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Uluı Baıımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara --Telgraf ı Uluı • An.kara --TELEFON 

soNTEŞRlN 
1 9 3 8 ---

tırıtiyu sahibi 11+4 
BaıJmuharrir 1371 
Yazı iıJleri 1052-1063 
Matbaa müdürü 1061 
tdare 1064 

AC>IMl'Z ANDIMl'ZCJll=L. 

2 inci 
basış 

5 KURUŞ 

Kurtancını ve en büyük evla.. 
dım kaybettin. Türk Milleti, 

SEN SAGOL! 
Simdi fek vazilen onun eserini ebediyen ya salmaktır 

• 

1 O İkinciteşrin 1938 - Atatürk' ün müda

·Vİ ve müşavir tabipleri tarafından verilen 

rapor suretidir: 
eisicüm ur A atürk'ün umumi hallerin· 

;deki vehamet dün gece saat 24 te neşre· 

.dilen tebliğden sonra her an artarak bu· 
gün, 10 İkinciteşrin ~938 perşembe saba· J 

Türkiye Büyük Millet 
Reisicumhur Atotürk'ü"n milleti mateme gark 

eyliyen zıyaı dolôyısile T eşkilôtı Esasiye Kanu
nunun 34 üncü maddesi mucibince yeni Rei
sicümhur intihap edilmek üzere teşrinisaninin 
on birinci cuma günü saat on birde Büyük 

v 

TEBLi 
hı saat dokuzu b'eş geçe Büyük Şefimiz 
derin koma İçinde terkihayat etmişlerdir. 

.. 

Meclisi 

l\lüdavi tabipler: 
Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, 
Prof. Dr. l\1im Kemal Öke, 
Dr. Nihat Reşat Belger. 

Müşavir tabipler: 
Prof. Dr. Akil Muhtar Özden 
Prof. Dr. Hayrullah Diker 
Prof. Dr. Süreyya H. Serter 
Dr. M. Kamil Berk 
Dr. Ahrevaya !farmarah. 

Riyasetinden : 
Mill~t Meclisjni içtimaa davet ederim. 

Reisicümhur Vekili ve 

Büyük Millet Meclisi Reisi 

M. A. Renda 

Türkiye Cümhuriyeti Hükümetinin resmi tebliği 
,. ·· aıııvı·r tabiplerinin neşreailen son raporu Atatürk'ün 

ıl1üdavı ve ınu~ . . . 
;.ı •• I · · kapadığını bıldirmektedir. 

dünyaya g?~ er7 Türk vatanı büyiik yapıcısını, Türk milleti Ulu Şefini, İn· 
Bu a~.h~.k s::ı:dını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak hu tarife sığmı-

sanlık huyu d I en derin taziyelerimizi sunarız. 
·yaından o ayı k k b'' .. k . h wlılık yan zı • izin tesellisini anca ve anca onun uyu esenne ag -

Kederler.tnı hizmetinde ararız. 
ta ve aziz vatanıtnh ~den evel beyan etmeliyiz ki, film.ez olan onun büyük 

ını da er şe) . 
şuras . et Türkiyesidır. 

eseri Cüınh~Y . inde bulunduğu muz hu ıniilıim anda bugüne kadar 
H··k"ınetınız ıç b d d llcı·· 1 · · · u u . . . k tle vazife a~ın a ır. n uesses o an nızaını ve vazıyeti 

olduğu gibı ~ ~a büyiik Türk milletinin hükümetiyle tek vücut olarak 
idaıne husu~u d iiine şüphe yok tur. 
teyit ve teının e. ecekanununun otuz üçiincü maddesi mucibince Büyük 

Teşkilatı Esas~Y? Abdiilha1ik Renda, Reisicümhur vekaleti vazif'esini der
Millet Meclisi Reısı 

ulite etmişler<Iir. 1 '~ 

Cene Teşkilatı Esasiye kanununun otuz (lördüncü madd • ib. 
B .. ··k M"JI llf ı· · d hal . R . . esı muc ınce 
~~ ı. ı ,c~ ıl' cc I!ôl~. ~r yenı eıs ıciimhunı intihap edecektir. 
furkıye nın en Luyuk makamına Teşkilatı Esash·e ka ·· 
k ı ,; nununa gore ge-

çece o an zatnı etrafında hüküme tiyle, şanlı ordusi ·l b··1·· k d ı 
k · 1 T'' k mili . ıl b" } e ve u un u re 

ve .uvetıy e ur · etı sars maz ır varlık olarak toplanacak ve yüksel-
mesınde devam edecektir. 

Bugün aynlığma ağladığımız Büyük Şefimiz Atatiirk her vakit Türk 
milletine giivendi, eserlerini bu güvenle yaptı, idamesi ~shabmı da istik
mal ederek giivenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk milleti onun 
eserlerini ebediyetle ya~atacaktır. 

Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cümhuriyetini dalına 
koruyacak ve onun izinde yürüyecek tir. 

Kemal Atatürk, Türk'ün tarihinde ve gönlünde daima yaşıyacaktır. 
10-11-1938 
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Türk vapuru 

Yafa'nın limanı yoktu. Buna muk&bil azgın bir denizi vardı. Vapurlar 
1907 sene.inde açıkta demirlerler ve aandallar iki kayanın arasından he
yamola ve tekbirle geçerdi. Demirliyen vapurlar, ekseriyetle Avusturya, 
İtalyan, franıız, ruı ve hidiviye kumpanyaıının vapurları idi. Bir de Ha • 
cıdavud vapurları, biz çocukları, cüsselerinin miniminiliği dolayııiyle a • 
liikadar ederlerdi. Sorardık - Bizim vapurlarımız yok mu? _ Yoktur, 
derlerdi. Sonra üzüldüğümüzü görerek - Bizim zırhlılarımız vardır, 
aözünü ilive ederlerdi. 

1907 ile 1909 araamda, Yafa'ya uğrıyan vapurlann bir kaçında seyahat 
etnıek fıra.atı çıktı. Kamarotların yabancı, yemeklerin yabancı, hayatın 

yabancı olduğunu farkettik. Kendi alııtrğımız yaıama tarzının nümune • 
!erine ve sahnelerine ancak güverte yolcuları arasında teıadüf ettik: Se
fertasları içinde yemekler, haılanmıı yumurtalar, yalancı dolmalar, bö • 
rekler ve kuru köfteler, ve, ispirtoluğun üzerinde piıirilen kahveler. Ka
maralardaki hayatta, her teYin ve bütün yemeklerin bilmediğimiz bir ko
kuau vardı. Ve tuhaf değil mi, her ayrı bandıralı vapurun ayrı bir kokusu 
vardı. 

Bütün bunlar bizim çocukluğwnuzun hatıralarıdır. Bugünkü cümhuri
yet çocukları halbuki, hangi limanımızda yaıaaalar, yalnrz türk vapurla· 
rını görmekle kalmıyorlar, her yıl bu vapurların yenilerini görerek HVİ • 
Diyorlar ve çocukça eğlenip baykrrıııyorlar: - Bu Almanya'dan gelen, 
bu vapur Kanada'dan alınmıı, bu vapur Felemenk'ten gelmiı 1 
Düıününüz bir kere ki, cümhuriyet çocuklarının çocukları, yeni türV 

vapurlarını hüabütün haıka türlü karııhyacaklar. - Bizde yapıldı - Ge· 
çen yıl aefere çıkarılan v. 1 • v. ı. diyecekler. Daha sonraki çocuklar ise ye· 
nr türk vapurlarını yapıldıkları değiıik türk tersanelerinin adları ile tef· 

rik edecekler. 
Bu güzel giditin adı ve miinaaı ne olaa gerektir ..• - Burhan BELGE 

Çok acı bir kayıp 

Ankara belediyesi itfaiye 
müdürünü kaybettik 

T~miz ve dürüst bir insan, cesur 
ve fcdakir bir asker, vazifesini çok 
seven değerli bir idare amiri olarak 
tanıdığımız Ankara Belediyesinin ça
lııJ<an İtfaiye Müdürü B. Şükrü Baş
man'ın dün nümune hastanesinde göz
lerıni hayata yumduğunu teessürle 
haber aldık. 

1929 temmıızundan beri Ankara it· 
faiye tetkilatmı yorulmak bilmez bir 
çalışma ile bugünkü hale getirmek 
içın uğraşan merhum son günlerd_e 
rahatsızlanmıt •e nümune haıtaneaı
ne kaldmlmı9tı. Yapılan tedaviye 
rai:men kurtulaınamış ve kendisini 
sevenleri cidden müteessir ederek a
ramızdan ayrılmıştır. 

B. Şükriı Batman Trabzon'ludur ve 
Harbiye mektebimizin 1310 senesi 
mezunlarındandır. Tekaüde sevkedil· 
digi 1339 tarihine k_adar oamanlı. i~-
parator!u unun genış hudutları ıçın- Merhum 8 • .Şükrü Ba§man 
de memleketten memlekete, cephe- ~--------------
den cepheye dolaşmı1 Balkan harbi- , 
ne, büyük harpte Çanakkale müdafa· 
asına iştirak etırıiş ve birçok defalar \ 
yaralanmıştır. 

lotanbul itfaiye teşkilatının ordu
ya bağlı bulunduğu devirlerde muhte

lif itfaiye hizmetlerinde bulunmuş ve 
335 de lstanbul itfaiye alay kuman

danlığına tayin edilmiş ve tekaüdün
den sonra da lstanbul şehremaneti 
itfaiye müdürlüğünü deruhte etmiş· 

tir. Bu sahada geniş bir bilgi ve ihti· 
sas sahibi olan merhum İstanbul ve 
Ankara'da hemen her yangında bu

lunmuş, yararlık göstermiş, tehlike· 
!er atlatmıı ve fakat amanarz alevleri 
daima mağ!Up etmiştir. 

Ekonomi bakanlığının 
• 

yeni teşkilôtı 
• 
Ekonomi Bakanlığı, mevcut tcşki • 

liltın bugünkü iş hacmine göre azlığı

nı göz önüne alarak teşkilat kanunu

nu tadile karar vermiş ve bütün daire

lerden ihtiyaçlara göre yeni teşkilat 

ve kadrolarıru hazırlamalarını iste
mişti. Bakanlrağ bağlı bütün daireler 

yeni kadrolarıru hazırlıyarak bakanlı

ğa vermişlerdir .Bu kadrolar tefti§ he

yetinde teşkil olunan bir komisyonca 

gözden geçirilecek ve bilahare bakan

lığın yeni teşkilat kanun projesi ha • 

zırlanarak Kamutayın bu devresine 

yetiştirilecektir. 

ULUS 

Radyoda pamuk 
vaziyefimize dair 

konferans verilecek 
Ziraat V ekilleti tarafından bu ak

şam saat tam 19 da, Ankara radyosun
d~ 0 Adana'da ve Türkiye'de pamuk 
vaziyeti" hakkında münakaşalı bir gö
rüşme yapılacaktır. Bu görüşmeler, 
yalnrz pamukçularımızı değil, bütün 
memleket münevverlerini alilkalandı • 
racak mahiyettedir. Bu tarzda ilk de • 
fa olarak radyomuzda tertip edilmek -
tc olan münakaşayı okuyucularımızın 
alaka ile dinliyeceklerinde şüphe yok
tur. 

Konferansı müteakip Yüksek Zira
at enstitüsü talebesinden mürekkep 
bir koro tarafından ziraat marşı söy .. 
lenecektir. 

Köy işleri için kurulan 

komisyon 
Bütün köy işlerinin düzenlenmesi 

ile köy kalkınmasının teminine ait 
muhtelif mevzular üzerinde görüşme -
!erde bulunmak ve kararlar almak Ü • 
zere bir komisyon teşkil edilmektedir. 
!ç Bakanlıkta toplanacak olan komis -
yanda alakalı bakanlıkların da delege -
!eri bulunacaktır. 

Denizbank'ın Avrupa'ya 

göndereceği talebe 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Deniz· 

Bank'ın Avrupa'ya göndereceği tale· 
eblerin imtihanı bugün yapıldı. !mti
hane 280 talebe girdi. Alınacak tale
benin miktarı henüz tayin edilmemiş
tir. Müsabakada iyi netice alanlar 
bir sene staj gördükten sonra Avru
pa'ya gönderileceklerdir. 

Her tarafla hava soğudu 
D,...._ ~.ı... .. ~~.. ~n.-•Q c:::ıh ... hlpvİn 

kapalı, sonraları bulutlu ve silkin geç
mi~tir. Günün en yüksek ısısı 10 dere
ceye kadar yükselmiştir. 

Yurtta doğu ve cenup şarkı Anado
Jusu bölgeleriyle Karadeniz'in ve Or
ta Anadolu'nun şark taraflarında ha
va kapalı ve mevzii yağışlı, Ege'de a
çık, diğer kısımlarda kısmen kapalı 
geçmiştir. Yağış yalnız doğuda kar 
şeklindedir. 

24 saat içinde yurdun Orta ve şark 
cihetlerindeki yağışların karemetre· 
ye bıraktıkları su miktarı Rize'de 26, 
Diyarbakırda 16, Ulukışla'da 4, diğer 
yağış gören yerlerde de 1-3 kilogram· 

dır. 

Orta Anadolu'nun bazı yerle • 
rinde toprak yüzünde bulunan karın 
kalınlığı Bolu' da 2, Kayseri' de 3, Ulu
kışla'da 17 santimetredir. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde umumi
yetle şimalden saniyede en çok 7 met
re kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar Balıkcsir'de 
15, İzmir ve Adana'da 18, Antalya'da 
21 derecedir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında Ulu 
kışla' da 1, Ankara ve Kayseri'de 2, Es
kişehir' de 3, Kastamonu'da 4, Kütah· 
ya'da 5, Bolu'da 6 derecedir. 

Mllll Küme dııında 

kalanlar arasında 

grup müsabakaları 
Futbol federasyonu, geçen sene ol

duğu gibi, bu sene de milli kiline hari
cinde kalan bölge birincileri arasında 
şampiyonluk müsabakalarını 26 ikinci 
teşrinden itibaren yaptırıruya karar 
vermiştir. 

Bu müsabakalara lik maçlarını sona 
erdirmiş olan 27 bölge birincisi işti· 
rilk etmektedir. Geçen sene bölge sa
yısı ancak 18 iken bu yıl 27 ye yüksel
mesi bölgelerimizde lik maçlarının in
tizam dahilinde yapıldığını göster· 
mek itibariyle kayda şayandır. 

Federasyon bölgeler birincilerini 
dört grupta toplamaktadır. Bu dört 
grup Kocaeli, Seyhan, Samsun ve Ay· 
dm bölge merkezleridir. 

Kocaeli grupu merkezi olan 1zmit'
te; Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Afyon, 
Edirne ve Eskişehir; 

Seyhan grupu merkezi olan Adana· 
da Seyhan, Diyarbakır, Mardin, Kon
ya; 

Samsun grupu merkezi olan Sam
sun'da; Samsun, Giresun, T<>kat, Kas
tamonu, Rize, 'I'rabzon; 
Aydın grupu merkezi olan Aydın'

da; Aydın, tlalıkesir, Manisa, Ueniz~ 
li, Isparta, Muğla, Antalya bölgelerı 
birincileri grup şampiyonluğu ıçın a
yın 26, 27 ve 2~ inde karşılaşacaklar

dır. 
Elen yas yon usuliyle yapılan bu mü

sabakalarda birinciliği alan dört pm
piyon takım son müsabaka günü akşa· 
ıru Ankaraya hareket edecekler ve ayın 
30 unda, ı ve 2 ilkkanunda son maçla
rını yapacaklardır. 

Futbol federasyonunun bu müsaba
kalar sonunda kazanan takımı milli 
küme final müsabakalarında Ankara'
da çarpıştırmak niyetinde olduğu ba
ber verilmektedir. Maamafih bu karar, 
bu mesele üezrinde tetkikler yapıldık
tan sonra verilebilecektir. 
Öğrendiğimize göre, geçen senenin 

birincisi Bafra idman yurdu bölgesi· 
nin birinciliğini kaybettiği için müsa
bakalara giremiyecektir. 

Teşviki sanayi kanunu 
değiştiriliyor 

Ekonomi l:lakanlığı, on sene evelki 
vaziyete göre hazırlanmış olan sana -
vii t~Rvik kannnunı •~il• karı:l-r u;•r 
miştır. Kanun battan bap değııtırı • 
lecek ve bugünkü ihtiyaçlara uygun 
hükümlerle daha iyi işliyen kanun ha
line getirilecektir, 

Teşekkür 
Annemin cenaze merasimine iıtirik 

eden aziz muhiblerime gazeteniz de • 
!illetiyle minnettarlığımı söylemek is-

terim. 
Benim için hatırası çok kıymetli o

lan bir düşünce ile kendilerini bu me
rasimde temsil ettirmek lutfunda bu • 
lunan Maarü Vekili, Fırka ve valimiz 
için de ayrı bir minnettarlık duymak -
tayım. 

Eski bir maarif mensubunun anne
si tedfine götürli!Urken onun cenazesi 
arkasından giden genç mektepliler i
çin de bir şükran hissi taşıyorum. 

Uzaktan telgrafla ve mektupla, ya
kından cenaze merasimine iştirik et
mekle beni çok yaralı olduğum gü
nümde hatırlıyan dostlarıma ve akra • 
bama ayrı ayrı teşekkürlerimi yazmak 
ta gecikeceğim için gazetenizin bu 
duygularımı anlatmıya ilk tercümanım 
olmasını rica ederim. 

Bükreş Elçisi 
Suphi Tannöver 

M) - 11 - 1938 

Devlet ıaraıı kararlarında 
muhakemenin iadesi 

hangi sebeple istenilebilir ? 
Kamutay Adliye encümeni şura için 
yeni bir teşkilôt kadrosu hazırladı 
Yeni Devlet Şi'ırsı kanunu projesi, 

Kamutay bütçe encümeninin ilk tet • 
kik edeceği maddeler arasında bu • 
lunmaktadır. Umumi hükümlerinden 
bahsetiğimiz yeni projede kanun yol • 
lan için yeni maddeler konulmuştur. 

Dava daireleriyle dava daireleri u· 
mumi heyetinden verilen kararlar hak
kında aşağıda ayazılı sebeplerden do
layı bir defaya mahsus olmak üzere 
mahkemenin iadesi istenebilecektir. 

A - Mücbir sebepler dolayısiyle 

veya lehine karar verilen filinden do • 
ğan bir sebeple elde cdilemiyen bir se
net veya vesikanın kararın verilme -
sinden sonra ele geçirilmiş olması; 

B - Karara esas ittihaz olunan se -
nedin sahteliğine hükmedilmiş veya 
senedin sahte olduğu mahkeme, yahut 
resmi bir makam huzurunda ikrar o -
!unmuş veya sahtelik hakkındaki hü • 
küm karardan evci verilmiş olup da 
mahkemenin iadesini istiyen kimsenin 
karar zamanında bundan haberi bu • 
lunrnamış olması; 

C • Karara esas ittihaz edilen bir 
ilam hükmünün bozularak katileşmek 
suretiyle tamamiyle ortadan kalkması; 

D • Ehli hibrenin kasta müstenit 
olarak hakikate aykırı beyan ve ihbar
da bulunduğunun kısmen tahakkuk et 
mesi, 

E - Lehine karar verilen tarafın, 
karara tesir edici bir hiyle kullanmış 
olması : 

F. Vekili veya kanuni mümessili 
olmıyan kimseler huzuriyle davanın 

görülüp karara bağlanmış olması; 
G - Davayı görmekten çekinmiye 

mecbur olan iza huzuriyle karar ve -
rilmiş olması; 

H • Tarafları ve sebebi aynı olan 
bir dava hakkında verilen karara ay • 
kın yeni bir karar verilmesine sebep 
olabilecek bir madde yokken aynı he • 
yet veya başka bir heyet tarafından 
evelki ilamın hükmü hilafında bir ka
rar verilmiş bulunması. 

.,._._ ~--: ...-1~~ ,:_ 

tehir ettirmiyecektir. Ancak ıade ta • 
lehinde bulunandan teminat almak 
suretiyle icranın tehirine karar verile· 
bilecektir. Devlet ile, adli müazhare • 
te tabi olan kimselerden teminat aran
ıruyacaktır. Mahkemenin iadesinde 
hukuk usulü muhakemeleri kanunu -
nun 44 7 inci maddesinin müddete ait 
hlikmü, kryas yoluyla tatbik olunacak
tır. 

Dava dairelerinden ve dava daire • 
!eri umumi heyetinden verilen karar • 
!ar hakkında, aşağıda yazılı sebeplere 
istinaden bir defaya mahauı olmak ü • 
zere kararın tebliği veya ilamm tebli • 
ği tarihinden itibaren on beş gün i· 
çinde kararm tashihi istenebilecektir. 

A • Kararın altına müessir iddia 
ve itirazların kararda meskut geç ilmi' 
olması; 

B • Bir ilamda biribirine aykırı ka· 
rarlar bulunması; 

C • Kararın usul ve kanuna muha
lif olması; 

D • Temyizen görülen işlerde heye· 
te ibraz olunan ve karara müessir bu
lunar. evrakta bir sahtelik vuku bul • 
mus elması; 

Muhakemenin iadesi ve kararın tas
hihi, ilamı veren dilva dairesine ve;a 
umumi heyete bir arzuhal vfri!mek su-

retiyle istenebilecektir Kanuni acbcp
ler mevcut olduğu takdirde usulü dai • 
resinde tebliğat yapılarak davaya yo
nidcn bakılacaktır. 

Muhakemenin iadesi ve karanıı 

tashihi talepleri kanuni ıcbeplere 

müstenit bulunmazsa arzuhalin reddi· 
ne karar verilecektir. Kararın taahihi 
ve muhakemenin iadesi taleplerinin 
reddi halinde müstedi hakkında hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 242 
nci ve 254 üncü maddelerinde yazılı 

ceza usulleri tatbik olunacaktır. 
Dava daireleri ve da.va daireleri 

umumi heyetinden verilen kararlar 
müphem olur veya biribirinıi tutmıyan 
fıkraları havi bulunursa taraflardan 
her birinin kararın tavzihini veya te .. 
nakusun kaldırılmasını istemek halı: • 
!arı vardır. İki tarafın isim, adat ft 

iddiaları neticeleriyle alakalı hatalaı: 
ve hesap yanlışlıklarmın düzeltilmcel 
istenebilecektir. Bu hallerde karan 
vermiş olan daire veya heyet ip tetkik 
ve lüzum görürse bu baptaki arzuha • 
!in bir suretini cevap vermek üzere 
münasip bir müddet tayin ederek di -
ğer tarafa tebliğ edecektir. !ki nüsha 
olarak verilmesi lazımgelen cevabın 

biri tavzih veya reli, yahut diizdtmo 
talebinde bulunan tarafa bildirecektir. 
Daire veya heyetçe kararın tav:dhine 
yahut tenakusun kaldırılmaaına, nya 
hata yahut hesap yanlıııJı:klarımn dü -
zcltilmesine karar verilirse keyfiyet 
ilamın altına yazılacak ve diğer tarafa 
da ayrıca tebliğat yapılacktır. Muha • 
keme sırasında veya karardan aonra 
fertlerden olan tarafın ölümü veya zat 
ve sıfatça değişiklik vukuu halinde u
sule ait kanunların umumi hükümleri 
tatbik olunacaktır. Dava daireleri Te 
dava daireleri umumi heyetinin vere • 
ceği kararlar mucip sebepleri ihtiva 
edecektir • 

tdarl davaların açılması ...e 1ı:ara • 
nn tashihi talebi icrayı tehi.r ettireu»
yecektir. Ancak dava daireleriyle elan 

ı!a'tehu'nat ~ şartiyle cranm tehi
rine karar verebileceklerdir. 

İdari davalar haklı:ında l>eTlet Ş&
raamdan çıkacak ilamlar, umumi hü • 
kümler daireainde infaz ve icra oı
caktır. 

Müteferrik ltiikümler : 
Devlet Şilraaı daireleri her 8CDe 

temmuzun yirmiıılndcn eylfillln beP
ne kadar tatil yapacaklardır. Hilldi • 
metçe verilecek milstacel itlerle ge • 
cikmesinde zarar umulan icranın tehi
ri işlerine bakmak üzere idart daire • 
!erle dava dairelerinden birer daire ta.
ti! zamanlarda vazife göreceklerdir. 
Bu kanunun tatbikı suretine ve Deov • 
!et Şurasırun çalışmasının tanzimi.ne 
dair bir nizamname yapılacaktır. 

Şiiro te§kilat kadrosu: 
Kamutay adliye cacümcnl, hOkll • 

metin teklifinde değifiklikler yaparalı:. 
Devlet Şurası teşkilat kadrooıunu pı 

tekilde hazırlamıştır: 

B. Şükrü Batman'ın ölümü mcmle· 
ketimiz için bir ziyadır, Kederli aile

sine, dostlarına ve Ankara itfaiyesi· 
nin fedakar mensuplarına haı sağı 

dileriz. 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı111111111ıııııı11111ıııı111111 1111111 "ıirkat" değil de "intihal" deni!• 

Bir reis birinci dereceden, b°' da. 
ire reisi ikinci dereceden, yirmi ı,.. S. 
za üçlincü dereceden, <>n bıof ın.-in 
beşinci dereccder,, sekiz 't>i.'ll>cl snıf 
muav:ki altıneı dereceden yedi ikinci. 
sınd muavin yedinci dereceden, akı 
üçüncü sınıf muavin sekizinci derece • 
den, bir sicil ve evrak mildürü yedin
ci dereceden altı birinci aınıf mü!Arlm 
dokuzuncu dereceden, on ikinci aınıf 
mlilizim onuncu dereceden. ilıi daJı:ti.. 
ol katip onuncu dereceden, bir ayniyat 
muhasip ve mutemedi onuncu derece
den, bir kitapane memuru onuncu dere 
ceden, bir harç memuru on liçüncü de
receden, sekiz birinci sınıf kitip on ü
çüncü dereceden, 1 O ikinci smd kltip 
on dördüncü dereceden, 10 üçüncli Si• 

ruf katip on be1inci dereceden. 

Cenaze töreni 
Trabzon'un muteber ailelerinden 

ve tüccardan Kitabi Hamdi Ba,ma
nın kardeşi, Cümhuriyet Merkez Ban

ka11 idare meclisi azası Şefik Bat· 
man'ın, maliye müfettişi Abdülkadir 

Batman'ın amucazadeleri, Trabzon
da tüccardan Hadi ve Naci Başman'ın 
ve lstanbul'da Hami Başman'ın, Sam: 
sun 1ürkofis memurlarından Samı 
Başman'ın amucaları, milli reasürans 
yangın kısmı teftiş Şefi ŞükrU, ~-~~: 
man'ın, inhisarlar umum müdurlugu 
mimarlarından Ulvi Başman'ın amu~ 
cazadeleri Ankara İtfaiye MUdürli 
Şükrü Başman müptela olduğu hasta
lıktan kurtulamıyarak dünkü çar§am
ba günü saat yedide nümune hastane
sinde irtihal etmiştir. 

Cenazesi bugün nüınune haatsne· 
sinden kaldırılarak öğle vakti Hacı
bayram camiinde namazı kılındıktan 
sonra Cebeci'deki aile kabriıtanına 
defnolunacaktır. -Siırayı D!'vlet kanununun 

• müzakere~i 
Blidçe encümeni diln Şurayı Dev · 

!et kanununun müzakeresine başla -
nuştır. 

Eskimo ahlôkı ! mittir. 
"Bal tutan parmak yalar!,. di • 

Bir Eskimo reisi, bir kanada/ı 
müfettişe şu teklifte bulunuyor: 

- Yalancılarla hırsızlara ne ka
dar nasihat etsek, bu kötü huyları
nı ne kadar düzeltmeğe kalksak 
dinlemezler. Yalancı gene yalan 
söylemeğe devam eder ve hırsız bo
yuna ötekinin berikinin, malını a.ı-ı
rır. iyisi mi onları öldürmelidir. 
Öldürünce çünkü, bir daha ne ya· 
/ancı y~lan slJyler, ne de bıt!IZ bir 
daha bır ıey çalabilir! 

Avrupa gazeteleri, bu Eskimo 
felsefesini, hüküm ve ahlakını hay
retler içinde sütunlarına geçiriyor
lar. Gerçekten bu tellkki, hıyret, 
hatta, dehşet içinde kaqılanmağa 
sezadır: Bunun bir prensip halinde 
bütün dünyaya yayıldığını tasav
vur ediniz,· cihanın o zamanki za
yiatı, herhalde Çin'deki, lspanya
daki harp kurbanlarını g/5/gede bı
rakırdı 1 • T. l. 

Modaya ve renklere dair 1 

Hayaliniz iıtediii kadar 
olaun, gene modanın ne1er 
dÜfÜDÜP yapacağını kola:r, 

geniı 

neler 
kolay 

ta.aavvur edemezsiniz. 

Kadın.ların yazın çıplak ayak Ü· 

zerine iokarpm giyerek gezdikle • 
rini bilirainiz. Amerika'da bir mo -

da müeaaeaeıi, bunun • tabii mü_. 
tND.aları var - pek bedii bir man
zara arzetmediğini görerek bir 
krem icat ebniı. Bu kreın çıplak 

bacak üzerine sürülüyor ve kuru

ma11 bekleniyor. Kuruduktan son

ra arzettiği manzara ipekli bir ço
raptan farklı değildir. 

* Gene Amerika'da Ohio demir
yolu idareai lokantalarında renkle
rin Ahengine çok kıymet verilmek· 
tedirı Bu aebeple eaas yemek aa • 
!onunda ancak ıarııın kadınların 
hizmet etmeaine müaaade edildiği 
halde ka.lı•e içilen yerde emıer ve 
aiyah saçlı kadınlar hizmet gör • 
mektedir. 

Bir ahı;ının hırsızlığı 1 

Eskiden Tokatlryan otelinde ah
çılık eden bir adamın evinde Er • 
zincan zabıtaaınm ele geçirdiği bir 
aandıkta bir çok gümüı çatal, bi • 
çak ve buna benzer sofra malzeme
si bulmutlar ! 
Adamcağızın hır11zlıktaki üı • 

li'ıbuna dikkat ediyor muaunıu 7 
Bir bahçıvan'ın çalııtığı bahçe -

den çiçek aıırma11, bir vekilharcın 
heaap listelerine hamintu katma • 
ar, kayık yapanm kayıkla beraber 
ziftlenmesi görülmüıtür. 

Bu hınrzlık, Mdec:e, bu türlü 
zenaat erbabında deiil, entellek -
tüellerde de görülür •• Birbirlerin
den mini, mazmun, mevzu, ha.tti., 
cümle cümle yazı aııran mulıar • 
rirlere raıt gelinmiyor mu? Yal · 
nız, kalem, muharririn elinde ol • 
duğu için bu türlii. )unızlıklara 

yen bir atalar sözümüz vardır. Fa
kat E.rzincan'da yakalanan ha11z 
ahçı, Tokatlıyan'da alafranga mu
aıeret ua.u11erini öğrendiii için o -
lacak, parmaklarını yalamayı a -
yrp aaymıt; sofra takımlarını yala• 
yrp yutmrya karar vermittir 1 

Sinek ve şöhret! 

lota.nbul'da Şiılinin ilerisindeki 

Mecidiyeköyü'nün iman pliinı 

ilerliyormut 1 
Bu köyü methur eden hadiaeyi 

hatırlıyor musunuz? latanbul ga· 

zetecilerinden pireyi deve yap
mak itiyadında birkaç kiti upu· 
zun yazılar ve çe~itli resimlerle 
bu köyü ıinek ordularının baıtı· 
ğını ve bu müatevlilerin lstanbul'a 
akm etmek üz- olduiunU yaz· 
mıılardı. 

811Dunla beraber, ıinek yüziin
den kazanılan batka fÖhretler de 
yok delildir: Burnuna ainek ka
çan Nemrud ve Akaaray'daki 
Sineklibakkal'ı unutuyOI' musu
nw: 7 

Daktilo katiplerle kitapane memu
ru ücretli de olabilecektir. --

Mahntkat kanunu 
nizamnamesi 

Yurt ormanlarının korunn1aaiyll 
beraber maden kömürü istihlakini ar • 
trrmak için resmi dairelerle bazı yer • 
terde maden kömürü ku!lanılmasını 
mecburi kılan mahrukat kanununun 
tatbik şekli hakkında Ekonomi Ba
kanlığınca bir nizamname projesi ha • 
zırlanmııtır. Proje önümüzdeki gün • 
!erde bir kere daha gözden geçirile -
cek ve DevletŞOrasının tetkikina arze
dilmek üzere Başbakanlığa verilecek -
tir. 

Çağrı 
X Milli Miıdafaa cnciimcni 

saat 15 de tı:>planaçaktı(. 
bugOn 
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w rb • klrl.rklarda bulunmağa Amade olmı • nin yaptığı gibi, büttin t.panyol arul- mqtır. 

de oldula ..... ita defa ti& eeç"n• it- daklarmı meydana çıkaran ietiprele- ıinden ıda bir kontrol altmda bUtila Acal»a Japaraya'ya ba cünt 99 ee-
tirlk •• U,. ......,. ... ı3t1r. Hii- rinden sonra timdi burada ıu nokt2 Moıkova. 9 a.a. - B. Molotof Sov· ı yabancı ıöntlllüleriıı ı•ri çekilme.l 1&..t\ nren feY nedir ~ 
ldim.t 1Mr ....,. .......-• lllÜDt• • vuıhan tebeyyün etmittir ki Flihre- yet ihtililinin 21 inci yıldonüıııü do- S f b için" inıilb bükUmeti ile •lqma ı.. H• 19ydeı: ~v.ı bunun aeMbİDİ 
........ - ...... iftirlk ettir - rin mu.temlekelere ait mutalibatmın lay11iylc Moıkova'da Yükaek Şovyet ' ovye ayramı tinde derhal la!r karar al•!MDlllDI tale- japon ardulannın Çin topraklarmda 
llaek isla _... ......... Bina•al•:vh ıllratle tatminini iıtemeei halinde mecliabıde bir rapor okumuıtu.r. Ra- be memur etad~r. kamdılduı zaferlerde aramalabr. 
laillı&Del ile ............ arumdaki büyük Britanya'nm fedaklrlıklarda poruıı dahili itlere teall\lk eden birin- Onlll• lnlllemllll Soayaliıt partiıinin icra komit•l, Öyl~ ~latılıy••r ki, Kutoa Je H.a • 
_. .. ••• Wr ...,_ eeçime müm • bulunmuı lizımaelecektir, halbuki ci knmmda B. Molotof 21 aene içinde hülriimetten aynı z1manda enternmyo- kea J1I JKal ettikten _.. Japoap. 
ldla ......,.. lradar fada, eliler tara· bunun için hiç bir huıdak yapılmıt batarılan iıleri kaydederek, 1938 bı ilk techlllflll göstermesi• nal inHniyet ~anelerl mucibince, ta- am Çia'de Mkerl Mkmwlaa mç bir 
fıa .. ..a-Jcün oldaiu kadar az değildir." 10 ayı içinde endüatride ıeçen ıeneye panyadakl ıl'ril balkın '·--•-ı- ~ı. kcwkuu kalma.tlUflll" • 
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.... aoktaımcla toplanmıttı. Hükü • • tın bu kuraklık yuzunden çıkan cuç· • me..ı.a a.iDcle ç.1me1ow-1-.. ... bır •,,.lep 
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ID9l bu tedbirleri alD"ken, muhalefe. w lüklere rağmen 1935 cc 1 36 ya naza· eapliU --.JM.iMCl"I urgoı la __,.-wtan arumda bak-olmeım-
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. .. . riyor: 7 teşrinisanide bütün Sovyet - d b • • tiııa reiıl•iDi ı.vkif etmit ye bel' tür· ran gcnt fazla, yalnız bır sene oncesı· münaaebeı kurulmasını an Ye ancıye nazarları tarafmdaa 
18 k •. rrlftll'. .. ne göre biraz ekıik olduğunu söyle ler Birliği görülmemiş bir şevk ve • • Roma'da verilen kararın her iki 
~p:.sar ~ 111Çimin Deli • geJi mittir• vatanperverlik ha~sı içinde büyük utıyorlar memleketçe kabul n tatbik eclilme-

htkade ::~~ '---- - •. .: •. 
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Kolera'dan vebadan, veremden ve 

hatta harpten daha müthiş felaket 

Doğum 
1 1STAT1ST1K TAHLİLLER 1 1 

Fransa 50 senede 

12.000.000 
azaıa,ak ! 

B ug.ü? Fr~n.s~'yı için içi." yiyen ~ert nedir 
bılır mısınız? - Dogum azlıgı 1 Doğum 

azlıgı öyle bir felakettir ki, ne milyonları silip sü
püren hastalık salgınları, ne yüz binleri kırıp ge· 
çiren harp katliamları, bir milletin bünyesinde, 
bunun yaptığı tahribatı yapamaz 1 

Nesilleri berektli olan insan kütlelerinin mey
dana getirdiği kavimlerin bugünü gibi, yarını da 
garanti altındadır. 

Bugün Fransa'da, en büyüğünden en küçüğüne 
kadar, çoğalmamanın veya az çoğalmanın ati için 
ne hüsranlar doğurabileceğini herkes takdir et
mekte ve milletin akibetini herkes birbirine sor
maktadır. 

Bundan birkaç gün eve!, Limoj şehrinde bir 
kongre toulanmıştır. Bu kongreyi siyasi 

bir toplantı zannetmeyin, kongreye, her mıntaka· 
dan ve her tabakadan yüzlerce kadın ve erkek iş
tirak etmiştir. Orada fransız doğum azlığı mese· 
lesi ele alınarak, uzun uzadıya tahlil edilmiş, se
bepleri tespit edilmiştir. 

Fransa'da, 1876 da bu senede doğanların sayısı 

1.022.000 iken bu miktar 1930 da 750.000 e ve 1937 
de 616.000 e düşmüştür. 

Yedi sene içinde Fransa'da doğum yüzde on se
kiz nisbetinde azalmıştır. Üç senedenberi de ölen
lerin sayısı doğanlardan 14.000 fazladır. 

Eğer bu düşüş aynı şekilde devam ederse, Fran
sa S sene zarfında senede 100.000, 20 sene sonra yıl
da 200.000, 40 sene sonra keza bir yılda 400.000 
nüfu• kaybeder. 
Yarım asır içinde fransa 12 milyon inaan kaybe

der.ek demektir. Hele bir asır geçti mi, fransa ar
tık kalabalık bir memleket olmaktan çıkacaktır. 

A !manya ile ltalya'da doğum miktarının 

nuntazam fazlalaşması, fransızların endi
tesini büsbütün artırmaktadır. 

zlığı 
Söylediğimiz gibi 1937 de fransa'da 616.000 do

ğum tesbit edilmişti. Halbuki aynı senede İtalya·da 
985.000. Almanya'da ise 1.361.000 doğum kayde
dilmiştir. 

Italya'da her yıl doğanlar ölenlerden 350.000 faz
la iken, Fransa'da billlkis ölenler doğanlardan 
14.000 fazladır. 

Yalnız, doğum azlığı fransa'nın her tarafında 
aynı miktarda değildir. Bazı villlyetlerde nisbeten 
iyi olduğu halde bazı vilayetlerde büsbütün sö
nüktür. Mesela Savva ve Garon vil3yetleri pek ıs
sızdır. Garon havzasında kilometrelerce gidersiniz 
de, bir tek insana rasthyamazsınız. 1925 de bu mın
takaları gezen bir demoğraf : "Eğer Fransa'nın di
ğer vil3.yetleri de Garon vadisi gibi azalacaksa. 
fransa çok geçmeden dünya haritasından siline
cektir." demişti. 

Geçenlerde, az çoğalan birkaç vilayete ait bir 
fus istatistiği neşredilmiştir. Bu vesika, Fransa'da 
her vilayette 1910 ve 1936 seneleri arasında ıs yaş
la 50 yaş arasındaki kadınlardan doğan kız çocuk
larının sayılarını göstermektedir. Rakamlar az do
ğumlu beş fransz vilayetinde, doğanların 1910 da az 
iken 1930 da oldukça arttığrnı, fakat 1936 da eski
sinden de aşağı düştüğünü apaçık göstermektedir. 

Maamafih, bu "ölüm merkezleri" nin "ihtiyarlar 
memleketleri,, nin yanında bazı vil§.yetler vardır ki. 
buralarda doğum çoktur: Bilhassa şimal vilayetle
ri. Bu vilayetlerde 17, 18, hatta 19 çocuklu ailelere 
rastlanır. Vasati olarak aileler 5-6 çocukludur. Fa
kat bunlar mevziidir ve pek azdır. 

Doğum azlığının birçok sebepleri vardır. Ba
zıları her ne kadar, son astrlardaki hastalık

tan, doğum azlığına sebep olduğunu iddia ederler. 
Halbuki hiç de doğru değildir. Çünkü modern tıb, 
insanın vasati yaşını 60 a çıkarmıştır. Biliyorsunuz 
ki insanın vasati yaşı orta çağlarda 25 ti. Hatta 1875 
te 45 olarak tesbit edilmiştir. Binaenaleyh bu doğum 
azlğına kafi bir sebep olamaz. 

Bunun gibi, bekarlık, veya çocuksuz evlilik de 
bunda mühim rol oynamaz. Limoj kongresinde 
mevcut birçok dosyalar dolusu raporlar, doğum az

lığına en büyük sebep olarak yoksulluğu göstermek

tedir. Bu raporlara bakarsanız, ötede 9 çocuğunu 

doyurmaktan aci,- y ar r :ııç hir :ıınne. biri rlc kocası bir 
kazaya kurban gitmiş vesigortalı olmadığı için 7 ço

cuğu ile sefil veyoksul kalmı' bir kadın, kongrede, 

bu ferdi sefaletlerin mümkün olduğu kadar önüne 

geçebilmek için geniş mikyasta bir doğum politika

sı tatbik edilmesine karar verilmiştir. Onun için bü

yük kongre daha açılacaktır. 

Yabancı devlellerle ticaret Ankara - İstanbul hava 
seferleri 

Müştail maddelerden 

alınan istimlôk resmi müzakereleri Devlet hava yolları idaresi, hava -

Litvanya ile hükümetimiz arasında !arın bozulıruya başlamış olmasını ve 
diplomatik yollarla ticaret ve kliring kışın yaklaşmakta bulunmasını göz ö
müzakereleri yapılmaktadır. nüne alarak ikinci bir işara kadar An -

Müzakerelere esas, her iki tarafın J.:ara • İstanbul hava seferlerine bu
ticari muamelesinin inkişafıdır. Po- günden itibaren son vermektedir. 
lonyaltlarla şehrimizde yapılan ticaret 

Bazı vergi mükellefleri müşteil 
maddelerden gümrük resminin alındı
ğı sırada belediyeler namına yüzde on 
munzam resim alındığını ileri sürmüş
ler ve belediyelerin bu maddelerden 
istihlak resmi alınmaması Jazım geldi
ğini iddia etmişlerdir. İç Bakanlık bu 
iddiaları tetkik etmiş ve belediyeler 
namına alınmakta olan yüzde on güm .. 
rük resminin istihl§.k resmi mahiyetin
de tel.ikki edilemiyeceğini ve bu res -
min ayrrca verilmesi lizım geldiği -
ni kararlaştırmıştır. 

müzakereleri de devam etmektedir. 
İsveç hükümetiyle yapılacak yeni ti • 
ca~et ve kJiring anlaşması müzakere -
lenne ay başında başlanılacaktır. Mü -
zakerelerde bulunmak üzere bir İsveç 
ticaret. h~yeti şehrimize gelecektir . 

Atına dan şhrimize geln malumata 

gör hüküm.etimizle Yunanistan arasın. 
da yapılacak ticaret ve kliring anlaş -
ması müzakereleri müsait bir hava i
çerisinde devam etmektedir. Müzake -
relerin daha bir müddet devam edece -
ği tahmin olunmaktadır. 

BAL 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Yaz~,._Yolaq, Fö"'eş Çeviren: Na3ubı Baydar 

-10-

- Şaka etmiyorsunuz ya? 

- Katiyen. 

Müvezzi hakikaten şaka etmiyordu. 

Fakat, daha az zevkli hadiseler Anna'nm hafıza
aına nakıolmuıtur: Konuıtukları hususi liaanı an
lamadığını farkederek onu aldatmak istiyen satıcı 
kadınları ve yabancı olduğunu anlayınca kendisi
ne kaba muamele eden erkekleri unutmamakta
dır. Bir gün pazarda para çantasının yerinde yel .. 
ler estiğini gördü. Kayıp mı olmuştu, yoksa çal.'."
mı§ mı idi, bilemiyordu. Anna, zarif bir ihmalkar· 
!ıkla bir barakanın divarma dayanan baygın bakış
lı sarışın bir gençten §Üphelendi. Bu genç ona g~
lümsemek ve alçak sesle harikulade alçakça bır 
aıütal- dermeyan etmekle iktifa etti. Anna onun 

ne dediğini bilmiyordu. Fakat, kan batma çıktı. Et
rafında adamlar kötü bir neşe ile gülÜ§Üyorlardı. 
Nihayet, küçük yabancı kızı dövmedilerse ne mut
lu. 

Anna gözlerinden krvılcımlar fı~krrarak ve ölü
mü temenni ederek kaçtı. Ağlamadı, çünkü bu o

nun usulü değildi ve çünkü ailenin öğle yemeğine 
malzeme satın almak 13.znndı. Annesinin çalıımak
ta olduğu çama§ırhanenin penceresi önünde durup 
para istedi. Annesi onu payladı. Anna hili ağlamı· 
yordu. Civardaki dükkanlardan öte beri alıp yeme
ği hazırlamak Üzere eve döndü. Bu memleketten, 
bu sokaklardan, bütün hayatından nefret ediyor
du. ispirto ocağı tüterek etrafı kokutuyordu. Anna, 
yiyecekleri pitirmek için diz çökmeğe mecburdu; 
zira masanın veya iskemlelerin yanmaması için o
cak, bir çinko tabakası Üzerine, yere konmuıtu. 

Soyduğu soğandan ve ocağın duınanından An
na'nın gözleri yaşardı. Fakat, ağlamıyor, sa.dece 

cihandan tiksiniyordu. 
Bayan Barabat akfama doğru evine döndü. O, 

kendi mütevazi prensiplerine göre iyi bir kadın, 
İyi bir ana idi. lki küçük çocuğu a§ağıda, Balık • 
Tutan • Kedi aokağında oynuyorlardı. 

Bayan Barabaı, büyük kızının bembeyaz yüzü ve 
kısılmıı dudakları karıısında: 

- Müteeasir olma, dedi. 
Anna, inatçı inatçı: 
- Müteeasir olmuyorum, cevabını verdi. Ve bir

denbire baıını kaldırarak il8.ve etti: 
- Bir daha pazara gitmiyeceğim. 
Anası ona muıfik bir merhametle baktı. Çocuk 

bilmiY,or, henüz intibak ebnit değildir. Fakir ola-

~--······························································\,. 
~ E K O N O M İ ; . . 
~ •••........•••..•.......•••...........•.•......•••...........• ,.. 

Japonya harbe daha ne 
• 

• kadar dayanabilir ? 
Yazan: H. A. Kuyucak 

Çin seferi uzadrkça Japonya'nın mış ve binnetice toptan eşya fiatları 
barba devam kabiliyeti hakkındaki yüzde otuzdan fazla yükselmiştir. Ma
mütalealar da çoğalıyor. Filhakika, bu den fiatlarındaki umumi yüksehş ise 
memleketin daha ne kadar dayanabile- dünya fiatlarına nisbetle % 50 den 
ceği yalnız, her gün biraz daha ezilen, fazlad.ıc. 

cinlileri değil, belki, dünya ekonomi .. Harbın Japonya harici ticareti ü -
siyle alakadar herkesi düşündürmek - zerindeki tesiri de pek iyı değildir. 
tedir. Çünkü Mançurya'nın işgaliyle Harp levazımı ithalatının artması, ih
başlıyan garba doğru japon saldırışı racat sanayii için icap eden ham mad
Uzak Şark ekonomisi ve yavaş yavaş denin temin edilememesi yüzünden ih
ta bütün dünya ekonomisi üzerinde racatın azalması 1937 de 636 milyon 
fena tesirlerini göstermiye başlamış - yenlik bir pasif bakiye hasıl etmişti. 
tır. 1936 de istihlak eşyası ithalatı üzeri -

Japon mali ve iktısadi kaynakları - 1 ne konulan şiddetli takyitler neticesin
nın artık sona ermek üzere olduğunu, de ithalat bir miktar indirildiğinden 
ve bu şartlar altında harbın daha faz- pasif bakiye ilk altı ayda 196 milyon 
la devam edemiyeceğini söyliyenler yene inmiş ise de mütemadi pasif ba • 
olduğu gibi Japonya'nın bütün Çin'i kiyeleri ödeye ödeye memleketin al -
ve hatta bundan daha fazlasını istila tın stokları da azalmış ve istikbaldeki 
edecek kudrette olduğunu iddia eden - harici ticaret bakiyesini ödemek için 
lcr de vardır. dahili altın istihsaliyle ecnebi e&ham 

Malumdur ki harp bir kaç türlü fi. ve tahsilattan başka pek az altın kal -
nanse edilebilir. Eski zaman orduları mıştır. 

fütuhat harbı yaparlar ve masrafları - Amele vaziyeti de pek iyi değildir: 
nın mühim bir kısmını, girdikleri Yükselen fiatlara rağmen hakiki üc -
memleketlerden çıkarırlardı. Japonya retler hemen niç yükselmemiş biliikis 
da buna çalışmakta ise de halkın pasif bir çok sanayide çalışma saatleri art -
mukavemeti, ve modern bir ordunun mıştır J-.:sasen Japonya'da amele teşki· 
bütün ihtiyaçlarını Çin gibi geri ve fa- !atı olmadığı gibi amelenin hukuku -
kir bir memleketten tedarik etme im- nu muJıafaza e ılccek bir kanun da 
kinlarının bulunmaması dolayısiylc, me-vcut bulunmad:ğından ve bilha~sa 

harp masraflarının asıl mühim kısım - kadın amele boğazı tokluğuna çalıştı -
nı ana vatandan temin etmek mecbu • ğı~dan saatleri:ı artması, fiatların 

riyetindc kalmaktadır. • yüksehr..esi arn~Je kütlesinin fiat sevi • 
Gene pek aşikardır ki, ana vatan • yesini çok aşağı indirmiş bulunmak -

dan temin edilecek masraflar milli is. tadır. 

tihsal fazlasiyle elde edilecektir. Yani, Iktısadi vaziyetin bu kısa tahlilin-

den sonra acaba yaz tmtzın başındaki 

suale cevap verilebilir mi? 

Eğer millctleri:ı h~rekctlcrinde yal-

memleket ihtiyaçlarından fazla istih • 
salde bulunmak ve bu fazlayı barba 
tahsis etmek mecburiyeti vardır. Bu 
fazlanın harba tahsisi de ya vergi alın
mak suretile yahut ta istikrazla temin nız iktısadi amiller hakim olsa idi Ja

pönya'nın barba n!h:ıyet vermesi ve 

hem kendisinden hem eline geçirdiği 

memlekc!tJerin _'>araları:n rearmıya baş

laması için vakit çoktan gelmiş telak-

edilir. Japonya'da vergiler artmış ol -
makla beraber yalnız bu kaynaktan 
harbı finanse etmiye imkan yoktur. 
Bunun içindir ki hükümet bir taraftan 
istihlaki azaltıp bütün istihsal kudre
tini harp levazımı hazırlamıya döndü- ki olunabilirdi. Fakat bir tarafta iın-
recek tedbirler almakta, diğer tarafta pı:.ratorun Amaterasu - O - Mi - Kami 
da mütemadı istikrazlarla halktan ve denilen güneş ilahesinin torunu ve mil
mali müeııseselerden iştira kuveti te -
,..: ''"'Jl ... .-~ .. L ... >.llt.o 

Bu iki tedbirin Japqnya'nın eko -
nomik bünyesindeki tesirlerini gör
mek pek kolaydır. 1937 ye nisbetlc 
1938 de umumi istihsal miktarı değiş
mediği halde istihlak eşyası istihsali 
azaltmış, istihsal eşyası ve harp leva -
zımı istihsali çoğalmıştır. Başka bir 
tabirle, memlekette ihtiyaçların tatmi
ni için daha az istihsal yapılmış yani 
hayat seviyesi düşmüştür. 1937 ye 
nisbetle 1937 in ticari faaliyet müşiri 
de, alış verişin azaldığını göstermek • 
tedir. 

1931 - 32 mali senesinde masrafla
rı karşılamak için 120 milyon yen is
tikraz olunduğu halde 1937 - 38 de 
(3.393.000.000) istikraz edilmişti. Ö
nümüzdeki senenin 8.400 milyon yen .. 
lik büdçesini tevzin için de 5.800 yen 
borç alınacak ve umum masarifin o/o 
81 i barba tahsis edilecektir. 

Yapılan istikrazlar memlekette bir 
enflasyon doğurmakta ve tabiatiyle fi. 
atlar yükselmektedir .Filhakika son 
bir sene zarfında Japonya Bankasının 
tedavüldeki banknotları süratle çoğal-

letin de semadan inme olduğuna ve 
dünyadaki bu tun Ol ger mJ.nct.ııta uı ı ... -
pon iradesine tabi olacağına kanaat 

şeklinde tecelli eden Şinto akidesi ve 

diğer tarafta da harbı devam ettirmi -

ye hazrr bir ordu mevcut bulunurken 

bu sualin cevabını insan ihtiyaç ve ıs

tıraplarının bu akide ile çarpışması 

neticesinde aramak icap edecektir . 

Parasız yatılı talchf"nin 
verildiği okullar 

Kültür Bakanlığı, parasız yatılı ta

lebe imtihanında muvaffak olanların 
verilecekl<ri okullara ait listenin ha -
zırlığını bitirmiştir. Liste bugünlerde 
Kültür Bakanının tasvibine arzedile
cek ve listeler alakalı okullara tebliğ 

olunacaktır. Bu okullar muvaffak o • 
!anlara imtihana girdikeri okullar va
sıtasiyle tcbliğat yapacaktır. 

Adapazarı orta okulu 
Adapazarı, (Hususi) - Şehrimizde 

orta okrl törenle açılmıştr. 

RADYO 

Ankara : 

PERŞEMBE: 10.11.938 - 12.30 
(Muhtelif türkçc ısarkılar) - 13.00 Sil 
yarı ve haberler - 13.10 - 14.00 Müzik 
çük orkestra): Zampa • uvertür - (He 
Le petit Duc operetinden. potpuri ( 
cocq). Walzerlied (Mamel). Balayı 
Noak). Des königs soldaten - mar!J 
Kattnigg). Liebesleid (Engel Berıer). 

18.30 Müzik (Balkan oyun havaları 
19.00 Konuşma (Köylü ve ziraat saa.tı 
19.15 Saat ayarı ve haberler - 19.25 
zik (İncesaz fash) - 20.00 Müzik (oda 
ziği); Piyanıst (Ferhunde Erkin). Vi 
nist (Necdet Atak). Besteklr piyanışt 
vi Cemal Erkin) .. Piyano ve keman içın 
nat. (Ulvi Cemal Erkin) (Piyano ses 
(Necil Ki.zım). Piyano solo sonat. 21.00, 
at ayarı ve haberler - 21.10 Muzik ('i 
havaları): Orta Anadolu ve Rumeli h• 
ları. 21.45 Bir dram - uyuyan kadın (Y3 
.. Andre de Lord): Turkçeyc ~evırcn ( 
rem Reşıt) - Z2.00 Muzık (radyo ork 
rası şef :Hasan Ferit Alnar): Prometh 
uvertür - balet (Beethoven). Balet s 
(LuUi Mottl). Preziosa - uvarti.lr - ('W 
ber). Si j'etaıs Roi - uvertür - (Adil 
Kaizer Walzer (Jr Strauss) - 23.00 O 
ra - Pl.) - 23.45 - 24 Son haberler ve 
rınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 19 Bet 
- 20.10 König!iberg - 24 Frankfurt. I 

ORKESTRA KUNSEl<LERl yı,; Si> 
FONlK KONSRLER: 20 Varlşova 
20.10 Hamburg, Kolonya - 21.30 l'arıs 
22 Paris - Eyıe1 kuJesi - 22.40 Ltikseııl 
burg - 23 lJoyçlandzcnder - 23.S vac 
va. 

ODA MUSİKİSİ: 20 Monte Ceneri 
21.10 M ünıh - 22.30 Doyçland.ıcndet 
23.35 Droytviç. 

SOLO h..OJ'iSERLERl: 14 Ştutgart • 
15.ı,:, hamburg - l!>.Ju Layvzıe - 11 
17.15 Jicrıın - 17.30 ~to .... noım - 18 
}jrcsJav, hı.on ı gsbcıg, Mun ın - ıo Parı• 
.ı:.yıcl kuıesı - 22.jU Vıyana. 

Nc.tı.t..,:,Ll SA.t.LA.1{ \lfıarş v. a.)ô 8 
Konıgsbcrg - 21.10 bcrJın. 

CJ;.:ı... KuNSchLt.rtı v E KOROLM 
10.30 :Sottens - lY.30 Parıs - P. T. 'f. 
20.10 Kopcnhag, Laypı;ıg - 21 ljruKS 
.Koma. 

l'1Al'İF MUZIK: 6.30 Alman istasyol' 
ları -- 8.JO biunı.n - 10 ttamoura: - ı.t /. 
ıııan ıstasyonıarı - 14 J...a)'p.tı~ - ı+ . .ıı.ı P. 

ıoııya, \t ıyana - l.:>.JU .ocnın, brc!->1c1.\I 
J.b li.1man ıstasyonıarı - lb.lU h.onı K:::.ıJtf 
- l/ ~tutgart - ıts rlcrJın - ıo . .>U ~tul 
gart l!:' nrcsıav, h..onıgsoerg - 19.l~ Laft 
.zıg, Jr'l.unıil - 20.lU ı..crıın - 20.1.) }o rarıf 
turt - .t.l.30 harnourc - 24 .Brcslav, 

HALK MU~ı.h..ı::ı.1: 11.30 ~tutgart
Haınburg - 18.4U '!/ ıyana - :.t:.t • .>U ~tut 
.:;art. 

.uANS MUZIG1: 22 .Floransa, Sofya ~ 
22.20 M unıh, Tul uz - 22.25 Droytvıç " 
.t.t . .>U ::ı.ottcrıs - 2.45 liclgrad - 23 Mili 
no, .ı<oma - 23.2!> 1..onu.on - Kecyouaı -1 
Keza - 0 . .) Uroytvıç - 0.15 1..u.ıutcmbııti 
- U • .iO .lJroyt\lıç, 

Roma - Tokyo hava 
c:.ot_c. ... .,--~- l.~-l.~. 

Roma, 9 a.a. - Roma - Toky yoll 
n~ merhalelerle katetmiye toşebbus ı 
den Santo - Ji rancesco tayyaresi saİ 
12.10 da Montelio hava meydanında' 
kalkarak Şam istikametine hareket et 
miş,tir. 

Sefer yarım kaldı 
Beyrut, 9 a.a. - İtalyan tayyareeİ' 

!eri Maner ile Lualdi Beyrut civarııı· 
da karaya inerken tayyarenin iki ır 
fak kanadı kırıldığı için l<oma - 1 olr: 
yo hava seferinden vaz geçmişlerdi! 

Tayyarenın telsiz memuru bir elek· 

trik deşarjı neticesinde yaralanmıitıt· 

Bununla beraber, tayyareciler Roma' 

Beyrut yolu sürat rekorunu bu meaa· 

feyi saatte vasati 474 kilometre sürat• 

le beş saatte katederek kırmıya mu• 

vaffak olmuşlardır. 

Derince - İzmit şosası 
İzmit, (Hususi) - Derince - İl' 

mit şosasının inşası kararlaşmıştır. 

run is.yan hakkı bulunduğuna henüz inanıyor. 
Yavaıça: 

- Dükkanlarda her şey daha pahalı, dedi. 
Anna başını önüne eğdi. Biliyordu. O ancak için

de bulunduğu çemberi kırmak, alın yazısını hiçe 
saymak için bir yeltenme idi. Anası ona yakla§tı. 

- Sana biri fena muamele mi etti? 

bahçesine gibnek istemiyor. Hepsi o kadar. Anna 
utanıyor ve sefalete razi oluyor. Ertesi gün sesini 
çıkarmadan sepeti eline alıyor, çocukları mektebe 
götürüyor ve, oradan da, pazar istikametine sapı· 
yor. 

Anna baımı öte yana çevirerek tasdik etti. 

- Bana kartı da fena muamele edildiğini zan
netmiyor musun? Bilik.is, her zaman. Onlarm o a
cayip argosunu anlamadığım için, onlarla ıakalaş
mak İstemediğim için, buralı olmadığon için... Şu 
ellerime bak. Bütün kaba itleri bana veriyorlar. 
Görüyor musun? Bunun sebebi zaçyağı. Elbiseleri 
boyamadan evel boyalarını çıkarmak Ji.zon. Dün 
sabah da ayaklanna kaynar su döktüler. 

Anna, sesini çıkarmaksızın anasına bakıyor. Da
ha evel de babasınm hiddetlerine ıahit olınuıtur. 

Çünkü babası, hemen her aktaın ateı püskürerek 
eve dönmekte, yuınruklarrnı sıkarak arkada§ları
na, bat terziye ve patrona li.ğnetler etmektedir. 
Klari de öyle. Her gün eve küfür ede ede ve hazan 
da yüzü gözü brmıklar içinde gelmektedir. Fakat, 
bayan Barabaı timdiye kadar halinden hiç ıikayet 
etmemiıti. Kocası veya çocuklarından biri soracak 
olsa hep aynı cevabı verirdi: 

- iyi muamele ediyorlar. lıimi beğeniyorlar. 
Şimdi artık iki çocuğunu pencereden çağırması 

lazrm. Onlar aokakta zenci çocukları, Cezayirli ço
cuklar, fransız çocuklariyle bağrı§ıp duruyorlar. 
Birden Anna Y ani'nin timdiye kadar hiç bir tika
yette bulunmamıı olduğunu hatrrhyor. Küçük oğ
IMı. hazan ıuauyor, diflerini NkııJı!or ve Lükaemblll'g 

Ve pazar, onu iyi karşılıyor. Sokak dünkü müna
a.ebetsizliğjni unutmuttur. Anna, ıspanak fiyatın· 

dan be§ on para indirtmeğe muvaffak oluyor ve 
satıcı kadın malı doğru tartıyor. Kıvırcık saçlı 

madrabaz onu dostça selamlıyor; belki de selam 
verirken onun alaylara ve hakaretlere rağmen bu
ralara gelebilmekle gösterdiği cesaret karşısında 

eğilmit oluyor. Pazarın bir kÖ§esinde parlak may
yolu bir erkekle bir kızcağız halka maharot ibraz 
ediyorlar. Küçük kız adamın omuzuna çıkıyor, o

nun elJerini tutarak havada sallanıyor. Adamın a
daleleri şişiyor; kız, batı aıağrda, vücudu gergin 
.allanıyor. Kalabalık hayran olup tenkit ediyor. 
Onlara yamaklık eden küçük çocuk kasketini açıp 
kendine doğru gelmed~n Önce sıvışıyor, ve eve 
memnun dönüyor. Ahbabı olan taksi toförü ona u .. 
zaktan bağırarak Sen-Jermen bulvarına gideceğini 
ve acele ederse kendisini de s"peti ile birlikte Hü
ıet sokağına bırakacağını söylüyor. 

Anna ile s.okağm, hazan dü,manca ve hazan dott· 
ça olan münasebetleri işte bunlardır. Kışın, kahve
lerin taraçalarında küçük mangallar vardır. Anna, 
elleri sepetin aapınr tutmaktan uyuştuğu zaman 
gidip onları orada ısıtabiliyor. Yazın, fazla sıcak
larda, Lüksemburg bahçesini sulıyan adam, canı 
isterse Anna'ya bir du§ yaptırıyor. Paris'te çocuk
lar her istediklerini yaparlar. 

(S-u uar) 
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Kanımızdaki şekerin 
nizamı 

d kandaki ~kerin nisbe • 
heyecan an, 

Kanırnıztn · · d d :-a her litre· . - - 'ır azalır. . ıçın e a.... • tı çoga.ı • . b "ki tür.. ı·· 
aı ba _ b" 4 .... •eker h ı· zde u ı u şına aşagı yukarı ır gr- :r N al a anı 
bulunınası lüzumludur. Bu nisbet ho=larla sinirlerimizd~ki me~ • 
binde 0,90 derecesine inince insan kezler ıeker nizamını temahıne yek • 
birdenbire pek tiddetli bir açlık du· . fakat ya onların, y ut en
Yar, bir taraftan da büyük bir yor • ~~~~~in hastalıkları ~alind~ . bata 
gUnluk gelir zihin uyuıur, içine bsı... l r ıda ıeker nızamı. ıtıne • 
k ' l u- hormona 
. ~h bar.ar. Şeker daha a.za ır:~·det- rıtır~ark t'roı't guddesinin çıakrdı -

tun adalelerine burkulma ve f b' d Bır er 1 ak 
li sancı gelir Şeker nisbeti ın. e ğı hormon pankreas horm~n~un .• 
1,70 nihayet "i 80 oluncıya kadarın- ·ne tesir ederek kandakı ıe erhnıs-

' . bette o • sı . . rtt,,.ır Onun için ~ker as-
san dayanır. Daha fazla nıs b'"" • b tını a .. · 
) .. ,.. e d t'rait guddesi fazla iılerse 
unca idrardan teker çıkınJYa has· talann a ı 

lar, ona da • bilirsiniz ki· teker i de iyi bir ıey olmaz. . . .. 
h ç kafatasmıızın içmdekı mını 

tahğı derler. 1 Sonra, h · · k tı-
k in aza - . . . fiz guddesi, er.ışı arış gı 

Denıek ki kanımızda ıe e~ h ..... ınını ıpo . b f d ka 
.b. bıreJ" .-v- .b. k ndaki teker nıs e ıne e : 

nıası da, fazlal~ına~.' gı -~ üz kan • gı ı ka fazla iılediği zaman ~kerı 
talıktır. Onun için vucudunıf etıni· rııara d· ~ · da a 
d k . . nıuba aza arttırır, iyi iıleme ıgıdza~abn klu-

a ı teker nızamını ır· Bu • y l bu gud enın ozu -
. h iyet ver • ltır a nız . 

Ye pek zıyade e ~ k de kolay- ~a · .1 . gelen belli başlı bır şe -
ll b b ' . t kdır etıne . gundan ı en un se e ını a . . . bareketı, ı -1 bile vardır. 
dır: Şeker adaleler~~zın nesiçlerin ker hast:a•ta guddelerimizin de şe-
llefes almamız ve bu~ maddedir. Dah~ ş ··ine karııtıklarından 
İ•l . . . l .. wnlu bır .. ker nızaını ı,.. .. .. d k" 
,. emesı ıçın uz f i"'in vu • d'l" d vücudumuz e ı ma· 
B . d • ınuha aza ~ "phe e ı ırse e ~ k" . 

u nıazmı aıına t Jarı vardır. tU b zılarmın, mesela ırecın 
cudümüzün bir çok vası a. · daima denler~en . a nikel ve kobalt 
O b •lıca jkısı ınagnezıwnun, .. h 

vasıtalardan a,.. l •eker ve l . . de karıatıkları şup e • 
• 1 bozu unca " d erının " 1 l§ler. Fakat on ar nların yer· ma en d eklerimizle ge en 

b ırnaz 0 · d' Bir e yem 
nizamı gene ozU .. ~. ) MZ ır. k 1 hanada, ıspanakta, 
lerine başkaları iş gorur er. • • - merciıne te, a tt bulduğumuz -

. mı bozmamak içın ış d ateste, yoqur a 1 k 
Şeker nızaın b' . pankreas 0~ • . k ndaki ıekeri aza tara 

.. 'k" tanın ırı B vıtaınını a l r 
goren ı ı vası .. 1· hor • dePo halinde sak anuyab'ya.ra • .. 

. • k dıgwı en&U ın ··h' VUCU 
guddesının çı ar k hastalı • . . gibi ınu on ır ıte • 

B h nnon şe er Şeker ıtı b l 
monudur. u o b. ilaç olarak düınüzde bu kadar karış~~ u uruna· 
ğma kartı pek meşhur ı:::ğındanberİ ı;mı elbette çok görmezsınız... G. A. 
kullanılınıya. . başl::ı: bir çok kim • 
onu herkes bıhr. An. . keri sa·dece 

h nun ıtı te 
aeler bu orıno l fazla te • 

k . diye sanır ar. b' 
eritme tır, ok etınek, kolay ır 
keri yakmak, y 

i§... .. .. kendisi için o kadar 
V .. dunıUZ 

ucu d - rli tekeri niçin kaybet-
lüzu:rnlu, ege un tesiriyle kandaki 

. ? Bu hormon 
sın · k orada kalmaz, fakat kay· 
fa~la §e ş:klini değittirir. Kanm i . 
~ :;1~~en glükoz tekeri şeklinde ol· 
~ın-ue halde glikojen §ekline girerek 
~ug . l . 
adalelerimizin arasında, nesıç erm 
arasında ve şeke1' deposu gibi olan 
bir uzuvda taplanır, tekrar lüzumu 
olacağı zamanı bekler. Pankreas 
guddesinin hormonu bu iti yalnrz te· 
ker' hasta u gmaa ııe.ır .. ı-..ı.. a~_...P7. 

-
Liileburgaz ticaret ve zahire 

borsası lağvolundu 
Şimdiye kadar bir mevcudiyet gös

termediği ve varidatı masrafın~. karşı
lamamakta olduğu anlaşılan Luletiur
gaz ticaret ve zahir~ ~rs~sı Bakan • 

1 Heyetince lağvedılmıştır. Borsanın ar 
1 

. 
bütün eşya, evrak, defter en ve ~e~ -
cudu, borçları ve matlubu mahallı ti -
caret ve sanayi odasına devroluna • 

caktır. 

1 KÜ(ÜK Dl) HABERLER 1 
Onun gördüğü İ§ hiç durmaz, kanı • X Berlin _ Nazi partisinin progra
mızda §eker nizamını daima muha • mının 9 teşrinisani 1923 tarihinde ila
faza eder. Bu hormonmı b.ir j!i de nmın yıldönümü Alınanya'da kutlan· 
adalelerimizin ve bütün nesıçle~n •; mıştır. 
rasmdaki tekeri yaktırarak uve X Pariı - İki sene vadeli milli mü-
çıkarttırmaktır. dafaa bonolarının faiz miktarı yüzde 

Pankreas hormonunun glikojen 4,25 den 4 e indirilecektir. 

kl' e konarak oraya buraya depo X Belgrad _ Şabatz şehrinde bir 
te -~~ ekeri tekrar glükoz tekline kimyevi maddeler fabrikası B. Stoya -
ettı~ı t k akılacak bir hale getiren dinoviç'in huzuriyle açılmış~ır. G~ze
çevırer~. ~ rınon vardır. Adrenalin teler bu vesile ile bararetlı neşrıyat 
ayrıca ?' buo hornıonu da böbrek üs- yaparak başvekili alkışlıyorlar. 
admdakl . ka-- Bunun te· k l'k 
a..:: d ki guddemız çı • •• • .. X Lüksemburg - Meclis, ~t~ ~ 
Lun e .. d .. w .. . ötekinin gor • tı'sinden Reuter'i tekrar reıshge 
kere kar§ı gor ugu ııaınına aksidir: par .. t' . 
d 

.. v ••• • tamamı tanı 
1 

· t ' r Riyaset divanı uç par ının ugu ışın . seçmış ı · . 
d k' keri kanın içeraıne yo • .. cssillerinden mürekkeptır. 

Depo a l şe . dalelerle nesiçler mum 1 ·ı 1 teciler 
lar ve bu ıekerın a • . 

1 
X pariı - Beyne m~ ~ ~e. 

araamda yatmasına nıanı o ur. . federasyonunun müessısı ve mıllı gaze 
b' • kandakı ·ıer sendikası reisi Georges Lour • 

Bu iki türlü horın .. onk.- "'Oıng·a]tarak • tecı d - h ld ··1 üş ~ don 70 yaşında ol ugu a e o m -
-keri azaltarak, o~e J bozul • 
r- _.ı eker nızaınınm tür. 
kannnızua ş . ederler bun· ' d k Ü 
nıamasrnı d.ai.Jna temi ~n "zde de,teker X Bern - Vo Kanton un a .~m . -

k inir erıını . sair beynelmilel teşekküllerın 
lardan ba§ a .• ed ınerke.zler var- nıst ve d 'l . . 

. teının en .. d faliyette bulunmaları yasak e ı mı~tır. 
nızammı 1• üzüntu en, 
dır. Onun için, nııu.,e:se=a:_ ____ ll!l~mı!!--11!"1~~ 

L _ -- ---

YEMİN eOYÜK 
"================================;::~-26-===~ ~ yazan: Barones Orkzi 

. "tti fakat sesi • 
Genç kız fısıltryı. 1~1 ' apılan ebe· 

. d K ndısıne y 
nd! çıkarma ı. 1 e gözleri cevap ver· 

ı elvedağa ya nız 
di. sesi uzaklaş· 

Merdivende adırnl~rı~apının boğuk 
tr, sonra kapana:ı bır zamanda, açık 
gürültüsü işitildi; aynı busun çıkı -
pencereden. halk dost.~1rı:1.e tezahürler 

güru tu 
§tnr selamlryan 
Yükseldi. d. eninin üst 

t k k rner ıv .k. 
ki adamla so a 

1 
dig~ er ı ı-

ha 1 Mer en. • 1 
şında kalmış o an .ı •tesi aza a-

. ~ · • me KO'l111 a 
sıne, Selametı ~m . uilri sarayı.n. 
rının içtima ettıklerı T etmelerını 
kadar Dölatu~. t"ef~kat t kendisi re-
emretti. Mevkufuna bızz~ "ldi vazife
f~kat etmek niyetinde degı ld~ğu eV'de 
sı bitmemişti. Araştır~ı~ ~daha vardı 
halledilecek mühim bır ışı dan evel 
'le merdiveni tekrar çık:~liyordll· 
bölatur'un uzaklaşmasını ed .. oue' -

11w b Merlen ° "J.eşhur Jako en, d" t askerle n· . d or 
ın, Dölatur'un evın e . . gelıniŞ 

bitlikte araştırma yap~a~ ıç~eri evin 
Olduğu haberi yayıl?ıgı~ andın kala· 
etrafında görülmemış bır ka 

balığı toplanmıştı. . .,den l{on • 
Bu derece itimat telkın 

. • asına karşı böyle münase-
vansıyon az . • . h.dd t 

. b" hareket cıddı bır ı e u-
betsız ır 1 .. ·· 

t Milli muhafız ar goru -
Yandırmış ı. - l 

d laı onlara bagırıştı ar, ve 
nünce ka ın .. dahalesinden bile 
Merlen balkın mu 

korktu. 'stikametinde teh · 
Bir kadın onun ı 

. ~ ru ~ unu sallıyarak: 
dıtkar yum gh dud ı Diye haykırdı. 

_ Sehpaya. ay .. 
. di - eri devanı ettı . . . 

Bır g D "latur emret, herıfı 
_ Vatandaş 0 ' 

haklryalrrn. 
Bir çok sesler :h aya diye haykır -
- Sehpaya, se p ' 

rnıştı. . .k. kelime ile bir ayak-
Dölatur hır ı ıb·ı· di Fakat Mer • 

tahrik ede ı ır . 
}anma k kıroasına sebep ken -

,. ondan or · · 
}en ın h"rler yapılan adamı ıyı 
disine teza u 

rnasıydı 1 
tanın1a h lk üzerindeki nüfuzunu 

Dölatu.r al nı pohpohlamakla el -
"htıras arı d' 

onun ı - ·ldi Bu suretle elde e ı-
'ş degı . . . f k t 

de etmı "h parlak olabılır; a a 
len bir te::c~:attir. Halkın şiddeti e~
dairna mu kl dırrnış olanın aleyhı-

aya an b ··ı" geç onu .. 1 tıır bizzat u o um va-
ne döner. D~; .i;asi delil nazariyle 
sıtasına ~n 
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OLITIK MESELELERi Ç-----
Paktlardan yapılan 1 Gô IQ _____ ,i 

G o N o N p 

P akt şatıoları korucuları tees -
sür içindedirler. Tezgahları 

ıuas tehlikesi geçiriyor. Bunu gö
rerek ağlıyorlar, inliyorlar, gelip 
geçenlerin merhametini celbe çalı
şıyorlar. 

- İnsaf edin, efendilerim, yar -
dmısız yaşanamaz ... Şurada burada, 
karşılık ve mecburi yardımlaşma 
paktlarına malik olmazsa :Fransa' -
nın hali nice olur? Bir küçük tecrü
becik daha, merhametli efendilerim, 
hadi bir küçük tecrübecik daha. 

Bu dilem.ileri coğrafyayı tetkika 
gönderelim. Karşılıklı yardım pakt
ları hususunda hüküm veren odur. 
Tecavüze uğrıyan bir memlekete 
yardım ve muzaharette bulunabil • 
mek için, hiç olmazsa bu memleke
tin sıaırdaş komşunuz olması icap 
eder: Mesela Belçika veya İngilte
re ile bir askeri yardımla~ paktı 
tasavvur olunabilir; fakat sizden 
binlerce kilometre uazkta bulunan 
ve- Çekoslovakya içın kaziye buy
du - kendısine daha bir fırka im -
dat göndermeden mahvolmak tehli
kesıne maruz bulunan memleketler
le askeri yardımlaşma paktları yap
mak tasavvur edilemez. 

F ransa bu hususta kendisini 

düşündiırmesi ıcap edecek 
bır ihtarla karşılaşmıştı. 9~0 de, Po
lonya kızıl Rusya tarafından teca
vuze maruz kaldıgı ve istila edildi
gı zaman, ona silah ve cephane ge • 
çirebılmek için dünyanın sıkıntısını 
çektik. Almanya reddetti. lsviçre 
reddetti. Çekoslovakya reddetti. Pek 
uzak yoBardan dolaşmak icap etti, 
halbuki :Fransa o zamanlar Avrupa'
yı askeri tahakkümü altında tutu -
yordu ... Bu den>in bize hiç bir fay
dası dokunmadı. Ve Fransa sırasiy
le Polonya'ya, Çckoslovakya'ya, 
Rusya'ya tecavüz takdirinde yar • 
dım ve müzaharette bulunmak te • 
ahhüdü altına girdi. Nereden geçe
ceğimizi bize kimse söylemedi. 

* * * 
P akt şatol.an ~atörler.~ni ak -

ıı selimı tetkıka da gondere
lım. !ki memleket kavgaya tutuş -
tukları ve biz her ikisıne de yar -
dım vadinde bulunmuş olduğumuz 
takdirde ne yapacaktım? ... ~ugün, 
her ikisine birer paktla bağlı oldu
ğumuz Polonya ve Rusya için kazi
ye budur. Yarın bu iki memleket 
kavga eder ve mücadele başlarlars~, 
bu paktlar nasıl tatbik edilecektir ? 
Hangisine sadık kalacağız? Fransız 
kam hanglı.i ug• unÜ4 akıtılacaktır? 
Fransa'nın müttefiklerinden biri -
nin saflarında diğer bir müttefike 
karşı harbetmesi gibi tezadlı bir 
vaziyetle mi karşılaşacağız? Yahut 
da, B. Jan Mistler'in müstehziyane 
sorduğu gibi, fransız ordusunun bir 
kısmı Polanya'nm yardımına ko -
şarken, bir diğer kısmı da Rusya'yı 
müdafaaya mı şitap edecektir? Hem 
sonra, fransız ordusu nereden geçe
cektir? 

B u sarih suallere cevap veril
mesi lazımdır. 

Şu son günlerde, alman baş vekil
liğinde Bismark'ı istihlaf etmiş o • 
lan şansölye fon Kaprivi'nin bir 
sözü hatırlanıyordu. Fon Kaprivi 
iktidar mevkiine gelince, kendisine 
bir sıra Avrupa memleketleriyle bir 
sıra paktlar teklif ediliyordu. Baş 
vekil şu cevabı vermişti: 

- Kuvet canbazları daima hoşu
ma gitmiştir, fakat bunlar beni kor
kuturlar. İki gülle ile oynarlarken 

bakmasını kendiı;inden öğrenmiş o -
!anlar tarafından giyotine götürüldü 
ve Robespiyer istemiş ve emretmiş ol
duğu kanlı orijilere kurban gitti. 

Dölatur. bilakis, bu yolunu şaşırmış 
zavallı kalpler üzerindeki nüfuzunu 
bu kalplerde son bir insanlık eserini 
idameye ~alışarak muhafaza ediyor -
du. 
Azgın bir kalabalığın düşebileceği 

ifratlardan, hatta şu anda bile çok 
ürktüğü için, halkın hoşnutsuzluğunu 
kendi lehine çevirmeyi aklından bile 
geçiremezdi. Merlen'in korktuğu gi
bi, taraftarlarını müdahaleye davet et
mek için belagatli sözlerinden istifa
de etmek şöyle dursun, bir şey söyle
memeyi tercih etti ve milli muhafız
lara karşı haykırılan tehditlere mu • 
kabele olarak teskin edici bir işarette 
bulundu. 

Mı.isterih olan Merlen hareket em
rini v erdi ve eve ilticaya istical etti. 
Kadınların nidaları o kaybolduktan 
sonra da devam ediyordu: 

- Sehpaya 1 Alçak, haydut!... Seh
paya! 

Hatta içlerinden bir kaçı yumrukla
riyle masif kapıyı döğmiye bile koyul
dular. 

Bu esnada, Dölatur, yanındaki as
kerleıle birlikte uzaklaşıyor ve Sela
meti amme Komitesi huzuruna çıkarı
lacağı rivayeti ağızdan ağıza dolaşı
yordu. Kalabalıkta bir dalgalanma ol
du. Halkı seven bu iyi vatandaşın bir 
mahpus gibi, ihaneti sabit olmuı biri 

SATOLAR 
birer birer yıkıhyor! 

Yazan: 

Stefan LOZAN 

Maten gazetesinden 

büyük bir alaka ile seyrederim. Üç 
gülle ile oynarlarken, biraz endişe 
duyarım. Dört gülle ile oynarlar-

ken gözlerimi kaparım, çünkü bu 
güllelerden biri burnunun tepesine 
düşecekmiş gibi gelir bana .. 

Yirmi senedenberi, Fransa her 
renkten ve her boydan on kadar gül
le ile oynamaktadır. Bunlardan biri 
şimdi burnuna düşmüştür. Bu tec -
rübe kafidir: Devam ctmiye niyeti 
yoktur. Artık tasfiye ediyor. 
Yardımlaşma can bazlarını şomaja 

kaydetmeli. Ay111 zamanda pakt şa
toları kurucularını da. 

~----B_i_B __ L_i_Y_O __ G_R __ A_E_Y __ A __ __ 

Güney doğusundan sesler 
[*] 

1937 yılının birinci teşrininden be- j ye'sinde tarihi eserlerin korunmasına 
ri, Münih Alman Akademisi tarafın - ve müzelerimize dair kıymetli bir ma
dan, her iki ayda bir, (Güney dogu - kalesi ve Prof. Bayan Afet'in Topo
sundan sesler) başlıklı bir dergi çı - nomi başlıklı değerli yazısı vardır. Bu 
kartılmaktadır. Bu resimli mecmua - nüshada G. Fachler - Hauke, R. Ah -
nın çıkmasında yerli ve yabancı seç- met Scvcngil'in Türkische Post'da 
kin bilginler çalışmaktadırlar. Türkiye'de kültür işlerini anlatan ya-

Mecmua, ilk nüshasında naşirlerin zısını tekrarlamakta ve türk basın ge
de yazdıkları gibi, 'Güney doğusunda ncl di~_ek~.öı:~üğünün çıkardığı Türki-

1 ·ıı 1 · t ' h d ' l b ye albumunu okuyanlara tanıtmakta -
yer eşen mı et erın arı ve ı a - dır. 

kımmdan müşterek benzerliklerini ve 

aynı zamanda bu milleterin kültür 

hususiyetlerini göstermeğe yarıyacak 
ve türklerin, yugoslavlarm, arnavut -

ların, romanyalılarm, bulgarların ve 
macarların sanat ve ilim sahasında ya

rattıklarını tamtmıya çalışacaktır. Bu 

vesileyle, bu milletlerin Almanya ile 

olan kültür münasebetlerinin tebarüz 

ettirilmesi ve bu münasebetlerin ge -

nişletilmesi arzu edilmektedir. 

Türkiye'ye ait yazı işlerini B r eslav 

Üniversitesinin T ürk olo ji Profesörü 

Dr. H . W. Duda idare etmektedir. 

MemJeketımizde uzun zaman kalarak 
Türkiye'yi ve türkleri tanımış olan 
sayın Profesörün bu işi üstüne alma
sı bizi sevindirmiştir. 

M ecmuanm şimdiye kadar çıkan iıç 
nüshasında, Avrupa'nın güney dogu
su milletlerinin edebiyat ve folkloru 
ve kültür hareketleri üzerine değerli 
yazılar ve notlar vardır. Ben, bize ait 
yazıları saymakla iktifa cdecegim: 

llk nüshada Duda'nm, türk tarih te
zini izah eden bir yazısını ve G . .Foch
ler - Hauke'nin Anadolu'da yaptıgı 
ı;eyahatlerin hatıralarını okuyoruz. 
Duda, bu yazısiyle, terizimi, türk kül
tür hareketleriyle alakadar olan al -
man intelektüel kütlesine tanıtmaga 

muvaffak olmuştur. 
Mecmuanın ikinci nüshasında, Ö -

mer Seyfettin'in Diyet'ini, O. Spies 
almancaya çevirmiştir. Aynı sayıda 

Duda, Melzig'in Kamal Atatürk adlı 
eserinin değerini belirtmektedir. 

Mecmuanm şubat nüshasmda Dr. 
Hamit Koşay'm, Cumhuriyet Türki · 

Dünyanın kültür milletleriyle iyi 
geçinmek istiyen yeni Türkiye, Mü
nib Alman Akademisinin, milletleri 

sevgi ve saygıyla biribirlerine tanıtan 
ve yaklaştıran bu teşebbüsünü mem • 
nuniyetle karşılar. 

Dr. Sadettin Bu/uç 

* Stimmen aus dem Süd - Oıten Deut-
sche Akademie, Münhen 
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Ankara'da sonbahar 
Sonbaharı yazayım, dedim. 50ll 

baharı anladığnn gibi anlataynn, de
dim. Yetil yaprakların sararıp kı • 
zıllaıtığı, bulutların mavi gökte biri 
birini kovala.dığı, rüzgarların ı;erin 
estiği, renklerin §efafla§tığı bu ha • 
rikulade mevsimi duyduğum gibi 
nakledeyim, dedim. Fakat, yaz gel• 
di mi, yaz geçti mi - tadrnı ta·da.ma • 
dığım ve sırrına eremediğim için • 
hep hayalimdeki sonbaharı bekle • 
riın . 

Kom§U aayfada, folograf arkada• 
şın te&bit ettiği Ankara'nın aonba
har manzaralarını seyredip ''Anka
ra'nın ufkundAn kar kokulan geli • 
yor. Elmadağ'ın üzerinden kıt beyaa 
saçlı başını uzatarak Ankara'ya ba • 
kıyor., cümlelerini okuduktan &onr& 
aonbaharm geldiğini ve geçmek Ü • 
zere ol-duğunu anladnn; Çiftliğe ka
dar gittim. Çünkü bu zevkine doyul
maz mevsime ancak ormanlarda raet
larsanız ne derin bir hüznü olduiu • 
nu görürsünüz: Kokular deği§mitı. 
renkler ba§kalaşmış, sesler ağırlq • 
mış, etrafa sanki için için inliyen bir 
sükfuı çökmüştür. 

Dört mevsim: llkbahar, yaz, son• 
bahar ve kış ... Bunlarla kendi ara • 
mızda mukayeseler yapar, ilkbahara 
çocukluğa, yazı gençliğe, sonbaharı 
olgunluğa, kışı ihtiyarlığa benzeti .. 
riz. Niçin? Mukayese ve teşbih eze
li illetimizdir. Tomurcuklanan ağ1l9-
la çocukluk arasmda ne münasebet 
vardır; meyvasını veren ağaçla genç
lik, meyva vermez olan agaçla ol • 
gunluk, yaprakları dökülüp karlar 
altında başka bir güzelliğe büriine8 
ağaçla ihtiyarlık arasında vehm et • 

tiğimiz münasebetler gibi?... 1naaa 
hayatı büsbütün ayrı ve, senenin dört 
mevsimi büsbütün ayrı §eylerdir. 

Ömrümüzü neden bu kadar dar bir 
çerçeve içine hapsedelim? Te§bili 

lazımsa mevsimler. iklimler gibi, ta. 
biatın deği§en manzaralarını aeyre'
tiğimiz pencerelerdir. llkba.han t.,. 
km ne~ei, yazı tükenmez imkAnl&nı, 
sonbaharı gözlerimize çektiği renk 

ziya.feti, kıtr da ilkbaharı müjdet. • 

diği için eeveriz. 

İçinde bulunduğumuz mevsimde 
Ankara ne güzel ! 

Siz de benim gibi Çiftliğe gidW/&. 

ağaçlar araamda dola,ınız. Ank ... 
ovasına uzun uzmı bakmız: Bir hio
ran gibi aeaini kulağınıza bıraklp 

uzaklaşan tarla kuşunun neden ~ 

le feryat ettiğini, çiçeklerin nedee 
şaşılacak kadar renkli olduğuna. 

dünkü solgun krrlarm niçin böyle 
ye~rdiğini, yaprakların günett
birer katre l'İbi teker teker dökül • 
düğünü kendi kendinize soraca.k11 • 

nız. Fakat. o ku§un sesinde ve bu Ç'l
çeğin renginde metafizik bir mana 
aramak beyhudedir: Tabiatin hük • 

mü budur, ve sonbahar kendi in.a • 
nılmaz güzelliğini bütün ta.biat& 
aerpmiftir. Resaamsanız fırçanızı ,.. 
boyalarınızı alıp gözleriniz önün. 
aerilen levhaya mukavanız üzerine 
nak§edin. Tabiat bize seçkin güzel • 
tiklerinden birini daha bezletmek • 
tedir. - N . Baydar 

gibi zillet içinde Paris sokaklarındr.. 
dolaştırılmasına müsaade edilebilir 
miydi? Hayır, hayır! Ona nezaret et
mek, icabında kendisini müdafaaya a
made dostları olduğunu göstermek 
lazımdı. 

- 'Galiba beni almıya gelen asker -ı - Demek aşıkın bir tane değildi? 
ler ola~a.k, dedi. Kinayeli bir kahkaha savurdu ve iğ-

- Sızı al mı ya mı? renç çehresinin çirkinliğini bir kat da-
-:-. :Ş~et, her halde beni M. Dölatur'- ha arttıran bir göz işareti yaptı. Son-

un o~unde. tevkif etmiye cesaret ede- ra yüzünü Jülyet'in çehresine yak • 
me~ı~~e:.dır:··: Çünkü... !aştırdı, genç kız, duyduğu dehşetten. 

Artık kimse Merlen'i, düşünmüyor~ 
du. Kadın, erkek, çocuk, orada bulu -
nanların hepsi, aynı düşüncenin sev· 
kiyle, küçük grupun peşine takıldı. 

Ve işte mebus Dölatur bu acaip şeref 
alayı tarafından takip edilerek Sela
meti amme Komitesi meslekdaşlarınm 
önüne çrkmıya gidiyordu. 

XVll 
Kefaret başhyor 

Merlen, halkın bağırı!?ffialarının u -
zakta kaybolması için dehlizde bir 
lahza bekledi, sonra, bir memnuniyet 
homurtusiyle, ilk kata çıktı. 

Bütün bunlar ancak bir kaç saniye 
sürmüştü, bu esnada madam Dölatur 
ve An - Mi, sokaktan yükselen gürül
tülerden endişeye düşerek artık Jül -
yet'le meşgul olmamışlardı. Bununla 
beraber dışarda neler olduğunu gör • 
mek için balkona çıkmıya cesaret ede
memişlerdi ve Selameti amme Komi -
tesi mümessiliyle yardakçılarının ev
dea büsbütün uzaklaşmış olduklarını 
sanıyorlardı. 

Ansızın, merdivenlerde Merlen'in 
ağır adımlarını işitince, An - Mi titri
yerek döndü. 

Jülyet sükünetlc-: 

Sozunu bıtıre.cek vakıt bulamadı; başını çevirerek gözlerini kapadı. Ka· 
~erlen oda~a gırmişti. Bir elinde de- ba bir je~tle Jülyet'in çenesini tuttu 
r: ~anta ve öteki elinde yarı yanmış ve onu kendisine bakmıya mecbur et
kagıtlar vardı. Dos doğru Jülyet'e ti. 
yaklaştı ve bunları gözleri önüne ser· 
di. 

Kaba bir tavırla: 
- Bunlar senin mi? Dedi. 
-Evet. 

- Nerede bulduğumu bildiğini far-
zediyorum. 

Jülyet, b~şiyle ta~dik işareti yaptı. 
- Yaktıgın bu kağıtlar neydi? 
- Şahsi mektuplar. 
-Yalan. 

Genç kız omuzlarını silkti. 
- Eğer inanmamayı tercih ederse -

niz. 
- Bu kağıtlar neydi? 
Diye çirkin bir kUfürle tekrarlad; 

fakat bu küfür de genç kızın sükune
tini ihlal edemedi. 

- Söyledim ya, muhafaza etmek is
temediğim şahsi bir muhabere. 

- Aşıkının mektupları mı? 
Cevap vermeyince, Merlen "Yaşasın 

Dölatur" seslerinin hala uazktan işi -
tildiği sokağı işaret etti: 

- Mektupları yazan o muydu? Di
ye sordu. 
-Hayır. 

- Demek aşıkın bir tane değildi • 
dedi, ve ötekine yer açmak için bun
lardan birini hapisaneye g öndermek 
istiyordun. Maksadın buydu ha' Mak
sadın buydu ha? 

Diye tekrarhyarak bileğ ini o kadar 
şiddetli yakaladı ki genç kız acısın -
dan az kalsın haykıracaktı. 

Jülyet metin bir tavırla: 
- Evet, cevabını verdi. 
Merlen tehevvürle: 
- Bizi beyhude yere yorduğunu da 

biliyorsun, dedi. Vatandaş - mebuıı 
Döaltur basit bir şüphe üzerine hap
sedilemez. İhlıar mektubunu yazdığın 
zaman bunu biliyor muydun? 

- Hayır, bilmiyordum. 

- Onu tevkif ettirmek için bu ih· 
barın kafi geleceğini mi sanıyordun? 

- Öyle sanıyordum. 

- Neden bu mektupları yaktın? 

- Meydana çıkmasından ve vatan • 
daş Dölatur'un öğrenmesinden kor • 
kuyordum. 

Merlen, yeni bir küfürle: 

(Sonu var) 
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Şakalaşırken arkadaşını 

öldürdü 
Urfa, (Hususi) - Bedestan çarşı-1 

ıunda şaka yüzünden feci bir yarala- ' 
ma hfıdisesi olmuş ve yaralı hastanede 
ölmJştür. Bedestanda terzilik yapan 
Ahmetle, arkadaşı Necmettin şaka ya· 
pıyorlarmış. Bir aralık şakayı azıt

mrşlar ve terzi Ahmet elindeki maka
tir Necmettin·e batırmak istemiştir. 

Fakat makas birdenbire Necmettin'in 
sol bögrüne saplanmıştır. Ağır suret
te yarala.,an zavaJ1ı hastaneye kaldı
rıhnış ve tf"davi esı ı.ı .. :nda ölmüştür. 

YURTTAN RESİMLER (ukurova ~ifl~isine 

yardım yapıhyor 

Katil derhal yakalaı'3rak Meşhut 

Suclar ır.ahkemesine ver:ı.,,iş ve 3 se· 1 

ne 4 ay hapse mahkum o "1JŞtur. 

lzmir'de hayvan ıs!ôhı 
lzmir, (Hususi) - Sığır neslinin 

ıslah içın bütün kaza kaymakamlık
laı ına ve Izmir merkezine bağlı nari~ 
yeler müdürlüklerine bir tamim gön
derilmiştir. 

Sıgırlarının ıslahın ı temin için köy 
bütçelerine boğa alma tahsisatı olarak 
boz ırk için altmışar, Monotofon ırkı 
için de yetmişer lira konulması ve bu 
bof:aların iyi bakım ve idarelerini te
min için köyler arasında müşterek bo
ğa aşı:n durakları tesisi muvafık gö
rülmuştür. Veteriner müdürlüğünce 
aşım duraklarının nasıl olacağı hak
kında bir plan hazırlanmıştır. Aşım 
duraklarının nerelerde yapılması mu
vafık olacağı kaymakamlar tarafın

dan tetkik edilerek vilayete bildirile
cek ve bu inşaat için köy bütçelerin
de tahsisat ayrılacaktır. 

lzmir'de bir kültür 
pavyonu yapılıyor 

• 

Adana, (Hususi muhabirimizden) 
- Çukurova çiftçisi bu yıl yağmur, 

dolu ve kuraklık yüzünden bazı zarar• 
)ara uğradı. Bu hususta Ziraat veka
letine yapılan müracaat üzerine vek3-
lct, Ziraat vekileti umum müdürü B. 
Abidin Ege'nin riyasetinde bir heyeti 
Adana'ya göndermişti.Bu heyet köy 
köy gezerek tetkiklerini yapmış, An· 
kara'ya dönerek vekalete mufassal bir 

1 rapor vermişti. 
Gerek bu vapurda teşrih edilen vazi· 

yet ve gerekse çif~ilerimizin ayrıca 

müracaati üzerine ziraat vekaletimis 
büyi.ık bir alaka göstermiş ve çiftçiyi 
bu vaziyetten kurtarmak: için Ziraat 
bankası umum müdürlıigüne çiftçi 
borçlarının banka usul ve mevzuatı 
dairesinde tecili hususunda emir ver ... 
miştir. Şimdi Çukurova çiftçisinin 
borçları Ziraat bankası tarafından te
cil edilmektedir. 

Bütün ovada yağmurlar hala devam 
etmekte, bu mevsimde hasadı yapılaıı 
muhtelif cins mahsulata zarar vcr
mektedır. 

Pamuk piyasası pek hararetli değil
dir. Aynı zamanda fiatlar da yüksek 
değildir. 

Pıyasa parlağı 33-34, klevland 33-40 
Auru~ araöında alınıp satılmaktadır. 

Çiitçı borçlarının tecil edilmesi 
Çun:urova çiftiısini çok sevindirmit. 

1 ~ain-:a çiıtçiyi koruyan rejime karft 
uuydukJarı minneti artırmıştır. 

1 

riaber alındığına göre, sel, dolu ve 
saıreden zarar gören Çukurova çiftçi .. 
sıne hasattan sonra tohumluk olarak 
dağıtılmak üzere, Adana için 500.000; 
ve Ceyhan için de 300.000 kilo y<orli 
pamuk çiğidi istenmiştir. lyi bir 
kaynaktan alınan malfımatta, vekile\., 
bu miktar tohumun parasız olaak 
çiftçiye dağıtılması hakkında karar 
vermiştir.· Ni. Ta. 

İzmir, (Hususi) - Kültür Bakan
lıgınca, lzmir kültürparkında büyük 
bir kültür pavyonu inşa ettirileceğini 
bildirmiştim. Kültürparktaki bliylik 
müesseseler arasında yer alacak olan 
bu büyük binanın temeli atılmıştır. 

Dünyanın en güzel tütününü yeti§tİren Sammn'dCJJ De11gİri§ köyü ~ ticaret umum müdürü 
İzmir' de tetkikler yapıyor 

Kültür pavyonu, Kültürparktaki 
daimi müze binaları gibi Türkiye 
kültür hayatının yükselişini, randı
manını. yeni kültür işlerimizi çok 
güzel tebarüz ettirecektir. İnşaat, fu. 
ar zamanından eve) bitirilecek ve fu
ar açılıncıya kadar pavyonda teş,hir 

edilecek grafikler, istatistikler, tab
lolar hazırlanarak pavyon tamamen 
tanzim edilecektir. 

Gircsıın' da fındık istihsali 

Giresun, (Hususi) - Fındık her 
yıl memleketimize milyonlar getir· 
mektedir. 1925 senesi fındık bölgesi 
olan yalnız dört sahil kazaya fındık· 
tan 9 milyon ilira girmiştir. 

Fındık, eski yıllara nisbet!e daha 
az fiyat etmesine rağmen son yıllar 
içinde, senede vasati olarak 5 milyon 
lira getirmektedir. 

Vilayetimiz fındıkları fennt suret
te imar edildiği, takdirde ortalama 
bir hesapla senede 2.000.000 kilo kan
tar mahsul vermeğe müsaittir. Çünkü 
vilayet fındıkları 150.000 hektar yani 
1.500.000 dönümdür. 

1935 da vilayetimizde bir fındık is
tasyonu tesis edilmiş bulunmaktadır. 
Bu müessese; yalnız Gircaun'un de
ğil, Karadeniz sahillerindeki bilhas· • 
sa üç vilayette tekbüf eden fındıkla· 
rımızın şimdilik, teknik bilgilerle ıı
lahı için bir (Fındık Enstitilıü) nün 
ihzari şekli halindedir. 

Yozgat'tan bir görünü§ 

Yozgat'ta kültü r ve spor 
çalışma ları a rtıyor 

Yozgat, (Hususi) - Bu sene kültür hayatı çok feyizli geçmi§
tir. Bu sene vilayet içinde kırk ilk okul binası ikmal edilmiştir. 
Aynı zamanda Sorgun ve Bogazluyar kazalarında iki mektebin 
inşası da 26 tar bin liraya eksiltmeğe konmuştur. Vilayetimizde 
bir de yatılı mektep açılmt§tır. 

Uç sene eve! okul adedi (65). tale· 

Samsun' da spor çalışmaları l be miktarı kızlarda (1572) erkekler
de (4600), öğretmen sayısı (140) iken 
bu nisbet 938 de büyük mikyasta ge-

Samaun'da iakrimci gençler 

Samsun. (Hususi) - Samıun'da is- Jetlerinin ve her şubesinin temiz gi
krimci!ik ilk defa olarak Samsun· yinmiş ve intizamı ile çok takdir e
spor _ Demirspor birliği tara~ı~dan dilmiş, ilk defa olarak büyük bir is
ilıya ed;Jmektedir. Son haftalar ıçı~de krim eki pi çıkarmıştır. Birlik geçen ay 
faaliyetini genişleten bu .. k~~up ~":'.'- yeni idare heyetini seçtikten ıonra 
huriyetin 15 inci yıldönumu buyuk · · 

tam bir faaliyete geçmıştır. gesit resminde de futbolcularınm, at· 

nişlemiştir. Bu sene okul adedi 90 
dır. Öğrenici adedi (2569) zu erkek 
(5900) kız ve öğretmen adedi (170) 
şe çıkmıştır. Merkezde lisemizde 
(125) kız (600) erkek olarak (700) zü 

geçen öğrenici vardır. Gittikçe artan 
talebeyi almadığı için ayrı bir orta 
mektep açılması düşünülmektedir. 

Yozgat'a hayat veren gençlik ve 
spor hareketlerini derin bir zevkle 
kaydetmek Ibımdır. Yüzlerce genç 
futbol, cirit, ve diğer spor sahalarında 
çalııımaktadır. Kayak sporculuğuna 

da ehemmiyet verilmiştir. Geçen se
ne gelen bir miltehassıs Türkiyc'nin 

en münasip kayak mahallerinden biri 

olarak Yozgat'ı bulmuştur. Bu sene 

bu hareketlere başlanmak için karın 

yağması bekleniyor. 

Rize'de çay 
Rize, (Hususi) - Çay ziraati böl

gemizde gittikçe ilerlemektedir. Bu 
yıl on bin kilo çay tohumu getirtile· 
cek ve hazırlanan mıntakalara ekile
cektir. 

Trakya'da arleziyen kuyulan İzmir, 9 (Hususi) - !ç ticaret • 
mum müdürü B. Mümtaz Rek bugün 
buraya geldi. 

Babaeski ve Lüleburgaz' da 
18 arteziyen kuyusu açıldı 

!ç ticaret umum müdü.dlmüz tile • 
carları toplıyarak kendileriyle muhte • 
lif mevzular üzerinde görilştiL Mütl)o 
taz Rek burada pazarlıkSiz satış neti -
celeri üzerinde tetkikl,.rd"' Ae huluna
caırtır. 

Edirne, (Huıu

si) - İçilecek su

yu olmıyan Trak· 

ya köy ve kasaba· 
Jarının bu ihtiya· 
cını karşılamak Ü· 

zere Trakya'nır. 

birçok yerlerinde 
arteziyen kuyuları 
açılmaktadır. Bil
hassa son aylarda 
arteziyen işleri 
hızlı ve müsbet 
bir safhaya gir
miştir. Her vilayet 
ve her kazada bu 
hareket başlamış· 

tır, Hepsinde tec
rübeler yapılmak

tadır. Fakat bu sa· 
hada en ileri giden 
ve muvaffak olan 
Kırklareli viiaye· 
tinin Babaeski ve 
Lüleburgaz kaza· 
Iarıdır. Bu iki ka
zada açılan ve çok 
gür su fışkıran ar
teziyen kuyuları
nın sayısı 18 i bul
muştur. 

Babaeski i 1 e 
Hayrabolu arasın· 

daki Sinanlı kö· 
yünde açılan 5 ve 
Lüleburgaz'da açı· 

lan 3 arteziyen ku
yularının her biri 
24 saatte 200 er 
ton su vermekte
dir. En son açılanı 

Trakya köyle
rinden birinde 
açılan, ve Trak· 
ya'nın au d;iva
ıında mühim bir 
rol oynıyacak 
olan arteziycn 

ise saatte 13 ton kuyula. r_ın- l' 
vermeğe başlamış- dan hırı j 
tır. Bütün sular en iyi dereceli ve ki
reçsizdir. 

Öğrendiğime göre devlet demiryol
ları idaresi de birkaç yerde arteziyen 
kuyuau açtırmak için emirler vermiş, 
mühendislerini göndermigtir,. 

Hulasa; Trakya'nın her yerinde ar

teziyen kuyuları için esaslı tedbirler 

alınmaktadır. Bu faaliyet Tekirdağ, 

Uzunköprü ve Meriç'de de devam et

mektedir. Çanakkale ise icabeden ma
kineleri de almıştır. 

Bu program birkaç sene devam e
derse Trakya'da su davası en iyi bir 
tarzda halledilmiş olacaktır, Jeolog
lar iyi ve ümitli hiı.berler vermekte
dirlcr. 

lzmit Halkevi 
İzmit, (Hususi) - İki ay eve! te

melleri atılan halkevi binasının inp • 
sına hararetle devam edilmektedir. 
Rıhtımın en güzel yerinde yükselmek
te olan halkevi binası -39 senesi orta• 
!arına doğru bitecektir. 

Erzincan'da asfalt 
Erzincan, (Hususi) - İstasyondan 

hükümet konağı önüne kadar olan 
1300 metrelik şosenin asfalt olarak 
inşasına başlanmıştır. 

MEMLEKETTEN 

KısA HABERLER 

X Adana - Şehir ve civarında bol 
mikdarda yetiştirilen şeker kamışı sa
tılmıya başlanmıştır. Bu sene şeker 

kamışı çok bol olmuştur. 

X Balıkesir - Vilayetimiz veteri • 
ner direktörü Behçet Tunçok vefat et
miş, şehrimizde derin bir teessür uyan 
dırmıştır. 

X Tarauı - Belediye reiııliğine fab
rikatör Şadi Eliyeşil seçilmiştir. 

X Mersin - Belediye reisliğine tek
rar B. Mithat Toroglu seçilmiştir. 

X Adana - Belediye reisliğine y,.. 
su! Ziya Özbakan seçilmiştir. 

Bolu'da Belediye meclisi 

Bolu, (Hususi) - Yeni belediye seçimimiz bitmi§, azalar ilk 
toplantılarını yapmışlardır. Gönderdiğim resim, yeni belediye a
zalarını bir arada göstermektedir. Azalar arasında iki Bayan 
vardır. Bunlardan biri Nimet Balkı§ adında bir ev kadını, diğeri 
de Rahmiye Gören adında bir çiftçidir. Diğer azaların mühim 
kımııru tüccar ve çiftçiler teıkil etmektedir. 
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J<. lod kumların üstüne yüzükoy~n uzanın~:y • 
- Ne yazık ki, kadınım, eğer bır erkek 

1ını. .. 

Sırtüstü Uzanan Janin içini çekti : 
-Ney d 

apar m ? • 1 iken kul· 
- kayık gezintisi yapardım. Pek güze ye 

lanırıın da •.. 

- Beni de götürür müydün ? armonik 
- Belki, senden rahat olmazdım, çünkü 

çalardın . 

- Yalnız bir eksiğimiz kalırdı, para 1 

Tatıı bir ses konuşmıya karış_u : Ah ne güzel 
- Para mı dediniz? Bende bıru var. ' 

olurdu bir kayıkta böyle üçümüz... 'f Ben ne ya· 
Ki · 'de taı a. <>d sen kaptan olurdun, Janın . 'mıek gibi 

~rdıın? Ben de el işleri, meseli yemek pıtı 
fılan 

... d'"rt olacaiız, ben 
- Hayır, dedi, }anin, üç olmaz 0 

lUanşet'siz edemem onu da alırız. S klam saçla-
BJ k yordu ırsı anşet o sırada sudan çı 1 

• lar akıyor· 
rı Yüzünden aşağı siizillmüş, tıpır şıpır su 
du. 

Madlen sordu • ? 
K ,. yapacaksın 

- ayıkta bu Blanşet ı ne aııının annesi 
- Niçin olacak. Onu bırakamaım zav kt Tekrar 

ik' k bana bıra 1• ı ay evel öldü. Teyzesi artı d y ·ı mi? 
t k doğru olmaz egı 
eyzesinin yanına gönderme .. ld k Yola çıka· 

. di dort o u . 
- Pek iyi, dedi, Klod. tıın Janin tayfa, 

biliriz .. Cenuba doğru. Ben kar~::ıdu bitti. Şimdi 
MadJen aşçı, Blanşet de çırak. ~ 

d · ·ı mı ? ~ kalıyor, yalnız kayık egı u da buluruz. Kayık • 
- A 1 Üzülmeyin çocukl~r, on do dolu .. Şöyle bir 

tan çok ne var. Baksanıza lunana, p 
dıola§sak ... 

D 
.. k d . daldılar limana doğru il er lemi ye 
ort ız enıze . elkenıı· kıyamet 

L • da gemı Y başladılar. ıman ' 

b.dardı. · d b" Jkenli Fran· 
Bir hafta sonra kırlangıç ismın e ır ye 

ıa'n Akd . 'deki Sen Tropez limanından çıkıyor· 
ın enız . ~ . Blantet 

du. Klod dümende idi. ]anın halat çekıyor, 
yelken açıyor, Madlen geniş ufuklara.~akarak 

J N ·· 1 ı Ne guzel ! ... - Ne güzel hava .. e guze ··· 

Diyordu. k bo ·azına u 
Büyük sergüzeşt başladı. Cebelütt~_rı .. g Af. 

mek biraz guçtu. Fakat • 
la§mak kola~, bogazı geç hele Klod idn hakiki 
rika sahiJJerıne kadar uzanmak, :ıı 
bir denizcilik bilgisi isterdi. . . 

G .. 1 kah eğlenceli kah durgun gcçıyor, denız 
un er . . d Ş f ki 

bazan hırçınlatıyor, baz~ sakınleşı~or u .. e a a 
beraber ife bafhyorlar, bır taraftan gu:e_rteyı, anha -
rı yıkayıp temizliyor, bir taraftan gemının bazı aksa
mını parlatıyorlar, bir taraftan da yelkenleri idare e

diyorlardı. 
Dilmen yalnız Kl<>d'a kalmıyordu. Kendisine Janin 

ile Madlen de yardım ediyorlar, nöbet tutuyorlardı, 

fakat Blanşet ne yapsın gücü yetmediğ i için dümene 
geçemiyordu. Kendisini üç arkadaşı koşturup duru -
yorlardı. Şunu yap bunu al diye anbar merdivenin -
den autta belki yirmi kere indirip çıkarıyorlardı. 
Kızlar uzun zamandır pudra nedir, allık nedir unut
uıu!2ııınn, guneş ve aenı.ı. 1.11:1111:11111 h.•.c;cu muş, etJerı
ni yakmıftı. Adaleleri ve avuçları çalıtmaktan katı
lafmıştı. 

Çünkü tatlı su kuJlanılacak sıra değildi. Tatb suyu 
idare etmek lazımdı. Bunun için güvertede koğalar 
dolusu deniz suyu dökünüyor. Üzerlerini silerek de
ğil, rüzgarda kurunuyorlar, Nasıl olur da yanma.zlar
dı. 

Vakit çabuk geçiyordu. Akpm lambalar yanıp, yel· 
kenler gevşeyince dört genç kız güvertede eski bu -
randanın üzerinde yanyana yatıyorlar yıldızlara kar
tı rüyasız bir uyku çekiyorlardı. 

B 
ir gün yelkenli, etrafı kauçuk ve Hindistan ce
vizi ormanlariyle kaplı bir koya va~dı. !3u ~~ 

yun ortasında, yapraklar altından bir nehır agzı go -

rillüyordu. . . . Af ika N -
Demir attılar, denize sandal ındırdıler. r 

k ·· zeft faeılı batlıyor • hillerinin noktasında artı sergu 
1 kadar arzu ryor

du. Hele tatlı suda banyo ya~.~yı 0 i k toplamak, 
lardı ki ... Sert topraklarda yurwnek, .~ çe 

1 
• ok

kuı sesi dinlemek ... Artık bütün bu guzel şey erı ç 

tan unutmuşlardı. . . ha z tetkil e-
da birdenbıre bır vu 

Nehir dallar arasın •. 
1
_;t ağaçların 

. il ine dallar egı .... , 
dıyordu. Suların zer dolaş olmutu. Bu 
.. d . d rmaşıklar sarmaş 

gov elerın e sa . . d bil ük bir istekle ıuya 
ha 'b' er derındı. Klo y vuz gı 1 y .. 
daldı. İçinde yüzdü, yüzdu ... 

Blantetbağırıyordu.:. d' y• izbirhayvanvar· 
S . . de belkı bılme ıgım - uyun ıçın 

dır. Aman taıın üstüne çık. 1 da bir yılan var. 
. n taşın a tın - Evet, evet, asıl senı 

Blanıı.et te suya atıldı. hat hikayelerin -
y • J · yılan seya - Ahmak, dedı, anın, 

den batka bir yerde yoktu~ .. b. banyo yapntaktan 
Uzun zamandır bunun gıbı ır .. kız suyun içinde 

. dört gemıcı k 
baıka bir şey düşünmıyen kalacıp dururlar en 

• bagıra şa :s •• 
lafların üstünde bagıra y geliyordu. önde yu -

1 adogru Öb .. ·· öteden iki erkek bun ar.. larında vardı. ur~ 
rüyen beyaz ve yirmi dort ya~ 'dı" Zenci birdenbıre 

b' zencı ı · Yarı çıplak ve silahlı ır 
durup kulak kabarttı : 

- Efendi dinle ... 
. .. ··rno.meler işitili • .. .. ltusu ve gu r--

H afif bir dalga guru . 
1 d nehrın 

yordu. . i dalları ara a .. ı .. e 
Delikanlı ihtiyatla ılerled .' doğru surundu v 

le Uzerıne . h yvanla -ıyısındaki bir kayanın d gecelerı a 
baktı. Bir kaç metre atağısın fa: dört geçn kız banyo 

· ibi ne ıs 
rın su içtikleri yerde kar g . 

· de elbı· Yapıyorlardı. . ra ı,ta, üzerın ız· 
Bir dakika daha baktı, bır sıç ya sulara daldı.1' 

•e olduğu halde, dört kızın ortasın k~sına sığındılar. 
lar Çığlıklar kopararak çatıların a;u . 
Tanışma çabuk oldu, l{lod sor • 

- İsminiz ne ? 
- Jan Piyer. , ra-

rsunuz . .f l"k var o - Burada ne yapıyo d bir çı t ı . 
t rnesafe e .. U eyıın. - Buraya çeyrek saa . . raya got r 

da canım sıkıldı. Buyurun sızı 0 

- Büytlk laiktıye 

Dört genç kız 
ı Jan Piyer o giiıı, binbir gece maaallarında gibi me
ıut y&f&dı. Öğle uykuıu .zamanmda BlaOfCt, onun y111r 
ııma dU ~,bir palmiye yapr&ğı ile onu yelpue
u,_, Jumpel prkılar .Oytüyor, Klod onun ak -
'flllD yemeği için balık hazırlıyordu. Madlen'e gelin.
eıe, o hep suuyor, arasıra jan Piyer'e bakıyordu. 

Jan Piyer'in aancai .Paris'te idi. Oğluna pek Uztlll
"YWdu. Babamın gazcbine uğramış olan evlidrndan 
'haber gelecek diye sabırsızlıkla bekliyordu. Bir gün 
'otua mektup birden aldı. ve 

Afrika'ya telgraflar çekti, cevap yok. Anne kalbi 
~eğil mi, zihninden kötü kötü ,eyler geçmiye batla
'dı. Evlidını ya kaplanlar parçaladıysa, ya yamyamlar 
yediyse ... Müstemleke valisi derhal haberdar edildi. 
'Vali verdiii cevapta : Bir Robenson 

"Jan Piyer yanında dört genç kız olduğu halde 
meçhul bir yelkenli ile denize açılmrıtır. Zenci sar -
hoşlukla otuz mektubu birden postaya vermiştir. Yel· 
~nlinin l'Klreketinden bir kaç gün sonra dehtetli bir 
fırtına olmuf ortalığı kasıp kavurmuştur. Jan Piyer'
"den hiç bir haber yoktur. Bu gençlerin haritada"° -
'rÜnen bir adaya iltica etmit olmaları ihtimali vardır. 
Fakat o adaların önünden hiç bir vapur geçmemiı • 
'tir.,. diyordu. 

1 
Yazan: TİTAYNA 

Türk~.eye ~eviren : Cahit BECENÇ 

Jan Piyer o mıntakada bir tek Avrupa'lı idi. Bir ta· 
raftan bir zenci kadın, bardakları hazırlıyor, bir ta· 
raftan da genç kızlar uzun müddettir tadını ve lezeti
ni unuttukları içkiden yaV"a§ yavaı demleıiyorlardı. 

jan Piyer izah etti : 
- Borcum çoktu. Ustelik kumar oynadım, O yet -

miyormuf gibi babamm otomobilini bozdum. Beni 
buraya sürdüler. Babam madenler ve C. O. A. ka~çuk 
şirketinin idare meclisi reisidir. Bir senedenberı bu

radayım. Ya siz ? 
- Biz dedi, Blanşet, biz gemi ile geziyoruz. 
Beş genç bir saat 'S<>nra yemek masasında idiler. 
_Bu akşam, dedi. Madlen, size bir piliç kızartması 

ikram edeceğim. 
-:RJ'!n d ... ileni Jan Piyer. size.bir :zenci cümbüşü 

e&tereceğim, gemiye dönmeyin burada yatac:.aksınu:. 
Akfmll oldu. Zenciler, davullarla, sumalarla, pr • 

kılarla, rakslar ve nağrelerle öyle gibel bir ,enlik 
yaptılar ki kızlara Afrika cilmbilfleri nedir öğretti· 
ler. 

Genç kızlar, cibinliklerin altında hasırların üzeri -
ne uz&nftl1'lar, utaklarm getirdiii buzlu içkileri bol 
bol içiyorlardı. Günler aergüzctuiz geçip gidiyordu. 

]anin mürettebatı namına söz alarak : 
- Dinleyin Jan Piyer, dedi, biz gemiye bir erkek 

almamıya karar vermiıtik. Çünkü erkekler can sıkar 
ve traı olmak istemezler. Fakat siz batkuınız, hem 
de bizim arkada,ımınmu. Eğer i•teracnia sui gemi· 
mize alırız. 

Jan Piyer gündüz oturup ailesine otuz tane mek -
tup yazdı. Ve kalfası olan zenciye b~ .mekt~plard~n 
her giln bir tanesini postaya vermesını. t~nbıh ettık -
ten sonra çocuk gilbi aC'Vinç ve saadc-t ıçınde Kırlan
gıç gemisini boyladı. 
Zavallı Jan Piyer 1 
Madlen: 
_Ben fU patates ayıklamasını bir türJU beceremi-

yorum, Jan Piyer, ne olu.r •. y~rime _ayıklayıveraen f 
Dedi. Öteden Blanşet ıçını çektı : 
_ şu güverteyi yıkayıverseniz aizi ne kadar aever-

diın bilseniz. • 
Diye ilave etti. Janin de : 
_Aman, dedi, bu yelkenlerin de bir türlü hakkın-

dan gelemiyorum, bizim harcımız değil, bu erkek işi. 

Klod oradan bağırdı : 
_ Hey Jan Piyer f Şu dilmeni zaptet canım 1 
Ne yapsın, Jan Piyer, dilmeni düzeltir, bakırları a -

ğırtır, güverteyi temizler, patatesleri soyar, yelken -
leri kullanır ... Velhasıl hep Jan Piyer. 

Bir sabah günef yükselirken, bir adanın kumsalJa
rına yilze yüze varan bef kazazede, gemilerinin dal 
galar arasında kaY'bolutunu seyrediyorlardı. 

Bianşet : 
_Ben gemi kazalarını, romanlarda okudum. 
Dedi. Janin : 
-Otüdüm. 
Madlen : 
_Acıktım. dediler. 

J an Piyer ıslak pantalonunun cebinden bir kau
çuk kese çıkardı. Kibrini ihtiyaten onun içine 

koymuftu. Bir de çakısı vardı. Bir çok ağaç dalları 

keaip bir araya top~dı ve attf yaktı. . 
Gece olunca Jan Piyer, dört genç kızm önünde bır 

yer hazırladı. O sırada vahıi bir hayvan sesi geldi. 
_ Belki gece kuşudur dediler. 
Ada ıpıuızdı Kazazedeler ertesi gün adada dön • 

diller, dolaştılar. O kadar bol meyva, balık, kuş ve 
uv,an vardı ki orada yaşamak hiç de güç olmı;yacak
tı. Artık ümitleri ve kendilerine itimatları artm19tı. 

Daha birinci günün akşamında büyük bir kulübe 
yapılmıttı. Kırlangıç mürettebatı onun içinde tehli -
kesizce uyuyabileceklerdi. Onun yanında küçük bir 
kulübe de "miaafir"i barındırıyordu. 

, ~ 

B unun üzerine anne yaz seyahatlarına tahsis e • 
len bir yat tuttu, kocası idare meclisini terket

ti. İkisi birlikte Afrika sahillerine, bu vahfilerin, 
yırtıcı hayvanların bulunduğu ve kıymetli evlatları
na mezar olan bu uğursuz sahilJere doğru hareket et
tiler. 

O gün, Blanşet, ökçelerinin üzerine oturmuı. balık 
kızartıyordu. Gözlerinden şıpır şıpır yaşlar dökülü -
yordu, çilnkü duman kaçmıştı. Göz yaşlarının damla
ları arasından bir gemi görür gibi oldu. Evet rüya de
ğil, sahiden gemi idi, hatta plajın yanına kadar gel • 
miş durmuıtu. 

- Çocuklar çabuk çabuk 1 Bir .gemi var 1 
Denize indirilmiş olan bir sandal onlara doğru ge

liyordu. Eteklerini islanrnaeın diye yukarı kaldıra • 
rak sandaldan bir ihtiyar kadın indi. Jan Piyer onun 
boynuna atıldı. İkisi doyuncaya kadar kucaklaştık• 
tan sonra kadın etrafına bir göz gezdirdi ve önünde 
ayakta duran dört genç kız gördü : Bellerinde diz -
lerine kadar sarkmış yapraktan, J>eştemal gibi feyler 
vaNiı. 

Akp.m, mehtap, sakin denizin üzeriııde bir yol çi
zerken~ kazazede hülyalara dalıyorlar. Janin ıar-
1n söylüyor, Klod ona yardım ediyor. Madlen, Blan -•et de onlara araaıra katılıyorlar ve Jan Pi:yer kum
farın üzerine uzanmıf, elleri ensesinde, gözleri yarı • 
açık bir vaziyette, onları dinliyor. 

- Allahım 1 Bunlar böyle ne biçim elbise ... A kızım 
•iz müzikhol kızlarına dönmÜJ&Ünüz. Haydi çıkın 
gemiye de eiyinin. 

Bu medeniyete tekrar dönil9tU. 

G enç kızlar ,gemiye geldikleri varit değil elbi" 
befenmcmek, alelade basmaları kendi elbiselo

rine benzeterek hayret ve çığlıklar içinde giyiniyor
lardı. 

]anin bir av peşinde otların arasın:da Jan Piyer'e 
aordu : 
· - Eğer bir gün dönersek evlenmemize ne mini o -
blabilir? Seni çok seviyorum. 

Jan Pi yer hiç cevap vermeden onu kardeşçe kucak
fadı. 

Blanşet on beşinde olduğundan kendisini sevece -
ığinden hiç 'üphe etmiyordu. Bilsen, dedi, eğer bir 
~n..hüyjlk biı: gemi bizi buradan götütieydi, seninle 
ııe.lenlrdlm. 

Jan Piyer, ldlçü.lr .lrum yanald&rJG.af8Pırblı iki bu. 
ile kondurdu. 

Blan,et banyo ulonunda bir parça talk bulmuı, o
nunla yUzUnü pudralamıttı. ]anin kaptan daireainde 
ele g~irdiği bir kırmızı ku~un kalemle dudaklarını 
boyamıştı. Madlen saçlarını bukle bukle yapmıttı. 

Sofracı başı: "Madam aofra hazırdır . ., dediği vakit 

Jan Piyer a111ı1c olduğundan öne geçmek ist~di. Fa· 
kat .aynada•imokin gtymif olduğunu farkechnce ke
nara çekilip dört kısa yol verdi. 

K lod her zaman onun yanında yU.zilyordu. Ka • 
yalara açıldıkları zaman onun yiUüne bakma

dan: 

On bet gün eonra Klod, ]anin, Blan9et, bir barda 
kartı karııya oturmutlar, ve Jan Piyer'le Madlen'iıı 
nif&nlanmalarmı tenkit ediyorlar. Onları çekiftirip 
duruyorlardL 

'Blantet : 
-Bilirsin Jan Piyer, dedi, aık arkadaJlık üzerine 

kurulursa uzun sürer. Bir gün Paris'e dönecek olur
•ak .... Anlıyorsun ya ... Hayır demem. 

- Canan niçin hiç birimizle değil de Madlcnıe nl
f&nlanıyor? Anlamadım ki ... 

Jaod itiraf etti : 
Tam o sırada bir dalganın altmda yilımekıte olan 

•Jan Piyer cC'Vap vermiye hile lüzum görmedi. 
- Niçin olacak, dedi, evlenelim diye Jan Piyer'c 

)'91ın• o teklif etmedi de oodan ••. 

Beyoğlu Halkevi 

kitap sergisi 
Beyoqlu Halkevinden : 

Neıriyat yapan matbaalara, kita
bevlerine, hususi tabilere: 

1 - Evimizin kitapsaray ve yayın 
şubesi faaliyet programında mühim 
bir yer alan "Kitap sergisi,. ifine bu 
yıl da tefebbüs ediyoruz. 

2 - Sergi ı ikinci kanun 939 tari
hinde evimizin Tepebatmdaki mcrkez
binaıında açılacak ve 15 gün devam e
decektir. 

3 - Sergide 938 senesi neşriyatı teş
hir edilecektir. 

4 - Sergiye ittirak edeceklerden 
hiç bir sebep ve suretle para alınmı

yacak ve ıerginin bütün ışleri Evimız 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Sergiye iftirak edecekler, 938 
senesi içinde neşrettikleri eıerlerın 

bir listesini tanzim ederek 30 ikinci 
teşrin 938 tarihine kadar Evimize gon
dermelidirler. 

6 - Listelerde yazılı eserler, Evi
mizce tayin edilecek memur tarafın· 

dan makbuz mukabilinde sahiplerin· 
den aldırılacaktır. İstanbul haricinde 
bulunanların posta ile göndermeleri 
zaruridir. Listeler tevhit edilerek bir 
broıür halinde tabedilecek ve ziyaret
çilere tevzi edilecektir. 

7 - Sergiye iştirak edecekler, ser
gide tefhir edilecek kitaplara mahaut 
olmak üzere sergiyi ziyaret edenlere 
yüzde 15 tenzilatla kitap satmak şar
tını kabul eylemelidirler. 

8 - Geçen yıl açtığımız sergi pek 
kısa zaman içinde hazırlanmasına ve 
bir hafta devam etmesine rağmen: 27 
bir. 400 kişi tarafından ziyaret edilmiş 
ve yüzlerce kitap satılm.ııtır. Bu ikin-

Donan111111111 Kıradenize 

mınewıyı cıkıyor 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Donan

ma Karadeniz manevralarına çıkmak 
üzere İstanbul'a geldi ve Büyilkdere 
koyuna demirledi. 

lstanbul'da 8 bağınakane 
kapabldı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Sıhi ça
lıtmadıklarr için belediye bugün de 
8 bağırsakaneyi kapatmııtır. 

Barsak tacirleri ticaret odası vası
tasiyle lktıaat Vekaletine müracaat 
etmiJlerdir. -

Denizhank Ada'ya su 
taşıyacak 

latanbul, 9 (Telefonla) - Adalara 
su verilme İfini Deniz Bank temin 
edecektir. Banka suyun beher tonu
nu tanklarla 40 kurup nakledecek -
tir. Bu sular belediye tarafından ye
ni yaptırılacak depolara konulacak 
ve oradan tevsi makineleri vasıtasiyle 
evlere tevzi edilecektir. 

45 milyon kilo üzüm 
ihraç edildi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Ege 
mıntakasında bu yıl 7 S milyon kilo ü
züm istihsal edilmiı ve 45 milyonu ih
raç edilınittir . . 

ci serginin daha verimli olacağı ıüp
hesizdir. Halkımıza memleketimizde
ki yeni neıriyatı tanıtmak, kolayca ki
tap temin etmek imkinını vermek, ki
tap sevgisini, kitap okumak zevkini a
tılamak gibi mabatlara dayanan bu 
tetebbüsümUze ne,riyatı olan kita
bevlerinin, hususi tlbilerin, lruvetle a
lakadar olacaklarına kani oldutumu
zu ve kıymetli yardımlarını, bekledi
ğimizi saygdarmmla bildirirb. 

1 
Karadeniz'deki fırtma durdu 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Kara -
denia'dcki fırtına dindi. F'lrtma eana -
smda seferlerde bbı akaaklddar oıl -
muı, Erzurum vapuru Uç, Gilneyau 
vapuru da bir gün tehirle limana gel
miflerdir. 

!6 tüccar tecziye edildi 
İstanbul, 9 (Telefonla) - YuJDW\o 

ta kontrolunda teknik yanhflıldu: 
yaptıkları için mahkemeye verilen yo
murtacılardan 16 11 auçları birinci de
fa olduğu için hafif para cezasiyle ce
zalandınlmıılardır. 

Hukuk f akiiltesi iktnat 
profesörlüğü 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Hukuk 
fakültesinin iktısat profesörlüğüne, 
Viyana üniversitesi eski rektörlerin • 
den Obcst Berger tayin edilmiıtir. 
Yarın ilk dersini verecektir . 

lnkilôp derıleri ba§ladı 
Bu akıam üniversitede ilk inkıllp 

dersi eskı maarif vekili B. Hikmet Ba
yur tarafından verildi. 

Palto yaptırdacak 
Tapu ve Kadastro Umum MüdÜJI. 

lüğünden : 
İdarede mevcut ve ticaret odasın

dan mühürlü nümunesi veçhile yerli 
malından olmak üzere idare müstah
demleri için 13 adet palto yaptırıla
caktır. 

Beheri 19 lira 50 kurut .olmak üzere 
tamamının muhammen bedeli 253 lira 
50 kuruttur. Talip olanların yüzde 7.5 
dan pey akçesi olan 19 liranın vezneye 
yatırılarak 11.11.1938 tarihine tesadüf 
eden cuma günü aut 10 da Levazım 
müdilrlilğünde milteıekkil satın alma 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

(4718) 8411 
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icra 've , iflôs · 
Aktehir icra Memurluğundan : 
Fabrikatör Yunus Çelikel veresesi 

vekili avukat Halis Tokay'a 100 lira 
ödemiye borçlu bulgar tebaasından İ· 
van İvanof'un işbu borcundan dolayı 
tebliğ edilen ödeme emI"ine ıtiraz ede
rek beırcunu inkar cttiğindeu icra 
merciinden alacaklı borçlunun itira
zının refini istemiş olduğundan yapı
lan duruşmada borçlu İvan İvanof'a i
ta.nen tebligat yapılmasına karar veri
lerek duruşmanın 1.12.1938 perşembe 
gününe bırakılmış olduğu ilan olu
nur. 

1 Ankara Levazım Amirliği_, 
Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sıvas merkez kıtaatı ihtiyacı 

için 800000 kilo odun kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 16000 lira ve ilk temi -
natı 1200 liradır. 

3 - İhalesi 14/ 2. ci teş./938 pazar
tesi günü saat 15 de tümen komutan· 
!ık binasındaki komisyonda yapıla· 
caktır. 

4 - Şartname her gün komisyonda 
görülebilir. 

5 - İstekliler 2490 No. lu kanunun 
2, 3 ve 32 maddeleri dairesinde hazır
lanmış teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evveline kadar 
komisyona vermiş bulunmaları. la-
zımdır. (4519) 7999 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komiıyonundan : 
ı _Harp okulu ihtiyacı için 40.000 

kilo pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 
23.11.1938 çarşamba günü saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher 8000 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 600 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 14 e kadar komisyona 
verilmesi. (4662) 8294 

Arpa ve yulaf alınacak 
Ankara Levazıın J-':l>irliği Satın 

Alına Komiıyonunıl"n : 
1 - İaliihiyedeki kıtaatın senelik 

450.000 kilo arpa ve bu mikdar yulafı
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
21.11.938 paazrtesi günü saat 15 de İs
liihiyede tugay satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Muhammen tuta· 
n 18000 lira ve ilk teminatı 1350 lira· 
dır. Şartnamesi İstanbul, Ankara Je
vazrm amirlikleri ve İslahiyede tugay 
satın alma komisyonlarındadır. 

(4663) 8295 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Sarıkanuş'ın 28000 kilo, Erzurumun 

26000 kilo sade yağları kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Sarıkamış i
çin alınacak yağın tahmin bedeli 
24500 lira, ilk temınatı 1837 lira 50 ku
ruştur. Erzurum için alınacak yağın 
tahmin bedeli 22100 lira, ilk teminatı 
1657 lira 50 kuruştur. Eksiltmeh:ri 
Sarıkamış'ın 21.11.938 pazartesi günü 
saat 11 de Erzurum yağının aynı gün 
saat 1 S de Erzurum' da askeri satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Teklif 
mektupları ekısiltme saatlerinden bi
rer .saa.at evci komisyon başkanlığına 
vcrılmış veya poata ile gönderilmiş 
bul~nacaktır ... ~~rt~amcleri her gün 
komısyonda gorülebılir. (4664) 8296 

Hayvan alınacak 

Hava Kurumu . 
. -

Muhtelif malzeme 

alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

derı. : 

Tayyare ve planör imalat ve tami
ratında kullanılmak üzere (alumini
um, aluminium halitası ve elektron 
maJzemesi), (bakır, pirinç ve bronz 
malzemesi) ve (çelik malzemesi) sa
tın alınacaktır. 

Yukarıda yazılı üç kısım malzeme
nin şartnameleri birer lira bedel mu
kabilinde her gün Türkkuşu levazım 
bürosundan alınabilir. 

Isteklilerin mezkQr malzeme için 
toptan veya her kısım için ayrı ayrı 
olmak üzere teslim müddetleriyle be
raber tekliflerini en kısa bir müddet 
zarfında vermeleri il3n olunur. 

8353 

Kanat bez ve şeridi 

alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den : 

Türkkuşu ıçın alınacak muhtelif 
tip ve ebatta ceman 23500 metre ka
nat bez ve şeridi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Şartnamesi her gün Türkkuşu le
vazım müdürlüğünden alınabilir. 

Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 

4.089.75 lira, ilk teminatı 306.73 lira
dır. 

İhalesi 19. 11. 1938 cumartesi günü 
saat 10 da Türkkuşu levezım bürosun
da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte vesika ve tcminatlariyle bir
likte hazır bulunmaları. 8354 

Orman Koruma - ' 

Sığır eti alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan -

lığından : 

Orman Koruma genel komutanlığı 

Zeytinburnu talimgahı erleri ihtiya
cı için 54000 kilo sığır eti 2490 numa
ralı kanunun 31 inci maddesi muci· 
bince kapalı zarfla 2. teşrinin 19 cu
martesi günü saat 10 da ihalesi yapıla· 
caktır. Talipler şartname ve evsafı 
görmek üzere hergün Galata'da Mum
hane caddesinde Alemdar hanında 
Genel komutanlık anbarında satınal
ma komisyonuna müracaat edebilir· 
Jer. Muhammen bedeli 18900 liradır. 

Teminatı muvakkatesi 1417 lira 50 
kuruş olup birinci mıntaka orman me
sul muhasipliğine yatırılac.aktır. 

(8095-4681) 8305 

Ankara Valilifıi · 

Odun ve (ıra alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idare ihtiyacı için satın a· 

tınacak 35 ton gürgen odunu ile 1500 
kilo çıra 21.11.938 tarihinde ihale e 
dilmek üzere açık eksiltmeye koul 
muştur. Muhammen bedeli 820 lira 
dır. 

Taliplerin ihale günü % 7.5 temi 
natları ile birlikte vilayet daimi en 
cümenine müracaatları itan olunur. 

(4649) 8265 

Türbe tamir ellirilecek 

J ait keşif ve şartname her gün Nafıa 

1 Müdürlüğünde görebilecekleri ilen 
olunur. (4660) 8272 

50 Ton sömikok 

kömürü alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Etimesğut istasyonunda vagonda 

t:-slim olunır.=.k şartiyle ZGık eksiltme 
ile 50 ton sömikok kömürü Etimesğut 
sıhat merkezi için satın alınacaktır. 

Ankara istasyonundan - Etimes -
ğuta vagon nakliye masrafı dahil ol -
matlığı halde beher ton 26 lira 85 ku -
ruştan olmak üzere muhammen bede
li 1342 lira 50 kuruştur. 

Muvakkat teminat 101 lira 25 kuruş
tur. Eksiltmesi 21.11 .938 pazartesi gü
nü saat 10 da vilayet srhat müdürlü -
ğünde yapılacağından isteklilerin ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin vila
yet sıhat müdürlüğüne müracaatları. 

(4659) 8292 

· An~ara Belediyesi 

· istimlôk kararı 

Belediye Riyasetinden : 

Eski Kurtuluş İstasyonu civarında 
Kadastronun 1310 ncu adasının 12 nu
maralı parselindeki gayrimenkul is -
timtak edileceğinden mutasarrıfının 
vesaiki ile imar müdürlüğüne müra-
caatları ilan olunur. (4723) 8454 

1 Deniz Levazım J 

Pirinç alınacak 

Deniz Leva2ım Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 23145 li
ra elli kuruş olan 119.000 kilo pirinç 
l7. 11. 938 tarihine rastlıyan parşembe 
günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminat 1735 lira 92 
kuruş olup şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı itanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saattan bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. 

(7368/ 4603) 8155 

Mobil oilin alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez S& -

tın Alma Komisyonundan : 

1) Tahmin edılen bedeli 17.000 lira 
olan 50 ton B. B. marka mobiloilin ka
palı zarfla münakasası 28.11.1938 tarı· 
hine rastlayan pazartesi günü saat 11 
de vek3.let binasındaki komisyonu
muzda icra edilecektir. 

2) Parasız şartnamesini almak isti
yenlerin hergi.ın komisyona müraca
.t. tları. 

3) Münakasaya girmek istiyenlerin 
de 1275 liralık ilk teminatları ve ka
nuni belgelerini havi kapalı teklif 
zarflarını belli günde münakasa saa
tinden bir saat evetine kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (4719) 8481 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa -

tm Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 48.000 Jı. 

ra olan 200 ton kalın benzinin kapalı 

zarfla miınakasası 28.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 de vcAnkara Valiliğinden: 
kalet binasında müteşekkil komisyo-

Keşif bedeli 3133 lira 80 kuruştan numuzda icra edilecektir. 
ibaret bulunan Cenap Ahmet Paşa 2 _ 240 kuruş bedelle şartnamesini 
türbesinin tamirat işine talip çıkmadı almak istiyenlerin hergün komisyoni. 
ğınd~~ dolayı mczk~r tamirat işi bir müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satın ay muddetle pazarlıga konulmuştur. .. . . . 
1 Alma Komisyonundan : Şartnamede yazılı evsafı haiz olan 3 - Mu~ak.asay~ gırmek ıstıyen e-

Dağ topu makinalr tüfek katırı ve isteklilerin her pazartesi ve perşcm- rin de bellı gun munakasa ~aa~ındcn 
nakliye koşumu ile binek hayvanı sa- be günleri saat 15 de 234 lira 96 ku- bi~ saat eveline _kadar 360.0 ~ıra ılk te
tın alınacaktır. Hayvanlarını satmak ruşluk muvakkat teminat mektubu vc-ı mınat ve kanunı belgclerını havı k_a: 
istiyenlerin Sarıkışla civarındaki hay- ya makbuzu ile beraber viliiyet bina- palı teklif zarflarını .makbuz mukabılı 
van hastanesinde muayene ve satın a- aında Nafıa Müdürlüğü odasında top-ı komisyona vermelerı. P-0stada olacak 
Jınmaları için mezkur hastanedeki-ı lanan komisyona gelmeleri ve bu işe gecikmeler kabul edilmez. (4720) 8482 
komisyona müracaatları. (4747) 8488 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Amasya askeri satınalma 
Cinsi Miktarı Muvak.tem Nerede 

Kilo Lr. Kr yapılacağı 

Arpa 84000 315 00 Al. garnizonunda 

K. ot 40000 120 00 = -
Saman 81000 60 75 = -
K. Soğan 12700 38 10 
Bulgur 28500 203 75 
Un 250000 2489 25 

= -= == 
= -

Komisyonundan 
İhale günü Saatı ihalenin cinai 

21(11/938 10 Açık 

- - - - -
- - - = -
23 - - 14 -
23 - = 14 -
21 - - 14 Kapalı 

21 - - 14 -

Tahmin 
B. Lr. 

4200 
1600 
810 
508 

2850 
32500 
11340 

Sıg" ır eti 63000 s5o 00 = - k d · 
· atın l'k ı'htı'yacı olan yu arı a cıns ve miktarları yazılı besi maddeleri açık 

ı _ Amasya garnızonu er . ın sene ı 

eksiltme ve kapalı zarfla eksıl~me~e konulmuştu~h 
1 

. !ay gazinosu binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
2 - Şartnameleri satınalma 0~'-r,onundadır. da esı .~ e teminatı havi teklif mektuplariyle beraber ko 
3 - İsteklilerin yukarıda yla_zfı ı g~n vle saatlaihr al vesı ta ~an bir saat eve] komisyon başkanlığına verme 

misyona müracaatları ve tek ı me tup_ arının a e saa ın 8303 

Jeri. ( 4676 ) 

KOÇOKlLANLAR 
Satılık evler - Ankara 'run her 

tinde irat getirir beton, k3rgir, 
ev ve apartıman Tel- 1538 Hayri 
cıoğiu. 8425 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 
Satılık ucuz iki ıoba - Dr. Y 

Hikmet apartımanı postane ca 
No. 53 birinci kat 8450 

Kiralık apartnnan - Yenişehir'de 
Atatür kbulvannda Tuna Ap. Kalori • 
ferli daireler Resmt dairelere de elve-
rişlidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır. 

Merkez Bankasında R. Bolevin'e mü-
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli apartnnan - 5 oda 
aynca hizmetçi, sandık odaları geniş 
hol, ofis 15. II. teşrinden kiralıktır. 

Yenişehir İzmir Cad No. 10 8057 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 

caddesi Türe sokak No, 6 da 3 oda 1 
hol. 50 lira. Çatı katında ev sahibine 
müracaat. 8157 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşambalı Çankaya caddesi No. 
49 görmek için ikinci kata. görüşmek 
için şekerci Hac! Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük il5.nlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa jçin 80 Kuruş 

Devamh küçük i~inlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir i' in içir. 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolayhk olmak üzere 
aer satır, kelime aralarındaki boşluk
lal" müstesna, 30 harf itibar edilmiş
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla he· satır için ay
rıca on kuruı alınır. 

Birinci sınıf kiralık müstakil ev -
Kızılay civarında bahçe içinde bü • 
yük 6 oda, 2 hol, 1 kiler hizmetçiler 
için müstakil daire. Muşamba, mobil-
yalı da verilebilir. Ti: 3581 8429 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokağın
da geniş 5 şer odalı her türlü konforu 
haiz 3 daire. Ti: 3520 ye müracaat. 

8475 

Kiralık - 4 odalı her türlü konfo-

Acele satılık otomobil - Ka 
spor. Her gün öğleden sonra 385 
telefon edilmesi. 8468 

Satılık ev ve apartıman - Ank 
nın her tarafında irat getirir apa 
manlar kagir ve ahşap evler Ti: 2 
Vahdi Doğruer 8470 

Satılık ev - Bahçeli evler koope 
lifinde asfalta yakın muhtelif tipte 
~ılık ev hisseleri. Ti: 2487 Vahdi 
ruer. 8471 

Satılık arsa - Yenişehir ve 
ci'de inşaata elverişli blok ve münfe 
küGük çapta arsalar. Ti: 2487 Vah 
Doğruer 8472 

Satılık arsa - İstasyon arkasın 
imarca parsellenmiş ufak çapta kele 
arsalar. Ti: 248 7 Vahdi Doğruer. 84 7 

Kiralık Meşrutiyet ve Selanik ru haiz bir daire. Yenişehir Yüksel 
caddelerinin birleştiği köşede Ergene caddesi No. 42 8476 

Satılık oda taknnları - Y epye 
ve mükemmel bir yatak odası ve b 
yemek odası takımr satılıktır. Görrn 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşın 

Kazım Özalp caddesinde Türk 
Kurumunda Kemal Özerk'e müracaa: 
edebilirler. (Telefon: 1975) 8487 

apartımanı. 6 odalı geniş daire. Daimi ı ----------------
sıcak su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

8214 

Kiralık - Demirtepe'de Havuzba
şına 5 dakikada mobilyalı bir oda 
Postane cad. No. 53 de üçüncü kat da· 
ire 5 akşam 7-8 arası müracaat. 8224 

Kiralık Ev - Yenişehir'in muten8 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
7 oda mutfak banyolu kaloriferden 
başka her türlü konforlu ev hemen 
kiralıktır. 1162 numaraya telefonla 
müracaat. 8246 

Kiralık - Orta Ayrancı'da Harbiye 
okulu karşısında bakanlıklara yakın i
çecek suyu bulunan havadar bir bağ 
ve evi kiralıktır. Ulus Basımevinde 
mücellit Şinasi Özbeğe müracaat. 8269 

Kiralık daire - 4 geniş oda, kiler. 
banyo, alaturka ve alafranga hela kon
forlu. Yenişehir Yüksel cad. No. 14 
Berker Ap. üst kata müracaat. Ti: 
3583 8279 

Kiralık müıtakil odalar - Yenişehi
rin en güzel yerinde Emniyet abidesi 
yanında bahçeli ve güzel manzaralı. 

Çok müsait kiralar. Selanik cad. No 16 
8281 

Kiralık 2 daire - Yenişehir Yük
sel cad. Ataç aoka.k Özenç a.partımanı 
dükkanlar üstünde 3 ve 4 oda hol ve 
banyolu daireler. Tel: 3319 8283 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde· 
sinde 7 No. lu evin üst katı S oda, bü
tün konforlu. Alt kattakilere sorulma-
SL 8300 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da Bomonti'ye giden sokaklardan tı
kız sokağında Dr. Feyzi apartımanın
da kaloriferli 5 odalık daireler Tel: 
1764 8318 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev
zi Çakmak sokak N o. 7 ye müracaat. 

8343 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Yiğitkoşun sokak 5 numarada 4 oda 
bir hol, banyo ve mutlak: Müstakil 
iki daire. Tuna caddesi 40 numaraya 
müracaat. 8344 

Kiralık - Üç büyük oda, bir hol, 
kalorifersiz, diğer konforu tamam 
. Halkevi karşısında, kahve yanındaki 
95 Nr. lı apartıman • kapıcıya veya 
3993 telefona müracaat. 8379 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı
manında 5 odalı kaloriferli, sıcak sulu 
ve her türlü konforu haiz kiralık dai • 
reler vardır. Ti: 3223 çe müracaat. 

8391 

Kiralık garajlı apartmıan - Ata
türk bulvarına yakın her tarafı açık 
4 büyük oda bir salon iki hela bal
kon, geniş mutbak konforlu Karanfil 
sokak 22 8405 

Kiralık kaloriferli katlar - Yenişe

hir'de Lozan meydanı yakininde İs -
met İnönü caddesinde yeni apartrma -
nın beş~r oda, birer holü havi katları 
için Yenişehir'de Karanfll sokafında 
(12) numaraya veya (2698) telefon 
numaras.ına müracaat. 8415 

Kiralık - Bankalar cad. İnhisar
lar baş müdüriyeti binası yanında 

doktor S•lalıi apartımanı 4 büyük o
da mutbak, banyo, elektrik, hava ga-
zı, su. Ti: 1490 8421 

Kiralık kat - Bakanlıklara yakın 5 
geniş oda, hol, hizmetçi odası, banyo, 
balkon, bahçe, iki tuvalet. Selanik 
caddesi No. 51 Tel: 1347 8427 

Kiralık - Mobilyalı ve kalöriferli 
bir oda almanca bilen bir bay tarafın
dan kiraya verilecektir. Yenişehir Ali 
Nazmi apartımanı No. 9-2 8469 

Satılık : 

Satılık - Bahçeli evlerden asfalta 
en yakın yerlerde muhtelit tıplerde 

uygun hat. H. Dılman Koç apartıma · 
nı No: 4 Ti: 2181 8163 

Satılık - Yenışehir'de ıandarma 

mektebı civarında ıstasyon arkaların· 

da ve AnkaI"a'nın her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 8176 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirır beton ahşap ev ve apartı · 
manlar ve bahçeli evler yapı koopera · 
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren 

8177 
Satılık - Ankara'nın her tarafında 

apartıman ev arsa almak ve satmak is
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Şeren 81/e 

Acele satılık arsa - İstasyon arka
sında 593 M. Maltepe'de 644 M arsa 
acele ve uygun fiyatla satılıktır Ti: 
1538 Hayri Alıcıoğlu. 8187 

Kelepir Apartıman - İsmetpaşa 
mahallesinde bol güneşli üç daireli 
kargir büyük bahçeli. H . Dilman Koç 
Ap. Tl:2181 8208 

S.trhl, .... ,.,.,. - Malteoe istasvQn 
jandarma okul civarı Cebeci Karantil 
ıokak blok ve serbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Ti: 2181 8209 

Satılık Ana - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık piyano - Belçika markalı az . .. 
kullanılmış bir pıyano ucuz satılıktır. 
Kooperatif arkası meçhul asker sokak 
Kurşuncu apartıman No. 4 de müra -
caat. 8342 

Satılık ana - Bakanlıklar karşı· 
sında Karanfil sokağında 7 50 metre 
murabbaı yeri çok güzel bir arsa ucuz 
fiatla satılıktır. Telefon: 2858 e mü -
racaat. 8374 

Satılık - Ankara'nın en işlek ye
rinde yevmiye 140 - 150 lira peşin sa -
tış yapan bir bakkaliye azimet dolayı
siyle devren satılıktır. Ti: 2017 8404 

Satılık analar - Maltepe, Cebeci, 
istasyon, Küçük Esat, Selanik, Karan
fi., sokak Ayrancıda küçük çapta ar • 
.. ıar Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424 

f ş verenler : 

Aranıyor - Dikişten anlıyan 2 ba' 
yan işçiye ihtiyaç vardır. İsteklilot· 
Ön Cebeci'de Baysal caddesi No. 2 •"' 
de Tan Bayanlar Terzievine müraea' 
at. 8466 

l~ anyanlar : 

Mühendis - Diplomalı (Su, yoL 
demıryol, köprü inşaatı) ıçin iş ara' 
maktadır. Mühendis W . D. Ankar• 
Yenişehır Birlik oteli 8160 

Husuıi denler - Budapeşte'deO 
mezun diplomalı profesör bir bayaD 
Kültür fizik jimnastik, modern ve rit• 
mik dans dersleri veriyor. Posta kutll' 
su 1046 8301 

Apartıman kapıcılığı işi anyo-
rum - Otuz beş yaşındayım .. Kefale! 
veririm. Denizciler caddesi, N o. 4 if 
ve ev işçilerinden arayınız. Ti: 2119 

8401 

Tecrübeli bir genç - Adliyenin htl 
şubesinde ve levazım işlerinde uzUI 
-~ ............ ~ ~ ..... ,uu!! uı::nmı ıJ aııy oı . l"'t. 

fon 297 5 aranması. 8402 

tı aranıyor - Kefil verebilen bil' 
karı koca uygun fiatla bir apartunan · 
da kapıcılık istiyor. Çankırı kapısmd• 
Simitçi Sadık'tan Kazım ismiyle 90 • 

rulması. 8467 

f( nr•la.- : 

Daktilo kurau - 52 inci devresin• 
teşrinisaninin ilk haftasında başlıya ' 
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope' 
ratif üstünde Tel: 3714 8167 

\ranrvor : 

Araıa.-or - Bir kaç ay için 2 ve
ya 3 odalı mobilyalı banyolu daire ~
ranıyor. Ankarapalas teşrifat şefh• 
ğine müracaat Ti: 3400 8423 

Hayri Alıcıoğlu - Yazıhanesini /V 
na!artalar Zincirli cami Taksi ıokalt 
Hüriyet pansiyonu (8) numaraya nak• 
letmi,ıir. Tel: 1538 8426 

-'
1111111 Cankaya Eczanesine 1111111~ 

3 ~ 

Taze Balık yağı geldi. Şark malt hul3sasiyle çok kolay içilir. Y. Şe- ~ 
: hir Bakanlıklar karşısı Meşrutivet caddesi. 8023 ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••11111" 

3360 Adet çam telefon direği 
Kiliı Gümrük Muhafaza Taburu S"tın Alma Korni•yonundan : 
Eksiltmiye konulan Telefon Direğinin 

Dipten 2. Mt. 

mikdarı muhammen bedeli boyu tepeden muhiti de muhiti 

Cinsi adet lira kuruş metre santim santim 

00 7 40 55 Çam direk 3360 16800 t 
ı _Yukarıda cins, mikdar, muhammen bedel ve ebadı yazılı 3360 ade 

çam telefon direği kapalı zarfla eksiltmeve konmuştur. 

2 _ Bu direkler Maraşın .. Su çatı" ormanından mevcut p13.n dahilinde 
gösterilecek maktadan kesilerek Maraşın "Eloğlu" istasyonunda teslım e" 
dilecektir. 

3 - Eksiltme 21 ikinci teşrin 938 pazartesi günü saat 15 de Kilis gümrülı: 
muhafaza taburunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler 1260 lira muvakkat teminatını gümrük veya maliye vezne
lerine yatırmış ve 2490 sayılı kanunun taritatı dahilinde istenilen belgeleri 
ve teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evetine kadar vermiş bıJ• 
lunmaları. 

5 - İsteklılerden direklerin şartnamesindeki evsaf ve teslim yerini öğ• 
renmek isteyenler. 

İstanbulda: Gala tada eski gümrük binasında gümrük muhafaza komutan· 
lığı satın alma komisyonuna: 

Ankarada: 'Gümrükler muhafaza genel komutanlığı levazım müdürlüğil· 
ne. 

Kiliste: Gümrük muhafaza taburu satın alma komisyonuna müracaat!• 
öğrenmeleri ve şartname örneğini parasız alabilecekleri ilan olunur. 

(7920/4572) 8181 


