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Peçenek yolunda talebemden 
1ririne: 

- Tarih ve Coğrafyadan ıeni 
imtihan edeceğim, dedim. 

Tarihten Peçenekleri bildi, fa
kat Coirafyadan torduğumu bi
lemedi. 

- Biz dün otomobille Kıbrııa 
Iİttİk Ye döndük, dedim. 

Hocaıı talebesiyle alay ediyor 
aandı. 

Evet, dün otomobille Kıbnaa 
aittim. Haritada yerini Ankara 
köylerini ararken buİmuftum. 
Kayq yolunda Araplar lıtuyo
n_unda tren ıeçeceii için otomo· 
~d durmuıtu. ~izimle beraber 

. ınlı, erkeklı hayvanlar üze
rınde ıiden, kafile de durmuıtu. 

- U iurlar olıun, yolunuz ne
reye? Dedim. 

- ~~bnsa ıidiyoruz, dediler. 
-ln ızd de oraya diye çıktık, 
J" ere en aVYwl otom b'l . der mi? o· J .. rr, o ı 11· 

ıye aordum. 
- Ka7aıa ritmed k" ··de aapıveri en opru n 

n, otomobil ta köyün i-
çıne kadar ıidehil' decl'l 

K
.. .. ır, ı er. 
opru " dığmuz kaf~eçl tik •. Y ?lda raıtla-

ki 
. d e er kunı Bayındıra, 

mı e Kutludü~~ 'd" d K b 1 •"'""e ıı ıyor u . 

-. . -

....... fm 
t ' • 

güçlük çekmezsiniz. 
Araı, tarki Anadoluda ttehir, 

Ankara civarında Mogan gölü 
cenubunda Araı gölü, Araı düz· 
lüğü, Franaanın timalinde Arraı 
adları birer teıadüf midir zan e· 
derıiniz? 

itte bir de Kıbrıs. Ankara kö
yü, Ak denizin bir adası: Binler· 
ce miıal önünde bunlar bir tesa
düf olamaz. Bu yer adları tarihin 
yafayan izleridir. 

Toponimi sahası bize daha ni
ce hakikatları belirtecektir. Prof. 
8. Tankut bu huıuıta kıymetli e· 
tüdler yapıyor. 

Kamutay 
bugün 

toplanıyor 
Kamutay bc,incı devre uçüncu ıçtı

ma yılının ikincı toplantısını bugun 
saat 14 de yapacaktır. Ruznamede yal
nız encumenler ıeçimi vardır • 

Dun hukumetten Kamutaya Sovyct 
Ruıya ile aramızdakı ticaret anta,ma· 
larının birer ay muddetle uıatılmasına 
daır dort kanun proJe&ı gelmi,tir. 

İki güzel 
müessese 

Polis enstitüsü 
Jandarma yüksek subay 

okulu yarın açılıyor 

Marefal FecJzİ Cumalı Balkan antantı Kurmay Bcıtlıanları topla ntmnJa izahat veriyor 

Balkan antanb kurmay 
ba kanları toplan ....... ,ı bıtti 

ROMEN VE YUGOSLAV HEYETLERİ G1TI11.F.R . ~ r.ıı ~~ ~nu bulduk. Fakat kö
yu bir tür~u göremiyorduk. E.lma 
da~nın ttmal eteklerinde idik. 
~!rdenbire vadi içinde bacala

rı tüten damh nlerile ıet set o
lan köyü gördük B" ··k ç 1 tındaki · uyu m&l' a • 

çefme ı me danmda 

Bunda bize dllha pek çok yeni 
bilgiler getirmesini bekleriz. 

Kıbrıı köyiıne giditim, bana 
bu satırları yazmağa bir vesile 

oldu. 

Şehrimızde bulunan Balkan an
tantı Kurmay bqkanlan, dün Ge
nel Kurmay binasında aon toplan· 

~~~1!.Y ~ı lardır Toplantı saat 
.JO ·z& kadar e' am etmİftir. 

lardı. Kıhnı buraıı id' Ik lad i . ı. raat-
. ı ım evın tahta merdiveni .• 

nı çıktım. ıen kad erı 
ö .. deki' ç m odaamm 
ı::iek d:'druclumada kocaaına 

yor • 
T ann misaf iTini ıüler yüzle 

karııladı, itini bırakıp odaamda 
yatılı minder ve yaıtıkları çıkar· 
Ilı. yere serdi, oturduk. Kaynana-
• saründü: 

7 Sanclalya çıkar' diye ıeline 
esmr verdi. Gelin aiaç kütüiün
clen olan -.ndalyuım amchmna 
,. çıkardı. • 

- Ne dild · t.ktnn Ce yonun, dıye itine 
• vab verdi: 

- Ev aatbma aömlek 

li 
Ka~anuından izin aİdık Ge 

ın bızı kö " d" · -dı. yu ıez ırmeie çıkar. 

Köyün 
toplu idi. 
•rdum: 

erkekleri meydanda 
Onlarla konupken 

- Kö · :ı-
L.__ yun'-Uli ne zamandanberi 
au adı tqır? 

lral
lçlerinden en yqbsı bqmı 
drrarak: 

kı6 - Atay dedelerimizdenberi 
Jilmibün adı Krbnatrr tem l' 

höyle ablmq" decli. ' e 
1 

:-- Bqka . yerden ıeldijinize 
~:!~ ~ed~l?enDnid•.clen bir teJler İ· 
,... .... mızmı e ım. 

ihtiyar köylü clotrularalc kallc
b ve ayafını yere wrarak: 
L_:- Bayann, biz oldum olaıı 
uuralryız." 

Bu mana dolu aözler üzerinde 
clütünelim. 
1:ü~ oldum ol~ı bu yurdun 

~ıbi~ır. Bu hakikat, tarihte 
IM;yledır, busün böyle yqar. 

Memleket içinde seyahat eder
ken harita ü..inde yer iaimleri 
aramak en büyük zeTkimdiT. Ne 
IÜ•el ve manalı iıimlerle kartıla-
1~ Bundan batka biT dünya 
hantumı açıp birbirine beme
:r~n iıimlerin yolunu takib edi. 
nız . 

. ~. i~imler ıizi nerelere kadar 
ıöturur, hayret edeniniz. 

Meseli Türk iımi Amerikanın 
W!,•lanh~da, Mi11iıipi19 dakülen 

ne ır kolunda aynen bulu-
d. Ankara adını Baykal ıölün

en çıkan nehir admda bulur
ken, buraya kadar ıetirmekte de 

Ul Yer ""1tın ilml. 

dan ricamı da lekrarlamrt oluyo
rum. 

Turkün yerlettiti yerlerde o
nun verdiği adlar yqıyor. Ara
yalım, bulalım. 

Tıirk Tarilt Kurumu 
Aıbaşkanı 
AFET 

Gündelik : 

Hükümetin 
ProOramı 

Romen ve yugoslav Heyetleri 
dun aktam saat 21 de hususi tren
le İstanbul& gitmiılerdır. Yun&n 
heyeti bu sabah trenle Kırıkkale ve 
Kayseriye hareket cclecekler ve ora· 
lard& tetkiklerde bulunduktan .,a

r& gene Ankara yoluy1e memleket· 
lerıne Clonmek iızere lstanbula clo
neceklerdir. 

Genel K.-rmay Bcıtlıanlan ıoplanlı•tHia bulunanlar 

lngilterenin hava ve deniz 
filo u kuvvetleniyor 

Yeniden bir çalı harb gemiıi 

> 

Kuılırmak üzerinde blr 
köprii açıldı 

DUn Safrada Kızılırmak illeriııd• 
açılan kCSpril dolayıeiyle bUytik bir 
tören yapılmıttır. Bu huamta tafaillt 
8 incı uyf unııdadır. 

Fıkra 

Bakım ve tamamlık 
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Ankara ve asfalt 

~nkara'nın birçok büyük caddeleri aııfalta kavu§tu. Yaya yürüyen 
adam için, asfalt, tabanları konfora kavuıturll.n vasıtadu. Avrupanın 
büyük §ehirlerinde do~up büyümü§ bir insan için, asfalt, çoktanberi bir 
hadise değildir. O kadar ki, orada, asfalt'm Üzerinde biten ıosyal hayat 
hakkındaki romanlar bile çoktan okunmuı ve bir ltenara bırakılmt§tır. 
Mesela. "asfalt çiçekleri": §U, taksiler gibi müıterilerini bekliyen zaval
lı mMlukçuklara verilen bir ad olmuıtur. 

F e.kAt bizde asfalt, evimizdeki radyo yahud "frigidaire'', kııın e.ye.· 
ğımıza çektiğimiz ınow~ot'lar yahud tedarik edebildiğimiz otomobil 
kadar yeni ve cazibdir. 

Aef altımız çoğaldıkça, arnavud kaldırımı ho umuza gitmez oluyor. 
Yürüyüıümfü~ün yeni ayarını bozuyor. Ge~nlerde doatlamnclan biri 
diğeri ile aka ediyordu: "Ne ııkayet ediyorsun> Sanki, babanın evinde 
asfalt mı vardı)'' 

Fakat yeni nesiller, böyle konu§mıyacaklar. Asfalt, Tiirkiycnin her 
ehrinde ve her ana yolunda tabir bir hususiyet olacak. Ve bir gün ili· 

falt, günümüzün arnavud kaldımnr gibi bir kenara at1hı.uk. Çirkin ve 
geri gözükecek. Bir gün ... Şu uunan, ne kuvvetli ıeydir. Onu ne kadM 
yenmit olursak olalım, azalmıyor. Hayatımızın akı§ını gene h~p o tan
zim ediyor ve hepimizden - hangi a&ırda ye. arsak yeşıyalım ·bir "meç· 
hul" aklameğa muvaffak oluyor ve bu "meçhul" ün içinde bizim 
0 'ideal" dediğimiz güzd claveti Mklıyor. - B.B. 

ULUS 

Silifkede 
Ne kadar 
Bina yandı 

Tütün 
Piyasası 
Açıldı 

, Alınan mallımıta göre bu yılın tU
tUn plyua ı a~ılmı,tır. TütUn kum· 
panyaları daha timdiden Akhiur ve 
Urla civarlarında küçük mikyastı mil· 
bayaayı bqlamı,lardır. Birçok fir· 
malar muhtelif tütün mıntakalarına 
eksperler göndermekte ve hu:ırlıklu 
yapmaktadırlar. Yeni mahsulün kali· 
te itlbuiyle ncfl eti, piyasanın fiat 
ve utıı itibariyle mlluid YC 1ıuarct· 
1i olacağı kanutini Yermektedir. 

Şehrimize gelen malCımata gört 
Silifke hükUmet konağı yangını Mtr· 
ıin ltfaiyuinin yctitme11i fö:erine ai· 
rayetint meydan bırakılmaduı. tama· 
men ıöndürülmü,tUr. Hiikiimet kona
ğına yakın bulunan Ziraıı.t Bank• ı, 

yangının ba9laniıcında tamamen tah
liye edilmlı ve y&nitnın binaya aire
yet etmemeli için lbnne-elen tedbir
ler ılınmak ıuretiyle yanmaktan kur
tarılmıftır. HUkUmet lronıft tama
men yınmıttır. Kaymalcamllk, mal
mUdUrlUlii n nUfu• dairelerlnd•n 
hiç bir evrak kurtarılamanuftır. Kay- İstanbul hukuk fakültesi 
makamlık tahrirat kalemi ile ntifuı 
kalemi muvakkat beledtyeye yerl•tti- dekanlığı 
rilmi,tlr. Malıye dıireltri için mu- İstanbul, 4 (Telefonla) - Yüksek 
vaklcat bir bina aranmaktadır. Ve tim- 1, . . .. . . 
dilik mUnuebi yerlere yırle1tiıilmi4- Ktısad ve Tı,caret Mektebı. mu~Urü 
tir. Yaneının ıelMbi tahkik edilmek· ı pro;eaör Sua~ ı~ Hukuk Fı~Ulte.sı de· 
ttdir Yangın lca.aadan ıi)·ıde kaede ~n.:fı~ı tayını hı~lcı.n?a~ı emır bu· 
malcrun ıörllndUtündtn veı:nedar, 

1 
gun nnı,•crshc}:e ~ıldırıldı. Mumıı.l· 

muhuebe, tahıi!At Htiblerl. iki odı- lc1h 7ar!n vu:ıfeeıne. başlıyacaktır: 
cı n maliye daireli odacmnın iki oğ- YOiu.ek ıktısa~ Ye tıcaret mektebi 

Ankara hukukunda 

Leyli meccani 
talebeler 

lu nezaret altını ılmmı tır. ~Udu,.l~Cline ıktısad. ve hukuk fa. 

1 1 

f killtelerı Ilı tı ıd ve ıktnıadf meslek· 
p O L 1 S T E ler ordinaryüsü pro!esörU B. ŞUkrü .. ___________ _._ İzm i rde bir Baban'ın getirileceti ıöylcniyor. 

Ankar& Hukuk Fakültesine ıh· 
nacak Jcylt meccani ulebe için açı· 
lan mUsabakada muvaffak olanlar 
Kültiır Bakanhfınca lesbit edilrniı 
ve imtihanı kazananların listesi Hu· 
kuk Fakültesine bildirilmi,tir. İmti
hana girmiı olan 84 ki,iden muvaffak 
elan altmıt ki,lyi yuıyoruı:: 

3652 BB. Yusuf Ziya, 3651 Nuri, 
3696 Ahmed Cemalettin, 3608 Mli~te· 
ba, 3669 Vahid, 3661 Ali Rıu, 3719 
Huan, 3664 İbrahim, 3703 Ramazan, 
3677 İsmail. 3545 Nevzad, 3112 Ctmal, 
3689 Ahmed Fikri, 3707 Salahaddin, 
3699 Hüseyin, 3734 Adnan, 3668 Meh· 
med Memduh, 3762 Salim, 3692 Meh· 
med, 3695 Emin, 3554 Rıza, 3702 Ce· 
vad, 3582 İhsan, 3593 Muıtafa. 3616 
Rifat. 3606 HUıeyln Zühttl, 3679 Hı· 
aan, 3663 MeNd, 3571 Hakkı. 3667 
Mehmed, 36!7 Ali Nihad, 3660 Mch· 
med, 3618 Muıtafa Sabri, 3691 Meh· 
med Haydar, 3704 Haaan Hüıeyin, 
3639 Vcyıel, 3666 Yasin, 3613 Ahmed, 
3575 Celll, 3690 Muıtda Hayri. 3659 
Hüseyin Fevzi, 3710 Hubi, 3030 Ah· 
rmd oflu, 3698 A.bdUrrahim, 3686 Ali, 
3765 0.man, 36:57 Rifat, 36!3 Ethem, 
3644 Ahmed, 3671 Fatih Mehmed, 
3573 Mehmcd Ali, 3701 Yaıar, 3638 
Niyul, 8565 Kemal, 3749 Abdillha· 
mid, 8629 Silleymın, 3656 M. Sırrı, 
3627 Orhan Sallhıddin, 3665 Ömer, 
3548 Abidin. 

r amir edilen 
eski eıerler 

* Do~anbty mıhalleıinde oturan 
Şakir oğlu Bekiry isminde biri, otlu 
Bahaddine yanında çılıttığı Abdi Ce· 
malin fena ıöıler söylediğini ve tokat· 
la dövdUğUnü iddia ctmittir. Abdi Cc· 
mal yakahınmıf ve cumhuriyet müd
dei umumiliğine verilmiştir. 

* Doğanbey mahallesinde oturan 
Nusret ve karısı Kevser, elektrik ce
reyanını kesmek üzere evlerine gelen 
elektrikçi Ethcmin kendilerine haka
ret ettiğini ve Nusrcti dövdiiğünU id
dia etmi !erdir· Ethem yakalanmıt ve 
müddei umumtliğe verilmittir. 

ıfı lsmetpata mahallesinde oturan 
Nazifenin bahçesine giren Şerif otlu 
İsmail ve bahçe dıvarı kenarında göz
cülük yapan İbrahimin hırsızlık yap· 
mık mıkaadiyle oralarda dolıttıkları 
tcsbit edilmit ve İımail ile İbrahim 
yakalanarak müddei umumiliğe veril· 
mitlerdir. 

H• Hacı Seyid mahıı.lttinde oturan 
Muıtafa kır:ı Ayfe ve Hatice, Mehmcd 
oflu Jımall adındı birisinin dıvardan 
atlamak ıuretile odalarını turruz: et
titini iddia etmitlerdir. Mehmcd oglu 
1ımall ıuçUııtü yakalarunıt ve müddei 
umumtliic tcılim edilmi,tir. 

Adliyede yeni 
yapılan tayinler 
Yüz lira maaşlı Temyiz mahkeme· 

si azalığına Adliye Batmüf etti fi B.B. 
Kasım, yUz lira maaşlı temyiz mah
kemeıi azalı ına Ankara ağır ceza 
reiıi Osman Talat. ıekıen lira mU§• 
lı Ankara ığır ceza reisliğine Balı· 
kesir mUddeiumumiııi Arif, otuz li
ra maaşlı LUleburga:ı nakim muavin
liğine Denizli müddeiumumi muavini 
Ay§e, otuz lira maaşlı Ankara hi· 
kim muavinliğine hukuk mezunların· 
dan Hikmet, otuz lira muflı Afyon 
aza muavinliğine hukuk mezunların· 
dan Mahmud tayin edilmitlerdir. 

talebe yaralandı 
(İzmir (Huıuıt) - Huıuıl kUlti.ır 

liseıl talebeıinden Ftthl ile, Ameri· 
kan Huan adiyle maruf bir genç a
raııında ötedenberi geçim izlik var
mı,. Amerikan Haaan, evtlki giln 
Fethinin yolunu beklemif ve üzerine 
u.ldınnıştır. Boğu ma eınasında Fet
hi, tehlikeli ıurette bıçakla karnın· 

dan yarılanmıttır. 

Niğdede elektrik 
Niğde (Hususi) - Nifdenin elek· 

tiğe kavu~acağı günler çok yaklaş· 
mı,tır. Elektrik ııantralı bina" bit· 
mittir. Y&kındı montajı batlanacak· 
tır. Elektrik tealutı 50 bin liraya 
malolacaktır. 

Teli at biter bitmez; ilk partide 
ana caddelcrt 300 lamba takılacak, 
onilmUzdeki yılda buna 200 llmba da· 
hı illve dil ccktlr. 

Büyük bir ihtilas 
davası 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Ağır Ce· 
za mahlı:emesinde bugün 153.021 lira 
63 kurufluk bir ıuilıtimal ve zimme
te para geçirme davaıına devam edil· 
di. Davanın 14 ıuçluıu vardır. İddia 
edilen ihtilas ve zimmet 927 • 28 • 29 
acnelerindc dul, yetim ve mütekaidle· 
rin on ıenelik aylıkları da~ıtıhrken 
yıpıJmıştır. Gelecek cel!ede müddei
umumr iddianamesini okuyacaktır. 

Cumhuriyet bayramında 
çalı§&D işçilerin giindelikelri 

İstanbul, 4 (Telefonla) - İ9 bU· 
roııu Cumhuriyet bayramında çalı,an 
ve çalıf?Nyan İfÇilere gündeliklerini 
vermeyen it yerlerini tcııbit etmi,tir. 
Bu gibi yerler hakkında takibat yapı· 
lacaktır. 

Sanayi müesseseleri 
ve iş kanunu 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Gıda 
maddeleri imalltf yle uğratan ıanayi 
milcuescleri mUmesııilleri bugün N· 

nayi blrlifindc toplanmı,lar ve ~ ba· 
kımından iç talimatnıı.melerini hazır
lamı,Jardır. Blitün aanıyi mUesseıe· 
lcri bu talimatnıı.meleri İstanbul i• 
bUroıuna verecekl~r. tasdikten ıonra 
da bunların tatbikine baılınacaktır. 

Yoksul mekteplilere 
yardım i§leri 

lııtanbul, 4 (Telefonla) - Mck
teblerdeki yokıul çocukları yardım 
birliği bu ıqım maarif mUdUril Ye 
halkevi reiıinin ittirakiyle parti mer· 

kezinde toplandı 'Ye daha gCflit ölçU· 
de y rdımlu apılmaıu fçin görU me-

1ere ba~ladı. Xatalıu dalı.& 7e.r du.•• ı.ı. 

likleri muhtaç çocukları tesbite ba,. 
ladılar. 

4 ilk k&nuna 
hazırlanınız 

Çocuk E11irmege Kurumu tarafın

dan her ıenc verilmekte olan balo· 

nun bu 11cnt. ıon derece parlak bir tc· 
kilde tertibi için her tUrll1 tedbirler 
alınmaktadır. MeV'Simin en uzib ve 
en ellenceli bir toplantnı olacak olan 

baloya fimdiden hazırlanınız. 4 İlk· 
klnunda verilecek olan Çocuk Eıir· 

geme Kurumu balosuna fıtlrak ile 
hem nadir yııpnır ı:evk 11atlerf geçi· 

reeek, hem de yurdun yokıul yavru· 

!arına blru aaadet ve refah temin ede· 

cekıiniz. Davetiyelerin daittılmasına 

yakında hatlanıcaktır. 

s. 1f.1937 

Denizbank ne gibi iılerle 
meşgul olacak? 

Denizyollan, Akay, fabrika 
ve havuzlar, İstanbul, İzmir 
limanları, tahlisiye, Van gölü 
iıletmesi Denizbanka geçecek 

Denizciliğimizin parlak İstik
balini yakınla§lrrmak ve onu 
en kısa bir zamanda gerçeklet· 
tirmek gıı.yesiyle kunılmaıı ka.
urlatan Denizba~ hakkmdaki 
kanun projesi evvela Kamutay 
lktıHd Encümeninde tetkik edi
lecektir. 

Projnin taşıdığı husu i ehemİ· 
yet dolayıııiyle en mühim mad
delerini yazıyoruz: 

MADDE 1 - Hükmi ~ahsiyeti hı· 
iz ve iktis d vekaletine merbut olmak 
ve merkezi lstanbulda bulunmak üze· 
re "Deniı:bank, tcsiıı edilmİftİr. Bu 
banka tlCArt uııullerle idare olunur. 
Muhascbei umumiye, ekail~ ve art
tırma ve ihale kanunlariyle divanı 
muhasebatm vize ve murakabuine ta· 
bi değildir. .. 

MADDE 2 - Deniıbankın yı~ca· 
ğr ı,ıer atağrda yazılıdır: 
• •:Bu kanunla uhdeıine gc<;ecek ve 
ılerıde uhdeıine Yerilecek inhiaar w 
imtiyazları i'letmek, 

b • Deniz;, göl, nehir ~ limanlarda 
ve bu?ları~ kıyalarında deniz ticareti, 
Hnayı Ye ıntaatiyle deniı:.dlik mnzu· 
larına dahil her türlU itleri yapmalı: 
w bu meyanda yapacafı deniz, göl, 
nehir ve liman münakalatının mütem· 
mimi addolanacak ve İcra Vckilleııi 
Heyeti karaiyle zarurt görülecek İ•· 
kele ve •ehirlcr arasında kamyon "' 
otobüı nakliyatı yapmak ve bu i,lcr 
için ttııhhUdata girişmek, 

c • Denizcilk i'lcrindc kredi açmak 
ve her türlU banka muameleleri yap· 
mak, 

d • Turizm iflerlnin denize aid kı· 
snnlariyle ufratrmk. 

ç • Sıhat ve içtimai muavenet vcld· 
lctıntn mutaJea.ncmesıylc denu 11hhl 
v içtimai yardım ~fkilltı kunnu tt 
işletmek, 

f • BilC1mum lıJetmc, lntaıı.t Tc mü· 
tcferik maarafları mukabil iktiud w
kaleti bUdcesindc her aene konulacak 
tah11isatı toptan ılmık Uıere devlet ?'4!· 

i11ine ıid deniz vasıtalarını idue et· 
mek w İfletmek. 

MADDE 3 - Dcnizbank uhdesinde 
bulundurduğu amme hizmetlerini jk. 
tirıad veki!etinin alaca~ı umumt emir 
n direktiflere ve ihtiyaca göre tayin 
ve teııbit ve icra eder. 

MADDE 4 - Deniı:.bank beşinci 
madde mucibince kendiııine intikal e· 
den ve Ueride ilhak edilecek ol&n mU· 
eHc e v. idarelere aid hizmetleri ta· 
mamen veya kıtımen ic.ra vekilleri he· 
yeti karariyle kendisine bağlı olmak 
üzere kuracağı hükmt flhtıiycti haiı 
mahdud meıuliyeti Ye tic.ari uıullcrc 
tabi mliesseseltrle idare edilir. Bu mü
ectıeaeler hUkUmetin teklifi ve bana 
umumt heyet-inin karaı ile 'irket ha· 

!ine dahi ifrağ edilebilir. Bu takdirde 
hi&&ed&rluın tür.le olmıuı Ye hiaff ae• 
nedlerinin nama muharrer olmHI 
tarttır. 

Denizbank hııkikt Yeya hUkmt , .. 
h,.Jarlı müttereken kendi iftigal mc""' 
wuna dahil tctcbbUAlere girtebiliY. 
Denizb&nk memleket dahil ve huic.in· 
de ıubeler n ajanhklar ç.abilk. 

MADDE S - Dtnb yollan .,.. A• 
kay ifletmcleri le fabrika Te havuslu 
ldırul, lıtanbul Tt lnnir liman l9let
rne idareleri, Uhli l:yıe umum mtldüra 
lüğü n Van gölU i1Jetme idaresi i~ 
bu klnunun nefri tarihinden :itibaren 
Denizbanka intika.l ede!'. 

Bu tefekklillcrc huıual kanunlarla 
verilmi' inhiur ve imtiyazlarla hak· 
lar, 'Ytc.ibelcr, Tazifeler intılkd a.n~ 
rlald biHimum borç ft alacıklarr ma 
kanunun nctri tarihinden itibaren De
nizbanka intikal eder. 

MADDK 6 - Denid>ankm itbart 
ıermaycai nısfı •tağıO. yazılı kıymet

lerle tediye edilmit •·so.000.000" tür.k 
lirasıdır bu aerma:yıe lktiud vekaleti• 
nin tekHfi n umum! heyetin kararı 
~ icra Tekilleri heyetinin tudiki ilt 
bir misline kadar arttırılabilir 

a • D nizyollan w Akay i,letme
Jeriyle fabrika Y• hnuzlar idueeimn, 

b • İıtanbul" İzmir liman lıletme 
idarelerinin, . 

c • lıtanbul deniz ticaret mildürliı· 
ğün~ bailı olarak idare edilmekte o• 
la-n .kılavuzluk ve romörkörcUlUk ida• 
rcıinin. 

d • Tahlisiye umum mUdürlüğüniln. 
e • Vın gölU itletmeeinin. 
Bu bnunun nefri tarihinde ellerin· 

de mncud her tUrlU kıymetleri ve 
f • Mcr.in. Tnbzon liman ,ir.ketle

riyle Tilrk gemi lrurtanna anonim tir. 
ı... .. :_ ... •• • t 1! • ı... : ••• ı .. .J 

g • Denli ticaret m dürHıgu elınd~ 
hulunıtn limıtn p1lıme.r pmandırala• 
riyle bu ıervl~~ aid Yffl!itin kıymeti, 

n • Jnvletçt •erilecek tahaiaat v. 
kıymetler. 

MADDE 7 - B~inci madde muci• 
binee bankaya intikal edecek kıymt.t• 
lerden eve) u.ulil d~irceinde takdiri 
kıymet muamelesine tabi tutulmamıt 
olanların kıymetleri bt.nka.nın t~,ek· 

kUHl tarihinden itibaren altı ay zar· 
fında. biri iktiaad diğeri maliye vekt• 
letleriyle liçUncUaU bt.nka tardından 
intihab edilecek Uç azadın milrÜ'.lceb 
bir Myet tarafından takdir olunur. 

lıkıflar genel direktörlüğü yurd 
içindeki mabed ve eıki eaerlerin ta· 
mirine programlı bir ıekilde devam 
etmektedir. Bu finanı yılında birçok 
mabed ve eski eserler tamir edilmek· 
tedir. Bu arada Aarabkapıda Sokul
lu Mehmedp••• camii, Galatada Ok· 
çumuaa camii, Fatih civarında Muih 
pa9a ve Atik Ali p,,.a c.amii, Llleli· 
de Uleli camii, Çankırıda Çankırı 
c.amii, Ankıradı Cinas Ahmed pap 
camii de vardır. Önümüzdeki !inanı 
yılında İltanbuldaki Kıhçali pııı 
umii de tamir olunacaktır. 

tıııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııırııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

MADDE 8 - Denizbanlc iktiıı.a.d ve· 
lriletinin teklifi w umumi heyetin 
nrarı ve icra vcldlleııi heyetinin tas• 
diki ile faizli n faiztiz ikramiyeli ve• 
ya ikr~iycıia, temettU hisselerine iş
tirakli veya iftİrıak iz tahvillt çıkara· 
bilcce ği gibi on bet &eneye kadar va• 
deli iıtikraılar yapabilir. Bunların 
mecmuu tediye edilmi• sermaye mik· 
darlarını teeavUz edemez. Maliye ve• 
ktleti bankanın çrkat11cağı tahvilata 
ve akdcdece i istikrazlara kefalete 
mezundur. 

Kı) metli evrak kolileri 
Pul ve kıymetli evrak talimatnı· 

mesinin altıncı maddesi Finan• Ba· 
kanlıgınca değiştirilmiştir. Bu deği· 
ikliğc göre pul ve kıymetli evrakı 

hamil koliler gelince, bunlar mahal· 
lin en büyUk malmemuru veya onun 
tarafından münasib görülecek bir me· 
mur, posta direktörü veya memuru 
veya bunların vekili bir zat, idare he· 
yetinden bir aıa veya idare heyetince 
tensib edilecek bir .ı:at mutemed ha· 
zır oldufu halde postahanelerde açı· 
lac.aktır. 

HAV A 

Ec??::JS 
Hava bulutlu geçti 

Dün ıchrimizde havı bulutlu geç· 
mı,, ısı ııcce 6, gündliz; 15 derece o· 
laralc kaydedilmittir. Dün yurdun E· 
geve Trakya mıntıkalarında hava ya
ğı,ıı, Kocaeli mmtakuında kapalı, 
diğer yerlerde bulutlu geçmiftir. 
Dunkil yağıtlırın kKametreye bırak· 
tıkları su mikdarları Edirnede 8, Ma· 
nisa, Muğla ve Urfadı 1·3 kilogram· 
dır. DUn en yükaek ısı İrmirde 25, 
en düşük ısı da ııf ırın altında olmak 
u.ıere Kara ve Sıvas'ta 2 derecedir. 

Can yakma modası 
Bu yaz Boğııdr;inde lçılan bir lo· 

kantadı diri, canlı balıklır bulunu· 
yordu: bunlar içinden istttdiğini~i 
yıJcalıtıyor, pi~irtip yiyoıdunuı:. 
Dalyanın içine düımüı bir balığın 
alın yazısı tıva ve ızgarayı boyla· 
mık oldutuna göre bu bılıklırı acı
mık, btt/Jci de aklınıza ge/memi~tir. 
Fıkıt Jspınyıda çırpıfan aiJıhla• 

nn kıym~tlerine tıhsis ettiği bir 
maka/ede amtrikılı bir muharrir, ı· 
ı•tı yukı11, bakınız, ne diyordu: 

"Gerek .Almınyanın, gtrtJc ita/. 
yanın yeni yaptırdığı vt uf sili tını 
gizli ruttugu bir tdım sill.hlır vt 
hırb mıkintltti vardır. Bunları, 
herhangi bir manevrada tecrübe tt• 
mekle kıymetini ölf11ttğt, ne dt ol· 
sa, imkin bu/ummazdı. Onun için 
almınlar ve ltılyanlır, bu sill.hlat1 
sıkı bir muhıluı altındı ispanyaya 
getirdiler. Orıdı Franlcoya ve gt· 
nerıllerine de g6stermeden hDkü· 
metçi/erin canlı hedtfleri üzerindı 
tecrübe ettiler. Hesıblattnı yıptı• 
lır ,· istıtiscikltrini çıkırdılır v. ı•· 
tirdilcltıl gibi gidi o/ırak gerisi 
geriye memlekttlerine götürdüler .. n 

Dünkü ı/ans hıbtrJeri de /ıpon 
milll bayramı dolıyrsiyle cdhıde 
Çin hedeflerinin japonlar tırafın· 
dan yüz. pare topla bombırdımın e
dildiğini yazıyordu. Bizim bildiği. 
miz şimdiye Jcıdar, bayram günle • 
rinde fener l'e JAmbı yakılmasr idi. 
Uzık şark modası, bu vesiltt ile cın 
yıkmayı dı icıd etmiı demektir. 

Üç vıkıyı biribitiyle kıyulayı· 
nrz: insanlarrn can yıkmayı ıittik· 
çe dıhı (azla düftUlrleri neticesine 
varmıe vı dünyanın sulhu en f ız/a 
snten bir ülkesinde ya~dığrnı1! için 
bunu yadırgamaz mısınız? - T J. 

Bir ıanatla, hir ticaret'in adı, ta. 
tanbulla Ankara araıında dttifiyar: 
Etldeililrl orada Hlri pÜuçlan, a-
7aldcal11lan 7am11an adunlar• eakici 
derler. Burada iae tokalı: aralarında 
dolaıan acaih ıedalar çıka.rtp uler
den ıatılık Hki püıkü iıtiyen ıezin· 
ticiler kendilerine ealdci aclı veriyor· 
lar. 

Eier yolunu&, öileden önce Anka· 
ranın yan aokularına düıene oradll 
ktndi kendilerine söylenir ıilti batı· 
raralc ,.,. ltir talanı "••ldci''. tere 
rall ıelirıinia. 

Bu1tların ltaun ıeııizden, bazan 
hotazdan ıelen aeails seıleri ve bu 
aeıleri çıkanrken tutturduktan kötü 
bir makam var: Bir nevi ağlama, bir 
nevi inleme, bir nevi hınldamıa ıibi 

bir t•>'· 
Geçen sün kendi k~ndime diiıün· 

düm. Acaba bu adamlar, alacaldan 

"eıki'' olduğu için mi •eılerini bu 
kadar aevirnıizleıtimıeie lüzum ıör· 
mektedirler? Cerçekten °eıki,, i
çin inaanın ılısirlerini bozan. içini 
hayıltan bu türlü bir makam yakıt· 
tırıyorw• balıauı de;illerdir. 

Bu e&lricUer, her ne kadar, tehrin 
daha az b.,ındırl&fmJt yan sokak• 
larmda d~orlaraa de ıene An· 
karay• ylllottnıyorlar. 

C.ç.enlwde "ltıldar,. ıemtinde 
oturM hir tanıdık, bunların yüzün· 
den pazar rünleri doyaaıya bir 11· 

bah uylcuau uyuyıunadıit için ıızla· 
nıyordu. Bunu da bir tarafa hıralrı
nızı ''Eıaki., üzerine ahı verit, "ye
ni,, Ankaraya yaratmıyor 1 

Scııılık örilnıcekler : 

Şarabın da, halt ıibi. eakiainin 
makbul olduğunu bilirıiniz. Şarabın 
eskiliğini dilini dolınandurduktan 
sonra anlıyacak inıanlarda, pek o
kadar, Fula olmıyacak lô bir fren· 
llZ tücc:an Y•P yeni tu•Plmrmı 11l· 
lanmıf, eskimit ıibi ,.öatwel.Hmek 
için, balcınıa., na11J hir çareye bet· 
vunnuıtur : 

Bu adamın büy\jk bir f&"&h mah
zeni vardır .. Meraklı müıterileri bu 

mahzene kadar inip 111.nblannı belc
l~tirler. Buraya inecek oluraanız.. 
bır ~ok ıiıelerin üzerini ~rümeek 
ailariyle kaplanrrut rörüraünüa. Bu 
vaziyette hulunu titelerde yeni 
ıarab hulunabileceti de, bir an, 
hatmnn:dan ıeçmez. Halbuki hu 
ariimeekler, "örümcek çiftlifi,, ... 
hibi Pierre Garantaire'dell yüz ta• 
nui 16 dolan ıfltın alınmıı, buraya 
bıralulmııtır. 

Bu Garantaire'nin elinde her l!ll• 

man binlerce örümcek bulunur. O· 
rada iıtiyen. parayı verdiii ıibi, 
düz atlar nrenlerden tutunu& da 
ağlannda tekiller ve daireler Y•· 
panl&nna kadar her cinıten örüm• 
cek hulahilir. 

Hayvanlan ve böcekleri da cfü. 
z.enhazhfa alııtırıyorlar J 

Tebrikler ! 

MADDE g - Denizbankın umumt 
heyeti büyük millet mecllıinin hlidce, 
iktiud ve divanı muhaııebat encümen• 
leri azalarının ve bapek!let tanıfuı• 
dan fC1rayı devlet ve divanı muhasebat 
reiıı ve azası ar ından intihab edile· 
cek Uç murahhuın toplanmasından 

tetekkUl edtr. 
MADDE 10 - Denizbank: umum 

müdür de dahil oldutu halde, bir tt.• 

iı vt Uç audan mUrükeb bet kifilik 
bir idatt. meclie1 ttı.rafından idan o
lunur. 

ldue mecliıi t"tiıi umum müdür '9'C 

azadan biri iktisad vek!letinin, ua• 
dan ikinciıi maliye vclciletinin inhuı 
icra vekilleri heyetinin kararı ve rei· 
i cumhurun tudikıiyle tay.in edilir. 
Oçiıncü au umumi heyetçe intihab 
olunur tayin " lntih&b olunan id~ 
mecliai reit n ualarmın bankacılık 
deni:tcililr w iktiNd iflcrinde tecril• 
be n bilri aahibi olmaluı, lazımdır. 

• idare me<liıi reiı ve umum mUdUrden 
H. T. Wehater, mqhur bir ıaze. muck azalarının hizmet müddetleri 

le karikatöriıtidir. Bir yu &'iinü üç ıenedir. MUddeti bitenlerin tekrar 
canı ıılctlan Webater tanıdrklann· tayin '" tntihıı.bları caizdir. 
dan yirmi k.itİY• birer tclıraf -lrti.. Uumuml müdürlerin biri itlctıne 

... - biri fe.n Ye diğeri de bankacılrk kıeıaı-
Bunların hepdnck 11tehriklw" keli· Iannda bilgili olmak lllc~ Uç muavi• 
meıi yazılı idi. Bu yirmi tanıdıktan ni bulunur. Muavi!\kr iktiud vekile
hiç biriıinin de tebrike deier Wr tinin inhuı, lcr. Yekıilleri heyetinin 
ıey yapmadıklannı karikatöriat pek nraı ve reiaicumhurwı tudikiyle ~
ali biliyordu. Fakat bu telsrafı alan yin olunur. Umum mödik muavinleri. 
yinni kiti ele ayn aJn hirv mektuh idare mccliıi lçtimalanna uy urm .. 
yuarak artiate teıekkür ettiler. mtk tartiyle iıtirak edebilirler 
Çünkü hepıi, kendilerince, tebr&e MADDE 11 - Denirban.km ~ab
değer bir it yapmıı olduju kuruntu· ları biri iktiud ve diğeri maliye v.-
ıunda idiler. (So12u 8 inei say/adı) 
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DÜNYA HABERLERİ DIŞ iCMAL ---..... ~ ...... ~ ......................... .. 
Uzak şark konf eransr 

durdurmak Çindeki harbi • • 
ıçın 

in ile JapoQya arasında aylar
dan beri devam eden harbe nl· 

~! verm~ .. İc;İn alınacak tedbirler 
nda goruıınek Üzere uzak ıark 

ko?1eranu evelki gün Brüluelde ilk 
;unaını ~kteddi. Kr.ınferanıa, tubat 

1.. 
22 Vaııngton mukaveleıini imzala· 

Brüksel konf eranıı 
ran devleti I d btib k er e &onra an mukaveleye 

. a eden devletlerin mümeuilleri 
tirak etın' ı d" y . tmza •t er ır. alnız mukaveleyı 

çalıımalanna devam ediyor 
eden Japonya müzakerelerde bu· 

nrnıyor. Mukaveleyi imza etmiyen 
vyet Ruıya iıe, Brükıel konferan- Bugün bir tebliğ çıkarllacak 

~~~ dhavetlidir. Almanya davet edil. 
ıısı alde .. ·r in . rnumeuı göndermemiıtir. 

gıltere, Frıuuıt ve Sovyet Ruı. 
ayı h · · _. arıcıye vekilleri temıil ediyor 

"merika · R . • liri .'ıe, ooıevelt'ın "ıeyyar ae· 
d~' Davu tarafından temıil edilmek· 
~r: Belçika topraklannda toplanch· 

Brükıel, 4 (A.A.) - Bugün aaat 11 de B. Spaak'ın çalı4ma 
odaaında mahdud deleıelerin ittiraki ile bir konferans toplan
mıtbr. Bu konferansta Sovyetler Birliği delereıi ile Çin hariç bü
tün Vqinıton muahedesi i.kidlerinin delegeleri bulunmuftur. 
Su toplantı, aut 12.30 a kadar ıiirmüttür. 

ıçın taa " I 'k . Bazı emarelere göre, Amerİ· 
. rnu 1 lizaaı konferanıa d 1 1 

elçı~a ~ariciye vekili Bay Spaak re· ka Birletik ev et er delegesinin, 
ıeçılmııtir. Çin hariç olmak üzere Vqinı· 
Uzak şark gibi dallı budaklı hir da· ton paktı i.kidleri delegelerinden 

a etrafınd~ki müzakerelerin hayli u- mürekkeb bir tali komite kunıl-
maıı tabu olmakla L_ __ aL- 'Ik • maaı hakkındaki teklifi nazan • d . uer ı>er, ı ıç· 

~ :.,~uıyet az çok tebellür etmiı dikkate alrnmıı bulunmaktadır. 
e;.1 a 1 ır. Anlaıılıyor ki Brükıel kon- Bu tali komite, Japonyaya, konfe· 
.~~ına, Japonyayı muhakeme ede· rans namına, bir uzıa,ma teklifi yapa· 

ea bır rnahkem )" .ı.. 1 ı.. be "nil . e ro u vermekten çe· c-.tır. Bununa llCra r, bu mürac.ut. 
.. mektedır. Gerek reiı ve ıerek Japonyayı kati bir davet mahiyetini 

l'cıaı takib ederek ·· ·· ı · "k · b · k · E~ J l'ika i . . ıoz ıoy ıyen Ame- ı tıaa etmıyece tır. ger, ıponyı· 
• ngılız, franaız ve ıovyet ·· nın cevabı cesareti kırauk mahiyette 

FAS'TA 

Bir nısyon1llst lider sınır 
dı11111 ~ıkırıldı 

Pariı. 4 (A.A.) - Fa& Sultanı, 
ilktetrin nihayetindt profer.6r Albal
Elfaasi hakkında hudud haricine çı· 
karmak kararı vermiştir. 

Profesör, Faa milliyetçiliğinin tah
riki.tından başlıca mesul addedilmek· 
tedir . 

General Nogues'i n mütalea&ı alın· 
dıktın ve hariciye ve müıtemlekit 
nazırları ile devltt nazırı B. Sarrıut 
ile mutabık kalındıktan ıonra Allal· 
El-Fa11i için mahalli ikamet olarak 
Libreville • Gabon • tayin edilmiştir. 

Kendiıi dün tayyare ile garbi Af· 
rikaya müteveccihen yola çıkarılmış· 
tır. Oradan deniz tayyaresi ile Llb· 
reville'e götürülecektir. 

Karı§ıklıklar ataldı 
Pıriı, 4 (A.A.) - Son karışıklıklar 

Uzerlne Faata aJınmı' olan çok fiddet· 
1i tedbirler haf ifletilmittir. Fu teh· 
rinde bulunan on bölüğün büyük bir 
inamı geri alınını' ve ancak üç dört 
~ta bırakılmr•tır. 

ıne ·ı · mu· 111 erı, bu nokta ·· · d b t bu talı· k •t T k ı'l• aurm 1 uzerın e ıararla u unmusa, onu e o yo ~ E k' • 
J "§~dır. Konferanaın h d f' Nankin ara.unda uzta,tırm rolünü Hı ft es 1 lft5Gnın Çene aponya ıle ç· e e ı, 
~i 'h •n araaındaki muharebe- eyliyecektir. kemı· ~,· bulundu nı ayetlendirmekt 'b . ~ 
11uı1 yapıla--'- '· en 1 arettır. Bu Huıuıi lopkınıı 

A \,ftJI> Pekin, 4 (A .A.) - 1029 da ilim· 
tnerika cumhur . . R Brükıel, 4 (A.A.) - Puifik konfe· ler tarafından Pekin civarında bulu-

konferanı t ı re111 ooaevelt, ranaı deleo-eleri, ıut 14.30 ek yeni· 
d 1 op anmazdan e ı 't-! • nan ve en eaki insanlara aid oldu~u 

ev et aruında tıt vve ı.-. den huıuıi bir i~tim& halinde toplan· • d b h v1111ut yapılma göri.ilen bir inun müatehuesi batı· 
an a ııetnüşti. ihtimal k' ·ı ıın. mıtlardır· nın o zaman eksik olan üııt çenesi de 

lacak İ§ budur. Jtıtı .. 1 ık Yapı. Bu toplantıda, unıldıiına aöre, Jı· J ı· D t l 8 L B E af d k Y• murahhaaı ta h" k nıi ız; ıf f er tı11anı . den bulunmut ve bu auretlc bu bat Pekin 
r ın an onferanata takib · • ponyanın Belçika ti ümetine, Brük· ve /rtllt.6tZ D,. lıler Balıanı ilim akademisince tam olarak te1bit 
olan hareket hattı h• ~- edıleeek ıel, konferansına i'tirlk etmiyeceğini B. D•/L-_ 
ı .. r .... rafta alaka • '5 ~ edilmittir. 
e bekleniyordu. Bu murahh J ~ bildirmek ıuretile verdiği notaya ya·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ya i.le Çini kartı kartıya ;:ti apon: zılacak cevab ile bir tavanut teklifi 
~ekJif etmiştir. Filhakika ilk b=iı projesini hazırlamak Uıere bir komite 
~· cumhur reiııi Rooıevelt'in telcl~~a tayin olunmuttur. Konferans, 18.30 

nd~1 andkırır. Fakat yakında tetkikı: daki toplantmnda, bu projeler üzerin · 
ı ece ol d h . ... de müzakere ederek kararını verecek· ursa, a a zıyade, ç· ·ı 

Yalnız kaim k ın ı e ti. Fakat komite daha metinler üze· 
1:ine benzedt ·ta .. ·~~~ eden japon te. rinde ittifak eylemediğinden bu top
kuz taraflı !1u~:::ur: Rooaevelt, do- lantı yarın aabaha bırıkılmı,tır. 
çinde bir ta enın çerçeveıi j. Evelce ıut 18.30 da yapılmaaı ka· 

.. vauut yapıl 'I . 
ıurmüttü v muını ı en rulattmlan ikinci toplantı, yarın N• 
L• . . r. e bunu hu muk l • '--L 
aırıncı madde • ' , ave enın U&11 saat 10.30 a bırakılmıtt•r· Yarın 
~yet •dl aıne !.anı . • Çinin mülki öğleye doğru bir resmi teblii nefredi· 
ediyor.el~~ek !artiyle Çin de kabul - .. ·-
ileri ıürül Yıın ?1urahha11 tarahndan B. Eden Londra'yu dönüyor 
Çinin nıül~ teklıFte 1922 mukavelesi, Öirenildifine ıöre B. Eden yarın 
letleran l tarnamlıtı, tu ve bu mil. Londrıya hareket edecek " inriliz 
lri.r bir ::ı. eahhüdü hakkında iıtihlaf. heyeti reisliğini B. Malkolm Makdo-
Ponya k vardır. İtalya, Çin ile Ja. nald deruhte edecektir. 
di da ' 1 ar,, kartıya bırakılarak lren· Allkah mahfiller B. Edenin Brük· 
lciJeı· vadannı h~J;tainler; biz geri çe. sele avdetinin, konferan• çalıft1111a· 
fe.ran':nı emek ııtiyor. Uzak fark kon· rının i~ki~afına tabi olacaiını bildir
lcirdl1'. n buna razı olınıyacaiı &fİ· mektedır. 
k·JaPo?1ya Çinden ıu iki sebebi Japonyanın konferanMl İ.§tirak 

Şimali Cinde harb ıiddetlendi 

Taiyuanfu ıehrinin her 
an düşmesi bekleniyor 

Şanai, 4 (A.A.) - Japon kıtaatı. timalden ve tarktan Şan· 
_:ı,._:_ --·• ... ..: _.__ T-•~ı..t,.. dviru il1trJemektedİ1'. Bu lata. 
lar, daha timdiden Ta.iyuan'a takriben 50 kilometre mesafede 
bulunmaktadır. Aynı kıtalar, dün Taiyuan'ın 50 kilometre ıi· 
malinde k&in Sinhiıien'i i91al etmiftir. Şen,Ui demiryolu be. 
yunca ıarktan gelmekte olan kunetler İıe, Taiyue.n'ın 48 kilo· 
metre tarkındaki Şuyuq'ı zaptetmitlerdir. 

Royter muhabiri Na.nkin'den r----------
Fon Ribbentrop 

gene Romaya gitti 

-3-

Doğmalara yer 
yoktur 5 

5 

11 

SON POST A'da Muhiddin Birren, 
iki büyük cloimatiam müeaelelesiaia 

' düayayı rürültüye ve heyecana b•i· 
dutu hir aırada, Atatürk'ün Kama• 
tayda ıöylediti nutukta dotlftatİa• 
min aleyhinde bulunmaaınclaki bü· 
)"Ük manaya iıaret ederek eliyor ki : 

"Türkiye dogmatik bir rejim için• 
den daha dün kurtulmU§ bir memle
kettir. lııter&e eakimit n modaaı 
r~miı hir do11ftatiım olaun. iıtet' .. 
i~inden yeni çrktıfanıı doımatiami, 
hia, ta"' hir kanaatle recldetrnİf ola• 
I""• içimizde henila herha.nıi \tir te
kilde h;r clogmatiam meyli nrchr. 
Son samanlarda etrafnna haktıi1111 
zaman, henüz doımatik tema,.üll .. 
rini unutmamıt bir cemiyetin içinde 

ı bulundutumuau ıörüyorum ve, clai• 
Mmr Kıralı/. S . M. Ferult 1 iltin· ruıuna aöyliyeyim. enclite ediyerwa. 

ciltdnunun illt ltaltaaınJa eul•~•eelt. Dormalar, iıter dint, iıter içtimai •• 
tir. Yultartla ltıralın ı•nf ftıf•nl111 iıtet'M iktiıad iolıun, inaan c..ni1et• 
Bayan Salinaa'rn ,..,mini ,örüyorftl• !erine hiç !tir zam&Jl refah •e huzur 
nu~. vennit daiildir. Dorma aatdan da 

Tunceli isllerl 
Müddeiumumi 
iddiasını yaptı 

ıelae, soldan da rebe, herhaaıi l:tir 
cemiyet için Jtayır •• aellmet reti,.. 
lll••; çünkü timci iye kadar r•tinne• 
mittir. Bunu çok ıüzel bilen •e daha 
clijn keneli yumrufiyl• köhne hir doı• 
nl&titmi yıkmıt bulunan Mürıit. 
Türkiyeyi hu rihi tem-.y\illere kal'fl 
tahıir etti. Etrafımızda iki hü,.ük ,.. 

Ellzi~. 4 (A.A.) - Tunceli isya· hurm akidenin, her iki tarafın idfli· 
nı maınunlarının bugün de muhake· 
melerine devam edilmiıtir. Buıünkü 

celsede iddia makamı iddiasını yapa· 
rık ıuçlulardan bir k11mrnJn türle ce· 
za kanununun 149 uncu madde1inin 
ikinci fıkraaını göre cezalandırılma· 
ıını ve bir kıt1mının da ıene aynı 

maddenin üçüncü fıkrasına göre ce· 
ıalındırılmılırını ıaleb ~tmiştir: 

Mahkeme müdafaa için 6 ikinci 
teırine kılmı,tır. 

İkinci f ıkrıya ıöre cezaları iste· 
nilenler arasında aereerde Şeyh Rıza 
ile oğlu ve avaneleri bulunmaktadır. 

40.000 llrayı allp 
giden ılrket mldürl 
İltanbul, 4 (TelefQnla) - ldırt t.t· 

tili firkttia lcuuından 40.000 lira •· 
larık me.m.Jelretiıte fiden çelroalo••lr· 
yalı , irket müdürll hakkında adli~ct 
takibata ~lınılmıftıı. 

HAdiu 9öyle eere)•ın etmiftİr: be 
adam. merkezi Londrada olup lzmir 
ve htanbuldı tubeled bulunan ve hı· 
lı ticaretile me"ul olan Eattern Car· 
pet tirlretinde ç.alı'1'ftılrtıaıc· lım: 
KarJ 8atıer'.dir. Varifetıi müdür mu 
avinliği olan Sat:ıer, iki atnedenberi 
bu tirketin filen müdürlüğünü yap 
maktadır. 

uma ;öre de, bıldırcm ve kudret 
heln11 ıihi, ı&kten inmit hurr ha· 
kikatlerclen olan iki büyillc dornum 
hütün ticldetile çarpıftıfı bir •wa«la 
h&yle hir tahaire hakikatn ihti)'af 
vardı. 

••• Dünranın çok korkunç mücad .. 
leler i~incle meçhul lkihetlere doi
ru l'ittiti ıu de•irde hizİJll içimiade, 
Y•rlne tutunacak hakikat Atatilrlr• 
tür. Saidan -.eya soldan kulakla.ne 
mı:ırn diltine sokulup biae heaaı111• 
ıaacletler vadeden dormalarm hepıl 
yaluulw; Türk olarak rat&m&k iıti• 
yen türk milleti ifin yerlne hakikat 
Atatürkün aeaindedir. O aeıi diali,e
liı.t ve ona aanJahm!,, 
TORK KOYLOLERI ARASINDA 

CUMHURfYET'teki hatyaararncla 
YUllm Nadi, Prefeaör Bayan Afet'ia 
Ul•ı'u cwnhuri7et hayTanu ıialıl 
ıar1111tda inti9ar eden ''köylüler ara• 
ımda,. ba,hkh kıyme.tli makalel .. 
riaden ltahaederek di,_ ki ı 

llYetçıdir. • fi· et'fnf!nıek kararı kati · 
l - Japon aleyhtarlığı. Tokyo, 4 (A-A.) - Japon buını, 
2 .-: ~inde koınüniıtlifi Brüksel konferansı ıörUtmelerini bü· 
Bınncı ithama kar ı ~ YIYılınaaı. '"k b' 1 l ki ka 1 

Welligton Ku •u c ! b Çın deleıeai yu ır ıoğuk kan r ı a rıı amııtır 
Ç. :r eva ı ve konferanı ralı-•larmı tenkid ede. 
ınde hakikaten . Venniıtir • ır T-Japon ı · rek bunların birbir netice vermiyece· 

\.'ardır, fakat bu . .a eyhtıırlıiı ır ' Jllpon il tini ıöylemektedir. 
ıı değil, Japony . rnı etine icar. B ü'--

bilidiriyor: Taiyuan'dan ıelen 
haberlere ıöre, bu ıehrin düt· 
mana ıeçm•Hıe her an intizar 
olunmaktadır. Çin karar(i.hı u
mumisinin daha cenuba nakli 
bitirilmittir. 

Sanddrfını göre, Talyuınfu dU· 
,erae ilk mUdafu hattı, bu tehrin 
hemen cenubunda Şinnin civarında 
kurulacaktır. 

Çinliler tedbir alnıaia 
uiraııyorlar 

Berlin, 4 (A.A.) - Komünizm a· . Bundan bir buçuk ay 'Önce Londra 
leyhindeki Uç devlet, yani Japonya· dan gelen heaab mUtehuulırı pirlre· 
~lmanya • İtalya paktını imzalamak tin hesablarını kontrola baJlamıflar .ı 
uzere, F~n. Ribbentrop Romıya hare· birçok uıulıUı: muamelelerle fÜpheli 
ket ~.tmı,tır. Mumaileyh hareketin· noktalar bulmu~ardır. l(endiıinlen 
den once ~oma ile uzun bir telefon izahat iıtenen mi.idiir kıç•ı:nakh ce· 
muhıvereıınde b l t . . 

"lrlı1111ıa111 tarihteki derialiti ka· 
dar l.atil uillititıi de if ad• edee lnl 
makaleyi eln~an het' türk İçin ifti. 
harla karııık hir fUl'Ul"\lft heyecallia
mu du)'mam&k "'ümlrii" detilm. 
Türk milletinin yüeelitini • anla.malı 
içitı en emin va11ta •• çare olarall 
türk kö1lüıünün İ~fte ,m.k ll· 
ımıı ıelecektir. On dört )'11 öne• türk 
ki11iıünüa efettdilitin• ilb edea 
Atatürk hiitün biT aaınimiyete iıtinacl 
eden hu takdir •• if adeıini heyhacle 
ial.ar etmemiıti. 

Türkün milli clehlırndatl lt•I• 
rentulmanut örneklerin çek ıüzell .. 
rini ıönn•k için türk kö11üleriaia 
içine ıinnek, türk köylü.ünün 1'ari· 
mine kadar aokulmalr, MIHlİ)'et •• 
Mtnimiyet tartlannın t.Utün haaur 
Te itminanı içinde türk köylüıiyl• 
koıuqmaia imkan ve frraat l:tulmak 
lbnndrr.ıı 

ettiği ıiyaset kanın ~ıne kar,, taJcil:ı. .ıjaponyanın yeniden r aael kon-
J e arıı bır d'" feranuna avdet edileceğine dair olan 

aponya ıiyaaetini de - · · u_ımanlıkbr. haberler münuebctile Domei ajanıı. 

u unmu§ ur. vablar vermıf, ıon zamanlarda da flr· 
kete uğraınıınağa ba,tamı,tır. Bunun 
Uzerinc filpheye di.ıfen tirket, müdü· 
rün oturmakta olduğu ıp,rtrınandan 
tahkikat yaptırmıf ve kendisinin Köı· 
tence yoluyle Çekoslovıkyıya ka~tığ • 
öğrenilmittir. 

Japonya, Almanya ı·e ltalyaya 
delege gönderiyor nıez derhal d"" ııttırır deği•tir . i . uırnanlık hiıl • d :r • Japonyanın böyle bir davetı reddede· 

8 ınkilib edecektir B •. erı oıtJu. ceğini iıtihbarıtına atfen bildirmek· 
ikna kuvveti oldu - . u .•?zlerde hir tedir. 
lazımdl1', gunu ıliraf etmek 

Komüniıtlik tehlik . 
l:ı~, Avrupa politik edaıne gelince; 
bır P<>litika aıın • da kullanılan 
Yabancı gel:::;a"evraı.ı olduiundan pek 

lı:i hakimiyeti~o~~ ~ıtle.r, Almanyada. 
Yanarak kurnıu t Y j bır korkuya da
Ya lıpa.nyayı k! u,r ... talya ve Alınan. 
a ·· ızı ıord'"kl · · Urerelı: hu d 1 • • u erını ileri 
•tıni,lerdir ~ eltın ıılerine müdahale 
rek aovyetİere ~a tehli~e ileri eürüle
ttıak iıteni rtı hır cephe kurul· 
Politikadh'Yoyr. Bu, çok tehlikeli hir 
· · arın k 1 ıı gun i~e 1 çe oı ovakya, erte-

hak " e veren b kında bö 1 • ıu ve u memleket 
bilir. O Y e hır vehim ileri ıürüle· 

ZllJnan d'" Hakikat d unyanın hali ne olur? 
nasebetl 1.u ur ki milletler araaı mü· 

erınde bu k 1 hl" • fransız k ızı te ıke ıovyet 
azalrnıya Pa tıhdan, Yani kızıl tehlike 
raai ve ıovyetlerde bir demok· 

cereyanı . k" f tan IO ın tşt\ etmeğe başladık-
v 1 k nra, tebellür etti. Bu pakttan eY· 

te~d'dızıld tehlike Avrupayı hakikaten 
ı e erke 1 1 luk tn.İıak . 11

' ta ya ıovyetlerle doıt-
loda Le .1 '?'Zalamıf, Almanya Rapat. 

Ş . d" nın ıle ınukaveJe imzalamııtır. 
ırn ı roller d - . . . 

ıün B K . egıımıtbr. Neden? geçen 
kon · . errıop'un radikal ıoıyaliıt 

greıınde söyl d· - · "b" Yeller F ra ~ ıgı gı ı, eğer ıov-
1 naa yenne Almanya ile an
ıtımı, olsalardı kızıl tehlike asla· bah" 
nıevz 1 11 

h 
uu 0 mıyac:aktı. Bu kızı) tehlik~ 

ev amı uzak k l ' far meaeleainden ve 
IJ>&nya harbından da daha b"" '"k bi 

tehlike halinde demokl' . ._uyu . ~ 
d"" uın aılıcı sıhı 
unyıt ıulhunun üatünde a11lı olarak 

durmaktadır. Uzak fark k nl 
L • ı d o eranaı, 

u •t e e me11rul olurıa ıulh 
aa· · d ve me· ının evamr ve İıtikran 
favd 1 • • ·· .. ftanuna en 

1 a 1 111 ıormuı olur. 

F Qf i:ame karıı blok mu ? 
Nevyork, 4 (A.A.) - ''Nevyork Ti· 

meı'' gazetesinin Brilkıel muhabirı 
Brilk1elde toplanan bur murabbaı 
heyetler ara11nda fatist tecavüzüne 
k&rfı demokrat devletler arasında bir 
blok tetkili için ıizli müzakereler ya· 
pıldıimı yazmaktadır. -

Yunan kırah 
Pa rise geldi 

Paris, 4 (A.A.) - Yunaniıtan kıra· 
h Mıjeıte jorj bu sabah Romadan 
Pariae gelmittir. Cumhur reiıi B. 
Löbrön ~ refikaaı bugün Elize aarı
yında kırıl ve prens And~ ıerefine 
bir öğle yemefi vermi§.le~dir. Bu ıi· 
yafette B. Politiıle BB. Şotan, Kam· 
pinki, Piyerkot, Jan Zey, ve Rivey ha. 
zır bulunmu,lardır· Yemekten önce 
B. Löbrön kırana oldukça uzun bir 
mıiddet konutmuştur. 

~lmanyada 
idam 

üç 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas Ajan· 
sından: Bu il.hah Berlinde, vatanf hi· 
yanet ve devletin emniyetine kartı 
kdo~I p~o ~uçundan dolayı, 3 kiti idam 
e ı mııtır. 

MUhim mikdarda Çin takviye kı· 
taları, Peiping • Hankeu demiryolu 
boyunca, Hopei eyaleti civarında Şi· 
ıiatvang ilti11k hattını dofru yolda
dır. 

Fakat umumi kanaat, Taiyuınfu,· 
ya doğru ilerliyen japon hücumunu 
tehdid yolundaki bu Çin tetebbUıü· 
nün geç ohmu •ebebiyle, tehri kur· 
tarabilmek ihtimali olmadıtı merke· 
ıindedir. 

Suçeu kıyıkırında 
Nankin ve Şanıhaydan ıeten ha· 

berlere göre japon kıtalarmın Suçeu 
nehrini geçmek üzere bu nehir üze· 
rinde bulunan büyilk barajın altında 
yaptıkları birçok te,ebbüıler muvaf· 
fakıyetle püskürtülmüştür. Nehrin 
cenub kıyısı şimdi düşman tarafın· 
dan tamamen terkedilmi, bulunmak· 
tadır. 

~nghay' da japon tcwırru:aunun 

Şanihaydan gelen haberlere göre, 
bu tehrin japon kuvvetleri tarafın· 

dan ku,atıJması hareketi boyuna iler· 
lemektedir. Bu kuşatmanın ldl ga· 
yeıi Şanghıy • Nankin muvasalaııını 
kesmektir. Nantao'daki Çin kıtaları 
Şanghıy'ın cenubu garbiıindeki Lun· 
ghua varoşunda toplanmaktadırlar. 

. To.kro, 4 (A.A.) - Tonokıi parti
" ~eıaı B. Seigo Nakanı bu ayın 
11 ınde Almanya ve İtalyayı gide-
cektir. Bu seyahat komünizm aley· 
hindeki japon - alman paktının aağ· 
tamla,tırrlmaaına çahpna cemiyetinin 
tttebbUsU üzerine yapılmaktadır. B. 
Nanıko gazetecilere verdiği beyana· 
tında, bu ıeyahatinde hükümet tarı· 
fından "hiç bir hususi vazife ile tav
zif edilmemiş olduiunu 9Öylemİftİr. 

lhtilb edilen paranın tam mikdarı 
nın 40.000 lira olduu ıöylenilmiftı 
kati 01ikdar henüz malum değildiı 
Şirket vekillerinin müddei umumilife 
müracaatları üzerine birinci ıulh cez. 
hakimi şirketin kaaa defterlerini tet 
kik için bir ehli vukuf tayjn "eımi,tir 
Ehli vukufun vereceği rapordan son· 
ra tahkikata devam olunacaktır. 

lŞ KANUNU . .. ... 
J.tanhulda cıkan ıenneıuce ",.. 

Belediyeler bankası blnısı 

VELK., rueteai it kuununWl m•r
iyete konulmaaı münaaeltetile bu ka• 
aundan l:tah• ve haftada 48 aaat ç.&• 

htmanm ne ıibi tartlar altmda far
dah olabilecetini tetkik eden batm•• 
kale•incle; nvela cUlllhuriyet h~· 
metimiain hu kanunla türle İtçiaın• 
kartı hir babalık ,efkati ıöıtennit 
•e ayni samanda Türkiyeyi bir en· 
clüatri memleketi haline aokmak Ta 

hunun icin de ekonomlk faaliyeti ve 
iıtihaalitı artırmak yolunda azami 
ra)'l'et aarfettiii hir srrad~ çal.~~· 
aaatlerini azaltmak ıuretıyle burük 
bir fedakarlık yapmıı oldu;una 
kaydettikten t10nra difer melllleket• 
1et-cle tathik edilen uaulleri ve hu hu
ıuıta ileri sürülen mütalea •• n••.a• 
ri1eleri hulasaten zikretmektedı~. 
lnrili• soıyaliatlerinin ıünd• sekıs 
aaat açhtma, aekiı ~at u~ku ve ae
kiı aut .de iıtirahat aıstenuyle, ~~
rikan münevver itçilerinden 1. Brıt'ın 
naettiii ıüncle aekiz aaat b.edeni, ... 
kia ıaat fikri çalrtma ve ıekiz saat de 
urku siatemini bahse mevzu ederek 
günün böyle muayyen de'n'elere ay• 
rrlmaaı ve her iıçinin kendi itine aid 
ihlli ve teknik mütalealarda bulun· 
~ak suretiyle ihtııu n hilıilerini 
artrrahilmek imkanını bulma11 •ur•· 

1 

tirle haftada 48 aaatlik çahımaam 
raıulnnanı katiyen azaltmayacaimr 

1 

ve bu itibarla iıtihaaıat ve memlek .. 
tin ekonontik vaziyeti üzerinde tle 

Japon topçuları çin hatkırını 
döverek baymm ~·apıılar 
Tokyo, 4 (A.A.) - Teblif: 3 bi· 

rinci tefrin tarihinde büyük impara· 
tor Meiji'nin doğumunun yıldönümü 
münaaebetiyle, Japon orduıu, biltlin 
Şanghı~ cephe.ıinde bu t~ri~i te1id 1 tnıaatı iki aeneye ya~hir zamandanberi .devam eden heleeliyeler 
etmek üzere Çın hatları Uzerıne her , '-'• 'kaaı genel merkez hinasmm ar•I t•• • k ' art · ..ii.Wi ... 

1

1 asli teair huaule ıetinniyeceiiai 
mütalea ve bununla ber..,_ itçilm· 
mizin ele hoı aaatlerini kumar. İ~ 
ve aair eilencelere ve .. fahete ha• 

,..... ıı oreru yarın ı cum eaı •-·- -· top batına 101 pare mermi atnuftıt. r at u te 7apdacalrtrr. 

A. Ş. ESMER 

. D. N_. B. nin bir tebliğine göre 
ıdam edıle~ e,haa, Almanya aleyhin· 
de caıuıluga kıyam etmiı olan Peter 
Sou~n ile kanuna aykırı tetebbüs 
e~ıı olduklarından idama mahkQm 
edılmiı otan Adolf Ramote ve Ro
bert Stamm'dır. 

Ondan eonra ıarlr iı~lrametine danc- Bina atili ._ dahilt talııimatı itiltarile çok mocl l:t • ti Mimarı 
relr anavıtanı aellmlamıftar. B. S.rfi Arkaa'd... em IJ' 7apı ır. 

ederek auİİltimal etmemeleri ibn 
r•ldifiai " hülrümetimiıia hu ha
.uata ela tetl .. irler al~ çok fay. 
dala olacafmı ilbe etmektedir. 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: Ceviren: 
l'üzbaQı F. W. von Herbcrt Nurettin ART AM 

Rodop dağları haydutlar ve 
e kıyalar yatağı idi 

Fırhna baıladığı zaman, biz mu - buldan ve Filibeden gelecek tten
hafaza alhnda idik. Aıkerleri yoklama lerle 1000 piyade de.ha bekliyordu. 
ettikten sonra pekıemetlcrimizden Onlar geldi.klen aonra biz Sofyaya 
biraz yedik; ıu kımıhrarak içki i~tik. gidecektik ve bize baıka kıtalar da 
Türkler buna iıtiriık etmiyorlardı. iltihak edecekti. 
Sonra yattık. Fırtınanın çıkardığı Ondan sonra ista&yona giderek 
müthit oğultulnra rağmen hemen u· aEkcrlerimi tefti§ edilmek Üzere li· 
yuya kalnu ız. ,.a kumandanının huzuruna getir-

Ben, ınbahleyin ınat yedide kal- dim. Pirinç. et ve ekmekten ibaret 
kılmaıını kararlnılırmııtım. 5 behle· olan gündelik tayınımız dağıtıldı. 
yin (30 mart) uyandıgımız zaman ha- Bundan &0nra lOOO pekaimet, &a· 
v aaçılmı§tı. Güne§ bütun ıaıaasiylc hun, mum, kibrit. z.cylİyağ ve tuz: 

gibi erzakımızı da el arabalarına 
parlıyordu; etrafın manz.araııı gayel 

koyarak gerjsi geriye istaııyona güzeldi. Ruz.gar gene yatışmamıştı. 
Bundan &onrn birkaç giın daha sur- dondük. Ben, aakerlcr içinde caki-

b d 11 
k den ahçılık clmi~ olanları ayırarak 

müt, u ~. yo arın • urulllllsına )'ar
1
a· onlara yemek hazırlatmıştım. 

mıtb Bugunden eylule kadar hava ar L ' k d V'd' 'd' • • : . ıva uman anı ı ınc, gı ınc.e· 

ıyı gıtti. 
1 

, ye kadar beni kumandanlıkta. bıra· 
Bellova'nı~ elr~fında u manzara 1 kacağını aöylemİ§ti. Bu teveccuhten 

fevkalade guz.eldı . Bu ~aaa.ba ıarp dolayı ben de kendi&ine tcıekkiırle-
Rodop sıra dağlarının şımal etekle-

1 
. • tt' 8• k .. . s • .. rımı arz.e ım. ır aç gun once e· 

rıne du_ıer; 
1
. d M • k l ' 18.nikten yayan olarak yirmi redif-

Şehnn şıma ın e crıç ıyı e.rın· 1

1 

le bir onbaşı da benim kumandam 
dan itibaren Balkan yamaçl~rı baş· altına verildi. Böylece kumandai~ 
Ier Böylece Bellovada Merıç ovaaı I d d "" t k" - k b't 'k' "l. • d w a tın a or uçu uı. ı , ı ı mu a· 
niha.yet bulur ve Balkan aıra ag· 'k' .. f b l d 

d 
zım ve ı ı yuz. ne er u unuyor u. 

lan ile Rodop sıra daglat'l bura a B k t t ti b' b""lu""k · . · · l k u uvve ıun mevcu u ır o bir zavıye yaparak bırbırlerıy e e· d kt' 
aiıirler • 

O zamnlar tıirklcr tarafından 

Roııpad dağı adı verilen Rodop dağ• 
ları haydutlar, eşkiyalar yalağıdll". 

Sabahleyin peksimet ve ıu ile 
kahvaltımızı yaptık. Ba§ka yiyec.e· 
ğimiz bir ıey yoktu. Ben müfrezeyi 
mülazım Scymocr ile Tcreb'e bıra· 
kıh kendilerine tcftiıte iyi tczir ya· 
pabilmemiz için ukcrlerin üstleri· 
ne baılarına bir çeki düz.en verdir· 
melerini de tcnbih ederek iatuyon· 
dan iki mil kadar uzakta bulunan 

karargahın yolunu tuttum. Burada 
kendimi Pardo paıaya takdim et· 
tim. Bu iuni, ıimdi doğru hatırla· 
yıb hatırlamadığımdan emin deği
liın. Jack Seymour, arkasından o. 
nun için Parrot paıa derdi. (Parrot 
i.ngilizce papağan demektir.) Bana 
öyle geliyor ki P ardo, yarım kan bir 
lta.lyandı • 

Binbaşı ile gelen 700 ki,tiyi a&Y• 
maz:aann: bu karargahta 1000 aa· 
ker bulunuyordu. Bunlar, hep ça· 
dırlar altında idiler. Eıya, erzak ve 
malzeme, cephane, arabalnr, aililh· 
lar ve toplar için derme çalma bir 
takım barakalar da vücude getiril· 
mitti. Burada dört batarya top var· 
dı. 

Bir çerkes müfrezesinden başka 
aüvari yoktu. Bunlan da pek gözüm 
tutmaıruıtı. Yeniden yeniye bir ta· 
kon aalaılar ve baraltalar inşa ha· 
linde idi. Civarda bol bol kerede 
vardı ve Bellovada çoğu nım, Dal
maçyalı, ltalynn, Hırvat, aırp, Lehli, 
Macar ve aaire olmak üzere bir hay· 
lı itçi ve kalfn pa bulunuyordu. 

Liva kumandanı bana müfrezcm
le birlikte i11taıyonda kalrb gelen 
in.ta malzcmc&inin trenden indiril· 
meai iıine nnzaret ve yardım etmek· 
Jiğim emrini verdi. Kendizi İshın· 

eme ı. 

Bcllova'da her türlü malzemelerden 

bol bol vardı; fakat bunlar, gayet 
kötü §artlar altmda depo edilmiıti. 

hıtuyon ıefinin de muvaf akatiy· 
le efradrmın içinde oturacağı büyük 

bir aalaıla yanı batına erz.akımız.ı 

ve ağırlığımızı koyabilmek için da· 
ha küçük bir bar11ka yaptırrnağa 

baıladım. Gelmesi beklenen trenler 
için de demiryol amelesi tarafından 
bir takım barakalar yapılmağa baı· 
lanmııtı. Biz üç mülazım, iıtasyo· 

nun yarım mil cenubi garbiainde bu
lunan Sinçina köyÜnde boı bir ku· 
lübeye yerleıtik. Sinçina bize ödünç 
olarak e§!Ya ve dö eme verdiler. 
Böylelikle oldukça rahat bir oda 
döfemeğe imkan bulduk. 

Bu yerleıme hazırlıklariyle bü
tün günümüz geçmiıti. Aktam, pek
eimetlerimizi köyden satın aldığı
mız aüte banarak yedik. Civarda 
gü:r.el pınar suları vardı. 

Ben, Seyfi çavu la trenden eıya 
indirmeğe memur on iki rediften 
ba§ka bütün aııkerleri 11aat dokuzda 
yatırdım. Gelen tı enle bir miilaz'l1\ 
kumandasında ancllk elli asker, fa
kat bir hayli erzak ve malzeme gel· 
miıti. Bunları iatuyon civarında ya
pılmıt olan barakalardan birisine 
yerleştirdik. Yeni gelen neferler bir 
aalaıta, mülazım ise biz.im da ve ti· 
miz üz.erine bizim kulubede yattı. 
Köyün ileri gelenleri biz dört za· 
bite kahve, tütün ı;e çubu~ gönder· 
diler. Seymour i&e güzel bır Bulgar 
kızına kuru§lardan dıilia ziyade öpü
cüklerle bu ikramın rüıvctini ver• 
mekten geri kalmadı. 

Ertesi gün (31 mart) karargahta 
Mehmed Hü11eyin bey İ&minde bir 
miralay bana yeni aeferimiz hak· 
kında etraflıca talimat verdi. 

(Sonu var) 

(Turk) gazeteıinden henüz haberiniz yoktur. 
Başka bir paketin içinden de bu iki gazeteden 

birer nuaha çıkardı : 
- Buyurun... dedi ve doktor Hikmet'in yanma 

oturdu : 

ULUS 5- li. 1937 

BALKA NLARDA Ankara: 

· Radyo 
- · -· . -

YUGOSLA VY A'DA 

Hırvat lideri ile birleşık 
muhalefet ara ında 
yapılan anlaşma 

Hırvat lideri ile birleşik muhalefet lındedlr ... Bu formul 1881 senesinde 
arasında akdolunan anlaşma hakkında radikallerin tanzim ettikleri anayasa 
yarı resmi Vreme gazetesi bir makale projesinde Ş;U şekilde yazılıdır: "dev
tahsis etmİ§tir. !et bütun kuvetini milletten alır, mil-

Bunun ba~ıca kısımlarını alıyoruz: Jet iktidar mevkiinin kaynagıdır.,, 
"Zagreb ve Bclgrad muhalefet Bugünkü anlaşma dahi bu ciımleyi ra

grup lan 8 ilk teşrin 1937 tarihinde ak- dikal kanunu esasisinden almışıtır. 
dolunan anlaşma metni okundut:u za· Bugün bu arkayık formül haız bu
man elde edilen ilk intiba sukutu ha- !unmuş olduğu sihirli cazibeyi kay
yaldir. Bu anlaşmaya uzun zamanlar, betmiştir. Çünkü muasır hukuk ilmi 
büyük ve adli, her hareket ve söz hak- hakimiyeti hakiki mevkiine yerleştir· 
kında gazete sı.itunlarında uzun iza. miş ve modem devlette hakimiyet 
hatlar. formalizmler ve fotoğraf çek- unsurları ne olduğunu sarih bir su· 
meler tekaddiım etti. Bütün bunlar rette tesbit etmiştir. Bu anlaşma için 
gayet cılız bir muhteva i~ın yapılmış en ziyade hayati mahiyeti haiz olan 
oluyor. Halbuki, esası teşkil eden ve 1 cihet onun. milli hakimiyet mefhu
halline intizar oluna~ şeyden, Hırvat •

1 
mun~ üç ~illi h_aki~i?'et ile. teb~il 

- Sırp davasının katı surette hal ve cdemıyccegı keyfıyetıdır. Ya uç mılli 
tesviyesinden ve yeni meşruti nizam- hakimiyet mevcud olur ki, bu tak
dan anlaşmada eser yok. Bu mesele dirde bir degil üç devlet teşkil olu • 
halledilmcmış bir halde kalmıştır.. nur ve yahut bir devlet teşkil olunur 
Daha doğrusu bu anlaşma meclisi mu- ki, bu takdirde de ıiç milli hakimiyet 
essesan teşkiline kadar muteberdir ve ve üç milli varlık değil bir milli var
anlaımayı devamlı olmak karakterin- lık ve bir de hakimiyet olabilir. 
den mahrum eden de budur. Velhasıl Bu anlaşmanın manevi kıymetini 
bu anla!Jrna muvakkattır. Bundan ma- kıran diğer bir amil vardır. Bu da, 
ada bu anla~ayı yalnız Sırp ve Hır· anlaşmanın tahakkuk aahasma çıka -
vat fırkaları mı.imessilleri ımza etmiş- bilmesi için imza sahihlerinin teklif 
tir, Slovenler namına imza eden yok· ettikleri tarzdır. Anla§mayı imza e
tur.. denlerin hepsi milletin demokratik 

Bundan sonra anla~anın iki büyiık 
aldanışa dayandığı açıktır. Haiz oldu
ğu muva~kat mahiyet ile birlikte bu 
hal anlaşmayı her türlü ameli karak
terden uzak bulunmaktadır. Anlaşma· 
yı imza edenlerin aldanışlarından biri 
yugoslav monartisinin üzerine almış 
olduğu milli vazifeyi terkedeceği ve 
herhangi bir devletin, kayıdsız ve 
şart11ız taşıdığı milli idealden uzakla
§acağı zannıdır. Yugoslavya milli bir 
devlettir ... 

hakimiyetine taraftar oldukları ve 6 
kanunusani 1929 hükumet darbesine 
muarız bulundukları ve anlaşma met
ninde bugünklı ana ya!l<lyr ve tatbik 
mevkiine getirilen tarzını takbih et· 
tikleri halde onlar da bugünkü ana 
yasanın feshini ve kendilerinin ikti· 
dar mevkiine gelmelerini temin için 
aynı çare ve tarzı teklif ediyorlar. 
Bu da: hükiimet darbesi yoludur. Mu
vakkat yeni kanunu esasinin oktrua
ye edilmiş olmasını istiyorlar. Lakin 
daimi kanunu esasinin tanzimine ka
dar kendilerine diktatörlük kudreti 
ba'h.f"Jun'""ı:l•fMI •'"°"'" •d•j• ••1._..,. 

G. Metakıas~ın 

BULGARİSTAN'DA 

Parlamento 
eçimlerine 
hazırlık 

ÖôLE NEŞRİYATI - 12.so 
plak neşriyatı. 13.lS Plak: turk 

1 
ve halk ıarkılan, lE.30 Dahili 
haberler. 

1 AKŞAM NEŞRİYATI - ıs. 

1 
ne3riyatı. 19.00 İngılızce den: ( 
p•k) . 19.30 Turk musikai ve halk 

1 
(M. Karındaı ve arkadaıları). 19 
ayarı ve ıırabca neşriyat. 2015 Tu 

1 

ki•i ve halk ıarkılan (Servet Ad 
kada !arı ). 20.45 Sakufon ıolo: 
6cngın (piyanoda Marael Bi). 21. 

1 

dans musikiıi. 21.15 Aıans haberle 
Studyo aalon orkeııtraııı (1- Raff: 
ta. 2· Strauss : Wıenner - Fraueıı. 

Yeni intihab kanunu dolayısiyle Saens: Romance uns paroles. 4-
basında hararetli akislcre tesadüf e- ı Suite imprrssıon exotıques.) 22.00 
dilmektedir. Muhtelif muharrirler ta- progrun ve ıstıkli.J marşL 
rafından yazılan yazılarda tebarüz et- ı l ı_ 1 • 
tiril en noktalar, hemen hemen biribi- sta 11 ou • 
rinin aynıdır. Umumiyetle müstakbel 1 oCLE NEŞRİYATI - 12.so 
parlamentoyu teşkil edecek olan aza turk musikı&i, 12.30 Havadıı. 13.05 
adedi üzerinde duran muharrirlerden lıf plak ne5rıyatı. 14.00 Son. 
bazıları, yeni kanunun 160 diye tah- AKŞAM NEŞRİYATI - ıe.30 
did ettiği bu sayıyı, aı bulmamakla dans muaıkısi . 19.00 Piyano aoıo: 
beraber, anaya11a hükiımlerine aykırı Reııt tarafından. 19.30 Radyo fo 
telakki etmektedir. Eski nazırlardar Eazı. Z0.30 Cemal KB.mil ve ar 
Atanas D. Buroff, Mir'de neşrettiği tarafından turk musıkısi ve halk 
makalesinde ağırlık merkezini hemen 20.30 Ömer Rıza tarafından arab~ 
hemen bu noktaya toplamıştır. 20.45 Nedime ve arkada~ları u 

Kanunda yapılan tenkidlerde üze. turk musıkııi ve halk ıarkılan (S 
rinde durulan diğer bir nokta da nam. rı). 21.15 Orke5tra. 22.15 Ajans ~ 

haberlerı ve ertesi gunun progra 
zedlere propaganda hakkının verilme- Plakla sololar, opera ve operet 
miş olması cihetidir. Gazetelere göre 23.30 Son. 
bütiın intihabların ruhunu teşkil eden 
bu cihetin, bilhassa mebus in tihapla-

1 

A ' ' l'U pa: 
rında bertaraf edilmesi, ideolojik pro- ?d 
gramların ortaya atılmıyarak namzed- BERLIN - Otta dalga: 7.30-
lerin sadece kendi evsaf ve mez.iyet- nakil. 7.45- Plik konseri. 10.15- Pl 
terinden bahsetmelerini ve bunun ise seri. 13.lS- Hafıf muzık. 17· Kente 
Çok · · · ı d ··t kk 1 f Konser (Buseni, Sticbıtz, :Moıart)• 

~yı ın~~ ar an mu eşe ı ve a- BRESLAV - Orta dalga : 7.3 
k~t ıdcoloJıden mahrum programsız müıik. 13• Plak konıeri. ıs. Hafıf 
hır parlamento dogurmasmı mucib o- BUDAPEŞT.E _ Orta dalga: 17 
lacaktır. Bciyle bir parlamento, hiç ıer. 18.30· Macar halk havaları. 20. 
~Üphesiz, bütün Bulgar milletinin sital. 20.30- Tellı aletlerle Kuatuor 
beklediği yeni ideoloJılcre uy gun bir Orkestra konserı Offenbach, Zakal, 
surette çalışmaktan mahrum kalacak teufel, Hruby, Hubay, Liszt, Weırıe 
ve belki d · t d' k"' k .. t . man, Szinnai.) e, vazıye , un u o u mec-
lisin dirilmesini intaç edecektır. BRNO - Orta dalga : 17.30- Pi 

seri .20- Bir perdelık opera. 
Basında gördüğümüz tenkidlere 

rağmen yeni intihab kanunu, bütlın 

basın tarafından Bulgaristanı normal 

bir hayata, parlamentoya doğru götür

mek emeliyle çahşanalrm ilk adımı o
larak alkışlanmakta ve 19 mayıs 934 

den beri kararan bulgar politik ufku
nun ilk yıldızı ,eklinde karfılanmak· 
"'-.ı .• 

Ankara • • 
zıyaretı 

LA YPZİG - 11· Hafıf muzık. 
Hafıf musıkı aletlerıle konser. 15· 
muııikı. 18 10· Mandalın ve BIJI 
konseri. 21.30· Piyano konseri. 

PARIS - Kısa dalga: 7.20, 7.*5 
9.30, 11, 14.20· Plik konseri. 14.30 U 
delik operet (Beydts). 18.50 ve .. 
konıcri. 

PRAG - Kısa dalga: 19.40-
.s.--t-- .,,n Cı M"r!t u ue """'"' 
20.25- Konaerto: keman ve orkestra 
hovcn), 21.lS· Sercnad (Hugo W 

Anlaşmayı imta edenlerin ikinci al
.danıfı bir rtev et içinde birkaç-hlkitni. 
yet olabileceği ı:annına dtl~eleridir. 
Devlet teşkilatında mim hakimiyeti 
esas telakki eden ve liç millet ve Uç 
millt varlrk kabul eden bu anla~a 
müstakil yugoılav devletini Uç milli 
hakimiyet eeası Uzerine bina etmekte· 
dir. Hatta bu anlaoma hem eırplara, 
hem de hırvat ve ılovenlere anayasa. 
nın tanzimi huısuaunda Veto hakkı bi-
1 e vermektedir. Daha doğrusu bu an
laşmaya göre Yugoslavya üç milli ha
kimiyetten mürekkeb bir devlet olma
lıdır, bu i11c abeırlen başka bir şey de
ğildir. Şimdiye kadar hiç bir yerde 
böyle bir devlet mevcud değildi. Mtv• 
cud olamaz, çiınkü yaşıyamaz. 

Balkanlarda kuvvetli 
bir sulh bloku 

Orta dalgıı: 18.15- Halk ıarkııatı
Danı müzıği. 19.SS· Orkestra ko 
mcshur opera ve ıenfonilerden 

danslar. 20.SS· Pllk konseri. 21.15-
konaeri. 

STOKHOLM - Orta dalgı: 17· 
zik. 17- Plak konscrı. 18.30- Or 
konseri. 21- Hafif musiki. 

VİYANA - Orta dalga: lS.5- Pl 
aeri. 16.30 Vıyolonsel ve piyano ( 
lS.25- Şarkılar. 21.20· Dans mıizili-

Milli hakimiyet doktrini doğrudan 
doğruya fransız menşeindendir. Mil
li hakimiyet doktrini, Konvansyan a
zaııı ve bilhassa J okobenler tarafından 
franaız inkılabı eana!mda ileri atılan 
milli bir devlet doktr.ini ile birlikte 
doğmuıtur. Bugiınkü Yugoslavya da
hi Kondorae'nin fransız inkıta.hı zama
nında ortaya koynuğu milli devlet 
premıi pi üzerinde bina edilmi~ olan 
bir devlettir. FNlnsız doktrininde bu 
iki medlul biribirinden ayrılmaz, da· 
ha doğrusu Nation • Souveraint~ ha-

BelgraJ' da çıkan "Samoupra
va" M etakacu'ın Ankarayı ziya. 
reti hakkında yazıyor: 

Yugoslavya ba~vekili Dr. Stoyadi
noviç'in geçen sene Ankarayı ziyare
tinden sonra §İmdi yunan Baıvekili
nin ziyareti vuku bulmaktadır. Metak. 
&asın bu ziyareti Balkan mütekabili
yetinin ve bütiin balkanhlann menfa. 
atleri arasındaki iştirak şuurunun ye. 
ni bir delilidir. Metaksas'ın Ankara 
ziyareti, resmi bakımdaıı, yalnu Tür
kiye Başvekili ismet !nönünün Yuna
niııtana vaki olan ziyaretinin iadesi 
mahiyetini haiz iae de bu ziyaretin 
yalnız şekle münhasır kalmryacağı ve 

BİR SÜRGÜN 

kalamıyacağı muhakkaktır. Akdeniz

de birçok buyük ve mu~terek menfa· 
atlerin sahibi bulunan Türkiye ve Yu
naniııtanın i,gal etmekte bulundukları 
mevki, tabii olarak, bu iki memleketin 
mü,tercken ittihaz etmeleri icab eden 
birçok mUhim tedbirlere anlaşarak te
vesaül etmelerini funir bulunmakta· 
dır. Kuvvetli bir sulh bloku olarak te
ıia edilmif olan Balkan antantı pren
siplerine sadık bulunan ve baştan ha
f;\ milletler cemiyeti mefkuresini ta· 
§tyan Türkiye ve Yunanistan bütün 
kuvvetleriyle sulhun idame ve temini
ne çalışmaktadırlar. Nitekim Balkan 
paktının diğer un11urları dahi bu yük-

sek gayenin istihsaline çaıı,ınal< 
lar. Küçük antant ile müşterek 
Balkan antantı A\•rupanın cenll 

ve Tuna havzasında sulhun ço~ 
vetli bir zaminidır. Bu zaviyed 

kik edilince Metaksas'ın Türki)" 

kezini ziyareti yalnız Balkan 

ketleri arasındaki dostluğun 

bir tezahürü değil, aynı zaınaı1 
mumi sulhun teminine matuf 

rek bir gayret kıymet ve chcnıl 
haiz olduğu görülür.,, 

nevi memnuniyet, bir nevi iftihar duyguau v 

Hele, acanta Cemalin teklifi üzerine bir arabş 
yerletib §ehri dola§mağa ba§la.dıklan vakit 
duygu onda Adeta bir antuziyazım derecesine 
tı. Sağına aoluna bakıp : 

- Aman efendim, ne terakki, ne intizam, 
ıüzellik 1 Diyordu. Burası, elli yıl evvel, hiç ti' 
hesi~ bizim Anadolu kaza merkezleri gibi 

- Do&rusu, aayimin de mükafatını görmüyor 
degilim. Gerek Pariıde Ahmed Rıza bey olıun, 

gerek Kahircde Ahmed Saib bey oh.un, bana bü
tün bunları bedava gönderirler. Hatta poıta para· 
&ını bile, Üste, kendileri verirler. Amma, ben de 
altta kalmam ha ... Onların aylıksız, Ücrebiz muh
birliğini yaparım. Malum a, biz, burada dört yol 
ağzındayız. Turkiye ise ıuracıkta, komıu kapııı. 
Her ıeyi, herkesten evvel ben duyarım. Gelen ge· 
çcn vapurların çoğunun kaplanı, kamarotu bile 
ahbabımdır. Hem bana bir bira ramarlarlar, hem 
de meze yerine taze taze havadisler verirler. 

-7- YAKUB KADRi 
yerdi. Bakınız, ne hale koymU§lar •• 

Bayağı bir gülüşle güldü ve birdenbire laubali· 
lc§en bir tavurln elini doktor Hikmet'in diz.ine ko· 
yarak : 

- Şimdilik müsaade; dedi. Ben, biraz vapurun 
iç.inde 9öylc bir k~laçan edeyim. Sonra gelir sizi 
alırım, Pireyi, Atinayı gezersiniz:. Vapur, dört &a· 

atten evvel kalkmaz, çok vaktimiz var. 
Ve : "Jeune Turc ! Jeune Turc ! ... ,, diye bağı· 

rarak uzakla§tı. Keten bezinden ve tabanları laı· 
tikten, aeasiz. ayakkabları vardı ve koyu ıiyah 

pantaloniyle, açık lacivert ceketi güneıte ruğan 

deri gibi pırıl pml pınldıyordu. Ba§ına da rengi 
ne olduğu belirsiz bir gemici kasketi geçirmi~ti 
Doktor Hikmet, bu garib adamın arkaaında.n de
rin bir hüzünle baktı. Ona kartı duyduğu merha
mette hafif bir istihkar payı da vardı. 

Jeune Turc neıriyat acantaaı Cemalin ııaybube-

ti çok uzun sürmedi. 25 dakika, nihayet yarım &a· 

at aonra doktor Hikmet'in yanında idi : 
- Çıkalım mı, beyim? 
Koltuğunun altındaki paketler hacimlerinden 

hiç bir zerre kaybetmemiılerdi. Doktor Hiknıet'in 
bu paketlere dikkatle baktığını görerek dedi ki : 

- Yolcuların çoğu çıkmı§; artık, ticareti donü-
§e bıraktım. 

Pireye çıktıkları vakit, doktor Hikmet'in ondan 
ilk ricaııı kendiıini bir hazır esvap mağazaaiyle, 
bir gömlekçi ve bir bavulcuya götürmesi oldu.. Je
une Turc ne§rİyat ac.anlaaı : 

- Ondan kolay ne var ! (Stein) e gideriz:. Ora· 
da hepsini buluruz. Fakat Atinaya kadar uzan· 
mak lazım; dedi .. 

Acanta Cemal, bülbül gibi Rumca konuıuyor· 
du ve denilebilir ki bütün Pirede, gÜmrükten iti· 
baren her raııt geldiği adamla ahbap çıktı. Hatta 
Atinada {Stein) mağazaaında bile bir iki çırak ve 
&alıcı ile tanıdıktı. Bilgiç ve alıtkan bir tavur ile 
doktor Hikmet'e istediklerini aeçiyor, fiyat Üze· 
rinde inceden inceye pazarlıklar yapıyor ve ba .. u, 
mağazanın adamlariyle bir olup ona ıunun yerine 
bunu, bunun yerine ıunu almaımı tavaiye ediyor-

du. Arada, kendisi için de bir keten koatüm çıkart· 
lı. Büyük bir paravananm arkuma geçip giyindi. 
Sonra a.ynanın karıraında durup : 

- Kollan biraz: uzun amma zararı yok yıkanın· 
ca çeker; dedi. 

Satıcıya Rumca bir takım emirler verdi. Bu es-
ki espaplarının bir ayrı paket yapılmuı içindi. Bü
tün alıı veriıleri bitip heaap puaulalariyle beraber 
kaaanm önüne geldikleri vakit acanta Cemal, 
doktor Hikmet'in kulağma iğildi ı 

- Lutfen §U benim koııtümün paraaını da gjz 

Yerin de, ben size Pireye varınca bizim dükkan· 
dan alıp iade ederim. 

Buna mukabil doktor Hikmet'in agzma kadar 
dolu bavulunu taınnak nezaketinde bulundu. Hat· 
la diğer bir küçük el çantasmı da almak istedi. 
Fakat doktor Hikmet razı olmadı : 

- Müsaade edin artık bunu ben l8.Jıyayım de· 
di . 

O, §İmdi, sırtında küçük damalı nefti koatünıü, 
ba§ında panama taklidi Japkaaı ve elinde bu el 
çantaaiyle Atina ıehrinin kaldırımları üatünde 
kendisini, orta halli bir Avrupalı aeyyahlan fark. 
ıız buluyordu :ve içinde bu benzeyiıten dolayı bir 

Acente. Cemal : 
- Ah, mon§er; dedi. Kabil olaaydı 

birkaç gün kalsaydınız. Bir, Atinanın gecesini, 
ce hayatını göruydiniz. O &akaklann kalabalıit• 
aydınlık, o tuvaletler ... Hele Faler'in bir aktaııı 
atını tadabilseydiniz, aman allah l 

Ve ikide bir arabanın içinden kolunu uu.tıb i 
hat veriyordu : • ti' 

- lıte burası (Stad) caddeai. Bura.aı (Met"" 
yet meydanı). Biraz ileride gördüğünüz §U bal1! 
içindeki bina Kralın sarayı .. Herkea girib r,eyrlP" 

bilir. ()yle, sözüm ona Yıldız gibi değil ha... . ..J 

Doktor Hikmet birkaç defa yilkaek ıeale tel"" ... 

etti : ı 

- M~rutiyet Meydanı, Meırutiyet meydaJ" 
Aceba günün birinde bizim de bir Mevutiyet ~ 
dannnız. olacak mı ? 

- A, haberiniz yok mu ? Mütariinileyh ,JI 
imiı. Son günlerde gene kanseri tepmİ§ • 

- Kim bu müıarünileyh ? 
- Abdülhamid kerataaı; be birader. 
Doktor Hikmet, içinden aevinçle tekrar etti il 

"Abdülhamid kerataaı, Abdülhamid kerataJl.l 
' Sonu vllF 
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Tütün ve kanser 
Haylice zaman oluyor, Almanya· deki k&trand•. Arjaatiali hekim tıli• 

da huı hekimler tütün içmenin kan· tiintlea çakarcbfı katnala ta,....ta• 
aere aebeh oldujunu iddia ettnitler ve rm ve hind domuslannra kulaklana• 
hunu iıbat için, dillerinde " hojula· da on a)' içeriılaele naaeri •• ,.ıaaa 
nnda kanser hastalığına tutulanlardan çrkarmıı. lnaaalar araaıaela hafif ti• 
hemen hepıinin tütün içen lrimMler tün tir)'akiıi 1a11laalann içtikleri iç 
olduiunu ıöateren iıtatıitikleri orta· paket •iraracla hir ıram katrall 1"t· 
Y• lcOJmuılardır • lundufunu ela h ... plunq, ha1'er ... 

·Bir vatan yeni baıtan 
nasıl inıa olunuyor? 

Şimdi naııl olcluiunu hilmiyorum a· riyor. 
IDAt o zaman da Almanyaclan bqka Katran ite karıtınca, ceYalt •er· 
memleketlerde ıimendüfer trenlerin- mei• mecal ka.lm1701". Daha 1911 ... 
de tütün İ9enlere mahıuı bir iki ayn 8"inde japonyalr iki Hkim. Yama• 
lc°"'l>aı'tbnan bulunduiu halde, alınan ti•a ile lçik&va, tütünü atrslanea 
lNaleriade bu ayrı kompartnnanlar almadan. MJatı katranla f arelertl• 
tütün İçmiyenlere mabeuatu. Bu fark kanıer meydana çıkanmtlarcb. On· 
Almaayada tütün içenlerin içmi)'en• lardanberi de katranla kan .. r ha11l 
lerdea pek ~le siyade oldutunu ıö•· etmek tlhoratu•arlarcla hayatı hir 
teri10l'Clu. it olmuttur. Ondan dolayı •.• 

Onun için 0 alman hekimlerinin Bunuala lMraher, ttlth ~eyiais, 
lıtatiıtilderini ıörenler, almanlarm en diye yasınaia kalemim varlllf)'OI'• 
~otu tütün İçiyor da, ondan dolayı Tütün hisim ltat mahaulümüa, tütün 
kanaer haıtalıja, tabü olarak, tütün reamindee ıelea •ariclat da devlet 
i~nlerde me1dana çıkıJor, diye ıül· büdc.aiade, ıaliba, yüluek bir Y .. 
tnutl• •• tütünün 1can ..... aebeb ola• kıin tutuyor. Sonra da : 
C&ima İn.an•mem•tlardı • - lıret etme, ltöltrelderla harah 

O •akittenheri kapanmıt olan 1'u olur. Et , .... karaciteria a.os.ıur. 
meeele timdi ta .. leniyor. Bu aefer, kuru fuulyeclea •a• ıeç, karama clo
~tünGa kan...,. .. .,.., oldutunu id· kunur. Sade ıura çorlta ile patateı 
tlıa eden, Aınerikanra cenuhunc:la esme1inclen eonra t;ir kaç alıara İç• 
9•enoe·Airea'U eloktor Raffo'dur. mele k.,fi ele - kanMI' korkuaua• 
Bu hekim de ilkin iıtatiıtik çıkan- elan _ 1aaak oluraa ırltatH hayat çe• 
)'01': Botas ._ akcilw lraaeerine tu- kilmH 1'ir ukmtı verecek .... 
tulanlarıa rizde dolcNnı, dil •• id· 01,.ı.Hil"liala. Şu halele tikin içi· 
I'~ ~ollan kanaerine tutulaalarrn da yor.anı• •• mutlaka atıalrlda, hem 
:zile ae~aeni tütün İçİ)'Ol'llHlf ... Bu. de mümkün oldutu kadar UUll &fı•• i'. a 

1 
lakla içinis. Bundan haflıa d .... auu 

tü d rJ~tin ahaliıi, zaten acb ü.. içeri çekip, boiaadan clolattD"arak 
n e, ç~ sensin, tlth b 7m.. çok huraunuadatı hiç Ç1kanaay11uz. BiJ· 

=~ v-ryor ela. onua İçiıa, kaneere le yapmu ... ı• titGa tl.._.mm pek 
D' an arm ;-' çofu tith içenl•dir. azı içerİJ• aider. Katraam ltir lulllll 

r~!-!~~bcevba k~ennetü" !i ~~1'İai•. da zaten afıshkta kalır... Eaki ••· 
'ır"DKll u e ım tunun aan • 

aerı na. :..- kileri una çabuk.lana• te-
ııl Japtıimı ilmi hir ıurette izaı. el man tırı7& . . • , , . 
edi)'Or Tü..::-d bü "k .. b a mizlerken, bu sıfrr cıtenmıH ııd .. 

• nan e en yu tuna klr '* 
ni1cotia ilkin hatrra ıeldiğinden °"" eektl. derlennif. K .. I Is.o una ,.. • 
~adan çılta~r. Nikotinin kan ..... iar Jin• mocla olaa .... 

alllraa Jek. Kaa..n rapan tüttba .. G. A. 

tiri Uç hafta önce P'. R. Atay'ın 
"111.nlar,. bathklr frkr11mı okuyanlar, 
birkaç f ır~a darb11iyle çizilen bir 
phuer gibi, birkaç ııtırla Kemalist 
türkiyenin bugünkü yüzünün ne gü· 
sel ifade edilmit olduğunu unutma
mıtlardır. Bir etki zaman ıaıeteeine 
ıöz atub, onun ilin aayfalırında üç 
beş yabancı firmanın reklimı ile bir 
iki kı,lanın yiyecek, giyecek ve yaka
cak münak11111ndan baıka bir ıeye 
raıtlayamayan muharrir, bir de bugü
nün ıueteaine bakıyor : Şu tehrin 
ıuyu 250.000 liraya. diğerinin 200.000 
lirayı, beriki tehrin ıtadı 30.000 lira· 
ya, bir kasabanın planının hazırlan· 
m111 fU kadar lirayı, bir tehrin har
ta11nın ihzarı fU kadar bin liraya. 
hastahaneai ... Okulu ... Velhasıl mil· 
yontar içinde dönen rakamların ek· 
ıiltmeye konmu, olduğunu görüyor. 

Ben, bu yekunun içinden devlet 
büdceılnden yapılın demiryollarmı, 
yolları, mektebleri, fakülteleri, köp
rüleri, su itlerini ve buıuıt idarele· 
rin yüz binlerce liralık imlr işlerini 
bir yana ayırıyor, tehir ve kaaabala· 
rımızın en hayatf tesiıı ; olarak yap· 
tıkları işler üzerinde durmak istiyo
rum. 

Susadıtunıı:, yıllardan beri her gün 
ekıiktlğini duyduğumuz türk fehir 
ve k11abalırını adeta yeni hattın ku
ran büyük itler bugün n11ı1 baprıh· 
yor, bunu araştırmak iıtiyorum. Bir 
yazıya aıfmıyacak olan bu ara,tırma
nın vardığı neticeyi önceden ıöyliye· 
Hm : 

t - Cumhuriyetin yarattıfı 
manevi Amiller : yurdun her )'&• 

nmda yükselen kUltür Ye yapıcı
lık •• yaradıcıbk hız ve ıa)'J'eti. 

2 - Bunlan meydana ıetir· 
mek için çizilen kanun yollan, 
devletin içinde veya yanı batın· 
da kurulan te,killt ve varlıklar .• 

*** 

-fJ! 
otomobil 

Tarih göıteriyor ki, bu,Unlril ftbir 
ve kuabalarmuırn pek çetu etki ta· 

YUNANISTANDA riht kuabatırın etrafında, ealrl btiyUk 
~._..;.~~-ıı~...._~.,..~--..-.--r--...a.~~·· 

kazası 
... lttumuı, 4 (Telefonla) _ BugUn 
«' ındıklıda bl le de r an olmuttur: odun 
ili ı:;-una aid, Muıtafaanı idareıinde-

amyon üzerinde bulunuı depo ha· 
:!arından lanirll Salih otlu Emin 

yondan inmek latetnit. f •kat mu· 
~ni kaybederek Yet'e d 
tUr. Bu ıırada ondan geç.n le Üfmtlt· 
toför lhıanm id e te olan 
yon, •:vata lralan:~~indeki bk bm
maı Emine zere bulunan hı· 

çarpara]ı Yaral 
yuvarla.mı, ve tek llDlf, yere 
davranırken b rar 1 Y•la katkmate 
•ından le.ime~ lefer kamyonun arka
nın otornobu1ııt olan tof6r Muıtaf a· 

cağıı:, feci bir :1r:ına dUten adam-
Hlôiteye IDilddei e embni9tir. 

nıuı .,e her umutnUUc el lroy• 
ınittlr. Uri toffir de tevkif edil· 

Tllrkl'yeye daı'r serinde, yabud da büyük kervan yol· 
lırınm ufn.lmdı kurulmufttır. Ci· 
han muhaceret, akm ve ticaret yolla

d OS tÇG yazılar rmın bir belli bıt1111 olan Anadolu \l'e 
Trakya, kaç tarih devrinde kaç fatih 

Atina, 4 (A.A.) - Ankarayı siya· ordularınm, kaç 111Ute.pllibln ayakla-
retitlde aa,.eınıe refakat etmlt elan rı altındı lralmlft bu tıopraklırın Uu
yunan psetec.ileri yeni Türkiye ve bu rinde lltilllırın hadlfı ılllndlrl ıeç
Türldyenln Reiılcurüuru AtatiirkUn mittir. DedeJerlmtı:, biru emniyet, 
Yerdijıi etıerji ile elde ettiii wraltltil•r biru kolıyca mlldafaı lçln ıehlr ve 
hakkındaki totibalarını yumaya de- lraubalarını mtldafauı kolay tepele· 

re, botulıra. 11rtlara bturtmutl•r· 
vam ediyorlar" dır •t bu lllMlHra Otmanh lmperı· 

Eleftron Viml ıueteei Zafiriıin ~e torlufunun bilyUlr ,Unlerifte kadar 
Etnoa ,uete., de VeJriarellinin he· ıtlrtlb gitmittlr. Merkeı:i devlet ku•· 
tediye bankaları hakkındaki makale· vetlendikçe, ıınırlır ba9ka lntalarda 
terini, Katimerini ıuetesi, Atatürlriln batlayıb bittikçe, Anadolu k11ab&lan, 
azmiyle tahakkuk eden yeni TiidDiye derebeylerinin, Celililerin eoygunun• 
mucizesine •e bUtUa tUrık milletinin dan korlanamaya bqlayınca artık ka· 
Büyük Şefine karfı beıledifi derin lelerin bedenleri içine habtolmak .za· 
muhabbete öair Nua.'un makale ıilli· ruretinden kurtulan kıaanlar kale ve 
leelm, AkropQll• aueteal ele flM ar• tur ımırlırından 1av19 ya.af tıJlll&· 
nı mevn etnfnMla Çallılridlela ..-. )'& Htıamıflar, 11Jd kaaebalarm yan· 

larında hartadan, pllndan •• her ttlr· 
lelerini ne,...ttnüttdir. ıu dlılpllndıa mahrum kaubalar kur· 

Etnot puten aynı amanda DMJra. mu•lardar. 
takk'in Meimll •-'• alatıenld -· O...lılarm fütuhat dnirlerlnde 
lrale ıilılletinl ne,reyllll!8Jıte41r. muaffır ordularm ptlrdiklıri ıer• 

vetlerle, devlet adamları, vezirler, pa· 
,aıar ve hayır ıahibleri uuk kaynak
lardın tat yollar içinde, lrünk boru· 
tar içeriıinde kaaabalara, camilere, 
çe,melere ıu ıetirirler, medeni ihti· 
yaçları karıılırlardı. Aralarında para 
toplayarak bUtütı bu ihtiyaçlara kol· 
lektif bir hamle ile yetiten pek çok 
türk tehirleri de vardı. 

Bugün hill yurdun birçok yerlerin· 
de bu teıiılere rastlıyoruz, bunların 
ıuyu içiliyor, köprülerinden yolların· 
dan geçiliyor. 
Osmanlı imperatorluğu yıkıldıkça, 

bakım1111ık ve yeni ihtiyaçları kartı· 
tayamamaktan dolayı için için yıkı· 
lan bu ,e)lir ve kaaaba tesislerinin ço· 
ğu; ''vakıf,, denen büyük hayır mües· 
sesesinin çalınan çırpılan paraların· 
dan arda kalanlariyle yaşatılmıı ise 
de, bunların günün ve zamanın ihti
yaçlarına yeter olmadıiı Tanzimat ıı
U.hatçılırı tarafından acı acı görüle· 
rek çareler aranmaya ba,ıanmı,tı. 
Tanzimatçı yurdıeverlerin, yurdun 

imarı için yer yer bir hareket uyan· 
dırmak zaruretini kati olarak duyub 
genit 6lçUde bir faaliyete geçtikleri· 
ni tarih kaydeder. Ne yazık ki, görüf 
zaviyesi dar, bilgisi kıt ve bütün bu 
işleri ba,aracak elemandan mahrum 
olan Tanzimat rejiml, memleket 61· 
çüıünde bir imar hareketine batlaya· 
mamıttır, bile ... 

••• 
Ltitfü tırihinl11 bundan 92 yıl ön· 

ceyl anlatan aayf alırını çevlrir1eni.z, 
iın!r mecliıleri kuruldutunu garUr· 
ıünüı: .. 

Devlet, genit imperatorluk toprak· 
ları içinden malfunat almak ve mahal· 
ıt ihtiyaçları öğrenmek için her ta
raftan heyetler getirmeye karar veri· 
yor. 

Yol paraları yerlerinden verilmek 
ve tıwıbul• gelitlerinde "küber• ko· 
nıklarını miaafir verilerek ihtiram 
vı iktım olunmık #bere INr meml .. 
lıetin ınutebır ve mutemet vı erbabı 
dirayet vı mılOmıtında.n ve esbabı 

mamdriyeti ve tıbıyit ahaliyi bilir 
..ıt.Jiıl_. jJUaer Mler vDcuJı ve koca· 
bi.frlst lıtınbu,. eelb ve dnet •• 
mubtı~ o/dukJırr u•ul ve ısll.bat mec
liai vıll.dı ltendileriyle m#Julıere o
/uamd be,.. ... ., Yollu karar verili· 
'fOr. 

Bu ıtınler hiert tarihle 1261 yrlmı 
raıtlar. Her taraftan gelen heyetler 
Yilkell kanıklırını mlaafir veriliyor. 
Heyetler mecU.i vallnın müteaddid 
müzakerelerinde huır bulunuyorlar, 
lhtiya4;1ar •e dilekler dlnleniyı.r. h· 
nunda ancak merkeı:den glSnderllecek 
bilgin lnıanlar vaaıtaılle bu ihtiyaçla· 
rı ve dilekleri kar,dayacak tedbirler 
ıhnıbllecefine hükmolunuyor ve her 
bir eyalete "'Mecallıi !miriye.. adlı 
aeyyır heyetler yollanıyor. Viliyet· 
lerden gelen vUcuh da bunlarla berı· 
ber 11Snderillyor. 

Tarih, Konyayı Selim, Buna il 
Boluya Topçu Mehmed, SivHla Aft· 

karaya Mlr Miran Toaun, Diyarbeki· 
re, Muammer, Erıuruına İ1111&il, Vl· 
din ve Nltt Alyanılr Muıtafa, Çer· 
men •e Slliıtireye Salim, UıkUb ve 
RumeUye Raı•b, Sellnik ve TrrhıJı. 
ya Ali Rıaa pı,atarın ve JWiyei Se
llteye de ricalden Selimi efendinin 

Hayat, sen ne gü%elsin! 
. 

elim, ti-" hemen hemen paraunn. kil bu kadarcık para ile aaten büyük 
.._, tolakacak yerde bir kaç ay itler r~remeadin; §Oktu, çünlrii onun 
JtlDde aı kadar ldlçtlltmek kabllte o 11yuinde biç ça}ıJIDldan ya,ayabilir
hlle ıedrdlm. Bk tarafdla memnu· dini halbuki artık bundan korkum 
num: O paralan biriktirmek, Adeti ı.lmadı. 

-·- BiLANÇ O 
koklıtıma•k ifkı blbtma, anama ye "İlteditfn parayı ıcsndermlyorum. 
bana 11kmtdana ttlrlU.BnU ıektlrmlt Kumarhane itletmlt oJmaktu edindi· 
olan btlytlk anam Hrvetinln ne ,.Wl· tim tıecrUbey.f hatıırlayarak aana temin 
de ve ne kadar •amancta yenip ttlken· ederbn W kılan lrumarda ancak ıinlr 

t11r 1ra 
dan, ıtaflr•u 96yle idi: Balkanlar• 
layar&Jr, ı•du, orta A9Npadan baf' 
lerine nciltereye, tılma1 memleket. 
oral~ belW Amerikayı ıidecelc vt 
nıaıar memıeate tilrU1 türlü f ir 
linıaııııetlrecetr. thnendUferler, yollar, 
nıaa ar )'apılmuına, bankalar kurul· 
fid ına tavuıut edecektim. Hem çe. 
d" çetit memleketler 18recek, hem 

nuny~yı ıe.zecek, hem de ...:ııup etle-
ece•tim. .... 

Se Budape9tede Marırit ad11mda ve 
n Gellert'tıe, Viyanın operuında ve 

:e~~ur kahvelerinde, lnnıporuck'ta, 
ıcı Y•da ve Taromina'da • bUyUk a• 

:~nı bir mektubunda cHmif ol
l ugu a!bl • finek attım; Kutel· 
,:nare, Soraantıe ve Kapri'de ma-

deniae etilerek Tiben'i ve o. 
::' co9Jrun hayatını andım. PuHol'· 
ru 19Ceyl cClndO. •tmek tuanu
~~- bulunmu9 olan kalJSila'nm 

.owaı tetlbn ettbn: Monte • Karlo'. 
ya ~k orada ıunterce tallimi de= •e ~ldiliniz gibi taliıiı:liiime 
fabli ıetiı'dbn. Padu'da -bir ıucuk 

Qanınr sahihi ntan melek lmdar 

Nalıletlen: N. 1, dilini lbtlr dünyada 11Srilnce bir ker• baltalığı kaanır. Derhal paran oluraa 
atızel ve Belldı kadar aenpn bir kula re daha llmlltttlr. onu ck kaybettliin paraınn yanma 
nif&nlanacatnn ıkfam bir opera fllll• ParllD! yedimte de sevk ve ıafa ile ıcsncterecetlnden eminim. 
tCSı:iinUn ardı aıra nndiml Mllhoda JMfm. Paraaıs ftl'la dünyanın en SÜ- "Elinde awcunda bir 9ey kalmadı. 
buldum. Parite uifadan •e bawlla• 111 kadınları ıl.zl Hvdlklertne Uma e· lmı Y&aıyonun. Zekanı unuttun mu? 
ram, yüzlerce fabrika katalotu •• bir diyorlar. İçlerinde yanqılmıyacaktı, Tabiri ınawur ıcsr: En kuvvetli giibtt 
o lradar da iaual&nmıf veya ••ulan· htllunilntls altına alınmıyıcalcları da olan sefalet leftdeW .-ıflan yeftrte· 
maanıı muka•ele ile dol" -1rak lıtan- yok phi: En bilyUk ailelerden olan· cektir. Tecrilbeels idin; onu da altın 
bula ıelebildlm. XMalotlarla lmsalr 1ar bir pırlantayı, orta haltller atınlce pah11ına edinmlf bulunuyorewı. İddia 
ve bnuaıa mulr .. eleler bana konıKYe, bir koltilmU. oı.1 hl.zmetçlleri de bk ederim ki alb aye kalmu, Şi,llde •· 
kundura cilhı, pabuç yatı, turJU, un- ipek çorabı red edemiyorlar. partnnan veya Botu içinde kCS,k 1&· 
ballj ldtuk, matbu mtınkkebi. rad· Tolratllyanda, haf ta tonunda pr· bibi olunun. 
yo, ll'llnofon pilli•· çorab lpJ.iii ılbl ıonun ıethditi heaab puıluı ile bir· in bir taftlye: OnümU.deJri bir 
bir çok etyanın Türkiye acentaııtmı lllrte bir de mektııb aldım. Ame&mlll kaç ,Unde kendini meyua tefli, kim· 
vennelrtedir. llmdl Tokatliyanda o- yu111nı tannaaı mıyım? letiı bulacak, ve e ........ ; ltlr tehlike 
turuyor, Ytmelderlml Perapaluta yl· ile ır.,ıJ•pcalcam: lem ı.elll iç.in 
yorum. Konya Z5 ilk tetria ı.r, .. çıkacalr olan lrildmclan lrıaf · 

EveUd ıtln amcama yuarak yapa• "lervetinl bu kadar km umanda nbadan kaçarcuma kaç, otlum ı ıı:ve; 
cağım ticaret &flerinde sermaye yap• yi)'{p bltirml• olmandan dolayı Uk h· tı11Mm ederim ld o lrll.dm. 1aa yıfları
mak Usıre ltlr Irat bin liralık blr •· et 11nl tebrik edeyim: Diflerlnla 1au aı aaptedemıdliln eanada Wll unu
ftlllCtk llnclermellal teklif ettim. ... reee •tl1m oldufunu his tahmin tulmu hl811letler edecektir, İki ıU· 
Artık hayatımı tana e.mt bulu- etımtmlttlm. Demek ld otu• bla Wrıyt sel kol ~ıında atlamak ınkli bir 

nuyorum. Günde oe Ura ile memlek.., yalcın bir para bu lrader l&IDlftda ye· teYdir. Pakat inıan bUtUn lmrünce 
tin en libel k&telerinde Y&ftyorum. neblllrml9 t bunu bana tijnttiliaden atlamaz: n 111cıntıdan kurtulup da 
Vak~ henu. Hftlln .. mefhur olmut dolayı da una tıteldrUr edey.lm. eunu ,Ulmek ittlyecetln atın yalıtu ba91-
defi1ım: f~t o rünleria relecei'in da derhal illve edeyim ki bu netice· na ,Ulmek hanını tadMnU olurıun. 
den de ilmidllyim. den §Ok memnunum. Zira aervetin lü- Ayıfını köttekleme, btlr bir adam o-

Ara ma ..., ed!,__: Paıa1ı ı. mmaaüa u we,. toktu: hdı. PIR· ıuu kalmap bak. 

YENİ ŞEHİRDE 

Telefon buhranı 
önleniyor 

P. T. T. genel direktarlüiü yum 
bir madde geni9letl1metlne rıjmen, 
abone taleblerlnln artmuı " kartı· 
lananuyacak bir hale ıetmi• otmaar· 
nı gös önüne almıftır. Genel direk· 
törlük yakm bir iıtikbalde meydana 
çıkacak olan telefon buhranını ISnle· 
melr üzere Yenitehirde bayındırlık 
bakanhtr lcartııında in,a edilmekte 
olan P. T. T. bin11ında yeni bir tele· 
fon 11ntrah kurmıta karar vermiıtir. 
Genel direktörlük bu aantral için Hl· 
zumlu olan makin• n malıemeyi ıi· 
pariı etmit bulunmaktadır. 

Kayseri- Sıvas 

-S-

Kızll geyiOin beyaz 
kadını 

Sise ltir Amerikan muafı anlata
c.atan. 

.... Miıwri ile Rotös clafları ara• 
uatlald çayırlarda yqayan Ameri• 
kaa yerlileri, 1829 ye doğru, 
411.000 kiti icli J 1870 de 246.000 
kaelar ya 'Hl' ya yoktular.. Siu'lar 
I0.000 aüfaalu, çok dötütıen bir 
ka1'ile •• topraklan ela A YJ'UPanıD 
dörtte 1'iri ıenitlitincle idi. 1837 .. 
1111 de Birletik devletı.le yaptık• 
lan aaellatmalar ilzerine l\ududlan• 
aı ıeri çelanet• •• lrüçülmeie razı 
oldular. Fakat Amerikan memurla· 
n ~u aacllafll"llar hükümlerini hiçe 
aaydılar. Yerlilerin, Oturan Boya 

telefonu adında.ki rei.Jeri ıilaha Nnldı; harb 
1 111 ltirdü ı Birçok zaferlerden IOD• 

Büyük ,ehlrlerimbl blribirine bal· ra kalabalık difman kartıamda Ka
hyıcak telefon proıramına· dahil bu· udaya artman reia, ancak 1881 de, 
lunan Kayseri • Srvaı telefon hattı· fakat beraberinde topu topu 45 ..,. 
nın in,aaına devam olunmaktadır. kek, 67 kadm ve 73 çocuk olduita 
Hattın İnf&ll bu ayın aonuna doğru halde, kendilerin• tabai• edilm ,ye. 
ikmal edilecek ve hat, işletmeye açı· n döndü. Aacllapna hükümlerine 
lacaktır. yine ria,etıislik edileli. Aıiler kur

Pasaportlarda 
müşterek vize 

Muhtelif tabiiyetlerde oltalar da 
ıırf itmt incelemeler, tenezzüh ve H' 

yahat makaadiyle yurdumuza ge!mek 
iıtiyen ecnebilere, göıtereceklerı ka
file reitinin puaportuna lbnn gelen 
meşruhat verilmek ıuretiyle müşte· 
reok rize verilme-sini karırla,tırmıf-

tır. 

batkanhklırında azaları ya mal veya 
idare memuru veya hıoca, katipleri de 
ekseriyetle mollalardan mürekke.b o
lan on M)retin gönderilditinl yaıı· 
yo~ . 

Heyetlere pıditıhın önünde darek· 
tifler verlliyor. Heyetler bol para ile 
yedi ıekb ay dönüb dolatıyorlar, gö· 
rüb duyduklarını torba torba Babı 
Aliye bildiriyorlar. 

Netice; bu raporlardan huU.ıalar 
çıkarılıyor, Meclisi Vılıda ıöı:den 
geçiriliyor, icruı mUmlriin buı teıiı· 
tere, iti kolaylaftırmak için İıtanbu· 
la yakın yerlerde ba,ıanmaaı kararla· 
fl)'Or. İzmit tarafuım imar iti ıerll• 
kere, Oellbolunun imlr iti kaptan p&• 
flya veriliyor. 

Söı:U. Vidin ve Nit eyaletlerine 
ganderilen heyette kltiplik eMlı ta· 
rihçi Ltltftlye bırakalım ı 

Diler mahalterdekt itler için mtl· 
teaddid zabitler &öndertlmit ile de, 
•• .. çofunun ıhkfmı rehini lhmıl ~e rr
rıkı mıkfulü sanduku bıttıl olmUf-
tur. Çiinkil Jl~lisi Vala reisi SlJley
maa pap ayrıldıktan aonrı Bıbı Ali
ce kabine detiştilinden Jleoıli6i 

lınlriyenin bıaı ıe~mii ve bir ıniid· 
detçik teflbbüıatı caliyede bulunul
mqtur. lfbU llecaliai lml.ıiyenia ae
tic••inden tım•miyle makı.11d hu•ul• 
ı'lemedili mi•ull(J, imi.tat saireye dı· 
;, •iyıduiyle ikdam ve himmet olu· 
nan ve haı:inece derecewiı: ledalcArlıl 
edilen ftyleria çotu dı na tım.tm hl· 

••• 
Cumhuriyetin tehir ve kaaıbaları 

lmlr içhı çuditi diıiptlnli ve pllnlı 
yollardan ve yarattığı nııtalırdın 

fUIM(an ıeçirildi. 
Bu aatrrlan yazan zat on doku• 

naca una methur aeyyahlannclan 
Simonin' dir. 

Maaala deYam ediyoruz : 
"Oklahama' daki topraklarında 

Krsrl Geyik admda bir Amerikaa 
,....ıi nui, aakin yaııyordu. Bir 8'ia 
onu "aolıun yüzlü,, lerdea birka9 
kiti siyaret ederek büyücek bir pa• 
ra mukabilinde yerlerini aatm alma· 
ia haarr olduklarmı .cfylediler. KJıo 
srl Geyik hu teklifi reddetti. Birlw; 
hafta aonra ıenç ve çok güzel bir 
heyaz kadm, oralarda .. ,.abat eder
kee ayaiı lturkularaık rünlerce Kı· 
ıal Ge,.iiia miufiri oldu. Yerli tef, 
hayatnua aoe demlerinde aevmei• 
ltatlallllfb. Genç •• ~k ıüzel ':'-
dmla kalkıp bir Amerıkan tehriıı• 
ıitti. Orada ve bir batka Amerikan 
tehrinde a)'Bİ kadınla iki kere .e•• 
lendi. Adı Jack.on Barnett olmut-. 
ta. Usun bir bal ayı aeyabatından 
aonra kanar il• birlikte memeleke·· 
tine döaea reiı, topraklan üzerinde 
1'ir takım petrol aondaj kulelerinin 
yükaelmekte oldufunu ıörerek f&f'" 
b. Bayan Kızıl Geyik kocaıma an• 
tattı ki bu topraklarda petrol bu· 
lunmut ve kendileri de artık sengin 
olmaflard1r. C-." çok sfiael A· 
.....-ikalı IMyas kaelmm ihtiyar yer
li koc.au aoterler huzurunda birçok 
makanlel• bmaladı ve bütün aer
.. tiai kanuaa l»D"akarak 1934 de 
ildü. 

Şimdi, yerlinin 250 kitiden ibaret 
olan kabileıi, rahmetlinin karı11 a• 
leyhine, Oklahoma mahkemeainde 
ltir "lıileli miru,, davuı açmııtır. 
Oklaltomalrlar, bugünlerde, 250 
,...u, o aca.)'ip kılıklariyle, mahke
me cehelerini aeMis ve dikkatli ta• 
ld1' etmekte oleluklarma bakarak 
ha)'fft ecliyorlar." 

Bu aatırlan yaaaa, aon aiinlerde 
Aakaraya ıel• 1'ir yabancı dersi· 
dir. 

Maeal bu.• 
Methur K""•• ile T illıi hiki.ye

linden 1'ir inrili• ıu neticeyi çıkar
mqb ı "Peynir 1erken atamı aç• 
mamalı lazımdır.,, 

yarın bah1edecetis. 

Bis d• bu Juuadan, o incili• gibi, 
fU imsaıaz ve cinaaam hiaaeyi çıkara· 
1'iliri• ı "Kuvvetli olmıyanlar yok 
olarlar; yirminci aaırda biılerine 
mailu1' olma1arak ıörinü açmak 

Nıqül ULUC " bilıili olmak lbmıdrr.,, N. B. 

"Akrabamıı:dan biri f8yle derdi : 
~ce yanıı t'Ve ıellrıem karım hid
detleniyor; uat ikide gelılnem atlı· 
yor: ubaha kartı geHnem uyuyor. 
Halbuki inun evine her cUn ,Uakla 
beraber gelemez ya! .... " 

"Bunları hiklye etmekle evlenmek
t-en kaçınmak lbım getdltlni anlat· 
mak iıtedim: YıfHın hürriyet 1 

"Burada 1enden ayrılırken ıCSylemi• 
olduklarımı tekrarlıyorum: Bana or· 
taklıık teklif edecek btr itla • ama 
ciddt bir lfin • oluraa onu memnunl· 
yetle tetkika hazırım 

''Seni aeven amcan. 
••Ahmet Sım" 

&örilnüyorlar. Kadık8yünde veya Oı
lrildardı bir oda kiralayıp uf ak i,ter 
pefinde akpmı ettikten ıonra bir ku· 
zu batı veya bir parça peynirle karnı· 
mı doyuracairm günlerin arifesinde, 
ıözlerimin &nUne gilmüt takımlarla 
donanmıt, beyaı: keten örtülü sofralar 
ıeliyor. 

Amcmun tahmininin tahakkuk ede· 
bileceğinden çok tüpheliyim. Henüs 
ıahi.bi olduğum üç bin lira kadar pa• 
ranın hiç olmana üç 1ene bana yet· 
me.i lbım. ... 

Otelin en alt lı:ıatındaki mutfaktan 
burnuma Vlftilya, çukulata, reçel ko· 
kulan geliyor, Yemete mecbur olaca• 
I• ı:eytin, faulya piyazı, ciğer ka· 

Hqiye: Se&lin için hl.Zırlatmıt ol· vttrmM• sibi ftylerl dütünuyorum. Ya 
dutum bir retmi bu melctubla &önderi- her tabah yaptıtnn banyo, maaaj, ma
yorum. Fotoğraf, ceddimia deabcinln nilriir, tırat ne olacak 1 
çiftlikteki tabla.undan kopye edilaıit- Acaba hangi ite baflar ba,ıamu mu
tir. Ona 11k ulc bak: Sula iatill'baliai v.affaldyetaiı:J.ikle kar,1ıa,.cağmı? Zi· 
göıterecekt\I'. ra beyle oturup dütUnecek değilim 

. • ya ı Her halde kazanmak için bir ta• 
Büyük ananım oğlu, pinti herif 1 pa· 1n111 teftbbütlere giri~k liı:ım. .. 

ra yerine nuihat r X•climi defterdarlıkla memur veya 
Kan bqıma çıkıyor, hopluyorum. bk ticarethaned< ıatıcı g8rüyor.;m: 

Sinekler de kötü dilfiincelerim lradM' Bnıemden belime doğru bir kaç damla 
beni rahattı• ediyor. tldaladea de terin ıddılmı hlı ediyorum. 
kurtulma1c i9ih bafkona fırlıyor1JID. ~ bu İltanbul ı falrat içinde bulun· 
Sut on yedi. ffaya kuarryor. ~ dutum Hfaleti btlytlk tıtmbuldan 
billerde güzel kadmJar l~P ılcliyor~ bafka hangi tehlrde afı:leyebilirdim? 
tar: kar9ıkl mataıalarda ampuller, eti d b' 

1 d\ o-ı "'··'- bir revaak Orada, Be9iktqdı veya Taksim e ır 
ı:e ' "' 1 ctyaya ....- da k al f k h k P rll-verlyoı Bilmem, o bcbnlardd da, 0 ir ar, ı ıt er ı fllD• a 
pahalı ~.yadan da artrk ma1ltum ota- ten cetirdilim koltümlerlml giyerek 
caıım ıcta ml, biat ,....... 4111& cadt (Sonu vaıJ 
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Zongulclak'taki malıkii.mları çalıştırma teşkilatında mahkumlar 

Türkiye hapisanelerinde relorm 
Turkiyenin hapishane reformu me

selesi üç esaslı prensipfen miılhem
dir. Bu reform hareketı, evvela 
( bir çok kullanılmış kelimenin en 
aalim manasiyle) tamamen milli 
olmu~; yani yapılan ıslah hare
ketinde daima türk mahpusu nazarı 
itibare alınmış, memleketin ~eraıti 
göz önünde tutulmu~ ve ecnebi ha· 
pishanelerin her hususiyeti öğrenil
miş ve tetkik edilmiş olmakla bera
ber yapılacak işe şuursuz bir taklit 
ıhtırası asla karışmamıştır. kinci o
larak, kurulacak ceza ilmi ve sistemi
nin daima tecriibeye mü.stenid ve prag 1 

matik olması lazım geldiği unutulma
mış; ve nihayet üçüncü olarak da (ki 
en mühim nl'.>kta budur) tUrk hapisha
nesinin reformu şu fikirle meşbudur 
ki binalardan ve programlardan çok 
daha fazla bir ehemiyeti haiz olan bir 
'ey varsa o da türk şeflerinin şahsi
yetinin ve türk davası karşısında gös
terdikleri sadakat ve feragatin her 
§eyin fevkinde oluşudur. Türkiye, 
hem bu prensipleri, güdebilecek kadar 
cesur bir adliye bakanı hem de bu 
prensipleri tatbik mevkiine koyup on
ları başaracak karlar muktedir bir ge
nel hapishaneler direktörü bulmak ta
liine mazhar olmuştur. 

Zirai bir ceza kolonisinin 
te§ekkülü : 
Atılan ilk müsbet adım, İmralı a

dasında zirai soydan bir ceza kolonisi 
kurmaktan ibaret olmuştur. Cesamet 
itibariyle takriben sekiz murabba 
(mili) ihtiva eden bu ada İstanbuldan 
"tuz ıekiz mil mesafede ve en yakın 
toprağı yedi mil ötesindedir· Bu ada
nın topragı münbit iklimi de mutedil
dir. Ada, 1922 yılma k<ıdar me&kün 
bulunmuştur. Fakat 8 ikinci kanun 
935 tarihinde Şerif Başoğlu'nun ida
resindeki elli mahpus buraya getiril
diği zaman adanın ilk sakinlerinden 
kalan yegane emareler, iskelenin ya
kınında bulunan damsız bir binanın 
dört çökük dıvarından ibaretti. Bu
raya getirilen elli mahpus ağır cürüm· 
ler işlemiş ve bu cürümlerinin bir kı
um cezasını eski hapishanelerde gör
müş kimselerdi. Şerif Başoğlu tara
fından diğer mahpuslar arasından se
çilmelerinin sebebi de, gerek ha pis
hanelerde bulunurken gösterdıkleri 
ahval ve hareket gerekse de yeni ko

İmrah'da Edirne'de 
ve Zonguldak'ta 

koloniler 
.............................. ~ ........ ~·ı 

1 YAZAN: 1 . . 
ı • 

i Howland Shaw i • ı : ı 

! Birleşik Amerika f . . • • 

L~'.~~~~~~~~~_i 
tiği zaman, mükafatını bulmakta ge
cikmez. İşte lmralı'da da böyle oldu. 

Bu gün İmralı'daki hayat şartları 
büsbütün değişmiş ve inkişaf etmiş· 
tir. Bir direktör, bir muhafız ve iki 
jandarmanın uhdesinde 165 mahpus 
vardır. Damsız bina, tamamıyle oturu
labilir bir hale getirilmiş, kolonicıler 
için diger bir bina tamamlanmış, bir 
üçüncü binanın yapılmasına başlan
mış, bir çok yollar yapılmış ve 250 ac
reslik bir arazi işlenmiştır. K-oloni. 
bir yıldan daha az olan bir zaman i
çerisinde ziraat mahsullerinin satışını 
yapmış, masraflarını fazlasiyle çıkar
mıştır. (21.000) sterling veya (16.000) 
dolar. 

Bir ikınci ziraat kolonisi de, Mayıs 
1936 rla, Edirnede yapılmıştır· lmralı'· 
dan bir kaç kişi buray.a nakledilmiş 
ve İmralı'nın ruhu buraya da aşılan
mak istenmiştir. Hatta bir yeni teşek
küle, ilk ayında, Şerif Başoglu neza
ret etmiştir. Edirnedeki koloniciler e
vela büyük bir kışla diye yapılmı§- ve 
ancak 1933 yılında hapishane olarak 
yeniden düzeltilmiş olan bir mahalle 
yerleştirilmişlerdir. Üç kişiden mü· 
rekkeb bir idare heyeti ile sekiz mu
hafızın nezaı eti altında bulunan bu 
mahpusların adedi, bugün, 100 dür. 

bir reJime tabi tutulacak ve mekteb
lerin iştirakiyle vücuda getirilmi~ bir 
rejime bağlanacak; cezaları altı aydan 
fazla olanlar da, muvakkat bir ;:aman 
için, İı;tnbuldaki yurdsuz çocuklar 
mcktehine yerleştirileceklerdir. Adli
ye bakanı, mlicrim tiirk çocuğu için 
en uygun ve en elverişli olan müesse
senin hangisi olduğu hakkında henüz 
kararını kati surette vermiş değildir, 

Karıun re rıfrmnnanıclcr : 
Hapishanelerin ıslahını teyid ede

cek olan kanun ve nizamnamelerin 
tanzimi işi, ağır agır ve itina ile iler
lemekte olup bir tımlftan eski ceza 
sisteminin, diğer taraftan da yeni mü
esseselerin iş birliğinden edinilen tec
rübelerin kritik bir tenkidi üzerine 
m ·ea~ ir. Mesela tmralt tecr.i.lb,.le
rinin bir muvafakiyetle neticelendiği 
görüldügü zaman yeni müesseselerde 
çalışanların hizmet müddetinin, eski 
müesseselerde çalışanların müddeti
nin iki misli sayılması takarrür etti
rilmiştir. Şubat 1937 de ce.za kod'unun 
eski sistemi, bir ilerleme sistemi le
hine tadi1 edildi. Önümüzdeki son ba
harda adliye bakam hapishanede ya
pılan hizmetin bir karriyer (Carriere) 
şekline gelmesi için bazı nizamname
ler tasarlamaktadır. iŞmdiki halde 
hapishanenin direktörü de dahil oldu· 
gu halde bütün personeli çok az para 

alınaktadırlar ve bunlar için bir te.ka
üd sistemi de dti§Ünülmemiştir. U-

loni için lazım olan bazı kabiliyet ve Ma'dcn ocaldlll"llt<la çalıştırma 
meziyetleri haiz oluşları keyfiyetiydi. 
Bu mahpuslar, lstanbulda bir araya f acıliyeti : 

Diyarbekirde 
sürekli 

yağmur yağıyor 
Diyarbekir (Husuai Muhabi

rimizden) - On beş gündenbe
ri bölgeye hiç durmadan yağ· 
mur yağmaktadır. Yük9ek yer
ler k<\rla kapandı. Bu yağış yü
zünden H~kkari, Van, Bitlis, 
Siirt, Muş gibi yüksek ve uzak 
vilayetlerle Diyarbekir arasında· 
ki otomobil ve kamyon servisi 
kesildi. 

Vilayetlere ve kazalara gidecek yol· 
cular Diyarbekirde havanın düzelme· 
sini beklemektedirler. 

Dicle l(Üncl en ~üne 
kabarmaktadır 

Vakitsiz bastıran yağmur ve kış bil
hassa yapı işlerine çok zarar vermiş
tir. Birinci umıımi müfettişli~i teşkil 
eden vilayetlerde ve 

0

Diyarbekir mer
kezindeki bütün inşaat, yagrnur yü
zünden tatil edilmiştir. 

Tamir ve yeniden inşa edilmekte o
lan yollarda çalışmalar durmuştur. 

Yagmur dev:un c.tmektedir. 

Uıman ETi 

Muğlada parti 
kongreleri 

Mugla, 4 (Hususi) - C.H. Partisi 

semt ocakları ve köy ocakları kongre
lf'ri bitmiştir. Kongrelerde halkın di
lekleri belirtilmiş, kongre çok hara
retli ve çok canlı olmuştur. Birçok 

yerlerde ocak heyetleri yeniden seçil· 

miştir. Nahiyelerdeki kongreler de bu 

ayın 15 ine kadar bitecektir. 

zım olan k;ınun ve nizamnameler tes
bit edildikten sonra hapishane ~ervi

sinin istilzam ettiği yüksek vazifeleri 

görecek elemanlar, üniversitenin hu

kuk ve tıb fakültelerinden almaya te
şebbüs edilecektir. 

İşte Türkiyede hapishanelerin re
formu hareketinin yaptığı ve yapmak 
istediği şeyler, bundan ibarettir. Mad· 
rli bakımlardan ve sırf istatistik ölçü
lerine göre elde edilen neticeler, pek 
muazzam görülmelidirler. Mevzubahs 
edilen yeni programlara tabi kılınan 
mahpusların sayısı pek büyük olma-
.) a.UiJ :,... niS•• ........ oı..J .... - :,ı~-- -!~.~~ .. 

dı'a bakanların indinde gözü çekf'cek 
azametli binalar da pek mevcud de
ğildir. Fakat hapishane meselesinin 
telakki ediliş tarzı göz önüne getiri
lir, problemin halli için sarfedilen 
ce.hdin ve ~üdülen prensiplerin kıy
meti di.işünülür ve bu prensipleri tat
bik mevkiine koyan insanların kıy· 

metleri dikkate alınırsa - elhasıl mad
di ölçülere gelmiyen bütün bu değerli 
kayfiyetler hesaba ktılrrsa - o 7.aman 
bu gün Türkiyede mevcud olan bu 
sahadaki hal ve vaziyet, layikiyle an
laşılır, hatta btı hal ve vaziyetin, Tür
kiye harici için de haiz olan şümul 
ve ehemiyeti, takdir edilir. 

DÜNYADA NELER OLUYO 

Hırdavat dükkanı 
benziyen bir mi 

Bir hastabakıcı 
ile bir doktorun 

hikayesi ıGeçenlerde Paris hastahaneler 
birine bir sürü vida. ç.ivi, dil 

Londra hekimlerinden biri, bir "ka- ne yuttugu için kendi8 ine derhal 
dınrn tasallutundan kurtulmak ıçin liyat y;ıpı\maı;ı İcab eden bir ad 
mahkemeye müracaat etmiştir tirilmiştir. Ameliyat yapılmr' 

Genç hekime gayet çalışkan bir hı:ıs- d;ımın midesindeki hurdaların 
ta bakıcı kız tavsiye edilmi". Günün çıkarılmıştrr. 
birinde çok ciddi bir hastalık vaka- Bu kadar çivi ve vidayı niçi 
sında, hekim kızın ·yardımımı lüzum muş o\dugu sorulunca; bu adaın 
görm.ü~: k'.z: hakik;ı:e.n iş!nin ehli ve yutma numaraları yaptığı söyle 
kendısıne ıtımad edılır hır hasta ha- şu hadiseyi anlatmıştır: 
kıcı. olduğunu hu münas~betle isb;ıt 1 Bu arti!'t, bir ak,am numarası 
e~ı~. Bundan .~olayı, hekım de f.rrs;ıt tirdikten sonra gardroba gelmİ§.· 
duıtukçe. kızı ovmcg.c ve her ve!';ıledc kat 0 giine kadar hayranlıkla 
kızı tavsıye etmege başlamış. Fak;ıt !anan numaralarına, seyirciler h 
ç~k .. geçm~den ~z bu .alakayı .haş~.a dense itiraz etmişler. Tiyatro 
turlu tefsır etmış, yanı, bunu hır go- nunda ıslık çalmak ve giırültÜ 
n~.ı meselesi yapmış olduğunu gör- makla kalmamı§lar, ırard.roba 
muş. cum ederek sahtekar, diı 

.. K.~zı~ gönlün~e~i ateş, büy.ud.~~çe baz gibi sözlerle adamcağızı a 
b~~yumuş. Hekımın cesaretıuzlıgıne mışlar. O da sahtekar ve göz boy 
hu~ederek, a~k kapısını açmaya ve olmadığını onlara hem isbat e 
derdıni dökmeğe karar vermiş olacak kendi!e~inı utandırmak makea 
k~. gönlünü kaptırdığı adamla tenha önünde duran çivileri, vidaları, 
bır yerde karşrlaşmak fırsatlarını gö- !eri, haıorlt muamdarına kanaat 
z~tlemeğe koy~lmuş. İlk teııadüft~ he~ cek ne v;ırı;;ı. hepsini avuç avuÇ 
kım, kızın ~.ahne acımı~ .ve ken~dısını ma~a başlamıs. Onlar da, gözl 
arkadaşça ııozlerle tesellı etmcge ç;:ı. nünde yapılan bu acıklr nu 
lışmıt. F;ı.kat, yanan tutuşan gönül, seyrettikten ııonra, artiııti atkı 
kızı~ gözünü karartmış olduğu için, oradan ayrılmışlar. · 
bu lafların hiç biri para etmemiş. Her Sabrı tükenip hiddetini yene 
yer~e, her saatte bir karşN1ına dikil- gi ic;in ölçüsünü 1ı.a•ırmı• ola.n 
me ·· d b" k f Y ., T ge, gun e ır aç de a telefonu ;ı. bir müddet sonra sancılar içinde 
çarak, hekimi çıldırasiye sevdiğini ranmaıta başlamış ve baygm bir 
söylemcğe devam etmiş. Çileı:lcn çıkan hastahaneye getirilmi,tir. 

zavallı hekim, neye uğradığını şa~ır

mı§. En ııonra mahkemeye muracaat c 
derek, kendisini hu de-rdden kurtar

maların ıistemi~ Zorla güz~llik. olmı-
yor, vessl'lam. 

Tabloları 
rutubetten 

muhafaza için 
Londra ıehrinin çok rutubetli olma

sı yüzünden bur.adaki resim galerisin. 

de büyük ilstadlara aid tabloların ço

ğu camlı çerçeve iç.ine alınmrftır. 

Fakat camlı çerçeve içine alınmış 

koyu fonlu tablolardaki ehmı\İyetli 
_t!__,.., 11--.- - ... ,.;_,.,,,.!t. _,_ 1:'9 f.!' ... ,. ___ .1 I - ,JI ! 

ler. , Bundan dolayı ingiliz ıanat Ale

mi bu metiele ile yakından alakalan· 

makta ve rutubeti alark hayavı kuırut
mak makinelerle galeriyi cihazlan-

dmnak çarelerini· araftfrmıiktedrr. Bu 

tertibat yapıldıktan·son~ Rembrandt 
ın §ah eserlerini camsız seyretmek im

kanı olacaktır. Ancak, Londn galeri

sinin gl'nel direktörü Bay Kenneth 
Clark, bu tecrübe muvaffakiyetli bir 

netice vermediği takdirde. sanat ale

minin bir daha yerine gMrilm~ine 

imkan olmıyan bir çok hazinelerinin 
mahvolop gitmetıinden korkmaktadır. 

Maymunların 

oyna~ıklan oyun 
Geçenlerde Kalküta istasyon} 

dan birinde, yolcular ç.ok mtifkü 
vcıziyete dü"~ütlerdir. 

,fohtelif zamanlarda hareket 

tr.enlerle seyahat etmek üzere 

yona gelen yüzlerce yolcu, tren 
hareket etmif olduklarını hayret 

de tesbit etmiştir. Hatta, tat"İf 

saatten üç çeyrek saat evci gelen 

cı..lar bile, yolculu~ yapacakları• 

lerin, çoktan hareket etmi' oldu 

nr gördükleri zaman afallayıp kal 
lardır. 

lıtasyon fdareainin, trenleri va 

türlü anlamayan yolcular, iswy 

rektörlü~üne hUcum etmiflerdir. 
içinde ne olduğunu bilmiyen dire 
de vaziyeti tetkik edince, şaşırıp 
mıştzr. Çünkü, hareket tefi, trenl 

istasyon peronlarındaki büyük 

dakika laşmadan hıı.reket ettirilmi 

duğunu söylemiştir. nu ifad 

ıonra, at~ püsküren yolcular bA.f 
nı büyük saate çevirdikleri zaman 
va hallolunmuıtur. Saat tam al 
dakika ileri imiş. Yapılan tetkikl 
neticesinde, bir maymunun saatle 
nadığı ve yelkovanı bir aaat ileri 
ziyete getirdigi anlaşılmı,tır. 

lb> n ır manzara 

getirilmiş vapura bindirilmeden evel Hapishanelerin ıslahı hareketınin 
kelepçeleri bileklerinden alınmrş ve uç üncü teşebbiısı.i, hen uz başlamıştır· 
beş jandarmanın refakatinde oldukta- Bu teşebbüs, mahpuslar arasından iti
n halde de çadırlar, erzaklar, kô.zma na ile seçilmiş olan bir zı.imrenın Zon
ve küreklerle birlikte lmralt'ya geti· guldak'ın bı.iyı.ik maden ocaklarının 
rilmişlerdi. İmralı, diğer topraklara, birinde çalıştırılmalarından ibarettir. 
zaman zaman ve gayri muntazam bir Bu itibarla maden sahiblcrile bir mu- ı 
şekilde işliyen küçük yelkenliler ve· 1 kavele akdcdilm.iş ve b~rad~ çalışacak 
ya motörlerle baglıydı. Fırtmalı ha mahpuslara sekız saatlık bır çalı§ma 
valarda ise İmralı ile diger topraklaı günu ile mahpusları himayeye matuf 
arasında her türlü münakalat kesilir· daha başka şartlar temin edilmiştir. 
di. Bu inziva, ani bir ihtiyaç, veya za Keza bu mahpuslar ic_rin daha başka 
ruret vuku unda böyle her türlü yaı. binalar inşa edilmiş ve kendileri ıçin 
dımdan uzak kalma istirarr ve yenil- terbiyevi ve eğlenceye aid program
mesi lazım gelen güçlüklerin burada !ar tesbit edilmiştir. Şimdiki halde 
böylece mevcud olması kayfiyeti, mu· bu mahpusların adedi, yetmiştir. Bu
hakkak ki Şerif Başoğlu gibi hapis ranrn direktörü, İstanbul üniversitesi 
hane reformu işine kendini bu kadaı hukuk fakiiltesi mezunudur. Bu mah
içten baglamış olan bir kimseyi cez pusların bir tek muhafızr vardır. Eger 
bedccekti. Ve filhakika da böyle ol- bu tecrübe, müsbet neticeler verecek 
du: Şerif Başoğlu, burada muvaffakı olursa, gelecek yıllar esnasınoa mah· 
yetini teskil eden asıl unsurlan, idare puslann adedi tedricen arttırılarak 
meziyetlerini kullanmasına vesile o- 2·000 gibi azami hadde çıkarılacaktır. 
lan asıl ~rtları bularak eserini kura· Bu meyanda diğer maden işçilerinin 
bildi ve hapishaneden ziyade burad:ı de hal ve vaziyetlerinin, esasen za
hir komün de vücuda getirdi. Direktör mania iyileşeceği muhakkaktır. 
jandarmalar ve mahpuslar, hep bera· Önümüzdeki aylar esnasında lmra
ber el birligiyle çalıştılar, aynı yeme lı, Edfrne ve Zonguldak kolonilerinin 
ği yiyip aynı yerlerde yatıp kalktılar sakin adedi, arttırılacak, bununla be
Fazla olarak müessesenin istikbalini raber bu artma keyfiyetinin, yeni ge
düşünen, karşısına disipline aid prob- !enler bakımından vaziyeti ve u.ıralar
lemler çıktrkça bu problemlerin hallı da hakim olan ruh ve zihniyeti te
zımnında usuller ve metodlar bulan messül etmclerıne mani olmıyacak şe· 
direktör, bu işlerden maada mesela ba- kilde husule gelmesine dikkat e<lile
ıan bütün gece hasta bir mahpusun cektir. Ta ki, yeni gelenler, bu ruh ve 
başında beklemek ve mahpuslara derş zihniyeti iyice ve bol bol kavrayabil
okutmak gibi şeylerle iştigal ediyor- sinler. Temmuz ayı iptidasında reşit 
du. İşte muhakkak ki bir işe bu dere- olmıyan bütün mücrimler, hapishane
ce bağlılık ve bir iş için bu derece fe- !erden çıkarılacaklardrr. Bunlardan 
ragat, bilhassa sağduyu ile elele git- cezaları altı aydan az olanlar hususi Adalarm t,."tlmları arkasın "dan Ma_rnıaraya bir bakıf 
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H 1 K y E 
iz bırakmıyan zehir 

Prof csör 'Grault 
çall!IM odasının 
kapııını kilidledik· 
ten sonra yazihane· 
ı inin önüne otur· 
du. 

Benzi sapsarıydı 
~ yeniden okuma· 
ğa hatladığı bir 
mektubu tutan el· 
leri titriyordu. 

Bet ıcncdenberi 
evliydi. Şu halde, 
kalbleri genç kal· 
mıf yaflı adamla
rın ba,ına gelen bu 
sevgiyi duyduğu 
zaman kırk sekiz 
yatında idi. 

O sıralarda, cid· 
di bir ilim olan 
Grault, bir mekteb 
çocuğundan daha 
fazla atık olmuf 
bulunuyordu. 

Büyük alim Eli· 
ane Bauıigneu'ye 

ıev&iıini söyledik· 
ten bir kaç hafta 
ıonra onunla ev
lenm.if ve bef sene 
müddetle çok ıevdiii güzel bir rüya 
yaf&Jnıttı. 

Fakat ,imdi bu rüya ölınüftÜ· Ale· 
lide bir hidiıe, bir JÜphe doturmut 
ve kııkançlık kclimcıi - Eliane genç 
n güzeldi • zavallı ilimin beynine •· 
teften harflerle nakfolmu,tu. 

Karıaının hallerine, tavırluına H• 

bırla dikkat ctmi' ve daha ilk günler· 
de kalbine bir hançerin uplandıtını 
duymuttu· Fakat daha fazla teyler öi· 
renmek için kendini zabtetti. 
Şimdi her ıeyi biliyordu J 
Cüzdanındla, ba,ına gelen fcllke· 

tin, reddi imklnıız delili duruyordu. 
Zehirler üzerinde yaptığı bir tecrü· 

beyi bitirmek üzere laboratuvarına 

&itmek için koltuiundan kalktı. au 
büyük aaraıntıdan ıonra bütün ıofuk 
kanlılıiını elde et.mitti. 

• • • 
Eliane Grault yatatından usraya· 

rak banyo oduına girdi. 
Aradan bir kaç uniye ıeçmitti iri, 

bir feryad duyuldu. Banyonun yanın· 
daki odalardan birinde bulunan pro
feeör hemen koftU· 

Benzi uçmuf olan karnı Nf elini 
11.llıyor ve çok iıtirab çeker rcorünU· 
yordu. 

- Eliane, nen var? 
- Elime bir 'ey battı. Avucuma al· 

dığım tuvalet ıünıerinin içinde bir 
ifne varmı4t ... 

- Bakayım ? •. , 
Madam Grault elini uzattı. Avucun· 

da bir damla kan vardı. 
Alim küçük yarayı tetkıik etti: 
- İğne epey deri.ne ba.tnuf .. dedi. 
- Süngerin içine de nuıl girmif a· 

caba? ... Hizmetçi izinli olma.saydı on
dan fÜphelenirdim. 

- Vallahi ben de bu İfİ anlayama• 
dun. Fakat on altıncı asırda yagauy· 
dık, hayatından yana endi~eye dü,er
dim. O zaman zehir çok m,,da idi v~ 
mirle.ne tarzları da, mütenevvi oldu
iu kadar uıtahkh idi. 

- İyi ama, bu sözlerle süngerdeki 
ifne ua11nda ne münuebet var? 

- Anlatayım: Dün, kokusuz ve 
renkıiz eski bir ita.lya.n zehirinin for· 
mülünü buldum. Bu zehir, ıeçti(i yer
de hiç iz bırakmaz. 

- Şiddetli bir zehir mi? 
- Çok 9iddetli ı ... bir damlası, hat· 

ti bir damladan da ekıik bir mikôarı, 
mesela bu zehirle batmlmıt bir bıçak 
veya bir kılıçla yapılacak ufak bir 
yara ölüme yol açabilir. 

- Sen bu zehiri mi ke9fettin? 
- Keıfetmedim, bunun uırlardan· 

beri kaybolan ve kimyagerler tarafın· 
dan arattırılan formülünü buldum. 

- Peki ama, bu müthit zehir bizim 
yanımızda ne ite yarar? 

- Onaltıncı asırda yaradığı i~ .. Bir 
an için, ıenin ba.na ıadık olmadıtını 
farzedelim .... 

- Ne ıöylüyorıun? 
- Teli§ etme ... Bu bir faruiyeden 

ibaret .. Bıtıına gelen fellketi öfre· 
nince, inandığım her tey, hiılen:n, İ· 
yiliğe, ıevgiye olan imanım yıkılıyor. 
Artık yalnız bir arzum var: İntikam 
almak, fenalık, mümkün olduğu kadar 
fazla fenalık yapmak, tapındığım ,eyi 
yok etmek ... Zehirlerck ihtısasım ol
duğu için, tabii silah olarak da zehir 
kullanacaiım. Hem de formuli.inü 
bulduğum, iz bırakmıyan o korkunç 
zehiri ... O zaman bir iğneyi kırar, öl· 
dlirlicü mayie batırır ve ıenin tuvalet 
ıüngerinin içine gizlerim İğne eline 
batar. Bir ıaat ıonra da zehir tesirini 
yapar. 

- Pierre, bana acı 1 
- Ne diyorsun? Acımak mı Neden 

acıyacakmışmı? ... 

- Çünkü ıuçluyum ... Sen bunu bi
liyonun •. Ve benden korkunç bir in
tikam aldın. 

Eliane, diz çökerek, hiç itidalini 
bozmayan kocuına yalvırmata batla
dı .. 

- Pierre, beni af et, af et ... 
- Demek itiraf ediyoreun? 
- Eve ben ıenin ıevgine, iyilikle· 

l"ine 11yik olmıyan sefil bir kadınım.. 
F.akat yalvarıyorum, beni kurtar ... Bu 
yalnız ıenin (linde ... Af et r 

Profeaör yüzünü iıtikrıhla burUf· 
turdu. 
Tapındığı ,kenôiıine Jln, tercf, ser· 

vet, her fey verdiii bu kadın, onu al
çakçuına aldatmıft ona kartı. kendi
lini oktıyın aahibine bir köpeiin 
duyduiu feyi bile duymamıttı .• 

Karı.ı ağlıyor, yalvarıyor ve belki 
de ilk defa olar~k dehumı anladıiı 
ve kendieinden bafka herıre.in hay· 
ran olduğu bu adamın ayaklarının di· 
binde, yerlerde ıürilkleniyordu: 

- Pierıre, daha genci"'1 beni kur
tar! ... Zehirin yavat yavat vUcuduma 
yayıldrimı hiı ediyorum ... Ölecefim. 

- Ölecek miein? Şüphe.iı 1 fakat 
vicdan azabını iyice tadıbllmen için 
çok ihtiyar ölmeni temenni ediyorum .. 

- Evet IJN,. Zehiri ne yapayım? 
- Seni öldürebilecek mi aanıyor· 

dun? Zaten yer yüzünde kafi mikdar· 
da hodbinlik, zulüm ve fenalık var. 
Bir yıiın cinayete ne diye bir yeniıi· 
ni ilhe edeyim? Haydi kalk ... Giyin 
ve sit. Seni kovuyorum r bana çok iıti· 
rab çektirdin .. Ben 6e bu iıtirıblart 
tana aynen iade ettim. Şimdi öde.
tik .. 

- İyi ama ... Elime batan iğne ne O· 

lacak 1 
- Eline iğne batmakla inun öl

mez. Çünkü o korlrunç zehirin formu· 
lünü daha bulamadım ve belki de hiç 
bir zaman bulamıyacağım .. 

r l•tanbul, 4 • Tele/onla l 
X Letonya ile ticaretimis - Leton

ya ile aranızdaki ticaret itlerini tan
zim için ıehrimize bir heyet celdi ve 
heyet azaları bir hafta kadar kalmak 
üzere bu akp.m Ankarayı &ittiler. 

X Yeni bir dava - Dördüncü hukuk 
ınahkemeıinde kömür depolan aley· 
hine yeni bir dava daha açıldı. 

X Liman projeleri - İstanbul ve 
Trabzon limanlın için fen heyetleri 
tarafından huırJanan te.aiı ve in§& 
projeleri Ankarayı gönderildi. 

XAlıan mecliı reiıi - Afgan par· 
lamcnto reiıi B . Abdülahad yarın ak
ıam Ankarayı hareket edecektir. 

X Yük arahalan - Belediye yük a
rabalarında yük varken arabacılann 
binmesini yasak etmittir. Ayrıca yük
lü arabaların Üzerleri mupmbı ile 
örtülecektir. 

X Çocuk parkı - Belediye meclisi 
bugünkü toplantısında Çarıambada 
bir çocuk parkı yapılması için ayrılın 
arsanın evkaftan alınarak yerine aynı 
kıymette bir ana verilmesine karar 
verdi. 

• 

Kırkçe§me euyu keeiliyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Beledi

ye cami, 11dırvan ve kiliıelerle retmf 
binalar ve dairelere giden Krrkçetıne 
eularrnı hiç bir itiru kabul caniye· 
rek bu ay içinde kcsmeie karar verdi. 

Ut US 

Denizbank ne gibi iılerle 
meşgul olacak? 

BAFRADA. 

Büyük bir 
köprü açıldı (Baıı 2. inci sıyladı) 

Jd.letlerince tayin ve UçnUcU.U umu
mi heyetçe intihab edilecek murakib· 
krden mU~kkeb bir heyet marifetiy
le murakabe edilir. Murakiblerin hiz
met müddetleri üç ıenedir. Yeniden 
tayin ve intihabları caizdir. Murakib· 
lere verilecek ücret umumi heyetçe 
tayin olunur. Murakibler bankanın 
mevcudlarını her türlü muamelelerini 
muntazam tetkik ve murakabe ederek 
tetkikleri netice1ini her üç ayda bir 
iktiaad ve maliye vekiletlerine birer 
raporla bildirirler. Birer nüshası ida
re mecliıine de verilecek olan i ~bu ra. 
porlar sene nihayetinde umumi rapor
la birlikte umumt heyete arzedilir. 

Bundan ba~ka iktiııad vekaleti lü
zum gfüdükçe denizbankın heaab ve 
muamelelerini her zaman teftit ettire
bilir. 

MADDE 12 - Denizbaukm hesab 
ıene•i takvim ıeneaidir. Senelik bilan
ço, klr ve zarar heaabları muteakib 
ıenenin ilk dört ayı zarfında idue 
meclisi ve mürakibler raporlariyle 
birlikte ikrisad veldletine verilir. İk· 
tisad veklleti kendir.ine tevdi edilen 
bilinço ve kir ve zarar heaablarını 
tevdi tarihinden itibaren iki ay zar. 
fında tetkik ederek icra vekileri he· 
yeti karariyle umumt heyete ıevk· 
eder. 

Bilanço ve kir ve zarar he.ahları 
umumi heyeti tasvibi ve tudiki ile 
kıtile,ir. 

İfbu t11vlb ve tasdik idare mecliıi 
ile ali.kadar memurların o heaab sene· 
si için ibruını tazammun eder. 

MADDE 13 - Denizbankın sene· 
lik aah karından eveli % 10 u ihtiyat 
ıkçcılne ayrılır. İhtiyat akçeıi 5 mil· 
yon lirayı buluncaya kadar bu ıuretle 
ayırmaya devam edilir. 'Geriye kalan· 
dan Nnka umumi heyetinin karaiyle 
en çok % 1 e kadarı idare mecliıine 
ve % 3 e kadarı da memurlara ikrami· 
ye olarak verilebilir. Ancak bu ikra· 
miyeler reis ve idare mecliıi azalariyle 
meurların birer ayhk m&af veya ücre· 
tini tecavüz edemez. 

Safi klrın mütebaki kıımı, banka· 
nın itibari aermayetıi tamamlanıncaya 
kadar bu ıermaye heeabına geçirilir. 
tiberi ıermaye tamamlandıktan ıonre 
kir bakiyesi hazineye verilir. 

MADDE 14 - Denizbankı ıid 

mallar devlet malıdır. Bunları ç.alan· 
lar, ihtilas edenler, ~immetlerine iC
çirenler veya ne ıuretle oluru olıun 
ıui iıtimal edenler devlet malları hak· 
kında ika olunan bu ıibi auçlara mü· 
rett.eb cezalara tabidirler. 

MADDE 15 - Denbbank memurla· 
rı halk ile ve menaub oldukları idare 
ile muamele ve münasebetlerinde hu
ıuıi müe11e1eler ahkamına Qbidir. 

MADDE 18 - Denizbınkrn idare 
ve murakabe fe.kileri, idare mecliıiyle 
umum müdür ve muavinlerinin ve mu
rakiblerıin vazife ve 11lihiyetleıi hak· 
kında bu kanunun netrinden itibaren 
en geç bir ıene içinde bir nizamname 
yapılır ve bu müddet içinde Deniz. 
bank memurlarının tayin ve tebdil ve 
terfi Ye tecz:iyeler1 hakkında da bir 
nizamname yapılır. 

MADDE 19 - Detlizbankın kendi 
i,leri için yapacağı intut ve tesiuta 
muktazi millt arazi ve arulardan dev· 
Jetin Nfka bir hizmetine tab.iı edil· 
miyeınler takdir edilecek kıymetleri 
üzerinden bankanın ıermayeıine mah· 
ıub edilme küzere bankaya devrolu· 
nur. Gerek bu kabil arazi ve analar 
ve gerene bu kanunun 6 ncı madcıi 
hükümlerine göre bankaya intikal e· 
decek gayri menkullerle deniz vası· 
t.aları için Nnkıdan. intikalden mütc
vellid hiç bir harç ve reıim ılınmu. 

MADDE 20 - Denizbankın deruh· 
te ettiği hizmetlerin ifasına muktazi 
al"lılarla her ne mahiyette olursa ol· 
ıun arsa ve binalar belediyelerce yapı· 
lacak iıtimllk hakkındaki kanun hil· 
kümlerine göre iıtim1i.k olunur. 

MADDE 21 - Denizbank Ziraat, 
Emllk, ve eytam bankalıriyle Sümer 
v-c Etibanklar gibi milU kredi mUff· 
ıeselerinin haiz olduktan umuml hu· 
kuk ve imtiyazlardan iıtifade eder. 

Komiıyonca tesbit edilen tarife lk· 
tiud veklletlnin aynen Teya tadilen 
tudikiyle meri olur. Tudik olun.ıı.n 
tarife ayne-n tatbik edilir. Yeni tarl· 
fenin tasdikine kadar bir evelki tarife 
muteberdir. 

Tarife, iktisad vek!letinin görece· 
ği lüı:um veya denizbankm mucib ıe· 
bcblerle vekalete vaki olacak müraca-
ati üzerine muayyen vaktinden evel 
dahi ilc:tisad vekaletince resen değiı· 
tirilebilir. 

MUVAKKAT MADDE - Befinci 
madde mucibince intlka.l eden idare 
ve müesseselerin şimdiki tefkilatı, 
Denizbank tarafındın yeni tefkilat 
vücuda getirilip faaliyete b'-'layınca· 
ya kadar, Denizbank namına faaliy et· 
!erine devam ederler. 

MADDE 24 - Bu kanun hükUmleri 
resmi gazetede bauldığı günden iti
baren yürümeğe ~lar. 

MADDE 25 - Bu kanunun tatbi· 
kine icra vekilleri heyeti memurdur. 

Adliye müha§irleri için yarclım 
ı-andığı kurulacak 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Adliye 
mübaıirlerinin aralarında mütesavi· 
yen payla,tıkları tebliğ harçlarından 
7.000 lira kadar bir pırı birilcmiftir. 
Bu para ile bir yardım sandığı ku· 
rulmuı dU,Unülmektedir. 

Bafra. 4 (Huıust muhıbirimird~) 
- Bayındırlık bakanlığı tarafından 

Kızılırmak ü zerinde beton anne ola· 
rak yaptırılan Çetinkaya köprUeU bu
gün Samsun ve Alaçamdan gelen da· 
vetli lerin i~tiraki ve binlerce halkın 
huzuru ile Bayındırlık bakanlığı müı

te~arı B. Arif Bayt ın tarafından bü· 
yük törenle geliş gidite açılmı,tır. 
Vali B. Fuad T uual, Tümgeneral 
Karapınar, ve Bayındırlık bakanlığın· 
dan gelen bi r heyet vilayet mülki ve 
ukeri ileri ge l enleır törende davetli 
olarak bu lundular. Beled~ye reisi Zih· 
ni Lokman, Baymdırlık bakanlığı 
köprüler ba' mühendisi Kemal Ha
yırlıoğlu, vali B. Fuad Tuksal, Bayın· 
dırlık bakanlığı müstefırr B. Arif 
Baytın birer nutuk aöylediler. Halkm 
ah,a.b köprU yüzünden çekmekte oldu
ğu ııtırabdan kurtulması ve böyle 
medent bir eaere kavu,muı candan te· 
zahUrlere vesile oldu Ye bu büyüle 
eeeıin Bafrayı bağlanın11ından dola· 
yı büyüklerimize minnet Ye tUkran 
telgrafları çekildi· Belediye tan.fm· 
dan davetlilere yüz kitilik bir ötle zi. 
yafeti verildi. 

Memleket ıevinç içinde ç.alkanmak· 
tadır. Aktam üıtü bakanlıktan Ye 
villyetlerden gelen heyetler alrfl.lll tö· 
renle uğurlandılar. - Zihni Lolrman 

İngiltere'nin F ranko'yu 
tanıması muhtemel detil 
Gidecek mümessiller, İngiliz ticari 
menfaatlerini korumağa çalışacaklar 
Londra, 4 (Huıuıt) - İngiltere hü

kümetinin bi İspanyayı mümeuiller 
göndermui üzerfoe her tarafta muhte· 
lif rivayetler dolı,mağa ba.flımııtır. 
Bu hususta Havaa ajanıı muhabiri 
tunları bildirmektedir: İngiltere hü
lrilmetinin !General Frınkoyu tanımak 
üzere bulunduğuna dair olan mahfil· 
Jerden beyan edilmektedir. Bu ımh· 

fillerde lngilterenin mühim rMnaf ie 
11hib olduğu, gen•İf iıpınyol maıtı · 
kılarını kontrol eden otoritelerle ame
li bir tcmu teıiıi için birkaç hafta. 
dan beri görü,meler yapılmakta oldu· 
ğu tasrih edilmektedir· 

Pariıte çıkan Pöti Jurnal gazetai· 
nin yazdığına göre, İngilterenin eakı 
Moıkova maalıhatgüzarı Hodgıon 
Franko nezdine ticaret müme11ili o· 
!arak tayin cdileceJc ve maiyetine mil· 
him. fehirlerde oturmak üzere birçok 
ticaret ata,eleri verilecektir. 

"Jean Weemı,, hiidiae~i 
etrafında 

Bununla beraber, İngiltere ile Fran· 
kiıt makamlar arasmda yapılın gö · 
rü,nıelerin neticelenmeıinden önce 
"Jean Veems., hidiıeeinin halledilme· 
ıi icab edecefi ilave olunmaktadır. 

MalUm olduğu v~hile 0 Jean Ve
ems" geçenlerde bombardıman edil· 
mit bir İngiliz gemisi olup, bu hldise 
hakkında aıilerin makamatr tarafın· 
dan etraflı tahkikat yapılmaktadır. 

FranMnı"' /ngilterenin 
ni)·etinden haberi varmı4 

Brükael, 4 (A.A.) - tyi nul<tmat 
almakta olan mahafilde toplanan mti· 

temmim malfunata göre Fransa hükü· 
metinin, İngiltere tarafından Burıo
aa bir ticaret mümenili gönderilmek 
tuıvvurundın uzun .ıamandanberi hı· 
bcrdır olduğu lray dcdilmetkedir. 

Son zamanlarda Franaaya bu tedbi
rin per,embe günü Londradı toplana· 
cak olan kırıfmulık lcomitHinin he
yeti umumiye cel etinden ıonra alı · 
nacağı haber verilmit tir. 

B B. Eden ve Delbos dün yaptrkları 
görütmede bu metıelenin ıiyut cep· 
heıini de konupnuflardrr. 

lngilis iıçi ga:aeteleri kısgın 
Londra, 4 (A.A.) - Bir k11rm ıaze· 

telerin, ligilterenin bi İıpınyayı mü
mcsı illcr göndermeıinin bu hükümc 
tin İngilterece tanınması demek ol· 
madığını yazmalarına mukabil, i,çi 
gazeteleri bu karar aleyhinde fiddetli 
ncıriyatta bulunmaktadırlar. Dey 
Herald gazetesi hükümetin, Franko
nun kar.anmasına karar verdiği için 
bu tedbiri aldığını yazmaktadır. 

Fran&ıa g~telerine göre 
Paristen bildi1-iliyor: Franııı gaze· 

teleri lngilterenin aldığı t~bir nı. 
,111nda, Fransanın İspanyadaki men
faatlcr:ine i,aret etmektedirler· PopÜ· 
ler gazetesi, bu tedbiri tenkid edere! 
diyor ki : 

' 'İngiltere hükümeti, itıpanyol bil 
rinin muzaffer olaca.kla.rını tahmin e· 
derek, onları gücendirmemeğe çalıf
maktadır. 1ngilterenin bu körükör-One 
hareketi, Franaa hUkümeıtinin vaziye· 
tini daha ziyade kolaylaftıracak nWıi· 
yette değildir.,, 

lspanyol asileri gene bir 
gemiyi bombaladılar 
Banelon, 4 (A.A.) - iki iıpanyol aıi deniz tayyareai, llu aa· 

bah aut 8.30 da Banelon'un· timalinde Mataruo açıklarında 
franıız Cerae vapurunu bombardıman etmi~r. Vapura hiç bir 
bomba isabet eylememiıtir. Vapur, halen franıız Supperen tor
pidotu refaktinde yoluna devam eylemektedir. 

MADDE 22 - Denizbankın, banka- Karlfmaalık komitesinde da gizlice ıınırı geçmek iıtiyen bir-
erlik itleri hariç olmak Uzere, yapa· Londra, 4 (A.A.) _ Karı•· çok iıpanyol anarfiıti franaız poliıi 
cafı bilumum hizmetlere aid ücret . • .. 7 .tarafından yakalanmıftır. Bunlar Ü· 
tarifeleri her une temmuz ayı içinde mazlrk komıtetı burun taat zerinde mühim mikdardı krymeli ev
toplanıcak ve ikti11d vekaleti tarafın· 15.45 de toplanmıtlır. Toplantı rak ve para bulunmu,tur. 
dan kendi memurları arasından inti- iki Mat kadar türmüt ve saat Diğer taraftan, frankist İlpanya 
bab olunacak bir reiı ve bir mütehu- 17 SO d . t' için çalı§an ve aralarında italyanlarla 
ııı aza ile umum ticaret odaları kon· ' e aona ennıt tr. 1 la d b 1 b' · l" · K . a man r a u unan ır gız ı cemı-
grui tarafından üç sene müddetle in· omıte, g~n?1.1 ~~er ha~kında.ki k.•· yet mey dana çıkarılmı,tır. Bunlardan 
tihab edilecek üç mütehasaıs azadan rarn.ame ~r?JCll 1 e ta! .komıtenın 40 kişi ırnrr drfına gönderilmittir. 
ve Denizbankın kendi memurların- tavsıyel~_rını kabul e~ı,tır. M~l~m 39 kiti de yakında memleketten ıka-
dın seçeceği bir kitidcn mürekkeb ol· oldugu _uzere _b~ ~avııyeler mucıbın· rılıcaktır. ç 
mık üzere ceman altı ki,ilik bir ko- cc komıte rem, ıki taraf nezdinde I 
miıyon tarafından teıbit edilir. fikirlerini anlamak Uzere te§ebbüıler- nıiçrenin tedbirleri 

de bulunacaktır. Bale, 4 (A.A.) - İaviçre poliıi, 
Gerek iktisad veklleti ve ıe~k ti· Komitenin yeni içtimaı hakkında İıpınyaya gönüllU kaçıran birçok ko· 

caret odaları kongreleri azaları ve ge· . . 
bir tarih teabit edilmeml•tir. Reiı, münuıtlerın evlerinde araıtrrmalar ya· 

rene Denizbank, İfbU kanunla bulun ıı 
durulması mecburi tutulan azılard~ 'iizumu takdirinde komiteyi toplantı· parak birçok vcaikalar ele geçirmi' 

· çağıracaktır. · ve milteaddid kimseleri tevkif etmif· 
maada dilediği kadar da mütavir hı . 
lundurabilir. Şu kadar ki bu müp rınMJda anarıi3t ve frankiıt- tır. 
virlerin mevcudiyeti iıtitari mahiyet· /ere karıı te'dbirler 
te olup reye ittirak hakkmı haiz de· Pariı, 4 ( A.A.) - Franıııı • iapan-
tildirler. 1 yol 11nm üzerinde bulunan Puiıerda 

8. Kompani tekrar 
namudliiini koyamk 

Banelon, 4 ( A.A.) - Katılonya 
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Lik maçları 

bir hafta 
geri kaldı 

Bölge Futbol Ajanlığından: 

Bölge lik heyeti 3· 11-937 çarfamba 
günü ıaat 17 ,30 da Cumhuriyet Halli 
Partisi Ankara İlyönkurulu binasın.• 
da toplandı ve ruznameye dahil mese
le !eri ıörüıerek lfığıdaki yazılı k .. 
rarları verdi : 

l - Çankaya Spor lrulübüyle De
mir ıpor kulübünün b irlef1De muame
leıin in tekemmülüne intizar etmeli 
Ye kul üblerin hu:ırlıdıklarrn ı bitir
melerine imkin vermek Uı:ere lik ma9-
larının 14-11-937 tarihine talikine .. 

2 - Kulüblerin ek.ıeraiı; g\inleri• 
ne nazaran bölge Antrenörü için bir 
çalıpnı programı tanzimine Ye.. an• 
trenörden her te,kiH.tm ıeyyan ıuret
te iatifade etmeıinin teminine ... 

3 - Teıkili mukarrer iki muhte
lit tıknn ıruında bir derece farkı 

olmadılından herhangi blr iltiba.1& 
meydan verilmemek üzere bunlar9 
(yetil) takım (beyu) takım adlan
nın verilmeeine n bu taknnlara gire
bileuk oyuncuların adlarını ve ta• 
kımdı alacakları mevkileri pterir 
bir liıtenin kulüb mümeuiliftee tan• 
dm Ye Jrısa bir amıandı Ajanlrp ,,... 
rilmeıine .. 

4 - ~lecek toplantmm 8·11·93f 
paurtui günü saat 17,JO dan mnt .. 
akib toplantıların da her halta çar
,amba günleri ıut 17 ,30 da yaptlma
ıma. 

Lik heyeti aşağıda adları yuıb 

zevattan te9ekkül etınittir: 
Batkın : Bölge Futbol Ajanı P'erlt 

Karslı, Altmordu mümHtili Orhaıa 

Apak. Ankara Güeli mütne11Ui Hilr
met, Demirspor mümualli Sallhattia 
Gençlerbirliği müme11ill Ali Rız;a 
Ertuğ, Güvenç •por mUmeHlli Ke
mal. Harbiye gücü müme11ill Binba• 
tı Halit, Muhafız ,Ucll miıme11ill 
Yü~~ı Salthattin. 

NOT: 
Bölı• fudbol aJınlı*1 llk he1etlııe• lttt

hu edilen kararlan mWltuamut suete 
v11ıt11l1le neıredeeek •• bu nrarlarm ~ı
rer auretleri11i ti• lrallpl•H teblll edec• 
t i r M 

Tarihi kıymeti olan 
camilerin muhafazası 

• • 
ıçın 

tıtanbul, 4 (Telefonla) - Mtbe
ler müdürlUiü tarihi vı mimari kıy
meti bulunmıyan camileri yeniden 
tesbit etarıiş vt hazırladığı liıteyi "9 

kaf müdürlüiüne bildirmiıtir. Bu li•· 
teye ıöre mevcud 500 caminin. kadre 
harici edilenler de dahil olduğu hal• 
de, muhafaza edilmHine 16.rum göe· 
terilmi9tir. Bunun üzerine korunması 
lhnn celen kadro harici c.a.miler i· 
çin muhafaza tedbirleri almmıf ,.. 
meırutur olanlara içindekiler, olmı· 
yanların da birer bekçi ile muhafaza• 
una karar verilmiştir. Proat bUtUn 
büyUk camilerin etrafında yUzer met· 
relik meydanlar ıçılmuını tuvib et
mi,tir. Belediye bu gibi camilerin 
liıteaini hazrrlamaktadn. 

B. Pierlot Belçika 
kabinesini kuramadı 

BrUlreel, 4 (A.A·) - Belçika itç' 
partiıi bUrotu, kabineyi kurmak te
tebbüıüne yırdım etmiye.ceğini B. Pi· 
erlot'ye bildimıi,tir. Muhtelif partile· 
rin vaziyetleri kart~ında B. Piorlot 
da krrala kabineyi kurmak vuifeainde 
muvaffak olanuyacaını ıöylemittir. 

Brüksel, 4 (A.A.) - Kıral Leopold 
Spuki yeni kabineyi te!kile me
mur etmif ve B. Spaak bu vazifeyi Jra. 
bul eylemittir. 

hükümeti reiıi B. K.ompaniı yeni ıe• 
çimde namzedlitini koymıyacağmı 
bildirmitti. Valanıiya hlikümeti Bar• 
selon'ı taırndılrtan .anrı B. Negrin'• 
le yaptığı görÜJltleler neticesinde 
mumaileyh bu kararından vu gcçmit 
ve Katalonyanın cumhuriyetçi tıpan• 
yaya aadakıtini göıtermek üzere nam· 
zedliiini koymayı kırar vermi.tir. 

Lerida bombardımanı 
Banelona, 4 (A.A.) - Lerida'nırı 

geçen gün bi tayyareleri tarafrndarı 
bombardımanında 155 kiti ölmü9 ..,, 
~9 kiti yaralanmııtır. Yaralanarak 
evlerine gidenler bu rakkama dahil 
de fildir . 

Mültecilere ,'Ordım ut.edikleri 
için tevkif olun.mı poUıler' 
Cebelüttarık, 4 (A.A.) - Hüki1• 

met taraftarı birçok iapanyolun Al· 
geairas'dan kaçmalarına yardım et· 
mele: suçuyla 80 poliı Algeairaa'clJ 
tevkif edilmiflir. 



rmutlu'da 
garib 

bir hödise 
ahte bir delikanh 

bir genç kızla 

iç ay beraber yaşadı 
ı . 
~mır, (Hususi) - Armudluda çok 

trıb ve tuhaf bir hadise olmuştur. 
ç ~y evci bu köye gelen Kenan adın
' ıatanbullu bir delikanlı ( 1) köyde 
rçok genç kızlarla düşüp kalktıktan 
' a nihayet bir genç kızla ni9an

ı~tır. 9°k güzel, neşeli ve konu,. 
bır delıkanlı hissini veren Kenan 
. lı~ı ile Uç ay bir arada vakit ge: 
ıştır. Bu müddet içinde köyün 

ıvetlerine iştitik etmif, köy delikan
ylc oturup konuşmuş, onlarla be
rakı içmiş, sabahlamıştır. Bü

ibibu temaslarda hakiki bir erkek ( 1) 
hareket etmiştir. 

Renan, birkaç gün evci nişanlısını 
a~ İzmire bir otele inmiştir Otel· 
t ıManbullu bir kadın Kenanı. görür 
6
1r:nkez, bunun sahte ve uydurma bir 

e 1 anlı oldug~ h k. ık Ş . unu, a ıkt adının Me-
oe azı:,e . olduğunu söylemiştir. 
ı 'i :~z urnıd ve istikbalini bağladı· 
• ~ ı anlının sahte hüviyetini ö - -
ndıkten sonra otelden km i 
ışına Armudlu . . ~ı ış, tek 
Öntnüıtür. ya aıleıının yanına 

Kenan biıyuk b' . 
e gıtınia "b . ır cüretkarlıkla kö-

y u ıtte benim f' 
usumla oynanı . tere un ve 
I'' demiştir. yor, nıtanlımı iste· 

Biraz aonra münakaşa 
' hadiseye el koymu, _:anuı. _zabı-

k.. . • te delıkan 
oy eczanesınde muayene edilmi. 

t r.ahtekblık meydan "ılanıt~· K. ' 
U'1na bak • :r ur, O· 
i.i sına ılır&a ıyi bir tahsil g .. 

gu anla~rlan bu cUretklr kırın ~~-
~d~~~a düikunü olduğu ı:annediltne~~ 

Lüleburgazda sienma 
Lüleburgaz (H 

et ba • uıuıt) - Cumlıuri. 
ı Y?'anUndan itibaren aeh..:-ı d 
ne.ına oynama ~ T • uw• e 
tUe tehriıni • ga ba,tanu trr. Bu ıu. 
ar,ılannu,tı;,1'1 ınode.rn bir ihtiyacı 

Ereğli bez fabrikası 
Şehirde hayat ve 
hareket doğurdu 

Fabrikada bir ay içinde yüzbin 
metre be% dokundu 

..... 1 11 1 

Ereğli labrilttı-
1ının makine 
JaireıinJen bir 

11örünüı 

ı~::;;::~·:: 

1 
evlerinin ve tli
relttörlülı tlaire. 
ıinin ~örünüıü 

Ereğli, (Huıuat) - Bugüne kadar birçok yerlere nazaran re· 
ri kalmıt olan Ereğli, Sümer Bank bez fabrikaamrn muhite ı• 
tirdiii iktiaadt ve içtimai hareket aayesinde günden güne, gözle 
ıörülür bir ekilde elipnektedir. Şhirde birçok yeni binalar y • 
pılma.kta, .alci lcerpi~ evlerin de yenilettiriJmeei iç:aı tepbbüa
Jere wiritilmektedir. 

Cenub· Anadolu tetkikleri 
Fabrikanm memur ve iıçilere •er

diği ile.retlerin plyaaaya d!SkUlmesi 
dolayııiyle piyaaada büyük bir hare· 
ket görUlmektedir. Mallarının defer-

Cukurovada 
liôYOKLER 
Yazan: Nihat ,.,. gü 

ıan ner 

lendiğini görmekle köylüler de mem· 
nundur. Daha düne kadar kilosu kırk 

........... , ........... , kırk beş kuru,~ ıı~tılan ~efil re~li 

U U rOVa Diier yiyecek maddelerinde de buna ı Ç k yağlar bugün bır !ıraya yukıelmıttır. 

d ı 
. kıyas olunabilecek yükıeliı vardır. 

OrtaSlft a Bu yükseliş. do~~u~.an dofru.ya, köy· 
!ünün yüzünü guldurmektedır. 

Tumlu f Fabrikanın .Ere~~ide k~rulması e· 
! aasen tabii güzellı&;e malık olan bu 

kaleleri 1 şehri ihya ,etmiıtir. Hayatta .hiue_d~· 

1 

lir bir değışme vardır. Ekıerıyet ıtı· 
bariyle büyük ,ehirlerden gelmiş o· 
lan fabrika memurlarının yaşayı§ tı· 
rzları muhite örneklik etmekte ve iç
timai hayat şartlarını da günden &ü
ne deği~tirmektedir. 

leçinin refahı : 
Fabrikada çalışan işçiler, muayyen 

1 

saatlerde fabrika denhanelerinde l)o 

kumakta ve her hafta fabrika Binema· 
sındı, bilgilerini yükeeltecek mahi-

1 yette guzel ve tcrbiyc\•i filimler ıey· 
retmektedirler. 

nd.Ada.na, (Hususi M h b' . . d ) s·ı· . "G"k n ''Kani . u a ırımız en - ı ıfkenın o &uyu., 
llterinden v~ gy~ıd , ,. e, kadar Çukurovanın §arka giden eski yolu 
Yollarında uregır e inen Pyas-Payaı ve "Karataf,, a aapan 
Yanınd b: nerede bir damla su, bir kaynak görürseniz mutlak 

1 Fabrika sineması ameleye gösteri· 
len filimlerden halkın da istifadesi 
için haftada bir akşam Kızılay kuru
muna verilmekte ve bu suretle hem 
bu hayır kurumuna bir menfaat temin 
edilmekte, hem de halkın sinema ih· 
tiyacr kar9ılanmaktadır. Fabrikada 
yapılmakta olan tenis sahası pek ya
kında ikmal edilecektir. Bu suretle 
henüz te,ekkül halinde olan spor ça
lışmaları için yeni bir aaha açılmı§ 
olar.aktır. 

a ır H .. "k B oyu vardır. . 
u höyUkle · 

lar tarafınd rın hepsinde arkeoloğ· 
da, sorf ez :n yapılan araştırmalar
ramikleri bakalarındaı. bile Eti ıe-

B ne rastlanmı~tır 
azı ho "k . li' • 

tesadüf dyul lerın üst tabakalarında 
e ı en ·a· ukuro opıı ıen aletler, hep 

vanın e k·ı· . eserler 5 1 ıgıne şahadet eden 
ıt sıra ındadır B h .. "ki d uç sene . · u oyu et e 
apılnı evvelınc kadar hiç bir kazı 

kad anııştır. Evvelki sene Ameri-
an gele M ' , Ye t 'k n ıs. Goldman ve heyeti 

"u' kl nı. · • Kabar,a • Domuztepe hö· 
.T erınde y t ğ da y " d ap ı ı ufak araıı:tırmalar-

Uz e · · b ., aerı . yırmı eşten fazlası Eti e-
crı olmak ü b. · ana k zere ırçok ıder mey-

Und çı armıştır. Amerikan heyetinin 

T an sonraki araştırmaları da 
arsus G · l '" k 

k . oz u ulede • Çukurovaya 
r ın tarıh ·k ır. vesı alarını kazandrı;mı~-

"G. l"k 0

1z 1~ ule,, hafriyatı başlar ba§la-
z, s dm - B· R , 

ızanıı • oma e erlerın· en sonra b . k 
alar "l ırço Eti eserlerinin par-
an 1 goru nıuş ve hatta Kilikya un

ınXıitafıyan Çukurovanın ml!Addan 
• asır .. once Kızvatna olduğunu, 

ve birleşik Eti hükümdarlarından ı,. 
butahsu'nun buralarda hakim bulun· 
duğunu meydana koymu§tur. Bütün 
bu vaziyetler, Tarsusun yolu üzerin
de olan "Adana,, nın tarihi kıymetini 
derinleştirmektedir. 

Son zamanda Götsenin Kı.r:vatna'ya 
aid hafriyatta çıkmı~ bir mUhür üze· 
rinde yazdığı makale çok dikkate ıa
yandır. 

"Gözlükule,, , hemen her devrin ,a
hidi olabilecek mahiyette Komprime 
bir tarih höyüğü olduiunu ortaya 

koym.uştur. Yeni yapılacak kazılartlı 
Mersın garbinde ve Mersin çayının 
kenarındaki ''Yümüktepe,. adındaki 
höyükde gizli tarih şaheserlerini 
mey?an~ koyacaktır. Liverpol Oni· 
versıtesı arkeoloji enstitileU namına 

p~ofeı~r Garstang geçen yıl Kazanlı, 
Sırkelı ve Çavu,ıu höyüklerinde yap· 
tığı küçük ara,tırmalardan iyi netice
ler çıkarmıştı . Bu nese yapılacak 
hafriyattan ise çok müsbet bir son 
elde edileceği katl gorUlmektedir. 

Fabrikanın çalıtmaları : 
Bu ııene Adananın Klevland cınsı 

pamuk mahsulü diğer senelere nazı· 
ran daha iyidir. Dejenere olan cins· 
!er ziraat vekiletinin aldığı tedbir· 
ter sayesinde ortadan kaldırılmıt ve 
bu sene Çukurova mıntakaarnda yal· 
nıı: yerli ve Klevland cinsi pamuklar 
ekilmi,tir. 

936 senesinde 19,000 balya Klevla
nd .,amuğu çıkaran Çukurova bu ıenc 
alı~an tedbirlerle bu mikdarı 60.000 
balyaya yükıeltmittir. Eretli fabrika
sı, bu seneki ihtiyacını karıılamak Ü· 
zere ıimdiye kadu yeni mahıulden 
ı 70 bin kiloya yakın mübıyaada bu
lunmuıtur. 

Ereğli fabrikası geçen sene ayrıca 
Eskişehir mıntakaaında ekilen Akela 
cin11i pamukların bUtUn mahıulUnü 
kitle halinde aatın almı,tır. Bu hare· 
ket Eskişehir mıntıkası çiftçileri ta· 
rafından 9ükranla kar§ılanmıı ve Ö· 
nümüzdekl ekim yılı için ıUzcl bir 

Feci bir kaza 
İzmirde bir amelenin 

kafatası patladı 
1mıir, (Huııusi) - İkinci kordonda 

palamut deposunda feci bir ka.r:a ol
mu,tur. ltçi Yıko fabrika dıvarı Uıe
rinc çıkmı§oo bu esnada muva.zeneııini 

kaybederek orada yığılı bulunan o
dunların Uıtüne yuvarla.nmııtır. Za
vallı 11melenin kdatası patlamı' ve 
derhal ölmüttür. 

İmıir kültür yar direktörü 

İzmir, (Huııuıl) - Kültür yardi· 
rektörlütüne ilk tedrisat mUfetti;le
rinden B. Ne9et Şaylan tayin cdilmit· 
tir. 

Bartın elektrik tesisatı 
bitirildi 

Bartın. (Husus!) - Şehrimizdeki 
elektrik tesisatı bitmiştir. Tesisat bü-

tün teferruatiyle birlikte 50 bin lira· 
ya yakın bir paraya mal olmu~tur. 
Şimdi 9ehre elektrik telleri çekilmek-
tedir. İlk iş olarak belediyeye kadar 
teller çekilmit ve lambalar takılmıştır. 
Bütün ~ebeke tamamlandıktan ııonra 
t«isatın açılma töreni yapılacaktır. 

Muğla 
• 

pıyasası 

tütün 
açıldı 

Mulla, 4 (Huııuıi) - Tütün piya. 
aa.sı açıldı· Piyasada iyi tütünler 75-82 
kuruş arasında ntıldı. Alış veri' çok 
hararetlidir. Son yirmi dört uat için
de ıs bin balye tütün ııatılmıştır. 
Aynı günde Milasta da tütün piya· 

1111 açılmıttır. Milasta fiat 75 kuru•
tur. 

-9-

Yangın yerinde yükselen 
yeni ve modem izmir 

&mirin 
methur 

kordonu 

lzmir, (Huıuıt Muhabirimizden) - lsmtrtn o hüyük Ye t&rİ• 
hi yangınının dehıeti hala hayalimde J&f&I'; 16kleri -.aran, , .. 
nit1 dumanlı, ulıkh, ıürültülü, kıpkızrl ltir Yollcan yükaeliyor
du. Bu facia aahneaine, tüylerimiz ürpererek, Kartıyakadan ha· 
kıyorduk. O günkü kurtuluıun büyük heyecaniyle kendind• 
geçen kazamız, üç dehi yıl kartımızdaki aahaftlll atettea deko
runun dehtetini kavrayamıyordu. 

Yurdda Cumhuriyet bayramı ·I 1 

Yansın CUnlerce devam etti. Gdn· 
lerce e ıahadan ıeçen olmadı. Çiln• 
kü yansın ve atef topratrn derinlik· 
!erine kadar itlemitti. Fakat bir kaç 
gün ıonra buradan ıeçenler, müdhlt 

bir facia ile kar,ııa,nuılardır. : 

Şehrin en ıenıin, en cüıel, en me· 
deni ve en büyük bir parçaıını alev• 

ler yutub ıitmitti. 

• • • 
Yanıın .UUmnı büyüklütünü, 

. tahrtı.ınun deh,.tilıi ıerealerin lıa· 
f&larında bir sabit fikir yer almıttı. 

Herkeı : 
- Artık hiç bir kuvvet bu ..ıtri 

Jrurt~ramaı. Bu ,ehri eıki haline re· 

tirmek için milyarlar ve aaırtar 11· 
zrmdır ! 

Divarbekirde cumhurivel .bayramı intibaı 
Diyordu. Bu fikir umumi idi. An· 

ctk lımiri bir mucize kurtarabilirdL 

Bayramda açılma töreni yapılan Mer!inde modern bir illr.meltteb 

••• 
Bu umumt enditenln ömrü pek u· 

mıı.. Cumhuriyetin yapıcı, yaratıcı 

n kuneeu eli, biitün imk!ımılıkları 

ortadan kaldırmıt; tımlri. eakiain· 
den daha aüsel, daha miut, daha ıen• 
gin bir bale koymuetur. 

Şimdi o büyük yanıın aahaaında 
yepyeni bir ,ehir Jrurulmuı bulunu· 

yor. Dotan bu ıehir bir kaç sene için· 

de son teklini almıf olacaktır. 
Şimdi o aahada yotları, bahçeleri, 

güzel ve modern evleri, fuarı, kültür 

parkı, müıeleri, paratüt kuleai ve dl· 
ter ~ütün yeni ve medeni eaerleri ile 

bir tilrk varlıtr yUkaeliyor .. 
Burada, hummalı bir İllf& çabpna· 

11 var. Şuruını i,.ret edey,im ki, lı· 
tanbul ve Ankaranm Apartman mo
dası, tımirede ~mittir : Şimdi b· 
mirin muhtelif uhalarında apartman· 
lar yapılıyor. Bütün inıaatta, titlı bir 

bahçeciHk ı5ıe çarpıyor. Bu va.ziyı· 
tin lımiri bir kat daha ıüıellcttire• 

Oamaniyede cumhuriyet bayram ıintibaı 

cetine hiç tüphe edUemeı. Eıki bl· 
rinci Kordon caddesinin eski yamalı, 
ıedikli yüıü timdi artık tabii teklini 
bulmuıtur. Muhtelif ıemtlerdea 111•· 
rek yanııa yerine çıkan bulvar " 
diler cacldclerln iki tarafında, bitiril· 
mit olantaran batka. yUzlerce ev ya· 

pılıyor. Xartıyaka ye Yalılar ciheti 

müıtesaa olmak tuere diter aemtler

de intut çok azdır. 

tetvik vesilcıi olmuttur. Nazilli ının· 
takuındı da çok mikdarda pamuk H· 

tın alınmı~tı. Bu sene de bu mıntaka
lardan geniş ölçüde pamuk ıatın alı
nacaktır. 

Fo.brihaJa ihtihıal vaziyeti : 
Fabrikanın çalışma hızı her gün 

biraz daha tttmaktadır. EylQl ayı i

çinde fabrikada vasatı olarak bin i~
çi çalıtmıştır. Şimdi kısmen iki ekip
le çalııan fabrika, ihtiyacı nisbetinde 
i9çi yetiştirdiği ve temin ettiği '%aman 
üç ekiple çalışmaya koyulacak ve 
programda kendisine çiıtlml' olan en 
yUkıek verimi o uman elde edecek
tir. Fabrikada eylul içinde 41 bin ki-

logra.m iplik ve 100 bin metre bez 
imAI edilmiıtlr. 

Fabrikamızın iplikleri bütün çorap 
ve trikotaj fabrilcaları tarafından ter· 

cih edilmekte ve befenilmektedir. İp· 
liği hem sağlam, hcrn de makinelerde 
kolay dokunmaktadır. 

Bundan epeyce evvel. arular lir 

avuç toprak pahaama 'lltıhr ve bina• 
tarın getirdili irıd hiç bir mana lfa· 

de etmezken timdi, bilh.aısa Yanırn· 

yeri, Jtcpdiye, Karfıyaka Jcraımlarm• 

da fiyatlar bir kaç miıli ytlktelmif 

bulunuyor. 
Bina kira kıymetleri de yükseliyor. 

Bc.zlerden de huaalar, mermerphi· Bu tene, Karfıyalcada ev Jrlralan art
Jer, patiskalar, rnua örtüleri ve peçe· 

mıttır. Jk.11 binalarm senelik kira 
teler, poplin gömleklikleri yapallaakta· 
dır. Rağbetin fulalıfı yibünden fab- paralarında 100-200 lira derecesinde 

rika tüccar miiracaatlarını bir 11nya bir yükselme vardır. Bir kaç 11nı 
koymağil m:.•bur :ıcalmıttır. Fabrika- ıenra tehir büsbütün ,U.ıllıtecek " 
nın istihdlı gittikçe arttıtı içln bu yeni bir çehre ıhttnMit 1'1fll)'acü
talebler daha genit milryaı..• kar91la- ':ır. 
nabilecektir. l 
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Ankora Levazım 
- - ~ . - - - -- ~ - - -----· - -- . " 

-- . .. 
·~- _ . Am~rliği __ 
Safranbolu birlikleri 

için un alınacak 
Ankara levazım iunrliğindn f 

1 • Safranbolu birlıkleri ihtiyacı i- 6 - İsteklilerin belli giln ve saatın-
çin 134000 kilo un kapalı zarfla 18.11. da kanuni belgeleriyle ve ilk inanca-
937 ııaat 15 de Safranbolu askeri satın JarıyJe 1zmitte tümen satın alma ko-
alma komisyonunda alınacaktır. mi~yonuna gelmeleri ( 4075) 

2 • Muhammen bedeli beher kilosu Mikdarları beher kilosunun ilk i-
14 kuruş ilk teminatı 1407 liradır. nanca.Jarı 
Şartnamesi hergün öğleden sonra ko- Mevkıler 
misyonda parasız görülür. Teklif Bolu 
mektupları belli saatdan bir saat eve-1 Tuzla 
linc kadar kabul olunur. 1 ~ 

3 • Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
vesikaları ve teklif mektuplariyle bel· 

Kilo Kr. Sn. 
9000 94 00 
4000 92 00 
.5200 92 00 

18200 

Lira Kr. 
685 00 
276 00 
350 00 

3-5169 
li gun ve saatte komisyonda bulunma
ları. (4073) - 3-6094 

Pazarlıkla kuru ot 
11.000 kilo sade yağ 

ınünakasası 

M. M. bakanhğı 
- -

Gümrük ve İn. 1 

Elektrik santr 
tesisi 

inhisarlar umum mütlii 

rinkafa.""beied.iy'"is ... f 1 deın:_ İdaremizin Çamaltı tuı 
J §artname ve tablo şemasına uy 

Maden yagw ı alınacak ....................... ..._ ........... ...._...... G 1 . mak üzere yeni bir elektrik 
Yenişehirde arsa a vanıze tirf on tesisi işi kapalı zarf usuliyle 

M. M. V. Sa. Al. Komiıyonundan: eksı"tmesı· meye konmuştur. 
artırması ıı B · · d 

5700:5800 kilosu 2000 lira olarak • u tesısatın montajı 
b 1 d . · d Nafıa V ka*letm" denı olduğu halde muhammen be 

tahmin edilen maden ya~ı açık eksilt- Anllara e e ıyeıın en : 
1 Y · h' d 108"' • · d d 2" 1 İzmir 95.000 lira ve muvakkat me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: • enışe ır e ı ıncı a a a " 6 birinci kanun 937 perşembe günü 

18-11-937 pazartesi günü saat ıı de- parselde 164 metre murabbaı belediye saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme tı 6000 liradır. 
dir. İlk teminat: 150 liradır. Şartna- malı arsa on be, gün müddetle açık eksiltme komisyonunda 658400 adet III • Eksiltme 9.xıı.937 
mesi M. M. v. Sa. Al. komisyonun- artırmaya konulmuştur. (takriben 286.404 ton) galvanize tirfo- rastlayan perşembe gimiı sa• 

1 
da görülür. Eksiltmeye gireceklerin 2 - Muhammen bedeli (492) liradır. nun kapalı zarf usulü ılc eksiltmesi Kabataşta levazım ve mübayaa 
teminatlariyle hirlikte 2490 sayılı ka- 3 • Muvakkat teminatı (36.90) lira· yapılacaktır. sindeki alım komisyonunda yap 
nunun 2, 3. maddclerinrle istenen bel- dır. Teklif edilecek tirfonlara; ecnebi tır. 
gelerle ihale gi.ın ve saatında M. M. 4 • Sartnamcsini görmek istiyenle- milh olup Mersinde sif supalan tes- iV. Şartnameler 475 kuruş 

alrnacak Ankara levazım amırliğinden : V. satın alma komi11yonunda b..ılun rin hergün yazı işleri kalemine ve is- lim edileceğine göre 50.120 lira 70 ku- linde inhisarlar levazım ve ıııU 
'Ankara Levazım Amirliğinden ı - Kor merkez kıtaatınm senelik malan. ( 4063) 3-i075 t~~li.lerin de 12 teşrini sani .937 cun:ı.a '~u.ş ve yerli malı olup Mersinde vagon şubesiyle Ankara ve İzmir ba' 
1. Bergama garnizon kıtaatının yıl- ihtiyacı için 11,000 kilo sade yağı ka· gunü saat on buçukta bcledıye encu- u;ınde teslim edilccc)ne göre 873.53 lüklerinden alınabilir. 

lık ihtiyacı içın kapaıı zarf usuıu ile palı zarf usuliy1e munaka~aya kon· Yatak çarşafı ve menine mtıracaa11arı. lira 22 kuruş muhammen bedel tesbit v . 1stekliJerin. fenni şar 
eksiltmeye konulan 430.000 kılo kuru muştur. <4085

) -
3

"
6109 edılmiştir. yazılı takatte bir gazojen tesis' 

ota ihale gününde istekli çıkmadıgın- 2 - Münaka~sı lO. 11. 937 Çar- battaniye kılıfı Şe} . d } cak Bu hususa aid şartname ve teferru- mış olduklarına dair resmi 11 

d 90 l k d 
llamba gunu saat 16 da Kayseri Kor 1lr e yapı a atı 437 kuruş mukabilinde Ankarada 

an 24 sayı ı anunun 40. ıncı ma - T 1 k rını ve şartnameye uygun ol 
desi mucibınce ihtiyaç bir ay zarfın- satın alma komisyonunda yapılacak- a ınaca yol eksiltmesi vek~l.et malzeme müdürluği.ınden ah- re ihzar olunmuş fenni teklif 
da pazarlıkla temin olunacaktır. tır. nabılır. )erini tetkik edilmek u"ze-- e 

3 Al k d h M M V k • ı tı"nden • Ankara Belediye•ı"ndcn•. Muvakk t t · t b' J k .... 
2 • ,.talın tahmin bedelı 17200 lıra· - ınaca sa e yagının mu am- · • e a e · " a emına : ecne ı ma ı te • .L• ı ş h" d 1 k ı · t l f d' güniınden en az 15 gu"n eveJine 

d men bedeli 11,000 liradır. Teminatı . . d'I . - e ır e yapı aca yo ınşaa ı on ı e ıldiğine göre 3756 lira 03 kuruş ! ır. . . 825 liradır. 1 Hepsıne tabının e ı en fıyatı beş gün müddetle kapııJı zarfla ek- ve yerli malı teklif edildi'ğine . nhisarlar tuz fen şubesi mUd 
3 ·Muvakkat temınatı 1290 hradır. . . 6000 lira olan .5520 metre yatak çar- ·ıt k 1 l 5617 r gore ne vermeleri miinakasaya gir 
4 • İhale 17.11.937 çarşamba giınü ı 4 -:- &artnamesı K~syesı ~atı~ aJ~~ j şaflı~ı bez ile 4680 metre battani e Gı meye ·on~ m~ştur. · ır~ 66

. kuruşt~r. 1 i in dahi eksiltmeden azami ı 
uat 

16 
dadır komısyonunda her gun görulebılecegı k 

1 
fgl ~ 

1200 
t t k .. Y .. j 2 • Keşıf h~deh (30000) lıradır. , İsteklılcrın tcklıf zarflarını tali- ç 

· • .
1

. h . . • ı ı ıgı ve me re yas ı yuzu 3 Muvakkat t · t (2250 ) lira t • .. • veline kadar, tekliflerinin muva 
Bergama askeri satın alma komisyo- gı H .arıçten ısteyenlere de bırer su- ı için bez ka alı zarfla eksiltme •e ko- • emına ı • m~ name~ı~e gor~ vekal.etteı: ıılınmı§ lundıığuna dair mezkur şube.de 

nu binasında yapılacaktır. retlcrı parasır. gönderilir. ı nulmuştur p .> 1 dır. muteahhıtlık vesıkası ıle bırlikte 16 ka almaları lazımdır. 
5 - Teklif mcktubları münakasa ı · 4 • Şartname ve keşifnamcsini gor· birinci kanun 937 perşembe gu'nu·· saat 

5 • Kuru otun cvsafile teslim mahal 
günü olan 10. ıı. 937 Çar .. amba :!Ünü 1 2 -. İh.a. ıe.si 22 ikincite.şrin 93i Pa- mek istiyenlerin hergün fen i§.leri 14 e kadar Ankarada Veka"let malze- VI - Mühürlü teklif mekttl 

ve şartları şartnamesinde yazılıdır. >; ~ k • · · d 
Ş tnam l

• B d 
1 

saat 15 e kadar kor satın alma komis- zartcsı gunü saat 11 dedır. müdürlüğüne müracaatları ve ihale 12 me müdürlügwüne vermeleri lazımdır. anunı vesaıkı ve V inci mad 
ar e ... r crgama a a ım satım . . . . . · · b' 1 d' "k k' .. komisyonundadır. yonu reıslıgıne verılmış olacaktır. 3 _ İlk teminat 450 liradır. Şartna- teşrınısani 937 cuma günU saat on ır- 3_ 6059 zı ı ıger vcsı ayı ve muva ..,. .. 

6 
• İstekliler şartnamenin 

4
• iıncü B.u saatten sonra mcktublar kabul e· me M. M. v. satın alma Ko. dan pa- de belediye encümeninde yapılacağın- nat akçesi makbuz veya me 

d 1 
dan isteklilerin teminat1ariıe birlikte Kanal eksı"ltmcsı· ihtiva edecek oıan kapalı zartı 

maddesinde yazılı vesik<Aarı yanında ı emez. . . • . rasız alınır. 
bulundurmaya ve ihale saatinden evel ! . 6 - . İ~teklıkrı~ kanunı .. vesıkala- 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teklif mektuplarını saat 10 na kadar Nafıa VkaJetinden : le günü en geç saat 14 de kadar 
muvakkat teminatlarını "Bergama ma- nyle bırlıktc komısyona muracaatla- teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve belediye encümenine vermeleri. l - Eksiltmeye konulan iş: Adana- rıda adı geçen alım komisyonu 

liyc veznesine yatırmaya mecburdur. rı (4ll9) 3-6l?3 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle <4084
) -

3
"
6108 

da Seyhan sağ ve so\ sahil ana kana- ~:l~d~:.~?~~ !:16~~~~i~i3n8~~)v~l 
7 • Komisyon haft~nı~. pa~artesi, 1 154 tonluk pirinç birlikte teklif mektublarını ihale sa- Ramazan pidelerinin Jı: Keşif bedeli 927.447 lira 52 ku-

çarşamba ve cumartesı gunlerı açık- atından behemehal bir saat evvel M. ruştur. 
tır. (4065) - 3-7074 eksiltmesi M. v. satın alma Ko. na vermeleri. fiatr • 2 - Eksiltme: 12 son teşrin 937 ta- Dahiliye bakanh~ 

Pazariıkla sığır eti 
alınacak 

Ankara levazım iı.mirliğincıcn 
1- Ankara garnizonu birlik ve 

müesseseleri ihtiyacı olan 1.54 ton pi-
~nkara Lcvnzım Amirliğinden rincc 1. 11. 937 eksiltmesinde talih 

(4107) 3-6174 rihine ra&tlayan cuma gijnü saat 1.5 
Ankara Belediyeainden : de nafıa vekaleti sular umum müdür-

Ceviz kalası sa tın 
alınacak 

Ramazan münasebetile çıkarılacak lüğü su eksiltme komisyonu odasın
yumurtalı yumurtasız pidelerin 250 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
gramlık beherine 3,5 kurut fiat ko- 3 - İstekliler: Eksiltme şartname-

Muğla içm esuyu t 
ve inşaat eksil tn1 

1 - Bergama garnizon kıtaatının çıkmadıgından 12. 11. 937 saat 15 de 
yıllık ihtiyacı için kapalı zarf usuliy-ı pazarlıkla Ankara Lv. Amirligi sa-ı M. M. Vekaletinden : 
le ekııiltmey e konulan 80000 kilo sı- tın alma komisyonunda alınacaktır. .. .. • 
ğır etinin beher kilosu için teklif 2 - Muhammen bedeli 26180 lira . 1 - 2. 11: 937 gunu açık eksıltmc. 

nulmuştur. 3-6188 si, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri gene) Jartnamcsi, fenni şartname 
ve projeyi 46 lira 38 kuruş bedel mu

Mahkemelerden kabilinde sular umum müdürJiığün-

Dahiliye Vekaletinden ı 

Muğlaya 4.5 kilometre m 
Şemsettin menbaının 'ehre i 
deposu inpııı ve ııı~hir tesisa' 
teferri d iger :ışl erin ya ilıi'i»\ 
zarfla eksiltmeye konulmUftur· 

olunan 18 kuruş 8 santim pahalı go- ilk teminatı 1963 lira 50 kuruştur. ıJe .milte!~hıd nam ve he:ab.ı~a a~ı.k 
rüldüğUnden 2490 sayılı kanu'nun 40. Şartnamesi 131 kuruş mukabilinde ko- eksıltme ıle s~tın alın~cag~ ıJa~ edı
ncı maddesi mucibince ihtiyaç pazar- misyondan ahnabilir. İsteklilerin ka- len ve 1~810 lıra .tahmın hyatl~ kırk 
Irkla temin olunacaktır. nuni veııika ve ilk teminatlariyle belli ~etre ~ıkabı cevız kalasın ek~ıl.tm~-

2 - Malın tahmin bedeli 20000 li· ıgün ve saatte komisyonda bulunma- sıne talıb çıkmadığından 13 ıkıncı-

- --- -- --'-----~-

İlan suretile 
mahkemeye davet 

den alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girmek için istek· 

Hl.erin 408.47 lira 90 kuru,luk mu· 
vakkat teminat vermesi ve 250.000 li· 
ralık nafıa ifı'lerini teahhüd edip mu-

1 - 1 ~in muhammen bedel1 

lira 71 kuruttur. 
radır. ları. (4096) 3-6170 tefrin 93,7 Cumartesi gUnU 11aat 10 da 

3 - Muvakkat teminatı 1500 lira- açık eksıltme ile aatın alınacaktır. 
Ankara birinci uliye hukuk mah· vaHakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 

kemeıinden ı i9leri başarmakta kabiliyeti olduğuna 
2 - 1 stekliler bu işe aid 

proje ve sair evrakı .i-48 ku.rU! 
bilinde dahiliye vekaleti belcd 
imar heyeti fen şefliğinden al 

aır. Pazarlıkla 67 ton sade 2 - İlk teminat 1185 lira 75 kuru~- Kuçük Yozgad Yaman ~irketinde 
Sarı oğulanndan Şükrü oğlu Osmana 
karınız Şerife vekili Ankara avukat
larından Zühtü Hilmi Veli BeJe tara. 
fından aleyhinize açılan boşanmanın 

tescili davasının tayin kılınan mahke· 
mesi için namınıza çıkarılan davetiye. 
de mübaşir tarafından yapılan tahki
katta: vazifenizi terkeduek nerey< 
gittiğiniz meçhul bulunduğu beyanı i
le bila tebliğ iade edilmiş oldugundan 
muhakemece davetiye ile yenileme ar
zuhalinin ilanen tebliğine karar veril· 
mi§:tir. 

dair nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhidlik vesikatıı ibraz eb'nesi, is
teklilerin teklif mekhıblarını ikinci 
maddede yazılı saatten bir uat eve
line kadar sular umum müdürlügi.ıne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul 

4 - İhale 17.11.937 çarşamba gü- yagw alınacak tur. Şartnamesi M. M. V. satın alma 
nü saat 15 de Bergama askeri alım Ko. dan parasız alınır. ler. 

satım komisyon binasında yapılacak- Ankara levazım amirliğinden : 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 3 - Eksiltme 20.12.937 t 
rastlayan pazartesi giınu saat 
de Ankarada belediyeler baJ1. 
nasında 2 inci katta topla.nac~ 
diyeler imar heyetince yapıla 

tzr. ı - !stanbul levazım amirliği için teminat ve 2490 ııayıJı kanunun 2 ve 
5 - Sığır etinin evsafiyle teslim alınacak olan 67 ton sade yağmın ka- 3 üncü maddelerinde yazılr belgelerle 

mahal ve şartları şartnamesinde ya- palı zarfla eksiltmesinde ve pazarlık· birlikte eksiltme günü olan 13. 11. 937 
ulrdır. Şartnameler Bergamadaki a- larında istekli çıkmadığından 10. 11. Cumartesi günü saat 10 da M. M. V. 
Jrm satım komisyonundadır. 937 saat 14,30 da Tophanede satın al- satın alma Ko. da bulunmaları 

edilmez. (3807) 3-5593 

Kanal eksil ttnesi 4 - Eksiltmeye girebilmek 1 

6 - İsteklilerin şartnamenin 4. n- ma komisyonunda pazarlıkla alına- (4109) 3--6176 

ci maddesinde yazılı vesikaları ya- <:aktır. . . 

• . teklilerın aşağıda yazılı teınııt 
Nafıa V~aletınden ı . \•esaiki aynı gün saat ona ka 

nında bulundurmaya ve ihale saatin· 2 - Muhammen bedeJı 58290 lıra 
den evvel muvakkat teminatlarını ilk teminatı 4371 lira 75 kuruştur. 
Bergama maliye veznesine yatırmara J Şartnamesi 291 kuruşa komisyondan 
mecburdur. 1 verılir. İsteklilerin kanuni vesikala-

7 - Komisyon haftanın pazartesi, 1 riyle belli saatte komisyonda bulun-
çarşamba ve cumartesi günleri açık- malan. (4110) 3-6172 
tır. (4065) 3-7073 Pazarlıkla 40 ton toz 

Un eksiltmesi şeker alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 
1 - Amasya birliklerinin 254000 Ankara levazım amirliğinden : 

kilo ekmeklik una teklif edilen fiat l - Ankara garnizon birlik ve mü
gali görülduğünden tekrar kapalı 1 ess~seleri ihtiyacı için 40 ton t?z şe
zarf usuliyle 25-10-937 gününden iti- kerın 1. 11. 937 kapalı zarf eksıltme
baren eksilb'niye konulmuştur. sinde talih çıkmadığından 13. 11. 937 

2 - şartnamede değişiklik yoktur. sa~t. 1 ~ de pazarlıkla ~nkara Lv. A
Tahmin bedeli 31750 lira ve mu· mırlığı satın alma komısyonunda alı

vakkat teminatı 23151 lira 25 kuruş- nacaktır. 
tur. İsteklilerin teahhütlü mektupla 2 - Muhammen bedeli kilosu 28 
veya bizzat evrakı müsbiteleriyle be- kuruştan 11200 lira ilk teminatı 840 
raber ihale gıinü olan 12-11-937 cu- liradır. Şartnamesi her gün parasız 
martesi günü saat 11 den bir saat ev- komisyonda görülür. 
vel alay garnizonuna müracaatlerı. lsteklilerin teminat ve kanuni ve-

(402&) 3-5962 sikalariyle belli glin ve saatte komis-

18200 kilo yag"" pazarı g"" a yonda buJuunmaları. (4097) 
I 3-6171 

kondu 
550 ton fabrika unu 

Ankara levazım amirliğinden : 

eksil ttnesi 1 - Aşagıda mevki ve mikdarJarJ 
yazılr 18.200 kilo sade yağların kapa-
lı zarfla eksiltmesi 25• ı. teşrin 937 Ankara Levazım Amirliğinden 
gunü yapılmış teklif edilen fiatJar 1 - 550 ton fabrika ununun kapa-
pahalı görülmüştür. lı zarfla eksiltmesi 8. ikinci teşrin 

937 saat 15 de Erzurum askeri satın 
2 - Mezkfir mikdardaki sade yag- . 

I"rı b·ı .. 8 , m ··drJ tl 1 w k J alma komısyonunda yapılacaktır. " • / u e e pazar ıga onu • 
muıtur. İlk pazıirhğı 8 11 teşrin 937' 2 - Muhammen bedeli 68750 lira 
Pa.ıarteci s;:ıat. 15 dr 1zmitte tümen 1 ilk teminatı 4687 lira 50 kuruştur. 
Be.tın alma komisyonunda yapılacak- Şartnamesi her gün komisyonda gö
tır. ı rillür. Teklif mektubları belli saatten 

3 - Sade yağların beher kilosu- bir saat eveline kadar kabul olunur. 
nun tat1ınlanan fiyatları ilk inancala- (3956) 3-5850 

rı ve nıılcdad•rı ~ğ:daôır. Bir pavyon inşa 
.ı. - Şartnamesı Ankara, İstanbul 

Eskisehi" Lv Amirlikled satın alma ettirilecek 
komiıı·•onu!'ıia. her giln vt. İzmitte tü-
men aJttın alma komiayom:nda j'Örü· Ankara levazım amirliğinden 
lebi lir. 1 - Çerkez koyünde gi:ıat.erilecek 

.5 - Her mevkıin ıhti:>"acı ay- ı yerde bir pavyon inşası kapalı zarfla 
rı muteahhidlerc de ihale edıle ilir. 22 ikinci tefrin 937 saat 16 da Fındık-

İki adet dizel motörü 
alınacak 

M. M. Vekaletinden ı 
·Yenileme istidası munderecatı: M ti 

ekkilcm Şerifeyc aid olup yüksek 
12 ikinciteşrin 937 günü saat 15 de mahkemenizce derdcati ruiyet iken 

ihale edileceği ilan edil~n iki adet 50 müracaatımıaz talikına karar verilen 
<ve bir adet 24 beygirlik Dizel motör- 937·198 esas No. boıanma davası dos· 
!erinin pazarlığı 18 ikinci teşrin 9371 rasının muame.leye. konularak .~ağ!~ 
Perşembe günü ııaat 15 de M. M. V. ıstıdenın davetıye ıle beraber muddeı 
satın alma Ko. da yapılacağı ilan olu· aleyh Osmana tebligiyle muhakeme 
nur. (4108) 3-6175 günü tayinine mütedair olduğu görüJ. 

Jandarma 
Alüminyom matra 

alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Anka 

ra Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine (130) kuru§ kıy-, 
met biçilen (5000) aluminyon kılıflı 
ve kapaklı matra kapalı zarf usuliyle 
11 ikinciteşrin 937 perşembe günü sa
at on beşte satın alınacaktır. 

mUş ve muhakeme günü 26.l 1.937 cu
ma günu sat 14 olarak tayin kılınmış
tır. Mezkur gün ve saatte Ankara ad· 
liye sarayının üçüncü katında asliye 
birinci hukuk muhakemesinde hazır 
bulunmanız ve yahud musaddak bir 
vekil gondermeniz lüzumu yenileme 
istidasiyle birlikte davetiye makamıni 
kaim olmak üzere }1. U. M. K. 142 ci 
maddesi mucibince ilan ofunur. 3·618' 

Ziraat bakanhğı 

Sulf at dö Stiriknin 
alınacak 

Ziraat Vekaleti satın alma komis
yonundan: 

l - Kapalı zarf usuliyle 50 kilo 
sulfat dö istiriknin satın alınacaktır. 

1 - Eksıltmeye konulan ış: Ada- ı misyon reisliğine teslim etınl~ 
nada Berdan regülatörü ve Berdan ları lazımdır: 
sağ ve sol sahil sulama kanalları ke- A 2490 1 k 16 
şif bedeli 530.000 liradır. ı. . - s.ayı 1 anunun 11 

2 Ek ·ıtm 
11 

t . 
937 

ıncı maddelerıne uygun 5732 
.h. - sı e: aon eşrı~ . ta- kuruşluk muvakkat teminat 

rı ıne rastlayan perşembe gunti saat . .' •. , 
15 de Naf a k ·ı t" S 1 ü 

1 

B - Kanunun tayın ettıgı 
ı ve a e ı u ar umum m - 1 dürlüğti su eksiltme komisyonu oda- ar, 

sında kapalı zarf usuliyle yapılacak· C - Kanunun dorduncu 
tır. mucibınce eksiltmeye girmeye lı 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname-1 ni bulunmadıgına dair imzalı bır 
si, mukavele projesi, bayındırlık iş- tuh, 
leri genel şartnamesi. fenni şartname 1 D - Belediyeler imar hc).e 
ve ~r~jeyi 26 lira 50 kuruş bedel mu- şefligınden munakasaya gif1!1~ 
kabıhnde Sular umum müdürJligiın- alınacak vesika. 
den alabilirler. 5 - Tekhf mektublan ihaıe 

4 - Eksiltmeye girebilmek için saat ona kadar makbuz muk• 
iste~lilerin 24.~.50 liralık muvakkat komisyon reisliğine verilecektir 
temınat vermesı ve 100.000 liralık na- . . f 
fıa işlerini teahhüd edip muvaffakı- Posta ıle. gon.derılec~k teklı 
yetle bitirdiğine ve bu kabil işleri t~blarının ıadelı teahhudlu. o~ 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair nı~ayet bu saate .kadar komısy 
Nafıa vekaletinden alınmış müteah- mış bulunması lazımdır. ' 
hitlik vesikası ibraz etmesi, istekli- Bu iş hakkında fazla izahat 
lerin teklif mektuplarını ikinci mad- istıyenlerin belediyeler ıınat 
dede yazılı saatten bir saat eyeline fen şefliğine müracaat etmele~ 
kadar Sula~ ~mum müdürl~ğiıne mak- (4101) !;,:/ 
buz mııkabılınde vermelerı lazımdır. -
Poetada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3805) 3-5734 

Alımlar 
Beyaz bez alınacak 

Fabrikalar 
39 ton benzin aıınad 

Askri Fabrikalar Müdiİ~ 
den: 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 

girmek istiyenlerin (585) liralık ilk 
teminat makbuz veya bank;ı mektubu· 
nun ve kanuni ve şartnamede yazılı 
vesaiki muhtevi teklif mektublarını 

belli gün saat on dördüne kadar ko· 
misyona vermi§ olm.ıiarı (4014) 

2 - Muhammen bedeli 2500 lira, Harta Genel Direktörlü günden: Tahmın edılen bedeli (103~51 ilk temin.ıt 187.50 liradır. " 1 ·Muhammen hede! (7000). muvak- olan yukarıda yazılı 39 ton be 3-50~7 
3 - Ekailtme (11. 11. 937) de saat k k · lil at teminat (.525) lira Harta Genel eri fabrikalar umum mudur 9 lrda İstanbul komuta.n!1.ı-ı satın alma orı. b.et~ Ziraat Vekaleti binasında d' k ·· 1 1 ıı· 

!> yapılaca!..tır. ıre tor üğü için kapalı zarfla satın tın a ma komisyonunca 19· .• ı 
komisyonunda ihale edilecekiir. "' ı ğ · Y a ınaca r ılan edilen 1 i,500 metre be- ma günU saat 15,30 da kapalı .,d 

2 M ,_____ , __ 'f 1· 4 -· Şartnameler Ankarada Ziraat b · k · r,,. - uıwunnn::n -'1 becicli 304?~ ı· veldl .. ti sat 
1 

k . d yaz ezın e sıltmesinde istekli çıkma. ihale edilecektir. Şartname 1'' 
ra 64 kurufttır, 11.k t.ni:ıatı 2282 lir«-1 1sta buld ı.n a ma omısyonun a dtğından gene kapalı zarfla eksiltme· larak komisyondan verilir. 1',ıı 

. . . n ıı ııraat mildürlüi'ünden pa- ye konmuştur • •rf 
dır. Şarına.me.ı h.e:-run otM.d.en evd raıız olara.W- v•rilir. ı 2 Ek . · .. .. :·. . muvakkat temınat olan (i75) 

11
1 k · .... _ .. · ı~ı· ·r-'-'"f L 

1 
- sıltme gunu 8 ıkıncı teş 937 ıfl omı.ayonuoı goru ....... u. ......ı m•r.· ı 5 - •telı:lil.rin teklif mektubJarı pazartes' . .. b . ı· kuruşu havi teklif mektuptat· ,.1 . . . - ı gunu saat on eştedır. stek- d'. 

tuplan beJlı aaattwı b!r sut evelıne n~. temııutlarıyle birlikte muayyen liler şeraiti anlamak üzere hergün ve kGr günde saat 14,30 a kadar Jc 
kadar kabul olunur. İ•toeldileriri telrlif i~~d~. 2400 e.9yıl_ı kanunun 2 inci ve eksiltmeye gireceklerin de teklif mek- na vermeleri ve kendilerinin cft 
mektuplan ve kanuni veeik!.JariJe hel- 3 uncu ma~delerınde zikredilen vesi- tuplarını ihale saatinden bir saat eve) 1 k add 

kalArla eaıltme saatından önceve ka- . numara ı a ıunun 2. ve 3. rn 
li gün ve saatte kıomisyonda bulunma- · Cebecıde Harta genel direktörlük sa- deki vesaikle mezkur giın "' 
tarı. (4122) - 3-6185 dar &omieyorıa vermeleri. (4007) 1 tın alma komisyonuna getirmeleri. 1 komisyona muracaatları. (4(193 

J--5957 (3966) 3·5852 
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Vilôyetler 
Mardinde vali konağı 

İstanbul maliye ıubesi 
inpatı 

lataalttal DefteNarhimdaa • 

Dr. EMiR NECiB 
ATAKAM 

Dolum ve Kadın Hutalıkl..-ı 
tltthM111ı. Pottahane caddeel B. 
usuf Hikmet apartrmanı No. S aa 
t 11 den itibaren haıtalarrna bakar 

P. T. T. ı a ı r!tl :rm:ı ~ ;1 Kok kömürü eksiltmesi 
yapılacak 

Mardin villyeti daimt encümenin
den: 

1 - Mardinde Firdevı nam mevki· 
inde numune fidanlıtında (22946) li
ra (SO) kurut bedeli lreıifli yeniden 
hir vali konağı yapılacaktır. 

2 - Kapalı zarf uıuliyle elniltme
ye çıkarılan bu infaat ıs. ıı . 937 tari
hine raattıyan pazarteai günü aaat on 
birde Mardin daimi encümeninde iha
le edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
1721 liradır. 

4. -:- İntuta : Mukavelenin imzası 
~ıbınden itibaren on gün içinde ite 

t.1~•cak ve 2S mayıs 1938 takvim 
tarihinde bitecektir. 

5 - Bu i'e ıid ,artname ve fenni 
.. ralı: ıunlardır · 

A t . ) dart tartname, fenni prtname, 
:•yındırlık genel ,artnameai, kefif 
ul~a~ı, metraj cedveli, mukavele 

pro3u1. 

l~tiy~nler bu evrakı Mardin vila
~dı daımt encUıneni ve Nafıa daire-
9Ul e &örebilirler. 

6 - isteklilerin yukarda yazılı 
muf vıkka teminatı vermekle beraber 
tnnt ehliyet 'h · 1 U 1ına ve ı tı111 arına güveni· 

Ketif bedeli 44752 lin 65 kuruftatl 
ibaret bulunan Sirkecide Htidıvendi· 
glr eaddeainde Kalın Muıtafa •i• 
medreaeai arsuı Uzerinde yıpılacık 
Hoc:apa,a maliye 9ubeıi ln ... tl kapa
lı nrf uıuliyle ealltmeye konUlmUf
tur. Mukavele, ealltme, bayındrrbk 
itleri ıenel, aıel ve fenni .. rtn-· 
Jeri ile proje, lretif hulbuı ve buna 
müteferri diğer evrak 225 kurut bedel 
mukabilinde Millt emilir mOdUrlülUn· 
den verilecektir. lateklilerin 3356 lira 
45 Iı:uruıluk ttmlnat mektuplariyle 
teldifnamelerini ve bu İti beu« en 
aı 25000 liralık it yaptıklarına dair 
Nafıa veklletinden almı' olduğu mU
teahhidlik ve ticaret odur ve.ikaları• 
nı Ul.937 paıarteai pnü aut on d&I'* 
de kadar Millt emlik müdllrlüiUnde 
toplanan komiıyon ba91ranlıtını .er· 
meleri ve sut on be,te mektuplar a
çılıcatından komiıyonda hazır bulun
malan. (7191·3994) - 3·5'08 

Kazalar 
Cide elektrik tesisatı 

Teldozı: 1816 

En hot meyva tuzudur. tnkibaıı 
defeder. Mide, bltrrulr, karıciteden 
mütevellit rahatıızlıklırı önler. Hu
mı kolıylaıtırır. 

tnıiliı Kanzuk eczaneai 
Ur 0 11 ve 3645 aayılı Reamt ıazete Cide beledi7eıinden ı 

e nttredllen talimatnamede yazılı ı - Cide kaaaba11nm elektrik tt1I· ,-------------
9Y7llf vel teraiti haiz olmaları ,...rttır. D M _ •tekrı . '.'I'"" 11tı kapalı zarf usuuyıe ektlltm•ye r. • Sezer 
lhkal ih 1 1 e~ın teklif zarflarını konulup talip çıkmadıiından hir ay 
ne kad a~ aa~tınd~n bir ıaat evveli- içinde pazarlıkla ihale edilecektir. Doium ve kadın hutalıkları 
ıetine ar ardın daıml encümen riya- müteha11ıaı 
leri ve ~e;:ıe~eri ve. yahud gönderme- 2 - Bu itin muhammen bedeli Viyana Univerıiteai kadın kli-
ıeret te•kı'la 1 ~akı gecikmelerin ma- (l 7752) lira (l5) kuruıtur. nikleri aabık (Hilfurzti) Adliye 

:ı etmıyece~i ' b' d ih' saatten ıon ır; gı ı muayyen 3 - Müd et 12 teırinievel tar ın· urıyı hiza11nda Ahmed Şahin l-
nın da kabr~ gel~ce~ teklif zarfları- den batlıyarık 12 teıriniuni 937 tari· partımannıda hastalarını kabule 
nur. ( 72;, :dılmıyeceği ilin olu- hinde hitam bulacaktır. baılamııtrr. 

018> 3--S93S f 4 - Pazarlıkla bu ite girecekler ya ._ .. T .. e .. ı .. e .. o .. n ... =-2 ... 0 ... 2 ... z ___ ,..3-_5 ... 7 ... 9 ... 7_, 

Eskişehir hastanesı" nakit veya bankı mektubu olmak Uze- ----------~ 
re (1331) lira teminatı munkkate ver• 

kaloriferi mekle beraber Nafıa Veklletince mu· 
Eskııehir Nafia MüdürJüx.,ı: ıaddık ehliyet vesikalarını encümene 

Ankara Valiliği 

P. T. T. Aakara. Midürlüiünd•ı 
1 • Ankara P .T.T. mUdUrlUk ihti

yacı için 257 tıon trole kömUrU kapalı 
zarf UIUliyle eniltmeye konuldu, 

2 • Muhammen bedeli 7131 lira 7S 
kurut muvakkat teminatı 534 lira 88 

kuruttur. 
3 • Buna aid ,.rıname ve mukavele

name Ankara P.T.T. mUdürlüğünde 
hergün görülebilir. 

4 • İhale Nafıa veklleti malzeme 
müdürlüiünde müte~kkil komisyon
da 'yapılacıtından taliplerin 8.11.937 
pnü ıut 15 de mezkur komisyona 
müracaatları. (4013) - 3-5911 

Pazarlıkla çinko 
alınacak 

KQçQk ilan 
ŞARTLARI 

Dort aatırhk küçük ltlnludaa· 
Bir defa için 31 lruruı 
İki defa için 51 kurut 
Uç defa için 71 ku1'11f 
Dört defa için il lrunaı almır. 
Devamlı küçük illnlırm her def111 
için il kurut alınır. 11 .. .ıı il defa 
neıredılecek bir illa lçiıl •• nrq 
almıcaktır. 
Bir kolaylık olmak liıere, her Htır, 
kelime aralarındaki bothıldar mliıt•
nı 31 harf itibar edilmlttir. Bir ktiçalı: 
ilin ıze harften ıbaret olmalıdır. 
Dort 11tırdan fıılı her 11ttr için 11-
rıca il truruı ılınır. .................................................... 

lı Anıan lar ı 

P. T. T. Umum Müdih-lütündenı 
18-10-937 tarihinde kapalı zarfla 

ekıiltmffi yapılac:atı illn edilen 15000 
kilo çinko l 7·11-937 tarihinde iha:e11 

Referanılı muhuilt, fraaaıaca 1111-
yapılmak üzere pazarlıkla mübayu e 
dilecektir. Muhammen fiat 6750, mu: tercim, seri daktilo - Her sün 17 
vaklcat teminat 506,25 liradrr. den sonra müaaid ttraitle çallflllalr iı-

lıteklilerin ••rtnameleri gi'mıek tiyor. Adliye cad. Hl Meneqe tic. 
üzere her fiin Ankaradı Levazım mü· mürc. ~l67 
dürlütüne, bta.nbulda Ayniyat fUbe 
müdürlüğüne mUracaatlırı. (4003) 

3-5938 

Pazarlıkla jonksiyon 
kablosu alınacak 

P. T. T. Lenattn Müdürliliündenı 

O. fraımaca - Fran11s Ba,an 
tecrübeli muallim en ıürıtli u1Ul ile 
ve en kıta umanda fran11K1 lltretir. 
Müuid fiat. Pamukcu apartnnanı ze
min kat Hukuk fakültesi arkuında. 

3-6t8n 

ı.ıt.937 tarimnde kapılı zarflı ek· Satılık ı 
sitlmffi yapılac:aiı Uln edilen 3300 
metre jonlrtiyon kabloau 12.11.937 ta- Ucu• utrlılr n - Yenlıehir Demir 
r.ihinde .e ıaat 15 de ihaleti yapılmak tepe P'ev•i Çalnnalr tokalı 11 No. lu 
üzere pazarlıklı mübayaa edilecektir. hane utılı1rtır. 2. katında dörder oda 
Muhamlftell fiat 30.000 muvakkat te- bodrumda ve en üıt katında birer o
minat 2250 liradır. dau havaıan, elektrik teaiatr büyillr 

İlteklilerin .. rtnameleri ıörmek U. bahçeai vardır. (iijrmek istiyenler hane 
.ere her gün Ankarada levazım mil• dahilindelrilerine puarhk için 3900 
dürlütUne ve İatanbulda ayniyat ,ube telefon nurnar11iyle ıörilfebilirler. 
mUdUrlUiUD« mUrac:utlar. (4113) l-''" 

3-6179 
~ukaddema iki defa ka :.;nden: ibra zetmeğe mecburdurlar. Kiraya verilecek dükan 

ıuhyle eksiltmeye konulut t l~ba~f U· 5 - Bu ite ait prtname proje ve sa· Sablık pi~ano - Çok iyi kulluul· 
hur etm' a ı ı zu- ir evrak belediye encümenindedir. Ankara Valiliiinden ı mıı bir adet Bechıtein markalı lcuy-
1' E k' ıyen l 7tıo.7s lira ke,if bed ı 11 uu2 Huıust idareye ıid olup icar müd· ki · 1 kt H 

1~ .. fı ı,ehir memleket hlltaneıı· ke • _.,.., ru u pıyıno aatr ı ır. er 
orı er t · a- deti 30.11.937 gününde müddeti hitam gün aut 18.30 dan 20 ye kadar Ye-

nun 
40 

eat1atı 2490 numaralı kanu- Atça kasabasının bulacak olan Bankalar caddeainde 48 Lokomotif borusu niıehirde Düzenli sokak No: ız de 
ıs 11 ıncı maddesine tevfikan 1 dük" b' b lr 'k . • 937 t 'h. • numara ı anın ır uçu 1enelı i· satın alınacak Bay HaendlChkeye müracaat edilebi-
ıuretiyle ekı~~ ıne kadar pazarlık elektrik tesısatı carı artırmaya konulmuıtur. lir. 3--41184 

Pazarlık 'Ji eye konulmuttur. Muhammen bedeli 1800 liradır. Ve o .. tet Demiryollan ve Limanlan --------------
de icra edil:~e:~!. daimi encümenin- Atça kaaalta11 ltelecli1• ri1a .. tia· ihale zamanı dı 22.11.937 ıtlnüdür. Umuın Müdürlüjii !a. Al. Ko. danı ~llUJacU lmat - Avrupa 

Muvakkat tem' den : Taliplerin muhammen bedelinin Muhammen bedeli 117672,.50 lira o· mamulatı bir yatak odaaı e9y11iy\e bir 
Bu ııe a cfıc ına 1.U,3.A,l i9dır. -1)...Jıl&üa v.wı..._... -..-.ıw..Wau.ı...:ı..ml&l!&a&..ıailAllWl*"..:.IFıiuııf ı• ~- Ja.llımıtif aı.v w clum&1l Goben marka yeni .oba 5. 11. 1937 

.. roJ'e •-ı · eıı 1 ennt .. rtname 1 · iti 1---L · t' 1 -"• L.- ledf r • .. ımatnam le •
1 

• projemiz mucibince (19928 lira 50 .erme en ve ter• an unaa ts ıyen e· boruları ile ReıUlltör boruları, ~lik tarihine mUudff cuma ..... ı U'C ye 
mesi ve mukavelee~ e . sı .~e tırtna- Ku.) on dokuz bin doku• yüz yinni rin de daimi encümene müracaattan çekme boru ve fren hava sevk boru ve aalonunda müzayedeli yapılntalr tize· 
Ndıa müdii l " ~ . ro3esı er zaman sekiz lira elli kurut Jretifii Atça Ka- flh olunur. (40-8) • 3-6066 parsaJan. t6.12.1H7 91rtembe pnU re teıhir edilmittir. 3-6162 

İıteklil . r U5Ünde göriilebilir. lrnını erın Nafıa veklletinden a- sabası elektrik teaiaatından ıimdilik Müstafi sayılan uat 15,30 da kapalı urf uıuliyle An-
t.._ •. ınUteahhidlik veaikıaı 

1 
.. _kal (bet bin 1elciz yüz elli Ura) ketifli karada idare binumda aatın almac.ak-

~nzerı 15000 r • - makina teçbbatı ve ayrıca (iki bin öeh-etnıen tır. .. 
lr bonserviı ıra.Irk it yaptığını da· lira) ketifli elektrik teçhbatı ile e• Bu ite cinnek iatiyenlerln (7133,62) 
•1nı ibraz ey~:,:;~:~e;.~daıı vesika- (bef yüz yirmi tekiz lira) ke,mi ıan· Ankara Valiliiinden • liralık muvakkat temiftat ile kanunun 

(7212/ 4019) ır. trıl bin11ı kablo, çrkrf tertibatı ka- Beypuırr kuaaı Kelıtrı nahiyesi- tayin etttfi veaikalarr ve Nafıa müte· 
Yo ·1 3-S946 palı zarftı eksiltmeye konulmuıtur. nin Kırııhlar k6yü okulu aıretmenl ahhitlik ve.ikuı " teklifie(mi aynı 

zgat l k mektebi 2) Eksiltme 15-11-937 puartesi ıtı- Cafer Tayyarın mueretsb olarak VI• pn l&&t 14.30 a kadar komiıyon reis-

Müt..,f errik ı 

Ede toJU efradına - 8arill a4reef
nisl a .. tıdalri adrealme lUtf en bildir· 
menhi rica ederiın. H ulld Edt • Poeta 
K : 469 '.Ankara, 

1 Kiralık ı 
MolMlyab, mobilyaaıa kiralılr oda 

Sıhıye Veklleti karfıtmdı Çakataj' 
caddesi Bukaruç ıpartnnanı dört nu
marada Bayan Münevvere müracaat. 

3-6161 

Kiralık oda - Kaloriferli, banyo
hı, ı:iy11r bol ve müıtakil. Çocuk iL 

rayı cadde&, Numara (70). Kapıcıya 
(4099) 3--6136 

Kiralık daire - 3 veya 5 oda kalo
riferle bütün konforu haiz. Yenifehi11 
lnnir caddeai numara 4 de müracaat. 

3-6138 

Kiralık apartnnaa - Yenitehir Ha
vuı:bafl Khımôzalp caddesi methahn· 
de GilMy Apırtımanmda 4 odalı, 
bir aalonlu, kaloriferli, konforlu daire 
kapıcıya milracut. 3--6085 

Kinldr - 2 oclab daire - Su ile 22 
lira. Yeniıehir Yiğitkoşun ıokak No. 
14 aafılta yakın ıu, gaz, elektrik var 
üıtündeldlere Ye Tl. 3480 17 ye sor 

3-ti088 

Kiralık - Yeniıehir Yülcael c:adde
ıindeki Genbark ıpartnnanında 4 ve 
bet odalı ferah ve konforlu 2 daire eh 
ven fiatl& kiralıktır. Telefon: 371S 

KONFORLU DAiRE - Havus 
batı Karanfil ıokakta 2 oda, 1 hol, S 

balkonlu Telefon: 3079 S-598' 

Kiralık müıtllkil bahçeli ev - Ye
nitehir Gelir aokak 5 numaralı altı 
oda bütün konforu havi qyalı veya 
eıyam verilebilir. 3-6183 

Kinhk ev - 4 oda. 1 hol, banyo 
havaıuı, elektrik • .u vardır. Demil'
tepe Akbay aolrak No: 4 3-6189 

Kirabk ev - Dört oda, Ud aalon. 
lüks banyo, mupmba döteli • ufelt 
U.erinde • Kavaklıdere Güven ma
halleainde. No. 31 - her tUrlU konforu 
havidir. Müracaat. Telefon : 1771 

3-5948 

Kalö•aı.li da:•ı - Alb oda, banyo 
v. s. ÇanJraya caddeai, 8arrlr6tk kar· 
paı, No : 49. Şekerci Hacı Bekire mil· 
racaat, Telefon: 3050 • 3-6018 

it Verenler ı 

Maha .. hec:i - Aıkerligini yapnuf, 
li1eyt bitirmit bir muhuebec:i iıtenili· 
yor. Dil bilen kıyınlacak (P. K. 469 
Ankara) Şeraitin bildirilmesi 

;ozgat Valilifinden : • nü saat ıs de hitam bulacak v~ iha- dfeaine devam etmediii için müsta- lifine vermeleri lhrmdır. Günü ,ünine nakli1at - Yapacak 
- Kapalı ıarf uıuli ı . le Atça kaaabaıı belediye encümenin- fi uyılmuı icıbetmektedir. Memu- Şartnameler 518 kurup Ankara ve olan ektpreı servisimi• için ücretli Uç Fruamca aerYiıinde - çalıpcak 

ye çıkarılan Sorg d Y e ekaıltme· de yapılacaktır. rin kanununun 55 inci maddesine gö- Haydar-- veznelerinden aatılmak· staJ'iyer alınacaktır. Ankara Anban fran11zca bilen bir gence ihtiyaç var-
(27014 lira (6) kuru un a. Y•pıtac:alr ·1a kültü ......_i ~ 1 ke,ıf t 3) l!lu ı- aid evrak ve proJ'elerin re vı yet r yauv avnı ıyonun· tadır. (4015) - 3-6071 U. N. Evine müracaat, .tır. ADA'ya müracaat. 3-6130 
mekteb inpatının (l15 ~tarh ilk 0 r ea hakkında verilen 15-10-937 gün ve---------------------------------------- --
kabül eden kısımlar ~) hrayı te- birer kopyaları İltanbulda • Tak- J60 sayılı müdafaa kararının muma· 
llndın dolayı P•ıarl:ğ taJıb çıkmamı- ıim Beyoilu prk apartnnanında Ueyhin 11rib adre.i ve ikametgiıhı 

2 - Bu i'e aid 1 lronmu,tur. yüksek elelrtdk ınühendiıi Bay Ha· malam olmamasını binaen teblil im· 
tunlardır. Jartnaıne ve evrak b ı U · · d A) · ~ aan Halet Itık Pınardan Ucret muka· klnı u unamamı,tır. ç cUn ıçın e 

B) :k~tme ıartnamesi bilinde alınabilir. itirazdı bulunmadıtı takdirde kati 
C) u velename . . mUıtafi uyılma kararı verileceii te& 

Bayındırlık ı P~OJesı 4) Ekıiltmeye ittirak edeceklerin Ut makamına kaim olmak Uzere illa 
inesi tlerı genel ıartna- % 7 buçuk teminat ve ihaleyi milte- olunur. (4067) ~7 

n.~>eı'ıYapı i'leri umurnı·, akipte % 15 e iblıl teminatları ile 
.... fennl prt· ihaleden bir uat evveline kadar mıl-
İ) Huıuıi tartmm racaat etmeleri thrmdır. 
F) Keti! huli e 5) Elniltmeye t'llib olanların prt• Eksiltmeler 

metraj cedveli aa1ı, tahlili fiyat ve nameye ıöre eksiltmeye ıirebılmelr 
G) Proje tartlarrnı haiz olmaları lbımdrr. Eksil tine ile 3500 
İıtekliler bu 6) Fa.la izahat almak letiyenler • 

lugunde görebil~~~~ı Nafıa müdUr· Atça belediyesine veya adı 1eçen battantye alınacak 
3 - Kapalı ıarf li mUhendiı Bay Huan Halet Itıkpma· Onaaa Konma G .... l Kolllutaa-

de ihale edilmek .. uıu yle 14• lO. 937 rı müracaat edebilirler. bit Satm Alma Komiı)'Oftundaa ı 
lrırıJın bu i'e t l~bzere eksiltmeye çı· 3-6076 ı - Orman kıoruma kı•··tı :L.tiyacı 
den dol 1 1 zuhur etmemesin- ... aa 
nun 

40 
ay ı artırnıa ekıiltme kanunu- -------------- için kapalı aarfla ebiltımeye konulan 

içinde ;~~: ~addes~ mucibince bir ay ~-·••••••••••• 3500 adet bataniyeye eksiltme ıünU 
d••ınd• t r ~kla .vıliyet encümen o- Dr. Galı·b ~uk'er i•tekli çılrmadıtrnd•n 2490 sayılı n-

4 _ •libıne ıhale edilecektir. ~ nU1lun 40. cı maddeai mucibince blr 
telrJilertaı(arhta girebilmek için iı- Gilhane hattaneei llitai,. ..ı,;. ay u.rfında puarhkla alınacaktır. 
ıninat n 862.5) Ura muvakkat te- yab aahdı muavini lllr puırhtı 11 2. tetritı 937 pert.embe 
fıı vek~~~eleri ve bundan batkı Na- Birinci nnd kadın haıtabldan ve pnU ıaat 15 de t.nlcarada Yeni,ehir· 
tini h . etınden müteahhidlik ehliye- do,_. mitehu1tt1 4e lromutanlıia merbut aatın alma ko-

02~1; bulunmaları lbımdrr. Herıün öileden 10nra Poetahane misyonunda yapılacaktır. 
4o21) 3-5940 d • 'lk k 2 - Battaniyenı'n muh·-.-..n bedeli 

B• ca deıi Devrım ı o ulu kart•· ... ~ 
ır un f abrikasmm smda Eten ıpartımarunda 7 numı- 31500 lira ve ilk teminatı 2362 lira 50 

rada kabule bqlamı9trr. kuruttur· Şırtnaıneti her aun komi•· 
ihalesi relefon: 3549 3-6190 yondan 158 kurut mukabilinde alma· 

Tek:-..ı bilir. oraat Deft•darlıtsndaa ı 
1l• 3 - lıteklilerin 2490 uyıh lranu· 
.nıahalleai M kil Barbaros ev Cinai Lira nun 2. 3 cü maddelerindeki veeika ve 
CJddesi, Ka1aba harici. 2878 metre murabbaı eba- aekıen bin teminat malcbuzla.riyle belli gün ve ıı-

dmdaki eaha ünrinde 73 atte rnezkGr komlıyonı mürıc:aıtları. 
alttı a&biteyl hlvi 12 valı (4112) 3-6178 

ve ~1·•11 100 beyfir kuv- Mu··vezzı· ve odacı 
ntınde nıalriMyi ve ilci 
dinamoyu au.htevi mu al 1ar 1 cak 
nrilt*'U•t Dakik ı.mri· P to ı yaptın a 

ll:lnı bar. Tapu " Kadaatro Um- Mitllr-
Muhırr! :::"~ btd~llndtn . dolayı yukaru cine " Mir .,,..1, yudı, lüı;ind• ı 
lllÜddetı. lhiye 11d pyrı m•nlrul 7-10-1'37 tıarilliaden iti'9.ren 20 sün MUveui ve odacılar için yaptın· 
müddet 

1 
müayM.ye çımrrlmı, i di. Bu,ua talip .W.Ur etme•itiadea lacak 16 adet paltonun mUnakua cU· 

mittir O sün uatdaıı ve 7-1 ~ - 19li tarihbı4e ati ıhaleai tebrrtlr et- nil olm 8.11.937 pazartıeei pnü aut 
lıteklilerin 3 

7 5 
t . 

1 
. on dCSrtte muhunmtn bedeli olu 224 

Jetine ve fula 0 
' emınat arıyle J~raber Telrirdai Villyeti idare he· liranın Uıerinden " 7.5 pey a1r91iyle 

caatıan. (7~t almak iıtiyenlena dt lcları llf1td lraltmlM mira· birlikte talib olanların 1&tın alma lro-
) l-e137 .-,_una mürac:utıan. ~151 

EN GÜZEL 

''· 



-tZ-"" 

Kumbar1 biri 

1 
~ 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten soınra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. S 

.ı 11111111111111 "' 11111111111111111111 h .. - ------- Doktor - -
1

1

§=_= Rıza Duray ~ 
Cebeci Hastanesi • § ı 

_ RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: 
1: sarayı caddesı Niyazi Kansuk: 
j § Ap. No. 2 Telefon: (3509) § 
, ., ı m 11111111111111111 illlllilmım ıır 

.JI 111111111111111111111111111111lll111 h. - -- -
~ Sümerbank ~ - -- -- -= ·umum = - -- -
§ l\1üdürlüğünden § - -- -
: Bankamız Ye miic csatı-E - -
: ~m idari te .. kilatıııa lise YeE - ~ -

ı E ticaret mcktcbleri mezunla-: 

...................................................... 

Meşhur GREGOR Cazı 
.................................................. 

SEHiR LOKANTASI • KARPiC 
Geçen gece kazandığı muvaffakiyet üzerine halkın arzusunu yeri 

ne getirmekmaksadile meşhur «G RE G O R» cazı bütün programı 
ve arkada§larile Karpiç lokantasın.da atraksiyon ve danslarına de 
vam edecektir. 
Perşembe ve cumartesi akşamı için tertip edilen aile dine galasını 

da bir kat daha neşelendirecektir. 

Atraksiyon ve d8.ns 
Fiyatlarda zam yoktur. ·yerlerinizi evvelden 

temin ediniz. 
~--------------~--------~ §rı \C teknik ıe~kiJitına ise§ 
~·----·REÇETELERİNİZİ----- : .. mrnt mcktehlcri ile tekni-E 

' §kum 'c ) iiksck nıiihendis§ ----~---------------------------------. 

I ~ mf'ktehlc~i mezun lan alın-~ 
=makta oMufi.undan hu evsa-: 

(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedigi

nlz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi miıessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ·ı-5517 - t'l -

1
: fı haiz oln11) anların hanka-: 
: ımza jo;; ta] ehi hakkında mü-: - ~ -

~-----~~----------------~ :rarautta huluı1nıan1alan ~= . .... . 

. KOHİN- 0~ 
. . 

Güzel diş İstiyenlerin macunudur. 
.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - . -- -- = § TÜRK HAVA !{URUMU ------------- Büyük Piyangosu 

--------------

: lfm olııııur. 3-6180: - -':iı 1111111111111111111111111111rı111111 ıF 

Zayiler 
Ankara memurlar kooperatifinde 

namıma mukayyed 183 No. lu hisse 
senedimi zayi ettim. Yenisini alaca
gımd.:ın eskisinin hükmii yoktur. 

Posta telgraf müdüriyeti umu
miyesi evrak mümeyyizi müte
kaid İbrahim - 3-6182 

Dis tabibi 
M.AZİZTUNÇ 

--- 24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... = Pazardan maada her gün hastalan. -- :: nı kabul ve tedavi eder. ----- 1 inci ketide 1 l/ İkinci teşrin/ 1937dedir. 
=: Adliye sarayı yanında Sarraf Hak· 
=: kı Apartımanı No: 1 3-564S -------------------------------

Büyük ikramiye: 30000Liradrr ... ~ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık biıyük 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık 
iki Bdet mükafat vardır .. 

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

---__, ----------------
~1111111111111111111111111111111ıı111111111il11111111111111111111111111ı11111fF 

Dok:tor A. ilısaıı Al{.San 
Nümune haıtanesi dahili hastalıklar mütehassısı. 
Hastalarını her giln saat ıs den sonra Kooperatif arkasınd 

Ali Nazmı apartımanr Nr. 12 de kablıt etmektedir. 

T~ıelon: 1216 3-5828 

..,1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

~ 1\1. Galilı Çaııkaya ~ 
E Paris terziler akademisin den ınezun ~ 
§ olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle § - --§ işe başlamıştır : - -: Tel. 1096 Balık pazarıncıa ı erzı : 
~ll!lllllllllll!lllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' 

.11111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111 iL. 

~ LA DAM O KAMELYA ~ 
= = s Greta Garbo - Robert Taylar § 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııi=' 

.1 ı 1111111111111111111 m 11 m 11 m • ı 1111111111111111111111111111111111111111 ı 1 a.. = : 
: Cebeci ha•taneıi dahili hastalıklar mütehassm E 
= = 
~ Doktor Zelil Hakliı Pamir ~ 
§Hastalarını her (im Mat 14 den sonra Hirnayei Etfal apartımanrnda§ 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Cemal Bürün 
8 ikinci teşrin pazartesi günü 

saat ıs den itibaren ANKARA 
PALAS salonlarında ELBİSE 
ve ŞAPKA mod~llerini sayın 
müşterilerine gösterecektir . 

İmtiyaz sahibı ve Başmuharrıri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İ§leri Müdürü 

MümtRz Faik FENiK 

Ulus Basrmevi: A nura 

Emniyet umum müdürlüğünden 
Cinsi mikdarı muhammen % 7 .5 teminatı Münakaa 

kilo bedeli kuruş lira kuruş tarihi ve sutJ 
Ekmek 3300 9,75 24 13 8.11.937 10 pazartesi 

K. fasulya 1000 15 
K. barbunyıı 200 15 
K. bezelye 200 20 
K. bamya 100 100 
Pirinç 3000 20 
Sarımsak 50 120 
Kırmızı mercime .... 350 20 
Kara mercimek 100 15 
Patates 3000 7,50 
Nunut 1000 15 . 
Çay 50 280 148 50 8.11.937 10.30 .. 
Rugday 50 8 
K. soğan 3000 5 
Tarhana 50 20 
B.ulgur 100 12.50 
Kırmızı bibe" 10 30 
Kara biber 10 120 
Sirke 50 15 
Salça 200 25 
Soda 100 10 
Tuz 800 7 

Süt 1500 ıs 

Yoğurt 2000 20 
Tereyağ 40 150 
Beyaz peynir 500 50 

Iı Kaşar peynir 400 60 122 25 8.11.937 • 
Kaymak 40 200 
Yumurta 10000 a~t 2 
Reçel 50 40 
Ekmek kadayıf 500 adet 25 
Tel kadayıf 80 2S 
Yassı kadaif 80 JO 

Zeytin 500 25 g 49 8.11.937 14 
Zeytin yağ 400 65 .. 
Sabun 700 40 

Sade yağ l500 100 
112 50 8.11.937 14.30 .. 

Kesme şeker 1500 32 
Toz şeker 1500 28 67 50 8.11.937 15 .. 
Koyun eli 5000 45 
Kuzu " 

800 40 
Sığır ,, 1500 35 277 12 8.11.937 lS.30 .. 
Dana 1500 • 40 

" 
Koyun kara ciğeri 1000 adet 20 
Koyun beyni 1000 ., 15 
Koyun i§kembesi 300 ,. 7,50 
Sığır işkembesi 1000 ,, 20 

43 8.11.937 16 69 ,, 

Paça 1000 ,, ı 
l - Ankara Polis Enstitüsü ihtiyacı için cins, miktarı, muhammen bedeliyle, ilk teminatları ihale gUfl 

saatleri yukarıda yazılı erzak parti paarti açık eksiltme usuliyle münakasaya konulmu,tur. 
2 - Bu işe aid şartnameleri almak istiyenlerin Emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna mi.ıra 

ları. 

3 - Eksiltmeye girmek iııtiyenler teminat makbuz veya banka mektubunu 2490 saıılı kanunun 2 inci 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tayin edilen gün ...e saatte komisyona gelmeleri. (3959) - 3.586' 

g~ğ~·.ü~:~~:~:rI~e . KATRAN HAKKI EKREM 
. ıt 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Dansın yegane ve iki me~hur yıldızı 

Fred AST AİRE. Gingen ROGEP 
taraf mdan temsil edilen 

VALS DALGASI 
Bol müzik • Neşe ve kahkaha 

Aynca • Foka dünya haberleri 

ve öğretici film 

BU GÜN BU GECE 
Mevsimin· en büşük Türkçe Sözlü 

Komediııi 

LOREL-HARDI 
ve İKİZLERİ 

Ayrıca • Foks dünya haberleri 
HALK MATİNESİ 12,15 de 

iŞTE BAHRiYELiLER 

~Iektebliler ! .. Bütün Ritablarınız Halil Naci l\lıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No. 111 Telefon: 1230 


