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Büyük Sef Ergani madeninde tetkiklerde bulunurlarken 
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gösterilerle karşılandılar 
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silah deposu 
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li Os.maniye, 18 (Telgrafla)' - Elazığ 
d alkevindeyiz. Konferans salonunu 
.koldu~-~- asker, _memur, kadın ve er
ta~~ b~!ük ve. kıbar bir kalabalık A-

Urk u kendı aralarında görmekten 
?~Yduklan sonsuz bir bahtiyarlık 
ıçındedir. Gönüllerden coşan ferah 
\l'e inşirah bütün smırları aydınlat
::tır. Türklüğün vakar ve edebi 

Eski§ehir'den doğu Anadolu'yc 
doğru bozkırı geçen her türk vatan· 
daşmın içinden bir sual gefer: - A· 
caba bu topraklar nasıl hayat bula
bilir? Burası, ntuıl, yeşil. ve zengin 
bir tabiat manzarası bağlayabilir? 

Bütün Adana halkı Afatürkü 
alkışlamak için sokakta idi Paris, 18 (A.A.) - "Les ICagou

lards" adını taşıyan gizli cemiyetin 
yeni faaliyeti hakkında yapılmakta o
lan tahkikat etrafında polis sıkı bir 
lretumluk muhafaza etmektedir. 

1 
blerden taşan zevk ve neşe ile el

~ e Vermiş nezih bir türk aile toplan-
ısxnın unutulmaz saadetlerini yaşı-

3"oruz. 

S Bir aralık müzik ve dans durdu. 
d~ede Fazrl Ahmed Aykaç görün-

u: Elazrğ'rn bu değerli saylavr len
r.ııstik delil ve hakikatlere dayanan 
ır hitabe ile Elaziz kelimesinin El

ilzığ olarak türk asliyetini ispat etti. 
Fazıl Ahmet'ten sonra Atatürk'ün 

~Üksek müsaadeleriyle ben söz aldım. 
8tnanlı edebiyatında ve bilhassa os· 

~anlı tarihinin kaydettiği muayyen 
~r devirden sonra, türk kelimeleri

nın ınedrese diline nasıl çevrildikle
.rini tü .. k • r malının nasıl aşırılıp baş-
ka dillere kaçırıldığım ve bu çalın -
lllış ınallarrn asliyetini ilmi delil ve 
\>csikalarla isbat ederek türkün bü
Yük cevherini ve orijinal kültür vas
fını zneydana çıkarmak cumhuriyet 
~ünevverleri için nasıl bir ödev teş-
ıl ettiğini söyledim. 

Eğer sue Türkiye'nin en büyük 
bağ sahalarının bozkır'da olduğunu 
söyliyeceh abalar, ha\)'ret eclersini~. 
Halbuki Türkiye'de, şimdi en çok 
aranan şarabın boz.kır bcığlarınm 
mahsulü olduğunu biliyorsunuz. Ke
za bozkır topraklarında iyi cins bir 
çok meyvalar yetiştiğini de yeni öğ
renecek değilsiniz. Her tarafta bağ 
ve meyva ağacı kolayca yetişiyor: 
Çalışınca ormanlar bile yapabiliyo
ruz;. 

F akt bu meseleyi rasyonel ve, halk 
ihtiyaçlarına ceuab verir, binaena
leyh halkın kendiliğinden yapabile• 
ceği tar~a halletmek lcU:ımdır. 

Jşte cumhuriyet Ziraat Bakanlığı 
şimdi böyle bir proje üstündedir. 

Anadolu yaylasının su hazneleri 
ve toprak kabiliyeti, bu geniı va• 
tan parçasını bayındır, ye§İl ve me• 
sud bir hale getirmeğe elueri§liJir. 
Şartlar miisaid oluraa, cumhuriyetçi· 
lerin cuımi onu en kısa zamanda 
gerçeleştirir ve türk i.marcılığının, 
bu suretle ,en güzel eseri meydana 
gelir. 

Şimdiye kadar yapılmış olan birçolt 
araştırmalarda ele geçenleri tesbit et
meğe imkan yoktur. Bilinen, bir kaç 
Mdise ile altıya baliğ olan tevkifat 
mikdarı ve ilk önce yasak silah taşı
mak davasının devletin emniyeti a
leyhine hareket davasına değiştirilmit 
olmasıdır. 

Son yapılan araştırmalarda birçok 
evlerde silah depoluğu işini görecek 
şekilde mahzenler hazırlanmış olduğu 
görülmüştür. Polis en mühım izi bir 
aile pansiyonunun bodrumunda bul
muştur. Burada iki ton sikletinde tah
min edilen harb levaznnı ele geçmi§tir. 
Bunların arasında 400 el bombası, 100 
kadar mitralyöz ve 100 bin tane de fi. 
şek bulunmuştur. 

Fıkra 

Para-pul 

Dinleyiciler bu edebi konuşmala
~1 dikkat ve alaka ile takib ediyorlar-

1; Çünkü bu cins sohbet yaradılışın
da da edib olan türk milletinin ana
~sine en uygun bir konuşma tarzı 
ldi. 

Şimdi bir rüya kadar tatlı olan, 
fakat fen ve hesab hakikatlerirfe İ8· 
tinad ettiği için, herkese hemen ka -
naat rıerecek olan tafsilatı okuyu-

Atatürk Ergani b akır madenlerinde tetkiklerde bulunıırlarken 

Milli zevki tanıtmak için daha iyi 
hangi vasıta olabilir? para, elden ele 
milyonlarca defa devredecek ve her
kes, onun üstünde bütün dikkatini 
kullanacaktır. Pul kadar hiç bir milli 
şey, ciham dolaşamaz: türk pulunun 
nasıl olduğunu bilenler arasında, Tür· 

:a Derken Atatürkün yanında bulunan 

8 
aşbakan Celal Bayar, ayağa kalktı, 

alonun ortasına geldi ve heyecanım 
Saklayamayan bir sesle bize nefis bir 
tarih" h" h"k~ . ı atrra ı aye ettı. 

Büyük devlet adamımxzr edebiyat 
\'e hitabet mevzuunda da alim ve ce· 
sur .. bulduğumu derhal söyle~el~yim. 
Ceıaı Bayar devlet makinesi gıbı akzl 
lrıakinesini de bilerek ve anhyarak 
kullanıyordu. Kelimeler onun ağzın~a 
en tezniz kiyafete bürünerek en kestır-
lllc yoldan hedefe gidiyordu. . 
.. ~enin zevki hiç yanılmıyan . bır 
olçudür. O gece Celal Bayarın hıta-b . • .. d 
esı kalpten gelen ve kafanın ıçın e 

olgunlaşan isabetli bir hüküm ile kar
tılandı. Celal Bayar bu mevzuda da 
ıa .k yı olduğu alkışları topladı. 

Celal Bayarın sözlerini aynen zap
tetnıiştim, işte naklediyorum: 

·~-:-. Aziz vatandaşlarım; ben. şair 
degılızn, fakat temin iki kxymetlı ar: 
kadaşınun bi.z>e zevk ile dinlettiklerı 
feyler ruhumda öyle bir heyec~n u
l"andırdı ki kendimi zaptedemedım ve 

nu:z. 
F. R. A. 

• Ziraat Bakanlığmın hazırladığı 
büyük projenin hedefi, bozkırın ren
gini ve bünyesini değiştirmektir. 

Step yeşillenecektir. Bu ağaçlan
dırma ve bağlandırma hareketi, köy 
içlerine inhisar etmiyecektir. Köy 
hududlarma kadar dayanacak ve 
ekim mmtakası du;unda kalan bütün 
toprakları kapayacaktır. 

Mesele şudur: Orta yayla Türki
yenin kıraç ve ağaçsxz köşesidir. Bu
rada kalkınmanın başhyabilmesi için 
evvela bu manzaranın değişmesi la
zımdır. Toprağın cevheri taş bağla
ınrştxr. Donmuştur. Onu yumuşatmak 
ve faydalanılabilir hale getirmek rn.
zımdrr. O halde bu renk değişmesi, 
bir de toprağın bünye değiştirmesi
ni gerektirmektedir. Orta yaylanın 
çiftçi milyonlan, bu asi ve geri tabi
atle cenkleşe cenkleşe, onun ne iste
diği belli olmaz, disiplinsiz ahlakına 
boyun eğmeye alışmışlardır. Step, 
renk ve bünye değiştirmedikçe buca-

Sonu 8. ı'nci sayfada) 

Gazianteb, 18 (Hususi muhabirimiz
den) - Atatürkün trenler.i bugün Ma
latya yolundan gelerek Narlı istasyo
nundan Adanaya doğru geçtiler. Bü
yük Şefe, şehir namma vali, vil~yet 
meclisi, belediye, parti, halkevi, tica
ret odasr reisi ve azalarından mürek
lreb bir heyet Narlı istasyonunda tazi
matlarmı arzettiler. 

Osmaniye' den geçerken 
Osmaniye, 18 (Hususi muhabirimiz

dan) - Atatürk bugün saat 16 bu
çukta Fevzipaşaya muvasalat buyur
dular. Orgeneral İzzeddin, askeri er -
kan tarafından istikbal olundular. O
kul talebeleri ve kalabalık bir halk ta
zimlerini arzettiler. Atatürk vagonla
rxndan inerek herkese ayrı ayrı iltifat 
buyurdular. Fevzipaşa ilk okul tale
besinden bir çocuk nutuk irad ederek 
ulu önderi hürmet ve minnetle selbı· 
ladı. 

Adana yolunda 
Adana, 18 (Hususi muhabirimizden) 

- Elbığdan hareket buyuran Ata
türk geceyi yolda geçirmişlerdir. Bü
yük Şefin Adanaya doğru geldiklerini 
anlayan yol üzerinde blitiin istasyon· 
lardaki halk, şafakla beraber )'ollara 

dökülmüş, Atatürke candan tazimleri
ni arzetmişlerdir. 

Büyük Şef Adana vilayeti hududun
da kendilerini karşılamağa giden vali 
ve erkanın tazimlerini kabul buyura
rak yola devam etmişlerdir. 

İstasyonlarda binlerce halk vardı 
Karşılama töreni yapılmamasını em
retmelerine rağmen Büyük Öndere 
hasret çeken bütün adanalxlar istasyon 
boyundadır. 

Atatürk Adana' da 
Adana, 19 (Hususi muhabirimiz- kiyenin nerede olduğunu bilmiyenler 

den) - Büyük önder Atatürk'ü hamil dahi vardır. Pul, kolleksiyonlara gire
olan hususi tren sabaha karşı 2,30 da rek, nesilden nesle de geçer. 
halkm coşkun tezahürleri arasında imdi son gümüş liramız, eski gümü.' 
Adana garına girdi. Büyük şef şimdi lira kadar fena~ır: ~e!e ay ~yıldı~, bı
vagonlarmda istirahat buyurmakta- zim bayrak tarıflerım sankı tekzib et
drrlar y h · d b · · . mek için, bütün ebadları yalnız kaide 

1 
• arın şe ır e ır gezıntı yap- deg-il, estetik aleyhine de bozularak. 

ma arı m ht ld" Ad b"' " k . u eme ır. ana uyu se- yapılmıştır. Tarih kurultayı fırsatı 
vınç ve heyecan içindedir. ile çıkardığımız pul dahi iyi değildi. 

-:---------------------------------- Sebebi vardır, basittir: para ve pıtl 

Deniz harb okulunun 
162 inci yıldönümü 

dün törenle kutlandı 
lstanbul, 18 (Telefonla) - Heybeliada'daki deniz harb oku

lu bugün kuruluşunun 162 inci yıldönümünü güzel bir törenle 
kutladı. Sabah saat 9 da köprüden kalkan bir vapur. davetlileri 
köP.rüden alarak Heybeliye götürdü. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

ressamlığı bir ihtısastrr. En güzel pa
ra ve pulları topladıktan sonra, bu pa
ra ve pulların kimler tarafından res
medildiği öğrenilebilir: ve ana hatlar 
ve motifler bizim olmak şartı ile, şe
killer onlara tesbit ettirilebilir. Hele 
pul, her memlekette P. T. T. lerin her 
vesile ile çıkarıp, ko/Jeksiyon merakı 
yüzünden, büyük gelir temin ettiği 
bir kazanç kaynağıdır •. 

Ne Atatürkün fena heykeli, ne çir
kin türk parası, ne de kötü pul : tüc
carca sömürülen m i l J i, bunların bi
lakis en güzel, en canlı ve en yaşayı
cı olmalarını emreder. Fena' nrn 
millisi olmaz. Varsa da tasfiye edil
mek lazımdır.- Fatay 
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Dil öğrenmek 
Basm genel direktörlüğünün Antholoji' sinden bahsederken And

re Therive, frannzca dilini Wi derece beynelmilel bulmuyor. Ve ili.ve 
ediyor ki, bugün bir çok tanmm'I muharrirlerin en büyük arzulan, in· 
gilizceye terceme edilmit olmaktır. 

Artık bir franmz bunu söylene, biz türkler ve bilhuea edebiyat ve 
fikriyat ile mqgul olanlanmız için yabana dil öğrenmenin ehemiyeti 
büsbütün anlqıhr. Esasen bu hususta, kimsenin ıüphe ve itirazı ola
maz. Otedenberi, türk münevveri, yabana dilleri öjrenmeye ehemiyet 
vermİftir. -
Şu var ki, bizde. yaban-:ı diDeri konupn münevverlerin ni.beti, me

eell Almanya ve ltalyac:lakinden bile yübektir. Her ikinci ,.hud ü
çüncü münevver bir yahud iki yabana dil bilir. Buna mukabil, anmuz
da, bir yabançı dili hakkiyle bilenlerin aym ayılıdır. Çünkü biz, dil
leri. üzerlerinde ve bünyelerinde tetkikler ve temrinler yaparak yani filo. 
lojik di.iplinlere riayet ederk değil, ıelifi güzel ve iatifac:le etmek için öi· 
reniyoruz. Kolay ve iyi konuwuyoruz, hatti hazan iyi yazıyoruz, o dil
deki edebiyatı takib edebiliyoruz: fakat o dil ile kendi dilim.iz aıum
daki filolojik köprüleri kuraml)'Oruz. Eaaab ve büyük tercemeler ya
pemamannzm lebebini bunda aramak lizmıdır. - B. 

NOT: Garibdir ki, bizde, en iyi dil bilmek idc:liannda olanlar, her
banai bir yabana dili böyle. pliti süzel. •inden kapma ve en nihayet 
autodidacte'$4 öirenmit olanlardır. Fakat bunlarm dil bilme iddia11,, ba
zen o kadar ileri gidebilir ki, dil biklilderi mueaddek olan in•nlara dahi, 
hilmiyorlu diye tarizlerde bulunabilirler. Yabancı dili yarım yamalak 
bilenler, iyi bilenleri bejenmedikçe, yani dil maelainde ve buna aid o
lan bilaide bir nevi hiyeraqi teeuiil edip bunun netİc:eli olan karplıldı 
hürmet dojmadıkça. yabancı dil bilmenin deieri yükwelemez. Deieri 
yübelmiyen her py, bakımllZ, raibetmz kaJmaia mahldlmdur. 

Mahkemelerde 

Bir lise talebesi bir 
bupmk lirasını istiyor 

Bursalı bir lise talebesi olan Yu
ıuf, davicı mevkiinde derd yanıyor, 
dolandırılan bir buçuk liraırnrn ken
diıine iadesini istiyordu. Darinm 
hikayesi enteresan: 

Yu•uf, bir gün evinde otururken, 
mahallelisi olan Faruk adındaki deli
kanlı llrtında pijama ayaklarında 
pantalon oldufu halde geliyor. Ve 
yalvaran bir ıeale Yuıufa diyor ki: 

- Kardqim, c:aketlıni terziye ver
miıtim.. fakat timdi çok acele bir i
tim çrktı. Ne olur caketini ver debi
ras eonra getireyim 1. 

Yusuf, Faruk'un yalvarmalarına 
danamıyor, kendi caketinl bile ver
mefe razı oluyor, fakat onun da faz
la elbiıeai yokmuf... nihayet bir bal 
çareal buluyorlar, ikili birden terzi
ye gidiyorlar, Yusuf terzi Aliden bir 
caket alıyor ve Faruk'a veriyor. 

Gidit o gidif. .. terzi Yuıufun ya
kaama yapıf1YOr, Yuauf terziye 8,5 
lira verdikten aonra, Faruk'un !Wyü· 
ne &idiyor. Fakat fU cevabla kartıla
ııyorf 

-Biz Faruıu evlidhktan reddet
tik ve onu evden koğduk 1 

llefer Farupn mahallede dolan
dmnadılı klmae kalmamıplf. .. 

Aradan yirmi gün geçiyor, Faruk 
bin bir dil dökerek kendisini affet-

ipekli kadın 
çoraplarının 
kaliteleri 

Çoc k 
• tlrlyor ve alleıinin yanına tekrar ge-

U aırgeme Uyor. Yusuf da 8,5 lirasını istiyor. 

k 
Binblr mllfldllden sonra parasının ye-

U rumu nun yarcbmlan dl ura1m1 kurtarıyor. Fakat bir bu-
Çocuk Eelrıeme Kurumu Genel çuk llraunı bir tilrlii alamıyor. 

merkezi tarafından 1•11.g37 \aribln- İfte timdi Yusuf bu bir buçuk !i
den l6-1l-937 tarihine kadar 15 ıUa raam petindedir. Mahkeme, Bursa~: 

!pekli kadın ,.~raplarmm .taadar- Arfmda 1317 ~cuta _..... dil- bulunan Faruktan bir buçuk Uran 
- _

1 
ti - J.nıml e almmaıına karar verdi. 

dma dair olan niamname bu ayın H rmf r. 

eunl ipekten mamOl kadın çoraplan- ne genel merkezin polikliniklerinde P O L 1 S T E 
amda yiiriirliife girecektir. İpek ve Bunlardan 215 buta çocuk ve an- ( ) 

nm dayanıbızhğmm önüne geçmek balulmıt ve tedavi edilmiftir. _ _ 
için buırlanm19 olan bu nizamname Ayrıca dit bakımevinde de 249 
9imdiye kadar ipekli çoraplar üze- çocuğun ditleri bakılmıt ve tedavi 
rinde yapılan 1ik1yetlırl tmmamea edilmiıtir. 
&nliyecektir. Ekonomi Bakanhtı, 768 çocuk ye anne genel merkesin 
halkın her bakımdan aldanmuının ta- banyolarından istifade etmiftir. 
mamiıyle &ıtlne ıeçımek için utm alı- Süt damlaıından her gün 72 çocu
naıı ~larm. halk tarafmdan b- p ıUt verilmit ve ıs pmde yekaa o
llteelnl bilerek alnaumı temin için larak 605 kilo bedua atlt dalzblmsf
bir de b•hnMne huırlamaktadır. Pek tır. 
yakl'Mla.-air ve i1iG olunacak olu Yardım için genel merkeze b_arnı· 
ba lnhnamede ipek Ye ımıl ipekten ran 13 yoksul yavruya para yardımı 
mamaı kadm çoraplarının iptidai yapılmı9tır. 

Bir k6m0r hırsızı 
Çelebi ollu Mustafa admda bit 

açıkgös, iata,onda anbarların önün· 
deki vagonlardan kömür çalarken 
Hlaeyin ve arkadqları taraf mdan 
pkalanmıttır. Hıraıa yaka71 eı, ve
receiini anlayınca bıçaima aarılmıt 
ve kendini yakalamak istiyenlerin 
berine •ıaınnıpa tif-;Jıuta tarafın 
dan tutulmut ve aclllyeye vedlmittir. 

Kadına hakaret 

Atk ve para 

İstanbulda bir 
adam dört kadını 

yaraladı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Di1n 

İstanbulda bir yaralama, silih atma 
Ye 8ldUrmeye te,ebbüs etme vakaaı 
olmuttur. Hidi•enin ıuçlusu iki se
ne evel Y&f tahdidi dolayıaiyle polia
likten çıkarılan ve Kuruçepede bak
kallık eden l50 ya91nda Dramalı Hll· 
•eyindir. Hüaeyin Ortaköyde Sallum 
IOkağında Fatma Aliyeyi tabanca ile 
blSğrUnden yaralamıt. aoma namluyu 
kadının anası Huriyeye çevirerek ve 
bunları 8ldUrdUğtlne kanaat ıetirdik
ten 90nra Kuruçetıneye &iderek ora
da Yalı tokağmdı 110 numaralı yalı
da oturan prens Sabahattln'in kız 
kardeıi Fethiyeye Ye anuma iki el 
ateı ederek kaçmıftır. 

••• Bir Qfk macenuı 
Hidiaenin tafsilitı fUdur: 
Bakkal Hiiaeyin Fatma Aliyeyi 

müfteri olarak tlnllDlftır. Kadın Nu
man isminde bir tiltUn amelealyle ev
lidir. Hüseyin Fatmaya ı&ıltln11 kap
tırarak onu takibe batlamıf. kocuı
nı bırakarak kendisiyle kaçmasnu 
teklif etmittir. Bu iıteğl reddedilin
ce ıeçen sene kadını Kuruçqmede 
tabanca ile yaralamıf, tonra da bir 
tene baca devam etmif. dtln de tek
rar yaralamıttır. 

Kadın Beyoğlu hutahaneeindedlr 
ve yaratı da hafiftir. 

••• H bir alacak nıaeleal 
Prens Sabahattin'in kızı ile anne

ıinin yaralanmaııyle neticelenen tıa
dise hakkında da ıuçlu ilk 10rpun
da tunları söyledi: 

"- Prenı Sabahattin'ln kızı Fet
htyeyi ve anuını dart yıldır tanırım. 
Dilkkinımdan veresiye alıı verit e
diyorlardı. Bir aenedenberi borçları
nı vermediler. Fethlyenin 300, ayrıca 
anaıının 40 lira borcu vardı. Sonra 
da mahkemede bu borçlarını inkir 
ettiler." 

Eskileriyle 
tlefiıtirilen 
ıyenİ paralar 

Tllrkiye cumhuriyet lıledlu buı

Jr.umdan blldlrllmlttir: 
Türkiye cumhur~yet Merkez banka

19. ti. 1937 

Dıı ticaretimisde 

Kliring heıablan bakiyeleri 
ve kredili 

nıübayaalara ait taahhütler 
T.L. T.L. T.L._ TUrldye Cumhuriyet Merkez banka

sından alınan heaab huliaalarına göre 
13.11.1937 tarihindeki kliring heaabla- :v:ı~:-n 
n bakiyeleri ve kredili mUbayaata aid ç·~o. 
teahhüdler yekQnlan: Batonn 

57.145 

U7.540 

ssuss 411.611 
41.Ma 41.MI 

562.257 1.1n.19f 
11.ad 17.US 

Cetvel: 1 :;:::un 
Türki,. Camhuri,..t Merka Holanda 

111 30.171 J0.35t 
1.115 221.ISI 215.771 

Bankuıaclaki Blokajlar İnciltere 
Memleket Miktar T .L. 1lapann 

IU54 71.664 163.011 
1M.45S 161.112 156.265 
19.480 Sl.7JO 51.210 

Avusturya 
Belç.ika 
Bulgariıtan 
Çekoelovakya 
Fenlandiya 
Fransa 
Hollanda 
tnıiltere 
lıpanya 
1sw.ç 
İıriçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yuıoalavya 
Yunaniataa 

2.550.700 
123.400 

5.900 
2.456.500 
1.050.600 
4.231.100 
1.157.200 
8.170.800 

406.300 
1.711.200 

887.100 
1.998.300 

18.200 
765.600 
335.800 

2.007.408 
236.500 
63.000 

YEKON 28.375.600 
Cetvel: 2 

Mahtelif nwnleketleria _._ 
he•lreJennclaki WoDJm 

Relcbabank - Berlln'deki blokaj >"ektma 
A henl>ı T .L. 13.924.500 
B hetabı T.I. 2.385.&00 
C heaabı T .L. 3.682.tOO 
Almaııyadald umumi 
blokaj 7ekOnu T .L. 19.992.200 
Eıtonyadaki 
blokaj yek<mu 
Umumi 

T.L 6.900 

••es 
1mçre 
ıtaın 
llac:ariatua 
No"es 
Leblatan 
YaaoelaY7& 
Yaaaalata 

ucu.sos 
51.6SI 
S7.215 

802.051 
51.291 
17.7SI 

111.Hl 

290.110 ı.nu1s 
211.191 l40.63e 
291.ISI 129.151 
171.141 175.201 
71.142 121.140 
21.110 19.541 
11.m ISl.51S 
51.IU 51.lU 

YBXaN S.711.904 l.940.741 t.702.64t 

1 • Sf parffi muknelıye bailammf 
oldutu halde hlllU. memlekete ithal 
edllmemiı olan llllllM' bedelleri JUJrae 
rıc:lald yeldbılarda dahil delildir. 

2 • Almlllıyaya aıld yukandaki ye
kOncla c:labil bulunan altı aya bc:lar va
deli milbayaat: 

a-ı dainler B...S ..-ıar Y916a ------
T.L. T.L. T.L. 

l.Oll.917 t.41Ull 1.514.441 

Bakiye daha JUUD veya -.U ftdeli 
mllbaayata aid teahhtldler yekGmuıu. 
ifade eder. 

1 • Almaayadan •Jri diler .... ı.. 
btlere aid yukarıc:lald umumi Jllıkillı· 
da dahil altı aya kadar vadeli müba
yaat: 

R-t dainler Buaal ta1ua1ar Y916a ------
T.L. T.L. T.L. 

554.211 1.154.023 2.111.304 
Bakiye daha uzun veya bafJra vadeli 

mübayaata aid teahhüdler yekOnunu 
blokaj yek<mu 19.999.100 ifadeHeder. 

Cetvel: 3 4 • er memleketin kredili teahbUd-
Mahtelif memleketlerd. kredili lerimiz de dahil olmak üzere heuben olarak,..,., ..... oa.. mlbapata alacaklı bulunacatz meblll teeblt edi-

aid teabhüdler ~ Icbilmek için 1 numaralı cedYelde 
Resmi Huaud memlekıet için ı&terilmit olan blokaj 

Memleket daireler eaJmJar Yekta yettmunu aynı memlekete aid olarak 
T .L. T .L. T .L. ifbu 3 numaralı cetvelde mUnderit te-

Almann 21.003.131 12.789.267 S3.7gı.sn abhUtler yekOnunun iltve edilmesi 1-............ .-..-.-~~~-~·--'·~--~-'-'-----'--'""-=-~~ 

htıı•ll• lıııllf ... 

·~ -- 1Pldı 
maddeainln cinai, iplik kalınbiı. ço- Kurumun KeçUSrendekl Anakuca
rap dokuyan maldnenla mahiyeti, ço- fını ıörUnilz. Dikkat ve ıefkatle ba
raplarm lmlll ve boyau ile çorapla- kılan yurd ya91'Ularmın aağhkları ve 
nn lserinde1d lpret " markalarm ne,elerl ılsi HYlndlrecektir. 
deWet ettiil manalar ~· anlatıl
maktadır. Kolonya upirtoıu aab§ı 

Muıtafa oğlu Ramazan adında bir sı tarafından türk harflerile b11tml
adam, Altmdal mahallesinde Nuriye makta olan yeni banknotların bet lira

lstıllimll lllr •llQlll 
• 1111* - .... ... .. lle kavgaya tutupuf. biraz aonra hkları geçen aym on be9inden beri te- lıtanbal, 18 (Telefonla)- Ki!Dlnb 

kavga bUyümüf, Ramazan kadıncağı- daville çıkarılmağa baflanıDıftı. Bu a- kadm ve kısları çalqtırarak maitetJe
zı tokatlamıttır. Rmnuan yakalana- ym on betine kadar bir ay zarfında rlnl temin eden Kızılay sanat evinin lıtanbul. 18 (Telefonla) - llua,.. 

Kolonya leplrtoeu 9imdiye kadar rak adliyeye verilmittir. yeni befliklerden 8.170.000 lira teda- eaerlerlle meydana getirilen eerıt bu- yen letihaal mevaimlerlnde Bofuda 
Hapse çevrilen müebbet 1ro1onya hail edenlerle, ecaban• •- 81., ,.,·ft ""rap ralmıı ville çıkaııımı, ve buna mukabil eıki ıun Em1nan0ndekı Kızılay binamda • 1ı1armaruım yakm uhlllerinde tu-

hibıer1ne latedlkleri miWarlarda •· 7 "WV 7 harfli paralardan 8.170.000 liralık mik· açıldı. Sergide çok gtlzel itler tefhlr mluı palamut " torik balıklan Sok 
kürek cezalan tılmakta ldL Verilen yeni bir karar· tmnall adında bir ad1111, Koopera- tan mevlcil tedavülden kaldıtılmıttır. edilmektedir. Bu mUnuebetle bir de defa denise dakillmektedlr. Bunu &ı· 

Af fm ıUmulUnden dıprda tutul- la butahanelerle •ir ubhl mtl .. etıe· tlf arkuında aenoar çorabçı Alinin Merkez bankası peyderpey bu tiirk çay ziyafeti verildi. lemek için lıtaabulda bir balık unu Ya 
mut auçlardan dolayı hlUanedilmit lere de timdlden eonra leplrtıo Atı· i9portuınc:lan bir çift çorab çalarken harfli yeni paraları piyuaya çıkardık- balık yağı fabrlkall kurulmMı teku-
bulwwı Ye hapee çewllerek yerine labllecektlr. euç ileti yakalınm'f ye adliyeye Ye- ça ·~zamanda n1d barili paralardan Bir _.__ k k ahkôm rilr etti. Balık unu hariçten ithal edil-
ıetirilmesl lbım gelen mUebbed kil- - rilmlftir aynı darda parayı mnldl tıldavW- -e-- a ça CUI m mekte " domua ve 1dlmea bayvanlan-
rek cezalarmın Türk Ceza kanunu- Devlet dairelerinin lhdya~ · .den çekecektir. oldu nm beelenmnlnde ful& mikdarda kul· 
nun hllkilmleri kar9111nda ne mretle Devlet dairelerinin yiyecek. pye• Soba borusunu almıılar ~---------~ İstanbul, 18 (Telefonla)_ Macher lamlmaktadıl'. Bunun için bueusl terı-
yerine ıetirilecetinl Temyiz Mahke- cek, yakacak ve lapat pbl umma! Tabakhanede LUtfi adında biriıi- Evimüe lnralıılan "litre" adında bir alman ecnebi ıigaruı aat- dbab bais bir furua kurulacak n ı.-
meai umumi heyeti teYhldl lçtlbad ve milftenk lhtiyaçlarmm tamim e- ala evinde kiracı olarak oturan Yu- sarlına Lbfi ol4ala lllllta- mak ıuçuyle aeliye üçüncü ceza malı- 1ık1arm bqka ı,. yaramıyan kuyruk 
101lyle halleylemiftlr. Umumi heye- dilecek amaml fonnlUler d'fmda Rf ve karısı Leman evin babçeain- Jll •liaterrnelı 6ir ocdM 6or- kemeaine verilmit w alb ay bapee Vt Ye bat taraflari7le lalçaklan laanatul· 
tin •erdill karar affm fllmillilndden katlyen yapılnwnaeı aWWılara bil· de bulunan eoba borularını alırken t:atlar. 10 lira para cezuma mahkOm oımu, duktan IOnr& un ballne ptirileGektıir. 
dıprda tutulmuı olan memur 81 tlr- dirllmiftlr. yakal•-.,.tır. tur 
mek •uçunclan dolayı verilen mUeb- -,. • Sanayide kullanılan balık yatı iM 
bed ldlrek cezalarmm yirmi tene ha- --------~----------------------------------------- daha ziyade Karadeniz eahillerinde 
plı olarak çektlrllmeıi teklindedlr. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tutulan bir nevi bllyllk ı.tıldarm ya&-

ll~anntlf hfJay tolaamlan 
Ziraat Bakanlıiı Eeki9ehir Dray

farming tohum tebir çiftliğinin el
de etmif oldup lliçlanmıf buğday 
tohumlarmdan 510.000 kila.unu, her 
yıl oldufu &ibl bu yıl da Eekitehir 
çiftçilerine dalıtmıftır. 

Kamutay çağnlan 
Dahil.iye encümeni bacUn heyeti u

mumiyeden 10nra toplanacaktır. 

••• 
Arzuhal encümeni buı&n umumi 

u,et içtimamdan aonra toplanacak-
tır. 

Hava bulutlu ıeçti 
DUn phrlmlzde han bulutlu geç

mlt. m ıece 4, gtlndtu 16 derece o
larak kaydedilmittfr. Dtln yurdun 
Trakya mmtakamda han yallflı, 
Kocaeli, Bp Ye Karadeniz mmtaka· 
Jarmda kapalı, Orta Anadolunun 
prb lmmmda bulutlu, diler mmta
kalarda açık ıepnlftir. Dt1n yalztla· 
nn Jraremetreyı bıraktıkları eu mfk
darlan Bumunda 12, Çorum. Smıe 

" Afyonda 1-4 kiJoıram arMmda
dır. DUn en dU,tlk m ııfmn altında 
olmak lsere Kanta 4, en ytlbek mı 
da ufmn latlnde oıa.ak ben Ada· 
uda 25 derece olarak .. ,...._.... 

Şiir Ö}Üyor mu? f pekten RÜrülıü : landır. Halen letanbulda bu iti• ild i
malAtbane utrqmaktadır. Yeni kuna-

,.raaa• ,.ın V91erT"al11 Ulu 
aahtlae -rndlli bh oenb, Tlııld
yenia dllflalrler mııbhlad•ıı -yeal 
yeni yaıılalv topl110r. Nrualld 
Ata,,,,.,,.,. fllldzUa nti fllrlmrl
zi bı.rdmllDlmlS ı.üıaddi easi
yesiae giJzlak ukuıadaa gaJda ye: 

- Hangi edi flirl.U.1 Bisde ••· 
lddea §iir yoktu ld-

Yollu bir cnab -renll. 
Haaa Ali Yaa.ı de "mllletl•r ce

miyetiaia milletler aruı llJdr birli· 
il tefkilbıada bir Uademiqeıı, 
bir HJtar adamı adatlle FrUM71 
teımil edeıı., pire TIJrldye'7I tllll
madıjıadaa babılettiii ı,ıa .. ,..... 
ııltl•rde buluaaa •sık bir aıelrtub 
7ucb. 

Guetemlzde perpmh gaaleri ,,. 
.ba •aut Ye llldr ayluın ada 
baf/•7911 "fllr '11J70r mu/., uk«i· 
ae de, bl' f#Jpbe 70k. Paul Valery
aia bir takım mataı..ıvı Ubam ver
ıai,ılr. 

Gea' bir pirimin ıtJre "tOrk fi· 
iri, buıaa seuis ,,ala7iplz ea b07'Jk 
bir bamle., yapmalctadır; "bu,OUI 
tlrk §iirl ileride bir altın """ ola
rak,, aıulacalctır. 

Bana blıra batla dlhı7afa da, 
bizde d• ilen ıilr defU, fllriıı telü
kisidlr. Buadaa evelkl rejlmlerla 
pirleri, bir ipek b6celim bease
yea fllrla renk renk bDatla111p ~I 
lltluları " yasemin dalları aurla
tle upm.111U iaterlerdl. lnJalü rb
ıblumıa boralqtılı ballarda bir 
blellefbı wl• ,,._,,,,,,,,. ,,.,,,, 

nıua tutunımszaa imkJa bulmak 
sordur. Daha 7eai telillıiler, ayai 
Nceğe kouszaıa i'iade .blmak Ye 
eserini bozmamak IJdevlni 7'Jkl•· 
melrtedir . 

Bu 7eal telüki, Pierr• Lotlaia 
eaki .blealere baret çelrmal ae
vinclea, yrı.brıda adım udığımn 
lramıs piriae de eza verir• ver
aa, urarı 70k. - T. l. 

Sofu güvercinler I 
Methur hikiyecbr : 
Bektafinin biri bir sün bir ca• 

mİİD önünden seç«ken içeride bir 
siiriilti d11JD1at; ömriiade ilk de
fa olarM bu mii•ıHeclea bafmı 
içmi~ IOkup bakmca .. sön1in, 
meysin, imam, ka:nıa camiye si· 
na bir clomusu pataklaya patal-
1•1'• cbtan koiuJWlar. 

Bektati ualdapp siderken me-
raJdılardaa biri IOnDllf ı 

-ca.icl• - ..... - ~? 
Aclamcaln cnü nnDlf ı 
- ıçm,.. bir domu sirmit de 

ona kola10l'larl 
v. oı ... ellllİf • 

- Ba ,. ... pldimı ---... 
--- çok rut aelmittim -. 
dom-- ...,,.._. ilk defa airii-

,..,_. 
Son posta ile selen bir ingiliz 

dergiaİade fÖJ'le bir ...... Yardı: 
"Tamiri IOO ina'llbı Uruma patla
,. .. bir ....... TWdild-' için Sen 
Coa ldliaeaiaia lml..mdea kotu
... SÖftl"Cİlll•, iki aolr.ak ötede 
balwn Trinti ldlieNi=m ors oda· ..... ,..... ............ 

GöYscü:alerin aofasuau duJllUlf 
mu,.dunuz? 

-
lskoç karlkatörü 

Japonya - Va7 alpk çlaliı.r, -ra7/ 
Bir de ııtaaımdaa aadileıilli mlcfa· 
,..,. auı,,.ıv. 

ipekten kwnat çıkar, DO:JUllD•· 
lı Çlkar, ne bile:rim, hah çıbr; 
daha birçok ..,.1. çıkar, billni
Dia. Fakat ipekten sürillti çıktı· 
inu du)'lllaf IDU)'danmıT Mei• 
çıkal'IDlf. Buna'dan sazetembıe 
..... fU haberi oku,.un da balanı 

"Buna belecli,..t, mahalle ara
larmda meYCucl ipekli k1mlaf İml• 
llthanel..min secelerl çok PriY· 
ti çıkarttıklarım söz önüne ala· 
rak balkm iatirabatini temin ba
kmundan ba im&lathanelerin ... t 
..ımden aonra faali,..tlerini tatil 
etmelerini aahiltlerine teblii at• 
miftir.,, 

Muaild N proPfJ1lG11(1,a ı 

E..tki sece Kadüa raci,.... Wr 
Meaalni Pft.a.inin hepsi Yafa 
portakallarını metheden bir fula 
tahU atmlftl. Çalman n IÖ7le
... puplarm hepa hafif, o,...k 
,.,..__ ft heptiacle "panaUI., 

kelim.mm tekrar t ..... ·~ 
al dU)'uıorclwaa. 

Bbim de llirilmıibdl arbnDak ._ 
tediiimia bunca üriİDÜmis Yar. 
Bmalarm admı slfteı.. sokmak, 
onlara hafif, o,..ak ı...teı. 7ap. 
mak n rad,.oı..-..usda "-lara 
seceler .,......k da lmka ... cle-
tlldir. M...al bir incir, bir tirim, 
bir portakal ..... ,. ............ ,.., 

lacak fabrika bUdbı bu iflerle utr...
caktır. 

Feci bir kaza 
Adam, (Huaut) - t..ıı WSybcle 

feci bir kaa oımu,. Uyllllerden Emlt 
bir öldlse tat atarken. tat Aliye ilabet 
etmi9tir. Ali muayenedeıı IODl'& kö,e 
cic:lerken yolda ölmilftllr. 

Patronunun eTinden 
mücevher çalan adam 

letanbul, 18 (Telefonla) - Patro
nunun evinden 300 liralılıı: mlicnher 
çalmak ıuçuyle muhahme altına ah· 
nan Omer buıUD atır cua malıkeme
tlnde clokus 9elle bapee mahkOm oldu 
" yapım kilçllklllltlnden dolayı ce
..., 6 HM7e indirildi. 

Alman tayyareclsl din 
lstanhul' elan ayrıldı 

İltanbul. 11 (Telefonla) - Din ph
rlmbe aelmit olan a1mm tayyareci 
buıUD Konya, Adma " Baldad yolu 
ile Hindletana mtltencclhen tehri· 
mfzden lweket etti. 

Ltanbal' da yapılan binalar 
İltaabub 11 (Telefonla) - Oeçaa 

•1 letanbulda JeDiden yirmi befl apmı
tıman olmk .... 40 .... J9Pddl. 
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c::::::::~:!:~::::!~:~~:~::::::::::ı DÜNYA HABERLERİ Japonya Fr~o ı:ı:o:~:ı:!:X'E""iA"Si Ni'I b tlkümetini --·~~.~!~~-~~~-~~:.~~-111H H1H1H14flU1 1111'111~ 
Franklin Bouillon resmen tanıdı lstanbul'un iman 

Vefatı haberini b~ ... .... J lann Nankin . 
.. , Hhlet:imizin teuair1e Wldinliii apon üzerme Tokyla o, 1

11
8 (

8
A:A.) :- Auhiralpa~ ~M-H== :.--::,n::: 

ranldin Boaillon, milli dm.m-im nuır nn • ırota nm ıene ~~- DataklaraMla Htta ~ol-
• bnalat .... ı..au1e Awapa ile il ı ı • K • d ki h b ko bllkUmetlnin tanmmuı için yap- - _ ,_... 1 ·+ .. •Mlaetl-=-=-= tan•Dn aoktulD. er eme en apng e ar m IDIJ oldup teklifi tanlb etmit olduk- mak ........ ....... --~-
... _ ------ '---11- imirma -i Wc .... ,__ 
~ ...-::= ~irl ~-= b h larmı haber vermeawuu-. ra1 Frank eclilmeai haklondelri 4inktifllriai 
m t:L L..-----L- !iL .ı-fa -•--L p• ti• at Tokyo kabinesinin pne o aiknd.-, alb .-hk ............ 
... .. ııa ......... _ - - ~ verece ne ceve Akd • de . billdlmetlnl taıumaia karar nrdltlni Witin itiaalarma ...... !!. oa..k 

d_,a lmnf_.._ pıııli•ehr.a.ri 'J 8ftl% serseri haber vemı Asabi paeteai buna neden cliiw .._. ..,,.._ si,rade tiirk lra-
-·eda aönnıiittim- M~• lüzum görillda~a de ı.h ederek .-.. boJouamt olu 1ataaw·-
~ bir wabk plgae• ainait c• ı•ı • k 1 1 torpiller görüldü Franldıt hUkUmetin komUnlane lraJ1I dia7aam ... WMl..W• biri 

;z~c:.:::::.ltlr=ı: ın ı er yenı uvvet er e Tanca.18(A.A.)-Franaulapa1- ~i;1:eı!:'1~..:.ı:-:.~:: =-:::::..:--...:~--= 
Pn Franklin 8ouilloa'- an· me torpidolu dUn ekpm 41.2 ars ve ısrar ıe.terdllderlnl ve nihayet tıpan· ......_._ öl,.. ki 1 

-Madaa;ra'yaplmeli....,__. J•apon ı•ıerı• hareketı•nı• 2,33 tulde bir mayın batınmıtır. yanın yilsde eo mm n11yonaliatlerin "o..let W•ıırbie itte t.a ~ 
::_ -w..t bir aeticeJe ftl'lllUI aok- Bu••n .. 1 __ ..ı..e fnnaıs MeR-el-ke- elinde oldutunu yazmaktadır. naa iftWlriai .. ,_ taWi .,... .... _____ ..... ~ Gwniclı.r --.ıı- .. ·- - 7- dan 
111.i .......... ti. 119--. 1 bir vapura da 30 derece ars ve 2,46 Fnnco billdlmetlniıı tanıımw•n ,... ~ WWcr•! '8! • ~ 

FreaJdia Boai·11ma•- mü.••MI d U rd U rma11a uğ racıyor ar dereec tulde yine bir 1enerl mayma IOllra flmdi Framada otunn Japonya· ima _......._ ....... 9-11'• U.. ....._ W ~ ratladıfmı haber vermektedir. nm lladrid elçiai SaJ.,,.,,ka hllldl· mi WW.,. ,. ....... ._... .._ 

.-:i::k.t-:a-~ ~ Nankin, 18 (A.A.) _ ROJter muhabiri hildiriycw: BasGn ak· meti noscliııe ıönderilecektir. ~= .=: : ,:-~ 
'*dlW ..._ ppbiau b~ pm ifp edildiiine pre, bundan hiıbç sün .~I, ŞanshaJ ~ Franlco ld1lciiıned .,. m... ,.,... .u..tte .. :r•••• 
~ 3laadi &wa pntel..W- h•inde ıeneral Liotopnm bmaDclumdaki Çm kıtalan inti- l JIDFllP llltil ... 1111111 Macariltan bir it ol•. Haa tlfttetrıe ,.pde•lı .,.....,__ki 1812 -••IDM üçiD- pmus hir aarette ricate ~ ıenit hir ıedik açılmuma b11 pid.a baYPP ablecek Wr .-. 
lıaı ...,...,,_ ....... &larlMlile cam- Mbebi:ret ftl'llÜf ve Çin halillldaki diler kıtalar ela kaımakan- Budapqte. 18 (A.A.) - Dıt bakanı ra d-.k tleiiWir. ........... ~ 

:.:' ~· .._. impara_..,.. pk hir halde ıeri çekilme;re mecbqr blm•ıbr. Bunun üzerine ja- B. de Kanya. pneral Frankonun Ma- .._ oldafa .-.U. fasla ....., ... ... .... -:ı-: =:: ponlar Nanldn Uıtik•metinde hiç hir mukavemete maruz bbna- ıa!ı~~:. ~i!;.>e bub~=: c:ariatan tarafmdan tanmmuma milte· ......... Dmet ......_ ıari• 
~ ~·-----:ı... -lal'DCAY• elan ilerl .. ek imlcinmı bal....... letmek 1111h'dlyle aiyaıl Belçika ma- dair olarak parlmleDtoda IOrulan bı teldil• wfettiPaim it ... •' ,, .. 
1...ı .. ~·-- ,,. auale tabriNıa nrclip ceftlbdl. btlkl· )'ak.m HmenR artwk ftl'Si ,.ı • 
~ Fnnaa•:ra d&ı"MfDif. Fnak· Buıün bW edildiiftae ılre hafllinde yapımı olduğu anket netice- tin daha lill da OIDedl Fran- lui,.le ....V. •lece in••• ...._ 

.... ....... lqilt.Nde ,..... vem· Romen Nankinin ciddi hir tehlikeye ma- aini bildirmek U.ere aaat 13-10 da Lon- me ., aym clir. Ollelik .. kadar .......... 
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~'da ppılaa ~ Abaret vldetmlf " bbinenlıı diler il trilltl-.a bil&ha,.. ...... it lmaf~J4WID1ID c:ebirı.l altın- elcle eclileoek .W mllı- llnlık Wır 
tla P Sami a.,m • Loaclra'cla, • ==~=--ilden K•tfnı channda pddetll .....-.. ela •diımelde idaam .,._.. w .....-n.m llUJODalht partile- t•w•ba Mlklmt w.ı-.a .... 
....__.~te milli mbakdaa balda bile ler devam etııDlktedlr ......... ._ P. re doira n .. t.nılf ı-.nnlalncle ~. 6 Mlleç• Wr propıaJe ....., 
llıa~.:1eplcb.AaleplanFruk- Blrlela,..,,.anın ımfümftY....-MllrltmrlncleJri.. Sol L- mtak ai--L=-- ........_ wW&· ... ..,. W. 
,.._ s..... ............. pr- ıniJtıılealan ln ll'ua1ID JmWerl, pctdetll bamlwflo d ~ 111111 .,,.._ ................ Jq.lı .... . 
lsiıa isWe a itiW iraa etmek V 11 (AA) _ "Kurjer p~ dna• ~ glnU.lerln dDde bu- • e ~- ,......, al cenah IUrAI VE OKUllAIC 
,.._. ............ Fakat Aakara'p ~--ı ,eni ramen bbineli hamUl.ta'· lld ......_ bnda ue ......... HAllER'de .,..._ .... Mala 
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-4- ULUS 

Sovyetler birliğinde 

Beş Alman 
konsolosluğu 
kapatılacak 

• 

Gümrüklerde son yapılan 
tayinler ve terfiler 

Merkezde tayin ve terfi edenler 

ANKARA: 

ÖÖLE NEŞRİYATI - 12.30 Mıı!1 
plak neşriyatı. 12.50 Plak: türk musik1S: 
halk şarkıları. 13.15·13.30 Dahili ve lıJi 
haberler. 

Yazan: 
YüzbCl$ı F. W. von Herbert 

Güverte o kadar 
basmaktan 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

temizdi ki ayak 
korkuyordum 

Moskova, 18 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinden : Son Alman - Sov
yet anlaşması mucibince Almanya, 15 
ikinci kanun 1938 den önce Leningrad, 
Tiflis, Harkof, Viladistok ve Odesa
daki konsolosbanelerini kapatacaktır. 

şunlardır : Birinci sınıf müfettişler
den BB. Şemseddin terfian baş mü
fettişliğe, ikinci sınıf müfettişlerden 
Vefik, Arif, Fethi, Lutfi terfian bi
rinci sınıf müfettişliklere, üçüncü sı
nıf müfettişlerden Tevfik ve Sinan 
terfian ikinci sınıfa, dördüncü sınıf 
müfettişlerden Hamid, Rahmi, Fazlı, 
Feridun, Cezmi terfian üçüncü sını
fa, müfettiş muavinlerinden Mümin, 
Basri, Reşad, Ahmed terfian dördün
cü sınıfa, tarife direktörlüğü memur
larından İsmail tetkik direktörlüğü 
memurluğuna, açıktan Nusret teftiş 
heyeti memurluğuna, Ankara gümrü
ğü memurlarından Mahmud zat işle
ri direktörlüğü memurluğuna açıktan 
Hikmet ve Hüseyin tetkik direktör
lüğü memur namzedliğine tayin edil
mişler, gümrük işleri direktörlüğü 

mümeyyizlerinden Şakir, tetkik di
rektörlüğü memurlarından Ahmed, 
zat işleri memurlarından Ekrem, tet
kik direktörlüğü memurlarından 
Mehmed ve Sadık terfi ettirilmişler-

murluklarına, Geyikli idare memuru 
İhsan Bozburun gümrük memurluğu
na, Trabzon veznedarı Osman Fet
hiye ambar memurluğuna, Sirkeci 
memurluğundan vekalet emrinde Nu
ri Gelibolu ambar memurluğuna, Ça
nakkale muayene memurlarından 
Mithat İzmir idhalat gümrüğü mu
ayene memurluğuna, Urfa Manifesto 
memuru Avni Mardin manifesto me
murluğuna Anteb gümrük memuru 
Osman terfian Urfa ambar memurlu
ğuna, İstanbul baş müdürlüğü me
murlarından Baha Lapseki ikinci sı
nıf memurluğuna, Berham gümrük 
memuru Şevki Altınoluk gümrük me
murluğuna, İzmir idhalat manifesto 
memuru Lutfi Bandırma ihtiyat me
murluğuna, İzmir memuru Kenan İz
mir ihtiyat memurluğuna, Rize me
muru Behçet terfian Ankara memur
luğuna, Islahiye memuru Arif terfi
an Islahiye muhasebe memurluğuna, 
Kars muhasebe memuru Zahir terfian 
ayni gümrük muhasebe memurluğu
na, Kars gümrüğü memuru Cemal, 
Payas ambar memuru Abdülaziz ter
fian ayni gümrük memurluklarına, 
Kızılçeşme muhasebe memuru Zahir 

Kars muhasebe memurluğuna, Uzun

köprü manifesto memuru necati Mer

sin manifesto memurluğuna, Ayva
lık manifesto memuru Burhan İzmir 

idhalat gümrüğü memurluğuna, Urfa 

memuru Ali İzmir idhalat gümrüğü 

memurluğuna, İstanbul baş müdür
lük katibi Salahaddin terfian Derin-

AKŞAM NEŞRİYATI- 18.30 Plalc 
riyatı. 18.40 İngilizce ders (Azinıe lpd 
19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları ( 
nüye ve arkadaşları). 19.30 Saat ayarı 
arapça neşriyat. 19.45 Türk musikis< 
halk şarkıları (Servet Adnan ve arkaıi'l 
rı). 20.15 Saksofon solo: Nihat Es 
(Piyanoda Marsel Bi). 20.45 Plakla 
musikisi. 21.00 Ajans haberleri. 21.15 S· 
yo salon orkestrası: (1- Lalo: La si 
2- Denizetti: Lucie de Lamınermoor. 
Lalo: Guitare. 4- Waldtcufel: Deux a !J 
5- Pouget: Au pays des Cigalc No. 1). 2 
-22.00 Yarınki program ve Jstikl51 inarf 

Alınan tedbirin sebebi Tekrar oraya uğramayı doğru 
bulmadım; belki de bunu bir baha
ne sayacaklardı. Bir ba§ka gün uğ
rarım dedim. 

Saatim son günlerde bozulmu§tu. 
Bunu tamir ettirmek istiyordum. 
Rast geldiğim bir bahriye zabitine 
bunu nerede yaptırabileceğimi sor
dum. Şu cevabı verdi : 

- Doğru saat kulesinin yolunu 
tutunuz; orada yahudi Şmaihel'in 
evini sorunuz. Y e§İl kapılı bir ev
dir. 

Şaylok'un kaç türlü işi birden ba
fardığma hayret etmekte idim ki 
müthi§ bir gürültü beni daldığım 
rüyadan uyandırdı. Köşe ba§mdan 
yeni askere alınmış kura efradı ge
liyordu. Bunların geçişi bir zaman
lar türkiyenin görülmeğe değer bir 
manzarası idi. 

Diirbünümle karfıki sahile bak
tım. Fazla bir şey görünmüyordu. 
Ortada Üzerlerini otlar~ fundalar, ça
lılar ve çiçekler bürümüş alçak ada
lar vardı. Daha ötede sazlıklı bir sa
hil, solda üç mil geni§liğinde gÜzel 
manzaralı ye§il tepeler, sağda hafif 
hafif tüten bacalarile ya bir köy, ya 
bir çiftlik ve iki masmavi gölcük gö -
rünüyordu. insanların hayat ve faali
yeti hakkındaki bilgim azdı; fakat 
harb hakkında daha az bilgiye sahib
dim. 

Biraz daha sağda birkaç kulübe, 
çamurlu sahile çekilmiş bir kaç kayık. 
Daha solda 100 kadar irtifaında bir 
tepenin yamacına kurulmU§ olan ka
lafattan bir kilisenin sulhu sever ça
nmın tenbel sesleri geliyordu. Kasa
banın vaziyeti, bütün yollan görme
me mani oluyordu. Fakat maskelen
mi§ bir takım bataryalar bulunduğu
nu farkediyordum. 

Paris, 18 (A.A.) - Havas ajansı 
Berlinden istihbar ediyor: Almanya
nın Sovyet Rusyadaki konsoloshane
lerinin kapatılacağına dair olan habe
ri teyid edecek malfunat almak kabil 
değildir. Fakat bu haberin doğru ol -
ması muhtemel görünmektedir. Zira 
Sovyet Rusyadaki alınanların mikda
rı, mühim bir surette eksilmiştir ve 
ticari mübadeleler yalnz sovyet komi
serliği vasıtaıiyle yapılmaktadır. Ni -
hayet iki memleket arasındaki gergin
lik Romada komünizm aleyhtarı pak
tın imzasından sonra boyuna artmış -

ISTANRUL : 

OGLE NEŞRiYATI - 12.30 pJit 
türk musikisi. 12.50 Havadis. 13.0S Pl 
t~rk musikisi. 13.30-14 Muhtelif plak tt1 
rıyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 PJPI 
dans musikisi. 19.00 Halk şarkıları: Osııı' 
Pehlivan tarafından. 19.30 Hava raııo" 
19.35 Radyo fonik dram (Han ve onun 
lu). 19.55 Borsa haberleri. 20.00 Necıne 
Rıza ve arkadaşları tarafından türk rııol 
kisi ve halk şarkıları. 20.30 Ömer Rıza 
rafından arabça söylev. 20.45 Bayan 11 
zaffer ve arkadaşları tarafından tilrk rıı~ 
kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı). 21 
ORES'I'RA. 22.15 Ajans haberleri. iV 
Plikla solo, opera ve operet parı,;aı.t' 
22.50-23 Son haberler. 

tır. 

Küçük Dış Haberler 1 
dir. 

lstarıbul giimriiklerinde tayin 
ve terfiler AVRUPA: 

Bunların hal, tavur ve kılıkları 
bir sahne rejisörünün işine yarıya-
bilirdi. Bizim kıyıda en ileri tabyamız o-

Kale zabitlerinden bir kaçı ile lan Gazi bayır tabyasiyle Kalafat'ın 
konuştum. Bunlar, acemi efrattan, tam karşısında yeni tabya'yı görü
gönüllülerden, çerkeslerden ve bu- yordum. ikisi de köstebek inini andı
na benzer talim görmemi§ asker- nyordu. ikisinin arasında bir boşluk 
lerden yaka silkiyorlardı. Geçen a- ve daha ileride yeşil bir sahil. 

X Roma - B. M usolini burada bu
lunmakta olan yugoslav askeri heyeti
ni kabul ederek yugoslav ordusu hak
kındaki muhabbet ve takdirlerini bil
dirmiştir . 

İkinci sınıf muayene memurların. 
dan Cemal terfian birinci sınıf mu
ayene memurluğuna, Kenarbel güm
rük memuru Yaşar başmüdürlük me
murluğuna, Manifesto memuru Refik 
terfian başmüdürlük memurluğuna, 
Uzunköprü gümrüğü muhasebe me
muru Murad İstanbul ambar memur
luğuna tayin edilmişlerdir. 

OPERA ve OPERETLER: 19.35 B~ 
reıı - 20 ,Frankfurt - 20.5 Varşova - f 
Roma - 21.45 Stokholm (Figaro'nun c 
lenmesi). 
SENFONİLER ve KONSERLER: JS. 

London - Regional - 19.10 Münih - 1' 
K?nigsbcrg, Brüksel, London - Region• 
Mılano - 21.15 Stuttgart - 21.30 Parif 
P. T. T. - 24 Frankfurt (Dvorak Çı.f 

layı takib ettik ve bu kale zabitle- Asi Yasal devletin silahlı oğul
rinden birisinin daveti Üzerine is- farından ancak bir tek nümune göre
tihkiunlerm yolunu tuttuk. bildim: Sahilde, yeıil bir kağıdın ü-

y eşil bir çadırın önünden geçtik zerinde bir pire gibi siyah bir nokta. 
ki bunun dışında kirli bir takım çin- llk önce bunu bir bostan korkulu
geneler davul, dümbelek, zurna, ğu sanmıştım. Fakat yer değiştirme • 
çifte nağralarla vur patlasın, çal sinden anladım ki bu, kendi kralhğı
oynaaın, ahenk yapıyorlardı. Bura- nı kendilerine laf söylenmez türkle
da gelen gönüllüler deftere kaydo- re karşı bekleyen bir nöbetçi idi. 

lunuyordu. Bir çoğu, hükümt tarafından zapt 
Nehir tarafındaa istihk&mlara edilerek başka yerlere götürüldüğü 

girdik. Yol arkadaımıla birlikte için bu sıralarda Vidin'de büyÜk ge
bir terasaya çıktık ki burada top- miler bulunmuyordu. 

lar muharebe vaziyetini almıştı. Harbm ilanından biraz önce 15000 
Topçular yerlere oturmuşlardı; çe-
ne çalıyor, hikayeler anlatıyorlar- ton un ile Kalafat'a yapılacak duba 
dı. Bir çok nöbetçiler vardı; zabit- köprü malzemesini taşıyan bir takım 
l er dürbünle Kalafat'ı gözetliyorlar- vapurlarla yelkenliler gelmişti. Fa-

kat işi payitahttan idare edenlerin 
dr. Bir tarafta silah çatmış piyade-
ler görülüyordu. Önümüzde bütün yüzünden bu İn§aata bir türlü giri

ıilememişti. Vapurlar dönüp gitmiş, 
maviliği ve bütün şaşaasiyle Tuna 

d t t . ·· · d bul yelkenliler ve kasabaya aid bir ta-
uzanıyor u. s ım uzenn e unan . . 
'k" "t .. ·· ·· b" .1 'd d kını kayıklar, emnıyetlı yerlerde 
ı ı monı orumuz ıraz ı en e e- .. . . 

· l · l d" B 't•• 1 • .. nobetçılerın muhafazası altma alm-
mır enıış er ı. u monı or en gor· ı 
mek arzusunu gösterdim. Arkadaş- mı§tı. . • 
lardan birisi bu arzumu bir bahriye Ne~rın yukan~ı. ~ıvrımında~ be-
zabitine söyledi; 0 da kabul etti. yaz bır benek gıbı bır yelkenlı be-

Gemi gayet muntazam ve temizdi. lirdi. Bu gemi, iki tarafına sıralan
Güverte o kadar temizdi ki oraya mı§ dehşetli toplara hiç de aldırış 
ayak basacağım için mülazime özür etmiyornıU§ gibi süzülerek bize doğ
diledim. Gördüğüm bahriyeliler in- ru geliyordu. 
giliz kıyafetinde idiler. Topçuların Öğleden sonra saat birdi; karnım 
kıyafeti kale topçularının kıyafeti acıkmıştı. Arkadaşlarım eğer param 
idi. Bir avcr bölüğü iki hafif Witvort varsa kaledeki aşçıdan bana yiyecek 
top ile gemiye geldiler. Mavi ve yeşil- temin edebileceklerini söylediler. 
den ibaret olan elbiseleri gayet güzel Hatta çörek, kahve gibi §eyler de 
görünüyordu. bulmağa imkan olacaktı. Benim sade 

Burada kırmızı saçlı ve kirli elbi • ne istediğimi söylemekliğim kafi idi. 
.eli bir iskoçyalı işçi kendisine verdi- Onlar kasabaya adam gönderip 
ğim tütün mukabilinde bana şu müj- bunlan da temin edeceklerdi. Onlar 
deyi verdi: da benimle beraber bulunmaktan 

- Bu da bugün çıktı. Bakın şu yay- zevk duyacaklardı. Günün birinde 
garaya. maaşlarmı alacak olursa kendileri 

Ben karaya çıktıktan sonra iki mo- de bunun karşılığını göstermekten 
nitör de demir almış ve şikarlarını geri kalmayacaklardı. Ben de o 
arayan iki büyÜk böcek gibi, nehrin türlü hareket ettim. 
ii&t başına doğru hareket etmişlerdi. (Sonu var) 

XBudapeşte - Üniversite talebeleri 
nümayiş yaparak binanın bütün cam
larını kırmışlardır. Polis 19 kişiyi tev
kif etmi~tir. 

XVa§ington - Son yapılan sayıma 
göre Birle~ik Amerikanın nüfusu 1 
temmuzda 127 milyon 257 bin kişidir. 

X Londra - Akdenizde korsanlığın 
azalması üzerine harb tehlikesine kar
şı sigorta primleri umuınl surette in
dirilmiştir. 

X Dublin - İngiliz kırallannın Dub
linde bulunan heykellerinin sonuncu
su da kaldırılmıştır. 

XVarşova - Parlamento gelecek 
ayın ilk günlerinde toplanacaktır. 

X Moskova - Sovyet - Belçika tica. 
ret mukavelesi sayesinde iki memleket 
arasındaki ticaret gittikçe artmakta
dır. 

Y armki konser 
Cumhur başkanlığı filarmonik or

kestrası mutad halk konserlerinin ü
çüncüsünü yarın Müzik Öğretmen o
kulunda saat 15.30 da verecektir. Genç 
ve kıymetli kompozitörümüz Hasan 
Ferid Alnar tarafından idare edilecek 
olan bu konserin programı şudur: 

1 - Yohannes Brahms (1833-1897) 
3 üncü senfoni, fa majör, op. 90 
a) Allegro con brio, b) Andante, c) 

Poco allegretto, ç) Allegro. 
10 dakika dinlenme 

II-K.M.V. Weber (1786 - 1826) 
"Oberön" operası uvertürü 

III - P. Tcgaikowsky (1840 - 1893) 
"Ceviz kıran" haletinden süvit, op. 

7 la, 

1- Minyatür unvertür. 
2- Karakteristik danslar: 
a) Marş, 
b) Fee - Dragee'nin dansı 
c) Rus Trepak dansı 
ç) Arab dansı 
d) Çin dansı 
e) Mirlitonların dansı 
3- Çiçeklerin dansı 
Gelecek konser 27.11.937 cumartesi 

günü saat 15 30 da verilecektir. 

Difier ((Ümriiklerde tayin 
ve terfiler 

Gazianteb gümrük direktörü Fevzi, 
Rize gümrük direktörü Ali Galib, Is
lahiye direktörü Cevad, Edirne di
rektörü Zekeriya, Kars direktörü 
Mustafa, Ayvalık direktörü Ekrem, 
Kilis direktörü Mustafa, Mardin di
rektörü İsmailHakkı hakkınd_a yeni 
teşkilat kanunu hükümleri tatbik e
dilmiştir. Hopa gümrük baş memuru 
Abdullah terfian Krzıldizeye, tetkik 
direktörlüğü ikinci sınıf amiri Avni 
Giresun baş memurluğuna, Anteb 
gümrük idare takib memuru Said ay
ni gümrük idare memurluğuna, Krzıl
dize merkez memuru Ali Rıza terfian 
Hopa gümrüğü baş memurluğuna, 
A.nteb ı?Ümrüiü muavene memuru 
Durmuş İzmir idhalat gümrliğü mu-
ayene memurluğuna, Anteb gümrü
ğü kaçakçılık kalemi şefliğinden a
çıkta Yümni Urfa direktörlüğü me
mur şefliğine, Samsun muayene me
muru Cemal terfian Muradlı muaye
ne memurluğuna, Edirne gümrüğü 

veznedarı Ahmed İzmir idhalat güm
rüğü veznedarlığına, Urfa gümrüğü 
muayene memurluğundan açıkta Ne
şet Islahiye gümrüğü muayene me
murluğuna. İzmir idhalat gümrüğü 
ambar memurluğundan vekalet em
rinde Sami Giresun gümrüğü muaye
ne memurluğuna, İstanbul gümrüğü 
mümeyyizlerinden Nuri terfian Enez 
gümrüğü birinci sınıf memurluğu
na, Ankara gümrüğü muhasebe me
muru Muammer Ayaş gümrüğü me
murluğuna, Gümüşlük idare memuru 
İbrahim Finike memurluğuna, An
teb gümrüğü memurlarından Da
vud ve Nail terfian ayni gümrük 
memurluğuna, Van gümrüğü memur
larından Yakub terfian ayni gümrük 
memurluğuna, Ayvalık gümrüğü me
murlarından Mustafa, Kilis gümrü
ğünden Mecid, Mardin gümrüğünden 
Cahid terfian ayni gümrükler me-

ce memurluğuna, Urfa memuru Yah

ya terfian İzmir baş müdürlük me

murluğuna, Urfa muhasebe memuru 

Hüseyin terfian İzmir idhalat muha
sebe memurluğuna, İzmir idhalat me

muru Mustafa terfian ayni gümrük 

memurluğuna, Giresun memuru Ne

şet terfian ayni gümrük memurluğu

na, Edirne gümrük memurlarından 

Fevziye ve Reşad terfian ayni güm

rük memurluklarına, Kars gümrüğü 

memurlarından Ramazan terfian ayni 

gümrük memurluğuna, Payas güm

rüğü memuru Rıza terfian ayni güm
rük memurluğuna, Ayvalık memuru 

Hazım terfian ayni gümrük memur-
ı-t;-··-· .... __ ... & __ --- ,. ... 
biz memurluğuna Trabzon memuru 
Rıdvan, Anteb memuru Mazhar, 

Kilis memuru Şevki, Mardin memu

ru Bekir terfian ayni gümrükler me

murluklarına tayin edilmişlerdir. 

Alman askeri 

heyetinin İstanbuldaki 

ziyaretleri 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Birkaç 

gündür şehrimizde bulunmakta olan 
ve dün akşam şereflerine İstanbul ko
mutanlığı tarafından Park otelde bir 
ziyafet verilen alman askeri heyeti 
dün yedek subay okulunu ziyaret et
miştir. 

Heyet erkanı, okulun intizam ve di
siplininden fevkalade mütehassis ol -
muşlar ve okul komutanlığına bu duy· 
gularını ve tebriklerini bildirmişler
dir. Heyet bundan sonra topçu atış 
mektebini ve harb akademisini ziya ·
ret etmiştir. 

kovski, Svendsen). ' 
ODA MUSİKiSİ: 18 Breslav, Paris"' 

18.:10 Hamburg (Brahms kenteti) _ ıs.I 
Bukreş - 22.30 Laypzig (Schubert) "' 
23.15 Luksemburg. 

SOLO KONSERLER: 15.15 Viyıt' 
(Yug?.sl.av sarkılan) - 15.25 Hamburg"' 
16 ~unıh - 17 Berlin - 17.15 Paris ,., 
P~.rı~ - P. T. T. - 18 Stuttgart - 18.I 
Konıgsberg - 19.10 Frankfurt, Kolon>'3: 
NEFESLİL SAZLAR (MARŞ v.ıı.): 6.31 

Frankfurt ve diğer alman istasyonları -1• 
Breslav ve diğer alman istasyonları -19.1 
Laypzig - 20 Sottens. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Brcslav - S~ 

Kez~ ve diğer alman istasyonları - 9.3D 
Berl!n - 10.30 Hamburg - 11.15 Bedin_., 
Berlın - 12 Frankfurt ve diğer alman li' 
tasyonları - 14 Laypzig - 14.15 Bedin.,.. 
16 Frankfurt ve diğer alman istasyonları_., 
1_7 Stuttgart - 17.10 Münib - 19.10 Bet' 
lın - 19.15 Stuttgart - 19.40 Stuttgart _., 
20.15 Berlin - Berlin - 20.40 Liypzig _., 
21 Tuluz - 21.10 Münib. 

HALK MUSİKİSİ: 8.30 Miinih ve di• 
ğer alman istasyonları - 11.30 Stutgart ~ 
12.40 Beroaı.~t.c.c :--7>~0lıf\.~C::+ .. t•-- "' 

UJ\Nıs MU~lLH: .c;O.l Hamourg (va .. 
ler) - 22.30 Frankfurt - 23.23.30 Katur 
viç, Krakovi - 23.25 - 0.30 London - Rt' 
gional - 23 Milano, Roma - 24 • ı Droit' 
vich - 24 - 2 Lüksemburg. 

-

uFitre" ımizi Türk Hava 
Kurumuna vermek işini, gö
nüld en bir istekle ödediii
miz vatan hizmetlerinin en 
başına l(eçirmeliyiz. 

«Çocuk» ve «Ana» 
"Çocuk" dergisinin 62 inci sayısı bıJ' 

gün çıktı. Çocuk Esirgeme kuruınıJ' 
nun hiç bir kar düşünceı;i olmadan ,,e 
sırf yavrularımızın okuma ihtiyacıJ11 

pedagojinin en son sistemlerine uyguıı 
bir surette tatmin etmek kaydiyle çı· 
kardığı bu derginin her nüshası dabB 
mükemmel bir şekil almakta olduğu• 
nu memnuniyetle görmekteyiz. Kuru· 
mun bu neşriyatını bütün çocukları· 
mıza tavsiye ederken ailelere hitab r 
decek olan "Ana" isminde bir derginitl 
de kurum tarafından yakında çıkarı· 
lacağmı bütün çocuk anne ve babata· 
rına müjdeleriz. 

Doktor Hikmet mektubunun bu noktasında dur

du, düşündü. Apsent bardağından bir yudum da
ha içti. Etrafına bakındı ve ona öyle geldi ki bir 
iki masa öteden bir adam başını uzatmış, hayret 
ve dikkatle kendini tetkik ediyor. "Hiç ıüphcsiz, 
dedi. Sağdan yazışım merakını celbetmiş olacak!,, 
Ve kalemini bir kaç defa dalgın dalgın mürekebe 
batırdıktan sonra tekrar yazmağa başladı : 

BİR SÜRGÜN 
Kahvenin garsonu (Jean) la bu (Ragıb bey) a

rasındaki ahbapça konuşma tarzı doktor Hikme. 
tin gözün den kaçmamıştı. 

- Çoktanberidir Paristesiniz galiba efendim ? 
dedi. 

- Çoktanberi de laf mı a birader ! Tam 12 se· 
nedir, §U kaldırımları çiğneyip duruyoruz. Memle
keti 1308 de terkettim. Şimdi 20 de miyiz? işte 
tastamama on iki yıl... Buraya geldiğim vakit 
hemen hemen benden baıka Türk yoktu. Sonra
dan Üremeğe başladılar, maşallah ! Fakat, ne hik
mettir bilmem, üredikçe itibarunız azalıyor. Çüıı
kü, yavaı yava§ ne mal olduğmnuz meydana çı· 
kıyor. Yalan, iftira, fitne, desise mi, istersin; her 
adım başında biribirimizin kuyusunu kazma mı 
istersin; gırla .... Geçenlerde sözüm ona bir Jeune· 
Turc konferansı yapalım dediler, ağızlarına yüz
lerine bula§tırdılar. Az kalsın tokat tokada, yum· 

ruk yumruğa gelecektiler. Ne imit o ? Sen Prens 
Sabahattin bey taraftarı imişsin; ben Ahmed Rıza 
bey taraftarı imişim. A efendim, aramızda hiç te 

vatan, millet taraftarı olan yok mu ? Her gün 
vatan, millet diye hant hant öterainiz, vatan, mil· 
let yolundaki fedakarlığınızı, feragatinizi ne va· 
kit göstereceksiniz ? Şimdiden yer kavgası. Gü· 
nün birinde bunlar bir de it ba§ma gelirlerse ta• 
savvur edin, artık, siz bir kerre curcunayı •..• 

"Sizden bir cevab alıncıya kadar bu guua ve 
endişe içinde yaşıyacağun. Sizden bir cevab... fa
kat bu nasıl kabil olacak ? Ben bile bu satırları 
yazarken mektubumu size ne gibi bir vasıta ile 
göndereceğimi bilmiyorum. ihtimal ki burada ya
§ıyan türklerden biri, bana sizi tehlikeye düşürmi
yecek gizli ve emin bir muhabere yolu göstere
cek.,, 

Bir kaç dakika daha düşündükten sonra ilave 
etti • 

"Burada kendime henüz bir hattı-hareket tayi
nine vakit bulamadım. Niyetim, ikmali tahsil için 
tıp fakültesine devamdır. Buna imkan bulamaz
sam bir dc.ktorun maiyetinde veya her hangi bir 
hastahanede asistan olarak çalışacağun. Fakat bu 
teşebbüs için de gene memleketi tanıy~n bir kaç 
kişiyle muarefe peyda etmem lazım gelir.,, 

Doktor Hikmet, mektubuna annesi ve lzmirde 
bıraktığı evinin tahliyesi için bir kaç satır daha 
ilave ettikten sonra kağıdı katladı, zarfa koydu. 
Li.kin zarfın üzerine ne yazacağını bilemiyordu 
Elini şakağına dayayıp derin bir düşünceye daldı. 
Tam bu esnada idi, kendisini iki masa Öteden tet 
kik etmekte olan adam yerinden kalktı ona doğ· 
ru yürüdü. Gayet fasih bir türkçe ile : 

- Yanılmıyorsam siz ya bir türk y~ bir Mısırlı 

-21-
olacaksnz; de<li • . 

Doktor Hikmet, şaşkın şaşkın masasının önünde 
durana bakıyordu. Bu, orta yaşlı, tıknaz bir adam
dı. 

- Nereden ke1fettiniz derseniz bunu izah ga
yet kolaydır. Bir defa fizyonomi itibariyle bizim 
taraflardan geldiğiniz besbellidir. Sonra dikkat 
ettim, yazıyı sağdan sola yazıyordunuz. 

Müsaade istemeksizin bir iskemle çekib Doktor 
Hikmetin yanına oturdu : 

- Şimdi söyleyin bakalım, kimsiniz ve nereden 
geldiniz ? 

O kadar babacan bir hali vardı ki, bu laubali
lik, bu tecessüs ve hele bu paldır küldür görüşme 
tarzı insana hiç te aykırı gelmiyordu. Bundan bat· 
ka. Doktor Hikmet, nihayet kendisiyle konU§abi·
leceği bir k imseye rastgelmiş olmanın sevinci ve 
midesindeki bir kaç yudum absentin neşvesi ile ~u 
anda her şeyi hoş görmeğe meyaldi. Elini uzattı : 

- Doktor Hikmet; dei : lzmirden geliyonmı. 
- Çok oldu mu ? 
- Ne gezer; tas tamam iki gün bile olmadı. 
- Ooooo ... Pek de yenısınız, a canım. Tabii 

hemtehrilerden filan da daha kimse ile görüıme· 
mişsinizclir. 

YAl(UB KADRi 
- Biraz evvel Ahmed Rıza beyi aradım. Evin

de değildi. Bulamadım. 

Tıknaz adam yÜzünü ekşitti : 

- Ahmed Rıza mı ? O bulunmaz; o bulunmaz 
Hind kumaşıdır. Ben de kend ilerini çok seyrek 
hemen hemen ayda yılda bir görürüm. MalUnı a 
atinin sadrazamı olarak geçiniyor. Ve timdide~ 
kendini Veziriazamın ard bacağı zannediyor. Bir 
kibir, bir azamet •.• Aman efendim, ben bu cart 
curta tahanımül etseydim peki.la lstanbulda ka
lırdım. Y ıllardanberi bu gurbetin kahrmı çekmez
dim. Maksat hür yafaJDak, evladım.. Sen de sen, 
ben de ben... hamdolınm, maişetimi de temin et
mişim, Kimseye minnetim yok. Ahmed Rıza bey. 
günün birinde sadrazam olacakmıf diye h er gÖr· 
düğüm yerde eteğini mi Öpecekmişim ? Neden ? 
Günün birinde gerçekten sadrazam olur da beni 
nimetlere gark eder diye mi ? Böyle düşünenlerin 
aklma §aşarım. Bunlar Ahmed Rızanın ne mal ol
duğunu bilmiyenlerdir. Bir defa o makama geçti, 
oturdu mu, vallahi, arkasına dönüp bakmaz bile. 
Eh, biz bu devranın nelerini gördük .. 
Yanı ba§ından geçen garson a seslendi 
- J ean, pour moi un biere. ( ! ) 
- Tout de suite, Monsieur Ragıb. 

Ragıb bey yÜksek sesle ve ellerini kollarını sal
lıyarak konuştuğu için kahvenin taraçasında her
kes başını çevirmiş onlara bakıyordu. Doktor Hik
met, birdenbire b u vaziyetten çok sıkıldı ve mu
hatabının, kalın bira bardağını dudaklarına gö
türdüğü dakikayı fırsat bilerek sordu : 

(Sonu var) 
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., .........................................................................• ':. Ekonomik bahisler \ Düny~d; neler oluyo_~ı 
Kauçuk yollar 
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. 
• • . .. .. HAYAT VE SIHAT . . Hayvan kadavraları ve 

mezbaha bakiyelerinden 
nasıl istifade edebiliriz? 

. -. •...........................................•............................• ---

Fikir içkisi 
İngiuterede yolların kauçukla dö

şenmesi i!jin şimdi tecrübeler yapıl
maktadır. Evvelce yol döşenmesinde 
kullanılmış olan tahtaya nazaran ka· 
u-çuğun daha üstün vasıflar taşıdığı 
anlaşılıyor. Bu vasıflar şunlardır : 

ilk 
Nevyork'dan bir Pariı gazetesine 

gelen telgrafda şu haberi okuduk: 

Adli tarihte 
defa olarak ..• 

Kahve eski Mitoloji zam.anların· 
da bilinmiş olsaydı, iyi ve faydalı 
olan her şey gibi ona da llahlar İç· 
kisi derler ve i~sanlarm onu nasıl 
Ö~endiklerini şiirle anlatmak için 
hırde güzel efsane uydururlardı. 
Mdeniyet aleminde pek aonradan 
t~ınınış olduğundan şimdi kahve· 
n~n. bir efsanesi yoksa da onun zev· 
k.ını bütün dünyaya bizim, türkle· 
r_ı.n tattırmış olduğumuzu herkes bi· 
lı~. Yüksek meziyetini hakkiyle tak
dır edenler de kahveye fikir içkisi 
derler. 

Kalbe verdiği kuvvet, kafein ila
cmm kalb hasta.hkların.da kullanıl· 
masına sebeb olmu§tur. Kahve te
neffüse de kuvvet verir. Sinirleri 
kuvvetlendirir, böbrekleri işletir. 
Güzel kokusu midede ve barsaklar• 
da mikroblarm telef olmalarına 
hizmet eder. Kahvenin bu türlü te
siri kokularm hepsinde antiseptik 
hassa olduğu daha bilinmezden Ön· 

ce tanınmıştı. 

Ankara Veteriner fakültesi teflerind en Doktor Cemal Köni Ankara rodyo
sunda hayvan kadavraları ve mezbaha bakiyelerinden ıihi ve iktisadi bir 
surette istifade edilmesi için bir konferans venniştir: Bu konferansı hülasa 

Sessizlik, elastikilik yol inşaatında sü
rat, düzlükte istikrar. 
Şimdiye kadar kauçuk üzerinde te

kerleklerin kayması gibi bir mahzur 
göze çarpıyordu, fakat kauçuk ima
latmda kullanılan bir usulle bu mah
zur önlenmiştir. 

"Dört beyazla bir siyahı kartılaştır• 
makta olan bir dava, yeni Orlean'ın 
adli tarihinde ilk defa olarak siyahın 
lehine neticelenmiştir. Amerikalı be
yazların siyahlardan nasıl. nef~e~ el• 
tiklerini ve A•merika hakimlerının de 
ıi.yahlarca ika olunan cürümleri na• 
sıl şiddetle cezalandırdıklarını biliriz. 
Bund'an dolayı, bu defaki mahkeme 
karan herkesce derin bir hayretle kar
şılanmıştır. 

olarak aşağıya alıyoruz.: 
fazla büyük modelde olduğundan isti
fade edilememiş ve bu cihaz elan İs
tanbul mezbasaıdn metr<lk bir vaziyet-

Bu güzl tabir, kahvenin tanınmış 
o~~uğu devri idrak etmit olan bü· 
Ytik fikir adamlarından hepsinin 
0~u pek beğenmit olmalarından ile· 
l"ı gelir. Büyiik adamların kahve 
hakkındaki teveccühlü sözlerinin 
hepsini yazmağa bu sütunlar yetiş
hez. Yalnız Napolyon'un sözünü 

Fakat bu maddi tesirleri, onun 
fikir üzerine tesirinin yanında pek 
küçük kalırlar. Kahve içen bir fi. 
kir adamı daha çok ve daha kolay· 
lıkla çalışır. Çünkü kahve be~i 
tenbih eder, bütün duyğular ın· 

celir, hayal daha şiddetle işler, ha 
fızaya kuvvet gelir, fikirlerin tesel· 
sül etmesi kolaylaşır. 

Bugün fen, sanayi ve tababetin gün. 
begün iler1emesi ve ayni zamanda U· 

mumi ihtiyaçların gittikçe çoğalması, 
~imdiye kadar istifade etmesini bilme
diğimiz bir ç.ok şeyleri meydana çıkar
mıştır. Bugün Avrupa ve Amerikada 
senelerdenberi hayvan kadavraların
dan iktisaden istifade edilmektedir. 
Vaktiyle oralarda da mmeleketimizde 
olduğu gibi bu gibi kadavralar ya yakı
lir veya gömülürdü. Halbuki bu iki şek· 
lin de bir takım mahzurları vardır. Fil
hakika (bilhassa bulaşık hastalıktan ö
len hayvanatı) yakmak baytari sağlık 

zabıtası bakımından sıhidir, fakat ba
sit bir şekildir. Gömmek ise bilhassa 
şarbon ve saire gibi uzun müddet ve 
senelerce hayatiyetlerini muhafaza e
den hastalık amilleri için büyük bir 
tehlike teşkil eder. İşte bütün bunlar 
dü~üniılerek bugün hayvan kadavrala
rını hem sıhhi bır şekııde imha etmeı. 
ve hem de bunlardan iktisaden istifa
de edilmesi imkanlarını ortaya koy
muştur. Bu maksadla "J. ermo-~emik' 

usuliyle kadavraları yükısek buuar taz. 
yikine (3 • 4 atmosıer} maruz bırak
mak ve ayni zamanda 150 • 160 hararel 
derecesinde takim etmek usulu buıuı. 
muştur. Bu surıetle hayvan kauavra1 .. 
rı hem mükemmel surette takim v.., 
tecrid edilmiş oluyor ve hem de gerı
ye kalan kadavra ı:ıekayesi yakılıp kfü 
olmıyar, bilakis efoe hayvanı yag, ka
davra unu, kemik to-zu, tutkal ve güb
re gibi ticarette kullanılan unsurlar 
kalıyor. Memleketimize gelince: şim
diye kadar memleketimızde hayvan 
kadavraları üzerinde tatbik edilen u
sul şundan ibarettir; 1 - Alelade se
bebler ve hastalıklar neticesi öleı. 

te kalmıştır. 
Benim dört senedenberi çalıştnı~ ol

duğum Ankara veteriner fakültesi pa
toloji enstitüsünde her sene yüzlerce 
büyük ve küçük hayvanatın otopsiler. 
yapılmakta ve bunlar sonunda ibra. 
fırınında yakılmakta ve üstelik tonlar
ca kömür sarfedilmektedir. 

İşte bu bütün bu noktalan göz önün
de tutarak bu mesele ile alakadar olma
ğa başladım ve memleketin hemen bü
yük bır servetini teşkil edecek olan bu 
gibi ham madde ve meteryallerin yakı
lıp kül olmamasını veya topraklar al
tında çürümesinin önüne geçilmesi 
için bazı araştırmalar yaptım. Geçen 
sene Almanyada yapmış olduğum tet
kik seyalıatmda biraz bu sahada da a
lakadar oldum, ve Münib şehrindeki 
(Tierkörperverwertunga.1stalt) yani 
hayvan kadavralarından istifade ve kıy
metlendirme müessesesıni gezdim. 
Bugün denebilir ki Almanyanın heı 
vilayetinde bu gibi tesisat mevcuddur 
ve buralarda hayvan kadavralarından 
istifade edilmektedir. Bu gibi müesse
seler ya şehir haricinde veya şehir 
mezlıahalarınm yanında kurulmakta· 
dır. Bu gibi müesseseler Almanyadc. 
belediyelerin nezareti ve kontrolü al
tında hususi bir takım şirketler tara
fından idare edilmektedir. Bu müesse· 
lere materyal olarak ham madde, şehir 
mazbahalarından (imha ve müsadere· 
si icab eden hayvanat ve ahşası), bele
diye ve vilayet veteriner idarelerinden 
(itlaf edilen bulaşıklı hayvanat), ve
teriner fakülteleri patolo3i enstitüle
rinden (otopsileri yapılan hayvanat), 
hifzıssıhha ve bakteriyoloji enstitüle
rinden (tecrübe ve serum hayvanatı), 
çiftliklerden, ölen ehli hayvanlardan 
temin edilmektedir, ve bunlardan ma-

Yakında bu neviden bir tecrübe Pa
riste de yapılacaktır. 

Amerikada evvelce komprime mu
kavvadan vagon tekerleği yapılmıştı, 
sonra kazeinden, yani peynirden bi· 
lardo bilyaları yapıldığı görüldü. 
Şimdi de kauçuktan yol. Haydi ha
yırlısı. 

Körler için tedbirler 
Kalabalık şehirlerde her türlü na

kil vasıtalarının büyük bir süratle 
işledikleri caddelerde yaya yürümek 
mecburiyetinde olan körlerin ne bü
yük müşkilata maruz oldukları aşi
kardır. Muhtelif memleketler körle
rin muhtemel kazalara kurban gitme
lerini önlemek için bazı usuller it· 
tihaz etmişlerdir. Mesela Fransada 
körler beyaz baston taşırlar ve bu bas
tonun renginden kör olduğu anlaşı
lan insanlara karşı nakil vasıtaları 
ve bütün vatandaşlar daha dikkatli 
davranırlar. Hatırlardadır ki bir za
manlar İstanbul belediyesi de körler 
ve sağırlar için hususi kol bandları 
usulünü kabul etmişti. 

Dört beyaz adamın sebebsiz yere 
kaçırıp bir arabı döğmüş olmaları 
bunların on beşer sene hapis cezasına 
çarpdmalan netices~i~ vermişt~r. Bu 
hadisenin dikkate layik olan hır tara• 
fı da ceza görenlerin Luizian'da ol• 
dukça tanınmış kimselerden bulunma• 

atırlatacağım: kahve, hem de koyu, 
çok koyU kahve bana yeniden can 
~e • • 

l'lYor. Midemi yakıyor, kemıro· 
~or, fakat bu iztirabta büyük bir 
keyif te var. Bu iztirabı duymak ba· 
h~ hiç bir şey duymamaktan daha 
iyı geliyor. 

Ancak kahvenin bu güzel tesirle· 
rini yapabilmesi için beynin zaten iş 
lemeğe alışmış olması, kahve içen?.' 
zaten fikir adamı olması lazıındır.F •· 
kir adamı olmıyanlar kahvnin bu 
hassasından istifade edemezler. Bir 
büyük adamın dediği gibi, ahmak· 
lar çokça kahve içtikleri vakit sa· 
dece geveze olurlar. 

Kahvenin uykusuzluk vermesin· 
den şikayet eden de gene onlard~. 
Kahve vakıa herkesin beynini İ§letır 
fakat işliyen beynin fikir çıkarma· 
ğa istidadı yoksa, öğüdecek bir şey 
bulmıyan değirımen gibi boşuna dö
ner. Uykusuzluk ta ondan gelir. 

) On~ biraz uzunca ifadeyle an· 
~hnak ıatediği keyfi büyük bir he
~un, Barthez, "kahve beni hayvan· 
~~tn kurtarıyor.,, diyerek kıH bir 

IOzle hülasa etmiştir. 
k Y e:rnekten sonra, bir fincan sıcak 
ahveıün hazına ne kadar faydası 
~ld~.ğ-qnu herkes kendi üzerinde 
ecrube etıniştir. Çünkü daha ağ· 
~rn .. 

lÇtne girer girmez hazma yara· r . • 
a.rı. •frazatı artırır. Mideye varın· 

c~ oradaki ifrzat ta artar. Khvenin 
blıde Üzerinde sabahleyin aç karı· 
ha içildiği vakit pek belli olur. İn· 
~n birdenbire acıkır, midesinin 

şhıiun.u duyar •• 

•ürat canavan 
b· 5 eyıuı 1935 de Campbell isminde 
r~~ illncrikah dünya otomobil sürat 
r le orunu saatte 485 kilometre yapa-
a kıratıdanberi bu rekora yaklaşa

cak Yeni bir otomobil görülmemişti. 
'" 1<' ... ı..... . . . . d hf d. 1:Ct •• ,,.,....rt, li'.uctnn tsnnn ~->' r 1· 

~urat delisi, yeni yaptırd.ıgr oto-
~obıUe bu rekoru kırmak ümidinde

ır. 

. Dünyada şimdiye kadar imal edil
~ış olan otomobillerin en kuvvetlisi 
~ an bu makine şimdiye kadar üç re-
or kırınıştrr. 

ta Otomobilin planları bizzat Eyston 
1i rafından hazırlanmıştır. Otomobi
n n ~zunluğu 12 metredir ve aerodi· 
z a.tnık şekli onu bir nevi balığa ben
b·~ektedir. Sekiz tekerleği vardır. 

orau .. d k d L, .on e, dördü ar a a. 
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astıkleri tamamen elde dokun

.:ı UŞtur ve her biri 6000 lira kıymetin· 
'lCdir. 

~ lier biri üç bin beygirlik iki Rolls· 

1 °Yc:e tnotörü arabaya nazarı olarak 
t:a~e 400 mil (650) kilometre sürat 
li ~ın edecektir. Bu motörler kuvvet-

01l'lpresörlere maliktir. 

'ita. 't?.ğer tecrübeler hesabları doğru çı
k tırsa, Conıpbell'in rekoru kolayca 
rrılabilecekdir. 

'd li'renıer, tekerleklerin bütün imti· 
li~dtnca tazyik yapacak hususi de
b 1.'rden mürekkebdir. Bir fren dar-
eııınin k - .. 1 . çı aracagı hararet oy esme 

Fikir adamı halis kahve içtikten 
sonra uyuyaınazsa da oturur, çalı· 
şır ve beynini tatlı bir surette yor· 
duktan sonra keyifle uyur. 

Arpa ile veya nohud ile karışık 
kahveler de halis kahveden uykusu 
kaçanlar için icad edilmiş olsa ge· 

rektir. 
G.A. 

Konıerve örümcek 
Bazı milletler muhtelif böcekleri 

büyük bir lezzetle yerler, Fakat ':i
rümceğin yenildiği şimdiye kadar i
şitilmiş değildir. Bu itibarı~ Aın~
rikanın New-Jersey eyaletınde o
rümceklerin konserve haline konul
dugunu naoer verırsek bunun ne ışe 
yaradığında mütereddit kalacaksınız. 

İzah edelim : Bu örümcekler ölü 
olarak değil, canlı fakat uyuşmuş bir 
halde saklanmaktadırlar. Teneke ku
tulara değil, her biri ayrı ayrı küçük 
mahfazaların i!jine konulmakta ve 
Üzerlerine, böceğin cinsi, yaşı, kün
yesi kaydedilmektedir. Toprak mah· 
sulilnü tehlikeye düşüren ba.zt para
zitlerin istilası halinde bun:ar yığın 
halinde hastalığın ya~ıldıgı yere 
gönderilmekte VJ: parazkıtlerle amimhau-

b . mücadele açara on arı a 
SIZ tr .. .. k .. 
tm ktedirler. Esasen orumce ure-

e e J , .nh. 
timi yalnız N ew· ers.~y e ıb. ısar et-
miyor. Bir ınüd~~t o~~e B ır buçuk 
milyon Macar örumcegı ·ı udakp1eş:eden Londraya taY'yare 1 e na edıl-

. buradan da vapurla Kanadaya 
mış, . 
gönderilıniştır. 

T 
süpürgesiyle her gün bir 

avan ·~· . .. .. -· 
kaçını imha ettıg1ınız oru1~ceg:n ~u marifetleri hiç ak ınıza ge ır mıydı ? 

l ktır ki 200 litre suyu derhal kay· 
o aca . . f . 

b.1 ektir. Onun ıçın renlerı so-nata ı ec ~ .
1 _ k üzere hususı vantı asyon ter-gutma .... 

. d"" u'"nülmuştur. 
tıbatı UŞ 

=---

Hayat, sen ne güzelsin! 
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hattt b" 

· Nakleden: N. B. 

d ır dostu bahse konmuş oısa 0 

ia~atun hususi hayatına nüfuz etmek 
ri eyecek bir adam olmadığını söyle· 
)fın. Bu teşebbüsü ona bir başkası te.l· 
şi etnıişti. Fakat bu başkası kirndı? 
ra Pheierim İsmail Zeki gittikten son· 
is~ <lrncanun Güzin hakkrnda ınalfımat 
Clltı.erneııi üzerine teeyyüt etti. Ben.~~· 
ni cam gibi, bize İsmail Zekiyi Zızı. -
Yo~lÖndermiş olduğunu tahmin edı-

A. uın. Fakat.ne maksadla? 
n:ıçam: 

- ıı b" de b ele dur bakayım· şu kxzı ır 
en g·· . ' ts-

tanb oreyun diyordu. Aıncanın. 
xtle uı~ .gelmiş olduğunu artık gııle· 

Yebılırsin; değil mi, Süleyman? 
Ve ,.._ · tsına· il z ·:-•ucam, nekahat devremı, 

ç· ekınin, Yakacıktaki köşkünde ge· 
e:enı hususundaki teklifini kabul 
b tkle beraber kendisinin de lstan· 

bttla gelmiş ve bana misafir olum§ 
ttluna - ·ıa-"e ugunu yazacağım mektuba ı 

etme,.,..; t . . 
4
.... avsıye ettı. 

*** liaydarpa adan bindi - imiz vagonda 

cıuşunereK gidiyoruz. . . 
Amcam sanki gazetesını okuyor. E

minim ki gözleri satırları görmüyor 
bile; belli ki yapmakta olduğu plan
larla zihni meşgul.... 

Her şeyi gülün!j tarafından gören 
Hüseyin Tuğrul alelade mevzular 
hakkında tuhaf sözler söyliyerek pur-0 
cigarası ile lokomotifin bacasına reka-
bet ediyor. 

Ben onlar gibi rahat değilim: sebeb-
siz bir sıkıntı yü_:e~i~i t~yik ediyor. 
Tehlike yaklaştıgı ıçın ~ı? belki. Cü-

etim biraz sarsılmış vazıyette ... 
r Hüseyin Tuğrul, bilmem nereden 
bulup 51ıkardığı acaib teşbihlerinden 
biri ile beni şöyle tarif etmişti: 

_ Süleyman, halis kan bir ata ben-

r . ancak süvarisi elinden kamçıyı bıze , 
akmaınalıdır. 

r İtiraf ederim ki Hüseyin Tuğrulun 
f kri hiç de yanlış değildi. 

1 
Bir şey daha var: Zizi'nin hayali, ıs

rarlı bir vuzuhla hep gözlerimin önü
e geliyor. Mahud yol kesme vakasın

n · ihti ara taarruz etmek istemiş· 

hayvanlar şehirlerde ya gömülmektL 
veya şehir haricinde ve köylerde şu
raya buraya ve açığa atılmaktadır. 

2 - Her hangi bir bulaşık hastalıktan 
ölen hayvanlar ise ya gömülmekte ve
ya yakılmaktadır. 

:Kvet bugün hayvan kadavralarını 
bilhassa bulaıınk hastalıktan ölmil9 ise
ler bunları sıhhi bir şekilde izale ve 
imha etmek için en basit usul yakmak
tır. Nitekim bu maksadla memleketi
mi!rde son seneler® bilhassa büyük 
sıhi, baytari müesseselerimizde adedi 
5 kadar olan modern ve sıhi kori sistemi 
ihrak furunları = krematoryumlar te
sis edilmiştir. Bu ihrak furunları u
mumiyetle 500 kiloluktur. Ve 500 ~i
loluk bir şeyi yakmak için de vasati 
100 kilo kadar maden kömürüne ihti
yaç vardır. Kadavraları yakmak usulü 
ile (sıhhi nokta hariç olmak üzere) 
netice itibariyle elimizde külden baş
ka bir şey kalmamaktadır. İşte sene
lerdenberi Avrupada bu noktalar dil· 
şünülmüş ve hayvan kadavralarmın 
yakılma ve gömülmesiyle heder olma
ması ve bunlardan hem sıhhi ve hem 
iktisadi bakımdan istifade edilmesi a
raştırılmıştır. Memleketimizde de bu 
mesele ilk defa olarak umumi harb sı
raları lstanbulda be1ediye reisi olan 
Cemil paşa zamanında düşünülmüş ve 
hatta İstanbul mezbahasında bir teş
tithane = ekarisaj tesisine teşebbüs e· 
dilerek bir de cihaz getirtilmiştir. Ma· 
aleesef getirilen cihaz, ihtiyaçtan pek 

az kaba bir şekilde, fakat nihayet ba
na bir kardeş gibi itina ile bakmış olan 
bir kızcağıza kar§t tekrarlamak üzere· 
ylın ve utanıyorum. Ah allahım, ze~
ginlik peşinde koşanların ne hazin hır 
hayatı var 1 Normal duyguları olan bir 
adamım, iyiliği severim, daha doğrusu 
bile bile kimseye kötülük etmek iste· 
mem; halbuki alnımın yazısı, üzerime 
çöken manasız uğursuzluk beni öyle 
hareketlerde bulunmağa sevkediyor 
ki • kuvvetini ne kadar kaybetmiş o
lursa olsun - vicdanım bu hareketlere 
karşı isyan ediyor. 
Başkaları gibi temiz bir işe girmiş, 

namuslu bir hedefe doğru, saf bir sev
giye dayanarak memnun ve vakur yü· 
rUmekte bulunmuş bir genç olmak ne 
zevkli bir şey olmak lazımı 

İşte, görüyorsunuz ki, gece karanh· 
ğından bir vahşi kuş gibi. hep ışığa ko· 
şan kelebek haliyle - yalnız paranın 
cazibesi içinde, sürünüyorum. Evet 
sürünüyorum. Çünkü bu sürünmekten 
başka nedir ki ? Aşka gelince : onun 
ben ancak karikatürü ile karşılaşabi
lirim. Bir de aşık olacağım ha 1 

Hüseyin Tuğrulun birdenbire sukli· 
tu ihlal edişi beni hakikate irca edi· 
yor: 

- Gelecek sefer İsmail Zekiye ken· 
di sekiz silindirli otomobilimizle ge
liriz, değil mi? Moruk artık kesenin 
ağzını aç.malı... Yeter artık çektikle· 
rimiz ... Ne derseniz siz, amca? 
Amcamın dudaklarında hafif bir te· 

landır.,, . ·-· 
Bu haberi, telgrafta da denıldigı 

gibi, hayretle telakki edenler olduğu 
gibi memnuniyetle karşıhyanlar da 
bulunmuştur. 

Amerikadaki zencilerin büyük güna• 
hı zenci olmaları ve bedavaya yakın 
bir ücretle çalışmaları değil midir? Ma· 
nevi ve maddi iki ayıp ... Manevi ayıbın 
sebebi ise bizzat beyazlardır: zenci ka· 
dınlariyle evlenen beyaz erkekler veya 
zenci erkeklere varan beyaz kadınlar·· 
Bu suretle amerikan ırkına zend 
kanı karışabilmektedir. 

Brezilyanın hükumet merkezinde 
körler lehinde yeni nizamlar konmuş
tur. Her hangi bir kör beyaz bastonu
nu ufki bir şekilde havaya doğru 
kaldırırsa yolcular ihtiyatlı davra
nacak, tramvay ve otomobiller dura· 
caktrr. 

Hadiseyi işitmişsinizdir: arab kanı 
taşıyan bir kadın veya bir erkeğin 
torununun torunu dahi simsiyah bir 

w b·1· . 1 zenci yavrusu olarak doga ı ınnış ···· 
Zenciler beyazlardan ucuz amele

dir- çünkü zencinin hayatı iptidaidir. 
An::,.k beyaz patron, pek tabii olarak. 
işçinin rengine değil, istediği para• 
nın azlığına veya çokluğuna bakar. 
Beyaz işçi ise öyle değildir: onun na• 
zarında zenci en tehlikeli rakibtir. 

mek istenilirse önce 250 veya 500 ki
loluk bu cihaz modelini Ankara şehri 
için tecrübe edilmesini pek yerinde bir 
iş görüyorum. Zaten ayni bir cihazı 
günde bir kaç defa kullanmak müm
kün olduğuna nazaran her halde bu 
madeller Ankara şehrine bugün için 
kafi gelecektir. Ben Ankara vilayeti 
dahilinde bir ay zarfında aşağı yukarı 
ölen ve itlaf edilen hayvanatı ve bir 
de imhası icab eden hayvanat ah\)asını 
tıesbit etmeğe çalıştım. 

Bunlar veya bunlara benzer ıebeb
ler Amerikada beyazlarla zencilerin 
arasını uzun zamandanberi açnut ve 
hatta beyazlar bu zavallıları sık sık 
lynch etmekten de çekinmemitlerdir. 
Lynch denilen usul, hatırlarsmız ki, 
on yedinci asırda, Amerikada bir çok 

kine yağı, sabun, mum ve saire imali i
!jİf\ hayvani yağ, bir de domuz, tavuk, 
balık ve saıre beslemek için mükem
mel fosforlu bir gıda olan kadavra unu 
imal edilmektedir. Aynca tutkal, güb
re de istihsal edilmektedir. Ham mad
delerden vasatı olarak çıkan şeyler 
~unlarclır: %10 nisbetinde hayvani 
yağ, ve % 2 O· 25 nisbetinde de kadav-
ra unu. Almanyada bu hususta ilk te
sis bundan 50 yıl önce Wisbaden şeh
rindıe hükümet tarafından nümune ol
mak lizere kurulmuştur. Blfilıare bu 
gibi tesisatın gerek sıhhi ve gerek ik
tisadi bakımdan bir çok fayda ve mu
hassenatı görüldüğünden blahare Al
manyanın diğer vilayetlerine de per
derpey tetmil edilmiştir . 

İşte ben de bu fikir üzerinde yürü
yerek Alınanyada bu i§ıler etrafında 
bir firma ile temaslar yaptım. 

Elde ettiğim malf.unata göre bu ci
hazlar 4 - 6 saat zarfında ham maddeyi 
mamul bir hale getirmektedir. o halde 
24 saat zarfında 3 • 4 defa bu cihazı 
kullanmak mümkündür. Bu suretle 
250 kiloluk bir cihazla günde 1000 ki
loluk bir ham madde üzerinde çalış· 
mak kabildir. 
Eğer memleketimizde de bir devlet 

işi olarak böyle bir cihaz tecrübe edil· 

ifade ederek soruyor: 
- Bu İsmail Zekinin kızı neden ev

lenmiyor ki ? 
Firenler gıcırdayıp tren durduğu i

çin sual cevabsız kalıyor. 
Kartal istasyonunda İsmail Zeki 

bizi heyecanla, Güzin güler yüzle, ve 
tanımadığım bir genç tarafından da 
büyük bir nezaketle karşılanıyoruz. 

'Genci tanıtıyorlar: 
- Akrabamızdan Doktor Fikret Se

lim. ... İatikbali parlak bir hekim ... Bir 
cerrahlık kongresine iştirak etmek Ü· 
zere gitmiş olduğu Londradan yeni 
geldi. Eğer burada olsaydı sizin yara
nızı çoktan iyi ederdi. 

İsmail Zeki, bir türlü unutamadığı 
mahud cümleyi tekrarlama~ ve minne· 
tini hatırlamak vesilesini bulmuş ol
duğuna memnun, na.ve ediyor : 

- Sizin gibi bir kahramanı tedavi 
etmek onun için iftihar edilecek bir 
şey olurdu. Evet, evet, yüzünüzü öyle 
buru§turmaym, siz hakiki bir kahra
mansınız, azizim Süleyman bey .... 

Bu sözler, bir çok yolcuların dikka
tini celbediyor. 

Fakat bu yabancı da kim? 
Onun mevcudiyeti beni tedirgin e

diyor, ortaklarımı da ... Kulaklarnnızı 
İsmail Zekiye verirken gözlerimizi de 
genç hekime dikiyoruz. Amcam sert 
bakıyor, Hüseyin Tuğrul aksi, ben 
şüpheli .... O da ben yaşta bir genç, fa
kat mat esmer rengi muhakkak ki bi
raz daha ya,ıı gösteriyor. Bakışl~rı 

Elde ettiğim malO.mata göre Anka
ra vilayetinde bir ay zarfında vasati o· 
Iarak 20.000 - 30.000 kilo ve hatta daha 
fazla bir materyal üzerinde çahşılabi
lecektir. Kanaatımca bu rakamlar bel
ki de hakiki rakamların yarısı bile de
ğildir; çünkü asıl ehali elinde ölüp te 
şuraya buraya atılan veya gömülen 
hayvanatı tesbit etmek bugün için 
mümkün olmamıştır. 

Bugün memleketimizde halkımız 

henüz alelade sebeblerle ölen hayva
natını belediyeye haber vermek itiya
dında veya mecburiyetinde değildir. 
(bulaşık hastalıklar hariç). Halbuki 
Avrupada bu keyfiyet mecburi ve ta
bii olduğu gibi hatta bu gibi müesse
seler için ölmüş hayvanat ehalide.n cü
zi bir para mukabilinde alınmaktadır. 
Bu suretle de bu müesseselere mater
yal temin edilmiş olmaktadır . 

Böyle bir tesis kurulduğu takdirde 
Ankara Vilayetinden bugün için va
satı olar.ak ayda 2000 - 3000 kilo 
hayvani yağ, ve 4000 • 6000 kilo kadar 
da kadavra unu istihsal edilebilecek
tir ki bu da roemleekt için iktisadi bir 
servet demektir. 

fakat itinasız giyinmi~. Hal ve tavrı 
ciddi 

Amcam güliimseyor, Hüseyin de o
nu taklid ediyor. Belli ki emniyet pey
dah ettiler: ayaklarına çelme takabile
cek bir insan karşısında olmadıklarını 
anladılar ... 

Ondan ben hoşlanabileceğim, şayet 
hekim olmasa, zira ölümle alakalı ne 
varsa hepsine karşı insiyaki bir tiksin
ti duyarım. 

İsmail Zekinin köş.kii güzel, daha 
doğrusu köşkleri.. Çünkü biribirine 
tek katlı bir kısımla bağlı iki köşkü, 
ve bu tek katlı kısımda da yemek oda
sı, misafir ve bilardo salonları var. 

Köşkler de, geniş bahçeler de güzel .. 
Deniz sanki ayak altında ... Mevsim şu
bat &onu olmakla beraber insan yazlık
ta olduğunu his ediyor. Buralar ilk 
baharda kim bilir ne güzel olmak la
zımdır 1 İsmail Zekinin üzüm bağı baş· 
lı başına bir eser ... 

İsmail Zeki bize bir müze bekçisi gi
bi köşkü gezairirken Sırrı amca mırıl
danıyor : 

- Burası bizim çiftlikten güzel. 
Köşkteki eşya pek iyi şeyler de

ğil, fakat zevkle tanzim edilmişler. 
Tahmin ediyorum ki bunları İsmail 
Zeki gelişi güzel satın almış ve kızı 
bunlardan azami radımanı temine mu· 
vaffak olmuŞı. Zira baba parlak şeyleri, 
pırıldayan şeyleri sever ; zamanın eş· 
yaya verdiği cila onun nazarında he-

serseriler servet peşinde yapmadık 
münasebetsizlik bırakınadıklan çağ• 
Jarda halkın kendisini bunların kötü• 
lüklerinden elbirliği ile korumak üze-

re teıiı ettiği istinafsız ve temyimıiz 

bir hakkı ihkak usulü idi ki suçlunun 

idamına kadar giderdi. Lynch ise, bir 
rivayete göre bizim Karakuş gibi bir 

hakiın veya bahsettiğimiz usulün ilk 

ibdaı edilmiş olduğu Lynchberg şeh· 
rinin adından gelme bir kelime idi. 

Amerikanın bazı ayaletleri balkı. 
on yedinci asrın serserilere tatbik et• 
tiği mahke~e ve idam usulünü, bu 
günlere kadar zencilere reva görmüı• 
tür. 

Yeni Orlean mahkemesinin kararı 
biçare siyah insanlar ıçın, uma
lım ki, büsbütün başka bir adalet dev• 
rinin ba§langıcı olsun. - N. B. 

Çağrı 
Cumhuriyet Halk partisi Etlik, Eğ· 

lence ve Ayvalı oc'.a.klarının yıllık kon· 
greleri ayın 21 inci pazar günü saat 10 
da yapılacağından mensub arkadaşla• 
rın o tarihte hazır bulunmaları rica e· 
dilmektedir. 

len pislikten ibarettir. Fakat Zizi'yi 
darıltmak istemediği için kızcağızın 
sayesinde rendelenip tekrar cilalan· 
maktan kurtulmuş eşyadan bazıları a· 
rasrra gözüme ilişiyor. 

İsmail Zeki bize nesi var, nesi yok, 
hepsini gösteriyor: elbise odasındaki 
çamaşır koymağa mahsus yerli dolap
lardan tutunuz da, yukarıki bahçeler
den birindeki kaynaktan motörle ah
mp evin her tarafına dağıtılan s~ ile 
işlemekte bulunan abdesthane sıfon
larma ve hamam dairesindeki dört ki· 
şi alacak bir havuz büyüklüğündeki 
banyoya kadar ..... . 

- Bu banyoyu bir italyan mimara 
yaptırdım, diyor. d'Annunzio isminde 
meşhur bir italyan muharriri varmış. 
Bu banyo0nun bir e~ini İtalyada ona 
yapmış .... Bu muharrir iyi yazı yazar 
mı bilmem, fakat yıkanmasını bilen 
bir adam olduğunu tasdik ederim ... 
Bunu sıcak su ile doldurmak biraz pa· 
halı ise de içinde şöyle gerine gerine 
yıkanmanın zevkine doyulmuyor .... 

İsmail, Güzinin odasını bile görme· 
mizd.e israr ediyor: penbe - beyaz bir 
oda... Bir genç kız odası ne güzel... 
Amcam, Hüseyin Tuğrul ve ben, bu O· 

dada, cennetin kapısında lınişiz: gibi 
şaşkınız. 
Akşam ziyafetine benzeyen bir öğ· 

le yemeği: bir kaç !jeşid içki.. .. Balık, 
et, bir iki türlü &ebze, börek, tatlı, 
meyva ..... 

• A e_•~~~~~~~ -Sonu var-
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MEMLEKETTEN RESİMLER 

Göl ve ÜRMAN DiYARI 

BOLU 
TURiZM 

MERKEZİ 

OLUYOR 

Ankara - İstanbul asi alt yolu 
Boluya da yeni bir hayat verecek 

.... ;:;;~: ..... M

1 Abat gölü 

ve ormanlar 1 

Bolu, (Hususi Muhabirimizden) - Ankara • lstanbul asfalt 
yolunun Boludan geçeceği haberi gerçekleşmektedir. Bu vaziyet 
tahakkuk ederse çamlar ve göller diyarı olan Bolu bir turizm 
~emleketi olacak demektir. Bolu güzelleşmek, temiz ve sıhatli 
hır yurd köşesi olmak için elinden geleni yapıyor. Yapılmış olan 
v.e ~apılmakta bulunan işler Bolunun çehresinde büyük bir deği
!ıkhk yapacaktır. Nitekim, 15 bin lira sarfiyle yapılan vali kona· 
gı ve hunun önünde 22 metre genişliğinde ve bir kilometre uzun
lu~?~~ki ~>Ul~ar, ~e bulvar üzerindeki kübik evler şimdiden şeh
re buyük hır guzellık vermiştir. 

Bundan başka şehrin tam or· r------------

İzmir fuan 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde fu

ar hazırlıklarına şimdiden başlanmış
tır, 938 fuarxnın bilhassa çok eğlen
celi olmasına ehemiyet verilecektir. 
Bunun için bütün modern sergilerde 
görülen eğlenceler İzmir fuarında da 
bulunacaktır. 

Aydına 

geliyor su 
Aydın (Hususi) - Belediye, Ay

dın suyu için belediyeler bankasın

dan 110,000 lira almıştı. Bunun için 
hususi muhasebeden yardım olarak 
verilen 10,000 lira da alrnmış, i9'taa-

yona verilecek günde 300 metremikab 
su karşılığı olarak Nafıa Vek§letinden 

gönderilen borular da teslim alm
mıştxr. İmar Müdürlüğünce 150,000 

liraya eksiltmeye çıkarılan şehir su
yuna talip olan müteahhid Aydına 

gelerek tetkiklere başlamıştır. 

tasındaki bir tepenin üzerine 40 
bin lira harcanarak kurulan mu
azzam Parti ve Halkevi hinasiy
le, bu binanın önündeki on beş 
dönümlük parkın planlı bir şe
kilde tanzimi Boluya büyük bir 
güzellik vermiştir. Bu park için 
on bin liraya yakm bir para har
canacaktır. Ayni zamanda hü
kiunet meydanındaki binalar is
timlak edilmekte ve burada 40 
bin metre murabbalık geniş bir 
cumhuriyet meydanı yapılmak
tadır. Bu meydana Büyük Şef 
Atatürkün büyük bir heykeli di
kilecektir. 

Kömür havzalarımızda 
istihsal gittikçe artıyor 

Bolunun alacağı yeni şekle göre 
matbaa, hususi muhasebe, askeri mah
fel binaları yıkılacaktır. Bu sahalar 
da büyük meydana ilave olunacaktır. 
Büyük meydandan geçen Atatürk 
bulvarının kenarındaki meydana ha
kim büyük sahaya 50 yataklı modern 
bir memleket hastahanesi kurulacak: 
tır. Bu hastahane için 55 bin lira har
canacaktır. Bu iş eksiltmeye konmuş 

bulunmaktadır. 

Halk, her gün yeni esere kavuştuk
ça, her gün yeni bir ihtiyacı karşılan
dıkça, şehrinde hayat ve hareket baş 
ladıkça sonsuz bir sevinç içinde kal
maktadır. Tabiatin bütün güzellikle
rini, dağlarını, ovalarını ormanlarını, 
çamlarını ve göllerini sinesinde top
lıyan Bolu, çok kısa bir zamanda 
yurdun en şirin bir köşesi olmak üze
redir. Hele asfalt bir yolla Ankara 
ve İstanbula bağlandıktan sonra iç 
turizmin yaratacağı en güzel, en mo
dern ve en zengin bir diyar olacaktır. 

E. Yerlikaya 

Merinos 
fabrikası 

Bursa, (Hususi) - Şehrimizde 
Sümer Bank tarafından yapılan Me
rinos fabrikası 938 başlarında açıla
caktır. Fabrikanın iplik bükme dai
releri çalışmaya başlamış bulunmakla 
beraber henüz tecrübe mahiyetinde
dir. Bununla beraber çıkan iplikler 
piyasaya sevkedilmektedir. 

Fabrikada henüz bitmiyen kısım
lar: yün yıkama ve hazırlama daire
leriyle kuvvet santralı, depolar ve 
spor sahalarıdır. Bunların tamamlan
ması için de büyük çalışmalar sarfe
dilmektedir. Merinos fabrikası, en 
son makinalarla çalışan ve bütün da
ireleri modern tesisatla mücehhez 
bulunan bir fabrika olmuştur. Zemin 
tamamen tahta parke ile döşelidir. 

.... -" .............. 1 
Fabrikada ı 

gazlara 
yüksek taz 

yik veren 

bacalar 

Ereğli kömür şirketinin bütün tesislerinin ve ocaklarının dev· 
lete geçmesi ve Eti Bank tarafından işletilmeğe başlamasından 
sonra, kömür istihsali, bilhassa bu mıntakada tatmin edici bir 
fazlalık göstermektedir. 

Ocaklarda Yeni ve modern tesisat yapılmış, amele işleri, yeni 
baştan organize edilmiştir. Bir taraftan kış mevsiminin gelmesi; 
diğer taraftan yabancı .memleketlerden kömürümüze müşteri olan 
firmaların devamlı talebleri dolayısiyle istihsal gece gündüz ve 
ara vermeden devam etmektedir. Liman meselesinin de hallin
den ıonra ihracatımız; ilk planda bir misli daha artmq olacaktır~ 

1 
1 

1 

Gaziantepte badem ve arnıut ağaçk:n 

Orkeolojik bakımdan 
Adana ne haldedir? 

Yapdan kazdar Adananın çok 
zengin mazisini ortaya koyacaktır 
~· ..... ...,,. 

Adana. (Hususi Muhabirimizden) - Adana, arkeolojik du
r~m itibariyle yeni bir şehir sanılır. Halbuki, şarktan Fırat üze
rınden ve Samsandan gelen tarihi yol ile, Suriyeden bu yola bir
l~en iki büyük yolun yegane geçidi üzerinde kurulmuş olan 
Adana tahmin edilemiyecek kadar eski medeniyetlere beşik ol
muş tarihi bir şehirdir. 

Bütün istila kuvvetlerinin ilk 
merhalesi ve müdafaa noktası 
olması dolayısiYle yüzlerce defa 
yıkılmış ve yapılmış olduğu için, 
Adana, herdem taze bir şehir 
halinde görünmektedir. 

Buna, en iyi, en büyük bir delil 
(Tepebağ) büyüğüdür. 

Adana vadisi içinde teşekkül et
miş bulunan bu hüyük, Çukurovanm 
henüz anlaşılmamış olan en büyük ve 
esrarlı bir büyüğüdür. 

Adana, bu hüyüğün üzerinde te
şekkül ettiği için, bu saha. arkeolo
jik vadinin en taze kısımdır da .. 
Şimdiye kadar şark kısmının aşağı 

tabakalarında üstünkörü ufak kazı
lar ıyapılmrş ve bu kazılarda eski ro
ma devirlerinin eseri olan 10 parça 
orjinal seramik tipler çıkmıştır. 
Eğer mümkün olup ta Tepebağda 

kazı yapılsa - çünkü bu mıntakanın 
üzerinde bir mahalle kuruludur -
o zaman Adananın ne kadar eski bir 
şehir olduğu daha iyi meydana çıka
caktır. 

Bugün Adanada tarihi eser olarak 
"Yavuz,, dan sonra yapılmış bir kaç 
cami ve han gibi eserler göze çarp
maktadır. 

mış yepyeni tiplerini gösteren eser
lerdendir. 
Yağ camii ile Ulu cami de görüle· 

cek ve gezilecek eserlerdendir. 
Hasanağa camiinin cümle kapısı

nın sağ sütununda Evliya Çelebinin 
sabit mürekkeble attığı tarih ve im
zası da bunlar arasında sayılabilecek 
tarihi izlerdendir. 

Ulu camiin garb kapısı ile minare
si şaheser denecek kadar güzel birer 
yapıdır. Bundan sonra Adanada Ulu 
cami bitişiğindeki medrese de kıy
metli eserlerdendir. Şimdi burası ta
mir edilmektedir. 
Adananın ilk camii Ağaca mesci

didir. Şimdi bu cami, muhafaza altı
na alınmış tarihi vesikalarnruzdan 
biridir. 

İşte bu türk eserlerinden mada bu
gün tamir edile edile tamamen "Os
manlr,, haline girmiş Justinyanus'un 
köprüsü - büj ük Adana köprüsü -
de bunlara katılırsa, Adananın arke
olojik bünyesi ele alınacak mahiyet
tedir. 

Bazı tarihçiler "Adananın köprüsü 
anasıdır,, diyecek kadar yanlış bir 
düşünüşe saplanarak tarih bakımın

dan Adanayı küçültmüşlerdir. Hal
buki Adana çok eski bir tarihe sahib
dir. Hakikati ''Tepebağ,. da yapıla-

Yavuzun "Çaldıran,, seferinde mi- cak esaslı bir kazı meydana çıkara
safir olduğu ev her ne kadar harab caktır. 
ise de yattığı oda muhafaza edilmiş-
tir. Ve Yavuzun bizzat yaptırdığı 

Nihad T angüner 

kervansaray şimdi "Tuzhanr,, adı al
tında hala ayaktadır. İzmirde bir· tevkif 
Adanalı Piri Mehmed paşanın ya

rarlığına mükafat olarak, o zaman İzmir (Hususi) - İkinci hukuk 
sağ olan büyük Sinan'ın planlariyle mahkemesi Başkatibi B. Naci Tülen
Adanada yapılmış olan Ulu cami, gen memuriyet vazifesini suii.stimal 
Selçuk mimari tarzının garble karı~-· suçu ile tevkif edilmiştir. 

Adanada Ulu cami mihrabı 1J6 

Yeni cami 

Trakya' da 

Köylere fiyat 
listesi gönderiliyor 

Edirne, (Hususi) - Trakya l>Ol· 
gesinde yetişen toprak ürünleri, ha}'' 
van ve hayvan mahsulleri, endüstri 
mamulatı ve Trakya halkına lüzut1l' 
lu olup dışardan getirilen her türlÜ 
eşyanın alnn ve satımı ile uğraşa~ 
tacirlerin sayısı kabarmaktadır. tJ• 
mumi müfettişlik bölgesinde Edirı:ttı 
Kırklareli, Tekirdağı, Çanakkale, tJ• 
zunköprü, Çorlu, Gelibolu, Lülebur• 
gaz, Keşan ve Malkarada birer tic'' 
ret ve sanayi odası vardır. 

Trakyanın bütün mahsullerini~ 
alım ve satımı da borsalarda yapıl• 
makta ve müstahsil iç ve dış piyasa· 
lardaki fiat dalgalarım bu borsala.t' 
vasıtasiyle anlamaktadırlar. 

Umumi müfettişlik vurguncularıtJ 
ve tefecilerin burunlarını kırmak, fl• 
atlar üzerinde köylüleri aydmlatnlıı1' 
için 86 köye umumi müfettişlik f iııt 
listeleri (bülten) yaymaktadır. l3ıı 

fı·ııU suretle her piyasanın en taze 
ile köylü aydınlatılmaktadır. 

Niğdede bataklıklar 

kurutuluyor 
Niğde, (Hususi:) - Vilayet datıi· 

linde ehemiyet verilen işlerden biri• 
si de bataklıkların kurutulmasıdır· 

Sıtma mücadele teşkilatı tarafıtl' 
dan 13-14 kilometre uzunluğunda bi' 
kanal açılarak Aksaray bataklığı tcıı• 
rutulmuş ve bu çok münbit ve mab' 
suldar araziye muhacirler iskan .

dilmiştir. 

Aksaray - Karahisar batakJığıı:tt11 
kurutulması için yirmi bin lira sarfe' 
dilmiştir. Buradan on bin dekar~ 
fazla arazi elde edilmiş.tir. 
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Bozkır'a 
hayat 
vereceğiz 

(BB§I 1 inci sayfada) 

da bir kökten değifllle olmıyacaktır. 
EvvelS on iki yayla mıntakuı ele 

alınmıştır: Ankara, Eskişehir, Kü
tahya, Afyon, Konya, Niğde, Kayse
ri, Kırşehir, Yozgad, Sıvas, Çorum 
ve Çankırı ... 

Bu geniş yurd parçuı Uzerinde 
dokuz bine yakın köy vardır. Anado
lunun en büyük ve geniş arazili köy
leri bu mıntakadadır. Her köyde va
sati olarak 60 ailenin oturduğu kabul 
edilirse 540.000 çiftçi aileıi... Tür
kiye topraklarının dörtte birinden 
fazla olan bu mıntakada 3.783.388 va
tanda1 oturmaktadır. On iki viliyet
teki bu nüfusun yüzde 79.5 ğu çiftçi
dir. Yani üç milyonu ... 

Şimdi bu 540.000 çiftçi ailesinin; 
2 dönüm bağ, 
2 dönüm koruluk, 
2 dönüm toprağın huıuıiyetine 

göre çeşidli meyva yeti1tirmit oldu
ğunu kabul ediniz. Her ailenin 6 dö
nümü 540.000 ailede 3.240.000 dönüm-
lük bir saha eder. Yani 324.000 hek
tar ... Şimdi, bu rakamı hatırınızda 

tutarak bu on iki vilayette bugün 
mevcud bağ mikdariyle 935 senesi 
yaş üzüm mahsulüne aid fU listeyi 
okuyunuz: 

Vilbetler 
Ankara 
Eski,chir 
Kütahya 
Afyon 
Konya 
Niğde 
Kayseri 
Kırşehir 
Yozgad 
Sıvaı 
Çorum 
Çankırı 

Mevcud 
bafh hektar 

14509 
598 

8446 
7809 

151104 
13228 
43701 
6156 
9960 

12 
4500 

755 

124.788 

935 yaı U:zllm 
(ton) 
54466 
1401 
9083 
2134 

67525 
30778 
77959 
36732 
19900 

531 
9350 

775 

124.788 hektar... 540 bin aile (2) 
dönümden yalnız bağ olarak 108.000 
hektarlık bağ kuracaktır. Yani he
men hemen aynı mevcuda yakın ve 
fakat koruluk ve meyvalıkla beraber 
mevcud bağ ve ormanın üç misli .. BU · 
tün Türkiyenin bağ ıervetinin yalnız 
345.438 hektar olduğunu da hatırda 
tutunuz. 

Ziraat Bakanlığı, sallhiyetli ilim 
otoritelerinin vazife aldığı komiayon
lara bu mcv.zuu en ufak noktuına ka
dar tetkik cttirmittir. Netice ıudur: 
on iki viliyetimi.zde türlü çeıidli U
züm yetişcbilecektir. Bütün toprak
larda bu vasıflar vardır. 

On iki viliyctimiz için yctiıecck 
ideal tiplerde mcyvıl ağaçları da tcs-

bit edilmiştir. Koruluklar için en 
münaaib olan cinsler hazırlanmıştır. 
Projeler tamdır. Bugün Ankara ve 
Eski1chirdc tatbikata gcçilmittir. İlk 
neticeler yüzde yüz müspettir ve 
beklenenler eksiksiz olarak gerçclct
miştir. 

Bakarken gönlümüzün burkuldu
ğu ve bizi mistik yapan fU aarı boz
kırın ycmyctil bir dünya cenneti ol
duğunu düşününüz: bağ, bir servet
tir. 10.800.000 dönüm bağdan Uç mil-

yon türk köylüsü, senede - aşağı, çok 
aşağı bir hesabla - yüz milyon kilo Ü· 
züm alacaktır. Bir kalori ve para 
kaynağı. On iki vilayette bu mahsu
lün bugün ancak yarısını alıyoruz . 
Çünkü biz toprağa yeni dikeceğimiz 
çubuğun, bu toprağın asırlardanberi 
özlediği vasıfları olmasına dikkat e
deceğiz. Yeni dikilenlere verim, es
kiye göre üç misli fazladır. 

Bu tetkikler, bir hakikati daha 
ortaya koymuştur. Yaylada, bağlar 

için bir felaket olan filoksara - tıpkı 
verem gibi - yaşayamamaktadır. Yay
lada yüzde doksan niabetinde yerli 
asma yetişecektir. Yani üç sene son
ra, büyük işin bağlandırma kısmı 

bitmiş olacaktır. 

DÖRT BÜYÜK DAVA: 

Proje, §U dört büyük meseleyi 
hallediyor: 

a - Step, yeşil olacaktır. 
b • Köylli tezek yakmaktan kur

tulacaktır. Bağından budanan kısım
la koruluğu ona her ıenc yakacağını 
temin edecektir. Üzüm, onun için en 
iyi bir gıda ve daima para getirir bir 
madde olacaktır. 

c - Koruluğu vardır: yakacağını ar
tık ondan çıkaracak, tezeğini tarla
sına atabilecektir. Dünyanın hiç bir 
toprağı, Anadolu toprağı kadar ihmal 
edilmiş değildir. Bugün yayla topra
ğında donmut ve katıla~ış öyle cev· 
herler vardır ki, bunların yeni mah
sulü çcşidlerini yetittirebilir hale 
gelmesi ancak onu gübrelemek ve 
pulluk kullanmakla mümkün olacak
tır. Bu toprak bugün köylünün alaka· 
sızlrğına küskündür. Yüzlerce ıene

denbcri üzerine aynı mahıul ekildiği 
ve hiç bir ıey verilmediği halde, bi
raz su bulabildiği zaman cömerdliği, 
onun velOdluğunun ve kuvvetinin en 

Tarihi bir 
gece 

(Ba§I 1 inci sayfada) 

Atatürkün yüksek mUsaadeıini alarak 
battan nihayete kadar bir şiir olan ta
rihi bir hatıramı canlandırmak için 
karşınıza çıktım. lnkılip tarihimizin 
ana günlerinden birinde idi. Düıznan 
yeşil Bursayı istila etmişti. Bir gün 
Büyük Millet Mccliıinde bu mesele 
konuşuluyordu. Herkes meyuı idi. 
Yeşil Bursayı Mccliıte temsil eden 
bir arkadaş kürsüye çıkarak Bunanın 
ıukutunun matemini terennüm etti ve 
sözlerini yüksek vatanperver Namık 
Kmıalin bu beyti ile bitirdi: 

"Vatanın bağrına düşman dayamış 
hançerini 

Yok imiş kurtaracak bahtı kara 
maderini !" 

Bu hazin beyti okuyan arkadaş etra
fa nazarlarını tevcih ederken aza saf
ları arasından kahraman bir zatın aya-
ğa kalktığı görüldü. · 

Konferans ulonunda bir scı i1itil
di: 
"- Kimdi o?" 
Bayar aadcce bu ıeı gelen tarafa 

bakmakla iktifa etti, cevab vermedi ve 
sözüne devam etti. 
"- Ben fimdi olduğu gibi o gün de 

bu kahramanın yanında bulunuyor 
dum. Ayağa kalkan bu kahraman kUr
ıüdcki zata, yanlıı ıöylüyorsun, diye 
haykırarak: 

"Vatanın bağrına düşman dayaıın 
hançerini, 

Bulunur kurtaracak bahtı kara 
madcrini,, 

Dedi. Temin bu kahramanın kim ol
duğunu bana sormuştunuz. Şimdi içi
mizde ve yanımızda muhabbeti daimi 
olarak kalbimizde türkün büyük evi< 
dı Atatürk." 

Celal Bayar sustu, fakat, candan ge
len alkışlar ve göz ya,lariyle ıılanan 
"Yaşa Atatürk,. sesleri durmak ve aus· 
mak bilmiyordu. 

l•mail Mütta.k Mayakon 

Dev kurbağa 
Havai adaları yeni bir kazançli iş 

bulmuştur. 

Şeker kamışı tarlalarına musallat 
olan zararlı bir tufeyli böceği imha 
etmek için bu adalara ilmt adı bufo 
marinus olan gayet bliyUk bir kurba
ğa cinai getirilmiştir. Kısa zamanda 
bu dev kurbağa o kadar çoğalmı~tır 
ki, adalarda şeker kamııı haıtlığının 
kökü çabucak kurumu,tur. Fakat ar
tık iıc yaramaz olan bu bol hayvandan 
yeni bir istifade çaresi dUşünUlmüş 
ve bunlar büyük stoklar halinde baş
ka memleketlere ihraç cdilmiye baş· 
lanmıştır. Yalnız Fici adaları 25000 
kurbağa satın almıttır. Son günlerde 
Mıırra da ehemiyetli bir ihracat ya
pılmııtır. 

açık belgesidir. 
d • Orta yaylada, bilhaaa köylü, 

az meyva yer ve Hizumlu olan vita
mini ba,ka vasıtalarla temin eder. 

Her aile, kendi toprağında en iyi 
yctiıcbilccck mahsul cinsleri bulunan 
iki dönümlük bir bahçeye sahih ol
duğu zaman, 9000 köyde, 540.000 ai
lenin 108.000 hektar meyvalığı ola
caktır. Fakat 76.273.000 hektar geniş
liğinde olan bütün Türkiyede 285.903 
hektar mcyva bahçeıi olduğunu bili
yor musunuz ? 

Bu tedbir, bütün Türkiye mey
va bahçelerinin sayısını bir anda yüz-
de elli artıracaktır. Yaş ve kuru mey· 
vadan yalnız dı' memleketlere yap
tığımız satış sekiz on milyon lira ol
duğuna göre projenin meyva kısmı
nın yayla köylüsüne neler kazandı

racağını izaha lüzum dahi yoktur. 

EN PRATİK YOLLAR 
Bakanlık, pl~nın tatbiki için çok 

pratik çareler bulmuştur. Evvela köy 
kanununda planın tatbiki için mü
said mevzular ve hükümler vardır. 
Bütün hazırlıklar bittikten ıonra 
proje azami ıüratlc tatbik edilecek
tir. Evvela bütün köylerde bağ, mcy
va bahçcıi ve koruluk yapılacak yer
ler tesbit edilecektir. Kiriuna ve ha
zırlama işlerini köylü kendisi yapa
caktır. Köylüye llzım olan çubuklar, 
fidanlar ve diğer malzemeyi devlet 
verecektir. Birer memur köylerde ka
lacak ve meıcleyi nihayetine kadar, 
tamamiylc bitinceye kadar itin ba
tında bulunacaktır. Euah ve devam
lı kontrol projenin ana hükilmlerin
dcn birini tctkil ediyor. 

Kazım Dirik ıunu anlattı: 
••- Trakyayı, arılara vatan yapa

bilmek için evvela Sudan çayırı ek
tirdim. Üzerinde küçük aarı çiçekleri 
olan bu çayır her yerde kolaylıkla 
yctitir. Toprakta çok iyi vasıflar ve 
bol su aramaz. 

Sarı ve boş yerler yeşil olduktan 
sonra arılar, Trakya köylüsünUn em
rinde birer servet kaynağı oldular. 
Trakya ovaları kuş acıinc, yeşile gir 
dikten sonra kavuıtu.,, 

Bu proje Kemalizmin rüyasını 
gerçekleştirecektir. 

uuus 

Büyüyen, güzelleşen bayınd1r Ankara 

1934 te Kızılay bahçesi ve Atatürk bulvar1 

Bugüngü Kı.zılay bahçesi ve Atatürk bulvarı 

lngiltere Lord Halifaks'ın 
görüşmelerinden büyük 
bir netice beklemiyor 

Lord Halifaks Berhtesgaden'e gitti 
Londra, 18 (A.A.) - Lordlar kamarasında, bugün nihayete 

eren dıt politika göriitmelerinin sonunda, hükümet namı~a söz 
söyliyen hava bakanı Svinton, Hitler • Halifaks görütmesı hak
kında §unları söylemİ§tir: 

"- Lordlar kamarasının bü-
tün azaları, Lord Halifaks'ın Al
manyaya seyahatini iyi bir su
rette karıılamıttır. Filhakika 
Lord Halifaks, bu it için cidden 
ideal bir şahsiyettir. 

Yalnız bu ziyaret hakkında iki 
şey söylemek isterim: 

1 - Böyle bir ziyaretin hakiki 
kıymeti, tabii bir şey telakki edilme
sinde ve herhangi bir fevkalade bir 
hidise olarak dikkate ahnmamasında
dır. 

2 - Bu ziyaretten büyük bir şey 
beklemiyoruz. Her müzakerede, biri
birini takib eden muhtelif münakaşa 
ve görüşme safhaları vardır. Görüş
me halinde bulunan iki taraftan her 
hangi birine yapılacak en büyük fe
nalık, hususi bir ziyaret ve görüşme 
etrafında muazzam hareket uyandır
mak ve her safhada, ne yapıldı, ne 
derece muvaffak olundu ve netice 
nedir, diye sualler tevcih eylemek
tir. 

Eğer böyle bir ziyaret neticesi 
olarak, "açık ve samimi surette gö
rüştük, karşılıklı surette biribirimizi 
daha iyi anlıyoruz., diyebilirsek ben, 
bundan memnun olacağım. 

Lord Hali/aks Berhtesgaden 
hareket etti 

Bcrlin, 18 (A.A.) - Lord Hali
fakı, bugün ikinci defa olarak enter
nasyonal av sergisini gezmiş ve öğ
le yemeğini İngiliz büyük elçiliğinde 
yemiştir. Bilahare Potsdam civarına 
bir gezinti yapmıştır. İyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre Lord 
Halifaks, bugün siyasi görüşmeler
de bulunmamıştır. 

Lord Halifaks, yanında alman ha
riciye nazırı von Neurath olduğu hal
de, bu akşam saat 21,30 da Barhtcs
gaden'e gitmek üzere Müniche doğru 
trenle hareket etmiştir. 

lzmir belediyesi 

Elektrik ve 
su şirketini 
satm ahyor 
İzmir, (Hususi) - Umumi ş_.chir 

hizmetlerini kendi vasıtalariyle temin 
ederek halkın ihtiyaçlarına daha yakın 
bir alaka göstermek kararında bulunan 
tzmir belediyesi, bu hususta ilk adımı
nı atmıştır. Belediye elektrik ve tram
vay şirketiyle ıu şirketine birer mek
tup göndererek belediyenin elektrik, 
tramvay ve ıu şirketini satın almak hu
susundaki kararını bildirmiştir. Her i
ki şirkete de belediye reisi Dr. Behçet 
Uz'un imzasiyle gönderilen mektup· 
tarda alakalı şirketlere aid tesisat ve 
vesaitinin belediyece aatın alınacağı, 

icab eden tetkikatın yapılarak müba

yaa bedelinin bildirilmesi iıtcnmittir. 

En büyüiümüzden en kü
çüiümüze kadar Türk Ha1Ja 
Kurumunu benimaemeyi ih
mal etmiyecek olur•ak. türk 
havacdıiına da, türk a•keri 
~ibi, milletimize hcu bir öz. 
lülük vermek kolayca elde 
edilebilecektir. ........ . ............ , ........ " .. 

Deniz harb 
okulunda 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

Davetliler arasında, mekteb
ten 1288 senesinde çıkmıt olan 
batumlu Mustafa pap oğlu 8. 
T evfik'le birçok emekli deniz 
ve kara subaylan, mektebin es.
ki ve yeni mezunlan vardı. 

Tören saat 10.30 da mekteb ku
mandanının bir nutkiyle başladı. 

Bundan sonra eski mezunlardan B. 
Tevfik'c mektebin tamirhanesinde 
yapılmış ve içinde mektebin resmi bu-

lunan gayet şık bir çerçeve verildi. 
Bu ihtiyar denizci, mekteb kumanda
nından sonra künıüyc geldi ve gözle
ri sevinç yaşlariylc dolu olduğu hal
de, heyecandan titriyen bir sesle şun
ları söyledi: 

"- Bu sevinçli gilnli yaşadığım
dan dolayı mesud ve bahtiyarım. 
Cumhuriyet gençliğine büyük mu
vaffakiyetlcr dilerim.,. 

Sonra mektebin hatıra defteri ge
rek bu eski subay, ve gerek diğer e
mekli subaylar tarafından imzalandı. 

Deniz ıehidlerine saygı 
Sıra, törenin en heyecanlı kısmı

na gelmişti. Deniz mızıkası matem 
martını çalarken, yurdları için deniz
lerde canlarını veren aziz ıchidleri 
selhnlamak üzere denize muhteşem 
bir çelenk atıldı. 

162 inci baklq 
Mızıka bundan sonra denizcilerin 

"Demir" marşını çalmağa başladı. 
Mektebin hususi zencirinden kopa
rılmış olup bu yddönümünü acmbo
lizc eden 162 inci bakla denize atıldı. 

Atatürk büstiine çelenk 
Orta bahçeye geçen davetliler, su

baylar ve mekteb talebesi, orada bu
lunan Atatürk büstüne çelenk koy
dular. Mekteb talebesinin yaptığı 
muntazam jimnastik hareketleri da
vetliler tarafından takdir ve alaka i
le seyredildi. Bundan sonra hep bir 
arada öğle yemeği yenildi. 

Yemekten sonra mızıka milli ha
valar çaldı. Talebeler monologlar 
söylediler ve mektebin salonunda bir 
temsil verdiler. Davetliler akıama 
doğru mektcbtcn ayrılarak kendileri
ne tahsis edilen vapurla köprüye 
döndüler. 

19. lt'. 1937 

Askeri mühendisler 
nasıl yetlıllrllecek! 

Cumhuriyet orduaunun fen kad· 
rosunu teşkil etmek Uzerc, Avrupay• 
mtihcndialik veya fen memurluğu 
tahaili için gönderilen askeri lise me
zunları on iki ay kıta ve fabrika vo 
müessese ıtajından aonra ihtiyat yar· 
ıubay nasbedilmckte ve Avrupaya 
tahsile gönderilmektedir. Şimdiye 

kadar yapılan tecrübeye göre bu va
zi yettcn şu mahzurlarm doğduğu gö
rUlmUştür: 

Diğer biltUn ıubay ve aıkeri me• 
murları lise tahailindc.n 90nra en er• 
kcn iki buçuk .aencye yakın bir za• 
manda subay veya aakeri memur ma• 
aşına nail oldukları halde bunlar bir 
buçuk sene evci bu maa14 geçmekte 
ve ayrıca Avrupa tahsil tahsisatı al• 
makta ve diğer vckfilctlcrdcn gönde· 
rilcn talebeye nazaran fazla bir im
tiyaza sahih olmaktadırlar. 

Bunlar pek genç ya§ta bulunduk· 
tarı gibi muntazam bir aakcrt disip
lin hayatı da geçirmediklerinden Av
rupada tUrk orduıunu; hizmete alın· 
mıt yedek subay olarak: temsil ede
memektedirler. 

Buna mini olmak için aakert mil· 
hcndis ve fen memuru yetişmek üze· 
re Avrupaya tahsile gönderilecek ta· 
lcbcnin buradaki bir acne kıta ve fab-
rika ve milcHcae stajını gördükten 
sonra ihtiyat yaraubaylığa nasbedil-
mcksizin talebe aıfatiyle tah,sile gön
derilmeleri ve tahsil esnasında for· 
prüfung veya muadili imtihanını ver· 
dikten sonra ihtiyat ~arsubaylığa na· 
sıbları muvafık görülmüş olduğun· 

dan hükümet meclise bir layiha ver· 
miştir. Layiha Milli Müdafaa Encil• 
meninde müzakere edilerek aşağıda· 
ki şekilde tadil edilerek heyeti umu
miyeye vcrilmiıtir, yarın kamutayda 
müzakere edilecektir. Uyihanın son 
gekli şudur: 

Madde 1 - 3052 sayılı fanunun 
üçüncü maddesinin eon fıkrası aşa· 
ğıdaki gibi değiştirilmittir: 

Askeri lise mezunlarından yaban· 
cı memleketlerde aakert mühendis 
ve fen memuru yetiştirilmek üzere 
ıeçilenler iki ay müddetle hazırlık 
kıtaaında hizmet ettikten ve ıınıflan 
ile allkadar ukcrt fabrikalarda veya 
sair milcssesclcrdc altı ay çalıştıktan 
sonra liyakat ve kifayeti tasdilt cdi· 
lenler tahsil görecekleri yabancr 
memleketlere ukert talebe aıfatiyle 
gönderilir. 

Tahaillcrlni muvaffakı:ıyctle takiti 
ederek forprilfung ve muadili imti• 
hanını verenler yedek yaraubay nas
bedlUrler ve mU~akib tahsillerine 
devam ederler. 

Tale.be ııfatiyle Avrupada tahsil· 
de iken muvaffak olamryanlar mem· 
leke~ celbolunarak aakcrt memur 

naabedilmek üzere mcılck tahsilleri· 
ne ve yedek ıubay mektebi tahsiline 
tabi tutulurlar. Bunlardan meslek ve-

ya yedek subay mektcblcrindc de mu
vaffak olamıyarak adıht hallerinden 
gayri aebeblcrle çıkarılanlar kıtalara 
verilirler ve muvazzaflık hizmetle· 
rinden batka aakert mekteblerde mcc· 
cancn okudukları müddetin yarısı 

kadar fazla hizmet ederler. 
Yabancı memleket tahsilinde iken 

yedek yarıubay naabolunduktan son
ra tahsilde muvaffak olamryanlar da 
memlekete celbolunarak muayyen bir 
meslek kursuna tabi tutularak askeri 
memur nasbolunurlar. 

Aıkert Liselerden mczuncn ayrıl
dıktan ıonra memleketimizdeki fabri
ka veya mücaaesc stajlarında askeri 
mühcndia ve fen memurluğu tahsili
ni takibe kifayeti görülmiycnlcr tale
be sıfatiylc Harbiye mektebine sev
kcdilirlcr. 

Madde 2 - 1976 numaralr kanun 
kaldırılmıştır. 

Madde 3 - 2970 sayılı kanun hük
mü bakidir . ., 

Bu da bir adalet usulü 
Hindistanın muhtelif garib adetle

ri araıında bir tanesi hakikaten çok 
enteresan mahiyettedir. 

Bir adam her hanki bir suçu işle
mekle itham edildiği zaman, hakim 
ağzını çiy pirinçle doldurtur.Bu pirin
ci çiyncmek ve yumupk bir hamur 
haline getirmek için kendisine on 
dakika mühlet verilir. Bu müddet 
zarfında istenilen şeyi yapmaya mu
vaffak olan beraat eder, yapamıyan 
ıuçlu telakki edilerek cezaya çarptı
rılır. 

Tecrübeye göre bu usul şaşmaz bir 
adalet kaidcıi imi,. Fen adamları bu
nu izah etmenin yolunu bulmuşlar· 
dır : sert pirincin hamur haline gel
mcıi için çok fazla aalyaya ihtiyaç 
vardır. Halbuki suçlu adam korku· 
ıundan boğazı kuruduğu için lüzumu 
kadar salyayı nremiyeccktir. 

Tecrübe cdilmiye değer mi dersi
niz l 
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lar bile oldu: "Acaba onu hakikaten 
ıeviyormuydum yokaa ?" K A Y 1 H E 

Bozduğum saadet 
O kadar bam batka bir kadındı ki 1 

bazan ten, çılgınca, delice ten ve hare
ketliydi. Sonra, durup dururken en 
derin bir melankoliye kendini kaptı
rır, hiç bir şey söylemeden, ıuallerime 
cevab bile vermeden, benden kaçar gi
bi kalkıp giderdi. Fakat hiç bir zaman 
böyle hiç sebebsiz beni birdenbire ve 
büsbütün terkedeceğini hatırıma ge
tirmemiştim. Hususiyle de nerede bu
lunduğuna, neyin nesi olduğuna dair 
en küçük bir ip ucuna da sahib bulun· 
mı yordum. 

Şakirin benden istediği mühlet bit 
miş olduğundan artık burada daha faz
la durmak için sebeb yoktu. Hemen o
nu yola çıktığımdan bir telgrafla ha-

Bir fa.şist devletler 
enternasyonali mi ? 

berdar ederek ilk vapura atladım. Mançester Guardiyen gazetesi "yeni 
Böylece, her yeri bu bir haftalık bir enternasyonal' 'b~lığı altında yaz

mesud hayatın şimdi hazinleşmiş batı- dığı malca.lede diyor ki: 
ralariyle dolu olan bu tehirden bir an "Bundan bir sene evci Almanya ile 
önce uzaklatmış oluyordum . Japonyanın iınz~adığ! ve komünizme 

Şakir.i tahmin ettiğim gibi istasyon- karfı ismini verdıklerı pakta, ümid ve 
da buldum. Yedi yıllık hasretin bütün intizar olunduğu gibi, Italya da girdi. 
kuvvetiyle biribirimizin boynuna aa- Bu yeni pakt eve~kisine hiç bir f.CY i
rıldık. Bir otomobile binıerek Bebek- Iave etmiyor. Meıın de oldukça karan
teki evine gittik. Yolda bana: Karıma hktır. 
senden o kadar çok bahsettim ki, di- Birinde imzalayanlar, "haber teati
yordu, ideta gelişin bir had.ise oldu. sinde ve alınacak tedafüi tedbirler 
Seni sabıraızhkla bekliyor." hakkında el birliği yapmayı" teahhüd 

Kim bilir, misafire hazırlık yapa- ediyorlardı. Ötekisinde ise imzalayan
cağım diye zavallı ne kadar yorulmuş- lar, "içeride ve dıprıda lromünist c:n-
tur. Vallahi çok utanıyorum.... ternasyonalinin maksadını yerine ge-

Şakir, ıözümü tamamlattırmadı: tirmeğe çalışanlara karşı tiddetli mu-
- Öyle aöz mü olur, canım? Eaaacn amelede bulunmak hususunda" anlaş

candan ahbablarımız olmadığı için ca- mıı bulunmaktadırlar. Bu ifade eski
nımız 11kılıyor, senin gelmen bizim i- den de, fimdi de tehlikeli bir surette 
çin en büyük nimettir. Bütün temen- tefsire müaaid görülmektedır. 
nimiz yanımızda kabil olduğu kadar tık pakt imzalandığı zaman ltalya-
çok kalmandır. da, öteki memleketler de buna iftirake 

Bebekteki yeni yapılmıf güzel yalı- davet olun111uşlardı. O zaman, buna t
ama geldiğimiz zaman beni zevkle dö- talyanın hemen gireceği rivayetleri 
9enmif, denize karıı güzel bir odaya dolaştığı halde, bunun gerçekleşmesi 
aldı. Karıımın telefonda olduğunu, için bir sene beklemek lazım gelmiş
bir dakikaya kadar geleceğini haber tir. 
verdi. Japonyada ilk pakt pek iyi karşılan-

Hakikaten bir dakika ıonra kapı a- mamı9tı. Bunu imzalayan hükümetin 
çıldı ve ayni anda benim de gözlerim imza akabinde düştüğü hatırlardadır. 

~ hayretten fal taşı gibi büyüdü, kapı- Şimdi ise birinci paktın iımalanma-
Av edi senedir ,muhtelif i'ler pefiinde O macar olduğunu.ı8ylemitti nm etiğinde, gözleri dehıetle gözleri- sından mesul bulunan Hirota iae gene 

tupa ve Anıerikada dola,tıktan ıon- Çılgınca eğlenıyorduk. Sabahtan me dikilmiş olarak "o" duruyordu. hariciye num vaziyetine ,elmiştir. 
:ı' vatan hasretini artık acı acı içimde akşama kadar hep beraberdik. Dinme- Köstence macerasının kahramanı Onun İtalyayı bu pakta iıtirak ettir-
1 ?~ya ba9ladığım bir sırada mem- yen ihtirasiyle beni teshir etmişti. Her Kendimi vaktinde toplayabilmek i· mek hususundaki arzu ve ihtiyacını i
de ctırne dönmek üzere bulunuyor- geçen günün kalbimi daha fazla onun çin ne büyük bir irade kuvveti sarfet- zaha ıuzum yoktur. Fakat İtalyanın 
~'1;i Bilhassa Şakiri, küçüktenberi bir 

1 doldurduğunu his ediyor, ve acaba tiğimi ben bilirim. Onun ayni vaziyet· bundan kazancı ne olacak? 
~ eJ gibi beraber büyüdüğüm ve senelerdenberi her tarfafda aradığım te olduğunu anlamak güç değildi. An· ltalya, bugün, sovyetlerle bir pakt 
fı dan bağlı bulunduğum bu arkada- halde bulamadığım ideal kadın bu mu- cak benim hiı edebileceğim bir heye· iımaladığı günlerden daha az komü
lni~nılekctim kadar göreceğim gel- dur, diye kendi kendime düşünüyor- canla yanıma yaklqarak elimi uktı nizm tehlikesine maruzdur. Her halde 
Pek ~· B.u kadar biribiriyle anlapııt dum. havadan ıudan konuştuk. Kalbimde ltaıyanm bu pa.ktı entıcrnuyonal bir 

lk· z ınsan bulunabilir, sanırım. Ona bu hissimi açtığım zaman gül- his ettiğim ağırlıktan onun da ne bü· tazyik neticesinde imzaladıtı anlafıl· 
da ~ •ene evci aldığım bir mektubun- dil ve bu gülUtUnde bir acılık olduğu- yük bir azab içinde bulunduğunu ko· maktadır. Fakat anlqılmıyan taraf fU· 
du - na CVl-endiğini ve çok mesud ol- nu far kettim. Fakat o, böyle şeyler layça tahmin ediyordum. dur: Kazanc ne olacak? 
Ya g:nu bUdirmlttl. Romanyaya kadar dUfUnmok doğru olmadığını, Hayya- önce bafı afndılmı alSyliyerelı: o. ;Bwıa bir pakt denilmesi, akdindeki 
rrı p ığı titr ıey t eanuıiida tiifli- mın bir mısramı zikrederek, yalnız duına erkenden 9Ckildl. Ben de blru ıfzli mabadı ört bu etmek Jçlndir. 
_

1
'§ olan bir qk macaresı nihayet 1:-u geçen saati yaıaznak lizını geldiğini sonra yol yorgunluğunu bahane ede· Japonya açıkça. Almanya, ondan 
~-- B' j Yahat" ...,, .. varmlftr. enım, uzun ae- ihtar etti. • re.k, dütilncelerimle bir an evel bat ba- daha az olmak Uzere, komUn zmden 
-.c . tnı, onun kıaa yolculuğu kadar Elrarla dolu hüviyeti beni artık iyi- f& kalmak arzuaiyle odama çıktım. korkarlar. Fakat İtalyanın böyle bir 
lı..~nıli çıknu, olmadıaı ir.in ben tek bl hah Erteaı' gu"n Ce.tririn fena halde canını korkuıu yoktur. uza~ı aı1yet lyi gören 
->llna dö ü d •Ki •b.•1. belk' den iyiye sarmııtı kl r aa , masa- ~ • .-
deh n yor um. m ı ır, ı rinde u ilci kelimeyi taşıyan aıkan bir h,idiae oldu. Kansı annesin· bay Muaolini uıl tehdidi, B. Hitlerin 
bt . ayatırnı paylaşacak olan kadının nın üze ' . den, çok haata olduğunu bildiren vıe nutkunu okurkıen ketfetmiıtir. Japon
u:ı1 ı;nenueketimde beklediği mübhem bir kağıd buldum: "Elvedağl Margıt" kendisini yanına çağıran bir mektub ya için bile bu tehdid ve tehlikenin 
buz d~. b~ yalnzhktan duyduğum hafif Bunun maıunı bir fAka olduğunu almıf ve derhal gitmek için huırlıia hakikatte mevcud olup olmadığı ıu gö 
ş:~. gıderiyo~d~. . dUtUnerek o gün, öğleye kadar, odam- batlamıttı. Doğrusu ben b~ me~~un türUr bir iddiadır. Bu memleketin, 

tiyen üç harbcı devletin aralarında 
anlafJDalarından başka bir tey değil
dir. Komünizm de dilin pelıengi hali
ne geldi. Şimdi, japonlar Çine, ital
yanlar İapanyaya, alınanlar Franaaya 
komünist diyorlar; tıbkı eski yunan
lıların bütün dil,manlarma barbar a
dını verdikleri gibi. Bayra&ın arka
aından ticaret değil, ideoloji gidiyor, 

Pakt, bir ittifak değildir ve ihtimal 
ki gizli askeri maddeleri de ihtiva et
memektedir. Bu, daha ziyade üç saplı 
ve üç uclu bir diplomasi silahıdır. 
Böylece İtalyayı da, Almanyayı da 
herkeı üç arkada9iyle birlikte hatırla
yacaktır. Bu lilihın kullanıldığını da 
görilyoruz. Mesel! İtalya, Almanyaya 
sömürgeler meselesinde müzaharet et
mektedir. Öte tarafdan, Almanya i9ti
rak etmezse İtalya da Akdeniz konuı
malarma girmemektedir. Sonra Brük
selde japon zaferinden hiç bir kazancı 
olmadığı halde İtalya, japon davasına 
avukatlık etmi9tir. Şu halde biribirini 
tutanlar arasında yeni bir enternasyo
nal d"1uyor demektir. 

İngiltere 
Almanya İ)i münasebetler 

devresı açaı>ılir . . . 
Lord Halıfaks'm .c."~·un'ı zıyaretını 

mevzuu bahis eden 'l aymis gazetesi, 
bunun Almanya ile iyi oır ını.ınaaebet 
devresi açabileceğini yazmaktadır. 

Deyli 1·e1egraf, Ingiltercnin Hit
ler· Halifakı milli.katından timdilik 
müabet bir netice beklemediiini kay
dediyor. 

Deyi Meyi, bilhaaaa sömürıeler me
selesi üzerinde durarak Belçika lma
hnın Londraya yaptıiı ziyaretin de 
bu mesele ile alakadar olduiunu yazı· 
yor. 

"Deyli Herald", diyor ki: "İqilb 
milleti ıulh ietiyor. Bu ise, Almanya 
ile anl&flDI olmadan kabil delildir. 
Halbuki atman ıiyaaetinin sulhculu
tundan ne kadar tüphe etsek yeridir." 

Amerika 

-9-

Almanya 
Lord Halif akst Berltn 'Cle 

neler konuşacak ? 
"Fölkişer Beobahter" gazeteal, .. 

gün Berlin'e gelen Lord Halifab'm 
bu ziyareti hakkında diyor kl: 

"İngiliz efkirı umumiyeai pek ali 
bilir ki, lord Halifa.ks Almanya'da lyl 
bir kabul görecektir. Ve biz de pek iyi 
biliyoruz ki, ingiliz milletinin ekserif 
yeti .iki millet araaındaki bir yeni te
ması müaaid bir tekilde karJıılamıftıı\ 
Bir müzakere programı olmadılıM 
gö?'C, günün mühim meseleleri mUna• 
kata olunmıyacakaa da bu, umum! Mit 
ticelere varılmıyacak demek de delil• 
dir. 

Tamamiyle serbeıt olarak cereyan 
edecek bu konuımatarda Avrupa mu• 
kadderatında rol oynıyan iki memle
ket devlet adamlarının teması mevzuu 
bahistir. Alman· ingiliz münasebetle• 
ri bütün dünyayı alakadar eder bir e
hemiyeti haizdir. Bunun en bariz bir 
delili de aradaki gıerginliğin Avrupa 
etrafında bir ıoğuk hava yaratmıf ol• 
ması ve bu havanın bütün me.elelerde 
kendisini göstermekte bulu~~dır. 

İngiliz - alman milnaaebetlennın ~ 
zulmaıında .iki mUhim Amil vardır. 
Bunlardan biri ideolojik cephe, dileri 
de nuyonal sosyalist AJman>:anm ha
rici siyasetinin muvazene tez~nl.~A· 
cağı endişesidir. Önümüzdekı ~unle~· 
de yapılacak müzakerelerden katl bır 
hal tarzı ve hatti her hangi bir Wb
liğ netrlnin çıkmUı beklenemez. Bun• 
lar alman ve ingiliz noktainuarlarınuı 
vuzuh bulmuına yardım edecekler-
dir. • 

Nasyonal sosyalistlik ıunu kati ola-
rak beyan eder ki, beynelmilel müna
sebetlerde aakin bir inkipf haldm ol· 
malıdır. Zorbalık milletler miinuebet· 
terinde yer bulmamalıdır. itte yeni al· 
man - ingilis temaslarmın istinad et
tiği lcıeyfiyet itte budur." 

Belçika kırahmn seyahad 
Franaıa ıueteleri, Belçilra kıralı 

Leopold'un .Londra'yı .zlyareti etrafın
da muhtelif tahminlerde bulunuyor-
lar. 

Övr ıuetesi, kıralın Lonlra'da müe
temlekeler meselesini ve merkezt Av
rupa vaziyetini &örü,cçe~ini yumak· 
tadır. 

Fransa 
~in !re, döndüğümü ve derhal onun da ıivri ökrelıerin sesini işiteceğim anı vücudundan tüphe etmemıf değıldun. Çinde koınUnizmle mücadele ettiğini Brüksel konferansı etrafında 
tev~11neceğimi Paristen bild!.rmif ~e aabırsızbkİa bekledim. Fakat o göriiD- Şüphem yerinde çıktı. Çünkü iki ıün söylemesi açık bir saçmadır. ÇUnkil tefsirler •'Almanyaya yapılan tavls 
tim. a?ı BUkretc yumuını ıoylem19- medl. Bir hafta süren baş döndürücü sonraki vapurla hareket eden kadın hiç kimse Çinde marepl Çan Kay Şek BrUlnel konferansının ilk neticele- onun iftihaılDI artırır .. 
na 1.-_ükrefte mektubunu buldum. Ba- k1 1 dolu saadet devresi sona er- bir daha geri dönmedi. Şakir, bili bu- kadar komünizmle mücadele etmemiş, rl hakkında tefsirlerde bulunan Nev • 

-rııın be wtı d be i ail zev er e be f i • Be il _ ... _ ... •ini ın, on f ... n en r e- mi ti B fikre kendimi al1'tırmak çok nun sebebini anlamış defildJr ve n af zm rejimi kurmağa çahpwnıftır. york Tayına ıaaıeteıi t(>yle yumakta· Lord Halifaks m r n aey-
&iin: kanındı .. bulu~?~ğunu, ~c~ on gü: ~ld:. Hayatıma çok daha uzun za- en sevdiğim arkadatımın ıaadetini Kaldı kl komünistler, Nankin bükü- dır: Pariı gueteaelerinde de ıuwı tefair-
•ra.1- dar donecegını, kendısının bu 1 k ı•"'ll olan kadınlardan hil' bilmiyerek mahvetmit olduğum liin meti ile ancak japon istllbı karşısın· "1Ik neticeler ehemiyetaiz ve acına- lere mevzu olmaktadır; 

"C kau · k d bi ah man ar ar ,.... • d b' 1 l p.,. .. ~ ,,ıerıye a ar r aey at ya· bi . b d bu derece derin bir tesir milthif bir vicdan uabı içinde kıvran· a ır eşmek zorunda kalmıtlardır. c:ak mahiyettedir. On beş aün devam Epok diyor k : 
-&1nı b · 'ba 1 be · I·"l b rı en e B 1- b · · • ri11..-l lyle bilmelidir cS. b k , u ıtı r a nı ey u aşın- 1 tinneye muvaffak olama- maktadyun. u paat, hakikatte har ıstıyen ve eden münaka112lardan sonra Japonya'- "İngiltere tec ..,.. er 

e lcd· ~ · · b"ld' · d M k 1.ı husu e ge d 1- -r- 1 h ta i wı llıa 1 ıgını 1 ırıyor u. e tu u- K di kendime sorduğum an- Hilıayec:i nere e nıe bulurlarsa ele ıeçirmek uı- yı Çin'deki kanunıuz hareketinden ki Almanyaya yapı an er v z on 
'~n~ dıfnn zaman, ağuıtosun 23 idi. _m_ı_şt_ı_. __ e_n_-------------------------=::--:------::=-===- dolayı tenkid eden bir karar ıurıeti if~ihuını arttırır. Biamark'ın mefhur 
iatag ulda en candan arkadaşımın beni kabul edilmiı ve bu kararda ittifak bi· bir sözü vardır: Hiç bir kimse muarı· 
Slrı : .?nda karşılamasını istediğim i- ı~ temin edilememittir. rını aatın alacak derecede zenrin d .. 
cia1ti o~U§iimü geri bıraktım. le ara· Konferans, büyük devletler aruın- ğildir. Bununla beraber ortada teba-
)t k bır haftayı Köıtencede geçirme- da anlatına hasıl olmaması yüzünden rüz etmiı iki JCY vardır • 
~arar verdim. daha bqlanııçta zayıflamıttır. Veri- Bunların birincili Roma - Bertin 

ıu tvaiznin haylı ilerlemit olmasına len kararda mütecavize manevi bir mihverinin bozulamazlığıdır. Vakıa 
~ı:ncn ıç· · · · 1 6- Beyaz - Bir içki. 1 

htr t ' ost-ence, denize gırmek ıçın 7- Baiırma - Ara - Hayret edatı. mahkfuniyet bile yükletilememittir. inıiliz - italyan ıörUflerinin iıpanyo 
Sin arafden gelenlerle dolu olduğu i- 7- Yük ve insan taıır - Haya. Bu ilk netice cesaret verici mahiyette iti hal oluncaya kadar geri kaldıtına 
lic~ c~ıı bir manzara gösteriyordu. 1 s- Halk - Bet parmaklı. değildir. Gelecek puartıe.i günü bat· dair - bilhassa Halifaks Berlin'e &ider• 
Sigangu\ Mamaya plajında güzel bir Yukatdan ap:ıya: a. b. c. d. e t. g. b. layacak olan konferansın ikinci dev- ken - Londra'dan çıkan haberler Mu-
lcy, or estrasının nağmelerini din· t Nç;;fr ~u Si;::_r. resi için de nikbin olma~a imkin yok· 1ı<>lini'yi kızdırmı9tır. Fakat her ne o-
l&Q r.e~ serin gazinoda oturmak veya 3- Bir viliyetimia _ Yol. 8. tur." lursa olsun Roma ile Berllni birbirin· 
01-tıgı~şi~~~ ~e bir iki karıf derinllğki :- :~r:~:: -Bıo::~mamıı 7,. Joumal of commerce, enternasyonal den ayırmağa imk&n yoktur. 
reha . . uyünden bir yatağın sıca ,;_ .Rttsılr. -Sorıu ~tı. itbirliğinde sulhun kurtarılması için İkincisi ise, lnıiltere ile Franu ara-
d~~ctını tatmakla vakit geçiriyor- 7- Evin bir kıamı • Yüsünlizli ıCSıterir. Ş... aşafıdaki ihtimali eöz önünde tutmak- sındaki münasebetlerin fevkalide iyi 

'f1iriUn . bi ift ~: ıiJı;Zarz - Bir nota. !.tr tadır: olduğudur. İngiliz batbakanı Çem-
1 biiyu1 . guınoda otururken r Ç ı. _ Japonya'ya kartı ~konomik 11• berlayn geçen hafta buna terceman o • 

~ u kadın göziyle kargılaftım. O Eli ıslatmadan suya sokmak .,_ hada zecri tedbirler alınmuı, muıtur. Lord Halifaks'm ziyaretini 
~c v .. ıı. kadar cinai cazibeyi yüzünde 2. _ Çin'e yardım edilmesi • bize ıilkunetle telakki ettiren itte bu-
kad Ut.udunun bütün hatlarında bu 

3
! Bu gazete, AmerikA, Japonya'ya en dur." 

gör:.~:i tekıif etmiş bir kadm daha t. çok iplik ihrac eden devlet ve Japon- Elkelsiyor şöyle yuıyor: 
hUvi ug~rnü hatırlamıyordum. Bütün ya da Amerikadan çok mikdarda pa- Ren itıalini talUb eden bütün hAdl-
lti Yctındcn öyle bir cazibe sızıyordu ı. muk alan bir memleket olması dolayı- selerde olduğu gibi Brüksel görüpne· 
dığ~aYri ihtiyari ihtiraılarımın uyan- Dünkü çapraşık kelimelerin ıiyle zecri tedbirlerden en çok Ame !erinde de Fransa ve İngiltere tam bit 
tan~;uğ·tiln dikkat ve alakamın-~~ halledilmiş şekli B~i:a~~lb~'. b5, c2, d4, f2 rika'nın mutazarrır olacaiını kaydet· &örüt birliği 1östermi9lerdir. ts~-
ni h' ı ını vücude teveccüh ettıgı- At: e4 mektedir. yol anlafDJUlıiının . ~u~~lepnHınıe 

ısscttim Vezir: 12 ç· • · d mani olan bu dürüst ıtbırlığı, Roma v• 
l'enin · vü 1 2 3 1, 5 6 r-ı_,..-1;..,...-.t.. Şah: e7 ın e yapılacak maddi bır yar nn 

c:ud e sımsıkı yapı9an mayos~ - Kara taılar: anlapnubfın bllyümeıine sebeb ola- Berlin'in teklif edecekleri söylenen 
lif Unun kıvrak hatlarım bütün guzel- t At: a4 bilir. ve mevcud ı:nuahedelerin tadilini ie-Pa;::: ıneydana çıkarıyordu. Uzun L-_._~f---t-'- Piyade: b6, ı4, h4 Paponya'ya zecri tedbirler tatbike- tihdaf edecek olan yeni bir dörtlel' 
lllnd k~arı ar~smda sigarasını tutu- 1 L--1--1.__-t-_ Su ile dolu bir kabın içine bir nikel bet Şah: d5 dildi&i takdirde Amerika'nın bUyilk paktı görüpıeleriyle telif edileme.r. 

a hıl h · k ardı kuruıhık veya bir J'iizük atınız. Ve tecrü· Beyaz oynar ve liçüncll hamlede mat • k d h · al · · 
b· • e arıkulide bir ahen v · S ha b . par. bir rol oynıyaca~ı muhakkaktır. Bu ihtiras ay ı arıç, man - ınıı-oıraı ·· re L--'---lr---t-- benizde zır ulunanlara, ıuyun içlndekı ıo 

lc\lı:naaı •onra, denize girmek . uze ıe:vi elinizi ıslatmadan çıkarabileceğinizi Dokuz devlet konferansında imzası Uz konu~ları, alman muammuı yil-
lcıldı a doğru ilerleyince petıne ~- + iddia ediniz. Bu iddianızı ispat etmeniz i- Beni bı"lebı"ldı"nı·· mi? bulunmıyan .devletlerin Brüksel kon- zünden kararan enternaayonal vuiye-
h ı:n İn d . . . IA hıç rin, suyun sathını (Lycopode) tozu ile ört- • . h d d k olu ..... 

1• • a cı takıbımı evve a 5 " feranıma ı"•tı"raklerini tenkı·..ı. eden tın tavuau una yar un e ece ·-llaet ~ meniz kafidir. Her eczanede satılan bu toz T "' 

l•n memia gibi davrandı. Sonra eg- ı Y d" h aa bundan İngiltere kadar Fransa da ... Celi b" • 'b" sa ile lbtillt etmeditinden elinizi bir eldi- - e 1 •rfimin içinde para saklarım. Nevyork Herald tribün, Brükael kon-
tiild·· ır şey seyrediyormuş gı 1 ven ıibi örtecek •en ile temaıma mani o- 2- 1, 2, 6 ,7 inci harflerim senede bir çe· feransının Japonya aleyhinde mUb- memnun olacaktır." 

U Yar abbab ol• lacaktır. Seyirciler de hakikaten IU"''" için· kilir ve kazandınr. I F" d .. l 
lrııaıtu

0

1c. ını saat aonra den çıkardığınız elinizin kupkuru ';iduğu 3- 4, 5, 6 ıncı harflerim benim içime ıir- hem bir ithamda bulunduğu ve bu t- ıgaro a fOY e yazıyor: 
1 

• 
Ieill>d· d ? na ıörerek hayrete düıeceklerdlr. ~e!~ paraların ıittiii yerlerden bi- hamın bu aabahki aallhiyeti aon de- "Almanya başvekili "ıUrprb er 

bun ı, neydi, nerede oturuyor u rıeıdır. rece fÜpheli olan bir otoriteden aadi. devrinin artık kati olarak kapandılı-
lla: ~.arı~ .hiç birini bilmiyorum. Ba· Bu harfleri bulunu• 4- ~ı!~:.·e:e ı:~~tb!f.!!.~rlm yontulmamıı oldufunu yazmaktadır • nı resmen ilin etti. Madam kı Alman-
Cclk liUvıyetirnle hiç metıul otıı:uya· oyununun halli 5- 4, 7, ı, 5, 6 ıncı harflerim aüt verir. Bu gazıete, lllve ediyor: ya, politikaıını normal bir eaas Uze-
ti. !ınız, bu fartla razı iseniz I" Qeaıif· Soldan sata: k D 6- 7' 6, 5, 4 üncü harflerim kendiıinden "Bu aa- v'"•iyette, mu tadımız rinde inki ... ' ettirmek istiyor, ctö. rt 

.ou e '-• ı 1• Kızınızın ocası - erenin dibindeki. 1- M A D A M ve kültüründen ayrıldıfnm• bir kav- r-- - ,..... ı1 ki 
d ırarengizlik perdesi ona -rı 2• İD8&D • Nıeıf 2- A. R A R A min adıdır. veçhlle rey vermekten istinkaf etmit aenedenberi biribrinden ayr an 1 

uyduğuın ali üahiitün artırmıf· _ Htıner. 3- D A M A D 7- 1, s. 6, ?. inci ~rflerlm ~er :rüziinlln olan Uç iskandinav milletini tekrim et- zihni~ti telif ederek timarhane olmı-
~~~----------------~~~~~~~~-~ ......... __.._._....._,,._,.__~~~~~~~...L~--..,aaJı~>rtt....J.i~~;;ı...;_::~::.:.~~~~-----..._..._~~~~~~~uuı.u.ıc..ır.uı.ı.DJ.J0 t..a.ll.DUU1A!!kurulamaa mı l~ 
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KARARNAMELER 
Malive vekilliğinden yazılan 2.11.937 ta

rih ve 13173/ 5469 sayılı tezkerede: 11 ll sa
yılı askerlik kanununun 36 ncı ~~desini 
deeiştiren 2907 sayı!ı ~anunun 1 ıncı ~ad. 
desi hükmüne göre ıhtıyat subay yetıl,ime 
ıartlarım haiz olanlar, birlikte muameleye 
tabi oldukları doğumluların celbi beklen
meksizin ilk açılacak hazırlık kıtası veya 
ihtiyat subay mektebi devresi başlangıcın· 
da bu kıta veya mektebte bulunmak uzere 
aevk edilmekte oldukları ve memurin ka· 
nununun 7 nci maddesine bir fıkra ekleyen 
3104 sayılı kanun ile de askeri fili hiıme
tini yapmadan memuriyete alınan lise ve bu 
derecedeki mekteb mezunları için namzed
lik miıddeti üç seneye çıkarılmış ve bu su
retle lise meıunlarının da namzedlik müd
detlerini ikmal ettiklerinde askerlik hi.ı
metlerini derhal ifa etmeleri ve kısa mud
detle silih altına alındıkları zaman maaşlı 
memuriyet kadrolarının meşgul bulunma· 
ması temin edilmiş olduğu ve askerlik miı
kellefiyeti teveccüh ettigi halde sıbi sebeb
lerden ötürü tecil edilen lise ve yuksek 
mkteb mezunlarının ise kati surette memu
riyete alınmaları memurin kanununun 4 iin
ciı maddesinin (H) fıkrası iktizasından bu
lunduğu ve bu suretle lise ve yüksek mck· 
tek mezunlarının askerlik vaziyetleri bu 
kanuni hükiımlerle tanzim edilmiş olduğu 
cihetle bu hususlara aid olup artık luzum 
ve hükmü kalmayan 2/ 2908, 2/ 3350 ve 
2 /4122 sayılı kararnamelerin meriyetten 
kaldırılması için bir karar ittihazı istenil
miştir. 

Bu iş İcra vekilleri heyetince 2.11.1937 
tarihinde gorüşulerek, 1111 sayılı Askerlik 
kanununun 36 ıncı maddesini değiştiren 
2907 ve 788 sayılı Memurin kanununun 7 
inci maddesine bir fıkra ekliyen 3104 sayı. 
lı kanununlarla askerlik işleri tanıim edil
miş olan lise ve yuksek mekteb mezunla
rından askerlik hizmetini ifa etmiycnlcrin 
memuriyete alınma ı;artları hakkındaki 
212908 2/3350 ve 2 / 4122 sayılı kararname 
hükumİcrinin meriyctten kaldırılması onan-
mıştır. 

(İmzalar) 
Avusturya tebaasından olduğunu söyJi. 

yerek vatandaşlığa alınmasını istiyen ve 
fena bir hali bulunmadıgı anlaşılan 1902 

Amerika doğumlu Anton kızı Olga (Oya 
Sevgen) nin 1312 sayılı kanunı:n S inci 
maddesine göre tıirk vatandaşlıgına alın
ması; Dahiliye V ckilliginin 16.10.1937 ta
rih ve 1210817560 No. lu teklifi üzerine İc
ra vekilleri heyetince 2.11.1937 tarihinde 
onanmıştır. 

(İmzalar) 
22.8.1933 tarih ve 14860 sayılı kararna

meye ektir: 
Türk bayrağı altına girecek vapurlar 

hakkındaki nizamnamenin dördünciı mad
desinin 2 numaralı fıkrasını değiştirmek 
üzere İktısad vekilliğince teklif ve Şurayı 
devetçe görülerek 3.11.1937 tarih ve 17910 
aayılı tcııkerc ile tevdi olunan ilişik nizam
namenin meriycte konulması İcra vekilleri 
heyetinin 11.11.1937 tarihli toplantısında o
nanmııtır. 

Türk bayrağı albna girecek vapur
lar hakkındaki 22 ağustos 933 tarihli 
nizamnamenin dördüncü maddesinin 
iki numaralı fıkrasını deği§tİren nı

zamnaıne: 

Madde 1 - Türk bayrağı altına girecek 
'lapurlar hakkındaki nizamnamC"ain 4 l.incü 
maddesinin 2 numaralı fıkras aşağıdıı ya
ınlı ıekilde dcği!itirilmiştir: 

Bundan aonra gerek yaptınlacak gerek 
a.ıtın alınacak şilepler yalnız bu nizaı:ına
menin 1 inci maddesinin hükmüne tabidir. 
Bunların kullanılmış olarak alınmaları ha
linde yaşları on bcı seneyi geçmiyecektir. 
Şu kadar ki bu nizamname meriyet mev

kiine çıktıktan itibaren iki sene zarfında a
lınacaklar için 22 yaşı geçmemek esaı;ı ka
bul edilmiştir. Ancak 1916-1920 senelerin
de inşa edilmiş olan gemiler alınmaz. Bir 
de alınacak gemiler için İngiliz ve :ılınıın 
tasnif müesseselerince verilmiş tasnif ıjC· 
hauctnamcsi ibraz olunmak prttır. 

Madde 2 - ŞQrayı Devletçe görülmüş o
lan bu nizamname hükmü Resmi Gazetede 
tasıldıgı tarihten itlb:ıren yfüümcv'! ba:ı
lar. 

Madde 3 - Bu nizamname hiikümlcrinl 
İktısad vekili yürütür. 

(imzalar) 
2800 sayılı kanunun ikinci maddesine gö

re Diyanet işleri riyasetince teklif ve Şu
rayı devletçe gorülcrck tadilen tanzim ve 
tevdi olunan ilişik "Diyanet İşleri Rcisli
ii teşkilatının vazifelerini gösterir nizam
name" nin meriyete konulması: İcra V C· 

killeri Heyetinin 11.11.1937 tarihli toplan
tısında onanmıştır. 

Diyanet itleri reisliği teıkilatınrn 
'lazifelerini gösterir nizamname 

BİRİNCİ KISIM 
Merkez teşkilatı 

Madde 1 - İsliim dininin itikadat ve iba
data dair bıitun ahkim ve mesalihinin ted
viri vazifesilc mükellef ve müftilcıin mer
cii olmak uzere tesis edilmiş bulunan Di
yanet İşleri Reisliğinin merke:ı:de tc.,ki-
latı Müşavere Heyeti, Zat işleri mlıdurlii· 
ğü, Yazı işleri miidürl~ğü ve Musaflar tet· 
kik heyetinden ibarcttır. 

Madde 2 - Müşavere heyetinin başlıca 
vazifeleri şunlardır: 

A • !badat ve itikadata ve Medeni kanu. 
nun neşrinden cvelki zamana aid vastyet ve 
miras gibi hususlara müteallik sorulacak 
ve reislik tarafından havale olunacaıt sual
leri tetkik ederek ccvablarını hazırlar. 

B - İslam dininin itikadat ve ibadata mü
teallik hususlar için retslik tarafından lü
zum gostcrılecek kitabları yazar ve reislik 
tarafından havale edilecek eserleri tetkik 
eder. 

C • Reislik tarafından havale edilen C\ • 

rakı tetkik ve lıunlaı· h:ıkkında mutalc:ı l.ıe
yan eyler. 

Ç - Vilayet ve kazalardaki vaizlerin yap
tıkları vaızlara dair reisliğe gönderilen vatz 
hulbalarını tetkik ve icabında vaız mev
zularını tayin eder. 

Madde 3 - Zat lılcri Müdürliığiı reis
liğe bağlı bütün daire ve şubelerde çalışan 
memur ve müstahdemlerin tayin, terfi, tah
vil, becayi& ,vekitct emrine alınma, istifa, 
mezuniyet, taltif, cezalandırma, kanuni ta
kibat icrası, tekaüd ve askerlikelrinc alc. 
islerini kanun ve nizamnamelerin hiıl::Üm · 
terine göre tedvir eyler ,dosyalan ve sici 
teri tanzim ve muhafaza, mahrem tczkive 
varakalannı hıfz, maaş, harcirah ve saireye 
aid bütün tahakkuk muamelelerini ve tcka· 
üd, dul ve yetim ve vckatct emri maaşlan
nm tahsiaine müteallik hususları ifa eder. 

Madde 4 - Yazı 1ıleri müdürlüğü: 
A • Reislik makamına gelen ve bu ma

kamdan giden bütün evrakın kayıd ve tes
ciliyle sevkini temin etmek. 

B ·Umum evrakda ve şubelerde kayıd ve 
tescil muamelesini fiş usuliyle yapmak, 

C - Umum evraka gelen bütün muharre· 
rat için ne tarihte geldiklerini ve hangi nu
mara ile hangi daireye verildiklerini alaka
darlara bildirmek, dairelere seilkolunan 
evrakın netcclcnip neticelenmediğini, c.c
val:: verilip verilmediğini ,gccıki~ gecikme
diğini aramak ve gecikenlerin 15 günde bir 
listesini yaparak mutaleasilc reisliğe ver
mek, 

Ç - Mühim ve mahrem kağıdlan ,tekit ve 
ısikiyetlcri ,aid olduğu daireye havaleden 
evci icabına göre reise arzeylemck. 

D - Reislik dairelerindeki evrak servisle· 
rini, evrakın sevki ve idaresi noktasından 
nezareti altında bulundurmak. 

E • Evrakla veya doğrudan doğruya ge· 
len paraları veya kıymetli pul vesaireyi aicl 
oldugu şubenin ınesul memuruna :ı::mme, I 1 
veya makbuz mukabilinde verme-:. 

F • Gelen nümune ve bGtiın matbuaları 1 
hangı mektuba aid oldu&u aıuaşddıktaı. 
sonra evı:akına iı;arct ve gene zımrnet rr.u
kabilınde aid oh.tuğu daırcye scvkctmek. 

G - }{cislık namına gelen mahrem ve za-
ta mahsus işaretli zarlları makamdan ala 
cagı musaadeyc gorc açıp numaralandırarak 
nereye havale edildiı;:ı uzerindc yazılı, ka
palı 7arfla ve numara altında :ı:immetlc u
mumi evraka iade etmek. 

H • Ayniyat muhasıı 0 1 ile levazım İŞ• 
!erini reis namına murakaoe ve kontrul ey
lemekle mukellcftir. 

Madde S - Ayniyat muhaı;ipligi ve le
vazım memurlugunun goreceı;:i ıljlcr ~un
lardır: 

1 • Dairede mevcud demirbaş eşyayı te&· 
bit ve muhafaza etmek ve ayniyat talimat· 
namesi hukumleri dairesinde bütün rcıs· 
lige merbut dairelerin ayniyatlan hakkın· 
da Muhasebe divanına hesab vermek. 

2 - Dairelcrın mahrukat, su ve sair ihti
yaçlarını tesbıt ve harıı,;tcn alınacak şeyler. 
arttırma ve eKstltmc ve ihale kanunu hi.ı 
kumlerıne gorc tedarik ederek aid olduğı. 
yerlere vermek, 

3 - Kırtasiye ihtiyaçlarını matbu talcpna· 
meler mukabilinde Maliye ambarından ala
rak usulü dairesinde dairelere tevzi ve nok
sanları tahsisat dahilinde ikmal eylemek. 

4 • Bütun dairelerin temizlik ve buna 
mumasil iıılerini yaptırmak ve odacılar a
rasında itaat ve inti.ıamı temin etmek ve , 
dacıların tayinini inha, icabı bale göre yer
lerini tebdil etmek. 

Madde 6 - Musaflar tetkik heyeti asa
ğıda yazılı vazifeleri &orür: 

A - Musaf tetkik heyeti hususi taliıiiatna
mesine tevfikan bütiın matbaalarda tabedi
lecek musafların her türlü sehiv ve hatadan 
salim olmasını temin için her noktadan İ
cab eden tashihlerini yapar ve basıldıktan 
sonra sehiv ve hatadan salim olduiunu res
mi miıburle tasdik eder. 

Heyet tashihlcrinden geçmeksizin bastı· 
rılacak musaflarla cuzleri için Diyanet lıı
leri Reisliğine ma!Umat verir. 

İKİNCİ KISIM 

Vilayetler teşkiliu 

Madde 7 - Diyanet iıleri reisliiinin vi
layet teşkilatı muftü, müsevvit, vaiz ve 
dersiamlardan mürekkeptir. 

Madde 8 - Her vilayet ve kaza merke
zinde Diyanet Jşleri Reisliğine ba~lı bulu
nan müftulerin baıılıca vazifelerı şunlar
dır: 

A - İtikadat ve ibadata müteallik soru
lacak meselelerin ,eri icablarını bildirir
ler. 

B • İtikadat ve ibadata aid işler hakkın
da ya bizzat vazederlcr vcyahud vaizlen 
mevizeler tertib ederler. 

C • Vaizlerle dcrsiamların vazifelerini 
murakabe ederler. 

Ç - Cami hademesi nizamnamesi mucibin
ce cami hademesinin islerine bakmak üze. 
re vilayet ve ka:ı:a merkezlerinde kurulacal. 
encumcnlerde bulunurlar. 

D - Camilerde ve mescidlerdc ilmi hiz
metler eshabının vazifelerine müteallik 
muttali • olacakları hususları encümenlere 
bildirirler. 

E - İtikatlara ve ibadetlere ve Medeni 
kanunun ncırinden evelki zamana aid vasi
yet ve miras gibi hususlara dair sorulacak 
suallere lazım gelen cevabları ya resen ve
ya Diyanet İ!ilcri riyasetinden alacakları 
cevabları verirler. 

F - İhtida için müracaat edenlere usulü 
vcçbile İslam dinini telkin eder ve lazım 
gelen vesikayı verirler. 

Müftülerin vazifelerine dair bütün mu· 
amclelerini ihzar, miiftülük kadrosunda k1-
tib ve muhasib bulunmadı&ı takdirde kayıt
ları tanzim etmek, müftülük dairesine aid 
demirbaş eşya defterlerini tutmak, muftii. 
lıik kadrosundan maaı alanların maaşları
nın tahakkuk muamelesini yapmak ve miıf 
tülerin mezun olduklrı ve bulunmadıkları 
sralarda müftülük vazifelerini gormek, 

Madde 10 - Vaizlerin vazifeleri: Riya
setten alacakları talimat ve mevzular dahi
linde itikadlar ve ibadetler hakkında halka 
vaızlarda bulunup her ay sonunda yaptık· 
lan vaızların mevzularını ve hulasalarını 1. 
gi:ıstcrir bir cetvel yaparak müftülük vası· 
tasiyle reislik makamına gönderirler. 

Madde 11 - Dersiamlar bulundukları 
muhitlerdeki camilerde yukarıdaki onuncu 
madde hükmiıncc vaız etmekle mükellef
tirler. 

Madde 12 - Camilerde ve mescidlerde 
viizedecek vaizlerle dersiamların merkez
de Diyanet işleri rciıliği, vilayetlerde ve 
kazalarda müftüler tarafından viza mezu
niyeti havi birer vesikayı haiz olmaları la
zımdır. 

Mıitcferrik hükiımlcr: 

Madde 13 - Müdürler ve daire ııefleri 
kendi dairelerinden çıkan evrakın mevzu
ata mutabık bulunmamasından mcsuldürler. 
Reisliğe imza ettirilecek mubarrcratta mü
dürlerin, daire şeflerinin veya vekillerinin 
imzası da bulunur. 

Madde 14 - 14.6.1935 tarihli ve 2800 sa
yılı kanunun ikinci maddesine dayanılarak 
kaleme alınmış ve Şurayı Devletçe gön 
müş olan bu nizamname hükümleri Resmi 
Gazetede basıldığı günden yürümcğc b 
lar. 

Madde 15 - Bu nizamname bükümleri 
nin icrasına Baıvckil memurdur, 

.:!11111111111111111111111111111111111111!:_ 

~KİRALIK KAT§ 
: "Anafartalar caddesinde evel- : 
§ ce Bayındırlık Bakanlığının bu- : 
: lunduğu apartımanın suyu elek- : 
: triği ve kaloriferi bulunan 15 o· : 
: da ve bir salondan mürckkeb bi- : 

E ~~~~r ~~:r~~t~e:~~~.ya g:;::~ E 
: dahili taksimatı itibariyle resmi : 
: müessesata ve şirketlere çok el- : 
E verişli olan bu katı kiralamağa : 

talih olanların lütfen Vehbi Koç: 
: Ticaret Evine müracaatları Rica : 

olunur. Telefon: 3450 3~434 : 

'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

Kazalar 
getirilecek 

11 :ı 1 W1 :IJ!j~I t1 j Ereğliye su 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
1. Yapılacak iş: kasabamız Am<lŞ,lar 

istikametinde (7) kilometre mesafede 
bulunan su isale i§inin keşifnamcsine 
aiddir. 

2 - Bedeli muhammenesi 500 liradır. 
A- Hulasai keşif cedveli. 
B- Projelerin tanzimi 
D- Keşifnamc, 

G - Fenni şartname, 
3 • Bu i§e talip olacaklar su işinden 

anlar mühendis olması. 

4 - 29.11.937 tarihinde ihale elilmek 
üzere açık eksiltmeye vazedilmiştir. 

5 - !steklilerin belediyemize müra
caat etmeleri ilan olunur. 

(7656-4224) - 3-6384 

Mustafa Kemal paşada 
elektrik tesisatı 

Mustafa Kemalpa§a Belediye 
Riyasetinden : 

1 - Musaddak proje mucibince 
''89000" lira bedeli keşifli Mustafa 
Kemalpaşa kasabası elektrik tesisatı
nın şimdilik "54675" lira "40" kuruş

luk kısmını yaptırmak şartile kapalı 
zarf usulilc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti gerçi 8-11-
937 pazartesi hitam bulacağı bundan 
cvel ilan edilmiş ise de görülen lü
zum üzerine eksiltme müddeti 8 bi
rincikanun 937 çarşamba günü saat 14 
de hitam bulacak ve ihale Mustafa 
Kemalpaşa kazası belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata aid evrak ve projele
rin birer kopyeleri !stanbulda Gala
tada Selanik Bankasında 5 nci katta 
Elektrik mühendisi Hasan Haletten 
ücret mukabili alınıp görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
% 7,5 teminat ve ihaleyi mütcakib 
% 15 şe iblağ teminatlarile ihaleden 
bir saat eveline kadar müracaat etme
leri lazımdır. 

1 5 - Eksiltmeye talih olanların Na-
fıa Bakanlığından musaddak vesaiki 
hamil olmaları şarttır. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler 
Mustafa Kemalpaşa Belediyesine 
müracaat edebilirler. (7471/4161) 

3--6240 

Buldana akıtılacak 
su tesisatı 

Buldan Belediyesinden : 
1 • Kapalı zarfla 29.9.937 günilnde 

eksiltmeye konulup Ulus gazetesinin 
5799, 5794, 5789, 5784 numaralariyle i
Hln edilen Buldan kaaabaaına akıtıla
cak su yolu yapısına istekli çıkmadı
ğından 17842 lira 71 kuruş bedeli ke
§İfli boru ve teferrüatı satın alınması 
ayrı ve 7120 lira 44 kuruş ~ifli boru 
ferşi, kaptaj ve sair inşaat kısmı ayrı 
olarak evelce Han edilen şartlar daire
sinde kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Boru ve teferriiatxmn muvakkat 
teminatı 1338 lira 3 kuruı boru ferşi 
ve sair inşaatın muvakkat teminatı 534 
lira 3 kuruştur. 

3 - Eksiltme 25 ikinci teşrin 937 
çarşamba günü saat on beşte Buldan 
belediyesinde teşekkül edecek beledi
ye encümeni huzuriyle yapılacaktır. 

4 - İstiyenler evelki ilanda bildiril
diği gibi §artnameleri ve buna aid ev
rakı Buldan belediyesinde ve Denizli 
Nafıa müdürlüğünde inceliyebilirler. 

3-6273 

Beşiri hükümet konağı . 
ınşası 

ıseıerı kaymakamlığından 
Beşiri ilçesinde yeniden inşa edile

cek (20005) lira ( 44) kuruş bedeli ke
şifli hükümet konağının tahsisatı 
mcvcud (15000) liralık kısımları kapa
lı zarf usuliyle talip çıkmadığından 
eksiltmenin 10.12.937 cuma günü saat 
14 de kadar bir ay zarfında pazarlığa 
terkedildiği ilan olunur. ( 4237) 3-6393 

Satılık iki dükkan 
Karaağaç Belediyesinden : 

Muhammen gayri safi cinsi tarafları 
bedeli iradı 

lira 
400 

350 

lira 
40 dükkan sağı Emin 

O. Ömer so
lu Bekir O. 

35 ,, 

Ömer arkası 
belediye dük
kanı önü yol 
sağı Bekir 

....................... , 11 ......................... . 

Küçük il&n 

ŞARTLARI 
Dört satırlık lıcüı;ilk ilinlardan
Bir defa için 30 kun11 
İki defa için 50 kunıı 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defası 
iı;in 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
nearcdilecck bir ilin için 140 kııruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes

na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için ay
rıca 10 kuruı alınır. .................................................... 

Satılık : 

Her tarafta - Satılık - Arsa, Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 
bilman, Karaoğlan Koç apartunan. 
Tel: 2181 3-6304 

Sablık araalar - Y enişehirde Se
lanik caddesinde Maliye şubesi karşı
sında 592, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık karyola - Az kullanılnuş, 
beyaz nikelli ve iki kişilik bir karyola 
satıhktır. 1227 numaralı telefonla mü-
racaat. 3-6452 

Satılık Ev - Ön Cebeci fidanlık ya
nında müstakil 2 kat 7 oda su elektrik 
havagazı olan yeni bir ev satılık. Ha
mamönü Dörtyol Gediz sokak 27 No. 
evin üst katına müracaat. 3-6351 

Sablık arsa - Çıkrıkçılar caddesi 
tapu kadastro okulu arkasında Say • 
lavlar sokak 121 metre çapında bir 
arsa satılıktır. Talibinin mezk\ir okul 
ittisalinde muakkip Bay Hacı Meh -
medle görüşmeleri. 3-6466 

Satılık atlar -Ankarada 1nönU 
evindeki fraktan gelen arab a 
20.11.937 cumartesi saat 14.30 
müzayede ile satılacaktır. 3-6~ 

Kiralık : 
K.iralık daire - Kavaklıdere ftl' 

sız macar ve Yugoslavya Sefareti 
arasında birinci kat (methal ayrıdıf 
beş od~ geniş bahçe elli lira. :Murt 
caat: Telefon 3843 3-6269 

Kaloriferli daire - Altı oda ballf 
v. s. Çankaya caddesi, San köşk lrl 
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bekire tt1 
racaat. Telefon (3050) 3-6412 

Kavaklıderede 6 odalı - Ka~ 
derede Otobüs durağına bir ~ 
mesafede iki katlı ,a1tı od~ bir saJofo 
bir hol, bütün konforu haiz beş dön~ 
bağiyle birlikte yeni bir ev kiralıktı! 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3-6280 

K.irahk oda - Şurayı Devlet ar~ 
smda, asfalt Dilanen caddesi üzeri~ 
No. 18 Her gün saat 12.30 za 1cad'I 
içindekilere müracaat. 3-6450 

iki odalı - Şehir içinde iki ~ 
bir daire aranıyor. Müracaat: Bank' 
lar caddesi. Eskinazi mağazası3-646 

Bir bay için - Möble, banyolu fi 

konforlu bir oda. Yenişehir Tur:ıl 
caddesi, Yiğitkoşun 9okağı, No. 15 

3-64'57 

Kiralık Ev - 4 oda, 1 hol, ant~ 
banyo, su, elektrik, havagazı vardı! 

Yenişehir Demirtepe Akbay so~ 
•' No: 4 3-641 

Kiralık - Yenişehir Atatürk Bil 
varı Baht Ap. altında Anıl manifotr' 

mağazasının msfı 20 lira aylık ile Jel' 
ralıktır. Güneş kundra mağazasıııl 
sorunuz. Tel. : 3588 3_54Sf 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111~ - ~ 
: Belediyenin tesbit ettiği fiatlarla sömikok ~ = ~ 
= depomda satılmaktadır. ~ = ~ 
: Telefon: 1641 ~ - ~ 
§ 3-6495 Mahmut K.araeğeoğlu ! 
'=tı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııF 

Hemen bır •sra yakan bir 
tecrObo dovroalno daya] 
nan Revue saatlorı : 11iz 
tamUUlıyor vo tamlnoth bı 
aoat takdim odorler. Te 
kommuı otmlf tonnı alet· 
ter. kontrol vo çolışm~ 
metodu aayosindo Revue 
saatlerl"ln muvaffak olma 
larına bO\)lıca 6mlllerdlr •• 

Ankıtra'da aotıo yeri ı 
~ız.ıı. GÖZLÜKÇÜ 

Bıınkaınr ~Oddesl.tNo. 8' 

Ayarı dahadaktk 
Fiyatı daha ucuz 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11Birincikanun937 dedir. 

Büyük İkramiye 40.000 Liradır 
Bundan ba§ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

Serveti fünuo 
1891 UY ANIS Serveti fünun 

1891 ' Başyazarı: A. !hsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-

6fm---REeETELERİNİZİ----
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ~-5517 

O. Ömer so- • 
lu ili oğlu 

Mustafa ar
kası belediye 
du" kkanı önü 
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Yukarda vasıfları yazılı iki dük- : M · Ch }" : aunce eva ıer -kan açık artırma suretile satılığa çı- :E 
karılmıştır. ----- SEViMLi SERSERl 

1 - Artırma ilk kanun 15 inci 
çarşamba gününa kadar bir aydır, bu 
müddet içinde talih çıkmaz veya sü- dır. 

-'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

rülen bedel layık görülmezse on gün 3 - Her türlü masraf satın alan-
daha uzatılacaktır. lara aiddir. 

2 - Artırmaya girecekler % 7,5 !steklilerin karağaç belediye en-
teminat parası vermeleri ve satıştan cümenine müracaat eylemeleri il&n 
sonra % 15 e iblağ eylomele>ri lbmı r.>lunur. 3-6497 

MÜKEM MEL EV 
Yenişehrin mutena yerinde 

yolu asfalt a]h oda bahçeli ve 
müstakil yeni bir ev çok müsait 
şeraitle kiraya verilecektir. Sü
mer Bank Merkez binasında a
vukat Saim Akanda müracaat. 
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Kaplanh 
• 

İş verenlere 
tş dairesi birinci bölge amirliğin· 

den: 
İş kanununun 29 uncu maddesi ve 

buna tevfikan da 15-9-1937 tarihli res
mi gazete ile diğer günlük gazeteler
de neşredilen resmi tebliğ mucibin-

1 cm e suyu ce yapmağa mecbur oldukları dahili 
.:ı talimatnamelerini kanuni müddeti 

E k• h• 8 1 d• zarfında tanzim ve berayı tasdik böl-
S ışe 1 r e e ıye ge mıirliğine tevdi etmemiş olan iş 

Rel·sıı·gl.,I •• nden •. verenlerin bunları nihayet ikinci teş
rin sonuna kadar tanzim ve bölge 

B amirliğine tevdi etmedikleri takdir
ittahlil mikyası ( 1) de haklarında cezat takibat yapılaca-

1 ğı ihtar olunur. (4291) 3-6494 
o an Eskişehir Kaplanlı --------
• 
ıçme suyunun 65 - 70 ki-
loluk damacanalan An

karada Yeni Halde 3 No: 
da bayi Aziz deposunda 
YÜz Kuruşa satılmakta
dır. Sayın halkımızın bu 
sudan istifade etmeleri 
rica olunur. 3-6394 

Konya belediye 
sineması kirası 

Konya Belediye Reisliğinden : 

t Ye~i tanıir edilmiş olan Alaeddin 

1 e~sındeki belediye sinema binasının 
940 anu~~evel 937 tarihinden 31 mayıs 
ca tarıhıne kadar iki sene al tI aylık i
d rı 29.11.937 pazartesi günü saat 14 
ti e kapalı zarf usuliyle ihale edilmek 

zere art k . 
nene . 1rn;ıaya onulmuştur. Bır se-
b' ı. ıcarı ıçin muhammen bedel dört 
ın lıradır. 
Taı · 

?nilk . 1P. olanların ve fazla malCimat al-

• et. ıstıyenlerin Konya belediye riya
ıne .. 

tnuracaatları ilan olunur. 
( 4238) - 3-6392 

Malatya ceaz evi 
inşaatı 

"'1alatya Nafıa Müdürlüğünden: 
'b 9.12.937 "'"' b .. .. 15 d 
~' a 1 .r-rşem e gunu saat e 
(22495 a t Y a nafıa müdürlüğUnde 
ceza c ·~~ lira keşif bedelli Malatya 
eksil vı ınşaatı kapalı zarf usuliyle 

·.Anka~a ·Belediyesi 
~ ... ~ - . ...:.,.~-ı;A, , , 

Bina sıva ve badanası 
için eksiltme 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Terfi dairelerile depo idrostat 
binalarının bazı aksamının dahili sı
va ve badanalarının tamiri on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2. Keşif bedeli (586,59) liradr. 
3. Muvakkat teminatı (44) liradır. 

4 • Şartname ve ke~ifnamesini gör-
mek istiyenlerin hergün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 26 teşrini
sani 937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

(4189) 3-6315 

10.000 kilo külçe kurşW1 
alınacak 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 • Su idaresine alınacak 1000 kilo 
iyi cins ki.ilçe kurşun ile 1500 kilo 
katranlı salmastra on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2725) liradır. 
3 • Muvakkat teminatı (205) liradır . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle-

rin hergün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 26 teşrini sani 937 
cuma günü saat on buçukta belediye 
eı:ı.r:ümenine müracaatları. 

(4191) 3-6317 

Y enişehirde Arsa 
satılacak 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

ULUS 

Baymdfrhk Bakanhoı 

Beton Arme Köprü 
inşaatı 

Nafıa Vk&letinden ı 
1 - Samsun vilayeti dahilinde Ter. 

me - Ünye yolunun 19 uncu kilomet
resindeki Akçay köprüsünün beton 
arme olarak inşaatı kapalı zarf usuliy
le münakasaya çıkarılmıştır. Köprü
nün keşif bedeli (64.926) liradır. 

2 - Eksiltme 29.11.937 tarihine mU
sadif pazartesi günü saat (16) da na
fıa vekaletinde şosa ve köprüler re
isliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (325) kuruş mu
kabilnde şosa ve köprüler reisliği ka· 
leminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
(4496) lira (30) kurşluk muvakkat te
minat vermeleri ve bu gibi işleri yapa. 
bileceklerine dair vekaletimizden a
lınmış müteahhidlik ehliyeti fenniye 
vesikasiyle ticaret odası vesikası ibraz 
etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikin
ci maddede yazrh saatten bir saat eve
tine kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri muktazi. 
dir Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4132) 3-6308 

14 .000 1i tre benzinin 
açık eksiltmesi 

Nafıa Vekaletinden : 

3.12.1937 cuma günü saat 15 de An
karada Nafıa vekaleti malzeme eksilt
me komisyonu odasında 2590 lira mu
hammen bedelli 14000 litre benzinin 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 194 lira 25 kuruş
tur. 

Bu işe aid şartname ve sair evrakı 
vekalet malzeme müdürlüğünden pa
rasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 3.12/1937 cuma günü sa
at 15 de komisyonda hazır bulunmala
rı lazrmdır. (4241) - 3-6419 

Etlik serum evinde 
inşaat 

M. M. Vekiletinden ı 
Yapı: Etlik serum aşr evi mutfa

ğında yapılacak inşaat açık eksiltme
ye konmuştur. Keşif tutarı 1435 lira
dır. Ke§if, proje ve şartnamesi para
siyle inş. ş. den alınır. Eksiltme: 22. 
11.937 pazartesi gUnü sad 11 dedir. 
ilk teminat: 107 lira 63 kuruştur. Ek
siltmeye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 : 3 cü mad· 
delerinde yazılı belgelerle birlikte ek
siltme gUn ve satında M. M. v. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(4105) 3-6154 

Fırın tamiratı yapılacak 
M. M .Vekaleti Satına.ima Komis

yonundan: 
İstasyondaki askeri furunlarda 

820 lira 13 kuruş keşifli tamirat pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 23-11-937 çar§amba gü
nü saat 10 da M. M. V. satınalma Ko. 
da yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 
her gün öğleden sonra komisyonda 
görülür. 

Pazarlığa girecekler 61 lira 51 ku
ruşluk ilk teminatlarile birlikte pa
zarlık gün ve saatında M. M. V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

(4286) 3-6490 

66 sandık alınacak 
M. M ,Vekaleti Satmalma Komis

yonundan: 
ı _ Beherine tahmin edilen 12 

lira 99 kuruş olan 66 adet sandık pa
zarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 10-12-937 cuma gü
nü saat ıı dedir. 

3 - tık teminatı 64 lira 30 kuruş-

~~ . . 
4 _ Evsaf ve prtnamesı bedelsız 

olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı 1',anunun Z, ve 3. üncü madd~· 
!erinde gösterilen vesaikla ve temı
nat nıektubiyle birlikte belli gün ve 
saatında komisyona gelmeleri. 

(4285) 3-6489 

tnıeye konulmuştur. 
le ~ukavele, eksiltme, bayındırlık iş
ri rı gc?el, hususi ve fennt şartnamel.e
f~r P;0J~: keşif hülasasiyle buna müte
dü r1~. ~~-ger evrak her gün nafıa mü-

1 - Yenişehirde 1054 ilncü adada 
12 parselde fazla olarak zuhur eden -""-------------

Pazarlıkla çuval ve 
harar alınacak 

r ugundc görülebilir. 

liuvakkat teminat (1688) liradır. 
lstekrı · k · tz ( ı erın te lıf mektubları :ve en 

tı;ı;. lSOOO) liralık bu işe benzer it yap-
fiiına d · 

ol<l.u v aı:. nafıa. velQletinden almış 
\>es .;u nıuteahhıdlik ve ticaret odası 
ı2.;3;ıarın1 havi kapalı zarflarını 9. 
ttaıa Perşembe günü saat 14 de kadar 
fi us?'a nafıa müdilrlüğüne vermele-

n olunur. (4269) 3-6482 

Afyonda yapılacak 
P. T. T. binası 

J\.fyoıı P T T M"d'' ı··v .. d • - • • u ur ugun en. 

altı/\.f!.0nda yapılacak otuz dört bin 
bed r1~z on lira otuz beş kuruş keşif 
ltap e 

1
1 Posta telgraf binası inşaatı 

du ~ 1 zarf usulile eksiltmeye konul
'Ve • b artnaınelerle, plan ve keşifname 
lturuuna nıüteferri diğer evrak 153 
~Üd~ ~~kabilinde Afyonda Posta 
le\>'a rlugünden Ankarada P. T. T. 
da ;ısn tnüdürlüğünden ve İstanbul
iUnd. T. T. ayniyat şube müdürlil-
2sg5 el~ alınabilir. Muvakkat teminat 

ıradır 

lstekrı . -
~af 1 erın teklif mektubları ve 
lı~a 'l ekaletinden 937 yılı için a
tea~! 0.n beş bin liradan yukarı mil
günu ~.lık vesikasını 10-12-937 cuma 
Yon ;un saat on dördüne kadar I;-f
llle k · ~· T. müdürlüğündeki eksılt
tıı.u-. 0tnısyonuna verilmesi ilan olu-

3-6496 

101,75 metre murabbaı belediye ma
lı arsa on beş gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 508,75 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (38) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen-
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 3 kanunuevvel 937 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
encümenine ınüracaa tları, ( 4282) 

3-6470 

Demiryolları 
İşletmeye açılacak 

istasyonlar ve işlemeye 
başlayacak katarlar 
Devlet Demiryolları ıve Limanları 

Umum Müdürlüğünden : 

Sivas Erzurum hattının Çetinkaya 
istasyonundan ~o~ra.A~~ar '~üneŞı Gü-

k ve Divrik ısımlı dort ıstasyonun 
re . d . 'b 
20.11.937 tarihın en ıtı aren her türlü 
nakliyata açılacağı, ve şimdilik Çctin
kaya Divrik Çetinkaya arasında, ve 
Çetinkayada ana şebeke yolcu katarı 
ile buluşmak üz.ere haftada 4 defa Çe
tinkayadan Divrike pazartesi çarfllll
ba cumartesi perşembe günleri ve Div
rikten Çetinkayaya da pazartesi çar
şamba cuma p~zar ~~nleri birer muh
telit tren işletılecegı sayın halka ilan 
olunur. (4281) 3-6481 

Un ve arpa alınacak 
~at-din ·· ··k b b alma komisyonundan : gumru ta uru sa n 

Tahmin Yüzde 7,5 

edilen güvenme .. ., .. ıerun yapılacağı 
Ciıısj ?diktan bedel akçesi 

O;;-- kilo Lira Kr. Lira Kr. 
!h;le sureti gün Saat 

---. 
ısoooo 20250 00 1519 00 

30.11.937 Kapalı zart 

/\r:ııa 2 Kapalı zarf 30.11.937 
80350 17522 00 1342 00 

9 ) 
) 

10,30) 
Salı 

A. y k hizalarında gösterilen gün ve saatte 
tlard~ ukarıda yazılı iki kalem er:za d satm alınacaktır. 

ın Gümrük taburu karargfö binasın a 
n ı . .. il geçen binadaki satın alma komisyo-

tıun • stekliler şartnameyi hergün soz 
dan Parasız alıp görebilirler. . h k 1 . h' . 

C • B . . . f}arı isteklıler er a emın ızasmda gös-
terilen u ıkı kalem erzaka aıd z~r dar komisyona vereceklerdir. 

saatten en az bir saat evelıne ka . . _. 
)) - Te . aınenin tamamen okunup kabul edıldıgı 

'Ve tekı. klıf mektublarmda şartn hem de rakam ile yazılıp silinti olmı-
l'a ıf olunan fiatların hem yazı ve 

Caktır. 
E- ls . . . da gösterilen yüzde yedi buçuk teminat 

akce . . teklıler her kalemın hızasrn d' gümrük veznesine yatırarak ala-
~ sının v b k b n :Mar ın 

Cakıarı eya anka me tu unu.. .. maddesinde yazılı vesikayı zarfın içi-
tıc tnakbuzla şartnamenin 4. uncu 

Askeri Fabrikalar 

Düzeltme 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satına1ma Komisyonundan ı 

8.12.937 çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği Ankara'
da Ulus, lstanbulda Son Telgraf ve 
İzmirde Anadolu gazeteleriyle 15. 17. 
19. 21 birinci teşrin 1937 günlerinde 
ilan edilen 95 adet elektrik motörii 
şartnamesinin tediye şartlarında bazı 
değişikli yapılmasına zaruret hasıl ol
duğundan mezkQr günlerde çıkan i
lanlar hükümsüzdür. (4184) 3-6400 

95 adet elektrik motörü 
ve teferrüatı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Satrnalma Komisyonundan t 

Tahmin edilen bedeli {17000) lira o
lan yukarıda yazılı 95 adet elektrik 
mot-örü ve teferruatı Askeri fabrika· 
lar umum mildürlliğti satın alma ko
misyonunca 3.1.938 pazartesi glinil sa
at 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliblerin muvakkat teminat olan 
(1275) lirayı havi teklif me.ktublarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle ınezkQr gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. 

(4199) 3-6401 

M. M. bakanhğı 

San sabunlu kösele 
alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı 260 kuruş olan ve yarısı kalın ve 
yarısr ince köşelerden olmak üzere 
seksen bin ile 172 yüz yetmiş iki 

bin kilo sarı sabunlu kösele kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 22 _ teşrini sani • 937 
pazartesi günü saat 15 de yapılacak. 
tır. 

3 - İlk teminatı (21638) liradrr. 
4 - Şartname bedeli 22 lira 36 ku

ruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
de gösterilen vesaikle ve teklif ve te
minat mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel M. M. v. 
satın alma komisyonuna vermeleri, 

(3660) 3--5460 

M. M. Vekaleti Satmalma Komis
yonundan: 

Komisyonda mevcud nümunesine 
göre 100 tane çuval ile 20 tane harar 
pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 20 
ikinci teşrin 937 cumartesi gün~ sa~t 
on birde yapılacaktır. İsteklılerın 
belli gün ve saatte M. M. V. satm 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(4288) 3--6492 

Aleminyüm matra imal 
eden makina alınacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Komiıı· 

yonundan: 
Millı tnüdafaa vekaletince alem.in

yüm matra imal edecek bir makina ve 
teferruatı en müsaid şerait teklif ede
cek bir firmadan satın alacaktır. Mez
kQr makina ve teferruatını verebile
cek firmalar makinanın kudret, kabi
liyet, katalog ve resimleriyle birlikte 
fiyat ve şeraiti muhtevi tekliflerini 10. 
birinci kanun 937 tarihine kadar milli 
müdafaa vekaleti levazım dairesi riya
sıetine vermeleri ilan olunur. 

(4272) 3-6478 

J{ı-iple kömürü 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satınalma Komis
yonundan: 

1) BeMr tonuna biçilen ederi 25 lira 
olan 920 ton kriple kömürü pazarlıkla 
eksiltmeye konmu9tur. 

2) İlk teminat parası 1725 liradır. 
3) İhalesi 24 2. teşrin 937 çarşamba 

günü saat 10 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektublarını ihale gününde en geç 
bir saat eveline kadar M. :M, V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4273) 3-6479 

Karyola tamir 
ettirilecek 

M. M. Vek&leti Sa.tmalma Komis
yonundan : 

1 - Hava Müdafaa Genel Komu
tanlığına ait 44 karyola pazarlıkla ta
mir ettirilecektir. Pazarlığı 26 2. Teş
rin 937 cuma günü saat on birde ya
pılacaktır. 

2 - Karyolalar Harıb Okulunda 
Hava Genel K. Daire Müdürlüğüne 
müracaatla görülebilir. 

3 - İateklilerin belli gün ve sa
atte M. M. V. satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (4287) 3-6491 

7425 metre portatif 
çadrr bezi alınacak 

M. M. Vekaleti Satınalma Komis· 
yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edi
len 75 kuruş olan 7425 metre porta
tif çadır bezi kapalı zarf usulile alı
nacaktır. 

2 - İhalesi 9-12-937 perşembe gü-
nü saat 11 dedir. 

3 -- İlk teminatı (417) lira 66 ku-
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak ve öğleden sonra M. M. V. 
satın alına komisyonundan alınır. 

5 -- Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3, lincü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (4284) 3--6488 

Azot dö potas 
alınacak 

M.M v. Sa. Al. Komisyonundan : 

1) Tav ocaklarında kul!a.mlacak 
Dural malzemesinin banyosu ıçın 3000 
kilo Azotat dö Potas ve 3000 kilo A
zotit dö sud açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2) Tahmin edilen bedeli ~400 lira 
olup ilk teminat parası 255 Iıradır. 

3) İhalesi: 9 _ llnci kanun - 937 
perşembe günü saat 1 O dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 ~
yılı kanunun 2, 3 üncü madd~le~ıne 
tevfikan istenilen belgeleriyle bırlıkte 
ihale gün ve saatinde M.M.V. satın 
alma komisyonunda hazır bulun.mala
n. (3891) 3-5815 

Kültür bakanhğı 
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A. Levazirri: Amirİiği 

11.000 kilo zeytin tanesi 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliğınuem 
1- Ankara garnizon ve harb okultı 

ihtiyacı için 11000 kilo zeytin tanesi 
açık eksiltme ile 25.11.937 saat 15 do 
Ankara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3300 lira, ilk 
teminatı 247 lira 50 kuruştur. Şartna• 
mesi hergün komisyonda görülür, İs· 
teklilerin kanuni vesika ve teminatla
rile belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (4143) - 3-6244 . ..., 

36 ton zeytınyagı 
alınacak 

Ankara levazım amirliği satmal• 
ma komisyonundan: 

ı - lstanbul levazım amirliğine 
bağlı müesseseler için 36 ton zeytin 
yağı 8.12.937 saat 15 de Tophanede İs
tanbul levazım aimirliğ.i satın alma kıo
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22320 lira 
ilk teminatı 1674 liradır. İsteklilerin 
vesikalariyle birlikte teklif mektubla
rını ihale saatından bir saat eveLine ka· 
dar komisyona vermeleri. 

(4275) 3---6480 

Gümrük ve .lnhi~rlar B. 

Tütün ve saire nakliyatI 
münakasası 

inhisarlar Samıun tütün fahrnca• 
sından : 

Fabrikamızdan bir sene içinde 
şartnamesinde yazılı yerlere yollana· 

Lise ogunluk cak tütün ve sigara1arıa sair eşyanın 
nakliyesi 18-11-937 tarihinden itLh:ı· 

imtihanları ren on beş gün müddetle eksiltmeye 
Kültür Bakanlığından ı çıkarılmıştır. !ste~liler eksiltme şart 

namesini resmi dairelerin açık oldu· 
1937 - 1938 ders yılı lise fen ve ede- ğu saatlerde her gün fabrika sevk şu· 

yat kollan yazılı ve sözHi olgunl~k besine müracaatla görebilirler. Ek· 
sınavları haziran ve eyHU devrelenn- ssiltmeye çıkarılan nakliyatın mu· 
de girecek olanların muhtelif ders .h,ammen bedeli 5340 liradır. 
gruplarının aşağıda yazılı krsımlarm- Eksiltmeye girmek için bu para-
dan ıorular sorulacaktır : nın yüzde yedi buçuğu nisbetinde 

1 _ Lise fen kolundan olgunluğa dört yüz lira muvakkat teminat ver• 
gireceklere : mek lazımdır. Eksiltme 2 birinci ıra-

1 - Fizik kimya grupu : nun 937 perşembe günü saat on dört• 
a) Fizikten: Lise birinci sımfta eski te fabrikada müteşekkil komisyonda 

pı:ıograma göre okutulan bütiln bahis- kapalı zarf usulile yapılacaktır. M~
lerle lise üçüncü sınıfın fen kolunda vakkat teminat ma~buzlarile teklıf 
alternatif cereyanlara kadar okutulan mektublarr eksiltme saatinden evvel 
bahisler, bu bahislere aid tecrübe ve komisyon başkanlığına verilmiş bu• 
meseleler. lunacaktır. 3-6499 

b) Kimyadan: lise birinci ve ikinci Çift devreli otomatik 
sınıflarında okutulan metaloidler 
(şibihamadenler) bahisleriyle lise il- tabı makinesi alınacak 
çüncü sınıf fen kolunda okutulan uz- inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
vi kimya bahisleri ve bu bahislere aid 

·den: 
laboratuar tecrübeleri ve meseleler. 

1 
_ Kapalı zarfla eksiltmeye ko-

2 _Riyaziye grupu: lise smıfların- nulmuş olan bir ~det. ç~f~ dev~eli o
da okutulan bütün cebir bahisleri. tomatik tabı makınesı ıçın talıp zu
Fen kolunda okutulan bütün hendese hur etmediğinden pazarlıkla alınma· 
ve kozmoğrafya bahisleri. Bütiln bu 

sı kararlaştırılmıştır. . . 
bahislere aid meseleler. 

2 
_ Pazarlık 22-11-937 tarıhıno 

3 _ Tabiiye grupu: nebatat anato- rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
mi vıe fizyolojisine giren bütün bahis- "b t şu Kabata!jta Levazım ve mu ayaa • 
ler. besindeki alım komisyonunda yapı• 

II - Lise edebiyat kolundan olgun-
lacaktır. 

luğa girecekler: 3 - Muhammen bedel 6000 lira ve 
1 - Tarih - coğrafya grubu: muvakkat teminat 450 liradır. 
a) Tarihten: liselerde okunan tari- 4 _ Şartnameler parasız olarak her 

hin birinci ve dördüncil cildindeki aa- gu"n adı geçen komisyondan alınabi· 
hisler. 

b) Coğrafyadan: Türkiye, Alman- !irs __ Eksiltmeye iştirak etmek isti· 
ya, Fransa ve lngiltere coğrafyasına yenlerin Hatsız teklif mektuplarınr 
aid bahislerle Fransa ve İngiltere ve kataloğlarmı eksiltme gününden 
müstemlikeleri ve mandaları altındaki evel inhisarlar tütün fabrikalar şu-
memleketler coğrafyası. besi müdürlüğüne vermeleri lbımdır. 

2 - Edebiyat tarihi: tanzimat ve 6 _ İsteklilerin pazarlık için tayin 
ondan sonraki devirler türk edebiyatı olunan gün ve saatte yüzde yedi bu· 
~~ d çuk güvenme paralariyle birlikte a ı 

3 - Filozofi ve sosyoloji grupu: li- geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
ıe ikinci sınıfı ile üçüncü sınıf edebi- nur. (4156_7517) 3--6239 
yat kolunda gösterilen bütiin bahisler. 

Geçen olgunluk sınavlarında bir Yazlık elbise 
veya daha ziyade gruptan muvaffak o-
lamıyanların 1937-1938 ders yılı hazi- yaptırılacak 
ran ve eylül devrelerindeki olgunluk 
sınavları yukarıda yazılan bahislerden Gürnrük Muhafaza Genel Komu• 
yapılacaktır. (4252) _ 3.5420 tanlığı l&tanbul Satınalma Komiayo

nundan: 

Harita Umum Md. 

Hesap ve yazı işleri 
memuru alınacak 

Harita genel direktörlüğünden : 

Harita Genel Direktörlüğü Leva
znn şubesine hesab ve yazı işleri için 
(52) lira ücretle ve talihler arasında 
müsabaka ile bir memur alınacaktır. 
İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 
mesai günlerinde öğleden sonra zat 
işleri şubesine müracaatları ilan olu-
nur • . ( 4289) 3--6493 

ı - Gümrük muhafaza eratı ıçın 
3409 takım yazlık elbisenin 10.12.937 
cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 18749 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şartname ve evsaf komisyonda
dır. Görebilirler. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 
1407 liralık vezne makbuzu veya banka 
mektubları ve fenni vesikalariyle bir
likte eksiltme saatmdan bir saat eve
line kadar teklif mektublarını Galata
da eski ithalat gümrüğü binasmdalci 
komisyona vermeleri. (7708/ 4265) 

3--6483 



-12-

2ltttl 
TES~itt 

AYI 'ESITLERiMiZ 

PALTOLAR 
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Kumbar&t biri 

1 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanş.m, Esmer her te~e.tevaf~k ed~n ye.gine sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sıvılcelerı kamılen ızale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları ııhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkh 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

938 PHILCO 

uı:us 

Günde yalnız bir defa 

r HASAN 
ıı...;;: 

fil 

Diş macW1U ile dişlerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7 ,5· dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 

Güzel diı istiyenlerin macunudur. 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nümune hıutanui Jahüi haatalıklar miitehcuaıaı. 
Hastalarım her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 
Te::ielon: 1216 3-5828 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cen-abi tefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de haatalarmı kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

.1•····································•11. . 
Türkiye Cumhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Ayaı Ajansından 
2836 sayılı tarnn kredi koope

ratifleri kanununa uygun olarak 
meydana getirilmiş olan buçsüz 
ve zincirleme sorvah yedi yüz ıel
li altı numaralı Güdül tarım kre
di kooperatifinin kuruluşu Eko-
nomi bakanlığınca kabul edilmiş 
ve noterlikçe de tescili yapılmış 
olduğundan sosyetenin resmen 

: işe başladığ ıilan olunur. 3-6498 

"'······································(" 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Univeraitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfaarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin i
partnnannıda hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon: 2022 

I~ 
İmtiyaz sahibi ve BaFluharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumr Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdilrii 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GECE 

Grip 
nezle 

ba§ağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametler ini görür görmez derııal 

NEVROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena ikibetler doE:rurmasıtı' 
mani olmakla beraber bütün ıztırapları da dindirir. 

İcabında gilnde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

VDKSEK KALiTE 

iDARELi 

Baı, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlarmızı keMI 
lcabmda günde 3 kate alınabilir. 

laım ve markaya dikkat! T akliJlerinden aakınınız. 

SİNEMALAR HALK 
BUGON BU GECE 

Atk • güzellik çok entreaan bir mevzu 
bütün japon hayatım ve eırannı tasvir 

eden büyiik f8heser 
YOŞIVARA 

Oyruyanlar : 

Türk aıtiatlerinin büyük fedakirlık
larla meydana getirtilen senenin en 

büyük türk taheıeri 
GUNEŞE DOCRU 

Vatanperverlik - Atk - Heyecan 
Aynca ı 

En hoı meyva tuzudur. lnkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Pierre R. Wilm - Seıu Hayakava 
M. Tanaka 

Aynca : Dünya Haberleri 
Bugün son olarak 4.45 de 
LA DAM O KAMELYA 

Seanı)ar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 9 da 

radyoları geldi Merkeziz 

ŞANLI ORDUMUZUN EGE 
MANEVRALARI 

Halk Matinesi 12.15 de : 
BiR GON SANA CELECECIM 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar wlc:leei Tel. 2619 


