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Başbakammızin seyahat İntibalan 
Erganide gelecek yıl bu mevsimde saf bak1r akacaktn, Dersim'de 
çıplak kayalar içinde bedbaht bir hayat sürmekten baıka nasib 

bulamıyacak olanlar orada b1rakılmıyacakt1r 

DoOu seyahatında tetkik edilen mes'eleler 

Adanada bir Mısır ve hatta ondan 
feyizli bir ülke yaratılabileceği 

kanaatine varıldı 

1Fransada Anayasada tadiller 
•• 

reJıme 

suykasd 
Krallıın yeniden 

Siyasi müsteıarlıklann 
lağvı ve vekaletlerin 

adedine dair kanunlar 
Gölcük Atatürk'ün derin 

fürk tarihinden vermiş olduğa 

ilhamla "Hazar gölü,, 

kurmak • • 
ıçın 

geniş bir teıkilllt 

T eıkili.ti esasiye encümeni dün 
yeni layihaları tetkik etti 

tesmiye edildi 
Büyük Şefin aon aeyahatl her tarafta derin ve 

lnesud B.kialer bırakmııtır. Refakatle~inde Batbaka· 
nımızla, Dahiliye ve Nafia Bakanları bulunan Ata

türk, bu aeyahatte, gerek ıark ve çen\lb vilayetleri· 

meydana çıktı! 

Bir çok kimseler 
tevkif edildi 

Siyasi müatetarlıkların ilgaımı teklif ve devlet dairelerinin 
vekaletlere ayrılması suretini yeniden tesbit eden lzmir Meblıau 
Celil Bayar'la yüz elli arkadaşının vermit olduğu iki kanun tek
lifi dün Kamutay Tetkilab Esasiye Encümeninde müzakere olun
muftur. lçtimaa Sıvaı mebusu Şemsettin Günaltay reiılik etmiı 
ve Ba,bakan Celal Bayar da bulunmuttıir. 

Siyasi müateıarhklarm kaldırdmaaı hakkmdaki kanun tekH. 
finin esbabı mucibeai fU idi: 

(TafsiW.t 3 üncü sayfada) nıizi, gerek, bilvesile, bütün memleketi alikalandı: Büyük Millet Meclisi 
ran bir çok eaaılı meselelere temas etmiılerdir. Yük.sek B(lfluınlığına 

E • " ... •• ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••ıı TYe güDkil .. u._.• da ~ l)ot'm .......- .,, "'" Geçen içtima yılı içinde teşkilatı 

IDÜ&a&de buyurdukları intibaları nakletmittik. Se- B u g Ü n etıasiye kanununun bazı maddelerinin 
J'ahat tetkikleri aıraamda, hükümete taalluk eden değiştirilmesine dair Büyük Mccli•· 

çıe kabul buyurularak neşredilen 3115 
ıneaelelerin ehemiyetini ve bu huauata maltbnat aJ. 5 inci sayfamızda sayılı kanunla devlet teşkilatı araam-
nıak istiyen halkımızın aa.bıraız alakasını dü.tüne· da ıı.iyut milsteşarhklar ihdas edildi· 
hk, aaym Bqba.kanmuz Celil Bayar'm mii§ahede· 1'Diya rba kır,, ğinden bu mUsteşarlarm tayini tarzı ve 
leriııi .. ........._., • ek f dal eJ:!::,_._. ed k k vazife ve meauliyetlerinin tesbiti ve 

o .. --~~eyı P ay 
1 t Alll&I ere • en· ••• salahiyetlerinin esaa ve vazifelerinden 

dilerinden ricada bulunduk. Birikmiı olan bir çok adı üzerinde profesör 
itleri arasmda, bize, intibalarmı nakledecek zam•· Hasan Re•id Tankut'un : düşmeleri usul ve şekli ve Divanı ali-

:r E de muhakeme edileceklerine da· 
hı ayırmak nezaketinde bulunan baobakanonıza toponomik bir tetkikini : ir olan eeas hükUmler teşkilatı esasiye 
te1ekkür ederek. intibalarmr uuıua" karilerine tu• neşretmeğe başlıyoruz : kanununun 44, 47, 49, 50, ve 61 inci 
huyoruz: "'•11 1111111111111111111181111 .. , .... 111

/ maddelerine ilave olunmuş ve müste· 

"-Büyük Şelin relakatlerinde, 12 r:==:-:-----:-===~--------------------------------..!.- şarlıkların vazifelerine müteallik mü• 

~~'}lff.iU~[~?. [=~:~=ı Edirne bugün kurtuluı :~2§r~E~gj§.~; 
"va. ve Sivaa -Malatya iltiıuıkı ile, ev. C 1 ı d • • • • • • • • k t ı yat, bu teşkilattan beklenen fayd~ın 
••uela Diyarbakıra gittik. Oradan dö· umhuriyet Stanbulu yı On Um Unu U U yor husul bulmadığı neticesini göstermit· 
''nüıte El~da, daha .sonra Adana, Cihanharbı'ndan sonra bir takım (Sonu 8. inci sayfada) 
"Mer.U. ,Alyon, E•kifehir'de dur- tehirler bir daha eıki ehemiyetlerini 
''duk. 

bulmamak üzere, düımüı ve küçül • 
"Gördüklerimizin bende bıraktığı mütlerdir. Eıki azametleri kal.nuyan 

"intibaları aynen •Öylemeliyim. mağlub bazı devletlerin merkezleri ile 
"Sivaa'da demiryoluna aid büyük binterlandlarını kaybeden bir takım 

''inıaatı derin bir zevk ile tetkik et- sahil tehirleri böyle olmuıtur. 
"tik. Sivcu ıehrinin tam ortasını gü- lıtanbul'un dütme tarihini kimse 
"zelleJtirmek için yapılmıı olan ve doğna olarak teıbit etmez: Iıt.anbul 
''Yapılmaaı düıünülmekte olduğunu için uıl dönüm noktaar, Balkan har
"anladığunız binaları gördükten ve bı idi. Bu harbta oımanlı aaltanab, 
''nuıhayyelemU:de canlandırdıktan Adriyatik'ten Meriç'e kadar, bütün 
•••onra dahi, tarihi Siva.sın bütün o Avrupa topraklarını kaybetti. lıtan
•'çökmüı ve çökmekte berdeVQIJl top- bul neye uğradıiını biuetmeden ci
''rak yuvaları biu yeni yapılmakta hanharbı geldi, çatb. Ondan sonra da 
''olan ••erlerin zevkini acıtacak ka- devlet merkezliğinden çıkb. 
"d"' hain teair yaptı. Siva.aa tayin- Birıçoklan artık latanbul'un kal
"lerindenberi kıaa bir zaman geçen kmmamak üzere ve ıüralle düıeceği 
''11cilimiz, mühim İfler miivacehe11in- fikrinde bulunuyorlardı. Gittikçe nü
''dedir. Sivaata çok daha ciddi çalq- fuıu azalacak ve tehir harab olacak-
"nıak Unumu hiaHdilmektedir. tı. Halbuki bizler, lıtanbulun talli, 

(Sonu 8 inci sayfada) hür ve kuvvetli Türk.iye'nin taliine 

lngiliz hazine 
müsteşannın 

Yaptığı. ziyaretler 
Evelki gün Ankaraya gelmiş bu

lunan İngiltere Hazine Müsteşarı 
S. D. Waiey, kredi departömam di· 
rektörü Frank H. Nixsn Türkiye lş 
:Bankası umumi direktörü B. Muam
nıer Eriş'i Eti Bank Umumt Direk· 
törü B. İlhami Nafiz Pamir'i Finans 
Bakanliğı Nakid İşleri Umumi Di
tcktörü B. Halit Nazmi'yi ziyaret et
:i§lerdir. Sayın misafirlerin bugiln 

agbakan Celil Bayar tarafından ka
buı edilecekleri de haber alınmıştır. 

Dün akşam İngiltere hazne müste
t1~ı .ve arkadaşları şerefine İngiltere 
~Y~k elçiliğinde bir ziyafet veril

nı.ı~tır. Bu ziyafette Ankaradaki res
tnb t ve huııusi birçok güzide davetliler 

ulunmu9tur. 

bağlı olduğunu biliyorduk. Bulundu· 
ğu nokta en güzel tevzi merkezi o
lan ve güzelliği yazm bütün memle· 
keti kendine çekecek olan, turizm 
bilha11a kendi içinde ve etrafında in
kitaf edecek olan lıtanbul umumi 
kallmımaclan mütemadiyen kendi biı
aesini alacakb. 

Nitekim, bütün Türkiye ıehirle
rinde olduğu ııibi, aon nüfus yazı
mında latanbul'un ela kalabalıklandığı 
anlqılmıtbr. Şirketler, müeıaeıe1er 
ve zanaatlar, lıtanbul halkının ev1ad
larma geniı bir kazanç ve it kadroıu 
venniıtir. Yazın ıehre her zamandan 
fazla ziyaretçi geliyor: anadolu sahi
li battan bata aayfiyelerle donamını -
tir. latanbul ve Cihangir taraflannın 
yangın yerleri, Ayupqa, Takıim ve 
Şifbane yokuıu arsalan hep bu son 
senelerde inp olunmuıtur. İstanbul 
limanının it fazlaıını karıılamak için, 
Pire' den vuıta ıetirmek için heyetler 
gittiğini biliyoruz. Fakat bu hal ber
keıin dikkatini çekmeie ele batlamıt· 

Edirne'de Mimar Sinan'ın ,aheseri (Yazısı 3. üncü sayfada) 

br. Son zamanlarda lıtanbula a-elen 
yunanlı muharrirlerden Op. Daıkala· 
kiı Ekmiki gazetesinde diyor ki: 

"İstanbul payitahthktan çıktıktan sonra 
öldü, diyenler vardı. Buna rağmen, şehir 
çok ilerlemiş ve çok değiıımi~tir. Bugün 
gerek Beyoğlu, gerek Galata eski faaliyet
lerini tekrar kazanmıalardır. Halk refah i· 
çinde geçinmektedir. 

"Devlet daireleri Ankaraya gittikten son 
ra, emlak ucuzlaımıı, kiralar dü~üııse de 
ıon zamanlarda gene eaki fiatlarım kazan
mı§la rdır. Taksim meydaıunda ıüpermo
dem binalar yapılmaktadır. İstanbul çok 
büyük bir ııehirdir. Taksimden Edimeka
pıya kadar olan mesafe ender ııehirlerde gö· 
rüllir. Türkiye hükümeti de, lstanbulun i
marı için birçok para tahsis etmeği vadet
miştir.,, 

Şehircilik planlan tamam olup, 
hükümet bazı eıaalı ve belediye geliri 
ile mümkün olnuyacak, fakat kazancı 
bütün· memleketi faydalandıracak ~ 
lan, imar itlerine yardım edecek olur
ıa, latanbul, cumhuriyet ıehri olarak, 
biç bil' zaman elde etmediği bir refa
ha kavuıacakbr. 

t:Pl1\SOsooılll.11t15ccaJ!OSJliJW 
[Balkan antantı merkez 
bankaları direktörlerinin 
konferansı dün bitmiş ve 
bu husu8taki tebliğ se
kizinci sayf amızdadır. ] 

Ji1Cla7 7 _, ~ 

f ürk hawı kurumu genel 
merkez kurulu bugün . 

toplanıyor 
Türk Hava Kurumu Genel Mer

k ez kurulu bugün altı aylık toplantı
sını yapacaktır. 

Havacılık tarihimizin en verimli 
devrelerinden olan 937 nin altı ayına 
aid faaliyetin rakamlar ve hidiselerle 
izahı yapılacak olan bu toplantı saat 
on bette, kurum binaaındadır. 

B. Satan 
Londra'ya 

gidiyor 

B. Cemberlayn'in 

parlamentoda 
yaptığı izahlar 

Fransız Batbakanı B. Sotan 
( Y cuıaı 4. üncü ıaylaJaJır J 

uan ı eşkttctrı ~ıan:re 
Encümeninde Başkanlık eden 

B. Şemseddin Günaltay 

Fıkra 

Zarf ve mazruf 
"Tiryaki,, paketlerini ben de aldım. 

inhisarlar idaresinin bu tetkik fikriai 
doğru ve yerinde bulduğumu söyle
mek isterim. lnhisarlar türle malım de
ğerlendirmek ve sürmek için elindea 
geldiği kadar çalışıyor: ona yardll1J 
etmeğe mecburuz. 

Cigara içmediğim için yeni har
man hakkında bir şey diyemem. Fakat. 
yabancı cigaraların, bilhassa biraz pa
halıca olanların, y a r ı . t ü t ü n ı 
ya r ı p a .t e t hatırı için alındığını 
burada tekrar edelim. Bizde, şark tü
tünlerini kullanan rejilerle hususi 
markaların, istisnasız, hiçbiri ile -~a.-

kiblik eden paKet yoktur. 

Çünkü biz birçok mal sürümlerinde 
k a b 'rn bizzat içindekinden pahalı
ya geldiğini düşünmüyoruz: cigara s.ı
tı§larında g ü z e l s a n a t 'Jarrn va· 
ziiesi büyüktür. 

inhisarlar en son sistem matbaalar
da, beynelmilel herhangi bir sergide 
herhangi bir rejinin veya hususi 
markanın paketleri J'le bir ayarda veya 
onlara üstün, paketler bastırmalıdır. 
En güzel şey bazen en ucuz olabilirı 
önümde bir yunan cigara paketi var. 
Baskısı hiç şüphesiz bizim rengiren.t
lerden daha ucuza gelmiştir. Fakat in
sanın, boşalmışını bile masasında 
muhal aza edeceği geliyor. 

inhisarlar, diğer meseleleri arasın· 
da, paket resmi ve baskısı dav§sını hal
letmelidir. Şarkın mahud zarf ve maz
ruf butlanını bırakalım. - FataY, 
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Ahçı vitrini 
lstanbul umumi meclisi, son toplantılarından birinde, lokanta ca

mekanlarmda yemek teşhiri aleyhine bir temenniyi naza.n dikkate al
dı. 

Son gidişimde Atina tavemlerinden birinde bir ipe bağlanmış ve tn· 
vana asılmış canlı bir istakoz gördüm. Dar ağacına utlmıı ve daha öl
memiş, bir insana benziyordu. 

T avern 'de kimse bu tavana asılı istakozla alakadar olmadı. lstako
zun saatlerce süren ıstırabı tavern'in neıesinden hiç bir şey azaltmadı. 
Ne bir damla eksik içildi, ne bir kelime eksik konuşuldu. 

. An_1e~ik~ coğraf~ ~ns~tüs.ünün fotoğraf muhabiri Rogers Sirke
cıdekı bır ışkembecı dukkanı önünde bana: 

- Camekandaki başların resimlerini almak istiyorum t 
De_di. Ha.Yır m~~ :.v~~ mi desem, nasıl bir esbabı mucibe bulsam, diye 

kendı kendıme duşunuyordum. Rogers, birden döndü, gözlerini ve al
nım oğuşturarak, 

- Y apamıyacağrm vaz geçtim, 
Dedi. Rogers umumi harbe iştirak etmiş ve insan başlarının vit

rindeki başlar gibi yığılışını görmüş bir amerikalı idi. Vitrine onun i
çin fazla bakamamış. Bana bunu sonradan anlattı. 

Atinada bana, lstanbulda Rogers'e aykırı gelen fCY mahalü itiyad
lardır. Hakikatte ne Atinada neronlar, ne de lstanbulda ilk ve orta çağ 
fatihleri vardır. 

Temenni takririnin belediye zabıtası talimatnamesine bir madde ha~ 
linde gireceğini ümid ederek. bilhassa ileri kültürlü insanlar tarafın
dan yadırğanan itiyadlarrmızdan kurtulmağa dikkat edelim 1 

N.ATAY 

Sorgu Heıkimlili 
için imtihan 

İkinci grup sorgu hakim vekilleri 
imtihanının yarın yapılacağını dünkü 
&ayımızda yazmıştık. İkinci grup im
tihanına 38 sorgu hakim vekilimiz gir
mektedir. Bunlar Akçaabaddan BB. 
Salim, Sinobdan Hilmi, Vezirköprü
den Sacid, Kocaelidcn Hulusi, Kırka
ğaçtan Abdullah Şevki, Lüleburgaz. 
dan Suad, Karaisalıdan Muhlis, Sun
gurludan Mchmed, Bozkırdan Tahsin, 
($ar9aınbadan Muammer, Çubuktan 
Hakkı, Buldandan Rifat, Korkudelin
den Muhsin, Manavgaddan Zeki, Gö
releden Muharrem Azmi, Şarkışladan 
Rüştü, KadiQiden Osman, Vakfıkebir
den Şevki, .tSemirciden Rauf, Hayra
boludan İhsan, Tercandan Hilmi, Ka
racasudan Sabri, Develiden Basri, Kil
kitten Suphi, Manisadan Fethi, Alaca
dan Cevad, Saimbeyliden Osman, Div
rikten Feridun, Boğazlıyandan Ali, 
Orhanelinden Osman Avni, Boludan 
İbrahim, Antalyadan Nazmi, Milas, 
Münür, Bergamadan Mustafa, Ycnişe
hirden Celal. Göynükten Baki, Saray
köyden Cafer Sadık, Kır,ehtrden Mü
nür. 

Üçüncü grup sorgu hikim vek1Jle
rinin imtihanı önilmilzdeki ayın on al
tısmda yapılacaktır. Bu imtihana 36 
ıorgu hikim vekilimiz girecektir. 

Hukuk mezunlarının 
tayini 

Sanat okullarında 
galvanoplasti 

atölyeleri açılacak 
Galvanoblasti i9lerinin memleket

te gün geçtikçe inkişaf etmekte ve 
piyasada birçok galvanoplasti atelye
leri açılmakta olduğunu gören kültür 
bakanlığı, bazı sanat okullarında bi
rer galvanoplasti atelyesi tesisine ka
rar vermiş ve şimdilik Ankara sanat 
mektebi elektrik şubesine aid bir a
telye teshı etmiştir. 

Atelyenin gümüş, altm, krom, ni
kel gibi her tilrHi kaplama iflerini 
yapacak şekilde biltiln makina ve ci
hazları tam bir takını halinde Alman
yadan getirtilmiş ve bu ifler için bir 
de mütehassıs celbolunmuştur. Mü
tehassıs bütün sanat mekteblerindeki 
elektrik muallimleri için Ankarada 
sanat mektebinde açılan kursta ted
risat yapacaktır. 

Elektrik muallimleri bu kurtta 
yetiştirildikten sonra muallimi bu
lundukları diğer ııanat mekteblerinln 
elektrik fUbelerinde talebeye, mem
leketimiz için çok mUhlm olan bu sa
natı Bğre~ceklerdir. 

İstanbul havagazı ve elektrik 
fiatlan değişmiyor 

btanbul, 24 (Telefonla) - Tarife 
komisyonu bugiin toplanmıf, !ıtan
bul, Beyoğlu, havağaıı fiatlaiyle elek
trik Hatlarını olduğu gibi bırakmış
tır. 

ULUS 

İnhisarlar 
mamulAtı 

ucuzlayacak 
İstanbul, 24 (Telefonla) - İnhi

sarlar mamOlatmın ucuzlatılması sa
tışlar Uıerinde iyi tesirler yapmıştır. 

Şarab fiatlarmda geçen sene yapılan 
yüzde otuz niebetinde tenzil satışı 
yüzde 360 arttırmrştır. Diğer inhisar 
maddelerinde de ucuzluğun tesirleri 
mühim farklarla tesbit edilmektedir. 

İnhisarlar İdaresi bu neticeye gö
re belli başlı maddelerin fiatlarıru in
dirmek üzere tetkiklere ba§lamıştrr. 
Şarab ve likör fiatlariyle İnhisar is -
pirtolan fiatlarında bir mikdar tenzi
llt yapılması muhtemeldir. 

Kamu tayda 
Kamutay dün toplanmış ve Hol

landa ile olan ticaret anlaşmasının 
ilk müzakeresini yapmıştır. Kamutay, 
yarın saat 14 de toplanacaktır. 

Taksilerin yeni saatleri 
Benzin fiatlarının ucuzlamasını 

temin eden kanundan sonra, belediye, 
taksiler için yeni bir fiat tarifesi tes
bit etmitti. Şehirde mevcud iki yüz 
taksinin; yen! tarifeye göre taksi
metrelerinin de~i,tirilmeıi.nin bir 
anda imk!nsız olduğunu göz önüne 
alan belediye; saatler değişince öde
necek paranın yekftnundan yüzde 
yirmi az para ödenmesini kararla§tır
mıştr. 

Taksimetrelerin değiştirilmesi i
çin verilmiş olan mühlet içinde, 200 
otomobilden 75 şi yeni taksimetrele
rini takmı9lard1r. Geri kalan 125 ka
dar taksinin taksimetreleri gelecek 
ayın ortalarına doğru bitirilecektir. 

Haseki hastahanesinde yeni 
bir pavyon yapdacak 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Üni
versite için Haseki hastahanesinin ka
dın hastalıkları pavyonunun yanında 
bir tedavi ve den pavyonu yapılma -
sına karar verilmiJtlr. · 

Sanat mektehlerinde meslek 
ve atelye dersleri 

Sanat mekteblerinde bilhassa mea
le k ve atelye dersleri muallimliğini 
saUhiyetle yapabilecek kimselerin 
bulunma9ında milfkülit çekilmekte 
olduğundan Kültür Bakanlığınca bu 
dera yılı batında Ankara mıntaka sa
nat mektebi binasında yatılı olarak 
bir "Erkek ertik öğretmen okulu,. 
açılmıştır. 

Beş yıllık sanat mekteıbleri me· 
zunlarrnm kabul edilmekte olduğu 
bu mektebte talebe 3 sene nazari ve 
ameU olarak ta~il gördükten sonra 
mıntaka aanat mekteblerlnin meslek 
ve atelye derslerine muallim lomak 
hakkını kazanacaklardır. Şimdilik ma-

J_M_ah_ke_me_ıe_rd_e _j 
Trende garib 

bir iddia 
Bir ziyafet mukabili 

trenin imdat 
kolunu çeken adam 

Bundan birkaç gün evel bir işini 
görmı::k üzere arkadaşı ile Ankaraya 
gelen Mehmed ve Nuri, yolda garib 
bir iddiaya tutu~muşlardır: Nuri, 
Ankaraya gidince, bir gece kendisi
nin bütün masraflarını ödiyeceğini 
söylemi§ ve fakat şu §artı k<>şmuş: 

- Bu yolculuğumuzda beni hem 
.güldüren, hem de hayretlerde bıra
kan bir iş yapacaksın 1 

Mehmed düşünmüş: 
- Ben bu treni böyle iı;tasyonsuz 

bir dağ başında durdurursam ne der
sin? 

- Bahsi kazanırsın, derim. 
Ve Mehmed hemen ayağa kalk

rnış, imdad kolunu çekerek treni dur
durmuş. Memurlar hemen tahkikat 
yaparak iki ahbabı yakalapuşlar. İki
si hakkında trenin polisinin de bu
lunduğu bir heyet zabıt varakası tut
muş. İlk teşkilatlı istasyonda ceza 
muamelesi yapılmak istenmiş ve fa
kat Mehmed itiraz etmiştir: 

- Bunu vereyim. Fakat biz arka
daşla bahse tutuştuk. O vadini yap
sın ki ben de bu parayı vereyim 1 

Memurlarda Mehmedin akıllı bir 
adam olmadığı kanaatı hasıl olmuş ve 
Ankaraya kadar sıkı bir tarassud ve 
kontrolda bulundurularak, Ankarada 
hemen zabıatya teslim edilmiştir. 

Orada da parayı vermiyecegını 
söyliyen Mehmed, ertesi sa.hah adli
yeye sevkedilmiş ve kanunt muamele 
yapılması istenilmiştir. 

İşte bu garib iddianın daıvasına 
dün Ankara ikinci sulıh cezada bakıl
dı ve neticeye varıldr. 

Hakimin, neden parayı vermediği 
sualine memurlara verdiği ayni ceva
bı vermesi üzerine diğer auçlu Nuri 
sorguya çekildl 

Nuri dedi ki: 
- Ben önce şaka söylemiştim. U

kin hakikat oldu. 
Mahkeme, Mehmedin treni sebeb

siz yere durdurduğunu te&bit ederek 
25 lira cezayı vermesini kararlaştırdı. 
Nuri, kendi iddiası yUzilnden 25 lira 
ödeyen arkadafJının gönli.inli almak 
ister gibi, onun kulağına doğru eğil
di, ve: 

"- Tasalanma, dedi. Bu akşam 
bütlln maaraflarmı ben vereceğim.,. 

İkiıi de beraberce mahkemeden 
çrktılar. 

rangoz, demircilik, tesviyecilik şu
beleri bulunan mektebe ilerde ihtiya
ca göre diğer ihtisas şubeleri de ila
ve edilecektir. 
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İpekli çorap ahrken 
markalara dikkat edini% 
Kadın çoraplarım daha iyi ve daha dayanıklı bir hale getire

bilmek üzere lktısad Vekaletince esaslı surette çalışılmakta ve 
birçok tedbirler ittihaz edilmekte olduğu malumdur. Okuyucula
mnızı bu bahta etraflı bir surette tenvir edebilmek için vekalete 
müracaat ederek birçok malumat topladık, bunları a§ağıya ya
zıyoruz: 

İpek ve suni ipekten mamQl kadın 
çoraplarının dayanıksızlı~ını nazarı i
tibara alan İktisad vekaleti, bu daya
nıksızlığın imkan nisbetinde önüne 
geçmek maksadiyle bu gibi kadın ço
raplarının kaç evsaf "norm" üzerine 
imal edilebileceğini tesbit ve bunların 
haricindeki evsafta kadın çorap imali
ni men etmiştir. Bunun temini için 
hazırlanan nizamname 26 - ağustos -
1937 tarihinde ilan edilmit bulunmak
tadır. 

İkinci teşrinin 26 ıncı cuma günün
den itibaren tatbikine geçilecek olan 
bu nizamnamede, halkın çorap satın a
lırken aldığı çorabın mahiyetini bile
rek almasını temin edecek yollar ve ço
rapların üzerine konacak damgalar 
izah edilmektedir. 

Nizamnamenin tatbikine başlandı
ğı şu sırada tesbit edilen markaların 

ifade ettikleri manalarla birlikte ço
rapların metanet ve nefaset unsurları
nın da nelerden ibaret olduğunu daha 
açık bir şekilde göstermek faydalı o
lacaktır : 

Çorapların metaneti ve nefaseti 
başlıca : 

1 - Kullanılan ipliğin cinsine , 
2 - Bu ipliğin kalınlığına, 
3 - Makinenin örğü sıklrğrna, 
4 - İmal ve boyanmadaki dikkate 

ve itinaya göre değişir. 
Bunları izah edelim : 

1 - Kullanılan ipliğin cinsi : 
Piyasada ipek namı altında satılan 

kadın çoraplarında ya has ipek "Koza
ipeği,, veya suni ipek kullanrlmakta
dır, Aynı şartlar altında görüldüğü 
takdirde has ipek ipliğinden mamUl 
olan çoraplar nefaset ve metanet iti
bariyle suni ipek ipliğinden imal edi
lenlere daima faiktir. 

Bunun için nizamname, piyasada 
satılan çorapların üzerine has ipek i
çin "ipek" suni ipek için de ''bemberg., 
"kiltner,, veya "vlekoz., markalarının 

konmasını mecburi kılmıttrr. Viskoz 
markalı çoraplar kalite itibariyle en 
sonra gelir. 

!;lU naıae çorap sauu c1Iulı,11.c:n çv• 

vela çorabın hangi cins ipek ipliğinden 
yapılmıt olduğunu anlamak 1§.zımdır. 

2 - Kullanılan ipliğin kalınlığı 
Çorabın mukavemeti ipliğin kalın

lığına göre değişir: en kalın iplikten 
yaprlmıı çorabın metaneti en fazladır. 
Bu sebeble nizamname yerli fabrika
larımız, çıkaracakları çorapları iplik
lerine nazaran Uç kalınlık sınxfına a
yırmaya mecbur tutmuıtur. 

Müşterinin bunları tefrik edebilme
si için piyasadaki çorapların üzerine 
"kalın", "orta", "ince" damgası vuru
lacaktır. 

3 - Makinenin örgü sıklığı: 
İnce veya kalm çorap yapmak iste-

nildiğine ve elde muayyen bir numa• 
rada iplik bulunduğuna nazaran çorap 
makinesinin de m~en sıklıkta ol
maeı lhımdır. Haibil'ii bazı müessese
ler ellerindeki makinelerin sıklık veya 
seyrekliğini nazarı itibara almadan 
aynı makineler i.izerinde her incelik 
ve kalınlıkta çorap imal etmektedir· 
ler ki bu yüzden çorapların evsafr 
bozulmaktadır. 

Nizamnamede bu husus nazarı dik
kate alınmış ve piyasaya çıkarılacalıı: 
çoraplar bu cepheden beş kaliteye ay• 
rılmıştır : 

-kl- -k2- -k3- -k4- -kS
"kl" İpliğin numarasına göre çora• 

bın en milsaid makinede imal edildi· 
ğine, "k5" ise ipliğin numarasına göre 
çorabın en gayri müsaid makinede i
mal -edildiğine demet eder. 

Piyasadaki çoraplar Uzerinde görii• 
lecek bu markalardan daima "kl" i ter· 
cih etmek müşterinin menfaati iktiza
sıdır. 

4 - imal ve boyanmada dikkcd 
ve itina ı 
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işçilik hatası çoraplarm metanet vo 
mukavemetleri üzerinde çok müessif.. 
dir. Bu hususta nizamnamede göz ö
nünde tutularak a,ağıdaki ayırma ita· 
retleri tesbit edilmigtirı. 

Gerek dokunurken ve gerekse bo
yanırken en hatasız çıkacak çoraplara 
"el,. ve en çok hatalılara da "s3", orta 
hatalılara ise "s2,. markaları konula
caktır. 

Diğer taraftan şimdiye kadar piya

sada satılan çorapların içinde bazen 
her teki yanlıt numara taşıyan, konç 
uzunluğu veya boyu ve itleme evıafı 

itibariyle hatalı olan çoraplara tesa
düf ediliyordu. 

Askerliğini bitirmiş hukuk me
zunlarının münhallere tayinleri için 
Adliye Bakanlığı geçenlerde kur'a 
usuliyle bu gençlerin tayin edilecek
leri yerleri tesbit etmişti. Bakanlık 
tesbit edilen listeye göre bu gençle· 
rin tayinlerine aid kararname proje
sini hazırlamış, tasdik edilmek üzere 
Başbakanlığa vermiştir. 
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Nizamname bunu da menetmekte· 
dir. Fakat bu aon husus çorapların 
üzerine işaret edilmiyeceğinden mu .. 
bayaa esnasında milııterinin dikkat et• 
mesi ve şikiyetçi olduğu takdirde he· 
men adliyeye baş vurması lazımdır. 

Üsküdar adliye binası 
Adliye Bakanlrğr, yanan Üsküdar 

mahkemesi binasının yapılması etra
fında hazırlıklarına başlamştr. Yeni 
binanın yapılması için İstanbul müd
deiumumiliği tarafından bakanlıktan 
50 bin lira istenildiği hakkında ga· 
zetelerde çıkan yazdardan Adliye 
Bakanlığında malO.mat yoktur. 

soğudu 
Dün şehrimizde hava kapalı geç

miş, ısr gece 2, gündüz 7 derece ola
rak kaydedilmiştir. Dün yurdun 
Trakya, Kocaeli ve cenubu şarki A
nadolu mıntakalarında hava yağışlx 
diğer mmtakalarda kapalı ve sisli 
geçmiştir. DünkU yağışların kare
metreye bıraktıkları su mikdarlarr 
Rizede 23, Vanda 19, Gümüşhanede 
17, Trabzonda 16, Giresunda 13, Si
irdde 11, Orduda 10, Edirne ve El
azığ'da 7, Kırklarelinde 6, Çorlu, İs
tanbul, Kocaeli, Çanakıkale, Balıke
sir, Malatya, Erzincan, Erıurum, 
Kars, Samsun ve Tokad'da 1-4 kilo
gram arasındadır. Dün en dü~ük ııı 
sıfırın altında olmak üzere Ulukışla 
ve Kır~hirde 1, en yüksek ısı da 
sıfırın üstünde olmak üzere Antalya
da 21 derecedir. 

Yürüyen öz dil 
Türkçe güzelJeşecıek, zenginle

şecek, aslının engin kayna.klarrn~ 
dan faydalanarak her anlarru anla
tacak gür bir dil olaoak, dediğimiz 
zaman, belki de, Emsile, Bina ve 
Pendi Attar tiryakileri ağarmış bı
yıklarının altından bizıe gillmüş, 
porsumuş matruş dudaklarrmn al
tındaki dişlerini gizlic'1 grcırdat
mışlardı. 

O bıyıklar daha bembeyaz olma
dan ve o dudakların üstünü daha 
fazla buruşuklar kaplamadan dili
mizin ne kadar sade, ne kadar duru 
bir hale gelmiş olduğunu görüyor
musunuz. 

Külih, /es, sarık, kiavuk ve taç
tan yapılmış engeller, sayfalarımı
zın ve dudaklarrmızrn kenarında 

nöbetçi durmu~lardı: onlar ona.da 
bulundukçı öz sözlerimize (onların 
dili ile kaba tilrkçe~) geçi§ izni 
yoktu. Onlara verilen emir şu idi: 

- Hacıyağı sUrilnmilş terkib
lerle nargileli ve marpuçlu kelime
leri bıralcacaksrnrz/ 

Bugan batan terldb w keHme
ler biribiri ardınca yıkılan tacın, 
killlhrn, fesin ve sarığın altında 
can vermı'şlerdir. 

Bir taraftan da 6z dil kendi öz 
ülkesini tsmamiyle eline geçirmek 
için bir çevirme ha.ııeketine girişti: 

Orduda, artık, kaymakam, mira
lay, mil/Azim, erkAmharb gibi keli
meleri kimseler dz'nlemiyor. Ôz di
lin en kuvvetiz' cephesi oradan yü
rilyor. 

Mekteblere ge9en baht ımtema
tik, tabiat bilgisi ve 6teki dersle
rin öz dille hazırlanmış yeni terim
Ierz' dağıtıldı; bir cephe de oradan 
yürüyüşe geçmiştir. 

Bu çenberler arasında sevkulceyş, 
kıt'ai muntazire t.ıerkibleri müselte-

si miltesaviyUJadla, §iryam sübatii 
eymen ıstılahları teslim bayrağını 
çekmekten başka bit ~ey ~pazmya
caklardrr. - T. t. 

Rahmet I 

Dün aktam lokantanm birinde 
bir maaada tek baıma otUJ'Up bir 
taraftan rakı içen, bir t&raftaıı da 
Uluı'u okuyan bir akıamcmm 
bir an yÜzünde büyük bir aevinç 
ıııiı parladı; kadehinden bir yu. 
dum aldıktan sonra mırıldandı ı 

- Hay tuttuğun kalem aJtm ol· 
aunl 

Yanmdaki muadan alqamcı
nm elindeki gazeteye gizlice göz 
gezdirenler ıunu gördüler: 

Aktamcı 11hayat ve sıhat,, sü
tunumuzda dün çıkan yazının §U 

cümlesini okuyordu : 
"Rakıya anason katmak usulü

nü düıünen atalarımıza rahmet o
kumalıyız.,, 

Kadınwrın tahammülü 

Fransa.da bir kadm avukat, jü
ri huzurunda bir davayı müdafaa 
ederken, .öz araaında, §UDU söyle 
di: 

- Efendiler, kadınlar hayatın 
metakkatlerine erkeklerden da· 
ha ziyade mukavemetlidirler. 

Jüri azasmdan bir erkek, avu 
katı : 

- Evet, ben de o fikirdeyim 
'diye teyid edince kadm avukat 
aza)'& 1 

-Teıekkür ederim doktor! hi
tabmda bulundu ve azadan fU Ce
vabı aldı : 

- Hayır madam, ben doktor de. 
filim; kadmlarm ne kadar dar İa· 
karpin giyebildiklerini bilen bir 
kunduracıyım. 

Musiki ve renk 

Güzel ıanatları tarlf ederken §U 
beylik kelimeleri kullanırlar: "Ede
biyat, sözle, musiki sesle, heykel, 
tat ve tunçla, mimari bina melze· 
mesiyle, resim ise renk ve boya ile 
bedii heyecan uyandıran sanatlar· 
dır. " 

Son zamanlarda piyasada tutu • 
nan farkı güftelerimize dikkat ede
cek olursanız, musikinin de, artık, 
renkle heyecan uyandırmağa çaba
ladığını görürsünüz. 

Nedir o güfteler : 
- Esmer bugün ağlamış, 

ciğerini dağlamı~ ... 
- Esmerim boyun boyun, 

Güle benzettim buyun t 
- Esmer eğlendi, gelmedL 
Ve nihayet ı 

- Ben eımeri fındık ile fıstık ile 
beslerim 1 

Görüyorsunuz ki musikimiz de 
renkten meded umuyor. Sesiyle bir 
şey yapamadığı için olacak 1 

)ilenciler 

Ankara'nın yan sokaklannda, 
son iki, üç hafta içinde birçok dilen-

ciler belirdi: bunlar, bize öyle geli
yor ki, bazı yol kenarlannda pusu 
tutan bu yamn yumru, sakat, kör 
adamlar, ramazan ayını bazı hem· 
3erilerimizin zaaf ve merhametini 
harekete getirmek için en elveriıli 
~on olarak ıeçmişlerdir. 

Bunların hiç birisinin Var1<>va· 
daki milyoner dilenci gibi para tut
tuğunu aanmıyoruz. Fakat bir ufak 
yolun kenarına tüneyen bu adamla
rın manzarası da hiç güzel olmıyor. 

Kısa meıafe)erle mevzi almıı bu 
körler, topallar kafilesine birer bi
rer aadaka vermeğe kesenizin, on· 
lann inilti halinde çıkan aealerinden 
bozulmamağa da ıinirinizin taham
mülü yoktur. 

Kesilen dersler 

Viyana'dan gelen bir telgraf 

" Tıb Fakültesinde tedris müd
detinin uzatılması Üzerine talebe 
gürültü yapını§, ve bunun üzerine 
tıb fakültesi dersleri muvakkaten 
kesilmiştir." 

Acaba dertlerin uzablmaıını iı
temiyen talebe, bu derslerin kesildi
ğini görünce sevindiler mi? 

Sevindiklerine ihtimal vermeli 
mi? 

Habeşistan ve hab. 

Dünkü Uluı'daki "Biraz eğlene· 
lim" ıütununu gördünüz mü? Bu -
rada birgün evvel verilmi§ olan bir 
bilmecenin halli vardı: harflerinden 
31 türlü kelime çıkan Habeıiıtan ! 

31 inci kelimede hab. 
"Habı yutmak" acaba Habeıis

tan kelimeıinden çıktığı için mi 
türkçemizde bildiğiniz manada kul
lanılmakta idi? 

I şaretlerin manalan 
Demek oluyor ki, çorapların imalin• 

de kullanılan ipeğin cinsi, ipliğin ka
lınlığı, makinenin örğü sıklığı, imal 
ve boyanmadaki dikkat ve itina çorap
ların üzerindeki makalara dikkat et
mekle derhal anlaşılabilece\ccir. 

Mesela : 

1- Al kaya 

.. pek - kalın - kl - 8,5 
s 1 

Yani: Alkaya fabrikası mamftlatın
dan, has ipek ipliğinden, kalın sınıf· 

tan, birinci kaliteden, en hatasız, 8 . .S 
numara çorap demektir. 

2- Kartal 

Bamberg • ince - kS - 15 
s3 

Yani: Kartal firması mamOlatından, 
Bamberg suni ipek ipliğinden, ince sı
nıftan, beşinci kaliteden çok hatalı, 

8 numaralı çorap demektir 

Markasız çorablar 

Son olarak fU noktaya da işaret et
meyi faydalı görüyoruz : 

Halen piyaaada satılan çoraplar btı 
işaretleri taşımamaktadırlar. Bu işa• 
retler fabrikalar tarafından 26 ikinci 
teşrin 1937 gününden itibaren piyasa• 
ya sevkedilen çoraplar üzerine kort· 
maya başlanacaktır. Ve mağazalardaki 
stokların satışına 26 mart 1938 gününe 
kadar devam edilecektir. Bu tarihten 
sonra ise bütün bu gibi stoklar mahalli 
ticaret odaları tarafından damgalana• 
caktır. 

Piyasadan çorap mübayaa eden her 
müşterinin bu izahata dikkat etıneıi 
çok muvafık olur. 
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San.g~ayda neler oluyor? 
cieı Ç~aı ile Uaponya arasındaki müca

eyı yalnız emperyalist bir Japon • 
::·nın. Çi?e ~tı tecavüzü mahiye.tin· 
l . telakki edılırse, hakikat tamanuy -
e ıfade edilmiı olmaz. Filhakika Uzak 
~ark harbının ehemiyetli safhası bu· 

ur. Fakat bundan ayn ve çok ehemi· 
Yelli bi fh ak Ş r sa ası da Japonya'nın Uz 
l:~~·ta Avrupa ve Amerika empcrya
~ne kartı açbğı mücadeledir. Bu 
~cadele Şanghay'ın japon askerle:lc tarafından iıgali üzerine bugün ar-

en had bir aafh sma ginnİ§ bulu
nuyor. 

c:.. Dünyanın altıncı büyük ıehri olan 
v«t\ghay, Uzak Şarkta garbi Avrupa 
•e Aınerika menfaatlerinin toplandıt 'bir noktadır. Bu, bir değil, haki • 

lte ayrı ayn üç tehirdir. 
ı-t 1 - Evvela Şanghay'ın çinliler 
d alından idare edilen mıntakaıı var
d; ki buranın nüfusu iki milyon ka· 

rdır. Burada ecnebiler hakkında oı
~lı imparatorluğu zamanındaki ka· 
P•tiilaayon ahkamı tatbik edilir. 

2 - N üfuau bir milyonu azacık 
t~n entemaayonal mıntaka vardır 

bura11 on dört azAlı bir belediye 
lllecliıi tarafından idare edilir. Bunla· 
~" beıi çinli ve dokuzu yabancıdır. 
d~kuz yabancı azalık da şöyle takıim 

:._~hniıtir: ikisi japon, ikiıi amerikalı, 
h'i İngiliz. Bu mmtakanm nüfuıu da 
l,~n hemen kimilen çinlidir. Otuz 
~ iaı>on, dokuz bin İngiliz bir oka
't da danimarkah, rus, alman, 
~ alyan, İspanyol, İsviçreli ve ıa· 
~re olmak üzere avrupalı var • 
ır. Bir milyondan fazla nüfusu 

:r-~ında elli binden daha az yabancı 
h enız içinde bir bardak su gibidir. O 
.alde nasıl oluyor da belediye mecli· 

&indeki çinli nüfusunun temsili bu de· 
~ azdır? Yabancılar arasında da bu 
~tıhetıizlik vardır? Mesela dokuz bin 
111rilizin bet azası var da otuz bin jaf 0nun mümeaııilleri ikiden ibarettir. 
dile emperyalizmin insafsızlığı bura-
adır. imtiyazlı mıntakanın belediye ' . ~çıınlerinde rey hakkı vatandaıa ve-

rılnıiı hak değildir. Vergi verenler, 
\'erdikleri vergi nisbctinde rey hak
kını haizdirler. Servet de İngiltere te
~ıının ellerinde bulunduğundan in
tıhzler Şanghay belediyesine ve 
Şanghay idarcıine hikimdir. Japon• 
~ da iki azalığı İngiliz rey sahible • 
~Yle anlaıarak temin edebiliyorlar. 
1 -~~ .. ç .. :- ... ı. ... •,:ı,.ı,.; ıı.P.rim uııulivle 
~ıliiler uterlerse, tiütün belediye 
~ıldannı kendilerine tahsis edebi • 
~ler. Belediye idaresi bu enternasyo
lltl nuntakada her ıeye hakimdir. Çin 
'-keri ve çin jandannaaı imtiyazlı 
::ntakaya giremez. . Belediye vergi 
d heder, vergiyi istediği gibi sarfe • 
~·· .Asayi§i muhafaza için tedbir alır. 
~1ulaaa devlet otoritesini haizdir. Çin
bıier P&rklara girmekten bile menedil
.. ılerdir. Parklann kapısında "çinli ... '-·· 

"oPek giremez" levha11 asılıdır. 
)l 3 - Üçüncü mıntakaya gelince; 
fr tını milyon nüfusu olan bu ıehir 

d lrııız idaresindedir. Buranın nüfuıu 
' çi lidi '"'1ı n r. Fakat bir avuç fransız ve 

f Palı vardır. Fransız rpıntakaaı, 
J1'~~~ konsolosu tarafmdan idare e· 
t'~ ~,'llnden filiyatta Fran .. nın bir 
"lii vaziyetindedir. 

b(i ~.fte üç buçuk milyon nüfuslu bu 
bıı~k §ehrin enternasyonal istatüsü 
\tici ur. Son seneler içinde bu vaziyet
t~ 8!kınlığı ortadan kaldırmak için 
ç~ hhuıler yapılmakta idi. Hikayesi 
~111• "2un olan bu teıebbüsler ıöyle 

aıa edilebilir: 
~ 1 - Evveli. Çin gerek fransız 
~t.kaaında ve gerek enternasyonal 
ohıı. ~da daha fazla sali.hiyet sahibi 
tth· ~Ve hiç olmazsa kendi tebaa11na 
o\ ır 1d6resinde daha fazla söz sahibi 
d~ h:ı-k~ı~ı temin etmcğe çahııyor
tiıc_ llnı çın ıle garbi Avrupa ve Ame-

2 eınPeryalizmi araaında mücadele. 
llijl\ı - Japonya, bu mmtakalardaki 
)ord '" İçin haklar teminine uğraıı • 
'"; 'Yani Japonya ile Avrupa ve 
'-de~lta emperyalizmi araıında mü • 

~!.."":".\Japonya Çine bazı vaziyetleri 
J,~ ~•ıq İçin tazyik yapıyordu. Yani 
b)\j,.~detnperyalizmi ile Çin arasında 

-.. ele. 

)~:;n~ncu mücadele nihayet geçen 
~I\ hır harba kadar vardı. Ve Ja
""°"~a Şanghay'ı İşgal edince, ıimdi 
'ıııd Pa emperyalizmi ve bunlar ara -
t\ iı' ~~ büyük menfaati olan lngilte
'~ qrtılaımııtır. Japon askeri ma
l~~. her iki imtiyazlı mıntakanın 
ı- ç· eıine gönderdikleri ·bir mektub
~•i 1? . P~opagandaaırun önüne ıeçil
~,.?• lstıyorlar. Bu, belediye idare-
• ••ltı 
1t d ...... 

1 
Yapmaktan kaçınacakları bir 

• "~I d• 1'.boıt ır. Bu tartlar ara11nda yalnız 
d._I\ •skerlerinin imtiyazlı mıntaka· 
~. Reçrnek istemeleri imtiyaz ıartla
t.;i ı,"Yıun değildir ki belediye idare
._ ~ u l'lokta Üzerinde de duracakla
cı_ d ~emiyor. Fakat Japonya bura • 
~tır:•ca~ nu? Yabancı devletlerin 
dlth tlerıne kartı siyaseti malum ol

l'U~ l~re, bunların tasfiyesine doğ-
~ rniyecek mi? lıte İngiltere ve 
'ti) '-ıun telaılan budur. İngiliz ha

e ~kili Eden, bu haklann ve im-

Siyasi müsteşarlar 

Fransada rejim~ suykasd 
Cumhuriyet ne@linln 
memleketteki bütün 
faaliyet sahalraındaki 
yeni çehresini muh-

telif ilavelerle tanıta· 
caktır • 

KURUN'da Aıım Uı, ıiyaai müa
teıarlıkların nazari bakımdan evvel· 
ce cazib ıörülmüt bir siyasi tedbir ol· 
ma11na rafmen tatbikatta beklenen 
faydalann tahakkuk etmediğini söyli• 
yerek diyor ki: • 

Kralhğı yeniden kurmak için Türk aencllll 
İldvelerinin illr 
ntimunesini bu 

" Siyasi müstetar olarak intibah 
edilen mebuslann hemen hepsi yük· 
sek meziyet sahibi §ahıiyetler ol • 
makla beraber tatbikatta kendilerin· 
den istifadeyi zorlaıtıran en esaslı 
nokta vekillere aid salahiyetlerin dev• 
redilmesinden ve yahud edilrnemesin • 
dan iktıdann teaddüdünü mucib olu • 
yordu. Bunun neticesi ise itler üze. 
rinde menfi tesir yapıyordu. Salihiyet 
devredilmediii takdirde de siyasi 
müstetarlar bütün arzulara rağmen 
vekillerin yanlannda bir nevi mennar 
vaziyetine düıüyordu. 

gizli bir teşkilôt bulundu 
Bir çok kimseler tevkif edildi Cumartesi 

Gazetemizle beraber 
alacaksınız. İlavemiz 

Geniş mikdarda silah ve 
bulundu cephane depoları 

Pariı, 24 (A.A.) - iç itler Bakanlığı, neıretmit olduğu bir 
beyannamede emniyet idareıinin birkaç haftadan beri yapmak· 
ta olduğu tahkikatın cumhuriyet müeueıeleri aleyhine mütevec
cih hakiki bir komplonun meydana çıkarılmasma ve mühim mik
darda harb malzemesi yakalanıp müsadere edilmesine medar ol
mut olduğunu bildirmektedir. 

Belçika 
kabinesi 
kuruldu 

Murahhas Administratörü B. 
Delonel olan deniz ve nehir yol
lar ipotek ıandığı binasında ya. 
pılan bir araıtımıa, askeri mahi
yette ve askeri hizmetler örnek 
alınarak vücuda getirilmit olan 
ve tam bir erkinıharbiye heyeti 
ile muntazam krtaata malik bu. 
lunan bir teıkili.t mevcud oldu-

Brilksel, 24 (Hususi) - Bir aya ğunu meydana çıkarmıttır. 
yakın bir mliddettenberi devam eden Kırallık yeniden kurulmak 
kabine krizi nihayet B. Emil - Pol • iıteniyordu 
Janıon'un kabineyi kurmasiyle neti-
celenmiştir. Yeni kabine, Van Zee- Bu teşkilatın gayesi, krallığın iade· 
land kabinesinde olduğu gibi, liberal- sine takaddüm edecek olan bir dikta
ler, katolikler ve ~yalistlerden mü- törlUk rejimi kurmaktı. 
rekkebtir. Bu da Belçikanın politika- Fesadçıların planı, ihtimamla hazır· 
sının değişmiyeceğini gösterir. • }anmıştı. Bunlar, mühim mikdarda ıi· 

Sosyalistler B. Jaspar'ı partiden }aha ve her şeyi göz önün~ almıt bir· 
çıkardıktan sonra kendisine karşı çok taraftarlara malik bulunuyorlar
düşmanca harekete devam ediyorlar- dı. Fesadcılar, birçok bakanların imza. 
dı. Mumaileyhin yeni kabinede ba- }arının taklitlerini ilk işaret üzerine 
kanlık kabul etmemesi, B. Janson'un tevkif edilecek bakanlarla parlamento 
işini çok kolaylaştırmıştır. ubının listeıini hazırlamı9lardı. 

l~panya' da tayyaro 

bombardımanlar1 
Madrid, 24 (A.A.) - Müdafaa ne

zaretinin tebliği: Asi tayyareler, Be
nikarlo, Alkaniz ve Bujaloroz'u bom
bardıman etmişlerdir. Bu bombardı
manlara cevab olarak, hUkilmet tay
yare kuvvetleri, dün Jaka, Puente, 
Caparoso ve düşmanın Aragon'da mü 
him üssünü teşkil eden Tudela'da 
yalnız askeri hedefleri bombardıman 
eylemişlerdir. 

Japonya Franko'yu ne 
zaman tanıyacak ? 

Tokyo, 24 (A.A.) - D. N. B. mü
messilinin iyi haber alan japon mah
fillerinden öğrendiğine göre japon 
hilkümeti Salamanka hükümetini, Al· 
manya - Japonya antikomünist pak
tının yıldönümü günü olan yarın 25 
teşriniııanide resmen tammak niye -
Hndedir. -
Sovyetler birliğinde iki 

caıua mahkOm oldu 
Moskova, 24 (A.A.) - Leningrad 

akeri mahkemesi, casuslukla mütte
hem Silber Horn ve Klesin adındaki 
iki yabancının muhakemesini bitirmiş
tir. 

Mücrimler gerek iptidai tahkikat 
safhasında gerek mahkemede suçlarını 
tamamiyle itiraf etmişler ve yirmi be
şer sene hapse mahkum olmuşlardır. 

tiyazların korunması için İngiltere· 
nin hangi yoldan yürüyeceğini dün 
gazetelerde çıkan Avam Kmnaraaın • 
daki beyanatiyle bildinniı oluyor. E
den demiıtir ki: 

- imtiyazlı mıntakanm vaziyeti 
Çin hükürnetinin muvafakati olmadık
ça deiitemez. 

Yani lnıiltere çinin haklannı 
0

mÜ· 
dafaa perdeıi altında imtiyazlı ınınta
kanın istatükoıunu korumak istiyor. 
Bakalım Çinin haklarına pek az ria
yetkar olduiunu filiyat ile gösteren 
Japonya buna kar~ı nasıl mukabele 
edecek. Her halde ıu muhakkaktır ki 
Japonya bugün Uzak Şarkta Çin ka· 
dar garb emperyalizmi ile de kartı 
karııya gelmittir. Şanıhay belediye -
sine gönderilen mektub, bu menfaat • 
terin tasfiyesine doğru atılmıt bir 
adımdır. Çin - japon harbımn nasıl 
bir netice vereceği henüz iyice malum 
olmamakla beraber, muhakkak olarak 
ıu ıöylenebilir ki, netice ne olursa ol
wn, imtiyazlı mıntakalann istatükola
rı, Uzak Şarktaki vaziyetin alacağı 
ıekle göre fakat daima garb sermaye
si aleyhine olarak değitecektir. 

A. Ş. ESMER 

Hükümetin uyanıklığı bunların pro· 
jelerini suya dUşilrnıUş olup, daha \jim
dfden enemfyetıi neticeler vermlt olan 
araştırmalara durmaksızın devam edi· 
lecektir. 

Zırhlı mahzenler, gi:ısli te§kilat 
''Ce Soir" gazeteıi, "Cagoularda" 

h!diseaiyle münaaebetli olarak zabita· 
nın müteveffa Fransuva Koti'nin tato· 
sunda bir takım arattırmalar yapmış 

olduğunu yazmaktadır. Polis, on altı 
metre yer altında zırhlı bir takım mah· 
zenlOf' ve gene tamamiyle mozaiklerle 
döşenmif ve elektrik ile tenvir edilmiş 
olan uzun koridorlar ve bu koridorla· 
rın miintehaııında harice açılan hiçbir 
menfezi bulunmayan ve hususi bir ıis· 
temle havalandırılan geniı aalonları 

ihtiva eden yeraltı tetkilltı meydana 
çıkartnı§tır. Her on metre murabbaı 

şeklinde bir lavha vardır. Bu lavhalar 
park yoluyle Sen nehrine isal edilen 
kanalizasyonla irtibat teminine medar 
olmaktadır. 

Satodaki tahkimat 
Aynı gazete, Koti'nin bu malikane· 

yi satın aldığı zaman ilk itinin pto.> 
tarihi mal\unata ve milli kütüphanede· 
ki reımi planlara göre yeniden inıa el 
tirmek olduğunu hatırlatmaktadır. 
Müstahkem şatonun hiç bir sırrının 
dışıarıda şayi olmaması için işçi ekip
leri yabancılardan seçilmiş ve bunlara 
her on beş günde bir yol verilerek yer
lerine başkaları alı.nınıttı. 

Yeui ı~vki/ler 
Paris-Soir gazetesine göre dün öğle· 

den sonra adli polis, gizlice beş kitiyi 
tevkif etmiştir. Mevkufların iıimleri 
ilan edilr~emittir. Bu gucteye göre 
mevkuflar, geçen gece bir arattırma 
yapılmı' olan Vendom meydanındaki 
büyük binanın yer altındaki inşaatın

da çalışını§ olan mimar ve rnüteahhid
lerdir. 

"Cagoulards" tar meseleıi dolay11i
le Pariı'in muhtelif mahallelerinde 
civarında ve eyaletlerde yapılan arat~ 
tırmalara devam edilmektedir. 

Bir tayyare kayboldu 
Varşova, 24 (A.A.) - Varıova ile 

Filiıtin arasında muntazam ıeferler 
yapmakta olan bir tayyare Sellnik 
ile Bilkreı arasında kaybolmuıtur . 
Evvelki gün Filistinde Lydda'dan 
hareket eden bu tayyare Selinike 
gelmiı ve ondan ıonra akibeti hak
kında bir haber ahnamamıftır. 

Yunan, bulgar ve romen ve yugos
lav hlikilmet makamları tarafından 
arattırmalar yapılmaktadır. 

FİLİSTİN' DE 

Şeyh Ferhan Sadi 
idama mahkum 

oldu 
Hayfa, 24 (A.A.' - İki gün evel tev· 

kif edilmiı olan Cenin havaliıinin tah
rikitçılarından Şeyh Ferhan ~adi yeni 
Filiıtin askert mahkemesinin ilk cel
sesinde idama mahkQm edilmiftir. • 

Sir ·v o§OP Filiıtine geldi 
Kudüs, 24 (A.A.) - Yüksek komi· 

ser Lord Votop Portsaidden hava yo
luyle buraya gelmiş, derhal vazifesine 
başlamıştır. 

bermutad gene 

16 
sayfador 

1 O güne kadar 

ULUS 
Macera romanı meraklıları· 

na aon zamanların en 
heyecanlı 

Polls romanı 
nı tefrika olarak 
vermeğe ba,lıyaeak 

Ulus'ta 

. Büyük Önder Atatürkün bu •ne 
Kamutayı açarken iıaret ettiii direk· 
tifler arasında mühim bir düstur var
dır, millet ve memleketin hayir ve ... 
l&meti için tedbir alırken takib edilen 
ve edilecek olan düsturlann kitablara 
ve teorilere deiil, doğrudan dofruya 
hayata ve ameli tecrübelere dayandı • 
imı açıkça ıösterir. 

Bu ifade fU!1U izah eder ki cum • 
huriyet hükümeti, milli menfaatler İ· 
çin alnut olduğu her hangi bir tedbi· 
rin • nazariyat noktasından ne kadar 
parlak olursa olsun - ameli tecrübe ve 
tatbikat ile, muayyen maksad ve ıa • 
yeyi temin edemiyeceği anlqılınca 
derhal ıeri dönecektir. 

Nitekim sekiz ay evet ihdas edi
len siyaıi müsteıarlar uıulüniin bu • 
gün tereddüdsüz olarak bldmlmuı 
&u hakikati isbat etmek için en kuv • 
•etli bir delil mahiyetindecfir. 

Memleket ve milletin yüksek men• 
faatleri hatalarda ısrar ebnekte değil, 
en k11a yoldan bu hatilan 11lah et • 
mektedir/' 

Londra, 24 (Huıust) - Filiatin
deki son karı.ıklıkla.r üzerine kuru
lan askeri mahkeme icraata batlamıf 
ve ilk olarak, geçenlerde yakalanan 
Şeyh Ferhan Esad hakbnda idam ka
rarı vermittir. her zaman birinci •ınıl bir HATAY TÜRKTÜR, 

lngilterenin Filistin fevka11de 
komiseri Sir Artilr Voşop buraya 
gelmiş ve hemen vazifesine ba§lamıı· 
tır. 

edebi roman 1'e onunla be- TORK KALACAKTIR 
raber birinci anıl bir mace- AKŞAM'da Necmeddin Sadak, 
ra romanını koymakta Je- 'ı Cenevre'de kabul edilmit olan Hatay 
1'am edeceğiz. anlaımasmın tatbik tarzından bahse • 

l1ı.. .. -------------.. -~ derek bitaraf mütahid ve kontrolör • 

Çinliler 
taarruza 

mukabil 
geçtiler 

Fransız imtiyaz bölgesinde 
- ' 

Kıthk yüzünden binlerce 
Çinli kargaşahk çıkardı 

Şanghay, 24 (A.A.) - Royter muhabiri bildiriyor: Büyük 
ınikdarda takviye kıtalarmın gelmeıi üzerine, Nankin üzerine 
yrümekte olan japon orduauna kartı Çin mukabil taarruzuna bq. 
lanmıştır. 

Vuıihi tehdit etmekte olan japon kuvvetleri, arazi terkine 
mecbur edilmittir. Halen ,iddetli bombardımanlardan sonra ja
ponlann eline düfUlÜf olan Vuiçing'de kanlı ve mühim bir çar· 
pıtma devam etmektedir. 

Çin hatlarının takviyesi, sar-r-------------
ıılmakta olan Çin maneviyatını 
yükıeltmittir. 

Süın/u yanıyor 
Japonlar, Sianfunun prk mahaueıi

ni bombardıman etmektedir. Şehir a
levler içindedir. Sanıldığına göre ja
ponlar Sarınehiri geçmeye hazırlan· 
maktadır. 

Fran8ız inıtiytD bölgesinde 
karıııklıklar 

Yiyecek eksikliği yüzünden franıız 
imtiyaz bölgesinde karıtıklıklar çık
mıştır. Aç kalan binlerce çinli millte· 
ci pirinç mağazalarını muhasara etmiş· 
lerdir. Polis müdahale derek bunları 
dağıtmıştır. 

Bil ...... lllrllllnll 
eski reisi ildü 

Bükre,, 24 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Tanınmış gazeteci Adolf 
Clarnet 60 ya,ında olduğu halde dün 
vefat etmittir. Mumaileyh, franıu: di
li ile çıkan gazetelerde uzun müddet 
çalıpnış, Balkan antantı basın birliği 
reisliğini ifa eylemiJ ve küçük antant 
baıın birliği ve Polonya - Romanya ba
sın birliii komitesi az!lığmda bulun· 
muştu. 

Sanghay cephe8inde vaziyet 
Tokyo, 24 (A.A.) - Tebliğ: Şang· 

hay cephesinde çinlilerin rUcat ettiği lkonom• kOftSIJ 'kurul ... 
tarihten 19 ıon tetrine kadar yani 
Şangahu - Soochow • Kaahino hattının 
japon kıtaları tarafından iıgaline ka· 
dar çinlilerden 50.000 kiti ölmilt ve tak 
riben 150.000 ki'i yaralanmı,tır. Japon 
kıtaları tarafından alınan esirler ve 
harb malzemeıi henüz aayılmamıştır. 

ihraç hare~ti mi? 
Takun • Pao gazeteıinin bildirdi· 

ğine göre, on kadar japon gemisi Şan
tung sahilleri boyunca dolaımaktadır. 
Bu keyfiyet, yakınlarda buralara aı -
ker ihraç edileceğine dair delil addo
lunmaktadrr. 

Japon tayyarelerinin iki akını 
Kanton, 24 (A,A.) - Bu sabah i

ki akın yapan japon tayyarelerinin 
bombardıman neticesinde Kanton ıeh· 
rinde ve Houan adasında bir,ok kiıi
ler ölmüş ve yaralanmıı ve mühim ha
sarat husule gelmiştir. Kantonda şim
di Kızılhaç hararet ölüleri yaralıları 
toplamakla metguldilr. 

Konton • Kovloan demiryolu mın-

Moskova, 24 (A.A.) - Tu ajan
sının bildirdiğine göre, Sovyetler 
Birliği halk komiıerleri mecliai, halk 
komiserler meclisi reisinin bafkanh
ğında bir ekonomik konaey tefkiline 
karar vermiıtir. Halk komiserleri 
mecliıi ikinci reialeri ile ıendikalar 

merkezt konseyi mümeaaillerinden 
terekküp edecek olan bu konıey, ae
~elik Ye Uç aylık pllnları tetkik ey· 
lıyecek ve halk komiserleri meclisi
nin tasvibine arzedilecektir. 

tekası civannda ölenler ve yaralanan
lar vardır. Bundan maada Tungham 
üzerine de bombalar atılmıJtır. Bun -
lardan bir tanesi italyan konsoloaha • 
nesinin yanına düımü,tlir. 

26 eylüldenberi ilk defa olarak ja
pon tayyareleri bugün öğleden sonra 
Nankini de bombardıman etmitlerdir. 
Sanatlar mUzesi ile mllll meclis binası 
haaarı uframıttrr. 

lerin, Hatay fran11z iıgali albnda bu
lunduiu için, zaruri olarak fransuı 
tez.ini kabule tmnayii) ettiklerine ita • 
ret ederek, eğer Hatay türk itıali aJ. 
tında bulunsaydı türk tezine taraftar. 
olacaklarını anlatıyor, fakat kontrol, 
müıabede. bir tarafa, Hatay'm tiirk 
oldufunu, türk kalmuı zaruri whm
duj'unu söyliyerek diyor ki: 

• Hatay"ın neden bir türk Yatanı 
olduğunu ve Türkiye ile Suriye ara· 
11nda müstakil bir türk ülkesi olarak 
Y•taması 18.zım geldiğini o kadar yaz• 
dık ve ıöyledik ki, tekrarı artık bık • 
kınlık nrir. Oradaki türk kütlesi, mu• 
vaffak ve muzaffer milli cidal tarafın· 
dan, Fransa ile ilk dostluğumuza fe· 
da edilmittir. Milli cidal kahramanı • 
nm onlara verilmiı sözü vardır. Sö • 
zünde tlurduğu ve duracağı da bütün 
dünyanm malıimu olaa gerektir. 

Fransa'nın bu hakikati anlaması 
lbımdır. Atatürk millet meclisindeki 
eon nutkunda kııaca fakat kati olarak 
bir daha hatırlattı: Fransa ile dostlu· 
fumuzun ölçüsü Hatay meselesidir. 

Hatay meseleıinin kati halline 
doğru, bu hakikatleri bilerek citmek 
faydalı olur. Aksi zihniyet bir inkisa.-. 
dan ibarettir." 

Edirnenin kurtuluşu 
Bugün güzel Edirne kurtulut yıl

dö~ilmilnil büyük ve heyecanlı göe
terılerle kutlayacaktır. Bu törene 
memleketin birçok yerlerinden gelen 
kalabalık heyetler de iftirak edecek
tir. İki haftadanberi devam eden ha
zırlıklar sona ermiştir. 

Şehrin her tarafında bu bü
yük gün için yapılan hazrrlrklar göze 
çarpmaktadır. 

Edirne kurtuluşuna aid törenin 
bur hususiyetleri olduğu için bugün
de yakın vilayet, kaza ve köyler hal
kmdan da binlerce ki'i Edirneye ge
lerek batı sınırımızda bir kUitür ka
leıi halinde dikilen bu §irin türk şeh
rinin sevinçlerine iıtirak etmektedir
ler. Bu seneki bayramın her ıeneden 
daha parlak olacağı umulmaktadır. 

1. Küçük Dış ~~herler .. 
X Viyana - Talebe grevleri ge

nitlemektedir. İnsbruk tıb fakültesi 
talebeıi de Viy~na'daki arkadaşlariy
le tesanild göstererek grev ilin etmiş
lerdir. 

X Tiran - Memleketin her tara
fında, Arnavud istiklalinin 25 inci yıl· 
dönümünün kutlanması için hararet
li hazırlıklar yapılmaktadır. 

X Moskova - B. Julio buraya gel
miıtir. Yakında enternasyonal bir sen· 
dikalar birliği kurulması için görü,1 -
melere başlanacaktır. 

X Londra - Burada bulunmakta 
olan bir italyan eski muharibler he -
yeti kırat tarafından kabul olunmuş

tur. 
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Fransız başbakanı 
Londra'ya çagmldı 

Brüksel 
Konferansı 
Kapandı 

0 ·1J'..lr. ı · . . 

· ::\:·"·~. Radyo 
··"-- J..~ • ~ 

ANKARA: 

ÖÖLE NEŞRİYATI 12.30 - Mubt~ 
plak neşriyatı. 12.50 - Plak: Türk aı~U ~ 
5i ve halk şarkıları 13.15 - 13.30 Dabı 
harici haberler. 

Yazan: Ceviren: 
B. Delbos'ta beraber gidecek AKŞAM NEŞRİYATI 18.30 - Muh~ 

plik ne§riyatı 19.00 Türk musikisi ve 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkadatl~ 
19.30 - Saat ayarı ve arabc;a neşriyat lrf' 
- Türk musikisi ve halk ııarkılan (Se ~ 
Adnan ve arkadaşları) 20.lS - Kazıııı t1' 
mi Duru: Terbiye 20.30 - Plakla danl .,, 
sikisi 21.00 - Ajans haberleri 21.1~...ı 
Stüdyo salon orkestrası 1 - O. Feıı;; 
Souvcnir de Franz Schubert. 2 - ffoll 
ger: La Danse Devant L'archc. 3 - Off~ 
bach: La Princesse de Trcbizonde. ~.ı 
Strauss: La vie d'artistc. 5 - Mo'!t 
Bastien und Bastienne. 21.55 - zı.oo 
rınki program ve İıtiklfil maraı. 

J'üzb~ı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

.Vidinden çıkışımız - yolda 
top seslerini duyuyorduk 

Almanya'nın Lord Halifaksa 
sömürge isteklerini 

Brüksel, 24 (A.A.) - Dokuz dev
let konferansı, bugün öğleden sonra 
konferansın beyannamesini müzake
re ve tasvib etmek üzere toplanmıştır. 
Yalnız italyan delegesi bu beyanna
me aleyhinde rey vermiş ve evelce 
hazırlaıunrş olan metin projesi ufak 
tadilatla kabul olunmuştur. Levazımın temini hususu bizi Vi • 

din'de iki gün daha alıkoymu§tu. 
12 temmuz sabahı erkenden istika • 
met ve kıtalarm yÜrÜ)'Ü§ nizamı ta • 
yin edilmiıti. Fak at hareket saati 
yine meçhul kalmııtr. Allaha tükür 
benim taburum yürüyÜfe geçecek 
sefer kuvvetine iıtirak edecek ta
burlar arasındaydı. Öğleyin bu kuv
vet, Mü§ir tarafından teftiı olundu. 

ğurladılar. 
ileri sürdüğü anlaşılıyor 

Vidin'de müstahkem mevki top
çulariyle birlikte Mebmed izzet Pa
fanm kumandası altında on iki pi
yade taburu ile bir nnıva:z::z:af süvari 
bölüğü kalnuıb. Osman Pa§B ordusun 
dan dört tabur fU mevkilere taksim 
olunmuıtu: Rakoviça, Bregovo, Ad
liye (Kula) Flortin, Arçar, Berko
viça. Oç tabur Lom Polanka'da, üç 
tabur Berkoviça Arçar Rabava'da 
idi ki buralarda ayrıca müstehkem 
mevki topçuları da bulunuyordu. 
Oç tabur da Rahova ile lsker'in Beş
ti yakınlarmda Tunaya döküldüğü 
yer arasına yerlettirilmitti. 

MÜ§İrin müfrezesinde 19 ta.bur, 
6 aüvari bölüğü, 9 batarya, ve ya
hud 12000 neferle 54 top vardı. 

Böylece Vidin ordusunun kırk 
Ciört taburluk kuvveti tamam olmuş 
olur. 

Sırp muharebesinin nihayete er
mesinden sonra Osman pata altmıı 
tabur tahıid etmiıti. Bunlardan on 
altısmı muharebenin batında tarki 
Bulgaristana göndermeğe mecbur 
olmuı, neticede kendi elinde bu 
kırk dört tabur kalmııtı. 

Aym on ikisinde bir saat izin ve 
bir binek beygiri alarak kasabaya 
gittim ve çok müteessir olan Doris'e 
acele bir veda ettim. O gece saat 
dokuzda gelen bir emir ertesi aa· 
babın aaat dördünü hareket zama
nı olarak tesbit ediyordu. 

12/13 temmuz gecesi, gÜn doğar
ken harekete hazır olmak üzere 
Vidindeki çadırlarımızda son defa 
olarak uyuduk. 

Dördüncü fasıl 

Yedi günlük cebri 
yürüyüşle Vidinden 

Plevneye 
·(13 Temmuz - 19 Temmuz 

1877 
13 temmuz cuma günü gün do

larken uyanmıı ve Vidin karagi.
hmda kaynamıı pirinçle etten iba
ret olan ~n yemeğimizi yemiıtik. 
Her nefer bir haftalık komanyası 
olan pekıimeti beraberinde götürü • 
yordu. 

Bulutsuz bir gÜn bafladı. Bu da 
evvelkileri gibi yakıcı olacağmı va
dediyordu. Sonradan bunun tahmi
nin de üstünde olduğunu anlamı§· 
tık. Yürüyüı emasmda hararet, 
hiç kesilmeksizin, ıiddetini artırı
yordu. Arkada kalan kıtalar, bizi 
hem heyecan, hem de gıbta ile U• 

Saat yedide bir dört yol ağzı o
lan Arçov'a vardık ve burada sü
varilerle kasabadan gelen bir kaç 
tabura ve Smerdan karargahından 
gelmiı topçulara rast geldik. Mü
ıir de erkanıharbiyesiyle birlikte 
burada bize iltihak etti; bu suretle 
yürüyüş kolu tamamlanmış oldu. 
Bu sebeble burada bir kaç saat ge· 
ciktik. 

Vidinden bir kısım ahali, bizi yo
la vunnak için buraya kadar gel· 
mişlerdi. Doris de onların arasında 
idi. Bana bir ıiıe konyak, bir pa
ket yolluk yiyecek ve Üzerinde 
"Golt beachtütze dich,, yazılı bir 
kağıd getirmiıti. Çok duygulandım. 
Vidinli güzel Doris'i bu son görü
ıüın oldu. 

Saat dokuzda Öncü kollar hare
ket ettiler. Benim taburmn, araba
lara ve mekkare hayvanlarına ba
kan dört taburla birlikte geride 
idi. 

Vidinden Tuna boywıca Arçov'a 
giden yola koyulduk. Bir takım ser
seriler peıimize takılmıtlardı. Fa
kat bunlar bir kısmı askerlerden 
dayak yiyerek, bir kısmı da yarala
narak dağıldılar. Bu it çerkeslere 
emniyet edilemiyordu. Çünkü onla
nn çapulcu ve aer&erilerle daima 
aralan iyi idi. Daha IK>nra yolda 
yorgunluktan düıüp uykuya dalan 
askerlerin öte berilerini talan ettik
leri için bunlardan bir kısmı da öl
dürüldü. 

Vidbol'a yaklaıtığnnız zaman 
top seslerini duymağa başladık. Bu 
seslerin karııki sabile yerleıtiril
miı olan Romanya bataryalarından 
bize atılan toplardan geldiğini an
ladık. Fakat güllelerin bize bir za
r an olmuyordu. Çünkü mesafe faz
la idi. Vidbol tepelerine çıktıiımız 
zaman kıvrılan yollarda yürüyen 
kıta ya bir baktım. On milden fazla 
uzunluğu olan bu kıta ina.a.ıım üze
rinde müthiı bir tesir bırakıyordu. 
Romanyalılar, son nefer geçinceye 
kadar bize bir zarar vermeden a
tıılarma devam ettiler. 

Gece saat sekizde biç bir ıey ol
makıızın selametle Arçov'a vardık 
ve orada o gece k .kladık. Bura
da Müıirin esas fikri olan Lom Pa
lanka • nehir yoluna yöneleceğimi
ze, benim iki buçuk ay önce geçmiı 
olduğum Topolovaç yolıma sapaca
ğnnızı öğrendik. 

Buraya kadar giizel bir yolda, 
bol au bularak ve sıcaktan bafka 
hiç bir §eyden rahatsız olmıyarak 
yolculuk etmiıtik. Ertesi sabah bat
layan güçlükler, • iz, Plevneı ·., on 
mil garbinde bulunan Goma Net
ropolie de Rah"va yoluna aapmca
ya kadar devam etti. 

Biz, Topolovaç ile Krivodol ara
sındaki kısım müstesna olmak Üze
re keçi yollarmdan, tarla aralarm
dan geçtiğimiz için burada kafi 
derecede su bulamıyorduk. 

(Sonu var) 

Paris, 24 (Hususi) - Başvekil Şo
tan ile Delbos İngiltere tarafından 
Londraya davet edilmişler ve bu davet 
kabul edilmiştir. 

Lonrd Halifaksın Almanyaya ziya
retini hemen takib eden Delbosun Le
histan ile küçük itilaf devletleri mer
kezlerinde yapacağı turneden evel ge
len bu davet pek iyi kar~ılanmıştır. 
Fransız nazırlarının bu ziyareti ingi
liz ve fransız devlet adamlarının Lord 
Halifaksın Almanyada yapmış olduğu 
görüşmelerin neticeleri üzerinde tam 
bir fikir teatisine hizmet edecektir. 
Bu da Parisle Londra arasındaki mü
nasebetlerin samimiyetini bir kere da
ha göstermektedir. 

Berlinden bildirildiğine göre siyasi 
mahfiller Şotan ile Dclbos'un Lon
draya gidecekleri haberini müsaid bir 
şekilde karşılamaktadırlar. Bu mahfil
ler devLet adamları arasındaki telaki
lerin enternasyonal i~birliğini takviye 
etmekte olduğunu söylemektedir. 

lngiliz kabinesinde 
Londra, 24 (Hususi) - İngiliz ka

binesi bugün toplanarak, Lord Hali
faks'ın Bedin ziyareti etrafında mü
zakerelerde bulunmuştur. 

Söylenildiğine göre İngiltere hükü
meti fransız hükümetini Berlindeki 
görüşmelerden haberdar etmi_ştir. 
Resmi mahfiller bu hususta malürnat 
vıcrmekten çekinmektedirler. 

Kabine toplantısında 
neler konU§ulacak? 

Parlamento mahafili, Lord Halifak
sın Berlinden getirmiş olduğu intiba
larının derhal müzakerata girişilmesi
ne müsaid olmadığı mütaleasında bu-
1 unmaktadır. 

Son mallımata göre yakında bir tica
ri itilaf akdi için İngiltere ile, Ameri
ka arasında müzakerelere girişileceği 
havadisi Berlinde pek iyi karşılanma
mıştır. Berlin bunu siyasi bir hareket 
addetmektedir. 

Avrupa meseleleri hakkında B. Hit
lerin Almanyanın kendisi için mevzu
ubaha meseleleri her devlet ile ayrı ay
rı müzakere etmek niyetinde olduğu
nu ihsas etmiş bulunduğu söylenmek
tedir. Bu sebeblerden dolayı ancak İn
giltere ile Almanyayı doğrudan do~
ruya alakadar eden sömürge meselesı
nin mevzuubahs edilmiş olması muh
temeldir. 

Almanyanın sömürge isteği 
Gene siyasi mahfillerin kanaatine 

göre Avrupada sulhun idam.esi için 
Almanya tarafından koşulan şart Al
manyanın sömürgelerinin iade hakkı
nın tanınmasıdır. 

Mebuslardan bazıları, Almanyanın 

bu hakkın derhal tanınmasını isteme
diğini ve meselenin hallinin bir müd
det tehirini kabul ettiğini ilave etmek· 
tedirler. Esasen bu münasebetle Hit
lerin Angsbungda söylediği nutkun 
bir fıkrası zikredilmektedir. Hitler 
Almanyanın altı senelik bir müddet 
zarfında sömürgelerini istirdad ede
ceğini söylemişti. 

Alınan diğer haberlere göre Hit
ler, lord Halifaksa Almanyanın iki ta
raflı görüşmelere hala taraftar oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Sömürge meselesi bütün Ş:ekilleriyle 
açıkça görüşülmüş fakat anlaşıldığına 
göre orta Avrupa meseleleri İngilte
reyi alakadar etmedikleri i~in bir ke 
nara bırakılmııtır. 

Siyasi mahfiller şüphe ve tereddüd 
içindedirler. Çünkü Almanya sömür
geleri meselesinin halli mandater dev
letler ve bu sömürgelere tevarüs etmiş 
olan ingiliz dominyonları ile noktai 
na.zar teatisini icab ettirmektedir. 

Parlamentoda ba§vekilin 
verdiği beyanat 

Londra, 24 (Hususi) - Avam ka
marasında ,muhalefet i~çi partisinden 
bir zatın sorduğu suale cevab olarak 
Çemberlayn şunları söylemiştir: 

- Lord Halifaks'ın ziyareti, ta -
mamiyle hususi mahiyette idi. Lord 
Halifaks'ın B. Hitler, B. Göring, B. 
Göbbels ve Almanyarun daha diğer 
yüksek liderleri ile görüşmeleri de 
bittabi bu.susi ve gizli olmuştur. Bu 
sebebten dolayı meclis, benden bu me
'ele hakkında uzun ve mufassal be • 
yanat istememelidir. Bununla beraber 
bu ziyaretin çok kıymetli olduğuna 
kaniim. Zira, bu, iki memleket ara • 
sında karşılıklı bir anlaşmanın yapıl
ması için iki tarafta da umumiyetle 
mevcud arzunun yerine getirilmesi 
yolunda bir terakkidir. 

Gazetelerde bu ziyaret etrafında 
çıkan ihtimallere dair diğer bir suale 
cevaben de başvekil şunlan söylemiş
tir: 

- Şu cihet sarih bir surette anla
şılmalıdır ki bütün bu faraziyeler, çok 
yanlıştır. 

Başvekil, muhalefet i~çi partisi li
deri B. Alllc;c'nln Lir oucUino eovı:ı.D o 

tarak da demiştir ki: 
"- Almanya hükümcti ile sarih 

bir anlaşma yapılmış değildir. Fakat, 
müukerelcrin mahiyeti hakkında hiç 
bir tafsilat verilemez. Zira, konu;ı.nıa
larm mahrem kalacağı arada tekarrür 
etmiştir. 

Bunun üzerine işçi partisinden Art
hur Henderson her hangi bir vaid ya
pılıp yapılmadığını ve fransız hükii -
metinin olan bitenden haberdar edilip 
edilmediğini sormuştur. Başvekil, bu 
suale şu cevabı vermiştir: 

" - Hiç bir taahhüt altına giril
memiı ve fransız hükümeti, bittabi gö 
rüşmelerin neticesinden henüz haber

dar edilmemiştir . 
B. Attlee, !ngiltere'nin taahhüt a

lıp almadığı hakkında yeniden bir su
al sormuş ve başvekil, meclisin ha -
beri olmaksızın bittabi her ne mahi -
yette olursa olsun bir taahhüt alın • 
mıyacağını teyid eylemiştir. 

Nihayet, başvekil Fransa başveki
li ile hariciye nazırının. 29 ve 30 teş
rinisanide Londraya gelerek enternas
yonal vaziyet hakkında kendisi ve E-

Verilen tasvib kararını müteakib, 
Çin başdelegesi B. Wellington Koo 
beyanatta bulunarak ezcümle demiş
tir ki : 

"- Çin heyeti, yeni istikşaflar a
rasında, Çine müsbet yardımda bu -
lunmak ve mütecaviz aleyhine tahdi
di tedbirler almak şekillerinde m~
terek bir hareket lüzumunun da na
zarı dikkate alınacağını kuvvetle ü
mid eylemektedir.,. 

Bunu müteakib, konferans, toplan
tısına nihayet vermiştir. 

Umumi celse saat 17.30 da tatil 
edilmiştir. 

Öğrenildiğine göre, konferans 
müddetsiz olarak geri bırakılmıştır. 

Hükümetinden talimat almamış 
bulunan Çin delegesi, muhtelif he
yetlerin devamlı ısrarları üzerine, 
konferansın nihai beyannamesini tas
vib eylemiştir. 

lzmir Kordonunda 
tramvay işliyecek 

İzmir (Hususi) - Belediye kor
donda işletmek üzere bir trambüs al
mıştır. Yeni nakil vasıtası bu hafta 
gümrükten çıkarılacak ve yakında iş
lemeğe başlıyacaktır. 

den ile fikir teatisinde bulunmak üze
re İngiltere tarafından yapılan daveti 
kabul etmiş olduklarını bildirmiştir. 

Avam kamarasında, Fon N oyrat
ın Londrayı ziyareti hakkında soru
lan bir suale cevaben, B. Eden, bu 
hususta hiç bir şeyin kararlaştırıl -
mış olmadığım bildirmiştir • 

Lordlar kamarasında da, Lord 
Halifaks, kendisinin Almanyayı ziya-
... +; ı..,.t,1,.,"~ .. 'Q.,., .... t.a 'il c--ı. ..... -
layn'ın Avam kamarasında yaptığı be
yanata benzer beyanatta bulunmuı • 
tur. 

Hiderle neler göril§iil{lü? 
Reuyter bildiriyor: B. Hitlerin Lord 

Halifaksa bir aeri istek yaptığı hak
kındaki şayialar, Londra ingiliz ve al
man resmi mahfillerince bir fantezi te
llkki olunmaktadır. 

İngiliz mahfillerine göre bu müla
kat, bir temas mahiyetindedir. Kati 
görüşmelerde bulunulmuş ve siyasi va
ziyet mütalea edilmiştir. Fakat ne bir 
taraftan ne öbür taraftan müzakere ve
yahud pazarlık bahis mevzu uolmamış
tır. 

Almanyaya karşı ingiliz siyasetinde 
bir deği,iklik vukua geldiği hakkında
ki yayıntılar, Londrada yalanlanmak
tadır. 

Önümüzdeki Delbos - Chamberlain 
- Eden - Chautemps görüşmeleri de 
yalnız Lord Halifaxın Almanyadaki 
mülakatları neticesine inhisar etmiye
cek, fakat umumiyet itibariyle enter
nasyonal vaziyeti ihata eyliyecektir. 

İSTANRUL : 

ÖGLE NEŞklYATI: 12.SO Plakla~ 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.0S Plakla . ..., 
musikisi 13.30 Muhtelif plak nettı1~ 
14.00 Son. ....ı 

AKŞAM NEŞRİYATI 18.30 Plllda IJll" 
musikisi. 18.45 Edimenin kurtulaııu ~ 
da konferans Eminönü Halkevi ~., 
Mimar Kemal Altan. 19.00 Bayan ln~..ıı 
rafından Şan: Piyano ve keman refa.ka~;,. 
19.35 Spor musahabeleri : Eı;rei Şefik~· 
fmdan. 19.55 Borsa haberleri. 20.00 C~ 
Kllınil ve arkadaılan tarahndaıı türk ,,." 
kisi ve halk oarkıları. 20.30 Ömer ~! 
rafından arab~a söylev. 20.35 Hava rs~~ 
20.45 Fasıl saz heyeti: Okuyanlar: 1'W
Safiye, İbrahim Ali, Keman Cevdet, ~ 
bur Salahaddin. kanun Muammer, Vi,0 
sel Mesut Cemil, Klarinet Hamdi, Ut!{ 
det Kozan (S. A.). 21.15 ORKES'f"'j 
1 - Tschaikovsky: Mozartiana ıuvite._.ır 
- Tos ti: Segreto. 3 - Ponchielli: V'j' 
deli' Ore. 4 - Drigo: valse Mignonne.ıfı 
- Andran: La Maacotte. 22.15 Ajan• 
berleri. 22.30 Plakla sololar, opera ve ati 
ret parçaları. 22.50 Son haberler ve eP': 
günün programı. 23.00 Son. 

AVRUPA: 
O.t'h.i:<A V t; OPERETLER: l!>.10 Jl 

nih - 20 Kolonya - 20,15 Frankfurt -
Milino. 

ORKESTRA VE SENFONİK Oj 
KESTRA KONSERLLER1: 19.10 B~ 
lav - 19.35 Brno - 20 Stok.bolm - ~ 
Kopcnbag - 20.15 Bükreş - 20.30 Floı' .. 
sa, London - Regional - 21 Viyana -aıJ 
Pariı - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 12.20 Lübembud), 
13.30 Stokholm - 17.5 Prağ - 18 ~ 
burg - 19.30 Strazburg - 21 Stuttpri 
22 Varıova - 23.20 Droitvich. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolon1' ). 
14.10 Laypzig - 15.25 Hamburg - 161' 
nib - 17.15 Roma - 17.30 Stokholm - _,. 
Kolonya - 18.20 Laypzig - 19.10 BCS": 
- 19.lS Pra~, Stuttgart. 

NEFESLİ SAZLAR ı 12 Koloo1A 
19.45 Laypzig • 

ORG KONSERLERİ VE KOROı>t 
9.30 Pariı - P.T.T. - 21.15 Beromünatet• 

aı~";i;;s;~:la;;·..:_ __,,.S~aO Br;~ ve ~ 
alman istasyonları - 10.30 HambUS:~ 
11.15 Berlin - 12 Breılav ve diier ~d 
istasyoııları - 14.10 Frankfurt - .~ 
Berlin - 16 Breslav ve diğer ahmıı ,.....J 
yonlan- 17.15 Münih-18 Berlin-Jf. 
Frankfurt, Hamburg, Kolonya - 20 
nigsber - 20.40 Tuluz - 22.40 Hambıııi' 

HALK MUSİKİSİ: 11.SO Stuttprt -' 
21 Münib - 22.30 Stuttgart. 

DANS MÜ"ZİÖİ: 20.10 Berlin - 22 'i' 
ransa - 22.50 - 23.30 Viyana - 23.55 ·O. 
Droitvich - 23.55 - 0.30 Lüksembur_!~ 
23.30 - 24 Peste Parisien - 0.30 ~ 
P.T.T. 

SADAKAİ FITIR 
Diyanet lıleri Reisliğinden : 

Un 20 
Buğday 9 ıo 
Arpa 11 30 
Kml üzüm 100 
Çekirdeksiz 
üzüm 
Kara üzlim 
Hurma 

(4312) 

133 20 
58 20 

!33 20 
3---6535 

Doktor Hikmet, kendi kendine : "Burada hiç 
bir ıey gÜzel değil. Bütün bu eıyada zarafet ve aa· 
nat namına b09mna gidebilecek hiç bir teY görmü
yorum. Kendimi bildim bileli bu dekordan daima. 
nefret etmiıimdir. Şu halde birdenbire bu içlen· 

menin sebebi nedir ? " 
BİR SÜRGÜN 

kemez. Geçen gün, hani, Boulevard St Gennain'de 
size "Türk tahadetnamesinin de ne hükmü ol...,. 
muş.,, derken, aklınca bir taıla iki kut vuruyordu, 
ukala dümbeleği... onda zerre kadar akıl olsaydı, 
Mahmut Muhtar paf8.D.ID yanmda topladığı bef 
on kurutu borsada pamuk üzerine oyun OYJUl"IBıC*' 
ğon diye bir hamlede batmnazdı. Ragıb bey yandaki odadan sesleniyordu : 

"- Şimdi geliyorum, ıimdi •..• 

iki dakika IK>nra, gerçek, odanın ortasında idi. 
Sırtmda bir pembe Şam hırkası, belden kuıaklı 
bir pazen entari ve ayaklarında ökçesiz terlikle
riyle .... Tam bir Istanbul efendisine benzemek için 
baımda bir takyesi eksikti. 

"- Pardon monter; dün gece biraz geç yattım 
da davranamadmı. Birer kahve içeriz değil mi ? 
dur; taknnları buraya getireyim de beraber pifi
relim. Daha keyifli olur. 

Ve mutbaktan bir yuvarlak gümüı tepsi içinde, 
cezveyi, fincanları, biribirine bitiıik teker ve kah
ve hokkasını ve bunların ortasında İspirtoluğu ge
tirdi. Hepsini birer birer sedef kakmalı bir küçük 
aigara masasmm üzerine yerlettirdi ve fitili yakıb 
ceneyİ sürdü. Bu itleri göriirken bir taraftan da 
konuımasma devam ediyordu. 

"-Dün gece bütün manasiyle bir (Bomb) yap
tık. Ne ''Foliea Bergeres,, kaldı; ne "Moulin Rou
ge,, .... Şu bizim Mısırlı prensler yok mu; dur, deni
len nedir bilmiyorlar, birader ... para da çok. Bir 
defa Parise geldiler mi öyle bir azıyorlar, öyle bir 
azıyorlar, aman allah ... 

laman suya kahveyle tekeri koydu. 
"- Ben de ihtiyarlamıtım artık, e$kİ mukaveme

tim kalmamı§. Eee, ya§ kırkı geçti. Kadm, içki fi-
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lan ..... ertesi sabah hu·ıu haline geliyorum. Bir kaç 
gün kendim.i toparlayamıyorum. Hem, bir de, son 
za.malarda bana bir teY arız oldu. Sağ böğrümde, 
ince bir sızı mı diyeyim, bir ağırlık mı, bir gaz tı
kanıklığı mı ? Nedir. Hiç o tarafıma yatamıyo

rum. Halbuki eskiden sağ tarafıma yatmaymca 
gözüme uyku girmezdi. Şimc:lj, bu ağrı bqhyalı 

aolmna da yatamıyonmı. Çünkü o vakit küt küt 
kalbim atmıya baılıyor, hulasa acayib bir vaziyet. 

Kahve köpünneğe yüz tutunca, demin fincanı· 
na aldığı sudan bir mikdar ilave etti. 

"Bu kadar az bir ıey için doktora gitmekte is
temiyorum. Kahvemizi içtikten aonra beni bir mu
ayene ediverin olmaz mı ? 

"- Hay hay.. fakat §İmdiden aöyliyebilirim ki 
biraz karaciğeriniz büyümüı olacak. 

Ragıb bey, kahvenin ikinci kabarıtından sonra 
cezveyi çekti ve ispirtoyu söndürdü. 

"- Ey, bunun çaresi. 
"- içkiyi, gece uykusuzluklarını bırakmalı 

Yağlı, ağır yemeklerden de ictinab etmeli. 
Ragıb bey, hayretle doktor Hikmetin yüzüne 

baktı, baktı : 
"-Yahu, sen eni kunu bekimmitsin be; bravo! 

dedi. Mahıus aaklamııton. Halbuki Preıuea (m) 

YAKUB KADRi 
e ha.kan buranın methur profesörlerinden birine 
iki ay evvel kendimi muayene ettirmittim. O da 
bana ayni teyİ aöyleıniıti. 

Koyu kumral köpüklü kahveyi ağzına götürerek 
hafif hafif üfledi : 

"- Şu Ali Kemal; dedi. Acayib adamdır veaae
l&m. Acayib değil, böylesine münasebetsiz derler. 
Bir kanaati vardır : Bizde hiç bir teY olmaz, hiç 
bir fCY yeti§Dlez. llim, fen, abli.k, fazilet ne vana, 
hep Avrupada. Geçen gÜn size yaptığı muameleyi 
hatırlıyonmı da adeta kafam dönüyor. Mübarek, 
nerede ise, sizi iptidaiye mektebine yollıyacaktı. 
Efendim, dedim a, biç kimseyi beğenmez; varaa 
kendisi, yoksa kendisi. Çünkü Sorbonda tahsil et
ınitler beyefendi hazretleri. •• Fa.kat, söz aramızda, 
bu tahsilin de ne olduğunu ben bilirim. 

Dudaklariyle bir küçük hortum aeai çıkararak 
fincanmdan bir yudum çekti. 

"- Herkes gibi ara sıra gider meıhur bir kaç 
profesörün dersini dinlerdi. Sonra kahvede "So· 
rel" ıöyle dedi idi. "Morel,, böyle yaptı idi diye 
artık günlerce maIUm.at satardı. Şelıadetnameei 
filan da yoktur, ha inanmaym. Onun İ9İn bütün 
ıahadetnamelere kartı garezdir. Benim iyi kötü 
Bahriyeden bir tahadetnam.n ,....dır, onu bile ~ 

Kahve fincanmı çalkalayıb çalkalayrb ta dibj. 
ne kadar aömürdükten sonra yanı baımda duraa 
kaim, gümiif bir tabakadan iki sigara çıkanb bi• 
rini misafirine uzattı, öbürünü kendi ağzma gö
türdü. Bir kaç derin nefes çekti. Bqmı koltuğud 
aralığına dayadı. Susuyor, bir mürakaheye varmıt 
görünüyor.du. Sonra, neden IK>nra. yavaı yavaf 
doğruldu. iri, yuvarlak gözlerini dikkatle Doktor .J 
Hikmete dikti. Ona, sanki, ilk defa tanııtığı bir .,1 
adammıı gibi dikkatle baktı, baktı ı .1 

"- Birader, dedi. Yarından tezi yok. senini• ı I 
gidib bahsettiğim o meıhur profesörü bulacağı::&. 'J 
ismi aklıma gelmiyor, timdi keratanın... fakat o- ~ 
turduğu yeri biliyorum. O, hem Tıbbiyede boca• 1 ,1, 
dır, hem de burada bir çok hu.usi ve reami kili• •;1, 
niklerde baı operatördür. O, mutlaka sana bir it t 
bulur, ben eminim.... ';, 

Doktor Hikmet, az kalsın Ra.gıb beyin boynun• / 
atılıb yuvarlak ve YWDU§&k yanaklarından öpecek• ~ 
ti. Kendini güç zaptetti : ~ 

"- Çok tefekkür ederim. Ben de aize böyle bir ~ 
ricada bulunmak istiyordum. ' 

Erteai gÜn, öğleden aoora, profesörün kapısı Ö- ~ 
nünde idiler. Doktor Hikmet kapmm zili üstünd• f. 
hmç batlı çivilerle kakılı siyah, porselen plakanJJI ~~ 

üatünde yaldızlı harflerle yazılmıt fU ismi okudu• J 
(Sonu var) 
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~ HAYAT VE SIHAT i 
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lı ve mevsim 
fnaan oilu her iklimde ve her olan teY bavanm delltmel..Wir, ela· 

~Y&inade çalıtabilir. Fakat bazı ima ayni halde kalan iklimlerde ııı:e
;ı-aıerin adanılan daha çalıtkan ki UYUfur, itliyemeııı: demifti. Ku

cl ........ ve daha çok it çıkarcbk- tuplara :rakaa en eoiü iklimlerle, 
ı.... slbi, a711i iklimde daima ota· hatb ıatlftJa yalan en ucak iklim· 
::;. aclanılarda bazı menimlerde lerde ~ni~etiı;ı yerlefelD'ID8li de 

çok İl aöriirler. bunu dauna ••at etmiıtir. 
.. halde çalıpnaya en uygun Yeni ietatiatilder de bunu, hem 
~ ~iaiclir ? Bir kerre fi- de günü aününe, taaclik ediyor. Ha· 
kir İtini, endüstri itinden ayırmak va iki SÜD üt üste bir örnek olma· 
'-Wi olarak lazımdır Her iki itte ca it mehaulü h ... en azalıyor. Güa
d. .._i fuklann tearl olmakla be- ler anımda Gç derece, dört derece 
~ fikir İflerincle tahai tetir pek fark olmaca in~ daha iyi çalqa: 
~tür. Bir de çalqmaya • uy- yor. Şa kadar ki bu fark OD yed! 
._ laeTlllai anlamak için Japılan derece etrafında olmabdD', vasatı 
~ iatatiatilder üııı:erineclir. Bir aıcakbk on yedi deNCelÜn a(lmela 
~ hangi mevsimde daha • üç dört denceclen siyade olm~ 
~ -.haal ftl'diti iatatiıtikle an- tartiyle • oluna çalıtma kudret• 
~ilir. Fikir adamlarmm ver· daha iyidir. Yükseldikçe çaJıpna 
dİlderi mahıule ıelince, ODU iatatia- kudreti azalıyor. 
tikle ölçmek gÜçtür. Sıcaklık ayni ~erec:ecl~ kalclıtı 
8-anı. be ber IMa 1 · halde, havanın 111utemaclı;rea bulut· 
~ ecl ~ H m-::yı la yahud balutauııı: olmallDID bOe te
fildr •alıı:.tba.. d4 

1 
..: .. ~n liri vardır. IJi çallflllak için •uıat-

11 • 
0 

• 
0 ç- larm ela gelib sitmeıi lizmncbr. 

... lgia WerikaD«"a bir çare bal- Büabitln açık Mft pi ..... kuclre-
~ Gai...utedeki ~7~Ziy~t .t~- tini azaltıyor ela, lriiebütfln kapalı 

• ~ iflenn ıltatiatıii- hava daha iyi çal11tırı1or (tabii ea-
~ hpmqbr. E.lcle ettili neticel_. düetri iflerinde) bu da havadaki 
~fikir itleri için - uypn mev• tazyikin derec:elİne Milıdır. Hava
._ biriacitepinden marta bclar da az tazyik daha iyi çabfmıyor 
~ Mnenin en aoiuk aylanndadır. demektir. Onun ifin dailalar deniz 
~ benim •• ..,, ..... aöre ameri- kenarındakilerden daha çalıtkan 
~ baldufu netice en '°"* a:r· olurlar. 
ı....: fikirlerin daha iyi itlediiini Ratabete ı•liace, baam tesiri 11· 

CleiiJ, büyük tatillercl- IOlll'a ilk caldıjm clerecelİne göre defifiyor. 
~. çalıpnaya l qlayan üniver- Kıtm rutubet oluna çalıflll&k artı· 
lltell.m alb ay IOlll'& yorulc1111da- yor, yazm olana aııı:all)al'. 
.,_ lahat eder. Zaten mekteblercle lı için en anan ~lan bu mevm 
~ aaalW lcad etmit olan mi tartları lriltün haJat itin devum a:r• 
~ ohllarmm IODl'a ela onların san tartlarclır. it mahaalinGa arttı
~. bra1U: etki ....m...ıerin iı s(inlerde ölüm de aııı:allJOI'. lkma 
....... )'llın altı ayında ......_. da gene o ameriblmm iatatiatilderi 
~ lrabrlv, öteki alb aydada c.... gösteriyor. 
~.. Huntiston, ltalduia tut1ara söre 

LdG.tri itleri üııı:erinde elde edi- birde medeni7et haritaaı yaptırmq. 
lea neticeler daha ciddidir. Burada Buda, timdi medeni bilcliiinls mem
~ btatiatikçi mühim bir f9Y leketlerin haritaama taınami:rle 11)'• 

1.1.at etmiftir. Her ııı:amanm en bü- gundur. Zaten batka till'IG olması 
"6lc ,,.._i olan lpokrat, Ud bin f1I ela kabil clelfldi, ç1lnk6 meclenlyet 
..._ Jd a.c.. ilawım sekllmı İt· 9Alıf111ak elemektir. ...... mec1_,.._ p)sme.-- ...... G.A. 

t• ....... ,... -
W.... vapuruyle Romuıyldan 1800 
~ bir ıöçmen kafileei gelmit ve 
'-iki atın Tekirdafma vaaıl olmut
lar. 
Geçmenıer, Teldrdafmda mürettep ::.:ulan yerlere yerleftlrilmektedir. 

yadan yeni bir kafile daha bek· 
.__ektedir. Onlar da lıııeııdileri 1.çin 
~an yerlere yerlettirileceklerdir. 
1ıt fidtdatında pleıı g6çmenler için il· 

btitUn tedbirler almmıtbr. 

:''·····································"' • • 

KBmDrcOJI 10yqnlar 
naahkOm oldular 

latanbul, 24 (Telefonla) - Ok 
meydanında bahçıvanlık yapan Demir 
Ali ve Bakkal çıralı Mlha1. lef)'al' 
aergid Fudla uılaprak Cilutnprde 
byaı çelebi mahallesinde kömtlrcll 
Muıtafanm evine prmifler ve Muata
fayı bafladıktan sonra HO 1irunu 
aprmıf1ardı. Bunlar baklandald davl 
bugün nedcelendi ve mahkeme ıuçu 
11bit g8rerek mununlan ildter sene 
üçer ay bapee mahlrOm etti. 

MDzeler idaresinde 
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[!:i::!:~I!:9.§:!~!.:!~J Ttirk dili tetkikleri 
Oniversite 

konferanstan 
İstanbul 'Oniverıiteai ~ yrldanbe

ri, çalqma Jıhnı rekt'lSribl bir konfe
ranıiyle açtığı gibi, ıerbeat konfe
ranılar en yilkıek kültür ocağ:nızı.n 
faaliyet aahaunda ebemi.7etlı bır 
mevki alauttır. ~ bugilD elimizde 
olan eser. 'Uniunite profesörleri ta-• . 
rafından 1935 • 36 den yılında verıl-
mi' olan bu aeri>Mt konferanalann 
metinlerlal bir arada tıtplllllaktadır 

"Diyarbakır,, 
Adı üzerine toponomik 

bir tetkik 

Ramazan keyfi 
Ramamda büyük babamm ya

nında hıııı:lı konutulamaııı:, silÜD8'o 
mndi. Kendiainclen, ......il .......... 
Yiye nereye giclcc:ekainiııı: T., P,i ra
maguw dahi aid oba aaal ....aa. 
masdı. O- ba halinden baA..ri ol· 
mıyanlar aııı:arlamrlar, p&1'Jamrlar 
... neye airaclddanm ~ 

Yaan: Prol..&r H...,. Retlt Tanht wuttww-larch ı 
(•). (Karacadal) .olkanınm fıfkırttıtı 

Rektör Cemil Blltel'ln eterin ve bazalt hamurları Dideye doiru yayd
konferanıların mabad ve mahiyeti- dıkça (Karacadai) ile Dicle aruuıda 
ni bul&aa eden ima bir &n aöziyle sert" nbfl kaya taba.kalan buaule 
ba§layan e1erde 25 konferJD• vardır. geliyordu. Dicle bu kaya tabakalarnu 
Sıruiyle Jr&yde41yonu : Rektör Ce- •taiıdan ve ta birinciden bqbyarak 
mil Bileel : Açıf nutku, Profeeör yarım ada balinde çevreler. Bu jeolo
AkU Muhtar Ö.rden : Açq derei, jik hadile ne saman bafladı, ne aman 
Profesör Kati Neuberı : İnsanlık ~~tti? Bunu bilmiyor~•· Ancak bildi
hJ.zmetinde mikroblat. ProfeıiSr Ham ~imiz bir fOY varaa Dıcleyi (1) ıötüa· 

• ve Ruyo- lıyeıı ve arkamı lfllmaz ve zaptıedll-
Reıchenbadı : Deacartea mez (Karacadai) a veren o bualt 
nalizm, Prcfesc'Sr H. Reiehenbadı : bloldarm ilk tetekkUllerincS,n beri ba
Hume ve teccbbecillk. Profe.CSr H. rınak " hareket merkezi olduklarıdır. 
Reidıenbach : Kant ve intibt felae- Büyük w 11ejbetll Diyarbakır kaleai 
feei, ProfeaiSr Andre• B. Sdı~z • : bloJdarm tefekkWU pbi ilk ,untı bi· 
Papirüs arqtırmaları ve hukuk 1~1• linmlyen bir eeerdir. llk olarak banp 
profeeör Jullue Hiracıh; Anadolu da devrin orduları orada barındı? Hanai 
bir 11yahat, ProfMk .M~~fa medeniyetin 111ahları o duvarlarda 
Şekib Tunç : Bustınldl pelkoloJınln parçalandı? Bbe bunu haber nrene 
Terimleri, Profn6r W. Llepmann : bent.la teudUf etmedik. Ne SumerJıer· 
150 milyon eene Bnce lcbtyoeauru.- den, ne Etilerden, ne Elimlardan bUl 
tarda dopm vetlreal, Profeeör Th. Diyarbakır noktasına erittirea bir bil' 
Boaıert : Eti kırallıfı, Profesör Splt- ber alamıyoruz. Daha çok yem dtmio 
zer : bel-eapirt. BocacCio edebiyatı- Tigrana Kerd'inin de o noktadan a
nın doiu9u, Profel6r Spitzer : Ser- zakta kurulduiunu ve bu&Unkü Dlyar
vantea, Protcsar Akil Muhtar Öz- bakır'ın bU TUuaııa Kerd ile ula ilai· 
den: Şimdiki flaik ve biyolojinin bi- li olmaoııını bildı~enler aözlerine al· 
ae ıCS.terdUderi yol, ProfeeiSr A. Na- venilir otoritelerdır. O nokta heklnn• 
ville: Verasetin ıtolojik esuları, da bilinen tek bir 9ey vardı = o da 
Profeeör sı-itzer : Rabelaiı (Röne- evveli bllinmiyen bir madencillkd. 
aanam debiaı), Profe.tör Frank : A- Primitif medeniyetin madmdleri 
ıllbt tenbihsn kimyevi inti.kali, Pro- ilk madeni bulan ve onu itllyen Tlrk· 
fesör Hulini Behçet : Frengi tarihi lerdL Bunu Orta Aayadaıı yiiklek ve 
ve geçirdifi devirler, Profeeör F. küçük Aıyaya ptirdikleri ...-n ~ra
Neumark • Cibm ekonomisinin geç- daki mt1me11illerini Etıi, llitanı ve 
miti ve g~lecell, Profea8r W. R&p- H~ri {Harri) adlari.Ce :'~oruziuA· 
ke . CLban ekonomlıinin bünyesi. p.gı Meaopotamya . umer er 

· . Be elmilel nilfuı me- Bat tibirra (yani Demır memleketi) 
Pr. Keealer · yn da u.karıdan ıetirdikleri madeni lf-
aeleai Pr. Kaepelln : Sunt çocuk me-

1
. 1 '---.a 

' sr Qük U Baban · DUn ıyor.u"ı. 
aeleai, Profesur v r • . • Huriler Etilerin urukdat " yurt 
ya para 111Meleleri, Pr. t. Fud Pelin: ö s 
Be elmilel ticaret ve finane müna- k~IDfUS~ idiler. n~e Anadolu ve U• 

b~l i bak _ .. __ Ta-Liye Pr A rıye Btilerlyle birlıkte ylfRdılar, Su· 
ıe ~er ımıu.uan ı.n& • • • • • ...ı_: v--·- elini 
RU.tow • Cihan ekoncımiainin zibnt n,. çölilııü ve Filaauma .-aWA 

• Etilerle birlikte almıflardı. Aaaclolu-
Wlllıtll•d. ~roi~ ömer CeW S~ ._.. ms-.ıMlll-itlaeir .,.if11 mif 
Ziraat ~ uaa)i IDliDliliıiftet'( ~ maden mabaullıeriııi Mıaır tberinden 
~oftear C~l Bilael : Bolular " bütün A.kdenize (gene Etilerle birlik
türk te,ebbusU. . te) aUrerlerdi. Huriler derilerinin, 
Yukarıda lllDl seçen profe.örlerle göalerinin ve ~ı.rmm açık rqlni 

konferanala"m meınulan, bu kitaba uzun Aman aakhyabildikleri için çöl
yuı teklinde aldllDJt olan etUdlerln de eamerleDIDif olanlar onlarda ırkla-
ne kadar ebemlyet arzettilfni baba rmm eüzellilhıi görür ve on!an çok 
Jrafldir. severlerdi. Dilleri bitif.kendi; (Günet 

Umumt kUldlr ıabaeına dahil en - Dil Teoriılne ctire l>U Tetılıdlderl 
muhtelif mevnlarda en aallhlyetll kitabıma ınUracaa.t). 
phıalarm mf.talea ve izahlarını tJı.. 

tlva eden bu kon.feramlar bilgiye 111- Forrer'e giSre Huriler milittan 5000 
IRDlln olan lıdlltUrlU fttaııd.,ıarm yıl önce Türkiatandan kalkarak Etiler 
mutlaka okumaları ve kütüphaııele· ve Sumerlilerle birlikte yakın Aıyaya 
rinde yer vem.eteri llzım gelen pk pldiler ve aaoo yd önce de küçük A .. 
kıymetli bır eaer tefkil etmektedir. yaya kaniıyen'lerin iatiliaı llralarm• 

oldap atbl (!dlap) dl70rlardı. Sa- - Biiyilı eleaclinin neei var, ıın.. 
kar kayalarlyle alllp ılplrilctl selle- da ? 
rlyle korkunç Apohanlnln J\WUIDI - Ramaııı:ua keyfi 1. 
orada da ba1mut ona derhal (Hani) R•meun keyfi, k..mı.ini y .. 
adını vermltlerdl (2). mekten, tiitünclea, kahYed .. ..ld• 

Sonra Nufbunan, bayır IDlbuda- OD .. t maı.n.n ec1enJ.in hafkal-• 
nun ldını ıularm bayat n IUdet da· nm kıekanmaaı veya oruç taıbmlf 
lıttılı fey•ll n bereketli yere wr- olm•nm bir ani C.-.U idi. 
diler. Bu yere Akkatlar N..ıbina, Halba ki ••• 
klufkler N19ibiı dediler, arlblar Yalms büyük baMaıcla clelil, ı.. 
Nuibln dediler. Nuaeybln tlmdlye oraç baataamela ak .. teaadüf etti-
kldar o adı taıır. fim bu a•lmıt çehre,., hidclet "ficl

Kendilerl Slmerde l.ken oraları elet yani ramazan keyfine 1 ıılst• Elamıııar •ptetmlflerdl. Llyakatla- b.-i e,teaclif etmi)Ol'dmn. 
rma ,ere Bltm blfbullarJDJD bOyük- Dün bircinin )İrmİ ._. 9"91e 
terinden budarma atta buılarma .. .di,.ctmn: bir daincle ı.a- i
Kutur diyorlardı. Bu ltatur adı Kut ~ardı. Sut l6 ela ba clainaia 
meftıumunun ant.fıldılı pdenberl ~:.elan aüaek 1u171Ci ---
Türkçe ldl Onu bu yeni yurdda ve na! önüacle darup eYrakmu aatta. 
Diyarbakır'm tam etefindeld mu- • 
kaddea bir yere ad olarak ft}'diler. - Geç bldmız, clecli. 
Dicle'nin bqı kıyı11ndaki '"Kutur- Saatimi pıterdim. Kilıdlm'llm aklı, 
bil" bucUn dahi eaki Taıırılara içki bir takan defterlere bir illi n•em 
ve can kurbuıı ıunulan melbahı ile yazch. Karpki muada ..... itlim 
çok eaki bir Tanrı damı aaklamakta· oturan ihtiyar •tı, bat ....-lmı 
dır. aaja bükmek ıureti7le ...... 

Bir aralık Tirkln ve Mufku'lar Bu aef• de onun iaGDe PliP ... 
(Milattan 1116 enel) ıeldiler. Mat- nkmu uııı:attmn. 
im flmalden pHyordu. Aıun. Me.,_ Göslüjünü takcb, W.-lnl alıp 
potamyanm Fırat kıyılanna kadar brnaiı üz.- balbrelıt ...... ya-. 
koldalar. BDttln Anadoluda Mu, yavat hokka,. .-Hl ft k&Pl
lllltlr. Muıkire, Mü.dlk &ibi yer ad- esiri tuiralsa bewiJı• ...__ lllii
ları Yardır. Moekof, MOÜOY& ft Rua- balaiuıııı: bet dakik-da atta. Ve ... 
larm Mujlk'lan bu mevzu içinde tet- P&rmatnu IOla bak.- yaaclald ka
kik edilebilir. Bütün bunlar bakır ve pıyı aöat...U. Micl&-le olaa ...... 
brom ~k ve ltlemekle me91Ul bir kaç p..ı kel~ teat!...... o~
ldiler. Bu kavimler Aeur baldmlye- mem•sa .......... bır claki''I .. Wttı. 
tini tanıdıkları saman tabiiyet veraf- 16.11 de enalmm bir ftatlra claJNT• 
lerlnl bakır ve daha sl7ade ltlenm.. sötlrclüm. 
tunç maddesi olarak adlyorlardL MGracaat ettiiim __. kliıclla-

ÇUnkl o baftlide imden çok ve 1'11111 almadan dıvarclaki auta Hktı. 
orada 11rl .. Terkler mablr maden- Biran cffltiindü. Çenesi ile ............ 
el ldl. daki arkadafmı patenli. Enala ita 

Profea8r Landlıberıer'e ıöre A- aefer aaa uzatbm. ilk mm ar
ımı. o banll7e miden eli oımr.k kadap cbvarclald 1&&ta Mim. Evrakı 
Uzere Hlhbu ve lllDt ilmi olarak da .ıclı, ninl_i. ~ llir PIİll& Wr ta
Habhl diyorlardı. llmdl ,.mfun ne- ~ " hir ~ attı. .w .ıw. ~ 
resinde maden vmu onemda mutla- la enalda açuncü bir ~O~ 
ka Hob, Hoı. Hole, Kolr, Koh, Kol t..._ Kana korka ona aittim. ~ 
tema'lı .,.r ldları ftrdno. CÜ memur dıvarclald aaata. -~ 

Hoh Urfa itimi hemen ikmal ve tava~e .. etti ı 
Sob sı.ıı - Lütfen müdüre götiirüaüz. 
Robar Ersurum, Tortum M6c16r, evrakı bir anda ve ıtll• 
Roba Balıbeir, Brdek )'iizle tetkik ett~ ica\>eclea mühürii 
Hoph MUf, Bulanık buıp klPftan iıw•laclı n penc:ere-
Kok Trlbson, Maçla den öteki tarafa bırakarak: 
Kokan Diyarbakır _ Veııı:De 7aa taraftadr dedi. 
Kotf Diyarbakır Veııı:iaedu alm AÇIN'd•n bir ka-
Daha blrçoklarlyJe bu yer adları lem uattı, lriiı4m men.• bir 'lfll 

tlrkçeaiıı Unur, Lebed, Kırım leh- • • • 

Cocuk Esirgeme 

Kurumu Balom 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bu ~tll Merin 'Oniverüte ~ da Sumerdqi 11Uıa.kkUmlerini tekrar 
• • t riyatı ıerllf nin 47 inci aymmı tef- Sumetlilere bırakarak Şimali Suriye 

yenı tesısa kil ediıi, Univenitemizin kUltilr yay- '" yukarı Mezopotamyaya çekilmit 

çelerlnde toa, Altay, Teletlt lebçele- gö.tenlL •--~ mwab-8k lazım 
rinde kara n toprak, Kırım Taran· seldilini idrak ederek iıımwm koy
çı lehçelerinde kuru, sert ve llzerln- dum. Afacalmn aldım n ter ipade 
de ot bltmlyen yer manal1rı veren itime d&uliim. 

11 Birincikanun 

A.iara Pala 
Salonlanntla 
................................. ,. 

lttanbul, 24 (Telefonla) - Mtl • ma vuifesini ne kadar ciddiyetle ifa- ve orada bir devlet kurmutJardı. 
zeler ldaral hulnel nrak için arwl• de ettlilne ayrı bir deHl olmak iti- Buriler ba IOll yurtlarma aplı Me
dair..t olarak bll•nılma• brarlqan barlyle çok SDelDDunlyetle 1rarpJaa- .,,._)illUD ldUtlrld lmr pan· 
Sultanahmed medrelllinln tamirine maya defer. tlODllDU. Ye Tamı 8dlarma, yalnat ub 

Kok ve Kak kelimelerinden Gremek· Rı-.nn b)fi ile kon...-,aalar, 
tedlr. Bu aynı amanda maden de- lrıoaatularclan çokta ve pU'IUklan 
mektlr. Ve blsim JCoıuk dedllimlz '" pael..i ile ~· koaatular ela 
ma~ratarda maden ocaklarından bat- itana ba'"•• hatırlattı. - N. B. 
kuı olmlmak tlbltdlr. 

J>.flımak llseredlr. MU.eler lclaral • ------ ... ..,aya atf~ yer ve adim adları· -----
nin kimya llboratuftft ıenltletUmlt (•) O•~•r.Jt• koal•r•mlan (1111- o& beraberlerlacle ptlımiflu'dl. Kay· (l) lclilma ıam. ldlklat Akad. 
llboratu---· aynca bir fotot- llJI). l•ubul Oalnr.ıta1 --•• aalı olan Ollcllıaten bqlıyarak bil- (2) etmdtld Rul kana "Nlklar'da Apa-•-•H 1- v ,-ı•-' L-b top-~·-- di bu llö,W. ftrdıro Do)'lllQ ~ aç 
raf at6lyeai lnfUI ~ tahaltat alın • n Nıumn : 41. IH Bemanı. n~ - · •--.n kemirerek plen k sö•lllen acJ1k •• kıtlık aetlrir •nk•mı 
mııtır. tz yuılı d•fll. .awı Ye bırpı aaya tlpkı Slmerde Ababan derler" • 

Ankara'ya gelenler 
Devlet denizyollan direktörtl B. 

Sadettin, Fabrika ve havuzlar direk· 
törü B. Cemil felırimise ıelmiflerclir • 

- - - - ---- -----~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~ 

Bu W al1n zarfında Zlsiyl hemen Fikret 8eUmıia ~benim için dil- riyle mi, yokla bilM taal16k eden itle- dm yoktur. Zaten Hilleyin Tuğrul 
hemen ıönmedlm. Bqı qndıp isin dit. IDMUcl bir hal auretl delildi; bu ri baklklten bilmedlllndea mi nedir, bafkalannı tanır mı? 

1 e ' oduındln çılamyormutl plit1 ile aram ura ellfler bırakıyor YUlJldi MJanwmlf oldutuna kani bu- o bana bunları anlatirken ben de a Yat, Sen ne g U• • ze s 1 n • HUaeyin Tuirula ıöre bu GUdnln 119 Jrendlıl de 1 petlalal maNfeH e- bmuyorum. Fikretin MYciai manevi GUzinin bu acaib mütaleaları ititebile
pçlrmit oddup büyük beyecuım re- dl,... llalbaW bin, alır bir Jllk te- bir k"!ntıir " ben llllD~yatm lh- cepni dilfünerek HUıeyinin baldırl .. 
akliyonu imlt: ıkl 79PICM olm onan ıcmartkan mal ecblmemlei 1kllD plcliifae emi- rmı tekmeliyorum. Zizi, locanm ön ta

- Aldınf etme, diyor, yolumuzda •hrelinln dalma Zbl'nln lraıpmda mm. J'~ ~Hmin ':-" itte bUabUdbı rafında, bllbuı ile amcam aramda •· 
- 28- Nalıletlen: N. B. doa doiru hedefe 1idiyoruz. Ve hedef bulunmMllU iaterdim. Zira onden bu •fiye edilclilfne maın olmadıkça ra- deliği ve ıençliği ile bir yıldız cibi 

"' de uzakta detUI.... ıuretle lidhıc:e Otlsinin nuannda qk hat odemiyecep parlıyor. 
Veyi maglublara ı-ıı z.ııı 1ı1, .. ı.,.,ı.ı ı .. 1uıu1a --- t1muıı. JODl ..-ı mr Ben bllyıe dtlflnilp dururken tel•- Onu .. - ....... ,. .. -

decil. Yuibaneılne emirlerini telefon- pbllyet oluyordu. Bu becedlml1, bir fona salınyorlar. Çaiıran da Premee biç bir güçlüie teaadUf etmedim. 
O oııdl, bl- neden, lrldll10- bir tcudUf olmauydı buııUn de blribl- la Yeriyor, -ıı ta•lo partl1erlne - ~ plılllp ıılfıaılıtl. lllkrlye: , teddlr .-ı... 

:::: .. ıııabdcleo bllmelore, en te• ~n.1obanc•ı olocütık. Bla lı! bi- devim ediyor .. HU..1bı Tujrnl ile Jlmlnlm lı:! Zlai ba citlip Juılıılanda 1- - A11o 111o- Sen ..ı.ıa StıleJ™,.. I s.ı:ncı:~, """..;;::.... dtredltbıi ~ 1altıen yalanla mukabele edece- nbırimia için halk edllmitiıb._ üpmJın rakı içip bol bol sene çalı- Slhat almalı dtlfUnerek onu hatırla- t,ıer yolunda... Evet, mutlaka yarın : 8: ;: . n 
ile llnaç te11- Bununla bera· "Halbuki bayatta taadtıf denilen yor. JIC&ktır. Bu ihtimal t.e his hofuma Üflm DarUlbedayie ıel.. Yalnu: de- ar e · .. !'!'~ ııa-ı. borober; klDdl Soldıtı 1"1 ~ Rllhlar ele yılduler &ibl Fiknt Sellmo plbıce: G1bbr1e b- sltmlyor; lJı:i kiti iıartdlkb lmlnrlan iil- Hep benber- Senin isin bir loca ;- Yahu, bu Fllııet ıı:ı- ';°7 cleilJ 

-_. U. IUbot olan çlncene keman· muzlım, fakat mukadder kanunlarm nupwnıam teladllfı dlaleyldai oldu· baklmıda heabJa9mca yan btnfmıt tuttum.. Kfteden 13 numll'alı locayı ia- mı? Yoba aldanl)'or m yum 
: ... 

0 ID1lalklnln yaratıcıu kendi· hükmü altında pdeceklerl yere doiru la pcenkı aabahı profesörtl tarafın· demek cleiU lllidlr 1 tenin... &et, wet, 
13 

DIMNra, daha u- • o vakte lraclllr baf durmakta olan bi-

~""'f .. o - - o lılelerl ilk aytlrtildenl:vorler. O-ba ııtı- 4111-edildlilnl bobone oclenlı lo- ıtorkularaadııa - -· tw'ladar_ Hep berober -- pli- dmldnbı -- locayo, 6nde ._~ ..nrormat ~ uınlmiyetine ~erine 119 kadar mukavemet etmek tanbula aitti " bir daha ıörilnmedi. lim 11DC11D bunları ıtUUmae,.- kar- nb... ~ ıua timdi isü ecWnem Premea şiikriye ve arkada Fikret Se-ıL.""8 de lnanacatım. HeyeCIDlı bir 11terdim... Falıat itte- Her al1n llae . pJadı: • ·· lim, prc:liler. 

~ U.: . · ~raz daha yaJda,ıyorum.... Sis benim .:~ eım:=:::n.:=:~ ıc::: - ırakat otlam, bltla bunJll'I ben :nka:ı~ yaptıiı lftm mem- X.dmlar bahse konmut olaa bile 
-... ..... 08sln, eliyorum, bunca sa- ıçin tıeneffla ettlllm ban. yolumu ni Cbeıı de bu: zira onun temiı y8re- dlfflntlp lrararlllftırda: ._ ~ ... kendilinden bafkaaına iltifat edilme-
. .___ lllcak kalbimden lrendl kendi- ,a.teren ıflk aibitlab... Artık .U ba- tinde ne fırtınalar oluyor, farkında- imla lnımnılar cibl cmidqıraa Pik- • alne t:alwmnill edemiyen İamail Zeki llıt "'-to.ı.1m bllmelorl artık ben Dl luıyot laıder .........._ mı· -lrartı ollll -sıoı ile ll'ilınt - bendm AJn11J1 Jlllmtll aı-ı- DorWlredoid.,ı. ILılla tarife ne U. - flkrlnl ortaya attı: ıı. -aım. IUc clefa ıı&ıl• Neı. - için bir on durnJOftllll. ~ ısın _,.. YUd!ii lııdnılrm .. -ı olobillıdım... B1Wdo, bWle- cetl diler 1-lardo, lin llrlllrdo bula- -Jlotallalı, bizim Fikrete eöre pıo'lıııl..., dl, lılt ncamde, bir melolı Denm eduolJm. ,...., bir luskll'lk 1- ı,-nl•lı lrMmcla ne mı ta- ,ı faydolı &Onıe1ıc .-1ı11o piıuml· _..., Hlleo,ın Tıı&nıldea -. ti- fes6ri! tanfmdan ~trrbmf oı-m lllıl llrdqam ...,_ı .ı.ı-. ldmlai de oldu.._. 1- mılıhJor: P - 1 ı..ı..Ü:'!... dml- Zira ........... -.o -.... lııer illnnl- se,ıe.ııııı.mı ba- - bu İmİf demek! 

;;::: Alofler ıpncıe J'IWlıoD .ı.ı 111mt Selim pnuma pllrlıoD - :..Ilı~::_.., oJdutu; Oilldl ft plı!Up cittl: ille ille- Bir nele telınr - de&Wm- Y-:::.:: 0.. tanftan Hllooybı Tupu1. ,,_ 
' ~ bir hayal MDIJK- koDUfbl)danmuı cllalemit- lralb ım-ktlD ICI duJ111«. Pibet iW atlne kadar, -.ı ..._.., bu • taret etmeden psmfyecellm: . ti ganimet bilerek. ba fikrin tealrinl ...,.••ıı...11p1e pllyor lı:!-016- - dotru ~ loUml .......ı,..., foat - ı.,- -1-1 ........, _ llllyece- ybı Tulnılo &lire. - bu~ -lllh: 

..,._.,.. d... . - chr. Banu beni ltlnf - mil Bir llm" lamedl de "'11- lıhmlt ola- "hhlretlorial 1&79..... • - Hal Praa. §~ Bo1I bir 
-.. ? l'Unızda barıkul&de bir bal yok iki gilD korku içinde ıeçtl; dra p- kldmın bir erkeie hayran ohnaaı mli- cak. 1ar UMmda kirli ifkn prlp plana · Jua1 ed~Jecek kldar güzel-
"-iaıi - Mantık icab ederdi ki blriblri- yeye yaldlftıkça korkum artıyor. Ne- him ,eydir. Gf1dn bana brJ1 bit bir Amclmm "lnunru1ar afbi cmlcllfır- IDlf bir tek erJıü, "Wmh' mda ıeDC& e 

11.tta bınanemlf olalım... Elrarlı dea bdaaJOl'lllll, bilmem. wJdt ...,._.ılr hfaetml.,....._ kıaı" tklerialn Arif olmınwı -. da lplqf puua pı.-.11 Mt k ı.- (Sonu var) 
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Tarih diyarı Konyada T rakyada Sıtma Mü<adelesi 

Türk kabiliyet ve zellll•ınrn · 
fGhe•m 

ince minare 

Cazib bir iddia 

Bir ölünün 
altın dişleri 
nasll çahnır ? 

Buna, (Hususi Muhabirimizden) 
- Asliye ceza mahkemesinde gariıb 
olduğu kadar dehşet verici bir dava· 
nm görülmesine batlanmıttır. İddia
ya ve dan klğıdlarına göre badi.le 
9udur : 

B. Kamil bir müddet evvel İstan· 
buldan, Bursada Çcgirgede bulunan 
kardeti B. Galibe bir mektub gönder
miştir. B. Kmil mektubunun cevabı· 
nı beklerken, kendi zarfının iade e
dildiğini görmüş ve zarfın üzerinde
ki fU yazıları da hayretle okumuştur: 
.. Sizlere ömür öldü.,, 

Bunun üzerine B. Kamil derhal 
Bursaya dönmüş, evde bulunması 
icab eden 25 lira ile kardetinin bazı 
eşyasının evde bulunmadığını görün
ce, kardeşinin bir cinayete kurban 
gitmesinden tüphelenmiştir,. B. Ka
mil müddeiumumiliğe müracaat et· 
miş ve mezar açılmıştır. Yapılan tet
kiklerde alt dişleri altın olan B. Ga
libin çenesine bile tesadüf edileme
miştir. Şüphe üzerine mezarcı Ab
durrahmanın evinde araştırmalar ya
pılmıştır. İddiaya göre, Abdurrahma
mn evinde bir kaç tane kemik ve diş 
bulunmuştur. B. Kamil B. Galibin al
tın dişlerinin de bu adam tarafından 
çalındığını ileri sürerek bir dava aç
mıştır. 

Muhakemede me.ıarcının sorgusu 
yapılmış, Abdurra!ıman bu iddiaları 
şiddetle red etmiştir. Şahid getiril
mesi için muhakeme bir başka güne 
bırakılmıştır. 

Bahkesirde 
Muhtarlar kursu sona erdi 
Balılafcri (Hususi) - Muhtarlar 

için açılan kurs sona ermiştir. Kurs
ta 360 muhtar ders gönnÜftlir. Bu 
muhtarlar, pratik ve modern bilgiler 
öğrenmişlerdir. Bu kurslarda 12 na
hiyenin muhtarları ders gönnüşler

dir. 

ince minare eski 
eserlerin basında 

ve nefis 
geliyor 

Konya, (Hususi) - Eaki eserleri koruma cemiyeti; Halkevi ile 
İ!birliği yaparak Konyada bilhassa Selçukilere' aid olan ve bu 
medeniyetin asırlardan beri ayakta kalan ıaheaerlerini 1'1luhaf aza 
etmek için yeni tedbirler almaya karar vemıittir. 

Yurdun bu köşesinde şiş kar1nh 
ve sar1 benizli yurttaş kalmıyacaktlr 

2.070.000 metre 
murabbaı 
batakhk 
kurutuldu 

Edirne (Hususi muhabirimizden) 
- Bir kaç senedenberi Trakyada ya
pılan sıtma mücadeleleri yakında 

Trakyada sıtmadan mustarib bir köy, 
bir köşe bırakmıyacaktır. Bu çalışma
larda sıtma mücadele teşkilatiyle hal
kın ve köylünün elbirliği edişi sava
§ın kısa bir zamanda muvaffak olması
nı temin etmiştir. 

Geçen sene, bütün Trakyanın sıtma 
kaynağı olan Kırkgöz, Çimligöl, Saz· 
lıdere, Aksaray bataklıkları kurutul· 
mu~tur. Bu sayede sıtma mikrobunun 
kaynakları kurutulmuş ve yüzlerce 
kilometre murabbaı arazi kazanılmış· 
tır. Bu arazide şimdi köylü ziraat yap
ır.aktadır. 

Kırkgöz bataklığı 
Ydlardanberi Çanakkale ve çevresi 

için büyük bir felaket kaynağı olan ve 
18 kilometrelik bir sahayı kaplayan 
Kırkgöz bataklığı kanallar açılarak 

kurutulmuş, bu suretle 80.000 dekar
lık arazi pamuk ziraatine elverişli biı 
hale konmuştur. Traktörlerle sürdü
rülen ve göçmenlere verilen bu arazide 
önümüzdeki sene 500 göçmen evi is
kan edilecektir. 

Bundan başka Biga kazası içindekı 
2000 dekarlık Ece gölü de kurutulmuş, 
2 kilometre 150 metre uzunluğunda bir 
kana laçılmıştır. 

Karcuaz bataklriı 
Sağlık bakanlığının Trakyaya hayat 

veren unutulmaz çalışmalarından biri 
de, 150 bin dönümlük Karasaz batak· 
lığının kurutulmasıdır. Vekalet, bu 
geniş ve verimsiz toprak ortasında bu· 
gün modern evli 9irin iki göçmen kö
yU kurmaktadır. Açılan büyük kana
lın iki tarafına on binlerce ağaç dikil
mi,tir. 

Sazlıdere bataklığı 
Meriçe dökülmeden önce, on bet ki

lometre boyunca yatağını kaybeden ve 
geniş göller vücuda getiren Sazhde
renin bataklıkları en müthiş bir sıtma 
kaynağı idi. Yedi köy halkının zarar 
gördüğü Sazlıdere için Meriçten iti
baren yeni bir mecra açmak icab edi· 
yordu. Sıtma mücadele tefkilatx, civar 

.25.003 86.918 
11 .ı~ı:ı 1.-.ıa .. ı ... nı.ı; 

Oalııl..lı lııılımıtu 
Ki ·i mııayt·ıı~ cıllı.ti 
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13.368 
1 ~t·lrı· duikfıbı ~ıılut,I' 

ı lolılıırıı iti ıı 

2.070.000 
19.022 

i\Jı · trı• ıııııı ·abl>aı lı:uııkfık 
l.ıırtılJılılıı Metre kanal :u;ılılr 

Trakyada bir ıenede kurutulan bataklıklar, açılan kanallar 
ve tedavi edilen yurddaşlar 

köylerdeki halkın da yardımından is
tifade ederek kanalın sekiz kilometre· 
lik kısmını açtırmıştır. Sazlıdere ba
taklığı da önümüzdeki ilk baharda ku
rutulmuş olacaktır . 

Cimligöl bataklığı 
Hayraboluya iki kilometre mesafe

de bulunan 2.500.000 metre murabbalık 
bir sahayı işgal eden bu bataklık da i
ki ay gibi kısa bir zaman içinde 9.500 
metre uzunluğunda ve 4 metre geniş_· 

liğinde bir kanal açılarak, Çimligöl, 

Hayrabolu deresine akıtılmıştır. 

Sıhat vekaletinin, Trakya umumi 
müfettişliğinin, sıtma mücadele teşki
latının başında bulunanların büyük ça
lrsmaıarı ve balkın candan v.ırdunrb. 
yesinde elde edilen bu muvaffakiyet
ten sonra artık trakyada sarı benizli 
ve şif karınlı vatandaş kalmıyacaktır. 

Bcıtarılan itler 
Sıtma mücadele teşkilatı reisinden 

aldığını mal{lınata göre, yalnız bu ıene 

içinde, bütün Trakyada yeniden açı
lan kanalların uzunluğu 19.022 metre
dir. Yeniden açılan arkların yani dar 
kanalların uzunluğu 6395 metredir. 

Kurutulan bataklıklar 2.070.000 metr• 
murabbalık bir saha işgal etmektedir· 
Doldurulan eski kerpiç çukurlar 13368 
metre mikabıdır. Temizlenen derele
rin uzunluğu 53.135 metredir. Bunlat· 
dan baıka bir köprü ile İpsala ovasuı• 
suyun taşmaması için Ergene üzerin· 
de dört tane bend yapılmıııı, ayrıca bef 
tane su değirmeni bendi açılmıştır. 

Geçen sene Edirne, Çorlu, HayrabO' 
lu, ve Keşanda dört şube ile 121 köyd~ 
mücadele faaliyetine devam edilmişti• 

Bu sene sıtma mücadele te§kilitınıı:ı 

Uzunköprü ve Meriç kazalarında dl 
fUbeleri açılmak üzere 213 köyde rnil
cadele çalıt,malarına devam edilmi9tiı• 

Rakamların belagati 
Bu sene ilk teşrin sonuna kadit 

86.918 kiti muayene edilmit, bunlar' 
dan 25.003 kişi dalaklı bulunmuttul• 
'Gene bu ıı.cne 33.492 kiti tedavi altııı' 
alınmış, bunlara 369 kilo 438 gram ki• 
nin verilmiş 842 kinin ampülU tirinı' 
edilmiş 42.252 kan muayenesi yapıl• 
mış ve çocuklara da 39.914 adet tatlı 
sulfata evrilmiştir. 

Km/ri OCUZ 
Selçuk saltanatına mesken olan.---------------------------------------------------------------

Konya; yalnız Selçuk ve sonraları 
Selçuk • Osmanlı mimari tarzmın en 
güzel eserlerini yaşatan vilayetimiz
dir. Bunlar arasında bilhassa Kara
tay, İnce minare, Horozluhan, Sul
tanhan, İplikçi cami, Tibrizli Şem
seddin, Konyalı Sadrettin mollanın 
türbesi gibi bu eski eserlerden sanat 
ve tarih değeri çok yüksek olanlar 
vardır. Yüzlerce senedir, zaınanm bü
tün tahriblerine rağmen varlığını 
muhafaza eden bu eserlerin tam bir 
muhafaza altına alınması için hükQ
metin devamlı takibini, Konya valisi, 
ebemiyetle dikkate almış ve bunlar
dan bir çoğunun etrafını demir par
maklıklarla çevirtmiştir. 

Üzeri, cidden acınacak bir tesadüf 
olarak bir yıldmmla yıkılan İnce 
minarenin de muhafazası için tetkik
ler yapılmaktadır. Tek başına türk 
sanat kabiliyeti ve İ™la kültürünün; 
münakaşa götürmez bir vesikaaı olan 
bu büyük eserin korunması ile alaka
lılar en güzel ve hayırlı işlerinden 
birini yapmış oluyorlar. Divarlarında 
bütün tabiat varlıklarını, inginar 
yapraklarına kadar, emsalsiz bir 
ahenk zevki içinde birleştiren ve 
1251 de yapılan bu eser, her sene 
Konyaya bir çok turistin gelmesinde 
bir amil olmaktadır. 

İzmirde kömür 
pahah satıhyor 
İzmir (Hususi) - Havaların so

ğuması üzerine kömür buhranı baş· 
göstermiştir. Sömikok İzmirde tonu 
23,75 kuruşa satılmaktadır. Belediye· 
nin eliyle satışa çıkarılan kek kö
mürlerinin tonu da 24 lira olarak tes.
bit edilmiştir. İstanbul ve Ankarada
ki kömür ucuzluğunun İzmirde de 
temini halkı çok memnun etmektedir. 

Af yon ela yağmur 
Afyon (Hususi) - Bir haftadan

beri vilayetimizde faydalı yağmurlar 
yağmaktadır. 
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l MEMLEKETTEN GÜZEL RESİMLER 

Mersinde Kız kulesinin güzel bir görünüıü 



25. 11 - 1937 

Dolayıslyle -
• 

imtiyazlılar 
• Liazt bir gün Wagner'e rua mu- Ancak bunu yapacak babayliide 

a&kiaini öğrenmesini tavıiye etmiı; her gün raat gelinmez. Nitekim bat
Waaner de çok metlfUI olduiu ve ta hikaye ettiiim aöz Wagner :reri
&ateıı bilgiai kendine kafi geldiği ne ikinci, üçüncü amıf bir aanatkU-. 
~vabuu venniı. Bu küçük hikaye- dan çıkaaydı gülerdik. Bu aözü an· 
)'ı okurken fÖyle bir aual kartımı- cak bir "yarabcı" aöyliyebilir. Yara
da kaldım : tıcı o adamdır ki ifade tarzlarmm 
f Olg~ bir dimağ, her itliyen ka· hepaini kendinde toplayabildiği gi-
aya lazım olan bilgi yükünü aldık- bi her hangi birinin ifade tarzında 
t~ ve kurduğu makanizmayı yü- ne bulunabilmeıi mümkün olduğu
~eie batladıktan aonra kendi nu ve • bu nokta hepainden mühim· 

liaaa aahaaında batkalarmm ya- neyin ne ıuretle ifade edilebilece
r~ttıklarına kartı merak ve tecea- ğini, ne hakkında ne aöylenebilece
-.ıı duymaktan, ve daha umumi o- ğini, hangi fikrin hangi f&rllar al
lara)c bilgi ihtirasından kendini a- tında doğduiunu, hangi kelimenin bde tutabilir mi ve ne zaman tuta- yahud hangi teıbihin ne münaaebet-

ilir ? le aanki kendiliiinden çıktıimı, 
Yani Öğrenmek arzuau gibi en hangi fikri vakanm nuıl bir akıül-

1~ bir hiddet, inaan fikir veya e- amel haaıl ettiiini riyazi bir iaabet
lllden çıkan ve her zaman mükem- le bilir. "lf ade tarzlan., nm maka

ble) ve müheyyiç olmak iıtidadmı nizmaaını bu genitlikle keıfedebil
taıryan bir eaerin verebileceği he- mek, acı olmakla beraber, batkala
)'ecandan kendilerini beri aayabile- n hakkmda merak ve teceuüı bea
eekler kimlerdir. ? )emekten azade kılan bir nevi üa-

Akıl, kimaenin bir noktadan iti- tünlük, feci ve fevkalbeter bir üa
bareıı öğrenmek, bilgiııini geniılet- · tünlük aayılmaz mı ? 
inekten vaz geçmeaini kabul ede- lıte bu imtiyaza onlar hak kaza
llıez. Bilmiyenler, öğrenmek istemi- DIT, yokaa mevzulannı günü günü
)'eııler veya öğrendiklerini hazme- ne batkalarmm hareket ve füllerin· 
deıniyenler bizi o kadar • ıldırmıt- de arayanlar defil. 
tır ki budala bir alimi zarif bir ca- Refad Nuri DARAGO 
hile tercih ettiğimiz gibi budala ili-
llıin budalalığına çare olarak daha 
Çok öirenmeıinden batka bir yol 
taaavvur edemeyiz. Fikir adam.mı, 
8aJl&tkin yapan da kendi aabal&
l'lndaki faaliyete kartı merak ve 
teceaaüadür. Bunları duymamıf olan 
bir kimae ne aanatkir, ne de fikir 
adamı olabilir. Eauen mealeklerini 
öirenebilınek için o mealekleri gün. 
den süne, aaırdan aaıra zenginleıti
ren, mükemmeUeıtiren eaerleri ta
~ları tarttır. Ediblik te, aanat
karhk ta adeta mühenclialik gibi 
nıetodlu bir çalıtma ile ekle edilen 
birer ilimdir .. ~ .. ...... 
nıuvaffakiyeti kazananlar birer i
lim gibi yetİfenlerdir. Mealelderine 
böylece ça.lıflDJt olmayanlarm eaer-
1erincle daima bizi bir türlü doyur
baayan, beslemiyen bir teY balun
lnuı da bu hakikati t.,id etmez 
illi ? 

Demek ki bu merak ve ihtira.tan 
kendini azade tutabilmek için Ön· 
ce ıneıleiinin ehli olmak prt. An· 
eak o merhaleyi qtıktan ve dimaiı 
tekemmülün bir noktaama vardrk
luı aoaradır ki bazılarımız kendi
lerine bu imtiyazı verebilirler. 

Yalnız, bunlar o kjmeelerdir ki 
lene çalıpnak ve ötrenmek aaye· 
aİnde tiir tefekkür ve b .... .iyetin 
her türlü tezahürlerini kati ıurette 
kavranııtlar ve hangi tefekkür ve 
haaaaaiyet zümre yahud 11mfınm ne 
.._.ilec:etini ölçebilmifler, kendi
lerinin ne dereceye kadar tatmin 
edilebileceklerini keatirmiılerdir. 

Tece..a., yenilik arzuaudur. Ye
ailiii kimlerden bekliyebileceiini 
:.. kimlerden beklenmeai caiz ol
lnadıimı, fazla olarak yenilikte ne 

~ bir kı,met bulunabileceiini 
.._ iM "Vakit buhmamıyacaimı biraz 
tecrübe, biraz da akim yardımiyle 
lezebilenler o biat.. kendilerini 
~ıt olurlana ne mutlu. 
~ hepimizin hariçte aradı

h.ıız, kenc:limizde bulamadığımız 
.._ haaretini çektijimiz pylerdir. 
ltbaden ve nereden ne geleceğini 
bibnek, bir çok liiz1Dıuuz meraklar
~ 'Ve beklemelerden halaa olmak
br. O zaman kendimize avdet ede
rek bafkalarmda aradıimıız akia
~ kendimizde bulmak bizi her 
leyden ziyade tatmin eder. 

ll'ranaız reaml 

Haftanın akisleri 

Kitab sevgisi 
lnun medeniyetini yaratmı9 olan 

kitab kadar inaan sevgisine llyık bir 
fey tuavvur etmek ~çtUr. Bununla 
beraber bu eevglnin aramızda pek 
yaygın olmadığını töylemek bir nrrı 
fffll etmek olmu. 

BUtUn hayatınca kltab sevgitrini 
t&fDlllf ve 61dilfU uman çocukları
na mirae olualr büyük bir lıriiıtüpha
ne miru bırakmıt kaç tUrk enteleık· 
tUeli g&terebillrıinlz. Muharrirleri
miz arasında bile zengin bir kütüp· 
hanesi olanlar ne yazık Jd pek azdır. 

Bir de alse in.gilw mubarirlerin
den birkaçınm 61düklerf zaman geri
ye bıraktıkları kitabların mikdarı 
hakkında birkaç rakam verelim: 
Gluworthy 88.000, bin cild, Thomaa 
Hardy 91.000, Klpling ııs.ooo, yakın
da 61en JllDCS Barrie 173.467 cild. 
Fakat rekıor 250.000 cildle Hali lai
ne' dedir. 

Edib nükteleri 
İngiliz edibi Bernard Shaw nük

teleriyle mefburdur. Hicvi korkunç 
derecede mkln olan bu muharririn 
fU nüktesini befenmez mialniz: 

"Amerika hakkında nazilt bir ke
lime yumamaya çok fula itina ederim 
Bu memleket halkını bir lroylii mil· 
leti diye tawif ettim. % 100 amerika
hyı % 99 bir ahmak olarak tarif et· 
tim. Netke fU oldu ki amerikalılar 
bana hayrandırlar ve bir hasa•iyet 
anında, haklarında bir iltifatta bulu
nuncaya kadar hayran olmakta devam 
edeceklerdir." 

••• 
Triatan Bemard, nüktedanlıkta 

uzun sakalhbkta da - franıızla
nn Bernard Shaw'ıdır. Frananla
rın esprilerine bayıldığı bu edib Pa
rla aergiaini gezerken demittir ki : 

- İtin gariıb tarafı fu ki, sergi
de yamyamlar için hiç bir lokanta 
yoktur. 

-rrr 
- Peki ama, burayı ziyarete ge-

len yamyamlar inaan etini nerede ye
sinler? 

/ngre• 1180 - 1861 

Büyük odalık 
[Louvre mnz.l 1879] 

u~us 

Puvİ• de Chavanne• 1824 - 1898 

Deniz kıyısında kadınlar. 
[Louvre milzesl 1879] 

Edebi Ankete Dair 
Bizim kadar hareketsiz edebi muhitte 

anket tenkid de§il teıvik görmelidir 
Geçenlerde bir ardakaş edebi anketlerden bahsederek bunların lü

zumsuzluğunu ve manasızlığını isbata iki uzun sütun tahsis etti. Da
ima ayni suallerin gevelendiğini, yüz defa ifade edilmit fikirlerin an
ket perdesi altında tekrar tekrar kotanlarak önümüze serildiğini aöyli
yerek anketçiyi gülünç bir şekilde tasvire çalıştı. 

Bu yazıda doğru olan taraflar yok değildir. Hakikaten bizde anket· 
ler, daha ziyade, gazetecilik sahasında kolayca sivrilmek, mqhur tah· 
siyetlerle ne kadar mahremiyeti olduğunu herkese ilin etmek istiyen 

· laubali hevcskarlar tarafından bir tecrübe tahtası halinde kullanılmıt
tır. Bunlar arasında, insana, karşısındakilerle alay ediyormuş hissini ve
ren manasız ve mantıksız suallerin sorulduğu da nadir değildir. 

Muayyen şahsiyetlerin, bir çok defalar Yazmış, tekrarlamıı oldukta
n fikirleri, bir kerre de anket yoliyle okurlara sunmakta elbette ki ma
na yoktur. Fakat bu, hakikat, anketin lüzumsuzluğunu isbat eder mi~ 
Garbın edebi mecmualarında gördüğümüz anketlerin okurun alaka 

ve dikkatini, bütün diğer yazılardan önce üzerine çeken bir kıymet ta
ıunalannm sebebi nedir~ Hiç şüphesiz ki, itinin ehli muharrirler tara
fından yapılmaları, en otijinal mevzuların seçilmesi, suallerin bu 
mevzular üzerinde yeni bir §eyler söylemesi muhtemel olan kimselere 
tevcih edilmesi. 

Anketci, fikirlerini yazı şeklinde ifade etmek itiyadında olmıyan 
bir çok edebiyatçılann adeta ifade vasıtası haline gelmektedir. Mahir 
bir anketcinin, sorguya çekilenin dimağında henüz tqekkül etmemi§ 
fikirlerin bile olgunlaşmasına ne kadar yardım ettiği malumdur. Ha
zan anketci, bir entelektüeli, üzerinde hiç fikir yonnamq olduğu mev
zulan dütünmeye sevkeder ve bu suretle yeni fikirlerin ortaya atılrna-
8IDI mümkün kılar . 

Anketin bir bqka faydası, günün ehemiyetli bir mevzuu üzerinde 
en salahiyetli kimselerin fikirlerini toplu bir halde öğrenmek imkanını 
vermesidir. Muhtelif nqriyat vasıtalannda dağınık bir halde kaldıkça 
dikkati çekmemeye mahkum olan bazı fikirler, bir anketin çerçevesi 
içinde ardı ardına sıralanınca, ortaya yeni hakikatlerin çıkmasına de
ğilse bile, mevcud hakikatlerin daha iyi kavranmasına imkan hazırlar. 

Sazan da FrCderic lefevre'nin maruf mülakatlarında olduğu gi
bi, eserleriyle alakalandığımız bir şahsın gaye, istikamet ve temayül
lerini bize iazh eden mülakatlar, bir sanat eseri kıymet ve ehemiyetini 
kazanır. 

Kötü roman romanın lüzumsuzluğuna bizi ikna edemiyeceği gibi, 
kötü anket de, bizi derhal anketin aleyhinde mevki almaya sevketme· 
melidir. 

Hususiyle, bizimki kadar hareketsiz bir edebi muhitte, anketler, u
yandırdıktan alaka itibariyle, tenkid değil, teıvik görmelidir. 

YAŞAR NABi 

Fransanın kaybı FrancisdeCroissetöldU 
Bir büyük muharririnin Nobel mil· 

kifatiyle taltifine tahid olduğu bu 
hafta zarfında, franaa, bir başka mu
harririni kaybetti. Fransız edebiyat 
ve tem&fa Alemi, mümtaz mUmeail
lerinden Henri de Croaset'in ölümiy
le matemdedir. 

Aalen belçikah olan de Croiaaet, 
çok genç ya9ta fransaya bir hukuk 
diplomaııı ve bir 9iir kitabiyle gel
mitti. Fakat tiirden ziyade ııahne onu 
cezbetti. Piyesleri Pariııin muhtelif 
tiyatrolarında büyük bir mumfaki-

yetle biribirini takib etti. "Şahin,, , 
"K otntunun ate9i,, , "Tawa,, , "Ev-
lenme uçuıu,, piyeslerinin en iyile
rindendir. 

Ayni zamanda gazeteci olan Fran
cia de Croisaet franau gazetelerinde 
pek çok makaleler ve seyahat repor· 
tajlan neFetmiftir. Bu ıeyabat inti-
balarından kitab halinde çıkan bir 
kaçı franaız ııeyahat edebiyatının gü

zel örnekleri aruında yer almaya li
yUmr. 

_, _. 

Edebi anketimiz 

•• 
•• Üıayor mu? 
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Behçet Çağlar şiirin 
ölümüne inanmıyor 

Günden güne rağbetten düşen pirin muhaliak bir ölüme doğru gittlll· 
ni iddia ıeden garb mütefekkir/erine rastlıyoruz. Bu mevzu IJttrinde bizim 
şairlerimizin ne düşündüklerini anlamak için açtığımız anlaete Ahmed 
Kudsi Tecerle, Ziya Osman Saba'nın cevablarını evelki myl•lmrımnda 

De§retmiştik. Bugün de Behçet Kemarin dU11Jncelerini I»f#Wdi.,.,,..: 

- Atk ölüyor mu, heyecan ölüyor 
mu, vatan ve yurd aevgiıi ölüyor mu 
ki tiir ölsün ... Çiçek açmaktan, kadm 
gelitmekten, kuf uçmaktan, yıldız 

parlamaktan, güneş doğmaktan, ruh 
duymaktan kalıyor mu ki: şiir ölsün .• 
Şiir ölmüyor. Şiirin rağbetten dütmc
ai teklinde bir tehlike bat göstermif 
de olsa 9iir ölmiyecektir. Ana çocuğu
nu bağrına basmayı, çocuk anasının 
boynuna dolanmayı arzuladığı müd
detçe, yer yüzünde aık ve heyecanla 
çarpan t:-l; l:alh k-.ldığı müddette şiir 
var ola-:aktır. 

Dünya istediği kadar maddileşain, 
hauuiyetler iıtcndiği kadar aafra gi
bi atılsın ve hastalık sayılarak tedavi· 
sine çabalansın, hayat fUtları iııtediği 
kadar makinelefllleyi amir ve katı ol· 
ıun, Anne drmıa çocuğuna ninni aöy
liyecek, yürüyen adamın dudakların

da daima ıalık olacak, bir yola giden
lt>r bcral:ıerlilı..ltrini uzun kıaa bir ta
kım sözlerle dalına haykıracaklar, gö
z:ümüzü makine kalabalığı boğdukça 
belki daha nadir :alrat bu aefer daha 
içli ft çal&k tabiatın ve inaa.nın güzel
likMrini gbrdilkçe .. oh 1 ne güzel" diye 
bqlayan mırıltıları daima tekrarlaya· 
cağız; daima güttüğümüz bir makaad 
olacak ve batkaaına a9ılamayı istedi
ğimi% bir inan için daima konupca
ğuı:: yani 9iir lüzumunu hia ettirecek, 
doğacak ve geli,ecek ve devam ede
cek.-

Şiir, siımarhlda kurulan ve sadece 
politika ile muhafaza olunan müatem: 
likeci memleketlerde, halk ettiği ma
kine kendisini içinden kemirmeye bat· 
layan cemiyetlerde, insani, aziz ve 
hummalı heyecanlar olmadığı için, ya
ratılmaktan kalmış ve gözden düpüt 
olabilir. 

Fakat bizim gibi tel!kJı:ileri, inanla
rı battan yoğrularak, yeni battan kal· 
kınan ve vatan inJ& eden, her günü bir 
hamle ve heyecan kaynağı olan cemi· 
yet ve milletlerde !iirin dalına lüzu
mu, faydası ve kudsiyeti olacaktır. 

Bizim cemiyetimizde fiiri rağbetten 
dütüren aebeb, tairin tufeyli bir un•ur 
olmuında, büyük ve aziz bir kanaate, 
ulvi ve umumi bir menfaate hizmet et
mekten ekseriya uzak kalarak raagele 
.zem ve raagele medh etmeıinde, cemi
yetin çetin ve amanaız kaygılarına bi
glne kalacak bir kuf beyinlilik göate
rip bafını göğsüne eğmif bir ku9 gibı 
aade kendini dinleyip kendine ötme
sinde aramalıdır. Dili, duygusu, dü
JÜnceai, derdi ve sevinci halk yığınla
rından uzak ve ayrı olan bir piri kim 
okur, kim ııever, kim korur ve aayar? 
Mütarelr.e yıllarının en karanlık gün
lerinde avare ve zevzek zenperst ede
biyatı yapmak keyfini ve kayıdsnlığı· 
nı açığa vuran tairlerdir ki: Türk hal
kını fiir okumaktan aoğutmuf bulu· 
nuyorlar. Biz kendi neslimiz adına: 

lleltçet Kemal Cailar 
cağı ve heyecan duyacafı bUtUn me
seleler türk şiirinde llyik oldukları 
yeri almqlardır; daha doğrusu tUrk 
fiiri bu meselelere yer vermekle ha
kiki bir "ileri cemiyetin maı.u1ü .. 
olmak liyaaktini kazanmıftır. 

- Şiiri yaymak, daha fazla okut· 
mak, liyik olduğu mevkie çlbnnak i· 
çiıı ne yçılabilirl 

- Bu bakımdan cemiyetin latedili 
,Uri yumak tek11ndo ilk büyük ve e
saalı vulfe, pire dtifilyor ... Caniy .. 
tin istediği 9iiri yazmak" deyince is
tenen tekilde elbise veya f&Plra biçip 
dikmek değil bu. Cemiyetin duylu

ğunu duymaya, cemiyetten olmaya. 
cemiyetle kaynatmaya yönelen f&İr• 
cemiyeti derken kendiaini, kendieini 
derken cemiyeti terennüm etmit ola· 
caktır. Bu suretle cemiyet. cemiyeti 

te9kil eden diğer ferdlere her zaımn 
duydukları, müteha•itı oldukları. ka· 
falarını yordukları ve kalblerinıi çarp
tıran ,eyleri pirin 9ilrlerinde dilo
gelmit bulacaklar; kendileri yamııf 
gibi severek benimaeyerek her fıruU. 
okuyacaklar, ezberliyccekler, tekrar· 
layacaklardır. Bir kerre ,9ilrin çocuk· 
laruıuzın yanında okunması ayıb bir 
ıey olmaktan çıkarılması lbımdır. 

Bir de ilk okuyan çocukların ve hal· 
kın eline verilecek kitablara 9iiri &il· 
zel, iyi, yerli, kendinden bir ICY ı<>-t .. 
rec:ek misallere fazla yer ayrılmaaı ll
zandır. Bu yıllarda okutulan "okuma• 
kitablarını açanlar, aadece, hiç bir za. 
man pirliklcrini ileri aürmiyen, difer 
girift metıaleleri arasında ara aıra ti· 
ir de yazmıt olan kimseleri pir tanıt· 
makta, memleketin aaıl pirlerindeıı 
muvaffakiyetli pirlerinin bir çoğun· 

"Balmıaıınlar saç uzun, ıöı çevresi dan tek aatır bile ihtiva etmemektedir. 
mor diye : Meeeli yeni tairlerden Orhan Şaik'in. 

"Köıelerden sislice ıeçme dilenci ıibi. Ahmet Mubibin, Y•aar Nabinin, Ömer 
"Herkea kalk11n ayaaa aair ıeçiyor diye 1 -Y-

Bedrettin'in ıiirleri muhakkak ki na 
Dileğini ileri sürüyoruz; ,airi cemi- oluna olaun iyi veya kötü pir olmı-

yetin ileri saflarında, ıGur ve heye- yan bu adamların tiirlerinden çok da
c:anla yer almış, cemiyetin dili olma- ha fazla fiirdirler. 
aını bilmi9 bir aayuı unaur halinde Zan etmem ki: Kıraat kitablarına ti· 
görmek istiyoruz. iri geçmeai için bir pirin ya ölmüı ya 

. . . . . ım'nen merhum olmuf yahud da filin 
Tilrkıyede 9ıır, hıç bır zaman bu yıl- ı e · bulunması gibi bir ,arta 

larda olduğu kadar bir takım dürüst,' ~~e~ ::uri olıun ... 
eeciyeli ve asil eski üatadların himaye Şairin cemiyetle kaynapıaaı, fiire 
ve murakabeıinden uzak bir öksüz de· meselenin girmesi, halka ve mektebli
vir yqamıt değildir; fakat bu ökaüz, ye ver~le~_k 9iir ~n~unelerinin iyi H• 

. _ . . çilmeaı, ıııre ragbetı arttıracak ve o-
çok defa bır oguz kudr~tiyle ve bır ku ucuyu çoğaltacaktır. Memlekette 
mesih olgunluğiyle, tek ba9ına beti· tu!.naıı ve okunan bir edebi mecmua 
ğinden doğrulmak, yürümek ve aöylc- olur ve günün kudretli ,airleri bunun 
mck mazhariyetine ermif bulunmakta· etrafında topl&nmaaını bilir ve bat&· 
dır. Şiirimize "mesele" nin girmeli, in- rırlaraa it kökünden hal edilmif ola· 

.anı ;ı;. h ba ı.. k ..ı... ın' ve caktır. Ezeli hakikatı ezeli ifadesiyle 
.. ı•ın te vetten ı- ço ""'r . tekrarlayalım: 

gırıft diğer zaaflarının ve kudreti~~·: ş1• 1• h du d . b, ... nndella.. 
o d oo d A l- o il" 1-A• .ıın r, ru un gı 1 ır, ru ·- .. 

nın e fltr e ..... ettır ır o--1• r ka üa ba A ,_ d k tıan 
Türkiyede fimdiye kadar görillmemit YI nn t-lığın an ana • 
b · ._ üa u-w ötürmekte mak, eevda ve davi burçlarına konmak 
ır ~ .. nevv ve te11UUP e g • ve yuva kurabilecek hale gelebilmek i-

dir. Kalbi çarpan kafası i9Jiyen her en- çin her zaman pir denen "pelikan" ııı 
telektUel insanın duyup Oli9üncbilece- gagalarından bu uu yemi arayacak
lf, dillUmlerini çözmek için çabalaya- tır. 
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Balkan antanb devlet 
bankaları konferansı 
çalışmalarını bitirdi 

Balkan antantı memleketlerinin 
merkez bankaları Gouverneurleri ve 
mesai arkadaşları ikinci devre olarak 
22 den 24 ikinci teşrin 1937 ye kadar 
Ankarada Türkiye Cumhuriyet Mer· 
kez Bankasında toplanmışlardır : 

beynelmilel para eahaunda daha az 
kararsızlıklarla dolu bir havanın hu
sulilnU Umid ettirebildiğini müfahe
de etmekle bahtiyar olmutlardır. 

Binaenaleyh konferans bu temayil
lU, dört memleket parasını başlıca 
ecnebi paralarına bağlıyan mühim 
menfaatler bakımından olduiu ka
dar umumiyetle para münasebetleri
nin istikrarı bakımından da, memnu
niyetle kaydeder. 

Heyeti murahhasa.tar §Öyle teıek
kül ediyordu: 

}'unanistan için : 
B. Emmanuel Tıuderos, Yunan ban· 

kası Gouvemeuru, B. Kırıkapulos yu
nan bankası direktörü, B. Matkovidi 
yunan bankası Pire ıubesi direktörü. 

Beldeme ve para kıymetini 
korunuı politikan Romanya için : 

B. Mititza Constantinesco Roman
ya milli bank. Gouverneuru. B. Lape· 
datu Romanya idare meclisi murahha
ıası. B. D. J ordan anlatmalar serviıi 
tefi, B. C. Balacesco Momanya Ml. 
bank. hususi ka. direktörü. 

l 'ugoslauya için : 
B. Dr. Yovan Lovçeviç, Yugoslav 

kırallığı milli bankası birinci Gouver
neur muavini, B. Dr. Milan ıt. Protiç 
Yugoslav bankası genel direktörü. 

Türkiye için : 
B. Salahaddin Çom, Türkiye cumhu

riyet merkez bank. genel direktörü B. 
Said Erda Merkez bankası genel di
rektör muavini, Sanevber Tanyeri, 
Merkez bankası hususi kalem direktö
rü. Cabir Selek, C. M. Bank. Direktö
rü. 

Ruzname 
İlk celsenin sonunda aşağıaaki 

ruzname ka.bul olunmuştur: 
1 - Umumi para siyaseti mesele

leri ve bunların balkan antantı mem
leketlerinin para siyaseti ile olan mü 
nasebetleri üzerinde noktai nazar te
atisi, 

2 - Balkan antantı memleketleri 
arasındaki para münasebatının tetki
ki, ve bu memleketlerin ihraç mües
seseleri arasında daha sıkı bir teşriki 
mesai imkanlarının araştırılması, 

3 - Döviz muamelatmdaki tahdi
datın hafifletilmesi ve klering ve te· 
diye anlaşmalarının daha liberal bir 
yolda dilzeltilmeıi imkanlarının tet
kiki. 

Tam bir anln§ma 
MUzakereler! sırasında, Gouver

neurler yanlarında mesai arkada,ıarı 
olduğu halde, ruznamede bulunan me
aeleler üzerinde noktai nazar teati
aine tevessUt etmişler ve münakaşa 
mevzuu olan blitlin meselelerde tam 
bir anlaşmaya varmışlardır. 

İlk önce umumi mahiyetteki me
aeleleri tetkik eden Gouverneurler, 
muhtelif memleketlerde tezahür et
mekte olan kalkınmanın umumi iktı
udt vaziytte hissedilir bir salah ese
ri teıkil eylediğini müşahede etmif· 
lerdir. 

Tedrici wlalıa doğru 

Binaenaleyh Gouverneurler tem· 
ait etmekte oldukları dört memleke· 
tin millt ekonomileri üzerinde müsa
it bir tesir yapmaktan hali kalmıya
cak ve erişilmesi müşterek hedefi 
teşkil eden ticaret münasebetlerinin 
bugUnkü bağlarından tedricen kurta
rılmasını ümid ettirebilecek olan bu 
tedrici salah yolundaki temayülü an
cak derin bir memnuniyetle kayde
debilirler. 

Müteakiben ruznamedeki diğer 
meselelerin tetkikine geçen balkan 
antantı memleketleri merkez banka
ları mildiranr umumi para siyaseti 
meseleleri üzerinde noktai nazar te
atisinde bulunmuşlar ve bilhassa bu 
umumi siyasetin balkan antantı mem
leketlerinin para meseleleriyle olan 
alakalarını tetkik eylemişlerdir. 

Para sahasındaki değişiklikler 
Gouverneurler, Atinadaki son top

lantılarından beri para sahasında mü
him beynelmilel hadiselerin vukubul
muş olduğunu, bilhassa bazı başlıca 
paraların altın esaslarından kanuni 
bir tarzda ayrıldıklarını, ve keza al
tın fiatından daima mümkün olan is
tikrarsızlığın ve bu istikrarsızlığın 
bazı paraların vaziyeti üzerindeki ak
sUlamelinin sık sık uyandırdığı endi
ıetcri müşahede eylemişlerdir. 

Bütün bu vekayi, memleketler ara
sındaki para münasebetlerini müsta
kar kılmaya pek az elverişli bir hava 
yaratac:k mahiyette olmuştur. 
istikrar lii:zumu 

Balkan antantı memleketlerinin 
merkez bankaları, bu inki9afın müs
bet bir tarzda tahakkuk etmesine 
intizaren, evvela Atinadaki son top
lantılarında kabul ettikleri bekleme 
siyasetini ve aynı zamanda kendi mil
li paralarının resanetini korumak po
litikasına devam etmek lilzumunu ta
nımakta ittifak eylemişlerdir. 

Müteakiben para sistemlerinde altı· 
nın filen esas olarak kaldığını müşahe
de ederek kendi memleketlerinin eko
nomi ve para vaziyetleri için çok mu
zur olan kararsızlıkların önüne geçe· 
bilecek yegane vasıtayı tetkil eden pa
ralar arasındaki münas.ebetlerin istik
rarını temin eylemek için beynelmilel 
bir anlaşmanın tahakkukunu fevkala
de mühim telakki eylemişlerdir. 

Kambiyo tahdidleri ilga 
olunmıyacak 

Balkan antantı memleketleri mer
kez bankaları, bu para münuebetleri
nin istikrarı J3rtı yerine gelmedikçe 
ve ticaret mübadelelerindeki engeller
de baki kaldıkça. memleketlerinde 
kambiyo tahdidatınm ilgasını tavsiye 
edemiyeceklerini teesaüfle müşahede 
ederler. Esasen bu ilga keyfiyeti, 
memleketlerinin azalan tediye kabili
yetine binaen haricı borçların kati ola
rak düzeltilmesiyle de mefruttur. 

Bununla beraber mezkur bankalar, 
kendi memleketleri arasında mevcud 
kliring anlaımalarını, kendi ekonomi· 
lerinin huıuıi §Clrtlarını heaaba ka . .. 
rak daha liberal bir tarzda düzeltmek 
imkanlarını bu arada tetkikten fariğ 
olmıyacaklardır. 

Daha sıkı bir işbirliği için 
Balkan antantı memleketlerinin 

merkez bankaları arasında daha sıkı 
bir tefriki mesai imkanlarının tetkiki-
0ne tevessül eden bu bankalar müdira
nı, bugünkü istihbarat teatiıi ıiıte· 
minin genifletilmeıi ve ekonomi ve pa· 
raya müteallik bazı umumi meseleler 
hususunda müttehid bir aiyaset kabulü 
ile başlamak üzere kendi aralarındaki 
münasebetlein tedricen sıklaJtırılma· 

sını faydalı bulmuşlardır. 
Bunun içindir ki, daha ilk toplantı

larında beynelmilel tediyat bankası i
le daha 11kı bir tefriki meıai arzusunu 
izhar eylemitlerdi. Bu müeaseıenin 
beynelmilel muhtelif para ve maliye 
meselelerinin hal ve tesviyesine yar
dım hususundaki rolünün mütezayio 
bir ehemiyet alması temennisinde bu· 
lunurlar. Bu cümleden olarak, Gou· 
verneurler Balkan antantı memleket· 
leri ihraç bankalarının beynelmilel te· 
diyat bankası konıeyinde temsil edil · 
diklerini görmek arzularını bir kere 
daha beyan ederler. 

Klring ve tediye güçlüklerini 
önliyecek tedbirler 

Nihayet, Balkan antantı memleket
Jerinin merkez bankaları müdiranı, 
nalkan antantı memleketleri arasında 
mevcud kliring ve tediye anlaşmaları
nın ameli olarak naaıl işlediğini tetkik 
etmek üzere teşkil edilen tali komis
yonların yaptıkları teklifleri nazarı i 
tibara alarak, mezkur anlaşmaların 
tatbikatında ortaya çıkan müşkülatı 
bertaraf etmek maksadiyle, ileri ıürü
len bütün meselelerin tetkikine teves
sül eylemiılerdir. 

Dostnne i§birliği 
Bu toplantının işlerini bitirirken, 

konferansın bütün mesaisinde hakim 
olan dostça anlayışı ve tam samimiye
ti ve keza Balkan antantı memleketle
rini alaj(adar eden bütün meıoelelere 

aid tetkikatın inkif3f bulduğu karıı
lıkh itimad ve ahenkli teşriki meıoai 

uru~ 

Anayasada tadiller 

Siyasi müsteıarlıklann 
ldğVı ve vekaletlerin 

adedine dair kanunlar 
(Başı 1 inci sayfada) lunur. 

25. 11. 1937 

Doğu seyahahnda tetkik 
edilen mes'eleler 

(Başı 1. inci sayfada) l "rindeki tahribatı hm müteeHİr efw 
"Çetinkaya • Sivaa -Malatya ilti•a· "ti. 

tir. 
Vekillerin yüksek mesuliyetlerinde 

kendilerine yardımcı olacağı ve ;,u su
retle vekillerin yükünli ve mesuliyet
lerini tahfif etmek yolundaki mülaha
az siyasi müste,arlıkların ihdasının 
kuvvetli bir sebebi olarak düşünülmti9 
ise de salahiyet ıahibi olan vekillerin 
kuvvet ve kudretlerinin kendi şahısla
rına münhasır olması lazım gelip diğer 
zevatın bu kudl:'Ct ve salahiyete iştira
ki vekillerin otoritelerini tenkis ede
cek mahiyet arzedeceği gibi bir veka
lette vekil ile siyasi müsteşar arasında 
her zaman noktainazar farkının doğu
rabileceği bir ihtilaf hali de hükümeti 
zılfa duçar edebilir. 

Uçüncü madde - Teıkilatı 
Esaıiye Kanununun 48 nci mad
desi aıağıda yazılı ıurette değiş
tirilmiıtir: 

"kından Divriki'ye giden demiryolu "Oranın kahramanı Alpdoğan, bi
"ba§langıcında durduk. Mevhiin ta- ":e Dersim hakkında uahat v•rdi. 
"biatını tetkik ettik. lltisaktan şarka "/ntibaunı açıkça aöylemeliyim : 
"uzanması lazımgelen yol, buradan "Dersimde ya§anabilecek mahdud 
"ayrılmalı idi; öyle olmu§tur. Yeni "vahalar, birer •o•yal merkez te§kil 
"dö§enmi§ raylar üzerinde Divriki'. "edecek kadar verimli iaeler. ki bu• 
"ye kadar yürümek heveainden hen- "nun böyle olup olmadığının tahki• 
"dimizi alamıyorduk. Fakat vazife- "kini emrettim • onları ihya için her 
"lerimizin çokluğu ve günlerimiz.in "feyİ yapacağız. Fakat Türkiyed• 
"az.lığı bu hevesimi%i tatmin etmekli- "çıplak kayalar içinde bedbaht bir 
"ğimiu mani oldu. Atatürk trenine "hayat ıürmekten bQfka nasib bula• 
"refakat eden trenle Divrikiye git· "mıyacak olanları da oralarda bıralı• 
"miş olan kadın erkek mebu• arka- "mıyacağuı; geniı Türlciyemizde on• 
"dQflarımı:a, orada bizleri de t•m•il "ları meıud edecek topraklar bal• 
"ettiler. "cafız. Binlerce ifçi geçindireck o-

Müsteşarlık mütehassıs bir memuri
yet olduğundan Büyük Millet meclisi 
azbı arasından seçilecek ıiyasi müs
teşarların da ihtısaıı ve kabiliyetlerin· 
den ileride istifade edebilmek için i· 
dari ve icrai vazifelerde önce müsteşar 
olarak bulundurulmalarının faydalı 
olacağı hakkındaki mülahaza da bun
ların çalıtacakları vekaletlerde pek ta
bii olarak vekilin emri altında buluna
caklarından bu hal enerjileri üzerine 
müessir olarak ati için hizmet edebi
leceklerden umulan faydanın fevtol· 
maaı ihtimalini kuvvetli olarak mey
dana çıkarmıştır. 

Kanunun tatbikinden sonra bu vazi
feye alınan bilgi ve kudretlerile güzi
de vasıfları haiz arkadaşların sekiz ay 
içinde gördükleri tıccrübe ile bilfiil e
dindikleri kanaat sonucunda siyasi 
müıoteşarlıklarm ihdasında derpiş edi
len faydaların huaul bulmadığı neti
cesine varmışalr ve kaffesi vazifele
rinden aflarını dileyerek bu kanaatle
rini izhar eylemişlerdir. 

Bu teşkilatın tatbik edildiği memle· 
ketlerde dahi teıkil~t aleyhinde ileri 
sürülen nazarı ehemiyete almaya de· 
ğcr mahzurlar derpitıcdilen faydaların 
istihsal edilemediğini göstermekte
dir. 
Şu hale göre, devlet teşkilatında zaf 

husule getiren bu tefkilatm lüzumauz
luğu bir prensip olarak tahakkuk et
miş ve bu ıebeble müstefarlık te9kili
tının ilgası yerinde olacağı mütalea e
dilmekte buluıunuştur. 

Te~ilatı esasiye kanununun 48 inci 
maddesinde (vekaletlerin adedi kanun
la tayin olunur) denmektedir. Halbuki 
devlet işlerinin inkişafına ve işlerin 
lüzumsuz yere parçalamıyacak suret· 
te vekaletlere ayrılması zaruri bulun
duğuna göre lüzum ve ihtiyaç göz ö
nünde tutularak vekiller adedinin art
ması veya mevcuddan birinin ilgası 

her vakit yapılabilecek bir iı olduğun
dan adcd kaydının ana kanunda yer 
tutmasının muvafık olmıyacağı ifikar 
bulunmakla 48 inci madde teklif layi
hasında yazılı olduğu gibi vekaletle
rin teşkili suretinin mahsus kanuna 
tabi bulunması şeklinde dcğiştirilmit· 
tir. 

Siyast müıteşarlardan bahis bulu
nan te;ıkilatı esasiye kanununun 44, 47, 
49, 50, ve 61 inc:i maddelerinde yazılı 
fıkraların kaldırılması ve 48 inci mad
denin de izah edilen sebeblere göre de· 
ğiştirilmesine dair tanzim edilen bu 
kanun teklifinin teşkilatı esasiye ka
nununun 102 inci maddesi mucibince 
müzakere ve kabulUnü Yüksek Mec
lisin tasvibine arzeyleriz. 

lzmir mebusu Celil Bayar 
ve yilz elli arkadaşı 

Teklif sureti 
T etkilatı E•aıiye Kanununun 
bazı maddelerinin deii,tiril

me•ine dair kanun teklifi 
Birinci madde - T etkilitı E

sasiye Kanununun 44 üncü mad· 
desi aıağrda yazılı ıurette değit· 
tirilmittir: 

Batvekil, Reisicumhur cani
binden ve Mecliı azası meyanın
dan tayin olunur. 

Vekaletlerin teıkili sureti, 
mahsus kanuna tabidir. 

Dördüncü madde - T eıkilatı 
Esuiye Kanununun 49 uncu 
maddesi &§ağıda yazılı surette 
değiıtirilmittir: 

Mezun ve herhangi bir sebeb
le mazur olan bir vekile icra Ve
killeri Heyeti azasından bir di
ğeri muvakkaten niyabet eder. 
Ancak bir vekil bir vekaletten 
f azlaıına niyabet edemez. 
Beıinci madde - Teıkilatı E

sasiye Kanununun ellinci mad
desi aıağıda yazılı ıurette değiş· 
tirilmittir: 

icra Vekillerinden birinin Di
vanı Ali'ye ıevkine dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisince verilen 
karar vekaletten sukutu dahi 
nıutazammındır· 

Altrncı madde - Teıkilatı E
ıasiye Kanununun 61 inci mad· 
desi atağıda yazılı surette değiı
tirilmiıtir: 

Vazifelerinden münbais husu· 
satta icra Vekilleri ile Şurayi 
Devlet ve Temyiz Mahkemesi 
rüesa ve azasını ve Cumhuriyet 
Baımüddeiumumisini muhake • 
me etmek üzere bir Divanı Ali 
teşkil olunur. 

Yedinci madde - Bu kanun 
ne§ri tarihinden muteberdir. 

Bu kanun teklifi encümence aynen 
kabul edildikten sonra devlet dairele
rinin vekaletlere ayrılması şeklini tes
bit eden kanunun müzakere.sine geçil
di. 

Kanunun esbabı mucibesl şu idi: 

Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Devlet dairelerinin vekaletlere 
ayrılması hakkında 8 teşrinisani 1937 
tarih ve 3117 aayılı kanunun (Veka
letler: Kabine) başlıklı ve iki mad
deden ibaret birinci kısmının deği§ti· 
rilmesi ve siyasi müsteşarlardan ba
his bulunan ikinci kısmının ilgası 
hakkında tanzim edilen kanun teklifi 
layihasının mucib sebebleri: 

a- Teşkilatı Esasiye Kanununun 
48 inci maddesi hülanüne göre dev
let dairelerinin veklletlere ayrılma-
11 hakkında iflerin inkişafına ve i§le
rin lüzumsuz yere parçalamıyacak 
surette biri Başvekalet olmak üzere 
adedle mukayyed olmaksızın lüzum 
ve ihtiyaç göz önünde tutularak ve
kaletlere ayrılmasının Başvekilin 
teklifi ve Cumhur Reisinin tasdikiy
le olacağına dair adı geçen 3117 sayı
lı kanunun iki maddesi yerine bir 
madde ile hUküm korunası. 

b - Kanunun üçilnciiden doku
zuncu maddeye kadar olan siyasi 
müsteşarlara aid hükümlerin de bu 
müstefarlıkların ilgası dolayısiyle 
kaldırılması hakkında bir madde ya
zılması, Te§kilatı Esasiye Kanunu
nun değiştirilen hükümlerine uygun 
olmak zaruretinden ibarettir. 

İlişik olarak sunulan kanun tekli
fi layihasının bil yük meclisinin kabul 
ve tasvibine arzederiz . 

Celil Bayar ve yilz elli arkada~ı 

Teklif sureti 
Devlet dairelerinin vekaletlere 

ayrılmcuı hakkında kanun 
layihaıı 

Madde 1 - 8. 11. 1937 tarih 
ve 3117 numaralı kanunun bi
rinci maddesi &fağıda yazılı su
rette değiştirilmiştir: 

"Malatya yeni umran e•erleri ile, "lan endüıtri merkezlerimi2, münbit• 
"bilhaaaa kurulmakta olan dokuma "ve müaaid topraklarımız, hir çolı 
"labrikaaı ve o ıayede te§ekkül et· "yurddaflCl'ımız.ı iptidai bir hayata 
"meye ba§lamı§ olan modern mahal- "mahkum olmaktan kurtarmamısı 
11leıi ile bizi alakadar etti. Elaz.ıi'a "kolaylıkla mümkün kılar. Bu huıu•· 
"uğramadan Diyabakır istikameti· "ta tedbir almalarını l.Uımgelenler• 
"ni tuttuk. Yolumuz. üzerinde, dai- "•öyledim. 
"lar arasına ınkıımı§ güz.el bir göl 
"var. Cenub yolunda Hazarbaba te· Adana ve Mersin 
''pesi, bütün o havaliye yükıek ba- "Adanadayu:. Güz.el bir gar. Ada-
"kışlarını tef111il ediyor. Gölcük de- "na yolcusu trenden inip gardan g_. 
"nilen bu gölü, Atatürk'ün derin "çerken, medeni bir fehre gİrmelıt• 
"türk tarihinden vermiı olduğu il- "olduğunu derhal hisıeder. Otoma. 
"ham ile, Haz.ar gölü tesmiye ettik. "billerimiz bizi iki taralı geniı bil' 
"Onun şark sahilinde trenimizi dur- "cadde ortasından, ııcalı memleket• 
"durduk ve indik. Kt)lılannı nvk ile "lerde görülebilecek, neli• bir parkın 
"dolaştık. Burasını bütün bu bakır "kapısına götürdü. indik, doltqtılc, 
"ve maiden ocaklarında ya§ıyan, "hayranlıiımızı gizlemedik. 
"en yüksek len adamından en ıon "Daha önce vali, belediye reiai, 
"galeri adamına kadar her keı için "ve halk partiıi reiıi ile ıehrin v• 
"istifadeli bir hale koymalı kararını "halkın ihtiyaçları ve meıeleleri Ü• 
"verdim. Kararımız., bu ihtiyacı duy- "%erinde konuft11uıtuk. Ziyaretim~ 
"makta olanları Atatürk'e bir daha "eıncuında, yeniden bu memleketin 
"minnettar kılmıştır. "imarı müsteana bir dava olduğu, bu· 

"Haz.ar gölünün §ark sahilini yaz. "rada bir Mısır, hatta ondan leyİ%li 
'hayatı için, yalnız. mağdencilerin de "bir ülke yaratılabileceği kanaatıntı 
"ğil, tarihte mağden bekçiliği yapmı1 "tekrar vardık. 
"olan diyarbakırlıların ve bütün ci- "Heryecanlı 11ençliğin alkıı tufanı i• 
"var halkının iatilade edebilecekleri "çinde yeni yapılmıı bir enıtitüye gi,.. 
"bir hale getireceğiz. Ergani bakır- "dik. Enstitü derıhanelerincle, türk 
"mağdenindeyiz.. Atatürk yapılmıf "terbiyeıinin inkiıalı hepimizi aevin• 
've yapılacak tesisatı planları üzerin· "dirdi. Talebeden bir genç kız, türk 
"den tetkik ettiler. Bi%z.at maiden "tarihi der•i takrir ediyordu. Onu 
''mahalline çıkarak cevher ihracı a· "dinlerken iıittiiimiz. aö:ler Büyiik 
"meliyesini gördüler ve malumat al- "Şefi v• hepimizi mütehasıia etti. 
"dılar. Ergani bakır madeninin mu- "Türk kızı diyordu ki: 
"anam program dahilinde iılerinin "-Türk tarihi çok •ıki ve derin• 
"yürüdüğünü anladık. Fabrika mü· "dir. Bu derinlikler henüz. biz.im eli• 
"dürü gelecek sene bu mev•imde bü- "mizdeki kitablarda iz.ah edilmiı 
"tün inıaat CJ• hazırlıkların bitirile· "değildir. Bununla beraber, biz artık 
"rek bi%e •af 6akır vereceğini temin "kendimi:in ne olduğumuaıı anlamıf 
"etti. "olmakla bahtiyarız.. En a.ail millet 

Diyarbakırda 
"Trenimiz Diyarbakıra günef ba· 

"tarken yaklaftt. Elektrik ıtıkları i· 
"çinde bir tehir/ Diyarıbakırı bu 
"kadar parlak bulacaiımız.ı zannet· 
"miyorduk. Halkevinde localarımız.a 
"girdiğimiz. vakit, kendimizi yüksek 
"medeniyetli bir cemiyetin müeşıe
"sesinde hissetmekle bahtiyar olduk. 
"Halk fapkalarını havaya atarak 
"Atatürk'ü selamlıyor. Burada ileri 
"ve yeni türk müziii, ve, ileri ve yeni 
"türk cemiyetinden bir parça olan 
"halk manzaraıı bizi pek mütehas· 
"•i• etti. Oradan ayrılırken hazır bu
"lunanların ıevk ve heyecanı karıı· 
"sında, Atatürk bir kaç .cümle ile 
"tahmsüılehini beyan ettıler. 

''Ertesi gün Diyarbakırı devlet da. 
"irelerinden başlıyarak ve neli. ka· 
"leıi içinde dolaıarak tetkik ettik. A· 
"lôkadarlara imar planının ıehrin ••
"kiliği kadar güzelliği ile mütenasib 
"olma•ına itina etmelerini tavsiye et~ 
"tik. Atatürk'ün maiden kapısında
"ki köıkünü gördük. Şel, burada, 
"yirmi sene evvel, ordu kumandanı 
"olarak oturmuıtu. Denebilir ki Di
"yarıbakırın en güz.el noktası bu 
"köıkün bulunduğu yerdir. 

Dersim 
"DönÜfte Derıim'İ gördük. Singeç 

"ve Muracl üzerinde kurulmaya baf· 
"lanan köprüyü gördük. Pertek'te bi
"raz kaldık . Bu güzel ve sulak yerde, 
"nereden ve nasıl geldiği henüz tea
"bit edilmiyen şinefiin insan yüz.le-

kümlerini Batvekalet tatbika 1 

memurdur. 
Bu kanun teklifinin birinci mad

desinin yazılış tarzı üzerinde görüş
meler olmuş ve birinci madde şu şe· 
kilde kabul edilmiştir: 

"ve en kültürlü varlık. lıte bu ka-
11dar.,, 

"Mernnde alôkadarlarla mutacl ~ 
"lan tetkikleri yaptık. Şehir içinde ve 
"az. uzağında dolattık. Dönüıte E· 
"reiliden 11eçerken oradaki devlet 
"kumaı labrika•ının neliı ve türlü 
•'renJ:li toplarını aldık. 

Afyonkarahisar 
1t Afyonkarahiaarda Atatürk' ün 30 

"ağusto• meydan muharebeıine ita· 
"rar verdiği belediye dairesinin ;;. 
"nünde yepyeni bir Her ve Her et• 
"ralında geniılemekte olan bir ma
"mure gördük. Alyonda gördüğü
"müz. inkişaf bizi bir çok noktala,.. 
"dan memnun etti. Bir dela Afyon
"karahisar tarihte mühimdir. Al· 
"yonkarahüarın bizim inkilab tarihi· 
"mizdeki mevkii iH çok daha mü• 
"himdir. Alyonkarahi.ar bu cukeri 
"ehemiyetini bugün de daha ileri o• 
"larak muhafaza etmektedir. Orada 
"belediye dairesinin bir odasında o
"turduk. Bize ikram edilirken od• 
"nın dıvarına aaılmıı olan bir lavha• 
"yı okudum. YaJ'iının hültiacuı fU idit 

"Atatürk bu odada yattı. Diifma• 
"nın çevrilmiı olduğu haberini bu o
"dada aldı. Düpnanı kimilen aa~ 
"mak ve imha etmek kararını bu o
"dada teıbit etti." 

"Ankaraya dönerken, E•kiıehi,... 
"de hükümet mümea•illeri, kuman• 
dan ve çok kıymetli tayyarecilerle 
''buluıup bir müddet görüıtük. On• 
"elan ıonra bütün tflerin halledil ... 
"celi merkeze, Ankaramı.za geldik.,, 

İnkil&b derslerine 
devam prtlan 

Sair Vekiller Başvekil tara
f rndan Meclis azası arasından 
intihab olunarak heyeti umumi
yeıi Reisicumhurun tasdikiyle 
Meclise arzolunur. 

"Devlet daireleri; biri Başve
kalet olmak üzere devlet işleri· 
nin inkiıaf ına göre ve devlet iş
lerini lüzumsuz yere parçalamı
yacak surette Bqvekilin teklifi 
ve Cumhur Reisinin tasdikiyle 
vekaletlere ayrılır. 

" İcra Vekilleri Heyetinin kaç ve· 
kilden terekküb edeceği, Baıvekilin 
teklifi üzerine Cumhur Reisinin taı· 
dikine iktiran eden kabine azasın• 

göre taayyün eder. 
Balkan antantı memleketlerinin 

merkez bankaları müdiranı şuna ka· 
nilerdir ki, paralar arasındaki müna
betlerin istikrarı, umumi iktısadi te
rakkinin de esaslı amili olan mübade
lelerde normal tekamül için birinci 
derecede şarttır. 

havasını teyid etmekle bahtiyar olan 
Gouverneurler, bu suretle Balkan an
tantının para ve ekonomi terakkisinin 
tarsinine gayretlerile hadim olmak hu
susundaki mÜfterek arzuyu ehemiyet· 
le kaydederler. (A.A.) 

Meclis müçtemi değilse arz 
keyfiyeti Meclisin içtimaına ta
lik olunur. 

icra Vekilleri Heyetinin kaç 
vekaletten terekküb edeceği 
Ba§vekilin teklifi ve Cumhur 
Reisinin tasdikine iktira·n eden 
kabine azasına göre taayyün 
eder •• , 

Devlet daireleri, biri bqvekale& 
olmak üzere itlerin inkitafına göre v. 
devlet iılerini lüzumsuz yere parça• 
lanuyacak surette ba,vekilin teklifi 
ve Cumhur Reisinin tasdikiyle vekiv 
)etlere taksim olunur.'• 

İstanbul, i4 (Telefonla) - İnkı· 
lib derslerine devam eden Universite 
ve yüksek mekteb talebelerine karne· 
lerin verilmesine başlanmııtır. Bu 
münasebetle inkdab derslerine devanı 
şartları da talebeye bildirilmi§tir. BU 
şartlara göre inkılab dersleri sırasın

da takrirleri alkışlamak ve yahud her· 
hangi bir şekilde tezahürat göstermek 
yasaktır. Derse başladıktan sonra sa· 
lona girilip çıkılamıyacak devam kar• 
nesi gösteremiyen talebe de mezuni • 
yet imtihanlarına almmıyacaktrr. 

Bu istikrar keza, iktıaadi vaziye
tin devamlı salah bulması ötekinden 
daha az mühim bir amil olmıyan ıer: 
mayelerin beynelmilel hareketinin de 
tezayüdü için şarttır. 

Maamafih, bu kararsızlık unsurla
rının son zamanlarda had şekilteri
rini kaybetmiş olduklarını bunun ise 

}' ugoslav ve rornen 
delegasyonları gittiler 

Balkan antantı devlet bankaları kon· 
feransına ittirak etmek üzere Ankara
ya gclmiJ olan Yugoslavya ve Roman· 
ya devlet bankaları delegasyonları, bu 
konferansın işlerini bitirmesi üzerine, 
dün akşamki ekispresle 9ebrimizden 
ayrılmı9lardır. 

Hükümet hattı hareket ve si
yasi noktai nazarım azami bir 
hafta zarfında Meclise bildirir 
ve itimat taleb eder. 

ikinci madde - Teşkilatı E
sasiye Kanununun 47 inci mad
desi aşağıda yazılı surette değiş
tirilmiştir: 

Vekillerin vazife ve mesuli
yetleri mahsus kanunla tayin o-

Madde 2 - 3117 numaralı ka· 
nunun iki, üç, dört, bet, altı, ye
di, sekiz ve dokuzuncu madde
leri ilga edilmiştir. 

Madde 3 - Bu kanun neıri 
tarihinden muteberdir. 

Madde 4 - Bu kanunun hü· 

Encümen bu kanun teklifleriniıı 
müstacelen müzakeresi dileğinin maz 
bataya dercine karar vererek toplan 
tısını bitirmiştir. 

Haber aldığımıza göre, kanun tek 
lifleri Bü~ük Millet Meclisinin pazar· 
tesi günkü toplantısında müzakere e
dilecektir. 

Afyon'da ıpor ıahaıı 
Afyon (Hususi) - İstanbul istas· 

yon bulvarı civarında bir spor sahası 
yapılacaktır. Sahanın istimlakine 
başlanmıştır. 
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Günlük fiyat cedveli 

bit~a.k~inde:ı evel bütün hazırlıklarını 
Ilı' 1tınış, kendisine bliyük bir zafer te.a: e.deceğine kuvvetle inandığı o ak
§inı k~ konserinin muvaffakiyetiyle 
S dıden sarhoş, ayna karşısında sa
hı;ıa son fırça darbesini vuruyordu ki, 
~znı~tçi, bir çocuğun kendisini gör-

ek ıstediğini haber verdi. 
r :Elemen onun ardından odaya giren 
~Otuk .. 

•sut annesinin torunuydu ve aap 
•arı Yüzü büyük bir heyecan geçir-
:~kte .~lduğunu ifade ediyordu. Kı
~ ve urkek bir sesle yanına yaklaştı-
ı zarnan: 

b' - Annem çok hastıa. dedi, ve birden 
ll~~c gözlerinden boşanan yaşlar aözü

u tamamlamasına mani oldu. 
H U 'k• en z on ı ısine basmış olan bu za-

}'ıf ve narin çocuğun çok hassas bir 
tuha sahib olduğunu bildiği için ya
llı~ yaklaştı, çocuğun saçlarını ok
fiYırak: 

1 - Ne oldu, yavrum, söyle niçin ağ-
1'oraun, diye sordu. 
Çocuk bu müşfik sözler üzerine bi

tlı sUkWı bulur gibi oldu: 
d - Annem çok hasta, diye tekrarla-

ı, sizi hemen görmek istiyor, "belki 
''baha çıkmam, diyor." 
~vrucuğun bu "belki sabaha çık· 
11 " •özünü tekrarlamak için nefıi
f e ne kadar büyük bir cebir yaptı'ğını 
lrlte-· t• ... uış l. 

Onu tekrar okşadı ve: 
ttb Peki çocuğum, ıimdi seninle be-

er geliyorum, dedi. 
~ 'li~sıı olsa, konserin başlamasına da
rı: bır saate yakın zamanı vardı. Süt 
~~~&inin evi otomobille nihayet beş 
"aıt ı~alık mesafedeydi. Bu itibarla 
lll, tınde yetişememek korkusu yok-

.. * 
d,~Ut ~nnesini, hasta döşeğinde, 10n 
de -~ &orelidenberi, şaşılacak derecede 
Sô~ış~iş buldu. Avurdu avurduna 
le .rnüş, benzinde renk kalmamış, göz-
9' tınin feri kaçmıştı. Bu yüzde her 
r/' Ölümün uzak olmadığını haber ve-

Yordu 

i~u k~dın onun için, alelide bir süt 
\>a.ı eden b a m b a ş k a bir şeydi. 
rııı nız onun elinde doğup ilk adımla
lte 

1 •tnıakla kalmamış, on yaşında i
ld n ilnnesinin ölmdıinden sonra onu 
t~ta ikinci bir ana olarak tanımış, bü
''rı ıcvgisini ona hasretmişti. İtte on 
da. edenberi kendı ~o.:.uklarının yanın
•c.., l'a.şamakla beraber, onlardan az 
t~ llıcdiği süt oğlunu uk sık ziyaret 
lıtr ekten ve ona Karfı muhabbetini 
ttı~ fırsatta ızhar etmekten geri kal-

dı. 

ta.~dınlığın bir iyilik timsali olarak 
lta.ııi11Ş olduğu bu faziletli ve iyi 
lu, . 1 kadına daima cıtiyük bir hürmet 
lıcr'ı bc~leı:iıişti. Şırr.di onu bu halde, 
lllc1t an ~ıraz daha olüme yaklaşır ~Ör· 
d11 te ıçınde bliyüJC bir teeuür duy· 

lı)'~tiyar kadının {t:ısiz gözleri yaş
'rırı 1' .ancak işitil ~ ı::,i.· bir sesle ona, 
111ğ~Bınden, eski gür.~t'rinden, çocuk
tltııı l'ldan bahsetti. Sonra yastığının 
lı: dan bır çift" çorap çıkararak uzat-

eıi:;.llunıarı, dedt, senin için kendi 
t~e'llllc ördüm. Giymeye tenezzül 
~ 281n ama, bır hatıra diye sakla. 

o lct~ IÖ.tler, genç virtüozun kalbinde 
~ ıt· •r._haaaas bir noktaya dokunmuş
•cıd~·~ ~ozlerine birer damla yaşın yük-

ıerın · h. ..... a 1 
• ıs etti ve: 

ltlria, benı yanlış anlamışım, dedi. Bi
tcliııı. Unları çok memnuniyetle giye-

\' c h 
~ta emen roğan ayak kablarını çı-
~c ~~k, ı~ce ipek çorablar~nı. b~ sarı 
lo!lr a Ylin çorablarla değıştırdı. Ve 

1 
llatine bakıp da vaktin epey i-

lerlemiş olduğunu görünce, ihtiyar 
ıüt ninesinin ellerini öperek ve ona 
sıhatlar temenni ederek oradan ayrıl
dı. 

Salon hınca hınç doluydu. Ön sıra
nın orta koltuklarından biri çok şık 
giyinmif fevkalAde güzel bir kadın ta
rafmdan işgal edilmişti. Bu, meşhur 
virtüozun iki senedenberi tanıştığı ve 
sevdiği bir kadındı ki son zamanlarda 

evlenecekleri haberi, bütün sosyete
lerde ısrarla dolaşıyordu. 

Perde açıldığı zaman, genç adam, 
her zamanki gibi, ağır ve vakur adım
larla sahneye geldi, halkı selinıladık
tan sonra, alkıflar arasında piyanosu
nun başına oturdu. Uzak bir hayal ile
minden gelir gibi, ince ve berrak nağ
melerı parmakları arasından döklile
rek bütün salonu en derin bir sessiz
liğe gömdü. 

Genç kadın, koltuğunda, onu sevgi
lisini daha iyi görebilmek için biraz 
daha doğruldu. Ve birdenbire gözleri, 
dehşetle açıldı: pantalonun kusursuz 
çizgilerini takib eden gözleri, ıiyah 
roğan iskarpinlerle onun arasında sap 
sarı bir şey görmüştü. İnanmak iste

miyormu~ gibi gözlerini oğuşturarak 
bir daha dikkat etti. Hayır, yanılmı
yordu. Şıklik ve zarafetin bir timsali 
zan ettigi ee;vgilisi, yüzlerce kişinin 
önüne, üstünde frak ve ayağında sarı 
yün çoraplarla çıkmıştı. Bütün hülya· 
lan bir aııda yıkılıvermiş gibi oldu. 
Sanki her kes onu sevdiği için kendi
sini ayıplıyormuş gibi geldi ona. Ar

Ankarayı vırıı: 11.50 

NÖNÖBETÇt ECZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

İltınbul eczaneıi 
Merku: " 
Ankara ,. 
Yeni ve Cebeci ecı.leri 
Hallı: ve Sakarya ,, 
Eıe ecıanui 
Sebat ve Yenişehir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Herıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarte1i 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumırteai ıUnlerindcn başka 
HALK ıinemuında herıün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme ıünlerl: Pazarteai ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yanım ihbarı: 1521. - Telefon mıiracaat 
:ıehir: 1023 - 1024. - Şcbirlerırası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaıazr Arıza Me
murJuiu: 1846. - Meı;ajeri Şehir Anha
n: 3705. - Tıkıi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. 
Samanpaıan civarı: 2806, 3259. - Yeni
ıchir: 3333. Hıvuıbıız: 3390. 

OTOBÜSLERİN İLK ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah Akıaın 
11 k Son 
ıefer ıefer 

Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Ulus M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çınkayaya 7.25 23.30 
Çınkıyıdan Ulus M. na 7.10 23.30 

Uluı M. den Dikmene 7.30 20.00 
Dikmenden UJuı M. na a.oo 20.30 

Ulus M. dan Kec;iörene 6.00 21.00 
Keçiörenden Uluı M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etllk'e 15.30 20.30 
Etlikten Uluı M. na 7.00 21.00 

Uluıı M. dan Cebeciye 7.00 20.30 
Cebeciden Uluı M. nı 7.00 20.30 

Cebeciden Aa. fabl. rı 6.30 
As. fabl. dan Cebeciye 17.15 

S. pazarından Akköprüye e.30 7.15 
Akköprüden S. pazarını -- 9.45 

Yeniıehir, İltasyon ve Bakanhklara 
her saatr beı ıeçe muntazam seferler 
vardır. Pııar ıünleri ilk ıeferler birer 
nat ıonrı bıılar. 

TREN SAATLER! 

Haydarpaıaya : Her sabah 8.20, her 
akıam 19.15 ve 19.45 
de (Sah, peroembe cu
marteıi Toroı ıürat). 

Samsun hattına : Herıün 9.35 (Kayae
ri, Sıvaı, AmHya bu 
hat !lzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Herıün g,40 
Zonıuldalı: battı : Herıün 15.00 
Kmkkıleye rayotobüa 16.05 

POSTA SAATLERİ 

Poıtı ıaat 111 a kadar lıtanbut cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare poıtaaı 13 e kadar mektub ahr. 

GÜNLÜK: 

Afabt - 1356 Rumt - ts5S 
20 Ramazan İkinci Teırin 12 

Evkat Erlınf Vantl Evkat Eıant Vasatt 

Güneı 2,14 6,59 Ak,am 12 16,44 
Ö&'le 7,16 12,00 Yıt11 1,36 18,21 
İkindi 9,45 14,30 İmıik 12,29 5,14 

24. 11. 937 

Azam! Aııari Vasatf --· Yumuplr buidıy 5.50 4.10 4.74 
Sert .. 5.50 4.17 4.63 
MahHlt .. 4.45 4.05 4.30 
Çavdar 3.71 3.52 3.67 
Nohut 7.08 7.08 7.08 
Arpa 3.25 2.90 3 
Mısır 3.50 3.50 3.50 
Bulıur e.51 e.51 6.51 

Ankara piyuurndı mühim bur 
maddeltrin vasatı perakende fiıtlırı: 

VAHİDİ KIYASİ 
METAIN ve 
İSMİ KALİTE KURUŞ 

Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala - . .. 14 
Ko)'UD eti Kiloıu 40 
Danı eti H so 
Sıiır eti .. 35 
Balık 'Torik. Adet S5 .. Kefal. 

" 75 
Koyun bııı Adet 10 

Türkiye hakkında 

bir film yapıhyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Mem· 

leketin sanayiteıme hamlelerini ve sa
nayi müesseselerini tcsbit etmek üze· 
re hazırlanacak film için memleketi -
mize gelen Ufa tirketi kültür filmle
ri rejisörü ve teknik mildUrU tetkikle
rini bitirmi~tfr. Film 3000 metre u -
zunluğunda olacak ve be~ aya kadar 
ikmal edilecektir. 

lstanbulda yeni 

otobüs seferleri 
İstanbul, 24 (Telefonla) - İzmir

den İstanbula dün on iki bugün de 
yedi otobüs daha getirildi. Dünkü ge
lenler Şitli - Fatih hattına ayrılmış -
lardır. Ve birkaç güne kadar ıefer
lerine ba~hyacaklardır. Bugün gelen
lerin Aksaray - Maçka arasında itle
tilmeleri muhtemeldir. Ayrıca Betik -
tat ile Beyuıd araıtnda otobüı iılet
mek üzere belediyeye mUracut edil· 
mittir. 

iki iolllOlllnn IDlllUIU 

beraet etti 
İatanbul, 24 (Telefonla) - Evvel

ce dörder seneye mahkQm olan, fakat 
temyiz taraf mdan haklarındaki karar 
bozulan koınUnizm maznunu Vasıf ve 
Salibi hakkındaki davlya bugün ba

kıldı ve ikisi hakkında da beraet ka
ran verildi. 

Profesör Ritmor Amerika'ya 
hareket etti 

pandığı zaman kendini dıprıya dar 
attı ve otomobile atlayarak evine koı-tık piyanonun harikulade nağmelerini 

işitmiyor, beyninde aadece korkunç tu. 
bir zonklama his ediyordu. Boğulur Bir daha onu hiç görmiyeceğine da-

1stanbul, 24 (Telefonla) - Aya
ıofyanın mozaiklerini meydana çıkar· 

ınakta olan amerikan profesör Ritmor 

bu sabah Toros ekspresiyle Suriye ve 
Mısır yoluyla Amerika'ya döndU. İlk
baharda gelecek ve çalıımalınna de-
vaın edecektir. 

gibi oluyordu. ir kendiı;ine söz verdi. 
Konsedn ilk faslı bitip de perde ka-

Çapraz kelimeler 

3 4 5 ' ~ ' 

Dünkii çapraşık kelimelerin 
haUedilnıi~ şekli 

.Püskürtücü 

Hiç masrafsız bir püskOrtücü. 
( vaporizatör) yapmak ister misiniz? 
lıte ıize bir nümune. İri kaz tüyleri
nin inc:e boru teklinde olan uçların· 

Hjkfyeci 

l§SATRANCEI 
:l. b. c. d. •· r. g. n. 

5:<1 

•• 
3. 

2. 

J.1 

Beyutaılır t Karı taılar: 

At: f4 
At: c3 Fil: ı7 

Vezir: el Kale: a2, h4 
Şah: b4 l>iyıde: b3, b7, d3 

Piyade: b5, c7, d2, dl5 Şah: b6 

Beyaz oynar ve llı:lnci hamlede mat ya

par. 

dan resimde görüldüğü gibi iki tane 
keıerek biribirine amud olarak bir 
mantara geçirecekainiz. Bu mantarın 

bir ucu resimde oldufu gibi yontul· 
muş olacaktır. Şakuli boruyu fİşede
ki mayiin içine koyunu.& ve ufki bo
rudan Ufleyiniz. Mükemmel bir vapo
rizatör elde etmit olacabınıs. 

Size eğlenceli bir oyun 
Bu fareyi bu kapana 

sokabilirsiniz. 

• 

Bu resmin siyah kenarlarından kesi
niz, mustatilin yarısı ebadında bir kar
ton kesiniz. Gazeteden keıtiiiniz bu 
resmin orturndaki kesik. hatlı çizgi
ıinden bükünüz, ve resmi kartonun üa
tüne yapııtırınız. Bu suretle kartonun 
iki tarafında birer resim yapıştırılmış 
olur. Kenarlarındaki ılyah noktaları 
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Başöğretmenler ve 
Eğitmenler 
Arasindaki münasebet 

Kay/erde okuma yazma aevgisini 
arttırmak için neler yapılacak ? 

Kültür Bakanlığı. köy eğitmenleri yetİftİrme kursunu bitirip 
köylerde staja ba9lamıı olan köy eğitmenleri ile baıöğretmenle
rinin çalıtma tekillerini teabit etmiıtir. Baıöğretmenlerin ve eğit
menlerin bütün muhaberatı kültür direktörlüğü yoliyle yapıla
caktır. 

Yalnız öiretmen ve eğitmen 
itlerine aid meıeleler müf ettit· 
Jiklere de yazılacaktır. Mıntaka 
baıöğretmenleri mıntaka mer· 
kezlerinde ikamet edecekler, 
f evkalide zaruretler dolayııiyle 
mıntaka merkezini değiıtinnek 
İcab ederıe kültür direötrü ve 
ilk tedrisat müfettiılerinin mu
vafakatiyle değiştirilecek ve 
keyfiyet bakanlıia da bildirile
cektir. 

Mıntaka batöğretmenleri, dera yı
lı için bir yıllık faaliyet proıramı 
yapacaklar, mıntakalarrndaki okulla
rın tedris ve terbiye itlerini bu pro
grama uyarak göreceklerdir. Mınta
ka başöğretmenleri mıntakaları dıtı
na çıkmak veya herhangi bir ihtiyaç 
için vazife başından ayrılmak istedik
leri 'takdirde müfettişlerden izin a
lacaklardır. Hasta zamanlarda hasta
lıklarını müfettişlere bildirecekler
dir. Başöğretmenler her ay eğitmen
lerin maaşını almak için merkeze gi
debileceklerdir. Gidi§ geliş üç günü 
geçmiyecektir. Başöğretmenler fev
kalade haller dolayısiyle mıntakaları 
içindeki eğitmenlerin yerlerini değiş
tirmeğe lüzum gördilkleri takdirde 
bunu derhal müfettişlere ve kültür 
direktörlerine bildirecekler ve ondan 
ıonra verilecek emre göre hareket 
edeceklerdir. 
Mıntaka başöğretmenleri eğitmen -

ler ile samimi, dilrUıt ve ciddi bir 
münasebet tesiıine çah,acaklardır. 
Bunun için baföğretmenler köylere 
her giditlerinde öğretmenin hal ve 
hatırını soracaklar, aile vaziyetleri
nin ne halde olduğunu sorup araştı
racaklar, gönill hoşluğunu temin et
meğl ihmal etmiyeceklerdir. B&fCSl
retmenler, köylerde türke mahaua o
lan misafirperverliği ihlU edici ha
~ketlerde bulunmıyacaklar, misafir
teverlifi ıuii1timal edici likaydiye 
sapmıyacaklardır. Eğitmenlerle lau
bali olmryacaklar, disiplini bozacak 
hareketlerde bulunmıyacaklardır. Ça 
lrFI1ayan, muvaffak olmıyan ve kabi
liyet itibariyle bulundutu ıeviyeden 
ilerisini göremiyecek olan ve disipli
ni bozan ıtajiyer eğitmenlerin du
rumlarını müfettltlere bildirecekler -
dir. Başöğretmenler, eğitmenlerin 
köylü yanında otoritesiz bir hale de 
dUJınemesine dikkat edeceklerdir. 

Mmtaka başöğretmenleri, köyde 
köylünün it vaziyetine göre derse 
baılayıp bitirme saatini eğitmenler
le beraber tesbit edeceklerdir. Baş
öğretmenler, köyleri gezdikten ıonra 
eğitmenlerin köyün ihtiyaç ve §lrt
larına göre tedriaata nasıl baılayıp 
ilerleteceklerini açık bir dil ile anla
tacaklardır. Başöğretmenler, mınta
l<aları içindeki köylere gitmedikleri 
zaman vaziyeti gözden geçirdikten 
sonra doğrudan doğruya ders yapa
caklar, kendileri ders yaparlarken 
stajiyer öğretmenlerin de dershane
de bulunup dersi takib etmelerine 
dikkat edeceklerdir. 

Eğitmenler, Uç ay içinde çocukla
ra alfabeyi öğretmeğe çalışacaklar
dır. BaJöğretmenler, zayıf eğitmen
lerin yetigtirilmeleri bakımından o 
köy için fazla zaman ayıracaklardır. 
Ba,öğretmenler, mrntakalarındaki e
ğitmenleri ayda bir defa mıntaka 
merkezinde toplayacaklar, Cumartesi 
öğleden sonra ve pazar günleri ted
ria ve terbiye hakkında izahat vere
cekler ve efitmenleri yeti9tirmeğe 
çalışacaklar, örnek dersler göstere
ceklerdir. 

Ormanların 

işletilmesi 
Yeni orman kanununun tatbik şekli

ni gösterir talimatnamenin hazırlığı 

bitmittir. 
Talimatname tasdik edilmek üzere 

bakanlar heyetine verilmiştir. 
Orman işletmesinde ön safta gele

cek it Safranbolunun Büyük düz or
manları ile Keltepe ormanlarının dev

let tarafından işJetilmesi olacaktır. 
Cenub vilayetlerimizin müsaid yer

lerinde okaliptüs ağaçları yetiştiril· 

mck için hazırlıklara başlanmıştır. 
Okaliptüs ağaçları bataklıkları ku

rutarak memleket sıhatine hizmet et• 
tiği gibi aynı zamanda. kömü~ ?a~za
ıında maden ocakları dıreklerı ıhtiya-
cını da karplıyacaktır. 

Orman muhasebe işlerinin memle· 
kette onbir muhasibi mesulllik tarafın
dan idaresi kararlaşm11tır. 
H~r muhasibi mesullük birkaç or

man başmühendiıliğine yani birkaç vi
layete aid olmak üzere hesab işlerinin 
merkezi olacaktır. 

On bir muhasibi mesullilk merkez
leri ile ona tabi olacak vilayetler şun
lardır: 

Ankara ınerkez muhasibi mesullü
ğüne tabi vilayetler: Çankırı, Kırşe
hir, Kayseri, Çorum, Yozgad, vilayet
leri. 

İstanbul muhasibi mesullüğline tabi 
olanlar: Edirne, Kırklareli, Tekirda
ğı. Çanakkale, Buraa, Kocaeli, Bilo
ciktir. 
İzmir muhasibi mcsullliğilne tibi o

lanlar: Balıkesir, Manisa, Aydın, De
nizli, Muğla vilayetleridir. 

Antalya muhasibi mesullüğüne tabi 
olanlar: Isparta, Burdur'dur. 

Eskişehir muhasibi mesullüğün~ ti
bi olanlar: Kütahya, Afyonkarahıaar, 
Konya, Niğde vilayetleridir. 

Bolu muhaaibi mesullüğline tabi o
lanlar: Bolu, Zonguldak vllayetleri
dir. 

Kastamonu muhasibi mesullüğilne 

Kattamonu, Sinob vilayetleri tabidir. 
Samsun muhasibi mesullüğüne: Sıvaa, 
Amasya, Tokad, Erzincan vilayetleri 
tabidir. 

Mersin muhasibi mesullüğUne: Ada
na, Maraş, 'Gazianteb, Malatya, Urfa, 
Diyarbakır, Muş, Siird, Tunceli, Van 
Hakkari vilayetleri tabidir. 

Trabzon muhaıibi mesullüğüne: Or
du, Giresun, Gümüşhane, RiZ'C vilayet
leri tabidir. 

Karı muhasibi mesullüğüne : Ba
yazıd, Erzurum vilayetleri tabidir. 

Muhasibi mesuller tayin edilmiştir. 
1 Kanunuevelden itibaren her türlil 
havale ve tediye işleri bu kanallardan 
temin edilecektir. 

( POLiSTE J \., _________________ _ 

Bisiklete çarpan 
bir otomobil 

Fidanlık önünde bisikletiyle asfalt 
yol üzerinde gitmekte olan Şakir iı
minde bir talebeye 1smail Hakkı oğlu 
Rifatın idare etmekte olduğu 749 sa
yılı hususi otomobil arkadan ge.lerek 
çarpmış ve bisikletli çocuğu hafıf su
rette yaralamıttsr. Talebe tedavi . altı
na alınmış, şoför hakkında takıbata 
başlanmıştır. 

Hakaret etnıiş ! 

Köyün aokaklarının. çepe ve ku
yu ba,larınrn temizliğinden eğitmen
ler kadar baıöğretmenler de meıul o
lacaktır. Köylülere temizliğin fayda
ları anlatılmak suretiyle bu işler yap
tırılacaktır. Başöğretmenler, her kö
ye uğradıkça köylülere resimler götı
tererek gazete ve kitablardan parça
lar okuyarak onları hem tenvir ede
cekler, hem de kendilerine ısındıra
caklardır. Bilhassa geceleri köylü
leri okula toplayarak yahud da mü
nasib bir odaya çağırarak en az bir 
saat ıazete veya kitab okuyacaklar
dır. İnkılabın ve cumhuriyetin getir
diği yeni kıymetleri halka, halkın 
anlıyacağı bir dille anlatmağa ve be
nimeetmeğe de çahıacaklardır. 

ön Cebecide oturan Safiye isminde 
bir kadın evinin önünde kilim silk
mekte iken Süleyman kızı Hatice ya
nına geJmi§. küfür etmiştir. Bunun ü
zerine Hatice yakalanıp cumhuriyet 
müddei umumiliğinc teslim edilmiJ· 
tir. 

delip ıidm geçirerek dUğUmley:in~z, 
sonra iki ıicimi parmaklarınızla çevır
diğiniz zaman fareyi kapanda görürsü
nU.. 

İzmir halke,inin yardımı 
İzmir (Husus!) - Halkevinin sos.

yal yardım komitesi orta mektcb ve 
liselere devam eden fakir talebele
rin kitab ihtiyaçlarını tatmin etmit
tir. Ayrıca talebeler için Halkevindo 
bir de mUtalea aalonu a~ılmıştır. 
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J""""""" 
Resmi Gazete 
nstn nsah Baro 

Halil Sezer karyola ve madeni efya f abrikaaı 

Karyola ve Çelik Möble 
MEŞHERİ 

Hu sütunlarda günü giiniine resmi gazetede çıkan 

kanunları, nizamnameleri ve tamimleri hulacaksmız 
Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik made· 

ni möblelerimiz teşhir edilmiştir. Salkımsöğiid Demirkapı caddesi 7 
Tel. 26132 3---6547 .............................. 

KARARNAMELER 
2/ 6240 sayılı kararname ile tasdik olunan 

İstanbul telefon rehberinde yapılacak rek· 
lim ve neşriyat ücret tarifesinin, Ankara te· 
lefon rahberine konulacak reklam ve ilan
lar için de aynen tatbiki ; nafıa vekilliğin in 
16.10.937 tarih ve 137/333 sayılı tezkeresiy
le yapılan teklifi üzerine icra vekilleri he· 
yetince 2.11.937 tarihinde onanmıştır. 

leri müsaid olmamak itibariyle muhafaza
larında güçlük çekildiği İstanbul C. M. U. 
liğinden bildirilmiııtir. 

~---REÇETELERİNİZİ ___ , 

Gün ve yazısı yukarıda yazılı tamime i
tina olunması lüzumunun ve aksi halin me
suliyeti mucib olacağının İcab edenlere 
tebliği istenir. 

(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği
niz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi husust müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ~SS17 

Edirne vilayetinin Uzunköprü kazasının 
Kestanbolu köyunde bulunan ve imtiyazı 
22.12.1325 tarihli fermanla Behice, Makbu
le ,ve Faik'in uhdesine ihale edilmiş olan 
liğnit madeni imtiyazının feshine dair olup 
ııilrayı devlet reisliğinin 2.11.937 tarih ve 
17900 sayılı tezkeresiyle gönderilen mali
ye ve naha dairesiyle genkurul mazbata
ları icra vekilleri heyetinin 11.11.937 top
lantısında tetkik edilerek ilişik mazbatala
ra göre fesih muamelesinin yapılması onan
mılitır. 

Adliye vekilliğinden yazılan 9.12.937 ta

Kirahk daire 
3 oda, 1 hol 

AKBA ya müracaat. 

Tel: 3377 
3·6571 . 

Almanca bilen 
bir sanatkar 
aranıyor 

Türk Hava Kurumu Genel rih ve 401 / 282 sayılı tezkerede; 

Yaralama suçundan on yedi gün hapis ı:e- Dr. M. Sezer Merkezinden : 
sasına mahkum 1308 doğumlu Abdullabın 1) Türkkuşu planör atelyesin-
hastalığı adli tıb işleri meclisinin raporuna Doğum ve kadın hastalıkları de çalıştırılmak üzere iyi alman. 
ve viUyet idare mazbatasına göre affını İ· b · 
cab ettirecek derecede olduiundan affı tek· mütehassısı ca konuşan bir marangoz veya ır 
lif edilmictir. O demirci ustası alınacaktır. " Viyana niversitesi kadın kli-Bu iıı icra vekilleri heyetinin 11.11.937 2) Kaynakçılık bilen demirci 
toplantısında görüşülerek Abdullahın has- nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye ustaları ve sanat okulu mezunları 
talıiına binaen ve teşkilatı esasiye kanunu- sarayı hizasında Ahmed Şahin a· 
nun 42 inci maddesine tevfikan affı onan- ile askerliğini bitirmiş ve fabri-
ıruıtır. partımannıda hastalarını kabule kalarda çalışmış olanlar üstün tu-

5 haziran 1927 tarihli kararname ile Tev- başlamıştır. Telefon: 2022 tutacaktır. 
fik, Fikri ve arkadaşlarına ihale edilmiı o- 3) İmtihanda muvaffak olanla. 
lan Çanakkale vilayetinin Lapseki kazası- ·ı k · 
na bagh Göreci koyiındeki demir madeni 1 ra ayda (90) lira verı ece tır. 
imtiyazııun feshine dair olup şurayı devlet ~11111111111111111111111111111111111111~ Kaynakçılığı bilen demircilere 
reislifinin 1.11.937 tarih ve 17730 sayılı tez- k ehliyetlerine göre fazla aylık ve
keresiyle gbnderilen maliye ve nafıa daire- =---Su·. m e r B a n =_-_ ı rilebilir. aiyle umumi heyetin 29.7.937 tarih ve 30/ 44, 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

147/144 sayılı mazbataları icra vekilleri he- _ : 4) İstekliler vesikalarile birlik-

~~~;:aı!;: ·:~:e ~~:ii~ıı;::a~~r~~~~~ ;~~\~ § Genel direklirliiğünden: § ~~n~~~~~::~:t!:~~~i:~:;eterli- va!~a~:~~a ~::~~:ız~::~nti~ı:~a:: 
ması onanmı;>tır. : : yaları muzur ve zehirli maddelerden 

Tamimler : Mütercim .;.•••••••••••••tamamen ari olup saçlara tabii renkle-
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. Adliye J' ekiiletinden: 

Akli mal\lliyete mübtela olduklarından 
ıüphe edilerek muayenelerinin icrası için 
adli tıb i:ılerine gönderilen suçlularla mah· 
k\ımların müşahade altına alınmasını icab 
ettiren vakıa ve sebeblere müteallik evrak 
auretlerinin gönderilecek karara bağlıınma
aı 15.1.937 gün ve 4 sayılı tamim ile tebliğ 
edilmiş iken halen bazı mahal M. U. likle
rince bu husustaki kararlarla evrakı saire
nin gönderilmemekte veya noksan gönde
rilmekte olduğundan mahallerinden getir
tilmesine tevesslil olunarak evraklan ge
linceye kadar suçlu veya ınabk<lmların ls
tanbul tevkifhane ve ceza evi hastahanesi
ne izam kılınmakta oldukları ve bu hal bil
hassa mevkuf olmıyan suçluların şahsi hür· 
riyetlerinin ihlaline sebeb olduiu gibi ceza 
evi ve tevkifhane hastahanesinin vaziyet-

- -- --
~ oktor aranıyo 

: Genel direktörlüğümüzce istih· : 
: dam edilmek üzere türkçe ve in· : Mühim bir müessesenin şarki A-
:gilizceyi bihakkın bilir ve bt•= nadoluda şimendifer güzergahın-
: lisanlarda bilhassa teknik mev- :; de bulunna işletme idaresinde ça 
: zuları t ercüme edecek kabiliyet· :. lıtmak üzer-e bir doktora ihtiyacı 
- - vardır. Bu doktorun birinci sınıf : te bir mütercime ihtiyaç vardır. : 
: Alınacak memura iktidarına gö- : emrazı dahiliye mütehassısların-
:re 200-250 lira ücret ve ayrıca mu-: dan olması ve icabında operatör· 
:ayyen Ankara pahalılık zammı ve-: lük yapabilmesi lazımdır. Talip 

olanlar yaşlarını, muhtasar terCÜ· 
::rilecektir. Taliplerin S birinci ~·: mei hallerini ve istedikleri ücret 
:nun 1937 tarihine kadar bankamız : 
:_Dersonel servisine tahriren veya şi : mikdarını bildiren talepn.a.mele-
:rahen müracaatları. 3_6526 : rini (posta kutusu 216 Ankara) 
- - adresine göndermelidir. 3-6614 
, ı 111111111111111111111111111111111111 ı r ••••••••••••• 

-- aranıyor 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

Sübeleri - İstanbul, 
• 
lzmir, Bursa 

Yapllacak ve yapısına baılanmıı meskenler l~ln 

Yalandaılara mümkün olan kolayhkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar. 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti 
istekler için 1, 

( 1.000. ) liraya kadar 
fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

. : · Kazalar · 
Mustafa Kemalpaşa da 

elektrik tesisatı 
Muataf a Kemalpqa Belediye 

Riya.etinden : 
1 - Musaddak proje mucibince 

"89000" lira bedeli kefifli Mustafa 
Kemalpaşa kasabası elektrik tesisatı
nın §İmdilik "54675" lira "40" kuruf· 
luk kısmını yaptırmak şartile kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - Tesisata aid evrak ve projele· 
rin birer kopyeleri İstanbulda Gala
tada Selinik Bankasında S nci katta 
Elektrik mühendisi Hasan Haletten 
ücret mukabili alınıp görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
% 7 ,5 teminat ve ihaleyi müteakib 
% ıs şe iblağ teminatlarile ihaleden 
bir saat eveline kadar müracaat etme· 
leri 16.zımdır. 

5 - Eksiltmeye talib olanların Na· 
fıa Bakanlığından musaddak vesaiki 
hamil olmaları şarttır. 

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

3---6240 

Zayiler 
Zayi - 1930 senesinde Ankara er

kek lisesinden aldığını tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. Rüştü Kalaç 

3-6596 

Zayi - Ankara Memurin koope· 
ratifinden aldığım 1786 numaralı his· 
se senedini kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan eski senedin hükmü olma -
dığını ilan ederim. Emlaki Milliye 
mümeyyizliğinden mütekaid Hüsnü 
Bekiroğlu 3-6604 

An!<ara Valiliği 

Mefruşat işi 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli keşfi 776 lira S7 kuruftan i
baret bulunan Nafıa müdürlüğü ve fen 
odalarındaki mefrutat işi 2.12.937 per
şembe günü saat ıs de ihalesi yapd
mak üzere açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Teminatı muvakkateıi S8 lira 2S 
kuruştur. İsteklilerin teminat makbu· 
zunu, ticaret odasından musaddak ve
sika ile sözü geçen günde vilayet dai
mi encümenine gelmeleri. Buna aid 
kefif ve şartname nafıa dairesinde gö· 
rülür.~4248) 3-6406 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlardan· 
Bir defa iı;in 30 kuruı 
İki defa iı;in 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa iı;in 80 kuruıı alınır. 
Devamlı kliı;ük ili.nlann her defası 
iı;in 10 kuruı alınır. Meseli 18 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuru:ı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
.kelime aralarmdaki bo:ıluklar müstea· 
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay. 
rıca 10 kuruı alınır. .................................................... 

iş Anyanlar : 
Diplomalı ve tecrübeli bir bayan -

Fransızca ders veriyor. Ulus gazetesi· 
ne L.1. rumzuna müracaat. 3·6525 

Bir bayan it arıyor - Ev işi ve 
çocuk bakmasından anlar okur yazar 
biraz fransızca bilirim. Yazıhanelerde 
de çalııınm. Merkez postahanesi post 
Restan S. N. rumuzuna mektupla mü-
racaa~ 3-6536 

Satılık : 

Her tarafta· Satılık· Arsa, Ev ve 
Apartunanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 
Tel: 2181 3-6304 

Satılık arsalar - Y enişehirde Se
lanik caddesinde Maliye şubesi karşı· 
sında 592, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1S38 3-6294 

Satılık - 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. lOS 3-6589 

Satılık - Ceviz kaplama mükem
mel yatak odası takımı azimet müna· 
sebetiyle acele satılıktır. Çocuk sara
yı caddesi No. 70 Kapıcıya müracaat . 
{4332) 3-6S61 

Satılık arsa - Çıkrıkçılar caddesi 
tapu kadutro okulu arkasında Say
lavlar sokak 121 metre sapında bir 
aru satılıktır. Talibinin mezkur okul 
ittisalinde muakkip Bay Hacı Meh· 
medle görüşmeleri. 3-6466 

İt Verenler ı 
Ortak aranıyor - Tilrkiyede pek 

yeni bir ig için en az 5.000 liralık ser
mayedar anyorum. Bu işe aid bugün 
20 işçi ve ustanın çalıştığı fabrika İs
tanbulda faaliyettedir. lmalS.tına müş· 
teri aramağa rekabete lüzum olmadığı 
gibi her mevsim daimi sezondur. Zarar 
imkiru ve ihtimali yoktur. Çok kir t~ 
min eder. İşin mahiyeti hakkında ma· 
lfünat almak için: Ankara yeni hal 
No. 22 Bay Ragıp. Tafsilat ve anlaşmak 
için Beyoğlu Balıkpazan çeşme sokak 
No. 24 M. B. 3-6Sl7 

Kiralık : 
Kaloriferli kiralık daire - A 

türk Oranında Devren Ehven fi. 
verilecektir. Telefon 3331 müracai 

3-6587 . 
Kiralık daire aranıyor - Şehir içıı 

de veya Yenişehirde iki odalı müs . 
bir daire aranmaktadır. Ordu dişefl 
Fazilete mektupla müracaat. :J--65.,, 

Bir bay için - Möble, banyolu 
konforlu bir oda. Yenişehir 1'ıııı' 
caddesi, Yiğitko~un Sokağı, No. 15 

3-6557 .; 
Kiralık - Yenişehir Atatürk :S 

varı Balıt Ap. altında .Anıl ma_nif~ 
mağazasının nısfı 20 lira aylık ile ,ıfJ 
ralıktır. Güneş kundra mağaza 4" 
sorunuz. Tel. : 3588 3-6 

Kaloriferli daire - Altı oda ııanf 
v. s. Çankaya caddesi, Sarı köşk ~ 
şısı No. 49. Şekerci Hacı Beki.re 
racaat. Telefon {30SO) 3-641Z"' 

Kavaklıderede 6 odalı - l{a\fV" 

derede Otobils durağına bir ~ 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir sal~ 
bir hol, bütün konforu haiz be§ dön~ 
bağiyle birlikte yeni bir ev kiralıldl'1 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3-6Z~J 

Kiralık daire - Yenişehirde J'' 
ranfil sokak No. 37 de Bakanlı~ 
hizasında 3 odalı, geniş hollil, ııl, 
konforu havi bir daire kiralıktır. 1'• 
lefon: 2274 3-6566 

Kiralık apartıman daireleri - 1 
nişehir Karanfil sokak Belçika ıef 
ti arkasında Tan apartımanı Kalori 
ferli, her türlü konforu. 3-6555 

Kiralık - Bayanlar veya küçük 
leler için Havuzb.aş.mda elektrik, 
sulu müstakil oda ve teferruatı. Tef 
cihan saat ona kadar 1841 e tel. 

3-6554 

Kiralık oda - Kalorifer ve~ 
bo ve saireyi cami konforlu ve 
ralı müstakil oda, asfalt, Çocuk ~ . .ıl 
yı caddesi No. 70 kapıcıya mürac:YJ 
(4331) 3-6S60 

Kiralık daire - Kavaklıdere fr"ı 
sız macar ve Yugoslavya Sefaret! 
arasında birinci kat (methal ayrı 
beş oda, geniş bahçe elli lira. M 
caat: Telefon. 3843 3-6 569 

Bir Bay için - Möble, banyolıs 
konforlu bir oda. Yenişehir Tuna 
desi, Yiğitkoşun Sokağr, No. 15 

3-64S7 
Kiralık ev - 2 oda, büyük bir 

lon, bir hol, her türlü konforu var 
Yenişehir Karanfil sokak No. 3 A 
ta kata müracaat. 3--6595 

Kiralık - Maliye Vekaleti 
sında Sümer Bank arkasında 4 
bir daire. Telefon 1283 3-660~ 

Kiralık üç odalı apartıman - 1 
nişehirde, Elektrik Şirketinin tanı 
nünde No. 34 Bay Ekrem evinde. 

3-6611 

Müteferrik : 

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

Kumbar&'1 biri 
1 

Tl.İRKIYE 
CUMHV RİYETf 

SIRAQT.B 



ıs -ır. 1937 

' Dr. Galib Gök'er 
Gülhane haataneıi niıaiye aeriri

yatı ıabık muavini 
Birinci ıınıf kadm butalddan ve 

doium mütehaaıııı 
Hergün öğleden sonra Poatahane 

caddesi Devrim ilk okulu karp· 
sında Esen apartımanında 7 numa· 
rada hastalarını kabule başlamıt-
tır. relefon: 3549 3-6ı90 

A. Levazım Amirligi 

250 ton saman alınacak 
k A~ka.ra levazım imirliii Sa. Al. 
onııayonundan ı 

1 - Muhafız alayı hayvanat ihtiya
cı için 250 ton ıaman 27.11.937 saat 
11 de açık eksiltme ile Ankara Lv. i
llıirliği satın alma komiıyonunda a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk 
t~inatı 375 liradır. Şartnamesi her 
~n komisyonda görUliir. Eksiltmeye 
gıreceklerin teminat ve kanuni vesi
kalariyle belli giln ve saatte komiı
)'onda bulunmaları. (4147) 3-6284 

Catı tamir ettirilecek 
~ Ankara Levazım Amirliği Satın 
lnıa Komisyonundan : 

r' ~ - Selimiye kışlası çatısının tami-
1 ıhaıesi kapalı zarfla ı5 1. kan 937 
~arşamba günü saat 16 da Fındıklıda 
Otnutanlık aatm alma komisyonunda 

Yapılacaktır. 

1' 2 -:- Muhammen keşif bedeli 25110 
ıra ılk teminatı 1884 liradır. Şartna· 
~~·.~her gün öğleden eve! komisyonda 
gorulebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı 
\Jesikalariyle beraber nafia vekaleti fen 
lnÜdürHiklerinden alacakları ehliyet 
\Jesikalariyle birlikte ihale aaatından 
tn az bir saat evetine kadar teklif mek
tublarını komisypna vermeleri. (4350) 

3-6610 

Sade yağı alınacak 
, Ankara Levazım A.mirliii Satın 
~lrna Komiayonwıclan : 

1 - İdareleri İstanbul Lv. amirliği· 
ne bağh müesaesat- için 50.000 kilo sa
de yağı 13 1. kan. 937 pazartesi saat 16 
da Tophanede satın alma komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tahmin bedeli 45000 lira ilk te
ıninatı 3375 liradır. Şartnameai komis
Yonda görülür. İsteklilerin kanuni 
belgeleriyle teklif mektublarını ihale 
•aatından bir saat eveline kadar ko
lllisyona vermeleri. ( 4338) 3--6598 

Dahiliye bakanhğı 

Buca içme suyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden r 

Bucaya 3,3 kilometre mesafedeki su
yun isalesi ve bir au deposu in9ası ile 
diğer müteferri itlerin yapılması ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İşin muhammen bedeli (3ı406) 
lira 9ı kuruştur. 

2 - İstekliler bu itc aid şartname, 
proje ve sair evrakı ıs7 kuruş muka
bilinde dahili~ vekaleti beled .• eler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir· 
ler. 

3 - Eksiltme 25.12.1937 tarihine 
rastlıyan cuınarteıi günü saat on birde 
Ankarada belediyeler bankası bina· 
sında toplanacak belediyeler imar he· 
yetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko· 
misyon reisliğine teslim etmi9 olma· 
lan lazımdır. 

A - 2490 numaralı kanunun 16-17 
inci maddelerine uyğun 2355 lira 52 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girmek için 
alacakları veıika. 

S - Teklif mektııbl:.tn ihale gUnil 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komiayona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen 'efliğine müracaat etmeleri. 

(4178) 3-630ı 

Gümrük ve inhisarlar 8. 

Bina inşaatı 
İnhisarlar Umum Müdürlüfün. 

den: 
1 - Malatyada prtname ve projesi 

mucibince yaptırılacak baf müdürlük 
Pancar alınacak binuı inpatı kapalı zarf uauliy1e ek

siltmeye konulmuştur. 
Ankara Levazmı Amirliii 

Alrna Komiayonundan J. 
Satm 2 - Ke~if bedeli 34040 lira 4!:1 kurut 

1 - Serum ve aşı evi tecrübe hay
l'anatı ihtiyacı olan 16800 kilo pancara 
l9.U.937 açık eksiltmesinde talih çık
~dığından 2.ı2.g37 saat ı2 de Ankara 
e\tazım amirliği satın alma komisyo• 

bunda pazarlığı yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 840 lira ilk 

t~~inatı 63 liradır. ~artnamesi heı 
g_un komisyonda görülür. İsteklilc:
~ın ~anuni vesika ve tıcminatlariyle 
eUı gün ve saatta komisyonda bulun· 

lnaları. (4307) 3--6597 

l{ışlık sebze eksiltme 
Ankara levazım i.mirliii aatm 

Cinsi 
:Pırasa 
l.aıına 
Ispanak 
kuru soğan 
l>atates 
'l'aze bakla 

Miktarı 
Kilo 

450 
450 
450 
350 
550 
ı5o 

ve muvakkat teminat 2553 lira 4 kurut· 
tur. 

3 - Eksiltme 30.11.937 tarihine rut· 
layan ıalı günil saat ıs de Kabatat'da 
levazım ve mübayeat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve projeler 170 ku
ruş mukabilinde inhisarlar umum mü
dürlüğü inşaat şubesiyle Ankara ve 
Malatya Bat müdürlüklerinden alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
nafıa vekaleti müteahhidlik vesikası 

sure tile sa tın alınacak 
alma komiayonundan 
Muhammen bedeli 

Lira Kurut 
45 
45 
78 7~ 
35 
55 
37 50 

İlk teminatı 
Lira Kuruı 

296 25 22 22 
•l Itırıkkale askeri sanat mektebleri muhafız eratının ihtiyaçları olan 
it tı kalem kı9lık ıeb.ıe 6. ı. kin un .937 puarteıi pnü uat 14.40-15.50 
b Cidar açık eksiltme suretiyle satın al ınacaktrr. İsteklilerin yukarda mu
ıı:"'nıen bedeline mukabil göıterilen 22 lira 22 kuruştan ibaret ilk temi
ka~1.~ını Kırıkkale aakert fabrikalar muhasipliği vezneıine makbuz mu-

•lınde yatırarak betili gün ve saatte mekteb, Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 
(4295) 3--6521 

2000 kilo sığır eti alınacak 
41ıkara levazım imirliii aatm alma komisyonundan ı 

Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 
Cinai kilo Lira kuruf ~ira Kuru9 
Sığır eti 2000 600 45 

2~1r1~kale askeri ıanat mektebleri muhafız eratının ihtiyaçları olan 
Sr)t kı~o sığır eti 6. 1. kanun. 937 pa zar~esi. günü saat ıS.20: ı6 kadar a
li eksıltme ile satın alınacaktır. İst ekhlerın yukarıda muhammen bede
lt ne mukabil gösterile~ 45 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale aa
,.:ri fabrikalar muhasebeıinde makbuz mukabilinde yatırarak belli gün 

•aatte mekteb Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (4296) 3-6520 

10,000 kilo elanek alınacak 
Ctn~llkara levazım imirliii aatm al.-a komiayonundan ı 

1 Miktarı M. Bedell I. Teminatı 
l!!Jcın Kilo Lira Lira Kuruş 

l{ ek 10.000 1100 82 50 
~l ırıkkale asker! sanat mektebleri muhafız eratın ihtiyaçları olan ıo.ooo 
li.to eknıek 6. ı. kan. 937 pazartesi saat ı3.30: ı4.30 kadar açık ekıiltme ile 
lt1t tıı alınacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil 
,. teminatları 82 lira 50 kuru9u Kırıkkale askeri fabrikalar muhaıipliği 
~tesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte mektep Sa. 

ko. da bulunmaları. {4297) J-651g 

ur us 

ile diğer fenni evrak ve vesaiki inhi
sarlar inşaat 'ubesine ibraz ederek 
münakasaya i'tirak için ayrıca fenni 
ehliyet veıikaaı almaları lazımdır. 

6 - Mühilrlü teklif mektubunu, 
kanunt vesaiki ve eksiltmeye ittirak 
vesikasiyle % 7.5 güvenme parasını ih
tiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat ı4 de kadar yuka
rıda adı geçen komisyon başkanlığı
na makbuz mukabilinde verilmif olma-
lıdır. (7700/4247) 3-6407 

Tütün ve saire nakliyatı 
münakasasr 

M. M. bakanlığı 

15.000 metre kışlık 
elbise alınacak 

M. M. Veklleti Satmalma Komi1-
yonundan: 

ı . Beher metresine tahmin edilen 
(290) iki yUz doksan kuruş olan 
(15000) metre kı,hk elbiselik kumat 
kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 3.12.1937 cuma günü saat 
11 dedir. 

3 - tık teminatı (3262) lira 50 kunış· 
tur. 

4 - Evaaf ve şartnamesi {218) kuruJ 

Suni aza alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Komi&-

7onundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı ı494 

lira olan 86 kalem ıunt aza malzemesi 
açık eksiltme ile aatın alınacaktır. Ek
ıiltmesi ı3 birinci k&nun 937 pazartesi 
gilnü aaat 10 da M. M. V. satın alma 
ko. da yapılacaktır. Şartname ve liste
ıi her gün öğleden ıonra paruız ola· 
rak M. M. V. ıatm alma ko. de. görU
IUr. İlk teminat 111 lira 5 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yurlı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve aaatında M. M. V. 
aatm alma Ko. da bulunmaları .-6608 

-11-

Vilôy_etler 
Taşköprüde pazarlıkla 

mekteb yapılacak 
Kastamonu vilayeti daimi enCÜ• 

meninden: 
ı - Taşköprüde yapılacak mekte· 

bin inşası için münakasa müddeti l· 
çinde talib çıkmadığından ı.il.937 ta· 
rihinden itibaren bir ay müddetle pa· 
zarlığa konulmuştur. 

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

inhisarlar Samıun tütün fabrika. 
smdan ı 

mukabilinde M.M.V. satın alma ko- -------------

3 - Münakasa şartnamesi ve ketif
name evrakı saire encümen kaleminde 
görülebileceği gibi keşifname hakkın· 
da muktazi malUmat nafıa müdürlll· 
ğünden öğrenilebilir. 

Fabrikamızdan bir aene içinde 
şartnamesinde ya.ıılı yerlere yollana. 
cak tütün ve ıigaralarla 1&ir efyanın 
nakliyesi ı8-ll-937 tarihinden itiba
ren on bet giln müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İstekliler eksiltme şart 
namesini resmi dairelerin açık oldu
ğu saatlerde her gün fabrika sevk şu
besine müracaatla görebilirler. Ek
ssiltmeye çıkarılan nakliyatın mu
hammen bedeli 5340 liradır. 

Eksiltmeye girmek için bu para
nın yüzde yedi buçuğu niıbetinde 
dört yüz lira muvakkat teminat ver
mek lazımdır. Eksiltme 2 birinci ka
nun 937 perşembe günü saat on dört
te fabrikada mütegekkil komisyonda 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. Mu
vakkat teminat makbuzlarile teklif 
mektubları eksiltme ıaatinden evvel 
komisyon baıkanlığına verilmiş bu-
lunacaktır. ~499 

Demiryolları 

misyonundan alınır. 
S • Ekıiltmeye gireceklerin 2490 aa· 

yılı kanunun 2, ve 3. üncü maddelerin
de gösterilen vesaikle temin.at ve tek
lif mektuplarile birlikte ihale saatin· 
den en az bir saat evel komisyona ver
meleri. (4220) - 3-64ı6 

Aleminyüm matra imal 
eden makina alınacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Komia

yonundan: 
Millı müdafaa vekaletince alemin

yüm matra imal edecek bir makina ve 
teferruatı en müsaid terait teklif ede
cek bir firmadan satın alacaktır. Mez
kQr makina ve teferruatını verebile· 
cek firmalar makinanın kudret, kabi· 
liyet, katalog ve resimleriyle birlikte 
fiyat ve ıeraiti muhtevi tekliflerini ıo. 
birinci kinun 937 tarihine kadar ınilli 
müdafaa veklleti levazım dairesi riya
&etine vermeleri ilin olunur. 3-6478 

Benzin alınacak 
MM. Veklleti Satmalma Komi.-

10.000 metre mikabı )'onundan : 

oksijen alınacak 
Devlet Demiryollan ve Limanlan 

Umum Müdürlüğü Satm Alma Ko
miayonandan ı 

1) Beher kiloauna biçilen ederi 30 
kuruı olan 165 ton 37 oktanlık benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur. 

2) Tahmin edilen bedeli 49500 lira o-
lup ilk teminat paruı 3712 lira 50 ku
ruştur. 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 3) İhalesi 10 1. kinun 937 cuma gü-
10000 metre mikabı oksijen 10.12.937 nil saat ı5 dedir. 
cuma iUnll saat 15 de kapalı zarf uıu· 4) Şartnamesini 247 kuruş mukabi
lU ite An karada idare binasında satın llnde M. M. V • •tm alma komlıyo

nundan alınır. 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 7 50 lira· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah· 
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komlıyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paraıız olarak Ankara

da· malzeme dairesinden, Haydarpaşa-· 

da. tesellüm ve sevk tefliğinden dağı-
tılm=-ktadır. (434ı) 3-6599 

İhale Tehiri 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 UncU maddelerinde 
iıtenilen belgeleriyle birlikte ihale 
glin ve saatında teminat ve teklif mek
tublarını en geç bir ıaat evelLne kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (4274) ~508 

Arka çantalık bez 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı· 

yonundan: 
ı · Hepsine tahmin edilen fiatı 155 

bin 100 lira olan 120 bin ila 141 bin 
ınetre arka çantalık bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 2 - İhalesi 9 birinci k!nun !:137 per. 
Umum Müdürlüğii Satm Alma Ko- fembe günü saat 11 de M.M.V. satın 
miayonundan : 

Görülen lüzuma binaen 26.11.1937 

de yapılacağı ilan olunan dört adet su 
tasfiye tesiaatı eksiltmesi ıo.ı2.1937 

cuma günü ıut 15.30 a tehir edilmiş· 
tir. (4351) - 3-6613 

Ankara Belediyesi 

Sömikokukun evsafı 
Belediye Reialif inden : 

Ko. da yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 9005 liradır. Şartna

mesi 776 kurup M.M.V. satın alma 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 ·Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
Uncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa. 
atinden behemehal bir aaat evci M.M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(3987) - 3-5887 

Rüzgar ölçme aleti 
alınacak 

Bayındırlık BokanlıQı 

14.000 litre benzinin 
açık eksiltmesi 

Nafıa Veki.letinden ı 
3.ı2.1937 cuma günü saat 15 de An · 

karada Nafıa veklleti malzeme eksilt· 
me komisyonu odasında 2590 lira mu
hammen bedelli 14000 litre benzinin 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 194 lira 25 kuruş
tur. 

Bu ite aid ,artna.me ve sair evrakı 
vekalet mabeme mildilrlilfünden pa
rasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 3.12.1937 cuma gUnU aa
at 15 de komisyonda hazır bulunmala
rı lazımdır. (4241) - 3-6419 

20 ton lama demiri 
alınacak 

Nafia Yeki.Jetinden ı 
ıo.ı.938 pa.ıarteal gUnU saat 15 de 

3200 lira muhammen bedelli 20 ton la
ma demiri açık ekıiltmeye konulmuş
tur. 

Muvakkat teminat 240 liradır. Bu i
te aid p.rtname ve evrakı paruıs ola
rak vekilet malzeme mildilrlilğilnden 
alınabilir. 

isteklilerin 10.1.938 pazartesi günü 
1a&t 15 de komisyonda ha.zır bulunma-
ları llzımdrr. {43ı4) 3--6600 

Adliye bakanhğı 
Kütübhane memuru 

alınacak 
Adliye Veklletinden ı 

Açık bulunan yüs lira Ucretli kü
tüphane memurluğu için müsabaka 
ile memur almacak ve ecnebi lisanı 
bilenler tercih edilecektir. Memurin 
kanununun dördilncü maddesinde ya
zılı prtları bal.ı olanların iıtidaları ve 
evrakı miiıbitelerile birlikte 25-11-937 
perıembe pnil öğle vaktine kadar .zat 
itleri umum mUdilrlUğUne müracaat 
etmeleri ilin olunur. (4329) 3 - 6559 

4 - Pazarlık müddeti 30.11.937 ta· 
rihine müsadif salı günil saat onda bi· 
tecektir. Saatin geldiğinde Kastamoni 
hükilmet konağında encümen daire· 
sinde yapılacak pazarlık neticesinde 
ihale edilecektir. 

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

6 - İsteklilerin ihale saatından e
vel encümen dairesine gelmeleri ilin 
olunur. (4258) 3-6446 

lneboluda pazarlıkla 
mekteb yaplacak 

Kastamonu vilayeti daimi encil • 

meninden ı 

1 - İneboluda yapılacak mektebin 
inşası için münakasa müddeti iç.in.de 
talib çıkmadığından ı.11.937 tarihın· 
den itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuıtur 

2 - 24820 lira 40 kuruş keşif bede· 
li olan bu mekteb için bu sene muhaa· 
sas dört bin liralık kısım yapılacak
tır. 

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

4 - Pazarlık müddeti 30.11.937 ta
rihine müsadif salı günü saat onda bi
tecektir. Saatm geldiğinde Kastamonl 
hükümet konağında encümen daire• 
sinde yapılacak pazarlık neticeıinde i
hale edilecektir. 

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

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

Afyonda yapılacak 
P. T. T. binası 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
: : Afyon P .T. T. Müdürlüğündenı 

S SÜMER BANK ~ Afyonda yapılacak otuz dört bi_n 
: - altı yüz on lira otuz beş kuruş keşıf 
E 1111•1 •üdii11111•ıı E bedelli posta telgraf b1naaı intaatı 
: - kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-
E Kömür ı·hracı naklı" = du. Şartnamelerle, plin ve keşifname 
E 1 

: ve buna müteferri diğer evrak 153 
: ol İftCQSI : kuruş mukabilinde Afyonda Posta 
§ ve y • E Müdürlüğünden Ankarada P. T. T. 

Diğer evsafı evelce ilan olunan sö
mikokun rutubet niıbeti yüzde 5 ola· 
rak teabit edildiği ilin olunur. 3-66ı2 

E 1.) Aıağıdaki işler 3 aene E levazım müdürlilğünden ve İstanbul
: müddetle aynı müteahhide ihale : da P. T. T. ayniyat fUbe müdilrlil· 
5 edilmek Uzere kapalı zarfla ek- E ğünden alınabilir. Muvakkat teminat 

M. M. Vekileti Satın Alma K.omiı- E siltmeye konulmuştur: E 2596 liradır. 
yonundan : 5 a.) İ§letme imtiyazına aahib E İsteklilerin teklif mektubları vı 

P. T. T. 
20 : 30 adedi 2620 lira olarak tahmin 5 bulunduğumuz Tav,anlı Güra- : Nafıa Vekaletinden 937 yılı için a· 

edilen rüzgar ölçme ileti açık ekıilt· : ğaç Linyit ocaklarından kömür E lınmış on beş bin liradan yukarı mil· 
ıne ile aatın alınacaktır. İhalesi: 11.1. 5 ihracı; E teahhitlik vesikasını ı0-12-937 cuma 
938 sah günü ıaat 11 dedir. İlk temina- 5 b.) İhraç olunan kömürün o- E gününün aaat on dördüne ka.dar ~f-

arfl . tı: 196.5 liradır. Fenni prtları M.M.V. 5 caklardan Tav,anh istasyonu- E yon P. T. T. müdürlüğündekı elmlt· 
Kapalı Z a 450 terazı satın alma komisyonunda görülebilir. : na nakli ve vqona tabmili; : me komisyonuna verilmesi ilan olu· 

} k Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün 5 c.) K8mltr ocaklarlyle Küçük : nur. 3-6496 
a ınaca ve vakitte 2490 sayılı kanunun 2. 3. 5 İlet k8prU.U arasındaki yolun in- E 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden ı maddelerinde istenen belgelerle bir- : 9aaı; : Bina İnşaatı 
İ lh i i i iki L"l t Jikte M.M.V. satın alma komisyonunda -_: : d 

1). dare t yacı ç n aı o tarı bulunmaları. 3--6609 : 2.) lıtekliler bu ite ait 9artna- : latanbul Nafia Müdürlüğün en r 
ıiaaında 450 tane terazi kapalı zarf U· T b • meyi Sümer Bank Umumi Mü- : 

22 12 937 
pazartesi gUnil saat ıs 

auliyle satın alınacaktır. or alık bez = dürlüiünden bili bedel alabilir· = cıe ist~nbulda nafıa müdürlüğünde 
2) - Muhammen bedeli (5962,50) mu· M. M. Vekaleti S.bn Alma Komi1- 5 ler. E (56532.sl) lira keşif bedelli Vefada 

vakkat teminat (447,19) lira olup ek· yonundan : § 3.) Eksiltme 20.12.ı937 tarihi- E eski talebe yurdunda yapılacak yük· 
siltmesi 30.12.937 perşemb~ günü saat ı - Hepsine tahmin edilen fiatı : ne mUudif pazarteai günü saat : sek muallim mektebi binası ikmali in-

d P 149 bin ı5o lira olan ı30 bin ill 157 5 lS de SUmer Bank Umumt MU- E •uı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye (ı5) de Ankara a .T.T. Umumi mü· • d" ıuw .. d • d'l k · T 

dürlüğil satın alma komisyonunda ya· bin metre ekmek torbalık bez kapalı : ur gun e ıcra e ı ece tır. : konulmuştur. 
zarfla eksiltmeye konulmuftur. E . 4.) ~ks!ltmeye girebilmek için E Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş-

prlacaktır. 2 - İhalesi g _ birinci kinun • 937 E ııtekhlerın 1000: • liralık muvak- E teri genel, hususi ve fenni §artnamcle-
3) • İstekliler, muvakkat teminat per9embe gUnU saat ıs de M. M. V. aa- : kat . Banka temınat mektubunu E ri, proje keşif hülfi.sasiyle buna müte-

makbuz veya banka mektubunu Tica- tın alma Ko. da yapılacaktır. : teklıflerlyle. h_eraber en ge~ 16. E ferri diğer evrak (283) kuruş mukabl 
ret odası veaikuından ba9ka müteah· 3 - İlk tenıinat 8707 lira 50 kuruf- E ı2. ı937 tarıhıne kadar Sumer : tinde dairesinde verilecektir. 
bitlik vesikasını ve teklif mektubunu tur. Şartnamesi 746 kurup M. M • v. : ~ank Umu~ Mildilrliiiilne te1- E Muvakkat teminat ( 4077) liradır. 
muhtevi kapalı .ıarflannı o gün saat utınal ma Ko. dan alınır. E hm etmelerı. ~460 = 1ıteklilerin teklif mektubları ve en 
{ı4) e kadar mezkt1r komisyona tevdi 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr az (40.000) liralık bu işe benzer iş yap· 
edeceklerdir. teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve ..111111111111111111111111111111111111111& .. tığına dair nafıa vekaletinden almı' 

4) • Şartname, Ankarada P.T.T. 3 UncU maddelerinde ya.ıılı belgelerle E U E olduğu müteahhidlik ve ticaret odaat 
levazım ve İstanbulda Beyoğlu P.T.T. birlikte teklif mektuplarını ihale aa- E AŞIKLAR YOL E vesikalarını havi kapalı zarflarını 22. 
binasındaki Ayniyat şube müdürlük- atinden behemehal bir saat evvel M. E Di k Powel _ Nancy Caroll E 12.937 pazartesi g' nü saat ı4. de kadar 
!erinden paraaız verilir. M. V. satın alma Ko. na vermeleri. : c : nafıa müdürlü-'lne vermelerı. 

(4215) - 3-6385 (3988) 3-5886 ,11111111111111111111111111111111111111r (78ıS/43ı8) 3-6601 
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Başağrısı, dişağrısı 
NEVRALJi 

Bütün istırabları teskin eder 

GRİPİN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

it batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

Isinı ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız 

Çankaya • 
eczanesı açılıyor 

Yeni şehir Megrutiyet caddesinde 

uı;us 

ıREVUE saatl~rı 1terakkıyatı•fennlyenln en 

son ,lcadlarlle mUcehhezdlr.' 

R E 'V U E 
raaatınınlbugün kü ; teklmUlthall\ 

ao-senellk tecrübe neticesidir. 

Modellerl en aon ve zarft't şekildedir ... 

a .. 1ıara'da •atıe ",.,ı ı) RIZA L OÖ~L0KC0. Bankala~ caddeel 8 l 

Serveti fUnun 
1891 UY ANIŞ 

Başyazan: A. lhıan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da eatı• yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obane 1 O lira, Sayısı 20 kuruı 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarıpn; Esmer her tene tevafuk eden yeg~ne aıhht krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve ıivilceleri kimilen izale eder. Yarım 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

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

İNGlLtZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -

2S • ıt' . 1937 

Yavrularını öpen ve bağrına basan anneler çocuklarınıza saf ve tabif 
pirinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, Patates, mısır, Bezelye 

türlü, badem, çavdar 

Hasan özlü unları 
yediriniz. Avrupanrn bayat veya terkibimeçhul unlarını yedirmeyiniz. 

Doktorunuza sorunuz 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kaloriıi kuv

vet gıdaiyesi çok olan Hasan Ozlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam Uiyet temin eder. NetvünU
malarına yardrm eder. Onları çabuk büyütür. Net'eli, tombul, halta· 
hksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemekler yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

Bu marka sizi fevkalôde ~ --
alakadar edecektir, ~ 

------------
Q t KAL U A7. 

Ş> 35'WATT ~ -----
-----------------------------

-
unutmayınız ~ 

Dünya piyasalarının en tanmmıJ, en tutulmuı, en yüksek ve en ciddi markası 

TARıs 
Türkiye it ve Ziraat Bankalan Uzüm Kurumu'nun firmaaıdır. 
Ege bölgesinin temizlenmiı, yıkanmq, çöpleri ayıklanmıt ünlü 

ve eıaiz çekirdeksiz üzümleriyle en titiz bir itina ile itlenmit 

----------------
nefis incirlerini ancak 

bulabilirsiniz. Her 

markasını taııyan hususi ambalajlar içinde§ -yerde T ARIŞ markasını arayınız. ----=Aile•• ... , l<llllenllı -----1 Memurl• kooperatifidir -- --arıyoruz, iıtiyenler müracaat debilirler. = -:= Her vilayette umumi acente -- -1ve1/ 2 kiloluk paketler vardır. E: ---- -Telgraf adresi: T ARIŞ • IZMIR. Poıta kutusu 53 • Telefon 2017 • 2018 E: 
Türkiye lş ve Ziraat Bankaları UZUM KURUMU Limited Şirketi § 

-------:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 
Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
~-Erdem biçki dikiş yurdu _, 

Naciye Onver Samanpazarı Alimbey apartunanı 
3-6607 

Bayramda yalnız 

Gazetesi 
çıkacaktır 

Müracaat edecek olan memura ilanlarınızı vermekle 
hem müe11eıenize reklam yapmıt, hem (Kızılay) ayardım 
etmit olacaksınız. 

ilin için aynca Kızılay Genel Merkezi Muhaıebe Mü
dürlüğüne de müracaat olunabilir. 

..aıııııııııııııııııı1tııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111L. ----------- -- -
§ Doktor Zeki Hakkı Pamir · § - -§ Hastalannı her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartımanmda§ 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Cebeci ltaataneai dahili hlUtalılılar miitehanm 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün bas

talannı kabul n tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımanı No. 1 3-5645 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüwnne haıtahaneıi 

cerrahi tefi 
Her gün ıaat Uçten sonra evin· 

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

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

'~ 
imtiyaz sahibi ve. Baf!Duharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umum! Netriyatı idare eden 

Yazı İtleri MUdilrll 

Mümtaz Faile FENiK 
Ulus Basımevl: Ankara 

OSRAM 

Ampul üzerindeki' marka~ 
ziya kudretini' vP. istihla~ 
edilen vat mıktannı garanti' 
eder. Her vata mukabil da-; 
ha zi yatlar bir ışık veren 
Osram nJ ampullerini alır
sanız daha ucuz bir. ışıkı 

elde ·edersiniz.~ 

• 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder~ 

YENi SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Şen - şuh ve dilber yıldız 

Dannielle Darrieux'nün 
En son çevirdiği fransızca sözlü 

CİCİ ANNE 

Ayrıca: Dünya haberleri 

Seanslar: 2,45-4,45-6,45. Gece 9 da 

BUGÜN BUGECE 

Lorel ve Hardi'nin en son çevirdikleri 
ve dayanılmaz gUJünç sahneleriyle 

dolu Türkçe sözlü 

SERSERİLER KRALI 
Ayrıca: Dünya haberleri 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 9 da 

Halk Matineai: 12,15 de 
AMOK 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

§ubeı 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddeai Tel. 2619 


