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Anayasada yapılacak değişi ler 
Zirai mahsulleri 
Nasıl 
Kıymetlendiriyoruz? 

- Orman Çiltliiinde bir röportaj

n 
Bira dolduraluyOT .,,. lJzerlerine 

etiketleri yapıftırılıyor 

Ankaradan Eskişehire ve o taraftan 
Ankaraya gidip gelenler, tirenlerinin 
uğradığı Gazi istasyonu yanında bü
yük bir inşa faaliyetine şahid olmak
tadırlar: oradaki bira fabrikası büyü
tülmekte, baharda Ankara kırlcrrmın 
rengini hatırlatan yeşil bir silo yük-

~Yf ~f~xı.MbMhhelia: 

ğirmende öğütüldükten sonra 60 
derece sıcak su ile dolu kazanla· 
ra konur ve içine bir mikdar 
şerbetçi otu ilave edilir. Bu otun 
vazifesi biraya lüpülin denilen 
acx maddesi ile güzel kokusunu 
vermek ve biranın çabucak ek§i· 
mesine mani olmaktır. 

t - Son muamele, ilk iki muamele i
le elde edilmiş olan mayii soğut
mak, süzmek, bir mikdar maya i
l~vesi ile tahammur ettirmek, 
bekletmekten ibarettir. 

Biranın %2 - 8 dereceyi bulan ispir
tosu ile ona gazoz gibi köpürme has
aasx veren asidkarboniği bu muamele 
esnasında hasıl olur. Fakat bu 
muamelelerin Çabucak olup bittiğini 
aanmaymız : Bira ancak iki ayda imal 
edilir. 

• • * 
Normal şartlarla imal edilmiş olan 

bira lezzetli ve sıhht bir içkidir: ek· 
mek gibi besleyici, şa.rab gibi tenbih e
dici, maden suyu gibi hazmettiricidir. 
Besleyici hassasını arpanın dekstrin, 
azot, albümin gibi maddelerinden alır. 
Bundan başka bir takım tuzları:, kalevi 
fosfat ve karbotatlan da ihtiva etti
ğinden kemiğin nesiçlerine muhtaç ol
dukları gıdayı verir. Bira, yukarıda 
dediğimiz gibi, %2 - 8 dereceyi bulan 
ispirtosu dolayısiyle tenbih edicidir. 
Bira hazmettirme hassasım asidkarbo· 
niğe borçludur. Şerbetçi otu, tedavide 

kul bir anlaşması eseri olan kocaman -------------
hamamı, biçim biçim evleriyle bütün 
bir mahalle meydana çıkmaktadır. 

Biliriz ki Orman çiftliği, zirai mah
•ulleri kıymetlendirmenin en modern 
usullerini, bütün yayla halkına, tat
bik ederek öğretmek vazifesini üzeri
ne almı' ve en geni9 ölçülerde tutul
.m.Uf - ne diyelim, eski tabirle bir zira
illt dhussmaası - zirai bir usine'dit. 
.Yaylanın süt, et, yün, deri, bal, yumur
ta veren hayvanları bir taraf dan; buğ
day, arpa, çavdar gibi hububatı diğer 
taraf dan ele alınarak, hepsi, eksiksiz 
düfünülüp plaruaştırılmış bir ı&lih 
programına tabi tutulmuŞıtur.Çiftliğin 
&ütü, Çiftliğin yoğurdu, Çiftliğin ya
ğı, yumurtası, eti, ekmeği saf'lık ve 
temiz'lik bakımından An.kara çiftçi
leri için birer örnek ve Ankara halkı 
için eşsiz nimettir. 

Ancak, Anadolu yaylası mevcudiye
tini hayvancılığı kadar, ve daha fazla, 
zahireciliğine borçludur; yayla bir 
buğday ve arpa anbarıdır. 
Buğdaylarmıızdan ekmeğ.imizin u

nunu çıkarıyoruz. 
Arpalarnnızı ne yapacağız? Yalnız 

hayvanlarımıza mx yedireceğiz? Zira 
arpalarmuzın kemmiyet ve keyfiyeti 
•ad.ece hayvan yemi olmağa bağlı ka
laınaz. Yayla ekonomisinin emri şu
dur: 

- İyi arpa yetiştireceksiniz 1 
- Çok arpa yetiştireceksiniz 1 
Bu emrin derin manası "arpalarmı

zı kıymetlendireceksiniz" dir. 
!Gene biliriz ki her hangi bir malın 

kıymetlendirilmesi onu aranır hale 
getirmek demektir. Ezeli arz ve taleb 
kanunu .... 

Orman çiftliği idaresi, bütün bu i
Zilhlaronızın hülasası olarak, arpa me· 
•eleııini tek formüle irca etmek çare
•ini bulmuştur: arpayı biraya tahsis 
Ctnıek. Bu formülün ameli neticesine 
&elince; bu da, arpacılığı ıslah eder
ken biracılığı geliştirmektir. 

* ... • 
Biranın ne olduğunu biliriz: sıcak 

Ya.z akşamları bir ka çbardak içmiş o
l<ırak ..... Fakat bira nasıl yapılır? 

Bunu öğre,nmeği hiç merak ettiniz 
illi? 

Bira, arpa veya buğdayla ve bizim 
ferbetçi otu, yahud ömür otu dediği
lbiz hublo.n'dan yapılan tahammur et· 
~§ı hafif ve çok gıdalı bir içkidir ki 
iiç rnuamele'de meydana gelir. 
1 - Arpayı intaş ettirip ileride vu· 

ku bulacak tahammüre lazım o
lan şekeri husule getirmek. Bu 
suretle hazırlanmış arpaya malt 
adı verilir. 

2 - İkinci muamele asıl biracılık'
tır. Islatılıp intaş ettirilerek ku
rutulmuş olan filizli arpalar de· 

Dış işler bakanhğı 

genel sekreterliği 

Gazianteb mebuau B. Numan 
Menemencioğlunun; &İyaai müate
farlrktan önceki vazifesi olan Dı§ 
ba~anhk genel sekreterliğine geti
rileceği haber abmnı§tır. Rahatsız 
olan B. Mnemencioğlunun arhi vazi
yeti düzelmİ§tir. 

Mareşal 
Çakmak 
İstanbul' da 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Mare_şal 

Fevzi Çakmak refakatinde amiral 
Şükür Okan olduğu halde bugün "A
datepc,. destroyeriyle lzmitten lstan
bula geldi. Öğleden sonra gllzel sa
natlar akademisini ve tarih sergisini 
ziyaret etti. 

Mareşal sergide bir saatten fazla 
kalmış ve alikadarlardan izahat al
mıştır. Perşembe günü akşamı Anka
raya hareket cdecektir5 

Macaristan ve 
Almanya 

Vekaletlerin adedi bir 
. . -- . 

• --- _,_ •• • ••• .•'' 1 • • ' ... • • • \ ' • • -
MIClrlstın ıntlkomünld paktı 

alnnek lekllflnl reddetmlı kanunla takyid edilmiyecek 
Devlet işleri yeni vekilliklerin ihdasını 
lüzumlu kalarsa, bu, Başvekilin teklifi 
ve Cumhurreisinin tasdikile olacak 

Yeni proje ayni ıartlar içinde adedlerin 
azaltılmasını da mümkün kılmaktadır 

Mıaoar B aşbaka.m B. Dara.nyi 
ve dış işler bakıanr B. K.anya 

Berlin, 23 (A.A.) - BB. Daranyi 
ve dö Kanya şereflerine dün akşam 
bir ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette 
B. von Noyrat söylediği nutukta ez-
... ........._ . ... _._ ....... L..,.&. 'l ..! • 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Anayasamızın 6 maddesinde bazı deği

şiklikler yapılması hakkında yüz elliyi ge
çen mebusumuz tarafından imzalanan bir 
kanun teklifi, dün Kamutay Başkanlığına 
takdim edilmiştir. Bu kanun teklifini, bu
gün Kamutay teşkilih esasiye encümeni 
toplanarak tetkik edecektir. 

Tadil edilecek olan maddeler, siyasi 
müsteşarlıklar için anayasaya geçen yıl ila
ve edilmiş olan hükümleri havi fıkra ve 
cümlelerdir •• Tadili istenen hu maddeler 
ve nukumıer sıyası musteşarıarm tayın şe-

(Sonu 8. inci $aylada) 

Parti grupunda 
Ankara, 23 (A.A.) - Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu bugün (23. 11. 1937) öğleden sonra saat 15 de 
Antalya Saylavı Doktor Cemal Tunca'mn batkanh· 
ğmda toplandı. 

Söz alan Bqvekil CelAI Bayar ıiyaıi müateıarlık· 
lann ilgası hakkındaki hükümetin noktai nazarını 

izah ve Parti Grapu bu beyanab ittifakla tuvib etti. 
Anadolu Ajaımnın iıotcı: İıtihbarmma nazaran 

bu baıuıtaki kanun bu ayın nihayetine doira pkımı 
olacakbr. 

İngiltere ile anlaşmak için Ceyhan 
taştı ! 

Almanya Avusturya 
meselesini ileri sürdü 

Almanya eski sömürgelerlnl 
lstlrdad hakkını istiyor 

Londra, 23 (A.A.) - Havas ajansının muhabiri bildi· 
riyor: Hitler • Halifaks mülfi.katı esnaeında Führer'in 
Lord'a İngiltere hükümetinin aşağıdaki meseleler hak
hakkmda hareket tarzının neden ibaret olduğunu sordu· 
ğu bildirilmektedir: 

ı - Reich büyük harb'tan mesul değildir. 
2 - Reich'in takassız olarak eski sömürgelerinin is

tirdad etmesi hakkının tanınması. 
3 - Reich'ın ecnebi memleketlerde bulunan alman 

ekalliyetlerinin mukadderatını tayin etmek h.akkının ta-

nınması. Alınan I 
Lord Halifaks'm Hitler'in bu şi- Dıı tler 

Bakam Fon Noy-fahi suallerine cevab vermediği kay· t A 
dedilmektedir. Lord bu hu-susta hiç ~~ vuıturya b,. 
bir mUlihaza ileri sürmemi§ ve bu .... 111111111 .~· .. ~.~.~':.!, 
sualleri İngiltere hilkümetine bildi· ı----~----------------------
receğini söylemekle iktifa etmiştir. 

Halifaks, Eden ve Çemberlayn bu· 
gün istişarelerine devam edecekler· 
dir. Hariciye nezaretinin eksperleri 
Lord Halifaks'ın raporunu tetkike 
devam etmektedirler. Fikirlerini kabi
neye 10nradan bildireceklerdir. 

Yarınki kabine toplantısına pek 
bilyük bir ehemiyet verilmektedir. 
Çünkü müstakbel ingiliz - alman mü
zakereleri ve Lord Halifaks tarafın· 
dan bildirilen Hitler'in şif ahi sual· 

(Sonu 8 inci sayla.da) 

Türk hava kurumu 
genel merkez kurulu 
TUrk Hava Kurumu Başkanlığın

dan: Genel Merkez Kurulu, 25 son
teşrin 937 perşembe günü saat 15 de 
altı aylık toplantısını yapacağından 
Kurul üyelerinin Kurum Merkez bl-

Küçük sanat 

encümeninde 
kanunu iktisat 

tetkik ediliyor 

n.aarnda bulunmaları rica olunur. Giimüı lb:erinde ,aıqan blr Mmatkar ,(Yuııı 4 üncü sayfada) 

Adana, 23 (Telefonla) - Her aene 
bu mevııimde tatan Ceyhan, gene, fa· 
kat beklenmedik bir zamanda tqdt. 
Nehir üzerinde dalına nakliyat yapan 
sallar, kabaran sular dolaymiyle ifle· 
yememektedir. KarFYaka köyleriyle 
irtibat kayıkla temin edilmektedir. 
Ovanın bir kıamı ııu altındadır. 1naan· 
ca zayiat olup olmadığı bilinmemek• 
tedir. Adanada bir ihtiyat eaeri olarak 
her türlü tertibat alınm19tır 1 

Fıkra 

Ne için ? 
Bir genç merak edJyor. Suali şuı 
- Çinliler niçin yeniliyor? 
Bıraksamz, göailllil gid~cıeğia• 

şDpbe yok: 
- Haklı olan onlar değil ml'! 
- Eveti 
- Çok olan onlar değil mil 
- Evet I bire karşı 4 I 
- O halde, nit;in? 
- Bugünkü medeniyete daba 11• 

mensub olduk}arı içini 
"Siz eski tevekküllen: bakmayı· 

nız: her zaman medeni olanlar, daha 
az medeni olanları ma.ğl(lb etkgeJ .. 
mişlerdir. 

"Kuvayımilliye tariblni olmmadı
mz mı? Avrupaya teslim olan, Asya 
osmanlıliğıdır. Zaferi ise gıarb türk· 
Jülüğü, maddi eksiklerini manevi ü,s.. 
tünlük/eri ile tamamlıyazı, fakat bu
günkü medeniyetten olan türklilk 
kazandr: Atatürk bir masal kabra
manlığımn değil, bir kültür üstümü· 
ğüniin timsali idi. 

''Genç dostum, söylediklerimi iyi 
anlamağa bak: biz da.v§mızı, eVıMll., 
kendi içimizde kazandık. Mustafa. 
Kema.l basit bir h a m ; y e t değil~ 
büyük bir m e d e n J y e t savaşt 
yapıyordu. içeri ve dışarı ile döğüşü
yordu. Bütün cehdlerin yarattığı za
leri, Atatürk, gene bu Sıebebledir kJ, 
irticaa karşı sil§h olarak kullandı ve 
Kemalizm nizamı tesis etti. 

''Onun içindir ki Jt,ahsr ı'le, rııhu 
ile, siniri ile i n k r 1 I b ç r olmı· 
yan, kemalist değildir. • FataY, 
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Zengin dilenci 
Dilencinin dahisi olur mu} Niçin olmasın, her mesleğin geniş ma

nasında kul1amrsak bir dahisi olabilir. Çünkü, hangi meslekte olursa 
olsun bir adam normal' in üzerinde bir faaliyet gösterebildi mi ona ze
ki yahud usta diyoruz. Bu haddi aşarsa, çok zeki ve gayet mahir diyo
ruz. Eğer daha yüksek bir kabiliyet gösterirse, mesleğinde başarıcılığı 
deha derecesine götürmüş demektir. 

Yarşov::ı'dan gelen şu telgrafı okuyunuz: 
Varşova, 22 (A.A.) - Polis, Sadarsk ismindeki profesyonel 

dilenci kadını, dilenciliğinden dolayı yakalamıı ve bunu müte
akib yapılan tahkikat neticesinde bu kadının, bankalarda mühim 
mikdarda hesabı ve eaham ve tahvilatı olduğu anlaşılnuştır. Di
lencinin tesbit edilen umumi serveti, bir milyon zlotiyi geçmek
tedir. Sadarık'm aynca da büyük bir çiftliği olduğu meydana çık
mış ve geniş mikyasta faizle para verdiği de tesbit olunmuştur. 
Hayatını bu suretle dilencilikle geçiren bu kadının kızı Paris' de 
Sorbonne'da okumaktadır. 

Bir dilencinin paralı olması ekseriyetle vaki bir hadisedir. Tefeci
lik etmesi, keza. Fakat milyoner olabilmesi, nadirdir, çünkü damla
lardan göl olmak için insanın ömrü vefa etmez. Dilenci de nihayet in
san olduğu için on para ve be§ paralardan milyona kolay kolay çıka
maz. Fakat bir dilencinin kızını Sorbonne'da okutması, onda, tefe
cilik dahi etse, insanlığın değerlerini çocuğunda olsun devam ettir
mek hassasının mevcud olduğuna delalet eder ki, işin bu tarafı öteki 
taraflarını af ettirmeğe kafidir. - B. 

Muallimler ve Kültür 
memurları arasında 

tayin, terfi ve nakiller 
Ankara ikinci orta okul muallim

lerinden B. Gürel birinci orta okul 
muallimliğine tayin edilmiştir. An· 
kara birinci orta okul muallimlerin
den Bn. ve BB. Nihal, Muzaffer ve 
Salih stajlarını bitirdiklerinden mu
allimliğe terfi ettirilmişlerdir. Da
vudpaşa orta mektebinden Cemal Es
kişehir lisesine, yüksek muallim mek 
tebi mezunlarından Sabahat Trabzon 
lisesine, İstanbul kız lis~i stajiyer
Jerinden Cevad terfian ınuallimliğe, 
Gazi lisesinden Gaffar ve Mirza bi
rinci orta okula, birinci orta okuldan 
Mehmed Ankara erkek lisesine, bi· 
rinci orta okuldan Muhtar Gazi lise· 
iline, Gazi lisesinden Mücteba birin
ci orta okula, Gazi lisesinden Ulviye 
ikinci orta'ya, Ankara kız lisesinden 
ALJu.a. rcıh~a..n. A n h.ora. orl'l.-.... b.. lioc--:tlu\.., 

Gazi lisesinden Arif Ankara erkek 
lisesine, Ankara erkek lisehinden Sa
ide Ankara birinci orta okuluna, Ga
zi lisesinden Nimet birinci orta oku
la, Gazi lisesinden Adalet ve Şefika 
ikinci ortaya, Gazi lisesinden Seniha 
Ankara kız lisesine, Gazi lisesinden 
Mefharet ve Nazlı birinci orta oku
luna, İstanbul İnönü kız orta oku
lundan Rauf İstanbul kız lisesine, 
İstanbul kız lisesinden Halide Çapa 
orta okuluna, Üsküdar üçüncü orta 
okulundan Cernı Fatih orta okuluna, 
Gelenbevi orta okulundan Zehra, İs
tanbul kız lisesine, Osklidar üçlincli 
ortadan Türkan Üsküdar birinci or
taya, Üsküdar üçüncü ortadan Seni
ha Beyoğlu ortaya, İstanbul kız mu
allim mektebinden Süreyya ve Seni
ha Çapa kız ortaya, Tuzla ilk okulu 
başmuallimi Nadir Gelibolu orta oku
luna, Sıvas Erkek muallim mektebin
den Turgud Zonguldak orta okulu
na, İstanbul erkek muallim mekte,bin
den Şükrü stajiyerlikten muallimli
ğe, Isparta ortadan İstnail Hakkı 
Bandırma ortaya, Üniversite mezunu 
Adil Üsküdar birinci ortaya, Gazi 
Terbiye Enstitüsü B . seksiyonundan 
mezun İffet İzmir Karataş ortaya, 
Aynı seksiyon mezunlarından Lfitfi 
Uşak ortaya, Sıddık Edirne ortaya. 
H alil Haşmet Trabzon lisesine, A -
dem Uşak ortaya, Behlıll Manisa or
taya, Haydar Denizli lisesi birinci 
devresine, Şerife İzmir Karataş or
taya, Mehmed Erzincan ortaya, Ne
dim pazar ortaya, Belkis Ankara bi
rinci ortaya, Çorlu ortadan · Mustafa 

Hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve 

hafif dumanlı geçmiştir. Isı gece 4, 
gündüz 14 derece olarak kaydedilmiş
tir. Dün yurdun Karadenizin şark sa
hilleri kısmen yağışlr, şark1 Anado
lu yağışlı, diğer mmtakalar bulutlu 
geçmiştir. Dünkü yağrşların karemet
reye bıraktklarx su mikdan Isl!hiye
de 24, Sxvasta 18, Antalyada 16, Or
duda 13, Dursunıbeyde 12, Samsunda 
11, Kepsut'ta 10, Urfada 7, Kocaeli, 
Konya, Kayseri, Sıvas, Malatya, El
azığ, Diyarbakır, Siird, Erzurum. 
Trabzon, Sinob, Rize, Giresun ve Ya
lovada 1-5 kilogram arasındadır. Diln 
en düşük ısı srfrnn altında Ulukış
lada ı, en yüksek ısı da Antalyada 
11fmn üstünde 22 derecedir. 

atajiyerlikten ınuallimliğe, İzmir Ka
rataş ortadan Cezmi Haydarpaşa li
sesine, açıktan Şaziye Kastamoni li
sesine, Fuad İzmit ortaya, Haydarpa
şa lisesinden Ziya Taksim ortaya, 
yüksek muallim mektebinden mezun 
İbrahim Hilmi Kars lisesine, Bursa 
ortadan Mehmed Baha Bursa kız 
muallim mektebine, açıktan Hadi 
Akşehir ortaya, Mehmed Yılmaz El
bistan ortaya, Saime Düzce ortaya, 
Meliha, İzmir kız lisesine, Zihni Af
yon lisesine, Ankara kız lisesi ders 
aletleri memuru Mesrure terfian ay-
nr lise memurluğuna, açıktan İbra· 
him Eskişehir Mahmudiye muallim 
mektebine, Şevket Kızdçullu mual
lim mektebine, açıktan Tevfik Sam
sun ortaya, Süleyman İzmir sanat o
kulu katıbliğine, J:Sakanlık ertik ve 
teknik öğretim dairesi memuru Me-

liha Ankara İsmetpaşa enstitüsü da
hiliye Şefliğine, açrktan Yaver Bey
oğlu ak,am kız sanat okuluna, tsmet
pa,a enstitUaü idare memuru Ay~e 
Elazığ Kız enstitüsü işyarlrğına, a
çrktan Cemalettin Edirne sanat mek
tebine, açıktan Zihni İsmetpaşa kız 
enstitüsü idare memurluğuna tayin 
edilmişlerdir. 

Deniz nakliyatında kolaylık 
temini için talimatname 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı, 
'Ege deniziyle Akdenizde, deniz yol
lan işletme idaresine aid vapurlarla 
yapılan yolcu ve eşya nakliyatında a· 
zami kolaylık tetnin edilmesi için bir 
talimatname projesi hazırlamaktadır . 

Anketlere dair .. 
Tanıdıklarımdan birisi, gazetele

rin sık sık açtıkları anketlere, fırsat 
buldukça takıl1r ve derdi ki : 

- 1 ki şey var ki bitibirine benzi
yor: birisi sizin gazetelerde anket 
açmanız; birisi de barlarda dans. 
Ne münasebeti' diyeceksiniz. Siz 
yaptığınız anketlerde para verip ga
zetenizi alan okuyuculara bir takım 
cevablar söyletir, yahud da yazdı· 
rrr; sonra bunları gene onlara oku
tursunuz. Bar sahibi de keseler do
lusu para harcıyan müıterilerini oy
natır, gene müşterilerini eğlendirir. 
Bundan dolayı bu ikisi biribirini an
dırır. 

Bu tanıdığım ne derse desin, an
ket iyi bir şeydir ve iyi olduğu için 
de gittikçe yayılmakta, gittikçe 
moda olmaktadır: 

Mesela "Tiryaki,, isminde güzel 
ve ucuz bir sigara çıkarmağa hazır
lanan inhisarlar idaresi de ilk hazır
ladığı paketlerden bit kısmını tirya· 
ki tanıdıklarına, tütünden anlarlara 
giindererek şöyle dört suali soru
yor: 

1 - Umumiyet itibariyle içimleri 
nasrldır i' 

2 - Fiatını nasıl buluyorsunuz ? 
3 - Kutunun harici şekli hakkın

da fikriniz l 
4 - Başka dllşUnceleriniz l 
Ben sigara tiryakisi olmadığım ve 

olup olmadığım idarece bilinmediği 
için bana bu paket ve bu sualler gel
medi. Fakat böyle bit hediye paket 
gelse ve bu sualler sorulsaydı, gali
ba şu cevablarr verirdim : 

ı - Bedava sirke bile baldan tat
lrdıro 

ULUS 

Y erlimalı ve 

Artırma haftaıı 

Başbakanın 
bir nutku 
ile açılacak 
Birinci kanunun on ikisinde başlr

yacak olan sekizinci yerli malı ve ar
tırma haftası, yurdun her tarafmda 
layik olduğu ehemiyetle kutlanacak
tır. Haftayı başbakan B. Ceial Bayar 
Halkevinde vereceği mühim bir nu
tukla açacaklardır. Bakanlıklarımız 
haftanın verimli geçmesi için lazım 
geldiği kadar çalışmalarını teşkilatla
rına bildirmişlerdir. İç bakanlık vali, 
kaymakam, nahiye direktörlerine bu 
hususu bildirdiği gibi kültür bakanlı
ğı da kültür direktörlüklerinden haf
tanın mektebler ve mekteblilerimiz ta
rafından iyi bir şekilde kutlanması i
çin tedbir almalarınr bildirmiştir. İlk 
okullarda bu haftanın tedris vahidı 
artırma ve yerli malı mevzuu olacak
tır. Orta okullarla liselerde, sanat, ve 
ticaret mektebleriyle muallim mek
teblerinde uygun saatlerde muallim
ler tarafından artırma ve yerli malı, 
yemiş ve meyvalann faydaları mevzuu 
üzerinde konferanslar verilCGektir. 
Hafta içinde okullarda birer müsame
re verilecek ve bu müsamerelere ço· 
cukların anne ve babaları da davet o
lunacaktır. Hafta içinde bulunan pa
zar günti hava elverişli olursa talebe
lere açık havada bir geçid töreni yap
tırılacaktır. Bu geçid töreninde talebe 
ellerinde haftayı ilgilendiren vecize
leri havi levhalar taşıyacaklardır. Ya
tılı mekteblerde talebeye üzüm. incir, 
fındık, kayısı, fıstık, portakal ve elma 
gibi meyva ve yemişler verilecektir. 

Dıs memleketlere 

ipek böceil lhrae1 
baıladı 

Umumi harbtan beri dış memleket· 
lere ipekböceği tohumu ihracatı ya
pılamamakta idi. Ekonomi .Bakanlığı 
Türkofis reisliği mühim gelir kay-
naklarımızdan biri olan bu işi eline 
almış ve Tahran büyük elçiliğimizin 
delalet ve muzaharetini de temin et
mek suretiyle ilk defa olarak ipekbö
ceği tohumu ihracına muvaffak ol
muştur. İlk ipekböceği tohumu satı
şı lrana yapılmış ve 35.000 kutu ipek
böceği tohumu geçen gün Bursada 
tüccar fabrikatör ve sanayi alemine 
mensub kalabalık bir heyetin önünde 
ihraç edilmiştir. 

Tekirdağ da f uthol macı 
Tekirdağ, 23 (A.A.) - Bugü~ spor 

bölgesi başkanlığınca Tekirdağında 
spor müsabakaları yapılınıştır. Vali
nin tümen komutanınm bulunduğu 

ve binlerce yurddaşımrzın al§.ka gös
terdiği bu müsabakalarda Yılmaz 
spor kulübü kupayı kazanmıştır. 

2 -Henüz larkrnda değilim. 
3 - Hediye atrn nalına bakilmaz. 
4 - Böyle anketlere devam edi-

niz - T. t. 

l:ımariı iBwıisıiği 

Her ıeyin istatiıtiği olur ama, 
izmaritin istatistiği olur mu? Ba§ka 
yerlerde bilmem ama, Amerikada 
oluyor: 

Helena Hutington Smith "yakı
cı bir mesele" başlığı altında yazdı
ği cıgaralardan bahseden bir maka· 
lede Amerika'da bir dakikada 190 
bin cigara izmaritinin yerlere atıldı
iuu ıöylüyor. 

Bu rakamın doğruluğunda fÜp
he edenlere Nasrettin hocanın meş
hur cevabını verebiliriz: 

- lnamnazsanız ıayınız 1 

Yabancı dili 

lıtanbul ünivraiteıi, yabancı 
diller mektebine devam etmemek
te ayak direyecek talebeye bir ae· 
ne emıftan döneceklerini bildirdi. 
Garb medeniyet ailesi içinde yer a
lan bir milletin çocukları için ya· 
hancı bir dil öğrenmeden diploma 
almak az çok hazin bir ıey olsa 
gerek. Kaldı ki biz, dünya üzerin
de herhangi bir yabancı dili gayet 

Mahkemelerde 

Bir avuç 
kömür 

yüzünden 

1 

Aynı evde ve mtişterek odalarda 
oturan iki akraba aileden birisi, ak
şam yemeğini pişirmek için diğerin
den bir pişirimlik kömür vermesini 
rica ediyor ve kocasını kastederek 
diyor ki: 

- Bizimki, sabah işe giderken pa
ra bırakmağı unutmuş. Kömürüm 
yok bana bir yakımlık kömür verir 
misin? 

Kıyımsız bir dilek için bu kadar 
yaJvarmağa dayanamıyan Fatma: 

- Bir pişirimlik değil mi in kö
mürlükten al diyor. 

Bu sözler üzerine Binnaz çok 
memnun oluyor ve kömürltikten kö
mürü alıyor. 

Aradan birkaç saat geçtikten son
ra ateşin kuvvetten kesildiğini görü
yor ve tekrar Fatmayı rahatsız etmek 
istemeden kömürlüğe iniyor, icab et
tiği kadar kömUr alıp tam kapıcık
t~n çıkarken karşısında Fatmayı gö
ruyor. Fatma kaşlarını çatmış bir 
halde: 

- Fakat sana bir defalık almanı 
söylemiştim. Neden böyle yaptın? di
ye bağırıyor. Ve birden söz çığırın
~an çıkıyor, kilfilr başlıyor. Derken 
ış kavgaya dökUlüyor. Her ikisi de 
saçsaça, başbaşa geliyorlar. 

Tam bu anda Fatmanın kocasr A
rif geliyor ve karısının döğtildüğünü 
sanarak Binnazın ilzerine çullanıyor. 
Fatma da kocasının ıbu yardımından 
~emnun kalıyor ve eline nasılsa ge
çırdiği bir tahta parçasiyle Binnazın 
başını yarıyor. 

Binnazın çığlıkları üzerine yeti
şen polis memuru vaka faillerini ya
kalıyor ve karakola davet ediyor. Kı
sa bir sorgudan sonra zanlılar ve id
diacılar adliyeye gönderiliyor. 

Yapılan duruşmada karı kocanın 
suçlu olduğuna kanaat getirilmiş ve 
her ikisi de birer ay hapisle cezalan
dırılmıştır. 

İşin garibi şuradaki; davacı Bin
naz bu defa onlara acımış ve reise af
fetmeleri için yalvarmı,tır. 

Evelce müteahhide ihale suretiy
le tabettirilmekte olan Ankara şehri 
otomatik telefon rehberi bu sene biz
zat P. T. T. idaresi tarafından ter
tib ve tabettirilmektedir. 

Haber aldığımıza göre rehberlerin 
baskı işi bu ay nihayetine kadar bit
miş olacak ve önümüzdeki birinci ka
nun zarfında da abonelere tevzi edil
meğe başlanacaktır. 

Kamutay çağrılan 
* Dahiliye Encümeni bugün heyeti 

Umumiyeden sonra toplanacaktrr. * Arzuhal Encümeni bugün Umumi 
Heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. * Milli Müdafaa Encümeni Uınutni 
Heyetten sonra toplanacaktır. 

çabuk kavrayan, gayet iyi telaf
fuz eden bir milletiz. 

Yabancı dilleri türklerden da
ha iyi telaffuz edebilen hiç bir 
millet yoktur. Öyle iken n1çin bir 
takım gençlerimiz bu işten kaçı· 
nırlar, anlaşılmaz. 

Vatandatlar araıında yabancı· 
lığa yeltenenlere gençlerden bir 
kıamınını 

- Vatandaş, türkçe konu§ f 
§eklindeki hitabı yersiz değildi; 
fakat bütün o gençle11e yapılacak 
şu hitab da haksız ve yersiz olma
yacaktır: 

- Genç vatandaş, yabancı dil 
öğren ! 

Damga'lı çoraplar 

Son günlerde çıkan ipekli ku· 
maş ve ipekli çorab standardizas
yon nizamnamesi mucibince An• 
karadaki bütün mağaza1- ipekli 
çorablarmı Anlmra ticaret odası
na bat vurarak damgalatmıtlar
dır. 

insanın damgalısı fena bir §ey• 
dir; ama çorabın d&m&'alıu iyi o
lacak. Damga mecburiyeti olma• 
dığı zamanlarda aıaiı kaliteden 
bir çift çoraba en yüluek fiatı ver
mek zorunda kalan, böylece bat-
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Egede tütün satışı 
23 milyon kiloyu aştı 
Satışlar hararetle devam ediyor 

Aldığımız '~lfunata göre Ege mıntakarruzda tütün satışı hararetle de
~~ etme~tedır •. ~lakalı tütün kumpanya, tüccar, tütün limted şirekti ve 
ınh!ıarlar ıdaresının ahtı muntazam, faaliyetli ve memnuniyet verecek bir 
tekıld~ devam ebne1'tedir. Piyasanın açıldığı günden bugüne kadar geçen 
kısa hır zaman zarfı~da Ege. mmtakasındaki tütün ıatııı 23.508.000 kiloya 
bul~uş~ur. ~~~~ltenın 37 mılyon olduğuna göre satış daha şimdiden rekol• 
te.run do~tte uçunü aırruş bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde satışın 25 
mılyon .. kıloyu geçeceği ve yakın bir zaamnd'a ENGiN tütünleri de ihtiva 
etmek .uzere sa~şın 30.000.000 kiloyu geçeceği kuvvetle tahmin edilmektedir 
.. ~haren her ıki memleket al&kalıları araıında tahakkuk eden mutabakat 
uzerıne Alrnan~a'ya, . ev~elce yapılmış olan tütünsatışlannm, anlaşmada 
m~vcud k~ntenJana haç bır suretle mahsub edilmemesi kararlaşmştır. Böy• 
l~hkl~ ye~ kontenjanın yeni mübayaalara hasrı suretiyle ihracatın daha g~ 
nış bır şekilde yapılması da temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu su~etl~ ~sasen fasılasız bir surette d'evam etmekte olan tütün müba• 
y~ası faaliyetının sağlamlığını muhafaza et~kte devam etmesi için de im
kan hududu genişletilmiş bulunmaktadır. 

ı;>iğer. taraftan İnhisarlar Genel Direktörlüğü, tütün satışlarında müs• 
t~h~·ıl· lebıne müdahaleler yapmasına devam etmekte ve piyasada nazım 
lunu ıfa etmektedir. ro-

Yüksek sihat 
şurasında 

Yüksek sihat şurasmm toplandığını 
yaymıştık .. Şura toplantısında dokuz 
tane adli mesele ile meşgul olmuŞ:tur. 
Bunlardan bir kısmı müddei umumi
l~klerden, bir kısmı da adliye vekale
tınden gelmiştir. Bu dokuz adli mese
lenin hepsi tababet sanatının yapıl
masmdan doğan suçlara aid takibata 
dairdir. Yüksek sihat şurası bunların 
hepsini tetkik etmiş ve bir kısmı hak
kında karar vermiştıir; bir kısım için 
de bazı tafsilat istemiştir. Bunun dı
şında memleketteki umumi sihat vazi
yeti ve bulaşıcı hastalıkların seyri 
hakkında vekaletçe verilen tafsılat ve 
izahat tetkik edjlmiştir. Anormal bir 
vaziyet mevcud olmadığı tesbit edıil· 
miştir. 

Mersin civarında 

soğuksu höyüğünde 
Liverpul Üniver9itesi profesörle

rinden B. J. 1Garstang Mersinin gar
bmdaki soğuk su höyüğünde kazı yap
mak için hükümetten müsaade almış-
+rr 'R r.~ ..... ""' __ ı..- _;;ı,...~.,_ t..-- .. _ 
nmmış bilginlerden mürekkeb yard.ım-

cılariyle başlamış bulunmaktadır. Ya
pılan kazının sonunda bu civarın kül
tür katlan hakkında ıarih fikir edini
lebileccktir. 

Çinili köşk tamir edilecek 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Çinili 

köşkUn tamiri kararlaştmlmış ve ke
şif yapdmasına başlanmı§tır. 

Bir dolandrncı suç 
üstü yakalandı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Ragıb 
adında biri kendine sahte maliye me
muru süsü vererek Taksimde dolan
dırıcılık yaparken suçüstü yakalan
mıttxr. 

lanna çorab örülen müıteriler, 
bunu takdir ederler. 

Bundan sonra uanasma bak, 
kızını al; kenarına bak, bezini 
al!,, Atalar .öz.üne bir cümle da
ha ilave edebileceğiz : 

"Damgasma bak, çorabmı al!,. 

Milyoner dilenci 
Leh poliıinin Varfo,,ada yaka

ladığı Sadarak imıindeki profes
yonel kadm dilencinin bankalar
da bir milyon parası, ayrıca bü
yük bir çiftliği, Sorbon üniversite
sinde okuyan bir kızı varmıf. 

Doktor Celal Muhtar burada 
olsaydı, bu hadiseyi meteliğin 
kıymetine yeni bir ıahid olarak 
göıterirdi. 

Dün bu haberi Ulus'ta okuyan 
bir okuyucumuz §U mütaleayı yü
rütüyordu: 

- Milyonerlerinden bir kıamı 
bundan sekiz, dokuz yıl önce di 
lenecek hale geldiği zaman "Ame
rikada büyük bir buhran var 1 u 

diyordunuz. Mademki dilencileri 
milyoner oluyor, o halde §İmdi de 
"Lehistanda büyük refah var!,, 
deyiniz. 

T~kend gemisi 

Sovyet Ruayanın ltalyaya ıa
marladığı Tqkend isimli kettaf 
gemiıi Livonıa'da yapılıp bit
mİ§, arkaaına İtalyan bayrağı çe
kilip bir katolik papas tarafından 
tesid edilerek denize indirilmi§. 

Şimdi bu geminin aovyetliğe ih
tidaar iki kere güç olacak deaeni
H 1 

Balkan antantı 

demiryollar konferansı 
Balkan antantı demiryolları konfe

ransma iştirak etmek üzere Atinaya 
giden heyetimiz şehrimize dönmüştür. 
Konferans, on gün devam etmiştir. 
Konferans balkan demiryollarr ara• 
sında beynelmilel nakliyat için nizam• 
name hazırlığı üzerinde me11gul ol
muştur. Konferans enternasyonal yol· 
cu ve enternasyonal nakliyata aid mev
zulara balkanlara aid hususiyetlere 
göre ilaveler yapmak suretiyle yolcu. 
hayvan ve hususi şartlara tabi olacak 
maddeler için 3 proje hazırlaımştır. 
Konferans murahhaslarımızm teklifi 
üzerine ikinci toplantısmı iki ay sonra 
yurdumuzda yapmağa karar vermiş
tir. İki ay sonra yapılacak toplantrda 
doğrudan doğruya eşya nakliyatı için 
bir proje hazırlanması üzerinde çah
şılacaktrr. 

.Yeni sorgu 
hakimleri 

Adliye Bakanlığı tarafından sor
gu Mkimliği için açılan imtihana gi
ren sorP'u hakim vekilleripıi.,..rle.n ıo" 
.u....t.U.1'0..&.1li'A. U.l.IUUfLl.U ... ~t:lJ "1:1tt;w ~ 

kimlerimizi yazıyoruz: Erdek sorgu 
hakim vekili BB. İhsan, Erbaadan 
Fahri, Beypazarından Necati, Zaradan 
Gaffar, Akhisardan Ruhi, Tokad'dan 
Hamdi, Kızılcahamam'dan Remzi, 
Bursadan Ali Rıza, Gebzeden Bur
hanettin, Aksaraydan Muhiddin, İne
gölden Refik, Yalovadan Said, Bol
vadinden Sabri, Uzunköpriiden İsma
il, Somadan Adnan, Mut'tan Sabri, 
Silivriden Hilmi, Alaiye'den Nuri, 
Ayancıktan Arif. 

Haber aldığımıza göre bakanlık 
sorgu hakim vekillerimizden ikinci 
grupun imtihanmı bu ayın 26 sında 
yapacaktır. 

lstanbul şehir 

meclisinin toplantısı 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Şehir 

meclisi ikinci teşrin devresinin son 
toplantısını bugün yaptı. Toplantıda 

yeni afişaj talimatnamesi konuşuldu. 
A zadan bazıları talimatnamenin vit• 
rinlerde teşhir edilecek eşya hakkın· 
daki hükümlerini müphem buldukları 
için teklife itiraz etmişler ve bu iti
razlar nazarı dikkate alınarak tali
matnamenin görüşülmesi şubat devre
sine bırakılmrştrr. Belediye reisliği 
tarafından kahvehane ve gazinolarda 
tamamile ayn bölmeler içinde bile ol
sa berberliğin yasak edilmesi hakkın
da yapılan teklif de bir kısım vatan
daşları işsizliğe sevkedeceği itirazile 
reddedilmiştir. 

Meclis ondülasyon makinelerinin 
muayene ve kontrolü hakkındaki tali• 
matnameyi kabul etti. 

Letonya ticaret heyeti 

balkanlara gitti 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Yeni ti· 

caret anlaşmau için Ankaraya giden 
Letonya ticaret heyeti azalan buradan 

ge~erek Bulgaristana gittiler. Bulga
ristan, Romanya, Yugoslavya ve Yu· 
nanistanla da birer ticaret anlaşması 

yapacaklardır. 

Kuponları ödenecek 
istikraz tahvilleri 

İstanbul, 23 (Telefonla) - İkinci 
ve üçüncü tertib Sıvas-- Erzurum is • 

tikraz tahvillerinin kuponları birinci 
kfinunun be§inden itibaren tediye edi· 
lccektir. 



--- 14 - 11 - 1937 

t:::~:(Ş,::::~:Ç,:~~:~:::::::::ı 
Lord Halif aks'm 

seyahati 
~"titiz batvekil muavini Lord Ha
ci Almanyayı ziyaret ederek bari· 
~•ekili von Neurath ve Hitler ile 
itti. tikten sonra Londraya avdet 
ır..., lord Halifaks Berlinden aynhr
IÖJle ~-. görüırnelerin gizli olduiunu 

dileten sonra arbk bu mevzu et· 
~ söylenebilecek her IÖz ancak 
..__den ibaret olabilir. 

de. lllgiliz baıvekil muavini ile alman 
. ~t reiıi araıındaki müzakereler 

:::, 01-bilir. Fakat lngiltere ile Al· 
...... l arasındaki ihtiliflar herkesçe 

Qlnclur. Evvela garb lokarnosu 
O';.::· ~ürgeler meselesi vardır. 

ıntaalu vardır. Orta Avnapa me
~ .tark sulhu ile sarb sulhu ara • 
li -u bağlılık, Roma • Berlin mihve
M;_ ı..a..ı.; biribirinden ayn gibi sörii • 
._,.Ot-sa da hakikatte biribirine baib 
~dir. lngiltere ile Almanya • · 
- --..Ü münasebetlerin heyeti mec • 
~ teıkil eden bu meseleler, İn· 
"'- • elman müzakerelerinin mnza. 

lefkil etmiı olsa serektir. 

lıaç llltiliz bqvekil muavininin ıu bir
~ll içinde yapbğı seyahat, tam 
ı _ : bet sene evvel, harbiye nazın 
~ Haldane tarafından yapılan 
~•tı andınr. Bu seyahat es
lae ela görüıülen meselelerin 
1...... old'ıJiunu anlamak için büyük 
~ fer"-aım beklemek lizım seldi. 
• eler büyük harb çıkıp da bu devri 
~Jıp yeni .. bi~ devir .•?""~ay~ ~~ 
~ 1912 goriıımelennın ıç yiizunu 
..:.~k için daha yanın Ull' beki .. 
--. l&zıın gelecekti. 

lord Haldane de 1912 senesinde 
~Ya'yı "hususi" surette ziyaret 
~ti. Fakat hatıralarına balolam 
~ bu seyahat esnumda iki mem
ıi alakadar eden ehe~yetli .ai.Y•· 
ile lbeseleler görütülmüıtur. lnsiltse 

Alınanya arasında bu sıralarda en 
~Yetli ihtilaf mevzuu dezin inp
~ etrafındaki rekabet idi. lqiltere 
L ..ıaıgar deniz barbından beri deniz• 
""'11 hakim olmuı. Bu bikimlyeti u • 
~~•IO!luna kadar hiç bir devlet tara• 
i;"'° müukata edilmemiıti. Son :rd· 
L İçinde en kuvvetli orduya aabib o
-._Almanya, von T'arpitz'in telkinab 
~da büyük donanma sahibi olma • 

da karar vermiıti. İngilizler deniz· 
ı. lôm' t'-i . -w ........... 
lrindı1c~Raeıf'roımr~ uır.u 

.._ .. deniz devletine faik IU doma
~ ~ tatbik ediyorlardı. Bi
~h Almanya intub utbrdık· 
!':- ll'adaki nisbeti muhafaza etmek t' İııgilizler de inp edİJQl'larcb. 
tı1._ tekabet lqiltereyi yordu ve Hal· 
~ lııailtere hükümeti tarafından 
~ya iltı bu deniz intub etarfancla 
6 .._ ltilif yapmak mümkün olup olma
~ arqbrmak için Almanya'ya 
~tti. Haldane Berliu selir 
ı:. ~ ilk mülikab bqvekil Betman 
~:~ı ile yaptığını anlabyor. Bu 
ı..~tta Almanyanm silahlamnaya 
~ aıla inkir ebniyecejini, fa • 

laa aiWılanmanm İngiltereyi de 
~ya sevkettiiini izah etme
.... Çabfbğım yazmaktadır. Alman,... 
~deniz intub meseleai.nde lnsil • 
' ile anlapnuı için alman bqnki· 
'it lfoldane iki dnlet araamcla .... h 
L -..ı..ma yapılmasına teklif edİJOI'· 
~ Holveg tarafından Haldane'e 
'"1leıı bir mukavele projesine röre, 

~ - iki devlet biribirine karfı te-
a etmiyecek. 
~ - iki devlet biribirine kartı te • 
~~- 1baksadım istihdaf edm bir 
~.,. airmiyecek. 

~-- iki devlet bir barba sirifecek 
~_--.., diğeri bitaraf kalaaık 

lıilt ~ bu projeyi uunca tel· 

ıı.w~n sonra birinci " ikinci 
~ ~ kabul ediyor. Fakat için
.. ~ddeyi kabul edemiyor. Sebebini 
~le izah ediyor: 

...._ Almanya, Fransa ile barba gİ • 

.;~ ~llgiltere bitaraf kaldığı takclir
""."'bı kazanabilir. Ve Dunkirk, 

1 lurtta Bulonya'yı iısal eder. O 
il lngiltere'nin hali ne olur? " 

l&q '- bitarafbk meseleai. yüzünden 
· A.!?riiımeleri bir netice vermemit
~ ..... ba yirmi bet .... lik tarih 
· • llaıif.ks ile Hitler aruınclaki 

l~riitmeleri aycbnlatabilir mi? 
, bugün lngiltere ile Alman-
OL.._~da bir deniz intub reka1'eti 
,.""'-',.Yarın olabilir L Fakat ba-

)'olctur. Sonra lngilı.,nin san 
'-i "'- kartı · vaziyeti auibtir. 

P rallla ile Almanya arumcla ÇI• 

Aı~ bir harbta bitaraf kalnuyacait• 
, ~Ya da biliyor. Almanya 1912 

de bütün Avrupa üzerinde ba· 
._....,.stisi istiyordu. Busün o 

~ri yalnız ,...k için istiyor. 
• 'lllıı tark sulhu baklandaki 
-_.. sarihtir: Fnn.. san 

' .... ta.alıdır diyor. Fakat lnsil._.. 
ıııı.1 laoktadaki siyaseti miibhemdir. 

G 2 lllÜzakerelerİ tukta ftl .... 

~ti meselesi üzerinde olduiu 
1937 nıiizakereleri de tarkta ...... 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
Şanghaydaki imtiyazlı bölgeler için 

Şanghay belediyesi Japon 
tekliflerini kabul ediyor 

Şanghay, 23 (A.A.) - Belediye mecliai namına töz tayleme
ğe ıali.hiyetli bir zat, noktai nazarını izah ederek meclisin japon
lann enelki günkü talebleri mucibince hareket edeceiini bildir
miftir. Bu zata ıöre, Şanıhay bölgesini iııal etmekte olan japon· 
lann harb zamanmda Çin hiikilmeti tarafından enternasyonal 
bölgenin ıiyasl ve sair maksadlarla kullanılmuma mani olmak 
için lizmıgelen tedbirleri ittihaz etmeie hakları vardır. 

-
Parlamentoda 

B. Edeı sorulın 
suallere kı~maklı 

cevaplar verdi 
lngUıerenin hareket tarn 

Landra, 23 (A.A.) - Japonyanın Şanghay'daki framız ve 
entemuyonal imtiyazlı mmtakalar makamlanndan i.ıediii ıey· 
)er hakkında tefıirlerde bulunan cliıplısa•i mahfilleri . lnıilt.ıt 
Hariciye Nezaretinin kendi han 
ket hattını tayin etmeden evel 
bu mmtakalar otoritelerinin ala
caktan tavrı 3frenmek anmaun
da bulunclujunu aöylemektedir
ler. 

Mamafih tngllteren.in, Şanghay'da 
doğmut olan ftll vuiyet aebebile, ja -
pon isteklerini reddetmiyecetl AD 

olunmaktadır. 
Dün öğleden 10nra Japonların en • 

ternasyonal mıntaka ile franıız mm
takuını bizzat kontrol etmeli istemlf 
olduklarına dair bir .-yia dolat· 
mııtır. Fakat iyi maltlmat almakta o
lan mahfil, bu f&yialara ehemiyet ver
memektedir. 

lngilis parlômentoaunda 
Londra, 23 (A.A.) - Parllmento

nun öileden sonraki toplantıamda 
Şanghay'daki vasiyet parllmento ad· 
1annı bilhuaa metcul etmiftir. Me • :şaıtgraaydald enferrlaQıonaı fmtıyazlı nnntcılıcl 
bualar Eden'e bir çok sualler aorarak -----.:..._----------------------

enternasyonal imtiyu mmtakalanna 1 lbo ' d 
Japonya vuı'yed ettiği takdirde ln- De 1 un orta avrupa a 
gilterenin ne suretle hareket edeceği· 
ni öğrenmek i•temiılerdir. Eden bu ah 
=~ere cevaJ> vermekten kaçmmaı- vapacağı sey at 

Entema•yoaal mıntakanın idare J ' 
ve tejkilltmm Çin htikUmetinin mu
vafakati olmadan tadil edilip edilmi • 
yeceği hakkında amele partial mebu• 
larmdan Wodı= Benn tarafından 
iOtültil•ua&e taraımaan VCIUC:ll 

cevab nannn bu lıuaum c1Un nrtllll 
cevabllra nUmune teflcil edebUlr. 

Eden mebua Benn'e ıu cevabı ver
mittir: 

- Şanıhay'dald enterna•yonal im
tiyu mıntakuınm idare ,artları Çin 
hükilmetinin muvafakati olmadıkça 
değiıtirilemiyecek olan ••mahallt nl • 
zamnameler" dir. 

Benn bunun üzerine ıu •uall 10r • 
muttur: 

- Bu •özlerden japon taleblerinin 
reddedilecep ımneımı nu çıkarmak 
lbmıdır? 

Eden cevab vırmiıtir: 
- Bu ayn bir meseledir. Cevabım 

ihtimamlı huırlanmııtır. Ve zanne • 
dersem sualinize de bir kal'fılık teılril 
etmektedir. 

Diğer bir takım •uallere cevab ve· 
ren Eden Amiral Hittle'in Şanghay • 
daki ukert muvaff aldyetlerlnden do
layı general Mauut•yl tebrik ettiği 
hakkındaki tayfayı tek.db etmlıtir. 

Şanghayda Hunıtjao • Oad'da ln
giliz tabiiyetinde bulunan kimaeler.e 
aid evlerin yatma edilmesi hakkında 
komilnlat mebuslardan Oallacher ta • 
rafından 80nalan suale Eden ıu ceva
bı vermiıtir : 

- Bu mmtakacla cereyan eden 
yalmacıbk vaka1an hakkında aldığım 
maIOmata bakılacak oluna mücrim • 
ter . dağılan Çin ordusuna menıub as
kerlerdir. Mümenlller, ingiliz te
baaıma aid millklerln himayelini te • 
min için ellerinden geleni yapmakta • 
dırlar. Her tilrUl müıbet talebler için 
tazminat iıtenecektir . 

Amavutlukta bayram 
hazarhklan 

Tiran, 23 (A.A.) - Arnavutluk 
ajamı bildiriyor: Tiran. Arnavutluk 
i•tiklllinin 25 inci yıldönUmil tm· 
llkterlne hazırlanmaktadır. Hükilmet 
merkezinin her tarafında kırmızı ve 
•iyah kumaflarla kaplı olarak btlyBk 
taklar kurulmaktadır. 

Yükaek yabancı misafirler n 
ajansların ve gazetelerin huııat mu
habirleri gelmeye batlam1'tır. Bun
lar, arnavutlarm btltün sahalarda vil· 
cuda getirdikleri baıuılan ıörmek 
fırsatını da elde edeceklerdir. 

besti meaeleü etrafında c:weyan et • 
mit mi " etmit ,.., nedeni nedir? 
Yalan iıtikl»alde ilci deYlet arumdalri 
arii•eehetlerin alacaiı tekil belki ba 
• .... cnM ymje :JMdllll ...... 
tir. 

A. Ş. ESMER 

Bu seyahat avrupada bazı askeri ve 
Jlıdu.ı .. && lmmnLLLuıı a7dmlatacak 

Parla, 23 (A.A.) -Aaence Ecanomique et Financier, &yan 
mecliai hariciye encümeni reiai B. Henry Brenger'nin hariciye 
DUll'I B. Delboa'un Ortaavrupacla yapacap aeyahat hakkında 
yazdıiı bir makaleyi netretmektedir. 

Brenger diyor ki : r-------------
"Bu seyahat son zamanlarda Fransız polisi mühim 

Paris' e yapılan ziyaretleri iade 
eylemekle beraber, aynı zaman- keşifler arifesinde 
da, Ortaavrupada bazı askeri 
ve dtplomatik karanbklan da 
aydınlatmala yarıyacaktır. 

Pariı, 23 (A.A.) - Cumhur bafkanı· 
nın rdaliği.nde toplanan ve 3 saat süren 
bakanlar heyeti toplantısında, yalnız 

B. Delbos'un Çekoılovakya hakkın- memurlar rneıeleıi, timali Afrika va-
da. Lille radikal • IOlyalİlt konıre- ziyeti, ve •ilih kaçakçılığı meıelesi 
ıinde yaptığı beyanat hatırlardadır. mevzuu bahiı olmuıtur. 
Çekoslovakya ile Franaa aramdaki tç bakanı Dormua, memleketin için
muahedelere göre, Çekoslovakya. mü1- de gizli olan ıilih tahtidl meııelesi 
ki tamamiyeti üzerinde ve yahud ia- hakkmda açılan tahkikatın ilk netice
tikllli üzerinde bir tecavllze uğradı· terini bildirmi,ıir. Dün gece Pariıte 
ğı takdirde, Franu kendisine aıkeri çok mühim &rBftırmalar yapıldığını 
ve diplomatik muzaharette buluna- ve bu esnada ehemiyetli vesikalar el
caktır. Bu mesele, Çek0tılovakya'nın de edildiğini kaydetmi9tir. 
Almanya tarafından doğrudan doğru- Difer taraftan bu toplanblınclan 
ya mülk! tamamiyeti ve milli iıtildlli- sonra elde. edilen maIOmata göre. em
ni iıtihdaf eden daimi tehditlere ma- niyet te9killtı vahim ke9ifler arifeein
ruz kalmamdan dolayı bilhusa cid. dedir. 
diclir. Fakat bu takdirde, Çeka.lo-
vakyayı yalnız Franaa mı müdafaa v· • 
edecektir? Filhakika Çekoılovakya ttnn mOsabakaStfta 
ile Polonya, katiyen birbirlerine d0tıt 
iki memleket değildir. Polonya yal- haztrldr 
nız, tecavilH maruz ~lan Frama'ya Ul1111l Ekonomi ve artırma kuru
musaharet eyllyecektir. Çek0tılovak- munun her •ene '"yerH mab ve artının 
ya ile arada bir teY yoktur. Polonya- haftaaında yaptığı vitrin müsabakuı
R~~ muahedn~e g~l~ce, bun~ nın,. bu sene daha cazip bir ıeldlde ya· 
mahıyetı acaba nedır ve ıçınde aakerı pıınıası için para mükafatı verileceği 
maddeler var mıdır? haber almmııtır. 

Yug0tılavyaya gelince, bu memleket, Duyduiumuza &öre vitrin milsaba· 
Almanyanm bir tecavtbü takdirinde, kuı dört ırup üzerine yapılacaktır : 
~ranaanm yanıbaıında seferberlik 1 - Kumlf (yUnlü, ipekli, pamuk-
ılln eyliyecektlr. Pakat, bir Almanya- lu). 
Çekotlovakya anJıtmazhiı takdirin- 2 - Tuhafiye. 
de ve yamud bir Akdeni Anlafmub. 3 - Gıda maddeleri (bakkaliye). 
iı ihtimalinde vaaiyet yine aynı au- 4 - Şeker ve putacılrk. 
retle tecelli edecek mi? Her grupun birinci•ine elli lira i-

ltilçWc antantm esu hedefi malOm- kinciıine yirmi bet lira mUklfat ve 
dur. KUçilk antant devletlerinden her ayrıca da mutad madalye ve diploıpa· 
bimin Fransa ile ayrı ayrı imza! _ lar verilecektir. 
mıı muahedeleri vana da küçWc :. Vitrinler. yalnızca bu ıruplardan biri
tant ile Fransa arasında akdolunmuı ıile taıızım edilecek ve konacak etya 

. . yerli malı olacaktır 
ve yine küçük antant ile dıier devlet- · 
ler, meseli Polonya ve Sovyetler Bir- ya ne tarzda2tareket edeceklerdir? s 
lili ile yapllmıı milıterek bir kartı· tnıiltereni.n hattı hareketi, Ren 
lıklı yardım paktı mevcud delildir. nehri ve Akdeniz meselelerinde Krih
Hattl ıurumı hatırlatmak icabeder tir. Fakat. aynı sarahatin orta Avru
ki Polonya, naaıl Çekoılovakya ile pa için de mevzuu bahıolduiu llSyle -
anlqamlyona Romanyanm Sovyetler nemez . 
Birlili ile araıı da iyi delildir. Hal. tıte B. Delb0tı'un seyahati, samimi 
buki Sovyetler Birlifi Çekoslovakya- dostluk tezahürleri arasında, bu me
ya fransız-ıovyet paktına mllpbih selelere sarahat getirecektir. 
bir karııhldı yardım pakt ıile bağlıdır. Bb eminiz ki. birbirine girift' pakt· 
Bu vasiyette, meaeli Çekoüovakya lann baıitleftlrecefi yerde daha ziya
Nkkında Avrupada bir anı..,.,.-ıık ele karlftırdıtı AYNpa vaziyetini, bu 
vuku& ıeline, Romanya ve Yugoslav· aeyahat her halde iyileıtirecektir • ., 

Japonlar Nankin 
üzerine yürüyorlar 

Mtthinı bir 
muharebe 
bekleniyor 

Tokyo, 23 (A.A.) - Domel ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Merkezi Çin cepheel: - Japon kı
talarının Tabu gölünün tlmal ve ce
nubundan iterliyerek Nankin llıtUn.e 
yilrilmeğe devam ettikleri Şanghay
dan bildirilmektedir. 

Hükümct merkezinin nakline karar 
verildiği gUndenberi takriben 200.000 
ki•i Nanklni terketml9tlr. Eıkl hükU· 
met merkezinde aeker ve Çin ordu· 
ıunun hizmetindeki ılvillerden iba· 
ret olmak Uzere 100.000 kifi kadar 
kalmı,tır. Nankin timdi mUıtahkem 
bir mevki haline ıelmittlr. Yeni bir 
mUdafaa pllnı yapılan, Ye ıeneral 
Tan • Scheng-ehih, Nınkin kuman· 
danlığına tayin edilmlttlr. 

Japon. reami teblili • 

-3-

On dört yll sonra 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi 

Atatürk'ün on dört yıl evel Adana'· 
da sözü yaıh hatayh genç kızlara 
dört bin yıllık bir türk ülkesinin eaa• 
rette kalamıyacağını aöylediğini ha· 
tırlatarak bu def aki Adana aeya• 
hallerinde yine hatayh genç kızla• 
nn minnet ve tükran yaılarile kartı· 
l&fllUI olduklarmı ilave ediyor ve on 
dört sene farkla akıtılan hu göz yat
ları arumdaki büyük mana farkına 
itaret ederek Cenevre' de te.bit edil· 
mit olan Hatay rjiminin davada bü· 
tün alakalı taraflar için en eyi tesvi· 
ye tarzı oldujunu söyledikten sonra 
diyor ki : 

"Bu hakikatin kolaylıkla tatbika
ta geçirilmesinde Franaa'nm ve Su· 
riye• ·, dürüst hareket edeceklerini 
umud ediyoruz. Franaa ile dostluiu· 
muzun mehenk tqmı tetkil edecek 
olan bu meMlede milletlerin hürri· 
yet ve istikl&llerindeki kıymet ve 
ehemiyeti pek iyi anlayan Franaa
nm ahde Ye doatluia muvafık .... 
rette yiiriyeceiinc:len tübhe etmeie 
aebb yoktur. Liakal Irak kadar hür 
•• müstakil difer aziz bir komtumu: 
olmaamı istediğimiz Suriye'nin ise 
türk do.tluğundan ancak kazanabi
leceiini erseç takdir edeceğine İna· 

Tokyo, 23 (A.A.) - Teblil: Şan
ghay cephesinde Çin kıtalannı Şan
ghay • Nankln dcmiryolu letlkame
tinde takib eden japon ordusu, 22 nıyoruz.,, 
sonteırin günü sabahleyill' Nankin- VAKiT KAZANMAK 
in 140 kilometre cenubu garbl•inde AKŞAM'da Necmeddin Sadak, 
kain Wuıih tebrini lfPl etmif1erdir. lngilterenin, kendi arzusu hilafına 
Bu havalide yatınurların hU1ule P· vukua ıelen kuvvet darbelerine ve 
tirdiği tutyan netlce•inde orduya yi- emri •akilere, kuvvetli olmaclıtı 
yecek ve cephane tedarikine imk&n için swmak mecbwiyetinde kalmıt 
kalmadığı için ordu ihtiyaçları tay· olduğunu, timdi bütün gayretile 
yarelerle temin edilmekte ve ordu bu ülahlanmaya koyulduiu için, kendi-
aayede ilerlemektedir. ni klfi derecede kuvvetli hissedin. 

Çin hatlarında uyan ceye kadar, hiç olmazaa iki sene için 
•akit kazanmaya çalıttıfmı, fakat 

K1ahini'den H&n&fOV istikametin· bu siyaset kimsenin meçhulü obnadı-
de ricat eden general Liu-Şien-HIU tı için İtalya da. Almaırya da ifleri
kumınduındaki H\uıan eyaleti ordu- ni bir an evel bitinnele, Cebelütta• 
suna mensub Çin kıtalarının bir ıc .. - nk bofazma hikim olarak kuvvet• 
mı 21-22 sontetrin gecesi iayan et- lenen İngiliz donanmasını Akdenize 
mitlerdir. Aıi askerler bankaları, a· sokmamaya ıayret ettiklerini, ltal • 
centaları ve ticarethaneleri yağma yanm Afrikada kuvvet biriktirdiii· 
etmişlerdir ve merkezi Çin orduıuna ni, Almanyanm müstem.lekelerini 
mensub kuvvetlerle çarplflDI!İardır. seri iateclifini, bir taraftan da Ja. 

Mühim bir lıarb belclsnlyor ponya'yı Raım - Berlin anlaımuı· 
Şangbay, 23 (A.A.) - Çinlilet', na 80karak uzak prkta lngiltereyi 

japonların Tahu g8Hlnlln cenubunda- tehdid ettifini anlatarak diyor ki : 
ki ileri hareketlerini durdurmak mak· "Bu Mll'etle, bugün herhangi bir 
aadiyle Vuıhing'e a\lratle takviye kı- harb hazırbtmdan ziyade, genİf öl. 
talan g6ndennektedlrler. Bu tehrin çüde bir politika oyunu kartısmda
sivil ahaliü kaçmaktadır. MWıim bir yu. Hedef maliimdur: lnıiltere ha• 
muharebe olmaaı beldeallmelııtıedlr.. -""""".._ ft9I Alrdenb ........... 

Maamafib japoalarul -t oenüı .aı'" ma.teml•e cladmu pazar .. 
ilerlemekte olmakla benber Vmila .. ..... yaparak prbda lngiltere Ye 

Klan.gyln'de Çin battı bozul~. Franunm emniyetini garanti altına 
alacak eıki dörtler miaakmı canlan· 

Çinliler japon hücumlarını dıniıak. Fakat bu miaakm ruhunu, 
durdurdular İngiliz ve &ansız politikasından, Y•· 

Şanghay, 23 (A.A.) - Çin Ajan. ni Avrupa müıterek emniyet gaye• 
ıınrn tebliğine göre, japonlarm Ka· sinden delil, Roma - Berlin •İyue
tingin 25 kilometre cenuıbu ıarblsin- tinden almak. Yani, Avnıpanm f&J'w 
de bulunan Puyan ve Tunpiana kar· kmc:la herbanai bir •ulh emniyeti 
fi yaptıkları bildin hUcumıar bombar- taahhüdüne siripnek, milletler ce
dımanm fevkallde tlddetli olmaama miyeti prenaibler~en ayrılmak. 
ratınen k&milen kırılnıı,ıır. Vaziyet bundan ibarettir. Yakın 

Diğer taraftan Japonların Hane· hir istikbalde aydınlık beklenemez. 
çeu körfezinde Çin mevzilerinin ge- Mücadelenin neticesi tamamen meç
rilerinde bulunan Haiyene yaptıkları huldür.,, 
iki ihraç te,ebbUlü de aldm kalaut- OKUYUCUNUN TEKAMOLO 
tır. 

Romanyanın 
dış politikası 

-
Romanya ittifaklan ve 
dostlukları çerçevesi 
içinde milletler ce
miyetine sadıktır 

Bükrefo 23 (A.A.)- Bqvekil Ta· 
tare•ku, hilkllmet namına. millete hi
taben ıeçim bqlangıcı tel&kki edi· 
len bir beyanname neıretmi,ıir. 

Bu beyınnamede ezcümle denili
yor ki: 

HilkUmet, milli kuvvetlenme •e· 
rine devam edecektir. Memleketin 
ekonomik hayatında refahı fulalq
tırmak üzere büdce muftZenell lda· 
me olanacaktır. Sil&hlanma progra
mının tatbiki durmadan yilriiyecek
tir. 1938 senesi için bir milyarlık kre
di ile ite bqlanarak tatbik olunacak 
program ile ziraat i9çilerinin vaziye
ti iylleftirllecektir. HWrilmet. sınıf 
mllcadelelerini takbih etmektedir. 
?tjilll bayatta ekıeriyet umurunu tef
kil eden romenlerin haklarını temi-
ne matuf çalrtma kuvvetlerini yük
seltme tedbirleri, Romanyanın haya· 
tında yerlerini a1mı9 bulunan ekal· 
liyetlerin inklıaf ına katlyen mani ol· 
mı:yacaktrr. Dillerin ve mezheplerin 
serbestiai, kanunlar çerçeveei içinde 
mlkemmeldir. Harici ılynet bahıln· 
de fıe, Romanya. lttf faklan n dmt· 
lukları çerçenei içinde Milletler Ce
miyetine ıadık kalacaktır. 

Peyami Safa, eon zamanlarda h .. 
men 1mumi bir tekilde ortaya atılmq 
olan okumak daviıamda nikbindir, 
olınmlamakla mücadele için yapılan 
Defl'İyatı bile bu sahada sörülen bir 
qyamkbk alameti diye kabul ediyor 
" 80D zamanlarda memleketimizde 
okuma alüuaun artmq olduğunu, 
okurların zeYk ve kiiltürce yükMl • 
mit olduklarını aöyliyerek fÖyle di· 
7« : 

"Okuyucu kararnu vermit Ye bu • 
na yazıcıya da. buıcıya da hissettir• 
mittir: Çırpıftırma yazı, kolay cüm· 
le, sö• boyayıcı reUm, ptafatlı 
iaim, hoppa mevzu, züppe tekil, kü· 
bik çiqi, fütürist manzume, kötü 
kijıd, pi• balkı, dizai yanlııı iate· 
miyor. Düne kadar en iyi ile en kö
tünün dirsek diraeie kendini piya· 
saya arzettiii disiplinsiz ve merte • 
hesiz bir neıriyat kalabalıiı önünde 
taııran okuyucu, bugün ne istediği -
ni daha fazla biliyor. Yazı yazan 
" baanlar araamcla bu tekamülün 
farkmcla olmayanlar, merbametaiz 
bir utıf aya ujra1arak ta.ıiye edile
ceklerdir.-

Okuyuucn ... bu tekamülü - iate
diiiıiıiz dereceyi bulmamıt olmakla 
beraber - bize büyük ümidler ver • 
melidir. Zannederim ki, artık, hal· 
lan .._.,... kart• alakasızlığınm 
yanmcla, müarririn ve kitabcının 
MYiyaleriDİ w kabiliyetlerini de 
_...,.. çekmek zamanı gelmittir.,, 

Maeariıtan' da iki petrol 
kaynağı bulundu 

Budapefte, 23 (A.A.) - Endüstri 
bakanlıimın bir tebliğine göre Sebtab
dorjan civarında Lispede fevkalade 
bol iki petrol kaynağı bulunmuttur. 
Bin yüz metre derinliğinden çıkan bu 
petrol en temiz nevindendir. İki gün 
içinde yedi vagon petrol istiblal olun
muttur. 
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/"\ üdaf aa!>ında t)l'r 
INGİLİZ lABİTf 

;yazan: Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Küçük sanat kanununun 
umumi hükümleri nedir? 

ANKARA: 
ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 Mulı: 

plik: neşriyatı. 12.50 Plink: türk ıuus t;! 
v chalk şarkıları. 13.15 • 13.30 Dahili ve 
rici haberler. t. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Muh~ 

plfilı: neşriyatı. 19.00 Türk musikisi vo cl'1 
şarkıları. (Hikmet Rıza Sesgör ve arlıa.1'! 
lan). 19.30 Saat ayan ve arabça ncşrı(j 
19.45 Türk musikisi ve halk şarkılarırıı1f: IYiizbaşı F. W. von Herbert 

Bizim akibetimiz Rumelideki 
harekôtın inkisafına bağh idi 

Daha ziyade bulgarlar kaçıyor
Clu. Türkler ve yahudiler, muşınn 
kendilerini himaye edeceğine itimad 
besliyerek kalıyorlardı. Vidin civa• 
rındaki köylerde bulunan romanya • 
Jılar istisnasız savuşup gitmişlerdi. 
Bunların geceleyin gizlice nehri ge • 
çip karşı taraftaki vatandaşlarına 
iltihak ettiklerini~ yahud da &Tıb hu· 
dudundan öteyana aştıklarını zan 
ederim. Hemen her sokakta hasara 
u~amış bir ev vardı. Bütün Vidin'de 
bir tane sağlam pençere camı kal
mamıştı. Fakat umumi bir görüşle 
aöylemek lazun gelirse bu bombar • 
donanın verdiği maddi zarar, uyan
dırdığı telaş kadar büyük değildi. 
Haziranın sonlarına doğru, iki taraf 
kumandanının da faydasızlığını tak
dir ettiklerinden olacak, topçu ateşi 
daha yavaşlamış, daha aeyrekleş
mitti. Zannedersem, biz Vidin'den 
ayrıldıktan sonra büsbütün dunnut
tur. Bizim de Kalafat'a büyiik bir 
zarar verebildiğimizi sanmıyorum. 

Hareketsiz kalmak, güçlüklerden 
daha ziyade insanın sinirlerini bo
zar ve bir harbde mağlubiyet, o 

devirlerinde Çıraklık, kalfahk, ve ustahk 
mukaveleler ve küçük sanat erbabını 

için ne gibi tedbirler alınıyor ? 
himaye 

Karındaş arkadaşları) 20.15 Konfe dl! 
Hüseyin Namxk Orkun. 20.30 Plakla 1iJ1 
musikisi. 21.00 Ajans haberleri. 2ı.ıs 

1
S ~ 

yo salon orkestrası. 1 - Rossini Guil Ôoil
Tell. 2 • Honegger Lamentations de 4• 
boa. 3 - Offenbach Madame L'archidUCısıl 
Tschaikovsky Au Coin du feu 5 - ?d0 ? 
Der Schaupsieldirektör. 21.55 - 22.00 "'/-' 
ki program ve İstiklat marııı. 

lSTANBUL: 

Sulh içinde yaııyan kasaba halkı 
Cla dahil olmak üzere> bütün bu bom
bardnnanlar esnasında verdiğimiz 
zayiatın yekWıu yüz ölü ve yaralıyı 
geçıneınişti. Karargah top menzili 
dıımda idi. İki ay süren topçu ate
tinin her iki tarafta elde ettiği neti
c;e hiçti, diyebiliriz. 

Bu sırada ipiz ve güçsüz bo§ otu
ran asker arasında bir memnuniyet
sizlik ha§ gÖşteriyor ve askerler ken
di ellerini, kollarını bağlayan payi
tahtta.ki "harb tiirası,, ile Şumla'· 
daki Serdarı Ekrem'e diş biliyorlar
dı. Biz, herhangi bir harekete hazır, 
mevzi almıı, duruyorduk. Vaziyetin 
ne ıekil aldığına dair mafevk zabit
lerden çıkan haberler, karargahta 
yayılıyordu. 

Gazeteler de bize bir mikdar ma· 
JUnıat veriyorlardı. Fakat bunlar, 
hepsi mahdud ve tek taraflı haber· 
lerdi; bu itibar ile ameli kıymetten 
.-ıa,hrum idiler. 

Rumelide dÜ§man iyi bir vaziyet· 
1ıe idi ve Bulgaristam istilaya de
:vam ediyordu. Anadoluda iae ilk 
önce çabuk ve ucuz bir muvaffaki· 
yet kazandıktan sonra (Sevin, 25 
ha.ziran) türk ordusu tarafından 
püakürtülmüş, gene hududdaki es
ki mevzilerine dönmeğe mecbur ol· 
mU§tU. Rusyada bulunan müslü· 
mantarın isyanından ve Hobart pa· 
p. isminde bir ingiliz amirahnm 
kwnandaıı altında bulunan oaman· 
)ı donanmasının faaliyetinden bir 
çok ıeYler bekleniyordu. Fakat bi
zim akibetimiz Rumelideki hareka· 
tın inkitafma bağlı idi. Onun için 
imparatorluğun bu en güzel parça· 
amm istilaya uğraması kar§ısmda 
derin gıayızlarla ditlerimizi gıcırda· 
tıyor, aebeb olanlara lanet ediyor· 
i:luk. Süleyman pafaDm kolordula· 
rmdan sonra memleketin en iyi 
kuvveti olan Vidin ordusunun, düş
man çizmeleri topraklarımızı çiğ
nerken böyle eli, kolu bağlı tutul
ması hiç te ho§ görülecek, taham· 
mül edilecek bir §eY değildi. 

harbde mağlub olanlardan ziyade Kamutay İktisad Encümeni dün, 
dı§arıdan onu seyredenleri sarsar. İzmir Mebusu Rabmıi Göken'in riya-

Karargahta herkes, mÜ§İrin Bul- seti altında toplanmış ve "Küçük Sa
garistanı istila eden romanya kuv- natlar Kanunu,, layihasını müzakereye 
vetlerine yandan hücum için "harb başlamıştır. Encümende hükümet adr· 
şiirası,, na planlar gönderdiğini bi- na sanayi genel direktörü Reşat izahat 
liyordu. Sistova düşınüştü ve Nik· vermiştir. 
bolu tehdid altında idi. Osman pa· Tetkike başlanan kanunun umumi 
şa, bu vaziyet kar§ısmda, içinde hükümlerinde, kanunun tatbik edile
harb kabiliyeti yüksek ve harb et- ceği saha sanat ve sanatkar bakımın
mediği için asabı bozulan otuz bin dan tetkik edilmektedir. Küçük sanat
kişilik bir ordu bulunan arbk ıtra- ldr için verilen tarif memleketin bu
tejik kıymetini kaybederek bir tek günkü küçük sanatlar vaziyetine ta
hrkaya karıı duran tecrid edilmi~ mamen muvafıktır. 
bir ileri karakol haline girdiğini Bu tarifle emek ve sermayesini be-
takdir ediyordu. raberce kullanan kimse nazarı dikkate 

8 temmuzda fark tarafına doğru alınmıştır. Yeni kanunun emrettiği 
bir yürHyÜ§ tasavvur edildiği öğre- tarzda yetişmiş bir usta olmakla beta· 
nilmi~ti. o gece, mÜ§İrİn padi§ahla her emeğini kiralıyarak bir patronun 
bizzat telgraf muhaberesi yaptığı veya bir başkasının emri altında çalı
da habe!' veriliyordu. şan sanatkar bu kanuna tabi olmıya-

caktır. Bu tarifle ustaların kullana. 
Bütün kıtaluın aevinci pek bü-

d cakları çırak ve kalfaların azami had. 
yüktü. Herkeş bir tek ~y ütiinü- di de tayin edilmiştir. Bu nokta bilhas-
yordu: Kendi taburunun Vidin'i ko- sa bu kanunla vazedilen öğretme ve 
runıak Ü.Zere en arkaya bırakdma-

öğrenme mecburiyetlerinin iyi bir su
ması. Hazırlıklarımızı gayet metod- rette tatl:nkini temin edecektir. Çuak-
lu ve gayet muntazam yapmı§bk. lık ve kalfalık müddetlerinin tayini 
Yapılacak çok şey kalmamıştı. Har- nizamnamelere terkedilıniştir. Bu su
bm ilan edildiği günden beri her an retle her sanatın tekniık şartlarının 
~-fere hazır bir vaziyette bulunu· ..... göz önünde tutularak ve aynca o sa-
yorduk. Yirmi dört saat içinde derle- nat için memleket vaziyetler·i de naza. 
Dip toplandık. Fakat bir kaç gün da· n dikkate alınarak çırak ve kalfalık 
ha tereddüd içinde beklememiz la- müddetlerinin tayin edilmesi imkanı 
zım gelmişti bahşedilmiştir. Proje her sanat şube-

Ayın on birinde müşirin planı za· sinde çalışacak çırak, kalfa ve ustala
bitlere tebliğ edildi. Vidin ordusu· rın adedinin tahdid edileceğini kabul 
nun yarısı Ha.san Hayri Pa§amn ku- etmektedir ki, bu öğretme bakımından 
mandasında. bulunan on taburun ehemiyeti haiz olduğu gibi rekabet ba
Krüdener'in dokuzuncu kolordusu kımından da sanat şubelerinin inkişaf
tarafmdan hücuma maruz kaldığı larına engel olabilecek müvazıenesiz
N ikboli'ye hareket edecekti. Orada f.iklerin önüne geçecektir. 
Siatova'nın dü§Dle&inden sonra ehe· Proje, sermaye ve bilgiyi şahısla
miyetini kaybeden Nikbolu'yu tah· rında toplxyanları sanat ve meslek 
liye edecek olan bu on taburla bir· müntesipleri olarak ikiye ayınna.kta, 
leıilecekti. Biela ile Tirnova arasın· iktisadı ve içtimai zaruret ve netice
da yandan bir hücum yapaeak ve ler ıtıbarıyıe, buyuk bır taycıa gormuş
bu zayıf hattı yaracak, tarki Bulga· tür. Bu suretle yekdiğerinden az çok 
riatan kolordusu ile muva.aala temin farklı bulunan kısımların inkişaf çare 
ederek dü§lJlanı kati bir muharebeye ve dereceleri daha iyi temin ve hesap
zorlayacaktık. Eğer Osman Pata lanabilecektir. Bu ayırmada kriteryum 
kuvvetleri bu taarruzda muvaffak her şuıbcnin teknik durumu ve şartla
olnıayacak olursa o zaman müsta.k- rıdır. Muayyen bir tahsil mecburiyeti, 
bel hücumun hareket noktası olarak çalışma müsaadesi ve kontrola tabi ol
seçilmi§ olan Lofça'ya ricat edile- ma gibi hususlarda bir fark gözetil-
cekti. memiştir. 

iki buçuk ay süren korkunç bir Kanuna tabi olacak sanat ve meslek 
hareketsizlikten sonra Oanıan Pa- guruplarını tabdid etmiş ve her guru· 
§a, yüksek makamlara yaptığı bu ha girecek sanat ve mesleklerin tayini
teklife muvafakat cevabı alabilmi§· ni, iktisad vek~letince hazırlanacak 
ti. Bu :de çok geç kalındığını son· bir nizamnameye terketmi~tir. 
radan zaman iabat etınİ§tİr. Proje iı kanununun bu kanunda zik-

Binba§ı Taki, 24 niıanla 11 tem• redilmiyen hususatı tanzim edeceğini 
muz arumda müşirin tanı be§ defa, kabul etmektedir ki, bu hüküm saye· 
kumandasındaki kuvvetlerin bir ta~ &inde iktisadi faalıi.yetin iki ayrı ka· 
arruza geçme&i huısusunda hazırla- nunu biribirini tamamlamış olacaktır. 
dığı plinları yüksek taadike arzet· 
mi§, fakat ancak sonuneuaunun, o Küçük sanatı yapma şartları 
da pek geç olarak, muvaf akatla Şahsi hukuka sahib ve bu kanunda 
karıılanmış olduğunu bana aöyle- yazılı §artları haiz ustaların memleke· 
ıni~ti. lki defa bu tekliflere cevab tin her tarafında sanatlarını icra ede-
bile verilmemişti! bilecekleri kaydedildikten sonra gerek 

(Sonu var) müstakil olarak sanatını yapan ustala-

rın ve gerek bunların yanında çalışan 
çırak ve kalfaların belediyelerin ve a
lakadar sanat birHklerinin kontrolu al
tında çalışmaları hakkında hükümler 
konmuştur. Bu suretle memleketimiz· 
de çalışan küçük sanat erbabının ma
halli ihtiyaçları yakından gören bir 
merkezden kontrol edilerek umumi va
ziyetin kolayca tetkik edilebilmesi ve 
alınması icabeden tedbirlerin vaziyete 
daha çok uygun olması imkanları elde 
edilmiş olacaktır. Ecnebi ustalar hak
kında bulunan madde ile de diğer 
kanunlarda memleketimiz dahilinde 
çalışmaları menedilmiş bulunan ecne
br ustaların haiz olmaları icabeden 
şartlar tesbit edildikten sonra bu gi
bilerin çalışma müsaadelerinin iktisad 
vekaletince verilmesi hakkındaki hü
kümle, yerli sanatkarlarimızın lüzum· 
suz ve zararlı bir rekabetle müşkül 
vaziyetlere düşmemeleri temin edil
mek istenmiştir. 

Çıraklık. 
Küçük sanatkarlığın ilk kademesini 

teşkil eden çırakların umumi ve mes
leki bilgi bakımından en iyi bir şekil
de yetişebilmesi esasları tesbit edil
miş.tir. En kısa bir zaman içinde mu· 
ayyen bir saatta mütehassıs ustalar ye
tittirilebilmek için çırakların sanat şu
be veya guruplarını değiştirmeleri 
hakkında ferdi sebebleri karsılıyabile· 
cek kayıdlar konmuştur • 

Kalfalık. 
Ustalzğa hazırlanan küçük sanat 

müntesiplerinin bir usta yanında veya 
bir sanat mektebinde yetişmiş olmala· 
rına göre tabi bulunacakları ayn ayrı 
hükümler kanununda tesbit olunmuş 

ve muayyen bir sanat zümresinde 
ihtisas sahibi olmak üzere yetişmeleri
ni temin edecek kayıdlar konmuştur. 
Ustalık. 

Küçük sanatlarm en mühim rüknü 
-'1.-.a.& t..- .._._ __ ••• a..A"""Ul.W ... -.,. .. ., • -J - ....... --

nat müesseaeSinden y1et·ifmiş olmala
rına göre tabi tutulacakları imtihan 
şartlan tesbit olunmuş, ecnebi mem
leketlerde ustalık devretoine gelmiş 
vatandaşların hududumuz dahilinde 
bu sıfatla sanatlarını yapabilmele
ri memleketimiz dahinlinde yetişmiş 
sanatkarlarımızın tabi tutuldukları 

şartlara uygun bulunmakla takyid e
dHm!iŞ:ıtir. 

Çıraklık Mukavelesi 
Usta ve çırak mukavelelerinin talı· 

riri olması, belediyelerce kontrol e
dilmesi ve çıraklık müddetinin tayin 
olunması gibi şartlar l§ıyihaya kona
rak usta ve çırak mukavelelerine içti
mai ve iktısadl bir mana ve ehemiyet 
verilmiştir. 

U sıal.arın Çıraklara karşı 
vazifesi. 

Çıraklann alelade bir işçi olma
dıkla.n ve ustaların çıraklara iş veren 
bir kimse olmayıp bilakis bir öğretme 
teahhüdü altına girmiş bulunduktan 
göz önünde bulundurularak çırak ile 
usta arasmdaki münasebetin şahsi bir 

münasebetten ziyade içtimai ve umu
mi neticeleri olan bir bağlantı olduğu 
tebarüz ettirilmiştir. 

Çıraklık M·ukavelesinin 
bitmesi 

Muhtelif sebeblerle, gerek çırak 

ve gerek u.sta için ihbarlı ve ihbarsız 
fesih hakkı tanındığı gibi mukavelele· 
rin belediyeler tarafından feshadilebi
leceği de kabul edilmiştir. Fesih se • 
beblerinin tayininde içtimai, sıhi, ter • 
biyevi, ahlakı ve mesleki amillere fev
kalade bir ehemiyet verilerek içtimat, 
iktisadi ve mesleki bir disiplin temi • 
nine çalışılmıştır. 

Kalfalık Mukavelesinin bitimi 
Çıraklık mukavelesinin bitimi hak

kındaki esaslar kalfalar için de düşü
nülmü:ltür. 

Himaye 
Vasıtalı ve vasıtasız yardımlarla 

küçük sanatların mesleki ve iktisadi 
inkişafları temin edilmek istenilmiştir. 
Himaye şekilleri aşağıdaki kısımlara 

ayrılnuştır : 

Muafiyetler 
Küçük saant erbabının muhtaç bu

lundukları makinelerin gümrük re,s • 
miyle buna munzam resimlerden tuz 
gibi maddeler fiatlarınm % 50 sinden, 
çırak ve kalfaların kazanç vergisin • 
den, mamulatın devlet nakil vasıtala
riyle nakillerinde nakliyenin muaf tu· 
tularak istihsalatm mümkün olduğu 
kadar ucuza mal edilmesi ve fazla 
mikdarda çırak ve kalfa yetiştirme 

imkaruannm temini düşünülmüştür .• 

Kredi 
Merkezi bir banka teşkiliyle ma

halli: teşekküllerin ucuz kredi temin 
edebilmeleri ve küçük sanatlar istib
salatınm ı?enişle!P-~~j..ı. kücük sanat 
muntesıpıenm nıuu.ı.aoana.cu.ı.1 ve; 

mutavaasıtlar elinden kurtarılması te· 
min edilmek istenmiştir. 

Çırak müddet ve kursları 
Bu i~ esas itibariyle bir devlet va· 

zife,si olarak kabul edilmiş ise de be· 
lediyeler, hususi idareler, mesleki te -
şekküller ve hususi şahısların da ala
kadar bulundukları kaydedilmiştir. 

Müstakbel sanatkarların iyi ve eh· 
liyetli bir şekilde yetişebimleleri için 
proğramlann tayini ve mesleki kısım· 
ların kontrolu Maarif ve İktisad Ve· 
kfiletlerinin mesuliyetlerine bırakıl • 
auştır. 

Her sanat şubesinin değişikliğine 
ve isteklerine uygun olarak tahsil 
müddetlerinin tesbiti Maarif ve İktı -
sad Vekfiletlerince hazırlanacak bir 
talimatname ile yapılacaktır. 

Sergiler ve Teknik Büro 
Gerek Devlet ve gerek mahalli 

me,slek teşekülleriyle bu sanayi ma • 
mulatı müstehliklere daha iyi ve daha 
yakından tanıtılacak, istihlak sahası 
genişliyecek ve meşru bir rekabetin 
teessüsü ile küçük sanatlar istibsala-

OGLE NEŞRiYATI: 12.30 Plakla~ 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 Plaklı ti1' 
musikisi. 13.30 - 14. Muhtelif plak neŞ' 
u. ~ 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 :Pi~ 

dans musikisi. 19.00 Necmi ve arkıdaŞı? 
tarafından türk musikisi. 19.35 Radyo fo ıır 
komedi (Dengi dengine) 19.55 Borsa " 
berlcri. 20.00 Mustafa ve arkadaııları !~ 
fmdan türk musikisi ve halle şarkıları. ;öJı 
Ömer Rıza tarafmdan arabça söyle'" ,t. 
Hava raporu. 20.45 Nezihe ve arka<!8.f.~ 
tarafından türk musikisi ve halk şarv~ 
21.15 Orkestra. 1 • Tschaikovsky: Ou" 5 tire Solennelle. 2 • Drigo: Valse Leııte. ı, 
Moussorgsky: danse des Pchsanes. '4 'ııı 
Ganne: Les Saltimbanqueı. 5 - Drigo: ~ 
deux Pierrots. 22.15 Ajans haberleri. 22 (o 

Plakla sololar, opera ve operet parÇ~:a; 
22.50 • 23. Son haberler ve ertcı;i &1"'
programı. 

AVRUPA 
OPERA ve OPERETLER: 14 Strızbııtf 

14.10 - Laypzig (Wagncr). 20.30. Pralf·.ı · 
ORKESTRA KONSERLERİ ve S~ 

FONİK KONSERLER: 18.15 Ham J 
(Beethoven) 19.35 - Viyana. 20 • Haıııbıılıl' 
2.0.30 - Sottens 20.45 - Kopenhag. 21. • ~.;r 
lın, Roma. 21.15 • Droitvich 21.20 • :rdjjll" 
21.30 Strazburg. 

ODA MUSİKİSİ: 17 • Beroınüııst~ 
Bedin (Mozart kenteti) 17.15 - Roma. zO 
• Bükre§. 21.15 Suttgart. l 

SOLO KONSERLERİ: 16 - Münib 17.1, 
Par~11, Varşova 17.30 Beromünster. ıs.1°11 
Parıs - P.T.T. Beromünster. 21 • Varf" 
(Chopin konseri) 21.30 Kolonya (Bec:~ 
ven'dcn Sonatlar). 21.35 Bmo (kelli"' 
22.15 - Milano (piyano). 1' 
NEFESLİ SAZLAR (marş v. s.): 8f. 

• Laypzig ve diğer alman istasyonları. l , 
Breslav ve diğer alman istasyonları. ı9.10 
Hamburg (askeri konser), Münib 19.ZS' 
Prag. 22 - Viyana (askeri konser.) clİ' 
HAFİF MÜZİK: 6.30. Kolonya vt . .ı 

ğer alman istasyonları 8.30 • Fr~ıv· 
10.30 • Hamburg. 11.15 - Berlin. 12 - ı,a1" 
zig, Stuttgart. 14.05 • Bertin. 16 • Haıııb0'~ 
Kö~~g~berg. 17.15 Münib. 18. BerliıL 1~;,,. 
• Konıgsberg. 18.20 Laypzig 18.30 • B~· 
münster. 19.10 • Breslav Frankfurt JColoıı' 
ya. 19.15 • Stuttgart. 19:30 Stokhohn. zo • 
Königsbcrk. 20.45 Tuluz, 22.15 - Roı:na· 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 • Stuttıııi' 
14.10 • Frankfurt. 14.15 - Kolonya. ) 

DANS MU.?löt: 9.30. Berlin (vaJs!e~ 
22 - 22.15 Brüksel. 22 • Beromünster. Yıl 
kordeon). Roma. 22 -. 23 Stokholm 22.30 Jı 
Fran.kfurt. 22.40 • 24 • Breslav ve diğc:'Vil• 
man istasyonları. 23 • Milano, Roma J4. 
na, Krakovi. 23.10. Budapeştc. 22.55 •. OJ 
- Kopenhag. 23.25 - 0.30 London • Reıı0 sD 
23.30 Paris. 23.45 Paris P.T.T. 23.50 - z3. 
- 0.30 Lüksemburg. 0.15 Droitvich. 

~~~~~~!!!!!!"'------~ 
tının keyfiyet ve kemmiyeti yükseıti1' 
miş olacaktır. Teknik büro tarafJll~ 
hazırlanacak model ve desenlerle Y~ 
gösterici mahiyetteki neşriyat ldiÇ , 
s~tkarlann bütün dünya har.ele~~ 
lenyle yakından temasını m~ .. 
kılacaktır. 

Kooperotifler 
Mahalli kredi, iptidai madde, ıı,1~~ 

terek makine ve tesisat temini istifl':, 
merkezlerine uzak mıntakalarda d0~ 
rudan doğruya ,gatı§ yapabilmelc ·~ 
istihsatatı standardize edebilmek ~a 
büyük faydaların tahassülü ır 
kooperatifler ve kooperatif tıll', 
likleri kurulacaktır. Bu koO~ııı 
ratifler esas mukavelenameletll.", 
İktisad Vekaletince hazırlanacak ıı~ 
muneye uygun olması teşekkülle 

(Sonu 8. incı' sayfada) 

Doktir Hikmet, bu imıi, "ikdam,, da.ki makale· 
lerinden ziyade, Hüseyin Cahid beyin ona dair 
(Serveti Füniin) da aç.tığı polemiklerden hatırlı· 
yordu. Kendine uzanan beyaz ve tombul eli sıktı. 
Ali Kemal, iri, miyop gözleriyle onu süzüyordu ı BİR SÜRGÜN 

aralarmda önceden tekarrür ettiği veç.hile taısı 
saat dokuzda onun kapısı önünde idi. Fa.kat fa.aı
lalı bir surette üç defa zile bastığı halde henii::& 
ona kimse gelip kapıyı açmamı§tı. Bir dördündi 
defa gene zile basıp bekledikten sonra artık dön• 
meğe karar vemıitken kapm.m yavq ya.va§ ara• 
landığmı gördü. 

- Çoktan beri blD'ada mısınız ? 
Ragxb bey, onun yerine cevab verdi : 
- Yeni, yeni.. Daha çiçeği burnunda bir (jon 

Türk). 
Ali Kemal, bu (jon Türk) sözü Üzerine biraz İr· 

kilir gibi oldu ve yan yan doktor Hikmete baka
rak : 

- Hmı, dedi; ala, ala; fakat, Ahmed Rıza bey 
taraftan mı, yokaa Prens Sabahattin bey taraftarı 

mı ? 
Doktor Hikmet, bu sualin altındaki alayı his

aetti : 
_ Vallahi, beyefendi; dedi. Maatteessüf sı:zm 

bu husuataki merakıruzı tatmin edemiyeceğim. 
Çünkü Ahmed Rıza beyi yalnız bir defa gördüm. 
Prens Sabahattin beyi ise hiç tanımıyorum. (jon 
Türk) lüğüme gelince, kendim için bu aıfatm da 
neyi ifade ettiğini henüz anlıyamadmı. Bizim Ra
gıb bey; bana kendiliklerinden öyle bir ünvan 

bahtettiler. 
Ali Kemal bey, lüzwnsuz yere bir kah~aha.dır 

aalıverdi. Hem gülüyor, hem kendi kendine söy
lenir gibi : 

- Omürdür ıu bizim Ragıb bey, ömürdür ... di
yordu. 

Sonra birden sustu. Ciddi bir tavır takındı ve 
parmaklarının ucu ile burnunun üstündeki gözlü· 
iiinü düzelterek ilave etti,:. 

~ ;:::=:=====================================================f/ 
-26-

"- Politika itlerine kantmak istemediğinizden 
dolayı sizi aııaamim tebrik ederim, mirim; dedi. 
Burası her şeyden evvel bir diyarı irfandır. Ma· 
dem ki, her ne auretle oluraa olsun buraya gelmi§ 
bulunu:voraunuz, aize halisane tavsiyem, heımen 

müeuesatı ilmiyeden birine kaydolunmıya bakm. 
Hukuk mu olur, Ekonomi Poletik mi; her ne öğ
renirıeniz kardır. 

Ragıb bey, nasihatcmm sözünü kesti • 

"- Yahu, Hikmet bey doktordur, be; doktor• 
dur .• dedi. 
"- Daha iyi ya, mirim. Şu halde Tıp fakülte

sine yazılırlar .. 
"- Amma da yaptın ha, diplomalı hekim yeni

den mektebe mi girermif ? 
Ali Kemal yeniden bir uzun kahkaha salıverdi: 
"-Diploma mı ? A miriın, ne çocukça lakırdı· 

lar söylüyoraun ? Bizim diplomalara. bW'ada, kim 
be, paralık ehemiyet verir ? Tanımıyorlar bile. 
Ben, buraya hem mülkiyenin, hem de Hukuk mek
tebinin ıahadetna.meaiyle geldim (Siencea Politi
quea) kurslarına gene yeni baştan ba§lattdar. Si
ence Politiquea ki adı üstünde "Ecole Libre,, dir. 
Her iatiyen girebilir. Nerede kalmıt ki, Tıbbiye gi
bi devlet darülfünununun bir mühim ihttau ı• 

YAKUB KADRl 
besi, lstanbulda Gülhane mektebinden almmıt bir 
şa.lıadetnameye iatinaden her hangi birimize dok
tor ünvanmı versin. 

Doktor Hikmete dönerek ı 

"-Mi~ siz beni dinleyin, dedi. Oyle §aha.det
nameye filan bel bağlamayın, müsabakaya girip 
kaza.mna.ğa çalı§m. Yarından tezi yok, (Ecole de 
Medecin) e gidersiniz. Bir müfredat proğra.nıı is
tersiniz. Ona göre hazırlanmıya başlaramız. Fa· 
kat, bilmem bu İ§ için Fransızcamz kafi derecede 
kuvvetli mi ? 

Doktor Hikmet, Ali Kemal beyin bu naaihatla· 
n ve bu ıualleri kartmnda kendisini bir mektebli ço
cuk seviyesine inmit hiseediyordu. Meıleğiyle hayatlnı 
kazanmak teıebbüsüne girişeceği bir sırada bu yeni 
battan tahaile baılamak lüzumu onun bütün ce· 
saretini ve nef&ine itimadını kınmttı. 

"- Aman beyefendi, dedi; ben ki, doktorluğu
ma güvenerek bura hastahanelerinin birinde ken· 
dime bir İ§ bulacağımı ümid ederken ....... 

Sözünün sonu ağzmda kaldı. Ali Kemal bir kah
kaha daha koparmııtı. 

ıx 

Ragıb bey, (Rue Va.ugiraro) da iki odalı bir 
küçücük aP.artmanda oturuY,ordu. Doktor Hilmıet, 

- Buyurun, buyurun, birader; affedersiniz sid 
beklettim. Biraz meıguldüm. 

Doktor Hikmet, Ragrb beyin, yarı çıplak bir 
halde elinde tüylü bir havlu ile ensesini silerek b~ 
odanın kapısından içeri girdiğini gördü. 

- Şimdi geliyonım. Siz fu yandaki odaya bufll" 
run. 

Bu oda, bütün duvarları, taban tahtası, tavanı, 
e§yaaı ve hatta kendine mahs11$ kokusiyle, Betile• 

la§ta veya Cihangirde, her hangi bir orta halli 
Türk evinden, buraya, olduğu gibi nakledilınİtG 
benziyordu. Pencerelerdeki çitari perdelerdeıı. 

köıedeki aynalı konsola; her biri bir me§bur baıl• 
tatm kufi, t8.lik ve sülüs yazılarını çerçeveliyeıı 

yaldızlı kadrolardan, ortadaki pirinç mang"ala Jı;a
dar bura.da her teY Doktor Hikmeti çocukJuğuııUll 
en .samimi atinaları gibi kar§ıladı. Uzerine bİJ'. 
İpekli acem seccadesi aerilmit otoman biçimi ~ 
nepeye ilişirken, yüreğinde, ilk defa olarak, ~ 
haaretini andıran bir acının uyandığım hi~ttı. 

Y a§Aran gözlerini, bir eski Sivas halısmm desenle
ri üatüııe dikti. Divarlarda bir ta.knn fesli, IstanbO

linli, top sakallı veya pos bıyıklı insanların fotoi" 
rafları ona §efkatle bakıY.or gibiydi. 

(Sonu rJar) 
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Seker insanı gençleştirir 
ta. Şe.ker bayraınmm gelmesine da
~ kaç gün varsa da - fitre zarf
'ıa. .. timdiden dağıtılmıt olma
d' ıore • tekerin de aenaama tim· 
..,iden batlaınak pekte erken olma
hi, ~ktir. Zaten, iyi insanlar gi
lir. iri teyler de her •akit örilebi-

d fekerin iyiliğini de, tüpheaiz, ilk 
ı.:: benden öğrenecek değilsiniz. 
b~etini daha meme emerken tat
la" gibi, yaf&JDak için lüzumlu 
~a olduğunu da ilk mektebde 
-c..._ diniz. Her türlü hareketimiz, 
;;· .... abnak için göksümü.... ha· 
~eti bile kanmuzm içinde teker 
tek ...,,,,•ıına baihdır. Kanımızda 
q,."! bulunmayınca dütünm k tc 
l il olanu.z, çünkü L-. nimizin it· 
._.Iİ de tker yakmakla olur. 
.. Çocqklar teker yeyince .:.ıha ça-
1_. bürirter, ıençler ıeker 1-dik
~akit sporda daha ku ...... etli o
bk · Şeker yiyen herkea haata-
11ıırıaı.L19beblerine kartı daha ziyade 
---....._et göaterirler. 

ı.:....~er zehirlere kartı bir panzed:::'• Pastalar ,.keraiz olsalardı 
it çok mide bozarlardı... Eski 
tbı'-Yadaki methur papaa Raspu-
1\.....'in hiki.yeaini duyınutsunuzdur. 
-.... öldürmek iatiyenler siyanür 
~birini ıekerli tarab içine koyduk
~ İçin papas zehirden ölmemitti. 

"ide ve bağırsak hastalıklarında 
~- değerli bir ilaçtır. Mide airı
-nıı teıkin eder, mide ülserinde 
ltlıacalan azaltır, yaranm kapanma
;--" hizmet eder. Baiıraaklarda te-
eıaühe mani olur. 
karaciğeri bozuk olanlar yağlı 

~eklerden rahat11z olduklan 
qaıde teker yeyince yafa daha zİ· 
hde tahammül ederler. Gene ka
l'aciier bozukluğundan dolayı yu
'-'ıırtadan zehirlenir gibi olanlar 
t11baurtayı tekerle yeyince rahat
lla olmazlar. Gebelikte at yeren 
'laayanlarm bildiğiniz rahataızhkla
::: teker dindirir. Çocuk doğduk 

IOlll'a emditi Mldil çıkardıiı va-

Haklar1nda takibat 
vnndnn İ• v•rl•rİ 

•ı !1tartbu1, 23 (Te1ef0Ml) - fryer-
erinin •ermete mecbur oldukları me
lti cedvelleri için konulan müddet 
blttı. !ıyerlerinden henüz cednlleri
~l •enniyenler müddei umumillğe ve
~eteklerdir. İt daireai cumhuriyet 
-Tl'lmında İIÇilerine kanuna göre 
dııdelik vermeyen 20 iıyerini de 
lllüıkemcye vermittir. 

-
Dünya sürat rekoru 

ı ~erlin, 23 (A.A.) - Alman tayya
r 'Oiai Nietacbe üç yeni dünya ıürat 
'koru kıfm1ftır.: 
l - 1000 kilo yük.. ile. 
2 - 500 kilo yük ile. u:- Yükıek olarak 1000 kilometre

~! bir mesafeyi saatte vasati 504,090 
Olnetre aüratle katetmittir. 

'te 1.3u rekorlardan iki tanninin Bisco 
1.3runo Mu11olini kımııt idiler. 

Gandi hasta 
ı..ı &oınbay, 23 (A.A.) - Ağır hasta o

'Gand'i, bugün daha iyidir • 

'2:: 

kit gene teker iyi •elir· 
Böbrek hastahklarmda teker id

ran artırır, böbrekleri temizler. Si
nirleri zayıf olanlara kuvvet verir. 
Saralı hastaların nöbetlerini ıeker 
geciktirir. Veremli hastalan semirt
mek, haatabia muka•emet ettir
mek için teker hem iyi bir gıda. 
hem de deierli bir devadır. Sarı· 
hkta hastalara teker yedirilir. Ka
na fazla üre kanıtıiı •akit haata· 
ya ,eker yemeli taniye ederler. 
Gece uyuyamıyanlar bir bardak au 
içince 11Ykulan gelir. Romatizma 
afnları tekerle hafifler. Aletli 
haıtabktan cayır cayır yanan has
talara limonata içinde ıeker ferah· 
lık verir .. Alkole karıı en iyi pan· 
zehir tekerdir. Çok teker yiyenler 
içkiden nefret ederler, nitekim ra
kı içenler de tekerden meze yap
mazlar •.. 

Şekerin bu kadar aenasmı oku
yunca, daha bayram ıelmeden t•· 
kerden içinizin bayıldığını ben de 
hiaaediyorum. Şekerin hassaları 
ıimdiye kadar söylediklerimden 
iharet olsaydı belki bayramda bile 
teker yemekten vaz geçebilirdiniz. 
Fakat onun, en aona aakladıimı 
bir haaaaaı vardır ki bu bir çok 
kimseleri her vakit teker yemeğe 
heveslendirir ı 

Şeker insana gençlik te verir. 
Çünkü midedeki asit kloridrik ekti· 
sinin daha çok çıkmaama aebeb o
lur. Bu ektinin azalması gençliği 
muhafaza eden guddelerin bozul
masma aebeb olur. Kırk yaımdan 
sonra ihtiyarlamaia batbyanlarm 
hali bu ektinin azalmaamdandır. 
Şeker onu çoialttakça gençlik hor
monlan da artar, ihtiyarlık geç, 
pek geç gelir. 

Şekerin insanı aemirttiii, gençle
re güzellik verdiii zaten bilinirdi. 
Şimdi :rathlara ıençlik de verdiii 
öğrenildi. Hem gençlik, hem ııüzel · 
lik. Bunu öfrenince teker yemek
ten na11I vazreçebilirainiz ? .. 

G.A. 

~ 

Sovyetlerin Japonlar1 
bir oroteıtosu 

Moeiııöri. 23 (A.A.) - Ta ajmı
ıının öğrendiğine göre Tokyodaki 
sovyet sefiri, bir ecnebt gazetesine 
yaptığı beyanatında general Araki'
nin sovyetler aleyhinde bulunmut ol
duğu kaba tabirlerden dolayı japon 
hükümcti nezdinde proteıtoda bu
lunmuıtur. 

Burje - Buenoı - alres hava 
hattı rekoru 

Bueno.-Aires, 23 (A.A.) - Diiıı bii
yük bir halk kUtleıi, Burge • Buenoı -
Aires aeferini 52 aaat SO dakikada ya
parak eski rekoru 16 aut nokaaniyle 
kırmıf olan Kodoı ile arkadaflarını 
alkıtlamak için muazzam bir nümayi9 
yapmıılardır. -

Nevyork bonasında 
Nevyork, 23 (A.A.' - Dün cıham 

borsaıı yeni bir tenzı:lil dalgaaına ma
ruz kalmııtır. Bir çok eıham aeneler
denberi kaydedilmiyen en apğı Hat
lara inmiştir. Bu tenezzül bilhassa 
maden sanayii eahamını müteeHir et
miftir. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
- 25 - Na/Jeden: N. B. 

XII 

Veyi mağlublara 
Jt~Caınla Hüseyin Tuğrul, Güzinin Bu sırada ben Güzine kartı hazırlan
le,ıd~ne ve servetine namzedlikte iter- mış otan taarruza devam ediyorum 
t,d flllle memnun olacaklar ki, iki ka- Kaleyi, silAh teslimi ıuretiyle zabtede· 
l'tlt,•r, i!in takibini, dirayetime bıraka cek olan büyük hücuma geçmit dcği
~r temellerini atmıf oldukları bir ti- ı:m. Henilz sınama atıfları, buı göz
beıt~t ınuameleıinin iyi neticelerinı kırpmalar, muammalı ıözler ve atı
'tıt· iyen iki namuskAr it adamı gibi şı tamime mahaua &üliimaemelerle va
>o ~ •e mutmain, keyiflerine bakı- kit gegiriyorum. Tealiın etmeliyim ki 

r r. düpnan da talı:tiiimi kolaylqtmyor: 
~~Vidolu tavlada adeti kendi- Uıulü daireıinde kendini teslime ha
'1'11 •ernıaye tedarik ediyor. Hüseyin zır bulunuyor. Fakat ben, zaferden e
oı_ lruı da zaman zaman ·onunla ortak min olarak tesliınde nazlanıyor, ve 
t>ıı{'k bir kaç lira kazanmanın yolunu kati galebe Katini bekliyorum. 
~"Yor. Her huıusta ıonsuz bir iıti· ı Zaten hakiki muhaaımım Zizi değil, 
~lll labibl olan arkadatım lamail Ze· Fikret Selim ... Onun kar9ıaında ted
~ayıf tarafını yakalamıf, ona birli harekete mecburum. Zizi bana 
.sel\, •diyen dolmalardan, börekler- müteheyyiç ve f&tkın bakarken, onun 
ltııttt tatlılardan bahıederek ıık ıık çabuk parlayıp ıönen bir kıvılcımın 
tttrır •la giriyor, atçı batıya hazan uı- ateflendiği &özlerinden çekiniyorum. 
~·k hazan çıraklık ediyor ve bize Mizacına aykırı, fakat acv&isinden do
lli ; 1.ten maharetle tertib edilmif ye- layı iıtibad edilemiyecek olan Umid-

-.., cnı Yemekler yediriyor. ıizcc bir harekette bulunarak bana te· 
"'-im klf ıonu olduğu halde ha· kaddüm etmesinden korkuyorum. 

y ııı nıliaaadeıinden istifade ederek Bununla beraber ıCSnlüm az çok ra-
~ ~~eri buan bahçede, buan ci· hat; zira prentcı Şükriyen.in lehimde 

4-kı köylerde yediğimiz de oluyor. çahgmağa baflamıı olduğunun delilini 

ULUS 

ÜSk ... lllllyesl , ..... 

Nurettin'in 
muhakemesi 

latanbul, 23 (Telefonla) - Oıküdar 
adliye binaıını yaktığı auçiylc tevkif 
edilen Nureddin'in mahkemesine bu
gün ağır cezada batlandı. Nureddin : 
mahkemede : "Elimi köpek ıaırmıttı. 
Rapor almıftım. Kuduz haataneaine gi
decektim. Raporu belediyeden havale 
ettirmek için vaka günü Osküdara in
dim. Akpm adliye civarmdald lokan
tacıda rakı içtiın ve bir tramvaya bi
nerek tekrar Beylerbeyindeki eviıne 
döndüm. Erteai gün Kac!ıköyünde do
lafmllğa gittim. Adliyeye uğrayacak
tun. Karacaahmek mevkiinde Adliye
nin yandığını bir poliıten öğrendim. 
Bu aırada beni yakaladılar.,, diye ken
disine iınad edilen suçu tamamen 
inkir etmiştir. Suçlunun avukatı Nu
reddinfiı akıl haıtalığına mübtcli ol
duğunu iddia etti. Mahkeme tahkikat 
için tehir edildi. 

Balkan 
devlet 

antantı 

bankaları 

konferansında 
Balkan Antantı devletleri banka 

direktörlerinin toplantıama dün de 
öğleden evel ve öileden aonra olmak 
üzere devam edilmittir. Müzakereler 
ncticeıindc varılan kararlar komüni
ke ile ilin edilecektir. 

Evelki akpm direktörler ıerefine 
Ekonomi Bakanı B. Şakir Kesebir 
bir ziyafet vermiştir. 

Cumhuriyet Merkez Bankası Ge
nel Direktörü B. Salihattin Çam da 
dün Anadolu kulübünde misafir ban
ka direkt~rleri ıerefine bir öğle zi
yafeti vermiıtir. Ziyafette Dıı Bakan 
B. RüştU Aras, alllralı devletler elçi
leri, B. Hasan Saka, şehrimizdeki 
banka direktörleri ve Merkez Banka
sı erkanı da bulunmu,tur. 

Müzakerelerin bugün sona ermesi 
muhtemeldir. 

Maliye Vekili Fuad Ağrah dün 
saat 20.30 da Ankara Palasta Balkan 
Antantı ihraç bankaları direktörleri 
ıerefine bir ziyafet venni,tir. 

Suriye 
Bat bakanı 
Parise gitti 

İatanbul, 23 (Tcelfonla) - Suri
ye Başbakanı B. Cemil Mürdüm dün 
aktam Toros ekspreaiyle İstanbul'a 
geldi ve Semplon ekıpresiyle Parise 
gitti. B. Cemil Mürdüm Haydarpap
da vali muavini tarafından karıdan • 
dı ve beyanatında ıunları söyledi: 

"- Çok aevdiğim memleketinize, 
Fransa'ya gitmek için geldim, Hatay 
anlqmaaı taıdik cdilmiı, fakat henüz 
Suriye parlimentosundan gcçmemiı • 
tir. Fakat eminin ve tahmin ediyorum 
ki Suriye bunu pek yakında müzake
re ve tatbik edecektir • 

FranN ile aramızda en ufak bir 
fikir ayrılığı bile yoktur. Münasebet -
!erimiz çok doıtanedir. Sadece ara • 
mızda göriltülecek işlerimiz vardır . 
Paristc Hatay meaelcai hakkında da 
bazı görüımeler yapacağımı zannedi
yorum. 

Bu görüımelerden sonra anlaı -
manın Suriye mecliai tarafından tu -
diki bir gün meaeleıi haline gelecek
tir. Dönliftc Ankarada birkaç gün ka
larak türk hilkilmet adamlariyle bazı 
görü9meler yapacağım. 

Bugün Hatayda vaziyet tamamiyle 
normaldir. Herkcı işinde, gücünde -
dir.'' 

Bir hırılZI kaçıran 

kaptan tevkif edildi 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Yorgi 

isminde bir hınızhk suçlusunu moto
riylc Yunanistana pasaportsuz olarak 
kaçırmak suçiyle yakalanan kaptan 
Vangel bugiin Sultanahmed birinci 
sulh ceza mahkemeıinde sorğuya çekil
di. Kaptan, Yorginin motora habersiz 
bindiğini, ancak Ycşilköy açıklarında 
işin farkolunduğunu, dönmeğe imkan 
olmadığını söyledi. Fakat müdafaası 
kabul edilmediğinden hakkında tevkif 
kararı verildi. 

Trakya;daki demiryolu 
parçası hakkınchıki 

anlaşma Ziyafette Hariciye Vekili doktor 
Tevfik RUştil Aras, lktıaad Vekili 
w Ziraat Vekaleti VekiU Şakir Ke- lıtanbul, 23 (Telefonla) - Yunan 
sebır. Trabzon mebusu .Masan ~aıca.. \c.pu.1..laumlau M•ısc:ıı 33 kilometrelik 
SBmer, Ziraat, it. Emllk Bankaları denıfryolu parçuı bakkmdald muka -
Umum MOdürlerl ve Maliye Vekile- velenin imzalanması perşembe günü. 
ti erklnı bulunmuılardır. ıı~ k"Jdı. 

Bir araba kazası 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Araba· 

cı Rasimin yük arabası Galatadan ge • 
çerken hayvanlar ürkmüı ve koımağa 
batlfmışlar, yaya kaldirımında Emi • 
ne ve Raife adında iki kadınla Han • 
dan adında bafka birini yaralamıılar -
dır 

-
Devlet Hava yollannm aldığı 

tayyare geldi 
Devlet hava yolları idareıinin aldı

ğı yolcu tayyaresi dün saat birde ,eh
rimize gclmittir. Tayyare dört motor· 
ludur. Dokuz yolcu taııyacak, aon ıis
tem ve fevkalade motorlarla müceh
hezdir. Teslim mu1meleıi yapıldık· 
tan sonra ilim konularak latanbul • 
Ankara hattında yolcu nakliyatına 
baflıyacaktır. 

bizzat Fikret Selimden elde etmiı bu· 
lunuyorum. 'Geçen gün yemekte, ıor
du : 

- Prenaeı Şükriyeyi tanımuımız ? 
Bu ıuale ben biç aldırıt etmedim. 

Fakat Hüseyin Tuirul, pek yerinde 
bir cevabla mukabele etti : 

- Evet, Mııırın tanınmıt ve zengin 
ailelerinden birine mensub olduğunu 
biliyorum. 

- Bir tanıdığının geçenlerde yara• 
lanmıt olan hizmetçisini usulüm ile 
tedavi etmemi bir profeaör iltimas et
miı .. ." Hutaya bakmak niyetinde olma
makla beraber bu teklifi kabul etmek 
istiyorum. Çünkü bu gibi tanıııklıkla
rın hayatta faydası muhakkaktır. 

Amcam hemen atıldı : 
- Gayet dolru dilfünüyonunuz 

Fikret bey, insanın ne kadar çok tanı· 
fığı oluna yapma aermayeai o niıbet
tc büyümüt demektir. 

Fikretin ayağı dibine gerilmekte 
olan tuzağı &örerek içimden güldüm. 

Dün Fikret, İıtanbuldan dönünce 
Şükriyeyi övmeğe baıladı: 

- Ne sevimli, ne kibar, ne miaa
ffrperver kadın 1... Zeki ve çok bil&i· 
ll... Jteıfettiffm uıulden zaten habe· 
ri varmıf ... Hizmetçiyi ta9radan ge· 
tirteceklermi,... o gelıe de ben de 
ümidlerini bota çıkartmıyacağımı 
onlara iabat etıem.. 

Bir macera dütkünü kadının böy· 
le eflenceaf olmakta bulunan bu bi
çare Alim yamafınm manzaraıı, bir
kaç gün evci beni, umhnt IUrette 

ltalya 
borç 

1 ngiltereden 
istemiyor 

• 
Roma, 23 (A.A.) - Agensia eko-

nomika İtalyanın tnglltereden ödünç 
para almak iıtcdiği hakkındaki f&yi
aları yalanlıyarak diyor ki: ' 

"İngiliz sermayesi ltalyaya para 
vermeye hazırdır. Çünkü İtalyanın 
borçlarında sadık olduğunu bilir. Fa
~t İtalya ıenelerdenberi kendi yağı 
ıle kavruiınaıını bilmiftir. Eğer ihti
yacı olur1a ahını kendi vatandqla
rından lıtiyecektlr . ., 

Tribune gazeteai de töyle yazıyor: 
. "Musollninin ıiyaıeti ga.termit

tır ki: fatiet ekonomiıi ve maliyesi 
bir irade ve kuvvet mahıulüdUr. Bu 
hesaba onu anlamaya muvaffak ola
ınıyan bazı maliyeci ve ikıtıaadcıla
rın aklı ermiyor . ., 

ınütee1111ir ederdi; bugün bundan ah
laksızca zevk alıyorum. Kabahat ken
dieinde. Neden Zazi'ye &fık olmuf 1 

Müttefikim prense.in doktorun 
baf~~ ö~e.kte olduğu çorabın mahi
yctını bılnuoyrum. Böyle bir iş bir 
kadının kafasının içinde hazırlanmıı 
olursa pek girift olacağı muhakkak
tır: bununla beraber prensese güve
niyorum, zira beni de aldatmamıt 
mıydı? 

Fikret böyle burnundan yakalan
mış .olduktan sonra artık ben rahatça 
faalıyetime devam edebilirim. Bu 
aktam hidiaeler de bana yardım edi
yor. Amcam doktoru altmıtaltıda 
merhametsizce vuruyor ve bu sırada 
İsmail Zeki ile Hilıeyin Tuğrul da, 
bi~~ ~ereden gelmiı bir gravyer 
peynırı ıle taze bira içiyorlar. 

Ben ve Güzin taruaya çıkıyoruz. 
Hava aoğuba da gök yüzü yıldız i
çint'le, öyle bir gök yüzü ki pırılda
yan yıldız Nnkl ~aha uzakmıt ve biz 
onlara daha az ahıılı:mııız gibi... Ko
kuları ve buğulariyle inaanın başını 
döndüren yaz ıecelerinden aanki da
ha çok aemavt, daha u befert ... 

Bir batlangıç &lbl tundan bundan, 
havadan ve yıldızlardan bahaediyo
rum. Koz:ınoğrafya halümdalri malQ
matım da her huıuıtald bilıim gibi 
sudan: 

- lıte ıu Omiroa'un bahsettiği 
Davud'un arabası... gemicilere yolla
rını g8steren küçük ayının • DObbü
aagar demiyorum • yedi yıldızı ... tun-

inhisarlar 
idaresinin 
çalıtmalan 
Anıaıraya bir rapor 

ıelcli 
İstanbul, 23 (Telefonla) - tnhl

aarlar idareıi umumt vuiyet hakkın
da Ankaraya bir rapor göndermittir. 
Bu rapora göre tütünlerimizin .. llhı 
ve f(>hretlerine llyık bir vufa yük
seltilmeleri için faaliyet devam et· 
mektedir. Kurulan enstitü takviye 
cdilmiı, tütün kurutmağa mahıua bir 
hangarla bir yaprak tütün itletme ve 
bakımevi kurulmuttur. Malatyada 
kurulmaıı kararlqan fabrika için ge
ne burada yapılmakta olan tütün ba
kımevi bitmek üzeredir. Cibalideki 
tütün fabrikası eaaıh tekilde ısllh 
cdilmi,, ruyonel çahpbilecek bir ha
le konulmu9tur. 

Papbahçedeki iıpirto f abrikuın· 
da idarenin ihtiyacı olan aomayı hu
ıusi imillcre müracaat etmenizin te
min edebilecek genit bir teaiut ya
pılmı,tır. 

Çamaltı tu.1l&1iyle Koçhisar tuz
lasının ııl&bına bqlanmıf. her iki 
tuzlada itÇl evleri, mekteb, haltahane 
ve yemekhaneler yapılmıttır. 
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Eksik kadrolar 
Qlaceaizlikten baluecliliyorı 

"En büyük tehirlerimizde ıece ha· 
:ratı yoktur; ailece gidilecek, gülü· 
nüp ellenerek Takit geçirileck iyi 
kahv.lokantalar; aktamlRI Taryete 
numaralan .. yredilerek daJÜ ecli· 
lip netlenilecek danaina"ler; orta 
halli hallun tatil aünlriDi ankle ge
çirmelerini temin edecek müzikli 
birahanelerı itten çıkıldıktan 10nra 
bir ça:r içilip bir iki puta yenilerek 
~l.c.a baJQfUlacak puta aalon• 
lan :roktar. 

Saat OD :rediclen IODl'a - ft bele 
kıt sibaleri - ~lerimiae kapanma• 
i• mec:bunaa. Geceleri komfularcla 
buhqarak me•zu lutlqmca poker 
ma1&11 batana •eçip sabahlara ka
dar Takit öldürik:roruz. Sinema, si
IMID& .... yine sinema. • .,, 

Bir çok mahfillerde konutulaa 
mpaulardan biri de itte baclm-. 

imdi bu ıibi •ilence •uıtalarm ~ 
dan .. birlerimiz mabnan delildir. 
Ancak buralara ailece delil, aileüa 
de ıidemnainiz. Şebirl..U.U. lo
kantaaız mıdır? F llkat alqam olan • 
ca • bir· ikili müetema • bu lokanta
lar mahiyetlerini cleiittiriP yenerek 
•ilenilebilm yerler halinden çılmwk· 
ta, wlece içil• yerler teklini al· 

------------...._ maktadır.VarJete namanları ..,.... 

( PO L 1 S T E ) 
dilerek d ... edilecek yerı.imiz mi 
yoktur 7 Yakanın bunıunua kadar. 

-..._ __________ ,, k•pemadan bunlarm içine sinbiJir-
MDiz .... Birahaneye ıeliaceJ meeell 
Ankara tehri içinde biraMne habrw 
lanuyoruz. 

Kadın meseleıdnden dolayı 

Atıf bey mahallcıinde tafÇl uıtaıı 
Çankırılı Muıtafa oğlu Kadir yorgan
cı çırağı Emin oğlu Muıtafayı bir ka
dın meselesi yüzünden döğmü,, ıuçlu 
yakalanmı,tır. 

işe geç geldiği için 
Bir fabrikada işçi kmlcaham&mlı 

Mehıned otlu İbrahim Çakır aynı fab
rikada çalı,an Mehmed oilu Bekir 
Borana niçin geç geliyorsun diye ıöy
lenmit o da kartıbk verdiiinden kav
ga hararetlenmit İbrahim Çakır bir 
demir yakaladığı ıibi Boranı yarala
IDiftır. Yaralı tedavi için butancye, 
suçlu müddei umumiliğe sevkolun
muttur. 

Sopa ve bıçak 

Hacettepe mahalleaiDcle tıse aoka· 
ğmda oturan kırtehirli Nebi, Bedriye, 
Ali ile bitliali Muammer ve Mehmed 
kızı Mümine aramda bir kavğa çık· 

mıı. Uçü bir olup Mu.ammede Mümi
neye hakaret ettikleri gibi bıçakla ve 
sopa ile tehdid ettiklerinden ıuçlular 
yakalanmıılardır. 

Dayakla basta etmiş 

Garson kay1erili Mehmed oilu Mu
rad kafayı çelmıit Mehmed oilu Mah· 
mudu parafüt Jruleainin önünde yaka· 
lıyarak döpnilf ve Mahmudu halta et· 
mİf. Hutanın Mdaviaıine ve nlraııın da 
tahkikatına baflanmıttır. 

itlen en • ana yet 
!ıtanbul, 23 (Telefonla) - Jtumka

pı nitancuında oturan kunduracı ö
merin otlu Hamza beraber yqadığı 
Hafızayı kmkançlık yilzündaı ıuıtah 
çakı ile atır yaraladı. 

lara bakınıa: onlara da Yakub'un 
aai.sı derler ... 

Küçük dikkat kesildi. Terennüme 
devam edebilirim: 

- Ah yıldızlar, yıldıalar 1 Diltil· 
nünüz ki fU anda kim bilir kaç ıöa 
onlardan istiane etmektedir; &özleri
miz gibi ... O yıldızların altın harfle· 
rinde ıonaualuğa hakkedilmit olan 
küçüklüğümüzün aırrını okumalıyıa .. 

Bilirim ki aonıuzluk kelimeıi ıi· 
nirlilcre korku hiui verir; Gilzin 
çekine çekine bana sokuluyor. bir fil• 
hab, atet Nçlarlylc karanlıktan ya
rarak, yardımını benden ecirgemlyor: 

- Şairler, fahabları esrarlı bir 
rüzglrın verikalarını dalrtüğil sema
vi çiçeklere benzetirler ... Bazı inaan
lara göre bunlar bu dünyanın ıatırab
larından kurtulup cennete pden ruh
lardır ... Aşıklar iae onların böyle 
uçuftuktarına bakarak niyet tutar
lar ... 

Güzin birdenbire mırıldandı: 
- Ben de niyet tuttum. 
Ve tırnaklarını kol uma geçirdi. 
Derhal ric:at etmek ve bu aefer de 

onun taarruzunu beklemek ltıım. .. 
Hiç münasebeti yokken, o gUn oku· 
duğum bir konıervecilik yumından 
bahse batladım. 

Böylelikle Gilzlni kıadırıyor, ıi
nirlendiriyordum. Belli ld ıstırab çe· 
kiyor ve ben bu ıuretle hakikaten de· 
rin bir hu duyuyorum. Belld bu ıu
retle kadınlar yflrinden acı sekmit 
olan erkeklerin öcünü bu a...Uı b· 

- Bu Tar yokluiun sebebi nedir?. 
- Kadrolanmıam henüz eksik 

olmaııdır. 

Hasretini çelditimi• kah••lo. 
kantayı, misikli birah&ne7İt ~ 
sinıti, puta salonunu Ye benzeri~ 
ni açtıiı gibi bilerek ve zarar ellni
yerek ifletebilec:ek. yani bu .....ı• 
lerin hakikaten ehli sayılabilecek o
lanlarmııa İf kaclrolarmuada heaü~ 
eksiktir. Ve bu ekaikliiia bir batk• 
aebebi de bu gibi eilence yerleri an .. 
cak ldiltür sahibi khmeler elinde 
balunalaileceti halde bu ıibi kbse .. 
lerin bayle yerler açınayı iltifata 
layık tetebbüsler telakki etmemekte 
olmalarıdır. 

A....,..da otalc:üik bir eaclüetri 
aaydmakta, bu m .... ie aicl mekteb
lerde •enit müfredat programlan 
tatbik edilmektedir. Otel muha...._ 
ai en gÜç muhasebelerden biridir. 
Oç sanat tubeaini bir araya getiren 
bir danıinıi idare için lokant.cı• 
lıktan, müzikten ve rak.tan bakkile 
anlamak lazım değil midir? 

Kültür sahibi tetebbüa erbabı bu 
itleri eUerine almadıkça tehirleri· 
mizin eilenceaizliiindn fikayett• 
de•am edip ıideceiiz. - N. B. 

Ostanda flaman 
mebuslannın Fransız 

dOımanhOı 
Oatand, 23 (A.A.) - Flaman naa

yonaliıt mebuılarından Leuridan ile 
vilayet mecliıi uuı Van Steenlandt, 
ıehrin aokak batlarındaki plakalarda 
franıızca yazıları, ellerinde çekiç ile 
kırıp ıllerken pıefhud cürüm halinde 
yakalanın-.lardır. 

dan alıyorum. İçeri dönmek iıtiyor· 
mutum pbi bir harekette bulunurken 
Güzin kolumdan tutuyor ve heyecan
dan titri yen bir ıeale eoruyor: 

- Süleyman bey ... benim hakika· 
ten aamimt bir doetum muıunua? 

Pek tabii aanılabilecek, fakat iyi
ce heaablanmıt olan bir tavurla elle· 
rini ellerime alarak bu ıualin ce...abı· 
nı vermiı oldum. 

- Süleyman bey_, ıizden bir na-
11hat istiyeceğim... aevmedilim biri 
tarafından seviliyorum. .. Fikret beni 
ıeviyor ... bunu biliyorum. .. ben de o
nu ıevmek iıtedim, fakat elimden 
ıelmiyor... Ona hayranım... akrabası 
olmakla iftihar ederim... çok inaan 
çocuk ... ancak ne yapayım; acvcmiyo
rut.n, ıevmiyorum... bu öyl«: bir teY 
ki zorla almıyor ... 

Güzin'in tiril tiril titrediiini, ae
ıinin bir yalv&rlf gibi inledğini göz. 
terimle görüyor, kulaklarımla dinli
yorum; o keıik keıik devam ediyor: 

- Halbuki ben, bir batkaıını bil· 
tön kalbimle ıeviyorum. .. bütün mev

cudiyetimle seviyorum. .. ve o da beni 
ıeviyor mu, yoksa bana karfı kayıd
aıa mı, bilmiyorum. 

Cevab vermekten kaçınıyorum. Zi
ra beklediğim dakika ıeldi: inliyen 
aeai yalYUıyor: 

- Süleyman bey, mi aniyorum... 
a1z de beni H'YiJOr muaunus 1 

-Sonuvu-
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Trakyada Çalşmalalar 

Trakyayı yeşillendi rece 
fidanlıklar · kuruldu 
Etnografya müzesi açılmak üzere 

Edirne (Hususi Muhabirimizden) - Sinan'ın eserlerin 
S~limiy~ c~m~i biti§iğinde 15 odalı yeni etnoğrafya müzeıi t 
mıyle ~ı~mıttır. Yakmda lstanbul ve Ankaradan kıymetli pa 
lar getırılecektir. Müze açılmak üzeredir. 

Türk Tarih Kurumunun önü
müzdeki yıl içinde Trakyada 

1 yaptıracağı hafriyat için umumi 
müfettitlik timdiden hazırlıkla- r 
rrnı ve tetkiklerini yapmııtır. 
1938 yılı çalıtmalarının bu yıl
dan daha zengin olacağı umul
maktadır. 
Vi~e _kazsında eski eserlerden kıy. 

metlı bır hamamın yeniden canlanma
sı için umumi müfettişlik mimarı 
Mazhar Altan plan ve keıiflerini yap
mıştır. Hamam 4000 liraya Vize bele
diyesi tarafından yaptırılacak ve böy
lelikle Vize, hem bir eser ve hem de 
bir sağlık kıymeti kazanmış olacaktır. 

Trakyada fidancılık hararetle iter • 
!emektedir. Edirne örnek fidanlığı 
yeniden genişlemek üzere dört büyük 
bahçe istimlak edilecektir. Parası Zi
raat Vekaletinden gönderilmiştir. 

Bütün bu fidanlıkların ana dam 
ları Edirne ve Pınarhisar fidan 
rından ve İstanbuldan gönderil 
tedir. 

Bugünler ~e iistii karlarla kaplı bulunan Uludağ' dan giizel bir görü nii ş 

Tekirdağ büyük fidanlığı daha 200 
dekar genişletilmiştir. Vize, L ülebur· 
gaz, Pınarhısar kollektif fidanlıkları 
da yeniden genişletilmiştir. Uzunköp
rü, Keşan, Malkara, Çorlu, Şarköy, 
Mürefte, Meriç ve İpsala kollektif fi. 
danhkları da yeniden büyütülmekte· 
dir. 

Önümüzdeki sene içinde Trak 
en az 1.000.000 kavak dikilmiş ve 
lenmiş olacaktır. Lüleburgaz d 
çiftliğinde de her bakımdan geni 

lzmirde 
500 yatakh 
hastahane 
İzmir, (Husust) - Vilayet umu· 

mt meclisi, 17 ikincikanunda toplan· 
tılarına başlıyacak ve yeni yıl bildce

ıini bazırlıiacaktır. 
Viliyetin yeni yıl bildcesinin esaa

]arr tamamlanmıştır. Bi1hassa sağlık, 

kUltUr ve nafıa işleri için bütcede 
ıniihim mikdarda tahsisat ayrılmakta

Öır. 
500 yataklı bUyült bir hutahane 

i~a edileceğini bildirmit~im. Bu. 
hastahane bütün tesisatiyle Uç buçuk 
milyon liraya çıkacaktır. Vilayet 
büdcesinden ayrılacak tahsisatla ye 
ni hastahanenin inşası imkll.nsız ..,Jd·.!· 
ğu için Maliye Vekile.inin kefal" 
tiyle istikraz t~ebbüsünde bulunula
caktır. 

Erzurumda 

Kremit ve tugla 
fabrikası açıldı 

Erzurum, 23 (A.A.) - Şehrimizde 
yeni yapılan büyük kremit ve• tuğla 
fabrikasının açılma merasimi düı& va
li Haşim tarafından tezahüratla ya
pıldı. 

Umumi müfettiş B. Tahsin Uzer 
bu münasebetle söylediği bir nutuk· 
ta fabdkanm, Erzurumun imfiı ında 
yapacağı mühim rolü tebarüz ettir
miştir. Fabrika Marsilya tipind" ay
da 300 bin kremit yapacaktır. 

. " Erzrumda 
kalkınma 

zıraı 

Erzurum, 23 (A.A.) - Bu »ıl vi· 
layette zirai kalkınma işlerine büyük 
bir ehemiyet verilmektedir. Vilayet 
büdcesine konan tahsisatla pulluk, 
tınaz, kalbur, triyor ve krem makine
leri satın alınmış ve Adapazar tohum 
ıslah istasyonundan üretilmiş tohum
luk buğday getirilerek bunlar çiftçi
ye kısmen paralı ve kısmen :if' ödünç 
suretiyle dağıtılmıştır. 

Erzurum da 

ağaçlandırma 

çalıpnalan 
Erzurum. 23 (A.A.) - ÖnümUzde

ki sene, bu yıl başlayan ağaçlandır
ma işine daha hüyUk bir hız verile· 
cektir. Yeni kurulacak köylerin fen
ni ziraatte köylüye numune vt; reh· 
her olmasını temin edecek tedbirler 
alınmıttır. 

Kuvarsane bakırının açılışı 

Ortalama bir hesabla 
günde 2500 lirahk 

bakır çıl.<.arılacak 

t 

Yeni ıervet kaynağının açılma töreni 

Yukardaki resim, Kuvarıane bakır madeninin açılı§ törenine 
aid bir intibaı göstermektedir. Yeraltı servetlerimizin birinin 
daha döviz kaynağı haline geldiğini müjdeleyen bu resimde köy· 
lünün ve halkın yeni bakıra kartı ne büyük ve ne candan bir ali· 
ka duyduğunu görüyor musunuz? 

Etibank'm eline geçtikten son- ı 
ra muattal halden kurtulan Ku
varsane bakırından yeni tesisat 
sayesinde günde 9 ton saf bakır 
istihsal edilmektedir, Yani orta-
lama bir hesabla günde 2500 
türk liralık bir bakır ..• 

Gene ortalama bir hesabla senede 
bir milyon liralık saf bakır... Yeni 
tesisat umumi müfettiş B. Tahsin 
Özer tarafından açılmış ve törende 
binlerce kişi hazır bulunmuştur. Bil
hassa halkın yeni servet kaynağına 

gösterdiği alaka çok büyüktür. Tö
rende, yeni bakırın bu muhit halkına 
vereceği geniş mikyastaki geçinme 
ve çalışma imkanları, türk ekonomi 
ve endüstri hayatında doğuracağı bü
yük kalkınma hareketleri tebarüz et
tirilmiştir. 

DİYARBAKIRDA 

Aydında 
teı çocuk anası olan 

Öğrendiğime göre Meriç fidanlığı 
80 dekar üzerinden hem meyvalı mey
vasız, hem de dutluk kısımlarına ayrı
lacaktır. Çorlu, Saray, Biga fidanlık
ları da büyütülmüştür. Belediye ve 
hususi idare büdceleriyle kollektif 
hayat bu büyük hareketi yaratmıştır. 

faaliyet baılamıştır. Tohum ıal 
üretmesi yanında hayvancılık 

dancıhk da vardır. Burada 500 de 

hk büyük bir fidanlık açılmak ü 

dir. 

Kadri OC 

bir kadın 
öldürüldü 
Aydın (Husust Muhabirimizden) 

- Ömerler köyünde çok feci bir ci
nayet iılenıniştir. Hadise şöyle olmuş 
~-... n.u., ı ...... ıı ....... ~...ıaıı ö ~.............. -'-S···•-
bir adama karısı Hatice ile Dirlikte 
zeytin toplamak üzere; kendi zey
tinliklerine girmişlerdir. Osman, 
amcası Mehmedin kendi zeytinliğin· 
de zeytin topladığını görünce bir 1ey 
söylememiş, fakat Mehmed, yavuz 
hırsız ev sahibini bastırır gibi, Os
manla Haticeyi zeytin toplamaktan 
menetmek istemiştir. Bu yüzden a
ğız kavgası başlamış, biraz sonra 
Mehmedin oğlu Hasan da kavgaya 
karışarak tabancasını çekmiş, Osma
na ve Haticeye birer el ateş etmiş· 
tir. Göğsünden yaralanan zavallı ka
dın yere yıkılmış ve hemen oracıkta 
can vermiştir. Osman da ağır yara
lanmış ve hastahaneye kaldırılmıştır. 

Zavallı kadının en küçüğü bir ya
şında olmak üzere beş çocuğu vardır. 
Katil Hasan yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. O. BECEREK 

-
Aydının su 

halledildi 

• • 
ısı 

Aydın, (Hususı muhabirimizden) 
- Aydm suyunun keşif bedeli olan 
110 bin liraya ihale edilmittir. Bu ha
ber Aydında çok büyük sevinçle kar
şılanmıştır. Keşif harici verilecek bo
rularla birlikte Aydın suyu 145 bin li
raya mal olacaktır. Bol ışıktan sonra 
cumhuriyet Aydını temiz ve sıhi suya 
da kavuşturuyor. 

Aydın. Muğla maçı 
Muğla, 22 (A.A.) - Aydın'da Muğ

la Yayla sporla Aydın sporcuları ara
sında yapılan futbol maçında her iki 
takım da birer sayı yaparak berabere 
kalmışlardır. 

Çine' de ilkokul 
Aydın, (Hususi) - Çine ilçesinde 

büyük ve modern bir ilk okul binası 
yaptırılması kararlattırılmıştır. 

Çine' de halkevi 
Aydın, (Hususi) - Çinede bu yıl 

halkcvi açılacaktır. Şimdiden üye kay
dına ve sair hazırlıklara bqlanmıştır. 
Çine halkeviyle ilimizde açılan hal
kevleri sayısı dördU bulacaktır. 

Seyhan antrenörü 

Borsada merinoslaştırma 
çok iyi neticeler verdi 

Sun'i şekilde 

tohumlanan 
Koyunlar 
bugünlerde 

doguracaklar 
Bursa, (Hususi muhabirimizden) 

- Devletin ekonomik bir dava olarak 
ele aldığı merinosıa,tırma işi, 935 yı· 
lındanberi gittikçe artan bir hula ve 
teknikle ilerlemektedir. Etüdle geçen 
ilk yılı, 936 da 19.000 ve 937 yılında 
7 5. 912 koyunun auni surette merino • 
sa tahvili takib etmiştir. Yalnız bir yıl 
içinde ( 50) binden fazla fark gösteren 
bu vaziyet; halkın bu büyük milli da· 
vaya karşı derhal sempati gösterdiği
ni i.sbata kafidir. 936 yılında suni to
humlamadan alınan netice yüzde yet· 

miş beştir. 
Şu halde bu sene alınacak netice-

nin bundan çok daha iyi olacağı ı 
hakkak addedilmektedir. Halk suni 
tohumlamadan çok memnundur. Bil· 
hassa iki sene evvel koyunlarını suni 
surette tohumlatmış olan yetiştirici • 
ler neticeyi gözle gördüklerinden bu 
se~e alacaktan randıman i<iin hiç dü · 
şünmüyorlar bile .. Bu kadar .kati ve 
sabit bir itimad ve kanaat telkın eden 
suni tohumlama işi; devletin merinos 
mıntakaaı olarak kabul ettiği Bursa, 
Balıkesir ve Çanakkale havalisinde ar
tık en emin ve en karlı bir gelir kay · 
nağı ve milli bir iş telakki olunmak • 
tadır. Bursa mıntakasında ilk suni to
humlama haziran 28 de başladığından 
doğum hesabiyle kuzuların bu ayın 28 
inden itibaren doğmaya başlıyacakla
n söylenmektedir. 

Bu sene halkın elindeki koyunlar

dan 7 5912 koyun 138 tane alman et ve 
yapağı koçu ile suni surette tohum • 
lanmıştır. Vasati olarak bir koça (550) 
koyun isabet etmektedir. Halbuki ta
bii surette tohumlamak lizım gelsey • 
di bir koç ancak 40 koyunu tohumlı • 
yabilecekti. Binaenaleyh bu 138 koç -
la bu sene ancak 5520 koç tohumla
mak kabil olacaktı ... 

Suni tohumlama ile elde 
eJilen bir merino• kuzuıu 

alışkın olmadığından zorluklar ese 
mi§tir. Fakat bu yıl artık yetişti • 
rin bu işe sevine sevine koştukla 
rülmüştür. 

Merinosların bakımı kıvırcık 
yunlanna nazaran daha ziyade d' 
ve ihtimamı icab ettirmektedir. B 
daki merinos yetiştirme mıntaka 
fettişliği şimdi bilhassa bu nokta 
rinde yetiştiricileri aydınlatmağa 
bşmaktadır. Onları muhtelif neır 
la, sergi teşvik mükUatlariyle ve 
canen kendilerin yonca tohumu 
suretiyle, alınacak mahsul üze 
bizzat faal kılmaya teşvik etmek 

Bursa merinos müfettişliği bu 
simde faaliyetin had devresine ge 
üzeredir. Ay son~a doğru d 
başbyacağından bunların esaslı s 
te tesbiti ve doğacak kuzuların 
doğum esnasında, gerekse doğu 
sonra sıhi ve gıdai bakımları işi 
program çerçevesi içinde bulun 
dır. 

Aydında Kızılay 
Aydın, (Hususi) · Aydın 

kurumları içinde çok ça .ışa!l ve 
Irk gösterenlerden biri~i de ~ı 
dır. Her yıl ramazanda bayram 
eşya piyangosu tertib eder, ayrı 
yangolar yapar .. Kızılay balola 
çok alaka görür. Sırf bu çalışın 
Aydın Kızılay şubesi 936 yılında 
lira gelir temin etmiştir. 

Kuvarsane bakırı civarında bulu
nan Murgul bakırı da yakın bir za
manda, bir buçuk seneye kadar, akı
tılmağa başlanacaktır. Bu bakır cev
heri de çok zengindir. Buradan sene
de 10 bin ton saf bakır çıkarılacak-

tır. 

Yukardaki reıim, Diyarbakırda 
üç küçük izciyi bir gezintide 

~öıtermektedir. 

Adana, (Hususi) - İzmirli Alaed· 
din Seyhan bölgesi antranöılüğüne 

tayin edilmiıtir. 

Şu misal bile merinosa tahvil işin
de tabii tohumlama ile suni tohumla
ma arasındaki farkı bariz bir surette 
göstermeye kafidir. Bunlardan başka; 
tabii tohumlamanın tatbiki takdirinde 
hariçten getirilecek koçlar için mem
leketten çıkacak para ve bakımdaki 
zorluklar düşünülecek olursa suni to· 
humlamamn çok daha verimli ve kar
lı bir usul olduğu meydana çıkmakta
dır. Gerçi ilk ıenelerde halk bu usule 

Adanada karikatür ser~ 
Adana, (Hususi) - Halke-J 

bir karikatür sergi.si açılmı,ıır. 
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Zirai mahsulleri 
Nasıl 
Kıymetlendiriyoruz? 

(Başı 1. inci sayfada) 
ku11anılan acı maddelerin hassalarma 
maliktir. İyi bira içenler de kum v• 
taş gibi böbrek hastalıkları ender gö
rülür. 

Demin "normal şartlarla imal edil· 
mit bira" eledik. Bununla anlatmak i~· 
tediğimiz cihet, fennin icablarma go· 
re ve hiç bir hile ve i::;tismar fikrint 
tabi kalınmaksızm imal edilmiş bira· 
nm iyi bira olduğudur. Ankara bira· 
sı dünyanın en iyi bifalarından biri· 
dir. Piyasalarda bulunan diğer bir ta· 
kım biralar gibi - çok dayansın diye -
içine afyon nevinden maddeler konul· 
mamıştır. Anyra birasının terkibi~ 
arpa, ömür otu, iyi su ve bira mayasm 
dan başka hiç bir yabancı madde gir 
memcktcdir. 

••• 
Biracılığın eski bir tarihi, türk ta 

rihi kadar esk bir tarihi vardır; zira 
birayı ilk önce türkler yapmışlardır 
Buna iki delil gösterebiliriz: 

- Profesör Pittard, bir iki ay evci 
Ankara halkevinde verdiği bir konfe· 
ransta "Avrupaya medeniyeti arpa ve 
buğday gibi hububatla Türkler getir
mişlerdir." diyordu. Hububatın ilk sa· 
hiblerinin onları her şekilde kullanma· 
aı kadar tabii ne olabilirdi? 

- Viyana müzesinde ilk türk bira· 
cılığına dair kabartma taşları gömıü1 
olanlar biranın sanıldığı gibi bir al· 
man keşfi olmadığını öğrenmi§lerdir. 

Bahsimiz tarihe intikal etmişken şu 
nu da kaydedelim: 1543 deki Viyaruı 
seferinde türk ordularının kartısı~ 

çıkarılan alman kıtalarmın masrafını 
karşılamak üzere bira üzerine bir ver
gi konulmuştu. Bu vergiyi ihdas eden 
kanunun adı Türk kanunudur. 

• • • 
Ankara birası fabrikasına avdet ede· 

lim. 
Orman çiftliği idaresi, arpalarımızı 

kıymetlendirme formulünü tatbik 
mak&adiyle uzun tetkikler icra etmi~ 
ve mütehassıs1ara da baş vurarak bQ 
tetkiklerini derinleştirmittir. 

İlk hamlede halli gerekn iki meçhul 
karşısında bulunuluyordu: 

- İyi arpalarımız, iyi suyumuz var
dır; biranın imali usullerini biliyoruz 
Ancak bunlar kafi midir? 

- Anadolu yaylası ortasında bir bi·· 
ra fabrikası kurmak için ekonomi~ 
prtlar tamam mıdır? 

İdare, tasavvurlarını Bavieranm iyi 
bira yetiştiren büyük müesseselerine, 
ve aynı zamanda, dünyanın yüz altnuf 
tane biracılık müessesesini kontro
lü altına almış bulunan Avusturya 
devlet mUesseselerinden birine de in
celetmi9tir. 

Endüstriyel ve ekonomik ,artların 

tam olduğuna kanaat geldikten ıonra 
Çiftlik idaresi orada bir bira fabrikası 
kumıağa teşebbüs etmiş ve fabrikayı, 
normal çalıfIDCl ile yılda 3.500 ve yal
nız işçi sayısı arttırılmak suretiyle 
7.000 hektolitre bira imal edecek şekil
de inşa ettirmiştir. 

Fabrika 1924 senesi eylülünde işlet
meye açılmı,tır. 

Üç senedenberi çalışmakta olan 
Ankara birası fabrikası, dünyanın en 
tanınmış biralarını imal etmekte olan 
alman, amerikan ve framm: bira fabri· 
kalarını fenni kontrolü altında bulun· 
duran - yukarıda bahsettiğimiz - A • 
vuıturya müessesesinin profesör unva
nını haiz bir mütehassısını her yılın i
kinci kanun ve haziran aylarında An
karaya getirterek fabrikasını ve iı.tih
salatını buna kontrol ettirdikten başka 
atandard imalattan ayrıdığı biraları 

da, kışın tirenle ve yazın tayyare pos
talariyle, o müesseseye göndererek 
tahlil ve murakabe ettirmektedir. 

Bu kadar itina ile imal edilen bira
nın dikkati celbetmemesi imkansızdı. 
Yavaş yavaş kalabalıklaşan bir müs
tehlik kütlesine bira yetiştirme ğe ça
lışan Ankara birası fabrikası hem ar
tan talebi karşılamak ve hem de arpa· 
}arımızı kıymetlendirmek vazifesini 
daha büyük bir ölçüde yerine getir
mek maksadiyle küçük fabrikayı bli· 
yütmeğe karar vermiştir. 

Tamamiyle otomatik olan yeni fab
rika biracılık endüstrisinin erişmiş 

100 derecede kaynayan bira 
aoiumağa aeukediliıµuı 

~rpCl,)'1 lilizlendbm•fe yarayan 
makine 

bulunduğu ıon terakkilerin bir ifade
sidir. Fabrika, bu sefer, 3.500 değil 
normal say ile 40.000, ve gene işçi sa
yısı çoğaltılmak suretile, 70.000 hekto
litre bira imal edebilecek bir vüsatte
dir. 

Bu fabrika kurulmadan, eski fabri
ka hakkında yapılmıt olan ekonomik 
ve endüstriyel tetkiklerin hepsi, fa
kat bu defa yeni fabrika ölçüsünde 
tckrarlanm19tır. 

Bu münasebetle yunu da işaret ede
lim ki, İktısad Vekaletinin vaktiyle 
bitaraf bir hükümet organı sıfatiyle 
ve bu tetebbüsün yerinde ve ekonomi 
icablarına uyun olup olmadığını tayin 
ındksadiyle mütehasıslara yaptırmı9 

olduğu tetkikler en müsbet neticeleri 
vermiştir. 

*** Bugün Türkiyedeki bira istihlak 
mikdarı, son yılların istatistiklerine 
göre, senede 22.000 hektolitre kadar
dır ve bu mikdar bira 18.000.000 nüfus· 
lu Türkiye için, denizde damla gibi 
bir şey sayılmak lazımdır. 

- Bira istihlaki artacak mıdır? 
- Elbette artacaktır. Zira bugün 

memleketin uzakça taraflarında bira 
içilmemekte olduğunu iddia edebili
riz. Oralara bira ya gönderilmemekte, 
yahud gönderilen biralara - Ankara bi-

Macaristan ve 
Almanya 
(Başı ı. inci sayfada) 

"- Gözlerlmi.r;, memleketlerlmi
zin mUruru zamana uğraması kabil 
olmıyan hayati haklarına ve bu yolla 
aynı zamanda hakiki ve mutedil bir 
Avrupa aulhu asıl hedefine dikilmit 
durmaktadır.,, 

B. Daranyi, cevabında ezcümle 
'unları söylemiştir: 

"- Vatanımın büyük alman dev
letine, zamanla kuvveti anlafılmış o
lan ve müşterek menfaat sağlam te
meline dayanan eski bir dostlukla 
bağlı bulunmasından dolayı memnu-
niyet ve iftihar duymaktayım. Umu
mi harbte ancak daha fazla resanet bu
lan bu dostluk, daima sulha hizmet 
etmiştir.,, 

Neler konuşuldu? 
Faris, 23 (A.A.) - Daranyi ve dö 

Kanya'nm Berlin seyahati hakkında 
Jur gazetesi diyor ki: 
Almanyanın Peşte hükümetini kü

çük antant ile ve bilhassa Çekoslo
vakya ile olan yakla~ teşebbüsün
den vaz geçirebildiğini zannetmiyo
ruz. Bu hafta sonunda, Daranyi ve 
dö Kanya Berlini terkettikleri za
man bu büyük seyahatin, dostane bir 
siyaset çerçevesini geçmediği anla
şılacaktır. 

Uvre diyor ki: 
Berlin'in ümidi hilafına, macar 

devlet adamları, antikominten paktı
na iltihak teklifini hemen reddetmi•
lerdir. 

Fon Ribhentrop BerJine gitti 
Londra, 23 (A.A.) - Almanyanın 

Londra elçisi Fon Ribbentrop bu ak
şam gene Berline hareket etmiştir. 

rasına değil - zamanın 'tahribkarlığına 
tahammül edebilmeleri için bir takım 
yabancı maddeler ilave edilmekte~ir: 
Ankara birası fabrikası, bir tanesını 
İstanbulda, Haydarpaşa istasyonu ci
varmda inşa ettirmiş olduğu doldur
ma istasyonlarını memleketin her ta
rafında kuracaktır. Ankara birası, Or
man c.riftliğinden, aluminyom tanklara 
doldurularak soğuk hava vagonlariy-
le bu iı.tasyonlara gönderilecek ve bu 
ibtasyonlarda fıçılara veya şişelere 
doldurularak piyasaya arzolunacaktır. 

Vaktile Mısır ve Suriyede olduğu 

gibi Türkiyede de bira fabrikası kur
muf olan Zürihteki müstemleke bira
cıları sendikasının böyle bir t~ebbü
se giri§mesi tasavvur bile edilemiye
ceği için bizde bira istihlaki birkaç 
liehre inhisar etmişti. 

Milli bir vazifeyi ifa etmekte olan 
Orman çiftliği idaresinin bahsettiği

miz tedbirleri, Türkiyeyi bira müs
tehliki memleketlerden biri haline ge· 
tirecektir. 

Ankara birası, alüminyom tanklar
la, komşu devletlere de gönderilecek
tir: yeni Diyarbakır - Irak - İran hat
tımız iki yakın komşumuza türk bira
cılığının eşsiz mahsulünü tanıtacaktır. 
Kullandığımız "türk biracılığının 

e§siz mahsulü,, aözlerini ancak haki
katin ifadesi olarak kullanıyoruz. Son 
Selanik enternasyonal sergisine Tür
kofis vasıtasiyle gönderilmiş olan An
kara birası, orada en büyük mükafatı 
kazanmı9tır. Straı;burg'da, Türkiye 
biracılığı hakkında verilmiş olan bir 
konferansın Ankara birasını öğmekle 
bitirememi9 olduğunu biliyoruz. 

Bu yuının başında imal tarzını tel
his ederek anlattığımız biracılık, ba
sit değil, en ince sanatlardan biridir. 
Hatta biracılık yapabilen bir memleke
tin endüstrinin her şubesinde muvaf
fak olacağı umumi bir kanaat halinde 
bütün medeni dünyaca bilinmektedir. 
Netekim bazı memleketlerde bira fab· 
rikaları varsa da malt fabrikaları yok-
tur. Son zamanlarda Şanghayda kurul
muş olan 32.000 tonluk bir bira fabri
kası, muhtaç olduğu maltı yabancı 

memleketlerden getirtmektedir. 

"'** 
Ankara birası en lezzetli Avrupa 

biralarındandır da; tıpkı Baviera bi
raları gibi, Münib birası gibi... Ve bira 
denilen güzel içki budur. 

Terkos suyu içmeğe alışmış olan
ları karakulak suyu kandırır mı? An
kara birası karakulak suyu gibidir. 

Nasuhi BAYDAR 

Çiltl ikte Ankara birası fabrikası genifle tiliyor. 

Anayasada değişiklikler 
(Bı~ı 1. inci saylıdı) da vekalet adedleri 12 den az 16 dan fazla 

olamıyacak ve vekaletsiz vekillikler ihdas 
edilebilecekti. Haber aldığımıza göre bu 
kanunun hükümlerinin tadili için de bir 
proje hazırlanmıştır. Proje bir maddededir 
ve vekillerin adedini takyid etmemektedir. 
Devlet işleri yeni vekilliklerin kurulmasını 
lüzumlu kılacak olursa hu ihdas, ba~'\·ekilin 
teklif ve Cumhur Rei~inin tasdikiyle olabile· 
cektir. Yeni proje aynı şartlar içinde adcd
lerin azaltılmasını da mümkün kılmaktadır. 

killeri, mesuliyetlerl, vazife •e salahiyetle
rine aiddir ki bu hükümler, anayasada beş 
madde ve fıkra içindedir. 

Aynca aynı teklifle anayasamızın 48 in
ci maddesinin de tadili üıtenmektedir. Bu 
madde ''Vekaletlerin adedi kanunla tayin 
edilir" hükmünü ihtiva etmektedir. ''Adcd,, 
ke1imesinin ana hüküm olarak kalması 
doğru görülmediğinden maddenin ''Veka
letlerin teskili mahsus kanuna tabidir." .. 
şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiştir. 

Geçen sene kabul edilmiş olan "hükü
met dairelerinin vekaletlere taksimi ve si
yasi müste~arlıklar" hakkındaki kanunla 

Her iki teklif ve projenin alakalı encÜ· 
menlerden hu hafta geçerek Kamutapn 
önümüzdeki yakın toplantı ruznamclerine 
alınması beklenmektedir • 

İngiltere 
anlaşmak 

ile 
• • 
ıçın 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
leri hakkında ilk kararlar verilecek
tir. 

Tahmin edildiğine göre bu sual
lerden bir kısmına bazı şartlar altın· 
da müsbet cevablar verilebilecek, fa. 
kat Avusturyada reyiama müracaat 
ihtimalinin doğurduğu mesele ciddi 
zorluklara sebebiyet verecektir. Bu 
mesele hakkında ingiliz nazırlarının 
fikirleri muhteliftir. 
Öğrenildiğine göre nazırlardan ba

zıları Anschluss'd~ kaçınılmıyacağı 
kanaatindedirler. Bir kısmı da Avru
pa nizamı için vahim neticeler tevlid 
etmesinden korktukları için bu fikre 
şiddetle muhaliftirler.Diğer cihetten 
Fransanın muhalefetinden endişe e
dilmektedir. Bu memleketin İngiltere 
ile itilafının bir akide bir mecburiyet 
feklinde olduğunu herkea tasdik et
mektedir. 

Avusturya meselesinin uzun müna
kaşalara sebebiyc.t vereceği tahmin e
dilmektedir. Ve İngilterenin Alman
yaya Avuı;turya hakkındaki hattı ha
reketini bildireceğinden fÜphe edil
mektedir. 

Tuna havzasında alman 
davasını üerleınıek için 

Paris, 2 3(A.A.) - Lord Halifakı'ın 
avdeti hakkında Eko de Paris diyor ki: 
"Eğer Lord Halifaka'a her hangi bir 

tekliite bulunulmuş ise, bu teklifler, 
muhakkak evvela, Avusturyayı ve Çe
koslovakyayı alakadar eder mahiyet· 
te olmuştur. B. Hitlerın, Tuna havza
sında alman davasını ilerletmek için 
tngilterenin müzaharetini veyahud 
hiç olmazsa bitaraflığını elde etmek 
için müracaatlar yapmış olması hiç de 
varid olmıyan bir :;ey değildir. 

Fakat, sulh seven devletler daha 
fazla cesaret ve müdebbirlik gösterme
dikçe, Hitler Almanyasının sulh yolu
na gireceği ve askeri ve ekonomik ae
ferberlikten vazgeçeceği ümid edile
bilir mi ?,, 

Republik gazetesi de diyor ki : 
"Şurasını şimdiden nazarı dikkate 

almak mecburiyetindeyiz ki, Avustur
ya ve yahud Çekoslovakya hududların
da bir .şey olursa İngiltere kımıldamı
yacaktır. Avusturya ve Bohemyada 
vukua gelecek hadiseleri bu sefer 1-
talya dü9ünsün ve o ölçsün. Zira, teh
likede bulunan odur.,, 

Pöple gazetesi diyor ki : 
"Lord Halifaka'ın seyahati ile zihin

lerde hasıl olan karışıklık, eski diplo
matik usullere avdetin fenalıklarını 
iyice anlatmaktadır.,, 

Lord Hali/aks Kıral tara
fından kabul edildi 

Londra, 23 (A.A.) - Kral bu aabah 
lord Halifaks'ı kabu !ederek lordun 
Hitler ile yaptığı mülikatlar hakkın· 
da izahat almıştır. 

Kral, bundan sonra lord Halitaks'
ın da ittirak ettiği hususi bir meclise 
riyaset etmiştir. 

B. Eden Jransız elçisiyle 
görüştii, 

Londra, 23 (A.A.) - Hariciye nazı
rı Eden bu akşam Fransa bilyük elçisi
ni kabul ederek bir saatten fazla gö
rüşmüştür. Bu konuşma Halifaks'ın 
Berlinden dönUşU ile alakadar görUl
mektedir. İngiliz politik mahfilleri 
bugilnkü enternasyonal gartlar içinde 
fransız hükümetiyle ııkı temasın mu
hafazası lüzumunda ısrar göstermek
tedirler. 

Halifaks'ın seyahatinin 
neticeleri 

Londra, 23 (A.A.) - Lord Hali
faks'ın Almanya seyahati hakkında 
Başvekil Çemberlay'in yarın avam 
kamarasında yapacağı beyanat uzun 
olmıyacaktır. 

Royter ajansının öğrendiğine göre 
ingiliz hükümetinin görüşleri §Udur 
ki, bu ziyaret cidden yaphmaya de
ğerdi ve Halifaks'ın bu konuşmaları 
neticesinde hakiki bir terakki elde e
dilmiştir. 

Lord Halifaks Hitler, diğer alman 
devlet adamlarile yapmış olduğu ko -
nuşmalardan memnun olmakla kalma
mış alınanların dostça hattı hareke
tinden dolayı mütehassis de olmuıtur. 

Küçük sonat erbabı 
kimlere derler? 

(Başı 4 üncü sayfada) 
kolaylaştırıcı hükümlerin konması, 

muayyen sanatlar ve mahaller için te
sislerinin İktısad Vekaletince mecburi 
tuutlması gibi esasların vazı, memle
ket küçük sanayünin yekdiğerinin za· 
rarına çalışmamasını ve müttehid bir 
kütle halinde muayyen bir gayeye do 
ğru inkişaf ederek ilerliyen disiplin -
li müstahsil bir kudret olmasını temin 
edecektir. Kooperatiflere verilen ehe
miyetsiz hususi muafiyetler, gerek 
küçük sanat erbabını kooperatif halin
de toplamak ve gerek kooperatiflerin 
inkişafları bakımından psikolojik bir 
ehemiyeti haizdir • 

Teıkilat 
Küçü sanat erbabının mahalli bir

likler, vilayet kongreleri ve umumi 
kongre ile idari teşkilatımıza muvazi 
Uç dereceli bir teşkilata bağlanması 
gerek mesleki tesanüdün temini ve 
gerek küçük sanatların memleketin 
umumi ihtiyac.rlarına göre inkişaf ede
bilmesi için alınması icabeden tedbir -
lerin ittihazı bakımından c.rok ehemi • 
yetlidir. Mahalli küc.rük sanat birlik • 
Jerinin intihab ıekillerine idare heye
ti azalıklarına müzakere ve faaliyetle
rine İktısad Vekaleti ve mahalli en 
büyük mülkiye memurları tarafından 

bazı müdahaleler yapılması hakkın
daki hükUmler, bu te§ekküllerin faa
liyet ve enerjilerini mesleklerinin hu • 
dud ve şümulü dairesinde teksif ede
bilmek gayesiyle konmuşlardır. Mes
lek teşekküllerinde çırakların beledi
yelerce seçilen bir mümessil vasıta -
siyle temsil edilmeleri hakkındaki hü
kümle, çırak haklarının bilakaydüıart 
ustalar tarafından istismar edilmeme
ıi çıraklara, umumi disiplin ve istih -
sal bakımlarından, f aideli bir unsur o
larak yetiştirilmeleri temin edilmek 
istenilmiştir. 

Mahalli birlikler milmessillerinin 
.senelik vilayetler kongresi halinde 
her vilayet merkezinde toplanmaları· 

nı temln etmekle nisbeten daha geniş 
bir sahada çalıımakta bulunan küçük 
sanatkarların bu sahaya göre genişle
miş bulunan umumi vaziyet ve ihti
yaçlarını müşterek bir teşekküliln me
auliyet ve zımaru altına almak ve alı -

Küçük Dış Haberler 

X Viyana - Tıb fakültesinde ted
ris müddetinin uzatılması üzerine ta
lebe gürültü yapmış ve bunun üzeri -
ne tıb fakültesi dersleri muvakkaten 
kesmiştir. 

X Vaıington - İş nezaretinin bir 
istatistiğine göre, 15 teşrinievvelden 
15 teşrinisaniye kadar geçen müddet 
zarfında, endüstri istihsaiatında mah
stıs bir azalma görUnmüş ve bu ay i -
çinde eski aylara nisbetle 80 bin işçi 

çalışmamıştır. 

X Tunus - Otobüs ve tramvay 
işçileii bugün toplanarak ücretler art
tınlıncaya kadar umumi grev yapa -
rak tehir münakalatını durdurmaya 
karar vermişlerdir. Şehirde münaka
lat tamamiyle durmuttur. 

İçi fişek dolu çuvallar 
Dieppe, 23 (A.A.) - Montreuil yo

lu üzerinde bir çuvalda üç yüz fişek 
bulunmuftur. Diğer tarafta pilajda Ja 
gene içinde fişek bulunan bir çanta 
daha görülmüıtür. Polis derhal tahki
kata giritmittir. 

B. Daladye 1\tajino hattını 
teftiş ediyor 

Paris, 23 (A.A.) - Harbiye bakam 
Daladye, yanında fransız ordusu 
ba9 kumandanı general Gamlen oldu
ğu halde tarktaki Majina hattını bu 
sabah teftişe ba~amıştır. 

Bugün Lanter müstahkem bölgesini 
teftiş eden Daladyc yarın da sar müs
tahkem mevkiini tefti' edecek ve ak
şama Metzde askerin geçid resminde 
bulunacaktır. 

nacak tedbirleri bu esaslara göre ha • 
zırlamak imkanlarını bulabilmek gaye
si takip olunmuştur. 

Küçük sanatlar umumi kongresi de~ 
letin küçük sanatlar siyasetini mem 
leket ihtiyaçlarına uygun bir şe ... ilde 
tayin ve tanzim edebilmek bakımın· 

dan çok ehemiyetli bir rol ifa edecek .. 
tir. 

intikal dcvre.'finde 
Kanunun tatbik sahasına konulma .. 

siyle bugün bilfiil mevcut bulunan 
küçük sanatlar erbabının vaziyetleri
ni, kanunun vazettiği yeni hükümle
re tetabuk ettirebilmeleri için geçme .. 
si icabeden intikal devresinde alınma· 
sı zaruri görülen tedbirler muvakkat 
hiikümlerde yazılmıştır. Muvakkat 
şahadetname ve muayyen müsaade 
müddetleri hakkındaki maddelerle 
kanunun neşrinden evci çıraklık ve 
kalfa!rk devrelerini geçiren ve bilfiil 
usta olarak çalışan sanatkarların mük· 
teseb hakları, bu proje ile iktisab e • 
dilmesi arzu edilen mesleki ehliyet 
ve disiplini bozmıyacak bir şekilde, 
him:ıye ve ıiyanet edilmek istenmiş • 
tir. 

Cezai hükümler 
Gerek umumi disiplini bozma ve 

mesleki ilerlemeğe mani olma gibi 
umumi sebeblerle ve gerek husus! 
hakların ihlali dolayısiylc kanun ah
kamına muhalif harekette bulwıan 
küçük eanat müntesipleri para ve mu• 
vakkaten çahşmadan veya öğrenme• 
den menedilme gibi cezalarla ceza• 
landırılacaklardır. Cezaların çoğal• 
masını tayinde şahsi zararlardan zi .. 
yade projenin esas gayelerine muha· 
lif olan hareketlerin nazarı itibarc 
alınması prensip olarak kabul edil· 
miştir. Cezaların mahkemeler ve be· 
lediye meclislerince verilmesi hak· 
krndaki hükümler, sanat milntesiple
ri arasında tahaddUs edecek olan %8• 

rarlı ve lilzumsuz bir mUsamaha ve 
geçimsizliğin önUne geçilmek !aten• 
miştir . 

Nilıai lıiikiimler 
Lokavt ve grevin İt Kanunu ah· 

kamına ta.bi bulundukları hakkındaki 
madde, memleket i' hayatını tanzim 
eden kanunların yekdiğerini tamam
lamak zaruretinde bulunduklarını te
barüz ettirmektedir. 

Fransız senatosu kabineye 
itimad re}i verdi 

Paris, 23 (A.A.) - Ziraat siyaseti 
hakkında ayanın yaptığı müzakereler 
yüz muhife karşı 195 reyle hUkümcte 
itimad beyan olunmasiylc neticelen• 
mi,tir. 

B. Stoyadinoviç alman ve 
İtalyan elçileriyle göriiştü 
Belgrad, 23 (A.A.) - Başvektı 

ve hariciye nazın Stoyadinoviç dün 
Belgraddaki italyan ve alman el&ile
rini kabul etmiştir. 

İtalyada bulunan yugosıav 
askeri heyeti 

Belgrad, 23 (A.A.) General 
Beliç'in riyasetinde bir müddet İtal
ya'da kalmıt olan yugoslav askeri he
yeti dün akşam Belgrad'a avdet etmiş
tir. 

Bir tayzih 
Dünıcü sayımızdaki zabıta vakala

rı arasında adı geçen B B. Mahmud, 
Celal, Hüseyinden bir tavzih mektu
bu aldık. Hidiseyi yapan Ahmed oğ-
lu Osmamn; lokantasına gelerek bir 
plağın çalınmamaııından mUtevellid 
iğbirarım kendisinin ve arkdatları 
BB. Mahmud ve Celalin üzerine hü· 
cum etmek suretiyle gösterdiğini 
söyliyen lokantacı B. Hüseyin; Os
manın bu suçunun sabit olduğunu ve 
mahktım edildiğini kaydetmektedir. 

Üç arkadaş kendilerinin Osmanla 
işret ettikleri hakkındaki iddayı da 
redderek, suçlu ile hiç bir münase
betleri olmadığını tasrih etmektedir
ler. 

Hadiseyi bu tekilde tavzih ederiz. 
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Bir yolculuk 

azan: Franz MOLNAR Çeviren: Hilrmeı TUNA 
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lfalC,a~n - Kısacası, demek sizdiniz nımda taıırım. (Saylalarııu karııtırır) 
E orkunç şey ! Şu sayfadaki yuılı olanları okur mu-

lc ~k~k :- Hiç de korkunç değil. He- ıunuz? Teğmen hikiye9i ,size anlattı· 
ka~ı hıç korkutmadı. ğım gibi, bütün tafsiU.tiyle yazılıdır. 

hi ın - Zaten bakıflarınız bana Erkek _ (Saylaya balcarak) De-
~Yabancı gelmiyordu. mek ki, doiru İmif. 

0 .~~-~k - l>egilmi efendim? Ben de 

h 
.. &-:-~u hatırlıyorum. Fakat, fimdi da- Kadm - Bundan daha iyi delil olur-
.. ıyı ha mu ki? hür tırlamağa başladım. Çünkü, 

h-un bu olan biten şeyleri unutmuş- Erkek - (Okur) Hakikaten doğru. 
-.q,, Peki, biraz evvel niçin inkira saptı-

~dın - (Suratını asar). 
zrıı rkek - Çünkü, bu anlattıklarını
beb aklımda kalması için ortada bir se
linl Yoktu. O gün, Kecskemetdeki ni-

t una gidiyordum. 
tadın - Aman yarebbi !. .. 

11.
1
n rkek - O göz dilini ,sizin anlattı-

6 ız b" . liııiz ıçımde anlıyamamıştım. Elle-
Ztiın ~ b.~k~rken, niıanlımm babası gö
ler Ün onUne gelmişti. O adamdan ne
c1u.!_c~e.miştım. Acı acı gülümseyor
CIQ ~ı~ ıse, elleriniz hoşuma gitti de, 
~ ıçın gliliımaiyorum .andınız. 
t dın - Evet, öyle sanmı9tım. 

tig· tkek - Ayaklarınıza gözümü dik
ııu ını zaman, ciddi bir meseleyi dütü· 
de Yordum. Bunun ne bir saygı ve ne 
llinerke~lık tarafı vardı. Benim dil
de dtiğum şey, benim evlenme itlerin· 
dl aııınıası icabeden bir çok engeller-

h:~ın - Neler işidiyorum, Alla

~otrkek - Tren, yoluna devam edi
Pa rdu; ben ise, karımın babasından 
s~~ çıkmayacagını düşünüyordum 
ltıt ın "Nevermore,, dediğiniz, işte bu 

lele ile alakalı idi. 
•c!:dın - Çıldırmamak elde değil, 

E liın l 
d" rkek - Kecskemet'e varınca, ken
~- ktndiıne "kızın bana verilip veril· 
lı 1Yec:egıni, artık kati surette anlama
/1~ ... diyordum. lçimi çekerek treı. 
r:n ındim. Hiç bir tarafa başımı çevir· 
~d.:~ yolwna devam ettim. Slzin bah
ç k~~ı?iz ve hala unutmadığınız iç 
~ ı~ı. ıle ~aşımı hiç bir tarafa çevir-
~§ım, lfte bundan dolayı idi. 

,,_ dm - Allah Allah. Acaba daha 
...:ler i'iteceğim •.. 
t 'trkek- Kendimi tanıtmamalı idim. 
~nkü, baıkalarının hayallerini alt 
"1ltı ~li insanca bir hareket tel&kki 
~Yorum <la onun tçlil:"'Pn.t; nı1ııif 
il r bir bayanın hakkımda besledili 
Ygı, takdir ve aşka kendimi llyik 
~ediğim için, böyle hareket etmem 

11n geldi. 
, 1'aciın- Ağlanacak bir hal ... Demek 

•U.bay siz idiniz ? 
ltrkek - Evet. Portakal renıinde 

~tli. Tek bir aarı yıldızlı. Sepd
~ ltecskemete kadar evet, ben idim. 
~dın - Demek ki böyle lmif. Ne 
&Oıı·· yazık ki böyle olmuf. O aakere 

ül vermek ne hoştu. 
it trkek - Doğrusu çok mütee11irim, 

>'ın bayan. 
~apur Ableaziaya yalıla~mı§tıt.) 

!ı dın - Ne kadar acıklı bir vaziyet. 
~ "aziyet şunu isbat ediyor ki, biz 
it 1n_1~~· kendisine güzel vasıflar ia· 
q ~tı~ımiz müddetçe, o erkek sevgimi 
~Yık oluyor. Yazık. Bu günkü fias
~ Çok fena. Bereket versin, kendi-

l!':teseUi edecek bir tarafı var. 
tkek - Hangi tarafı ? 

~ 'll.t..dın - (Kayıdsız): Bütün bu hi
~enin uydurma oluşudur. 

tkek - Ne dediniz ? 
bi~?ı?- Baştan aşağı uydurulmuş 
ı;, hikaye. Yarın kocam gelecek bü
'"ll .. 
le ·ı°IXlrümce bir defa olsun Budapcş· 
ltıt~~ !emesvar arasında yolculuk et· 

it 1&ıttıi ondan öğrenebilirsiniz. 
~kek - Öyle ise .•. 

blof dı? - Biıtün teğmen maaalı bir 
l'il.Jıa 1dı. On altı yıldanberi bütün se
tiğ· tlerinde kendisine arkadaşlık et
~~ kocam buna şahiddir. Ayıp etti
'1c~Qen size hayali alt üat etmenin ne 

t k oldugunu ögreteceğim. 
ıt1ııı.tkek - Hım. Şimdi daha iyi anla
~tla !!':ger ben de, çocukluğumda sa
~d ~an gözümden dolayı askere alın· 
tt( 

1 &1rnı vesikalarla size isbat ede
Jıaı/1tvkide olmasaydım, belki beni 
~ ılcatcn yalancılıga sevkedebilirdi-

&Ol'l ~dın - Sahi mi? demek yalan 
~ tdıniz ı 

llrı r~~k- Evet. Fakat kendimi entre
ltıtn ~~t~reyim diye değil; sırf, teğ
'İtt .~kayesinin uydurma olduğunu 
b'llııdlöylctmek için bu yola saptım ve 
trıı dil da muvaf~ak olduıiı Kadınla
tı b ogru söylemedikleri şeylere kar· 

(;taktikle hareket etmek lazımdır. 
~dı tızaffer bir rnsan tavrı takınarak 
~a bakar.) · 

llıatıdın - Şu küçük çantayı lütfen 
ı. tlnısınız ? 
4:.tkek 
~ -Bunu.mu?. 

6;r ı:ın - (Çantayı açarak, içinden 
ıtı111 lın de/ter çıkaur.) Lütfen bakar· 
olan nız? Bu defterin üzerinde yazılı 

ı. 1 0 kurmusunuz 4:.tk . 
~ tk-(Okur) "Hatıra defterim.,, 

·~dın - Onun bunun eline geçme
n korkarak bu defteri daima ya· 

nız ? 
Kadın - Çünkü yalan ıöyledifiniz 

bqka türlü anlqılamıyacaktı. Size bir 
şey sormak isteyorum. Portakal ren
ğindeki apuletler, aklınıza nereden 
geldi? Hatıra defterimde de teğmenin 
apuletleri portakal renginde olduğu 
yazılı. 

Erkek - Bunu tahmin etmek zor 
bir şey değildi; çünkü, yeğenlerimden 
biri Seged alayına menaubtur. Onla
rın apuletleri portakal rengindedir de 
ondan dolayı biliyorum. 
Kadın - Ha.. (Vapur iskeleye ya

naşıyor). 

Erkek - Sayın bayan hürmetle se
limlarım. (Ayrılmalı ister). 

Kadın - (Erkeğin Jcolundan 
tutarak) Liltfen biraz bekleyiniz. Si· 
ze iki lafım var: Hayatınızda hiç bir 
zaman kadına kartı yalan ıtratejiai 
kullanmayınız. Böyle hareket edince. 
mağlub olacağınızı önceden heaaba ka· 
tınız. Hele bizim hayallerimize sakır: 
elinizi aUrmeyinb. Çünkü, timdi gör· 
düğünüz gibi, hayallerimize dokunu. 
tunca, son hadoe varmaktan bile çekin· 
meyiz. Esaı itibariyle, hayaller de 
bot bir yalandan batka bir 9ey değil· 
dir ama, bb: kadınlar, biri hof olıun da 
geri kalanları fıtene nahoı olıun, on 
yalanı bir araya getirebilecek kudret· 
teyiz. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayı
nız bayım. Allahaıamarladık. 

Afrodit mabedinde 

bulunan eserler 
Nullll'nin cenubundaki Karacasu 

kazasına ballı Geyre köyünün oldu
ğu yerde e.lı:l Anadolunun mUhlm bir 
dyaret yeri Olan A~odlt ~ 
ihtln eden Afrodlayu harabeleri 

vardır. Mabed timdi bile kıamen a
yaktadır. Burada 1902 ve 1912 aene
lerinde fransızlar bazen arqtırmalar 
yapmışlar ve bir takım parçalarla ba
zı heykeller İıtanbula nakledflmi§ti. 
Son defa hUkUmetkı mUaaadeılyle 

aynı yerde araıtırma yapan ltalyan 
G. Jacopi milld'dan sonra birinci as
ra aid mtlhlm eeerler bulmUfhır. Bun
lar ılltun üzerinde duran ve yüksek 
kabartma heykelleri ihtiva eden fl· 
rizler ve korni9lerden ibarettir. Ana· 
dolunun yeril 1anatktrlın tarafmdan 
yapılan bu nadir luıbartlll&lar maballt 
zevki aksettirmektedir. 

Bu nerlerin, Ege killtilr beleele
rini toplayan bmirdeki de•l•t ~
sesine taırnmuı kararla911119tır. 

Dünkü çapratık kelimelerin 
halledllmit tekli 
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SOLDAN IAOA : 
1 - Bir nota - Pabılpıı lçbutekl. 

ULUS 

1 Dünyada neler oluyor 

Danyanın en 
acaib mektebi 
Bir çok mekt~bler görülmÜIJtÜr ama, 

1939 da Londrad,a açılacak olan mek
tebin bir egi hiç bir memlekette tesis 
edilmemittir. 

Dünyanın en acaib mektebi diyoruz. 
ÇünkU, kos kocaman bir otel mektcb 
vazifesini görecektir. Bundan bir kaç 
gün evvel Cheltenham'da otel ve lo
kantacılar kongresi açılmı,tı. Bu kong
rede, idare meclisi azalarından Reeves 
• Smith, parasını da temin etmit oldu
ğu bir projeden bahsetmiştir: 

Yugoslavyada birlesik muhalefet 
karsısında hükümetin politikası 

Otellerden biri otelcilik ve lokanta
cılık mektebi olacaktır. Meslekten ye ~ 
tipıi' ve tanınmıı hocalar, elhı-eı ta Bütün memlekette, hususiyle parti· 
!ebelik kurslarda ders verecekler ve lerin sık sık toplantılar yaptıkları 
bu suretle otelci ve lokantacı yetıştire- harb mıntakalarında politik faaliyet 
ceklerdir. hararetle devam etmektedir. Yugoı-

Otelin milgtedlerini bizzat ta.ebeler lav Radikal birliği, parlamento içi ve 
teşkil edeceklerdir. Bu ellı tcı.lcbenirı dıız iki muhalefet, içtimalar yapmak
her biri, 11ra ıle hazan, mütterı. ara ta olan ve son muhalefet uzlaşmasının 
sıra a,çı, bir çok deialar ;arson, .tHn· müzakeresi bu içtimalarda devletin iç 
sörcU, bula,ıkçı olacaktır. Hasılı ,bun- organizasyonu bakımından en ehcmi
lar modern bir otelde görülen biltiln yetli mesele olarak tetkik mevzuu ya-
iıleri yapataklardıı. pılmaktadır. 

Her halde bu mektebte müfteri ol- Hükümet azalarından bir çoğu yu-
mak, derslerin en hop gideni olsa ge- goalav Radikal birliği'nin gösterileri
rek. ne iştirak etmişler ve fırsattan istifa. 

Kongre azasından biri ders ve istira· de ederek, yalnız kendi partilerinin 
hat saatlerinin ne tekilde tertib edilece değil, fakat biltiln Stoyadinoviç kabi
ğini ıormuıtur. Mister Smith, bu mek- nesinin olan bir görUşü izah etmi'
tebte günde 24 saat ders verileceğini lerdir. Milli yugoslav partisinin iti
söyliyerek, gecelen de verilecek ders- mad tarafdarlariyle yeni harb federa
lerle, talebelerin beceriklilikleri ve in- listleri arasında. hükümet, zahiren bi
tikal süratleri tecrübe edileceğini illve ribirine zıd görünen ilham ve ihtiyaç
etmiştir. Proıramda hakiki şekliyle Iarı uzlaftınnak için, ademı merkezi
tatbik edilemiyen yegane tube, ticaret yet tezini müdafaa etm~ktedir. 
ve muhasebe 9ubeai olacaktır. Bakanlardan Dragi,a Svetkoviç, 

Çünkü, müşterinin gelip gelmiyece- Stapar'da 4000 tarafdarın huzuriyJe 
ii taaası olmayınca, teoriden ileri gi- yapılan bir içtimada 8 ilk teırin uz1aı-
dilemiyecektir. masından bahıetmif ve hırvat politika 

1 
adamlarının bu u.zlafmayı Belgrad bir-

QfOmObİ letik muhalefetinden daha fula tüb-
heyle kar9ıladığını itaret ederek de-

ta m İ rCİIİ~ İnden miştir ki: 
.. Bu uzla,aıa. iki taraflı görüt ve tc-

m .ı lyonerl ig"" e mayüllere tercemanlık ettiği hiqini 
veren bir politik akittir, ve birlefik 

İmkan ve ihtimallerinin sınırı olını· muhalefet bunu en kıaa ve en emin 
yan Amerika, büyük kariyerler yap- yoldan iktidar mevkiine gelmek için 
nııt adamlariyle de meıhurdur. Ancak, bir manivela olarak kullanmak iste
buan ba'ka memleketlerde de böyle ıniflerdir .• .'' 
akıllara hayret veren adamlar yeti,ti- Bakan yugotlav radikal birliğinin 
ii de ltitilmektedir. bu ualafllla Irartnında mUf&ıhid vul-

BUytlk Brltanyanın Fordu olan Bill yetinde kaldıtını izah ederek •tıne 
Morris dünyada muvaffak olmu' in- töyle devam etmiftir: 
sanlardan biridir. Bu adamın hayat "- Kırallık hükUmetinin Ye yugoa-
aeyri anlatı1map deler bir mahiyette- 1 dir. Cocukluiunda liıallterenin Cow- av radikal blrlltlnln politikuı, 9u 
la kauba -.n iW )'il Admclm, bütün politik 

Y cıtmda bir lmalAthanede grupl~ arumda müaakerelere ve te-
ıtaj görüp çıraklık eden Bili, on yedi matlar mil d tmek ti 1 yqından itibaren ekmek parası kazan- mal bi:po11·aaatik hae e t ıur~!.. e, nor-

k b • · d LaJ . ya yaratıl.UMlaı gaye-
ma mec urıyetın e a mıt ve müsta- sini gUtmilftilr. Mevcud politik ıra. 
kil çalıtmayı lrafuma koydupndan, nunlarların hilafına ol k lime 
bet ingiliz liraaı sermaye ile küçük biı to muhalefeti ara1: par d n· 
dükkan açmıştır ne ve par amento ıfı 

Çalı,kanlıtı v~ it adamı olutu saye- :::-~=e:::wb politika ·~~rı 
ıinde, çok geçmeden komisyonculuk· Bu bakımdan slhaUrakümUaai adeüeftmi ıftıilr. 
tan az ı. b" t · 1 · v • bi • met n m r t m -v ıeçere.., ızn una ettıgı - samahaaı bütün b .. ün rı·k b 
ıikletlerini satılığa çıkamnttır. lemlerine tam b'uıunl po 

1 ı b~~~- • 
Bu ·aann bqlan&ıcında otomobil i· ıran ayı.Şa ve utun 

mal edilmete baflanınca, tasarruf san· 
dıiındald paraaını çekerek, ber tefi 
kendi yapmıf olduiu bir otomobil imal 
edip piyuaya çıkarmıttır. Bıkmadan, 
utanmadan faaliyetine devam eden 
Morriı, 1913 yılına kadar 400 otomobil 
yapmıf, satmııtır. 

Bundan sonra artık küçük imalitha
oeyi bir fabrika haline sokmu,tur. Bu 
C9in• seyrek rastlanılan adamın teknik 
itleri, anlayı' kabiliyeti, hele ticarc 

2 - Bedava - BeYCir. 
3 - Elektrik limbaamı yakan tükendi. 
4 - Yobaı. 
1 - Bet parmatı olan - latirab. 
6 - Yürek - Şarab 
7 - Sonuna bir E harfi illve edeneniz : 

cöatermek - ta. 
1 - Çoluk '°elik birlikte. 
g - Aynca - Kıaa bir saman. 

YUKARIDAN AŞAÔIYA : 

1 - Çanakkale JAkınmda bir kuaba. 
2 - Birden bire, fliceten. 
3 - Yakııır. 

4 - GUııet - Bir not. 
5 - Softa - Cereyanı nakleden. 
1 - Bir ırka meanb - Aba utan. 
7 - Mantar. 
1 - Beyeir - Söyle 1 
g - Kakqma - Ara. 

Ben hangi memleketim? 

bilmecesinin halli 
1-Bet 
2 - ata 
3 - it 
4 . 
5 = 3, 
6 - hata 
7 - at 
ı-atet 
9-aaab 

10- bq 
11 - taı 
12 - tan 
ZS - ana 
14 - baha 
15 - ıeb 
16 - aaba 

17-aea 
18 - ben 
19 - abea 
20-q 
21 - et 
22 - bit 
23 - aabah 
24 - heba 
25 - l&b 
26 - balı 
27 - tab 
21 - taban 
29 - tenla 
SO-tu 
31 - bab 

Habetistan'cbr. 

itlerindeki melekeai hayret edilecek 
derecede yüksek idi. 

192~ da S.000.000 ingiliz liraaı aer
maye ıle Morriı otomobil Limited sos
yetesini kurmu, ve üzerinden çok geç
meden, kendiıine lordluk payesi tev
cih edilmiıtir. Bundan bir kaç gün 
evvel 60 Yatma basan lord Nuffield, 
bugün 20.000.000 İngiliz lira serveti o
lan bir •damdır. 

llSATIWlcfl 
• 
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5. 

'· 
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• 

.. b. c. •• e. t ,. it. 

Beyaalar: 
1) vezir e3 - el 
2) ıal7ade e4 - e5 mat. 

Karalar : 
Şah e5Xd4 veyahud x 14 

. ~ ~ı~u batka hamle y~an tak· 
dırde ıkıncı hamlede claiına beyazlar mat 
yaparlar. 

mühim problemler için ldll ve hakiki 
bir hal şeklinin bulunmuı huıuaunda 
azimkir bir iradeye delalet etmekte
dir.'' 

Bakan sırp politika adamlarının ma
zileriyle tezadlı bir harekette bulun
dukları ve hırvat muhalefetine, yal
nız kendilerine bağlı olmıyan taviz
lerde bulunmu9 oldukları kanaatini iz
har ederek demiftir ki: 

"Teklif edilınıf olan hareket tarzı 
:nctodları daha dun fiddctle tenkid et
tikleri ana yasa ile ayni deiil midir? 

B. Svetkoviç bu polıtikaya kartı hü
kümet partisinin "sarih durumunu" 
belirtmıştir: 

"- Bır çok defalar söyledik: dev
let ve millet menfaatlerine kati suret
te riayet eden bir uzlaşmayı tuvib e· 
deceğız. Toplulugumuzun menfaatle
ı i ve milletimizin hayati daviları üze
rinde hiç bir hi11in yer alamıyac:ağı 
kanaatindeyiz. Biz, her türlü tedhı, 
ve Uatünlüll: siyaaetme muhalif oldu
ğumuzu tılen ııbat ettik. liütün mın
takalarımızın coirati ve ekonomik va
zıyatetıenne ıore mahalli menfaatleri 
nin tamamen tatmin edilmesini istiyo· 
ruz. Devlet ve milletin irade ve kuvve
tinin müaaadesi nisbetinde her iatika
mette mahallı meniaatleri garanti e
derek, fakat mılletımizın kudretli bir 
öevlet topJuJugu ıçınde müıterek bir 
hayat olan tarını ar.ıuıunu tatmin et
miyecek biltbn temayullere mukave
met ederek, merkezi iktidarın, her 
türlü nilfu.zlara karfı aıyanet edilmesi 
icab ettiği diitünceıindeyia.'' 

"Bu hayati menfaatlerin tatmini i· 
çin bir çok yollar ve usuller vardır ki 
bunlar vasıtasiyle ıyi netic:elere var
mak milmkilndür. Muhalefet u.zla1ma-
11nda intihab edil mit olan uaulUn kif i 
olmadığı, ve içinde iki iradenin, iki 
görUfiln, açıkça izah edilmeai JMım p
len hakikt bir ulqmanm ....ıı ... ıf· 
tarından mahrum oldutu kanaatinde· 
yiz. İ9te bu aebebler dolay11lyledlr ld 
bu "uzlqma" yı 9Uphe ile kartılamak· 
ta hırvat karcktl•rlmizle beraberia.'' 

hılyı 
İtalya'nm mii&takbel 

sömürge politikası 
Eko d'İtalia gazet:eeiııde Virpnio 

Gayda, İtalyanın müstakbel sömürge 
politikumdan bahsetmektedir. Mu
harrir şöyle demektedir: 

"Halk imparatorluğu Avrupa'dan 
Afrika'ya naldodilec:ek olan italyan 
kütleleriyle viicude ıetirilecektir. 11-
tismar, yalnız husuıi tefebbUslerle de· 
ğil, eeni' kollektivitelerle yapılacak
tır. 

Zirai ve sınat iltıamar iatihaal&tının 
cinıini ve nevini çolaltac&ktır. Bu ı. 
talya'nm otarflk iktitadlyatuım te· 
ıokkülü için kati bir merhale olacak· 
ıır.'' 

lrlandı 
lrlanda İngiltere 

anlapcak mı? 
ile 

Yorqyor Pott gazetesinin Dublln 
muhabiri töyle yazmaktadır : 

"Coagrave ve Valera partilerinin bir 
koaliıyon vücuda getirmeleri muhte· 
meldir. Çünkü de Valera'nın içinde 
bulunduğu mil,kil vaziyeti diizeltme
nin yegane çaresi budur." 

York9yor gueteıi de Valera'nın ln
giltereye kartı açtığı iktisadi harbe 
devam etmekten va.z geçeceğini ve 
Londra ve Belfut ile normal müna
sebetler kuracaıuu ilive eylemekte· 
dir. 

İngiltere 
Berlln konuşmalan nı 

netice verecek? 
İngiliz gazeteleri, Bedin muhabir· 

terinin bir ingllla • alman mukareneti· 
ne istinad edecek haldkt bir Avrupa 
sulhu için bqarılac:ak pek çok jUçlUk· 
ler mevcud oldufu hakkındaki tel
graflar üzerine ve resmi beyanata in· 
tiaren Lord Hallfaka'm •1abatine 
dair Komanterde bulu.-lrtan lçtinab 
ediyorlar. 
Şuramı kaydetmN Mü eder ki 
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Taymis'in ve Deyli Telegrafın Bcrlln 
muhabirleri bir noktada ittifak edi· 
yorlar: Resmi alman ajansının da bah· 
aetmi9 olduğu alman dıı bakanının 
muhtemel Londra seyahati alman ef
klrı umumiyesinde umumiyetle iyi 
kar9ılanmamı,tır. 
Taymiı muhabiri, Fölkiter Bcobah

ter'in yazısını zikr•rek diyor ki: 
.. Fon Noyrat'ın her ne zaman olursa 

olıun Londrayı ziyaret etmesi aley
hinde aldığı vaziyet ve son on günlük 
muhtelif hadisat 9unu gösteriyor: 

İngiltere ile timdi müzak~relere gi
ıipıek muvafık olup olmadığı husu
sunda Almanyada iki cereyan çarpış· 
maktadır." 

Deyli Telegraf muhabiri de nasyo
nal Saytunı'un makalesini kaydedi
yor ve diyor ki: 

"Göring ile sıkı mUnaaebeti olan bu 
ıazete milsbet neticeler zamanı geldi
ğini hiç sanmıyor ve görilfD1elerin bit
mesinin Almanyadan ziyade 1ngilte
reye mütevakkıf bulunduğu mütalea
sını ileri sürüyor. Bütün bunlar gös· 
terir ki alman kamoyu· pek alman -
İngiliz yakmlıjına tarafdar değildir. 
Şura11nı hatırlamak lizımdır ki her i
ki memleket aruındaki münasebet 
dostça olmaktan uzak kaldı ise ve hat
ta arada eerginlik çıktı iıe bunun ka
bahati bizde deiildir ve duygularımı
zı deği,tirecek olan da biz değiliz.H 

Alman ingiliz görüımeleri 
Noelden sonra baılıyacak 

Lord Halif&ka' Berlin ve Berchte.-
gaden seyahatinden ne getiriyor? Bü
tün Pariı ıueteleri, bu suale cevab 
vermek istemekte ve tahminler yürüt
mektedir. 

Pöti Parisyen diyor ki : 
"Alman ve in&iliz gazetelerinin lto

manterleri, bu fikir teatilerinin hakiki 
mahiyeti hakkında tezad halinde ol
malda beraber, bir noktada birletmek
tedir: GörUpeler, elveriıli bir hava 
içinde cereyan etmi9tir. Bundan çıka
ryan netice de, ingiliz devlet adamı
nın müstakbel görütme ihtimalleri ~ 
çin açık kapı bırakmış olduğudur. Te
min olunduğuna göre, Fon Noyrat'ın 
ingiliz davetine icabetle torıkinunda 
Londrayı resmen ziyaret ettiği takdir
de, bu görUpeler, hemen Noelden 
sonra dahi baflıyabilecektir. 

••• fakat ciddi güçlükler var 

Jurnal gazeteıinin Bertin muhabir,l 
gueteıinte 9unları bildirmektedir: 

"Burada görilpeler hakkında sarih 
maHimat tamamiyle mefkuttur. Maa
mafih lfittiiimi%e göre, iki taraf ara
sında. sulhun kollektif tefkilitlandı· 
rılmaamda, orta Avnıpada bilhusa A
vuaturya üzerinde Statüko'nun ida
mni, Almanya • çekoslovakya müna
sebetlerinin istikbali ve nihayet alman 
sömürge talebleri iizerinde ciddi güç
lükler meydana çıkmıftır. O suretle ki 
dün profnyonel diplomasi mahafilin
de mevzuu bahis edilen anlqma, sırf 
platonik bir anlqma olarak kalmı,. 
tır.H 

Görüşmelerin gizli tarafı 
var mı? 

Eko dö Pari'de Pertinaks' diyor kiı 
"Bertin ve Berchtesgaden görüşmele
rinin giali ve bilinmiyen tarafı ne o
labilir? Alman milletinin tefi, belki 
de ilk defa olarak kurnaz hareket et
mif, alman programını tam bir surette 
meydana koymamı" bu programın iç 
yüzünü ortaya atan iki taraflı paktlar 
doktrinini mevzuubahis eylememiş. ve 
yalnız, kanaatkar bir surette ileri aü· 
rUlen buı avans talebleri ile iktifa ey
lemittir. Bu talebler de Avusturya'da 
plebiıit ve Çeke>11lovakya'daki alman 
akalliyeti için de daha ıenit imtiyaz
lar olsa gerektir. l'B. Hitler, bu takdir
de, mUıtemleke taleblerini en ileri sa
renin müstemleke taleblerini is'af edı 
renin müstemlike taleblerini is'af ede· 
memek zaruretinde bulunduğundan. 
buna mukabil belki de merkezi Avru
pa meselesinde daha tavizkir bir hattı 
hareket takib eylemesi muhtemeldir.'' 

İngili• politikası değişmiyecek 
PopWer diyor ki: 
Her fCY ,unu gösteriyor ki, Lord 

Halifakı'ın Bertin ziyareti, ingiliz po
litikuına hiç bir değişiklik getirml
yecekdr. Vakıalar, niyetlerden çok da· 
ba nn-etlidir. Çemberlayn'in, Hitler 
Almanyaaı ile yeni bir yaklaşma teşeb
büsü yapmak istemiştir. Lord Hall
fakı'ın seyahati gibi seyahatler, iyi 
haber ılınam11 hüsnü niyet sahibi in• 
unları yanllf yola sevkedebilir. Zira 
bu gibi seyahatler, İngiltere ve Fran· 
aadaki demokrat partilerin yeıiııe ü
midini tetkil eden kollektif emniyet 
dıfında de ıulhun temin edilebileceıi 
7anlıt aehabmı ftl'mektedir.H 
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Kazalar 
Ereğliye su getirilecek 

Safran hanı satılıyor 
Emlak ve Eytam Banka.amdan (il 

YERİ 

Jandarma 
Depozito milidarı 

Muşamba alınacak 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
1 - Yapılacak iş: kasabamız A.maılar 

istikametinde (7) kilometre mesafede 
bulunan su isale işinin keşitnameaine 
aiddir. 

2 - Bedeli muhammencsi SOO liradır. 
A- Hulasai keşif cedveli. 
B- Projelerin tanzimi 
D- Kefifnamc, 
G - Fenni gartname, 
3 - Bu ite talip olacaklar su işinden 

anlar mühendis olması. 
4 - 29.11.937· tarihinde ihale elilmek 

üzere açık eksiltmeye vazedilmiştir. 
S - İsteklilerin belediyemize müra

caat etmeleri ilan olunur. 
(76S6-4224) - 3-6384 

Besiri hükümet konağı . 
ınşası 

Beıeri kaymakamlığmdan : 
Beşiri ilçesinde yeniden inşa edile

cek (2000S) lira (44) kuruş bedeli ke-
9ifli hükümet konağının tahsisatı 
mcvcud (lSOOO) 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 

Buldana akıtılacak 
su tesisatı 

Buldan Belediyesinden : · 
1 • Kapalı zarfla 29.9.937 gününde 

eksiltmeye konulup Ulus gazetesinin 
5799, 5794, 5789, S784 numaralariyle i
lm edilen Buldan kasabasına akıtıla
cak su yolu yapısına istekli çıkmadı
ğından 17842 lira 71 kuruş bedeli ke
tifli boru ve teferrüatı satın alınması 
ayrı ve 7120 lira 44 kuruş ~ifli boru 
f erfi, kaptaj ve sair inşaat kısmı ayrı 
olarak evelce ilm edilen şartlar daire
ainde kapalı zarfla eksiltmeye konul
mu,tur. 

2 • Boru ve teferruatının muvakkat 
teminatı 1338 lira 3 kuruş boru ferşi 
ve sair inşaatın muvakkat teminatı 534 
lira 3 kuruştur. 

3 - Eksiltme 2S ikinci teşrin 937 
çarf8!11ba günü saat on beşte Buldan 
belediyesinde teşekkül edecek beledi
ye encilmeni huzuriyle yapılacaktır. 

4 • İstiyenler evelki ilmda bildiril
diği gibi tartnamcleri ve buna aid ev
rakı Buldan belediyesinde ve Denizli 
Nafıa müdürlüğünde inceliyebilirler. 

3-6273 

Yulaf ve arpa 

alınacak 
Karacabey merinoa yetİ§tİrme 

riftliği müdürlüğünden : 
Karacabey Merinoe yetiJtimıe çift

Uği hayvanatı ihtiyacı için satın alına
cak iki maddede .zikredilen hayvan 
yemleri aşağıda yazılı olduğu veçhile 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - "529.500" kilo yulafın eksiltme
ai kapalı zarf usuliyledir. 

A - Yulafın beher kilosu tahmini 
fiat bet kuru' on iki buçuk santimdir. 

B - Muvakkat teminat olarak 
""2035" lira alınacaktır. 

C - .ihale günü 9 birincikanun 937 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
on bir olarak tcsbit edilmiştir. 

2 - "264.100" kilo arpanın eksilt
mesi kapalı zarf usuliyledir. 

A - Arpanın beher kilosu tahmini 
fiat be' kuruJ yetmiş ~ santimdir. 

B - Muvakkat teminat olarak 1140 
lira alınacaktır. 

C - İhale günü 9 birincikanun 937 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
on beş olarak tcsbit edilmiştir. 

3 - İhale yeri Karacabey harasında 
müteşckkil Merinos yetiıtirme çiftli
ği müdürlüğü binasıdır. 

4 - İsteklilerin yukarıda gösterildi
ği gün ve saatlerde ve 2490 sayılı ka
nun tarifatı dahilinde komisyona mü
racaatları. 

5 - İ!bu istenilen hayvan yemleri 
evsafı yazılı olduğu ,artnameleri is· 
tcldiler İstanbul, Bursa, Balıkesir, Es
kişehir baytar müdürlüklerinde göre-
bilirler. (7846/4317) 3-6586 

Ruıyadaki Kazan Univerıi
teıinden mezun 

Dit Tabibi 

Ankara, Aralan.hane mahallesinde Pirinççi hanı soka
ğında yeni 40/3S kapı 448 ada 12 parsel No. lu Safran 
hanı namiyle maruf gayrimenkul. 
MÜŞTEMİLATI ı 

TLa 

2.000.-

Zemin katında: 1methal,16 oda, 1 yazıhane 3 dilkkin, ı· 
kahvehane, 5 hela, 2 banyo yeri 2 avlu 
Birinci katta: 25 oda, 1 tonoz koridor. 

Evsaf ve müştemilitı yukarda yaz ılı "Safran Hanı" namiyle maruf gay
rimenkul peşin bedelle ve açık arttırma suretiyle satılacağından istekli 
olanların depozito akçeleri, birer vesika fotoğrafı ve hüviyet cüzdanla
riyle satıf gününe tesadüf eden 6-12-937 pazartesi günü saat on birde Ban-
kamız Genel direktörlüğüne müracaatları. (4267) 3-64SS 

Vil ôyetler 
Hastahane inşaatı 

Trabzon vilayeti sihat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünün kapalı zarf 
uauliyle eksiltme ilanı : 

Trabzon Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab
zonda yapılacak memleket hastahane
si hafriyat ve betonarme işleri: Ke
şif bedeli: Yüz elli bin on beş liradır. 

2 - Bu işe aid ,artnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 

E - Hususi şartname hulasası 
F - Keşif cetveli 
G - Proje 
İstekliler bu şartnamelerle evrakı 

750 kuruş mukabilinde Nafıa Veka
leti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü ve 
Trabzon, İstctnbul, Erzurum Nafıa 
Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 3-12-937 cuma günü 
saat ıs de Trabzon sıhhat müdürlüğü 
binasında toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 8750 lira 75 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge
tirmeleri lbımdır. 
Nafıa Vekaletinden 937 senesinde 

alınmış müteahhitlik vesikası gös
termesi ve yaptığı en büyük işin be
deli 100.000 liradan aşağı olmaması 
ve müteahhidin diplomalı mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan 
biriyle müştereken teklif yapması, 
mukaveleyi birlikte imza etmesi. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma 
Ebilbne ve pazarlık 
komisyonu ilinlan: 

1 - 348 bin 437 lira 96 kuruş keşif
li lstanbulda Ccrrahpaşa hastahane
sinde yapılacak şirüji kliniği binası 
in,aatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuJtur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlar-
dır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
D - Özel şartname, 
E - Keşif cetveli, tahlili fiat cet

veli, mesaha cetveli. 
F - Proje. 
İstiycnler bu tartnameleri ve evra

kı keşif bedelinin yüz binde beşi nis
betindc bedel ile güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürospndan alabilir
ler. 

3 - Ek1ıiltme 29.11.937 pazartesi 
günü saat 16 da üniversite rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 17 bin 687,S2 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka a
şağıdaki vesikaları haiz olup getir
mesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 150 bin lira
lık bayındırlık bakanlığından alınmış 
inşaat müteahhitlik vesikası ve tali
bin kendisi bizzat mühendis veya mi
mar değilse inşaat müddetince fenni 
meıuliyeti kabul ettiğine dair bir mü 
hendis veya mimarın noterden tasdik
li senedini ve yahut da bir mühendis 
veya mimarla müştereken teahhüde 
girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektubları 3 üncii mad
dede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar üniversiteye getirilerek eksilt
me komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mcktubların en geç 3 -
ncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dlf .zarfının mühür mu
mu ile iyice kapatılmıf olması §art
tır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(7541/4201) 3--6333 

Ltanbul Jandarma S.tmalma Ko 
misyonundan l 

Miktarı Cinai 
Adet 

2088 Nöbetçi muf2111bası 

Tahmin bedeli 
Lira 

İlk teminatı 
Lira kunlf 

2S056 1879 20 
1 - Jandarma birlikleri için cinsi, 

mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminat 
mikdarı yazılı "2088" adet nöbetçi mu
şambası kapalı .zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 9 birinci kanun 937 
perşmbe günü saat 15 de Gedikpaşada
ki jandarma satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune her gün 
komisyonumuzda görülebilir ve şart
name "125" kuruş mukabilinde aldırı
labilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme günü niha· 
yet saat 14 de kadar 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde teklif mektub
larını ve ilk teminatlariyle kanunda 
yazılı evrakı komisyona vermiş bu
lunmaları lazımdır. (7877/4327) -6585 

Ekmeklik un alınacak 
bayraıniç J. 2. A. Sa.tmalnıa Kom 

iayonu Batkanhğından : 
Tahmin Mikdarı Muvakkat İhale 

bedeli Kilo teminatı günle-
L. K. L. K. meci 

658SO 00 439000 4938 7S 13-12-937 

Günü saat Cinsi Eksiltme şekli 

P. tesi 15 Ek. unun Kapalı .zarf 
usuliyle 

1 - Bayramiç jandarma alay 1, 2, 3, 
taburların ihtiyacı için 10.11.937 de i
halesi yapılmak üzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş olan yu
karıda mikdarı ile muhammen bedeli 
ve muvakkat teminatı yazılı ekmek· 
lik unun eksiltme gününde gelen is
teklilerin verdikleri teklif fiatlarmın 
amiri itaca yüksek görülmesinden ye
niden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminat yukarıda ya
zılıdır. Komisyon Bayram.içte 2 nci 
jandarma alay gazinosunda toplana
cak, ihale salahiyettar makamın tasvi
bi ile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kanuni belgeleriy
le teklif mektublarını ihaleden bir sa
at evci makbuz mukabilinde komisyo
na verecektir. 

4 - Şartnamelerin komisyonda gö
rülebileceği ilm olunur. (7848/4326) 

3--6584 

MOJ DE 

Çankaya 

e1111ıı 11111111111uı111111111111111111uuı 11111111 

Kflçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük llinlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 71 kurut 
Dört defa için ao kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm her defaaı 
için 10 kurut alınır. Mesel& it defa 
nqredilecek bir ilin için 140 kunıı 
alınacaktır. 

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

na 341 bari itibar edilmiıtir. Bir küçük 
illıı lZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fula her satır için ay
nca 10 kuruı alınır • .................... 

Satılık : 

Her tarafta· Sabhk • Araa, Ev ve 
Aparbmanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 

Tel: 2181 3---6304 

Sablık araalar - Y enişehirde Se
linik caddesinde Maliye şubesi karşı
sında S92, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1S38 3--6294 

Sablık - Dikiş, nakış makinesi: 
peşin para 200 liralık son model, her 
yanı kapalı, yeni N marka makine 17 S 
liraya satılıktır. 

Koyunpazan caddesi Bakırcılar üs-
tü No. 105 3-6S89 

Satılık - Ceviz kaplama mükem
mc l yatak odası takımı azimet müna
sebetiyle acele satılıktır. Çocuk sara
yı caddesi No. 70 Kapıcıya müracaat 
(4332) 3--6561 

it Verenler : . 
Ortak aranıyor - Türkiyede pek 

yeni bir iş için en az 5.000 liralık ser
mayedar arıyorum. Bu işe aid bugün 
20 i§çi ve ustanın çalıştığı fabrika İs
tanbulda faaliyettedir. İmalatına müş
teri aramağa rekabete lüzum olmadığı 
gibi her mevsim daimi sezondur. Zarar 
imkWI ve ihtimali yoktur. Çok kar te
min eder. İpn mahiyeti hakkında ma-

Bir bay için - Möble, banyolıJ 
konforlu bir oda. Yenişehir 
caddesi, Yiğitkoıun Sokağı, No. 15 

3-6557 

Kiralık - Yenişehir Atatürk 
van Balıt Ap. altında Anıl ınanif 
mağazasının nısfı 20 lira aylık ile 
ralıktır. Güneş kWldra mağ 
sorunuz. Tel. : 3S88 · 

Alman ailesi yanında oda 
yor - Bir ingiliz bay alman ailesi 
runda iyi lisan öğrenmek için bir 
iki mobilyalı oda arıyor. F. İn 
sefareti Çankaya. 3---6514 

Kaloriferli daire - Altı oda 
v. a. Çankaya caddesi, Sarı köşk 
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bekire 
racaat. Telefon (3050) 3-641% 

Kavakhderede 6 odalı - J{a 
derede Otobüs durağına bir 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir 
bir hol, bütün konforu haiz be§ dÖll 
bağiyle birlikte yeni bir ev kir 
Telefon: 26S8 ze müracaat. 3-6ıB' 

Kiralık büyiik daire- Sıhhiye 1 
kaleti ittisalinde Sağlık so. No. 6 
im Demir apartı;manırun 5 n 
dairesi 6 oda iki büyük salon ve b 
konforu havidir. Aynı apartımanJll 
numarasına müracaat. 3-6Sl8 

Kiralık daire - Yenişehirde 
ranfil sokak No. 37 de Bakan 
hizasında 3 odalı, geniş hollU. 
konforu havi bir daire kiralıktır. 1'1 

lefon: 2274 3-6566 

Kiralık aparbman daireleri - 'f 
~işehir Karanfil sokak Belçika sel. 
tı arkasında Tan apartımaru Kalot' 
ferli, her türlü konforu. 3--6555 

Kiralık - Bayanlar veya küçük 
leler için Havuzbapnda elektrik, 
sulu müstakil oda ve teferruatı. 'ftıl 
cihan saat ona kadar 1841 e tel 

3-6SS4 

Kiralık oda - Kalorifer ve ti 
bo ve saireyi cami konforlu ve 
ralı mliatakil oda, asfalt, Çocuk 
yı caddesi No. 70 kapıcıya mür 
(4331) 3-6S60 

lQmat almak için: Ankara yeni hal Kiralık daire - Kavaklıdere f 
No. 22 Bay Ragıp. Tafailit ve anla~mak sız macar ve Yugoslavya Sefareti 
için Beyoğlu Balıkpazan çeşme sokak arasında birinci kat (methal ayrıdl 
No. 24 M. B. 3-6517 bet oda, geniı bahçe elli lira. l'd 

lŞ~nlar; 
Diplomalı ve tecru"Deli bir bayan -

Fransızca den veriyor. Ulus gazetesi
ne L.t. rumzuna müracaat. 3-6S25 

Kiralık ., 

Kaloriferli kiralık daire - Ata • 
türk Oranında Devren Ehven fiatla 

caat: Telefon. 3843 3---6569 

Müteferrik : 

iki odalı - Şehir içinde iki 
bir daire aranıyor. Müracaat: 
lar caddesi. Eskinazi mağazası3-6~ 

• verilecektir. Telefon 3331 müracaat. 
Zayiler 

6 - Teklif mcktubları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar sıhhat müdürlüğü 

binasında toplanacak komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde verecek
lerdir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması şarttır. 

Proje yaptrnlacak eczanesı 3-6587 Zayi-Ankara erkek orta ~ 
lzmir ili daimi encümeninden ı açılıyor Kiralık daire aranıyor - Şehir için- tundan 1930. l93l ders senesi ,, 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4223) 3-6367 . 

Malatya ceaz evı . 
ınşaatı 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 
9.12.937 perşembe günü saat ıs de 

M a 1 a t ya nafıa müdürlüğünde 

(22495.44) lira keşif bedelli Malatya 
ceza evi inşaatı kapalı .zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hülasasiyle buna müte
ferri diğer evrak her gün nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (1688) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublan ve en 

az (15000) liralık bu işe benzer it yap
tığına dair nafıa vekaletinden almış 

olduğu müteahhidlik ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı .zarflarını 9. 
12.937 perşembe günü saat 14 de kadar 
Malatya nafıa müdürlüğüne vermele-
ri ilan olunur. (4269) ~482 

İ.zmirde Ağamemnun ılıcalarında de veya Ycnitchirdc iki odalı müstakil nunda almıt olduğum şahadetnaı"' 
yeniden yaptırılacak binalarla tesisat Yenişehir Meşrutiyet caddesinde bir daire aranmaktadır. Ordu dişevi B. mi .zayi ettim. Yenisini alacağ 

projesinin tanzimine aid müsabaka ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!_F~azil~· ~et~e~me~ktu~p~l~a~m~ür~a~c~a~a:t.~3--6~=5~9~0~e~s~kı~· s~in~i~n_:h~ük~· ~m~ü~y~o~kt~u~r.~N~a~cı:· ~Sö:":;' 
müddeti 1 inci kanun 937 nihayetinde 
bitmiş olacağından projelerin 1 inci 
kanun 937 nihayetine kadar İzmir ili 
baymdırhk direktörlüğüne yollanma
sı tekrar ilan olunur. (4021/4277) 

3--6509 

Konya belediye 
sineması kirası 

Konya Belediye Reiıliiinden : 
Yeni tamir edilmiş olan Alaeddin 

tepesindeki belediye sinema binasının 
1 kanunuevel 937 tarihinden 31 mayıs 
940 tarihine kadar iki sene altı aylık i
carı 29.11.937 pazartesi günü saat 14 
de kapalı .zarf uauliyle ihale edilmek 
üzere artırmaya konulmuıtur. Bir se
nelik icarı için muhammen bedel dört 
bin liradır. 

Talip olanların ve fazla maJQmat al
mak istiyenlerin Konya belediye riya
setine müracaatları ilan olunur. 

(4238) - 3-6392 

1 Emniyet Sandığı İlanlan 1 

T oksitle eml6k sahşı 
Muhammen ınyııJ 

SEMTİ C t N S t Lira 

Büyı.ikadada eski Bahçavanoğlu ye
ni Alpaslan sokağında eski 59 mük
yeni 42, 44, 46. 48 No. lL 

Heybeliadada eski Bayır yeni Baha
riye bayırı sokağında eski 12 yeni 6 
No. lr. 

lki buçuk katta sekiz odalı Sarnıçlı 
ve elektrik tesiaatmı havi bahçeli 
ahşap bir kötkiln tamamı. (Aynca i
ki kat üzerinde üç oda bir mutfakla 
bir kat üzerinde ahır ve arabalığı 
vardır' 

İki katta dört odalı bir sofalı maa
bahçc ahşap bir evin tamamı. 

Kınahada Sahilhaneler sokağında İki katta dokuz odalı elektrik tesi-
yeni 4 No. 1ı satını havi sarnıçlı yarım kirgir bir 

evin tamamı. 

Fatihte Sofular mahallesinde Mol· Üç buçuk katta on odalı iki sofalı 

5250 

200 

2900 

2000 

Un ve arpa alınacak lahüsrev sokağında eski 9 yeni 15 No. terkos ve elektrik tesisatını havi 
bahçeli ahşap bir evin tamamı. 

Mardin gümrük taburu aabn alma ko.miayonundan : 

T ahmin Yüzde 7,5 
edilen cüvenmo 

Miktarı bedel akçesi ihalenin yapılacağı 
Cinıl kilo Li ra Kr. Lira Kr. İhale sureti gün Saat 

Aksarayda Gurabahüseyinağa ma- Üç buçuk katta dört odalı iki sofalı 
hallesinde eski Mehmedefendi yeni kuyulu ahgap bir evin tamamı. 
Gümüthane (Kakmacı) sokağında es· 
ki 14 yeni 2 No. lr. 

700 

«Azize Taymas'm» - Bcşiktaşta eski Köyiçi yeni Cihan- Üç katta on bir odalı elektrik tesi
numa mahallesinde eski Yıldız yeni satını havi sarnıçlı ve kuyulu ahfap 
Akdogan caddesinde eski 34 yeni 38 bir evin tamamı. 

1750 

muayenehanesi Postane caddesin
de Devrim okulu karşısındaki 

yeni, ''ESEN'' apartımanına nak· 
lolunmuıtur. Telefon: 1227. 

.1ııııı ııııııııı ıııııı ııııı ıııı ıı ıı ıı ı ııa.. - -: Doktor : - -- -s Rıza Duray ~ - -: Cebeci Hastanesi : 
: RÖNTGEN mütehaasıu Çocuk: -: u.rayı caddesi Niyazi Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3.509) • : 

':iıı ıı ıı ııı ı ııııı ııııııııı ıııııııııı ııııı i=' 

Un 150000 202 50 00 1519 00 Kapalı zarf 30.11.937 9 ) 
) Salı 

Arpa 280350 175 22 00 1342 00 Kapalı zarf 30.11.937 10,30) No. lr. 

A - Yukarıda yazılı iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün ve saatte Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle- İki buçuk katta dört odalı kirgir bir 
Mardin Gümrük taburu karargah binasında satın alınacaktır. sinde Gölbqı sokağında eski 54 yeni evin tamamı. 

B ı ld ·ı 23 No. h. 
• ıte ı er tartnameyi hergün sözii geçen binadaki aatın alma komisyo-

nundan parasız alıp görebilirler. Kartalda Üsküdar caddesinde eaki K4rgir bir dükkan. 400 

500 

C • Bu iki kalem er.zaka aid zarfları istekliler her kalemin hizasında gös- 3 yeni 5 No. lı. 
terilen saatten en az bir aaat evclin.e kadar komisyona vereceklerdir. K .,t artalda usküdar caddcıinde eski K4rgir bir dükkan. 400 

D ·Teklif mektublarmda gartnamenin tamamen okunup kabul edildiği 4 yeni yedi No. h. 
ve teklif olunan fiatların hem yazı ve hem de rakam ile yazılıp silinti olmı- 1 - Artırma 9-12-937 tarihine düıen perfembe günü aaat ıs de yapılacak ve gayri menkuller en çok bedel -ti 
yacaktır. renlerin Üzerlerinde kalacaktır. 

E- İstekliler her kalemin hizasmda gösterilen yllzde yedi buçuk teminat 2 - Artırmaya girmek için muhammen kıymetin %10 nu nisbctinde pey a kçcai yatırmak lazımdır. AL 

akçeıinin veya banka mektubunun Mardin gilmrUk veznesine yatırarak ala- 3-Artırma bedelinin dörtte biri pcıin ve geri kalanı sekiz senede sekiz m üeavi taksitte ödenir. Taka-itler ·~ 
cakları makbuzla şartnamenin 4. üncü maddesinde yazılı vesikayı zarfın içi- faize tabidir. 
ne koyacaklardır. (4228)_-__ 3-63_ 8_1 _____________ ~ ___ _,_4'----~T'-aka'-'--='-"-itl=or=-=-öd=-=-=c~· ...,c:""e .. ~e"'-'=ka=dar=~-===~ irin,Çi ckte-'Cdıc..ino_tckli..kalır. .l.7836} ____ dlr;._.L.. 



- 1 - 1937 . 

A Levazım Amirliği 

36 ton zeytinyağı 
alınacak 

Ankara levazım &mirliği satmal
~ komisyonundan: 
b ~ - İstanbul levazım funirliğine 
a~Jı müesseseler için 36 ton zeytin 

Yagı 8.12.937 saat 15 de Tophanede İs
t~bul levazım aimirliği aatm alına loo
tnısyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
Yapılacaktır. 
il 2 

- Muhammen bedeli 22320 lira 
it teminatı 1674 liradır. İsteklilerin 

\resikalariyle birlikte teklif mektubla
~ını ihale saatmdan bir saat eveline ka
ar komisyona vermeleri. 

( 4275) 3--6480 

9.100 kilo domates 
. . salçası alınacak 
~ Ankara levazım amirliği Sa. Al. 
1\.0. d~ : 

ı_. Ankara garnizon ve harb okulu 
ihtıyacı için 9100 kilo domates salça
~1 açık eksiltme ile 30.11.937 saat 15 
,/ Ankara levazım funirliği satın alma 

0 tnisyonunda alınacaktır. 
t 2 • Muhammen bedeli 2275 lira, ilk 
Ctninatr 170 lira 63 kuruştur. Şartna

tnesi hergün komisyonda görülür. İa
;ek.liierin kanuni vesika ve teminat· 
barııe belli gün ve saatte komisyonda 
ulunnıaıarr. ( 4172) 3-6278 

60.000 kilo patates 
alınacak 

k Ankara levazım &mirliği Sa. Al. 
o. dan : 

h l - Ankara garnizonr• birlikleri ve 
arb okulu ihtiyacı için 60000 kilo 

Patates açık eksiltme ile 25. 11. 937 
~t 14 de Ankara Levazım Amirliği 
•atın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk 
te · .~ınatı 270 liradır. Şartnamesi her 
g\in komisyonda görülür. İsteklilerin 
t~~inat ve kanuni vesikalariyle belli 
gun ve saatte komisyonda bulunmala
rı (4145) 3-6263 

61.000 kilo pırasrı 
alınacak 

zeytin yağı kapalı zarfla 26. 11. 937 
saat 15 de Ankara Levazım Amirliği 
satm alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10240 lira 
ilk teminatı 768 liradır. Teklif mek
tublan saat 14 e kadar kabul olunur. 
Şartnamesi her giln komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve sa
atte teklif mektubları ve kanuni ve
sikalariyle komisyonda bulunmaları. 

(4146) 3--6264 

34.000 kilo sade yağ 
alınacak 

Ankara levazım amirliği Sa. Al. 
Komisyonundan : 

Tümen birlikleri için 34000 kilo 
sade yağ kaplı zarfla 25.11.937 saat 
15 de alınacaktır. Teklif mektubları 
bir saat eveline kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 32500 lira ilk te
minatı 2422 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi 162 kuruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün ve ek
siltmeye iştirak için belli gün ve saat
ta telif mektubları ve kanunt vesika
lariyle Lüleburgaz tilmen aatınalma 
komisyonunda bulunmaları. 

{4175) 3--6291 

Yulaf alınacak 
Ankara levazım &mirliği satın 

alma komisyonundan : 
1 - Denizli Birliklerinin 349400 

kilo yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 
10/ 1. Kan./937 cuma günü saat 11 de 
Isparta Tümen satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher kiloeu 
beş kuruştan ilk teminatı 1310 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesika ve teklif mektuplarım iha
le saatından bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. ( 4336) 3--6591 

Saman alınacak 
Ankara levazım amirliği satın 

, Ankara Levazım Amirliği Satın alma komisyonundan : 
4lına Komiıyonundan : 
, 1 - Ankara garnizon ve harb okulu 
1?tiyacı için 61000 kilo praaa açık ek
~ıltnıe ile 29.11.937 aaat ıs de Ankara 
C,,azıın amirliği satm alma komisyo· 

"'llnda almacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 3660 lira, ilk 

tenıinatı 247 lira 50 kuruştur. Şartna
lllesf hergün komisyonda görülür. İs
telı:lilerin kanuni vesika ve ilk temi
~Uarile belli gün ve saatte komisyon
'"" bulunmaları. (4169) - 3-6275 

Eksiltme ile 1500 kilo 
sabwı alınacak 

)( Ankara levazım amirliği Sa. Al. 
0 tnisyonundan : 

lh 1. - Polatlı garnizon birliklerinin 
. tıyacı olan 1500 kilo sabun açık ek

~ıltıneile 25/ 2. Teş./937 saat 14 te Po
atlı askeri satm alma komisyonunda 
rtı'• 

Ubayaa edilecektir. 
2 - Muhammen bedeli beher kilo· 

§una 50 kuruş ilk teminatı 56 liradır. 
l artnaınesi komisyonda görülebilir. 
•teklilerin kanuni vesikaları ve temi

d attarile belli gün ve saatte komisyon-
a bulunmaları (4181) 3--6299 

12.000 kilo karnibahar 
alınacak 

)(, .\nkara levazım amirliği Sa. Al. 
0

• dan : 

.
1 

• liarb okulu ihtiyacı için 12009 
~lo karnıbahar açık eksiltme ile 29. 
:
9
37 saat 14 de Ankara levazım a

ırliği satın alma komiıyonunda atı. 
aktır. 

/· • Muhammen bedeli 1440 lira, ilk 
ulllinatı 108 liradır. Şartnamesi her-
n koınisyonda görülür. İsteklilerin 

.. Uni vesika ve teminatlarile belli 
,un \re saatte komisyonda bulunmala-
, (4171) 3-6277 

1800 kilo sade yağ 
alınacak 

Ankara levazım amirliği Sa. Al 
Otltiayonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanatı ihtiyacı olan 
168.650 kilo samanın açık eksiltmesi 
14.12.937 ıaat 15 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
ca](tır. 

2 - Muhammen bedeli 3373 lira ilk 
teminatı 252 lira 98 kuruştur. Şartna· 
mesi her gün komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesika ve teminatla
riyle belli gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları. (4324) 3--6583 

Yulaf alınacak 
Ankara levazım iımirliii satm 

alma komisyonundan : 
1 - İdareleri İstanbul levazım a

mirliğine bağlı müessesat hayvanatı i
cin 300 ton yulafa teklif edilen f iat 
pahalı görüldilğünden 29 2. teşrin 937 
pazartesi saat 14.30 da Tophanede İs
tanbul Lv. 5.mirliği satın alma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmeye devam 
edilecektir. 

2 - Tahmin bedeli 15000 lira ilk te 
minatı 1125 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatta vesikalariyle 
birlikte komisyona gelmeleri. 

(4322) 3--6581 

Yerli sömikok 
kömürü alınacak 

Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonundan : 

1 - Ankara garniozn müesseseleri
nin ihtiyacı olan 300 ton yerli sömi
kok kömürünün 20.11.937 pazarlrğında 
talih çıkmadığından 1 1. k!nun 937 sa
at 15 de pazarlıkla eksiltmesi Ankara 
Lv. amirliği satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8355 lira ilk 
teminatı 626 lira 63 kuruştur. Şartna
mesi her glln komisyonda görülUr. Pa
zarlığa iştirak edeceklerin kanuni ve
sika ve teminatlariyle belli gün ve sa
atte komisyonda bulunmaları. 

(4321) 3-<>580 

UlUS -11-

Saman alınacak 
Ankara levazım amirliği satm 

alma komisyonundan : 

Maliye bakanhğı _ 

1~•1111111111111111111111111111111111111~ 

~Sümer Bank~ 
= = - -
§ Genel direldörlüiüncleı: : - --: Mütercim -

Amee vagoneti madeni~ aranıyor § 
aksamı ve yedekleri § Genel direktörlüğümüzce ist~h- : 

---

r - Harb okulu hayvanat ihtiyacı 
olan 215 ton aamanm açık eksiltmesi 
13.12.937 saat 15 de Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

25 ve 10 
kuruşluklar 

: dam edilmek üzere türkçe ve ın- : 
alınacak =gilizceyi bihakkın bilir ve bu: 

: lisanlarda bilhasaa teknik mev- : 
D.D. YoJJarı ve Llmanlan Umum E zuları tercüme edecek kabiliyet- : 

Müdürlüğü Sa. Al. Ko dan: Ete bir mütercime ihtiyaç vardır. : 
Muhammen bedeli 13.000 lira olan : Alınacak memura iktidarına gö- E 

100 adet amele vagoneti madeni aksa- Ere 200-250 lira ücret ve ayrıca mu-E 
mı ve yedekleri 20.12.937 pazartes~. ~ü- Eayyen Ankara pahalılık zammı ve-: 
nü saat 15.30 da ~apah zarf usplu ıle Erilecektir. Taliplerin 5 birinci k.a·: 

2 - Muhammen bedeli 4300 lira ilk 
teminatı 322 lira elli kuruttur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. İı· 
teklilerfn kanuni vesika ve teminatla
riyle belli giln ve ıaatte komisyonda 
bulunmalan. (4323) 3-6582 

Sığnr eti alınacak 
Ankara levazım iımirliği satın 

alma komisyonundan ı 

Çanakkale müstahkem mevkii bir
likleri için alınacak olan 50 ton sığır 
etinin ihale günü olan 6-12-937 saat 
15 bayrama tesadüf ettiğinden S-12-
937 saat 11 de yapılacağı ilan olunur. 

(4337) 3--6592 

M. M. bakanlığı 
• 

Kapalı zarfla 417 soba 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Komisyo. 
nundan: 

1 - Beheri tahmin edilen fiatı 24 li
ra 50 kuruş olan 417 tane soba kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

2 - İhalesi 26-11-937 cuma günü sa
at 11 dedir. 

3 -İlk teminatı 7156 yedi yilz altmıı 
altı lira 24 kuruştur 

4 _ Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. v Sa Al. Komisyonundan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. üncü m~ddele
rinde gösterilen vesaıkle temınat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saa
tinden en az bir aaat evel komisyona 
vermeleri. (4176) 3--6303 

7425 metre portatif 
çadır bezi alınacak 

M. M. V ekli eti Satmalma Komi ... 
yonundan t 

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

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

3 - 1lk 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, üncü ma~de
lerinde gösterilen ~eaai~le. ten_ıınat 
ve teklif mektuplarıle bırlıkte ıhale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (4284) 3~488 

66 sandık alınacak 
M. M .Vekaleti Satmalma Komis· 

yonundan: 

ı - Beherine tahmin edilen 12 
lira 99 kuruş olan 66 adet sandık pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 10-12-937 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 64 lira 30 kuruş
tur. 

4 _ Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan ahnabilir. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. üncü madde
lerinde gösterilen vesaikla ve temi
nat mektubiyle birlikte belli gUn ve 
saatında komiıyona gelmeleri. 

(4285) 3--6489 

180 ton ağır benzin 
alınacak 

M. M .Vekaleti tahn alma ko
misyonundan : 

Maliye Vekaletinden 
2257 nwnaralı kannn- Ankarada idare bınasında satın alma- :nun 1937 tarihine kadar bankamız: 

caktır. :personel servisine tahriren veya şi E 
la verilen salahiyete is- Bu işe girmek istiyenlerin 975 lira- Efahen müracaatları. 3-6526 = 

lık muvakkat teminat ile kanunun ta- ~11111111111111111111111111111111111111,. 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah-tinaden yenilerinin pi . 

yasaya çıkarılmış olma-
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 za kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

. 'b ·ı k • •k l • Şartnameler parasız olarak Ankara-
Si 1 tı arı e es 1 nı e yır- da malzeme dairesinden, Haydarpaşa-

. beş k l kl 1 da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
mı uruş u ar a tılmaktadır. (4244) 3--6506 

bronz on kuruşluklar 30 
11.937 akşamından son-

Makkap kalemi 
alınacak 

ra tedavül etıniyecektir D. D. Yolları ve Limanlan Umum 

İşbu paralar bu tarihe :.:d~rlüğü Satmalma Komisyonun • 

kadar bilumum malsan Muhammen bedeli 24.000 lira olan 
muhtelif cinı ve ebatta makkap ka

dıklarile hazine vezne- temleri 24. 12. 1937 Cuma günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Anka

dar lığını yapan Merkez rada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bankası ve Ziraat: Ban Bu işe girmek iıtiyenlerin (1800) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 

kast şubelerine, mÜraca- tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay

a tla mübadele ettiril - ni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

melidir. Şartnameler parasız olarak Anka-

NAS1l11lAC1 
KANZUK . 

En eak.i nasırları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddt 
ve müessir bir nasır illcıdır. 

rada malzeme dairesinden, Haydarpa
Bu müddetin inkiza - şada teseııüm ve sevk şefliğinden da-

ğıtıtmaktadrr. ( 4319) .JI 111111111111111111111111111111111111 iL.. 
smdan sonra bu cins pa- ~578 : : 

radan ellerinde kalan - §Türk antrasiti § - -
1ar 1.12.938 tarihine ka · Levha, ilfuı, reklam ~ F. O. B. ~ 
dar ancak malsandıkla · hakkında E Zonguldak vapur 5 
rına ve merkez bankasr : 

Ankara belediyesinden t : veya vagon içinde sa-~ -ve Şubelerine tediyatta Belediye vergi ve reıimleri kanunu· 5 
olmaktadır. 

---nun 14 üncil maddesine mUateniden 5 
kullanabilirler. evvelce kabul ve illn edilmlt olan lev- 5 -

------Keyfiyet halkın na- ha ilan ve reklam tarifesinin radyo ne : 
ya~ılan reklamlara aid maddeıi bele- § Beher tonwı fiatı § --zarı dikkatine arzolu diye meclisinin 15-11-37 günlU toplan· = 
tıamda aıağıda yaztldıfı veçhile ta- E 

nur. ( 4290) 3-6530 dil edilmiştir. = 

İktisat Vekaletinin § --
tesbit ettiği (17.25) E 

Gümruk ve inhisarlar B. 

Yazlık elbise 
yaptırılacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı l&tanbul Satınalnıa Komisyo
nundan: 

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

2 - Tasınlanan 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 saatından bir saat eve· 
tine kadar teklif mektublarmı Galata
da eski ithalat gümrüğü binasındaki 
komisyona vermeleri. (7708/ 4265) 

3-6483 

Demiryolları 
Yeşil ve kırmızı 
döşemelik deri 

Llra : -
2 Bir defa için yapılan reklamdan E liradır. --- -3 Uç ,, ,, ., - : 
5 :_• Antrasit aab• Bürosu: Tahir_ --.. ,. ,, ,, :r 

10 onbeş ,, ., ,. 5 Han Betinci Kat latanbul - § 
15 Otuz defa " .. ~593 E Galata. Telefon: 44916 ~ 

Adliye bakanhğı 
Kütübhane memuru 

alınacak 
Adliye Vekaletinden : 
Açık bulunan yüz lira ücretli kU

tilphane memurluğu için müsabaka 
ile memur alınacak ve ecnebi lisanı 
bilenler tercih edilecektir. Memurin 
kanununun dördüncü maddesinde ya
zılı tartları haiz olanların iıtidaları ve 

= 3--6437 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ıefi 
Her giln saat üçten sonra evin

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

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

evrakı milsbitelerile birlikte 25-11-937 ~--••••••••••~ 
perşembe günü öğle vaktine kadar zat 
itleri umum mUdürlüğilne müracaat 
etmeleri ilan olunur. ( 4329) 

3 - 6559 

Bayındırlık BokanlıOı 

İngiliz makas takınır 
alınacak 

Nafia Vekaletinden : 

Kiralık Ev 
Y enitehirde Kızılayın ar

kasında Izmir caddeıinde 
Bükret elçiıi B. Subhi Tn
rıöver'in evi kiralıktır. Gör· 
mek istiyenler evin pek ya
kınında bulunan Balkan Ce
miyeti merkezinde B. Osma
na müracaat edebilirler· 

1 
- Polatlı birliklerinin ihtiyacı o

d 
1
80o kilo sade yağı 25.11.937 saat 

t e açık eksiltme ile Polatlı askeri 
'lın alına komisyonunda alınacaktır. 

1- Muhammen bedeli beher kil~ 
tcıt~ kurş ilk teminatı 135 liradır. 
Cl..kblılerin teminat mektub veya 

Pazarlıkla yulaf 
alınacak 

Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonundan : 

ı _ Beher kilosuna biçilen ederi 
21 kurUf olan 180 ton ağır benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İlk teminat parası 2835 lira
dır. 

D.D. Yolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Sa. Al. Ko dan: 

Muhammen bedeli (11000) lira olan 
iki kalem yeşil ve kırmızı renkli döşe
melik keçi derisi 8.12.937 çarşamba gü
nli saat 15 de kapalı urf uıulil ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

29 Birinci kanun 937 çar,amba cü
nü saat 15 de Ankarada vekalet mal
zeme eksiltme komiıyonunda 171185 
lira muhammen bedelli 90 adet basit 
ve 3 adet muıaaf ingiliz maku takımı 
ile 4 basit makaslı bir tellkinin kapalı 
zarf uıulU ile ekıiltmeai yapılacak· 
trr. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 

11 . Uılariyle ve kanunt veıikalariyle 
l g"' llıll Un ve saatta komisyonda bu-
aları. ( 417 4) 3--6290 

1 fi.ooo kilo zeytinyağı 
alınacak 

0 .\dnkara levazım amirlifi Sa. Al. 
• an • l . 

U - Ankara garnizonu birlik ve 
eaaeseled ihtiyacı için 115.000 kilo 

1 - Harb akademisi Sv. gurubu 
hayvanatı için 300 ton yulafa teklif 
edilen fiat yilksek &örüldüğünden 
29. 11. 937 Pazartesi günü saat 14 
de pazarlıkla Tophanede İstanbul Le
vazım Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 15.000 lira ilk 
teminatı 1125 liradır. Şartnamesi ve 
numunesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni belgeleriyle birlik
te belli gün ve saatte komisyona gel
meleri ( 4320) 3--6579 

3 _ İhalesi 14 I. kanun 937 Salı 
glinü saat ıs dedir. 

4 - Şartnamesi 189 kuruş muka
bilinde M. M. V. satın alma komis
yonunda alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte te
minat ve teklif mektublarını ihale 
gününde ve saatinden en geç bir sa
at evveline kadar M. M. V. aatın al
ma komisyonuna vermeleri. ( 4300) 

3--6577 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. ( 4276) 3-6505 

Bu hususa ald ekıiltme şartnameıi 
ve teferruatı 8515 kurut mukabilinde 
Ankarada vekllet malzeme mUdUrlU· 
ğünde alınabilir. 

Muvakkat teminat 9809 lira 25 ku 
ruştur. 

İsteklierin teklif mektublarını tali
matnamesine göre vekaletten alınını( 
malzeme müteahhidliği vtsikuiylt 
birlikte 29 birinci kanun 937 çarpmba 
günü saat 14 e kadar Ankarada mal 
zeme müdürlüğüne vermeleri lazım-
dır. (4173) 3--6332 

Puardan maada her ıün has· 
taJannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımam No. 1 3-5645 

.,,11111111111111111111111111111111111111!:. -- -5 Cici Anne ~ 
: Dannielle Darrieux : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 
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SEFALlN 

Sa.l.~S"sında" 
Co!( l~t\.a.p 

ÇekllfO'-

Ona. SEFALİN 
To.vsi~e ~i.tıln 
Oe\.hal Aldı 

Baş-Diş 
ağrıları 

Nezle-Grip 
üşütmekten 

Mütevellit 
Bütün 
Derhal 

ağrılan 
• • 

geçırır 

Eczanelerden 
Birli]{ ve on ikilik 

ambalajları 

arayınız 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanım, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi: krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yar.ım 
asırdanbcri kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

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

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

Bat, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
lcabmda günde 3 kate alınabilir. 

l.i.m ve markaya dikkat! Taklidlerinclen •akınınız. 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -§ M. Galib Çankaya § 
Paris terziler akademisinden mezun § --- -

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle ~ ----
§ işe başlaıpıştır § - -: Tel. 1096 Balık pazarında Terzi :E 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Sömikok kömürü satış 

Aak•ı memurl• kooperlllf ~rkıH 
Vehbi Kaç ticaret evi 
Mahmud Kara Eğe oğlu deposu istasyon 

Hüseyin Orak Mahrukat deposu istasyon 

Zonguldak Pazarı Refik Halid istasyon 

Muıtafa Dural Mahrukat deposu istasyon 

yerleri 
Telefon 

3450 

2743 

2791 

1911 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

938 PHILCO 

uı:us 

Günde yalnız bir defa 

HASAN 

Diş macunu .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 . 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Bakımsız disleri 

bekleyen 
Ditlerini kaplıyan kir tabakası 

ıinek kiğıdları gibi yapıf· 

kandır. mikropları çeker, muha
faza eder ve besler. Dilinizi dit

lerinizin üzerine gezdiriraeniz 

bu tabakayı siz de hissedersiniz. 
. .·_ ... 

Tehlike hat göstermit denı~ 
tir. Bir gün her fey okıY 

bittikte'll sonra ditlerinizin ~ 
nuk sarı bir renk aldığını ı' 
receksiniz. Bunu dit ağrılar" 
ve bir çok vahim haatalıkl-' 
takib edecektir. 

:·RADYO Li N • 
= )', = Sizi hu tehlikelerden kurtaracak yegv ine di• macunudur. Di•letİ' E 8 A L 1 K Y A U J ~ nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetleO' 
: : dirir. Günde iki defa RADYOLIN kullanmakla pek kısa bir 1" 
E Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması E man içinde hakikaten beyaz ve temiz diılere sahih olununuı-- -§ Sırasında Sakarya Eczanesi. § - - Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi f ırçalayınız. ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

DAKTİLO KURSU 
42 inci DEVRE ..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -- -42 nci devre 1. tlkkanun. 937 de baflar. 

En son kayıt 7. ltkkanun. 937 de biter 
Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 

- -: Cebeci haıtaneıi dahili haatalıklar mütehcıum :: - -- -Doktor Zeki Hakkı Pamir a ----Mezunlara (2) ayda DiPLOMA verilir. - -- -: Hastalarını her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartımanmdaa 
Kınacı Han No. 7 Tel: 3714 E 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 ::: - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Cu~huriyet Merkez Bankasının 
'.AKTiF 

Kasa ·: 
Altın: Safi kilogram 19.623,300 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altm: Safi kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diier dövizler ve bor~lu kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karııhğı . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele· 
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ıenedat. 

8sham ve Tahvilat Cüzdanı : 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karııhğı eı· 

( ham ve tahvillt (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilit 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
TabvilAt üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

'~ İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 

Ulus Basımevi: Ankara 

20 ikinci te~rin 1937 vaziyeti 

LİRA PASlFı 

27.601.742,03 
Seımaye ı 

LİRA 

ıs.000.000~ 

16.134.503,-

890.243,53 44.626.488,56 

1.012.919,61 1.012.919,61 

9.118.729,56 

3.468,78 

27 .115.372,85 36.237.571,19 

158.748.563,-

13.577.480,- .ı4S.171.083,-

1.000.000,-
37 .676.090,22 38.676.090,22 

'1tiyat akçesi ı 

Adi ve fevkalade 

Huıual 

edavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine urafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi.· 

Karııhiı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili illvcten tcd. 
vazd. 

2.105.172,40 

4.516.007,70 5.621.180,10 

158.748.563,-

13.577.480,-

145.171.083,-

19.000.000,-

13.000.000,- """1"1 . l.1J.."1'r.),-

Türk lirası mevduatı : 12.771.201,87 

37.636.556,02 

3.582.435,06 41.218.991,08 

146.206,60 
8.545.550,40 8.691.757,-

4.500.000,-
17.136.960,72 

YEKÜN: 337.271.861 ,38 
-

Döviz taahhildatı ı 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

28.930,30 

32.101.591,99 

YEK'ON : 

.12.130.522,20 

93.577 .874,12 

337.271.861,38 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi% 5 1/ 2 Altın üzerine avans % 4 1/ 2 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGUN BUGECE 

Gör - işit- Söyleme 
Fransızca sözlü mevsimin 

en güzel ve en nefis 
fransızca komedilerinden 

Aynca - Öğretici Film ve 
Canlı Resimler 

Seanslar: 2,45-4,45-6,45. Gece 9 da 

BU GECE 
Dünya Komikler Kıralı 

LOREL ve HARDİ 
nin emsalsiz bir surette temsil ettikle

ri büyük türkçe sözlü komedi 

SERSERİLER KRALI 
Ayrıca: Dünya haberleri 

Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 Gece 9 da 

Halk Matinesi: 12,15 de 
AMOK 

radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


