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Mikado bizzat özür dilerse Ruzvelt 
kendini tatmin edilmiş sayacak 

• 

Milli bir itiyat: Eden bugün genış beyanatta bulunacak 
Arttırma ve yerli' 

malı haftası Amerika birleşik devletleri ile lngiltere 
Uluıal Ekonomi ve Arttırma hal· 
fıuı müna.ebetile dün akfam An
kara radyoıunda ıiyaaal bilgiler 
okulu direktörü Bay Emin Erifi
gil Gfaiıclaki konleramı uermİf
tir: 

.. _ Sayın dinleyicilerim. 
Milli itiyat haline gelen arttırma 

't'e yerli mallar kullanma haftası bir
çok bakımdan değerli hizmetler görü
yor. Bu hafta içinde hepimiz memle
ketin iktısadi inkişafının bilançosu
nu en salahiyetli ağızlardan dinle
nıekle zevk duyuyoruz. İki gün önce 
&:eçen bir yılın ingirah veren bilanço
sunu sayın Başbakanımızın ağzından 
dinlediniz. Atatürk Türkiyeıinde 
lnilli ekonomi sahasındaki ilerleyişi
ni ve türkUn hayat standardının na-

arasında sıkı bir temas yapıllyor 
.Amerika Japonyaya şiddetli bir nota verdi 

Vatington, 14 (A.A.) - Amerika efkarı umumiyesi, Uzak 

Şark'taki vaziyetin tehlikesi karşısında hassasiyet gösterme- Kamutay parti 
ğe baılanuıtır ve bitaraflık kanununu kabul etmiş olan ayan 
ve mebustan birçok zevat, şimdi akilane hareket edip etme-

mit olduklarını suale pyan görmektedirler. Bu kanun, bil· arupu toplantısı 
hassa Amcrika'nın Avrupa itlerine herhangi bir mUdahale-

.. :· J "ı .. ,, ....... :o: . ,__,_, __ , ____ . ,..." -~1& .. 

hıyctli ağızlarından işittiniz."ltkono- -SıyiiiGI-Süiiler Okula Direlrtörü 
mi hayatımıadald bu inJdfdı duymak. B. Emin E,.q;..a 

de~lunmasmm önüne geçmeği istihdaf ediyordu. 
Ankara, 14 (.A.\..) - Cumhuriyet 

gelecek yıllarda kuvvetimizi arttır- ,...------'--------
mak için bize birer enerji kaynağı o
luyor. 

Amerikan tarihinde eıi görül11Nmi.I bir laadiae Hallı: Partiai grupu bucfln 14.12.1937 
Trabzon mebusu Huan Saka'nın .,... 

Şimdiki vaziyet, japonların amerikan gemilerinin Yang- iıliğinde toplandı. 

Cumhuriyetten önce 
Dinleyicilerim: 

, Bu haftanın diğer bir fonksiyonu 
da herkesi bu milli inkişafa nasıl iş
tirak ettiğini kendi kendine sormaya 
davet eyelemesidir. Böyle bir davet 
tuuru, milli devlet ve milli ekonomi 
fikri hasıl olmadıkça vücuda gele
Jnezdi. Nitekim tasarruf ve yerli malı 
kullanma !Uzumu cumhuriyetten ön
~ hissedilmiş olsa bile bu kelimele
rı bugünkU manada kullanmaya ve 
Jnilleti buna davet etmeğe imkan yok
tu. Çünkü, milli ekonomi milleti bir 
ilctısadi bünye olarak alır. Kurtuluş 
•avaşından önce tilrk milletinin tam 
b~r iktısadi bünye olarak alınabilme
ııne maddeten imkan yoktu. Milletin 
h!r iktısadi bünye olabilmesi için bi
tınci ,art ,udur: Memleketin ekono
Jnik hayatına yalnız millet sahih ol
Jnalı ve milli hükümet bu . hususta 
f~ydalı gördüğü tedbirleri alabilmeli
dır. İmparatorluk devrinde memleket 
lktısadında gerek maddi gerek fikrt 
cepheden yabancılar ve yabancı dü
tU.nü,ıer hakimdi. Bu ,artlar altında 
lrııllt ekonomi teessüs edemezdi. Mil
li ekonomi muhiti teeasüs edemeyin
ce de yurddaşlara milli inki§afa hiz
lrıct 'uurunu vermek çok güçtü. 

Bir kaç aual 
Bu hafta içinde her vatandaş her 

ıarnanr1a11 daha kuvvetle şunu hisset 
lrıckle mükellef tir : Kendi phsi m.en
faat ve refahı diğer yurddaşların mr 

faat ve refahın;ı vas ıta temin "tmek 

niabetinde artacakt.ır. "Biriktirmek, 
biriktirdiğini milli bankaya ve dev

let eahanıına vermekte" bundan başka 
bir §ey değildir. Bugün hepimiz bi
liyoruz ki ekonomik faaliyetimizi ar

tırarak kazancımızı ziyadeleştirirsek, 
lcazanc-nnızı artırmak nisbetinde bi
riktirir, ve biriktirdiğimiz sermaye

den fayda temin edebilirsek diğer 
Yurddaşlara da çalışma ve refah va
~ıtası vermiş oluruz. Onların da böy
fe hareket etmesi bize refah ve men-
aat vasıtası temin eder. Bu milli te
:~n.Ude dayanan mütekabiliyet pren -
t 

1
P1dir ki artırma ve yerli mallar haf

i ası münasebetiyle: (Bir yıl içinde 
r' r'ahanı ne kadar artırdın? Taaar
tu unu ne mikdar fazlalattırarak di-1,? Yurddaşlarına çalışma ve refahı 
ın vasıta temin ettin?) suallerini 

(Sonu 8. inci sayfada) 

[" ....... c;·o·N·o·E·L·i·IC" ........ I tae nehrinin neresinde bulunduklarını bilmekte olduklannı Kültür itleri hakkında Mania me-
resmen kabul ve tealim etmit olmalan dolayıaiyle vehamet busu Refik İnce tarafından geçen pu. 
peyda etmiştir. ti grupu toplantısında aorulmuı olan uuuu11ıııı111••• 111111111111111uıı1111111111111 

Rakamların dl.lı' B. Ruzvelt'in doirudan doğruya japon imparatoruna bir sualler üzerine bugünkil toplantıda daı 
de söz alan hatiblcrin mütalea ve izahatı 

B b Cel·ı B , protestoname gön rmek suretindeki cüretkirane te--1.Lü-at akan a ayar ın, milli fÇVU dinlendi. 
k · h f ıü dikkate ıayan görülmektedir. Bu hal Amerika t--!L:nde e onomı ve arttırma a taamı açan u-uu Maarif Vekili Saffet Arıkan tara-

tk J k t o A k qi rörülmemiı bir hadisedir, nu u mem e e ın umumı e onomik fından verilen cevab ve beyanat g?UP, 
ve mali vazQ-eti hale.kında çok mü- umumi heyeti tarafından tasvib olu• 
hiın ve sevindirici mütahedeleri ve Amerika ıid.deıli tedbirler alnı.ağa hazır narak bu müzakereye nihayet veril~ 
müjdeleri ihtiva etmektedir. Bunlar Londra, 14 (A.A.) - Daily Ekspres gazetesi, İngiltere Vekiller Heyeti· topl-Jı 
ara. nd ·· um·· u"ze · "d · · hükümetinin Amerika ve Fransanın teşriki mesaı·sı' nde"' cınu 1 a goz ıyı en ıyıye "' Ankara, 14 (A.A. ) - Parti taP" 
çarpan nokta, milli ekonomimizde emin olabildiği takdirde Uzak Şark'ta hadiselerin tekerrü· lantısmdan sonra icra Vekilleri He-
ve devlet maliyninde gördüiümüz rüne mani olmak için §iddetle harekete geçıneğc amade ol- yeti bugün Ba•vekil Celal Bayar'm 
iatikrarlı bir ileriye doğru giditin duğunu yazmaktadır. • 
kontrolu rakamlarıdır. reisliği altında toplanarak. muhtelif 

Amerikanın mü•.terek bir harekete muvafakat · 1 ·· · d ·· ·· I d bul Batbakan, bilhaaaa, ticaret alım :r 1§ er uzenn e goruşme er c un .. 
kabiliyeti ve büdce üzerinde dura· etmesi takdirinde devletleri·n Çin denizinde bir nü- mu§ ve bu itlere dair kararlar ver-
ralc. bizi tatmin edici ve ilerisi hak. mayıı yapmaları derpiı edilecektir. Panay hôtliıeıi karf111ncla büyük fjir haaa.i- miştir. Bu toplantıda Marqal Fevzi 
~a~~~~~~er~~- ____________ r_s_u_u_ı_ü_oc_ü_~_Y_ı_ad_a_> ________ ~Y:e~t~~~a~w~ ~~~dak~~~~·~ 
rıcı beyanatta bulunmuttur. Mesela -

;~~::2~:;.~::;;:..-:, ~~ ;::: Ha tay seçi m i için ............. , ................................................................. \ 
1935 •eneainde 143 milyon Foloiral amatörlerll 
1936 ,, 158 ,, 
1937 ,, 183 ,, 

Artıf, geçen yıla göre 25 mil
yon, evelıi seneye göre ise 40 milyon 
liradır. Batbakanın dediii gibi, bu 
ileri atılıt sadece dıt ticaretimize aid 
deiildir. Bu demektir ki, türk iHih -
sal hacmi, yani türk it hacmi art
maktadır. Bunun iki netice&i olabi
lir: Biri büdcenin diğeri de türk 
alım kabil~etinin artma11. Gene 
Baıbakanm verdiği mukayeseli ra· 
kanılara göre, büdce vaziyetiıniz ıu
dur (altı aylık vergi tahıilatı) : 

1935 senesinde 95 milyon 
1936 ,, 127 ,, 
1937 ,, 147 ,, 

Türk devlet büdceıi, diğer memle- · 
ketlerde olduiu gibi, bir iatihli.k ve 
m&af büclceai değildir. Bizde, büd
cede nafıa, ziraat ve ekonomi itleri
ne ne kadar para ayrıldığı bir dütü
nülecek olursa, milli ticaretteki artı
fm karıı11nda milli büdce tezayüdü
nün aynı inkitafı göatermeai, daha 
iyi anlatılır. 

Ticaret rakamlan, büdce rakam • 
ları bir inkitaf ıöatermektedir. Aca· 
ba ,hal km alım kabiliyeti naaıldır 7 
Çünkü milli ekonomideki iyiliiin 
yahud akainin bir indek&i de budur. 
Batbakan, bedbin muhakemelerin 
bu noktada da ricat hattını kesmek

Cenevre komsiyonu konsey 
verilecek • • 

reısıne 

raporunu tanzim etti 

Hatayda yapılan cumhuriyet bayramı şenliklerinden bir görünüf 

Cenevre. 14 (A.A.) - Hatayda ya- Hataydan dönüşünden sonra burada 
pılacak seçim esaslarını tanzim ve tat· toplantılar yaparak konsey reiıine ve
bikini kontrol edecek olan komisyon rilecek olan raporunu bitirmiştir. Bu 

tedir. 1937 de on aylık iatihli.k, 1936 -------- - ---
rapor Türkiye ve Fransa hükümetleri
ne konsey reisi tarafından yollanacak· 
tır. Anlaşıldığına göre komisyon ıe· 
çim enasında kullanılacak ajanların a
dedini 20 olarak göstermiştir. Komia· 
yon önümüzdeki ikinci kanunun 15 in-

ya göre% 51 ni.betinde daha yük
aektir. Demek ki, her sahada yeni 
tesisler yapılarak paralar yatırılma
sına raimen, ticaret •e büdce rakam
lan yii)uelmekte •e halkın keteaİD· 

de, pazara inip ihtiyaçlarını örtmek 
için daha çok para kalmaktadır. 
Bunlar, ekonomik inkitafın devam et
tiiine dair elde edeceiimiz ~ aüzel 
delillerdir. (Sonu 8. inci sayfada) 

En chğerli fotoğraf mütehmsuımız sizin için Ulua'ta 
her ayın 1 inci ve 15 inci günü güzel bir f otograf 
MJyfatfı yapmaktadır. 

Bugün 7 inci aayfamıza bakınız 

Amatarler arasında bir 
fotograf müsabakası açtlk 

Birinciye kıymetli bir f otograf makine!ö'İ, ikinci. üçün
cüye muhtelif hediyeler verecegız. 7 ind sayfada 
fotograf ~ayfamızda bu mü~hakaya aid şartlan 
bulacaksınız ! • 

Sporcular! 
.Simdiye kadar muhtelit takımın naffıl olması hakkın
da birçok miilalealar yüriitiUdii. Mesela Riikrc~ muh-

• ıeliıi 25 ilkkiinunda Ankara'ya geliyor. Buna loor§ı 
çıkaracağımız takım nasıl olmalıdır ?. 

Sporcular arasında 
bir anket açtık! 

Anlrara muhteliti nasıl olmalıdır? 
Sporcular, bize bu husust.a dütiincelerini::i bildiriniz. 
Neıredeceği:1. Bıı huıust.aki ta/ailaıı ikinci sayfada 
bulacabınıa •• 

• 

"'\ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt" 
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Ekonomik kalkınmanın bir 
başka taraftan görünüşü 

Bedestana, sandal bedestanına ve Beyoğlunda kullanılınıt eşya a· 
lım, satımı ile uğraşan birkaç mağazaya gelen az, çok kıymeti haiz eşya 
müşterisiz kalmıyor. 

Satıcılar - oldukça - anlayışlı bir alıcılar kafilesinin gittikçe büyüdü
ğünü ve kalabalıklaştığını söylüyorlar. 

Beyoğlunun çok ve çeşidli satış yapan mağazalarından birinin sa
hibi şöyle bir tasnif yaptı: 

1 - Alıcdann yüzde elliye yakını geçmiş asırlarda, türkler tarafından 
yapılmı§ veya türk evlerinde kullanılmıı eşya arıyorlar. 

2 - Belki de yüzde on onbef kadarı nereden gelmiş vo kimler tara· 
fmdan kullanılmış olursa olsun birkaç parça kıymetli eşya edinmeğe 
çalışıyorlar. 

3 - Yüzde otuz kadan eline geçeni alıyor. Geriye kalanları kolleksi
yon merakhlan diye ayırabilirsiniz. 

Eski eşya alım satımında, türklerin son zamanlarda yabancı mem
leketlere fazla çıkmış olmalannm ve oralarda eski türk eJyalarmı mü
zelerde veya hususi evlerin vitrinlerinde görmüş olmalannm büyük bir 
hissesi vardır. 

Birden; herkes aynı şeyi kendine göre isbat etmek istiyor. Salahad
din Refik yıllarca, eski türklerin zevk inceliğini kahve kaplannm Çctid
lerile tesbite çalıştı. Ve aklı şa§ırtacak kadar zengin bir zarf kolleksiyo
nunun sahibi oldu. Çokça zamanını yabancı memleketlerde g~iren 
münevver bir türk de, eski kumaı parçalan topluyor. Bunlara tarih ko
yuyor, ve her gittiği yerde, türklerin muhtelif asırlarda yaptıkları ve 
kullandıkları kumaılan göstererek üstün türk medeniyetini - mağaza 
nümuneliklerine benziyen - bu küçük kolleksiyonuyle isbata çalı§ıyor. 

Sebebleri ne kadar çok olursa olsun, bir cemiyette bu türlü temayü· 
lün ha§laması, o cemiyette • bilhassa - ekonomik kalkımm ilk ve ciddi 
işareti telakki edilebilir. 

Geçen hafta Jstanbul borsasında altın fiatının yükselişini, para igle
riyle uğraşanlar Anadolu köylüsünün fazla altın çekmcsile izah edi
yorlardı. 

Köylünün anane halindeki bu altın iptilasının aleyhinde söylene
cek söz çok olmakla beraber, vaziyet ıöyle hulasa edilebilir: 

Artan gelir, bankalarda tasarruf heeabları ,köylerde altın ve ziynet 
altını, birçok evlerde de kıymetli eşya terakümlerine büyük bir pay ve
riyor. 

İstanbul un tanınmı§ bir kuyumcusu, şimdi sıra bize gelecek 1 diye 
ıeviniyordu; 

Sıkıntıdan kurtulan insanlar, evvela giyinirler, sonra evlerini ya
parlar, sonra evlerine yerlqirler ve nihayet kendilerini ve evlerini kıy
metli ta§lar ve kıymetli madenlerle süslerler. 

Yıkıl!§ da böyle olınuıtu. Önce bcdeatan çöktü. Sonra C§YB satıldı. 
Sonra evler küçüldü. Ve inhidam bir kılık sefaleti halinde oldukça uzun 
bir zaman devam etti. 

Ekonomik kalkmım batında, biraz da içindeyiz. - N. ATAY 

Vitrin müsabakası -
Vllrlnler tetkik 

edilmeğe baılandı 
DUn hemen bUtUn Ankara dilkkln

ları yerli mallar haf tası mUnaaebctiy
lo yltrlnlerl gayet güzel bir tekilde 
tanzim etml.flerdi. 

Bu ıene vitrin müubakaıma alt
mıf sekiz mağaza ittlrak etmektedir. 
Ankara piya1&smın yerli mallar haf
taaına al!kayı gösterir. 

Erzurumda 600 yoksul 
talebeye yardım edildi 

Euurum, 14 (A.A.) - Dün parti· 
de vali Hişim ltcan'ın başkanlığı al
tında parti ilyönkurul azalarile bele
diye reiıi ve bUtUn kurullar yönetim 
heyetleriyle "Erzurum yoksullarına 

yardım kurulu" azaları toplandılar. 
Geçen yıl ı,ac olunan 1279 fakirin bu 

sene gene bUtUn kıı beslenmeleri ve 
bllhaHa yardımın yokıul okul talebe-

leri üzerine teksiflne ve hemen faali
yete geçilmesine karar verildi. Bugü

ne kadar 000 fakir talebeye elbise ve 
ayakkabı verilerek yardım edilmiştir. 
Çahıamıyacak derecede düşkünleri 
barındıracak yoksullar yurdu açıf ha
zırlıkları bitmiştir. 

ULUS 

Ereğli'de orta 
mektep açddı 

Ereğli - Karadeniz - (Husuıl 
Muhabirimizden) - Şehrimizin 
bir orta mektebe kavuıtuğunu 
telefonla bildirmittim. Yeni mek
teb bina ve teaiıat itibariyle 
bölgenin orta mekteb ihtiyacını 
karıdayacak bir vaziyettedir. 

Mektebin öğretmen kadrosu tamam
lanmış ve derslere büyük bir intizamla 
devama başlanmıştır. Gönderdiğim re
ıimler yeni mektebin binasını ve öğ
retmenlerini, ve mektebin açılması 
için çok çalışan kaymakam B. Refiki 
gBstermektedir. Mektepte kız ve er· 
kek talebeler bir arada okumaktadır
lar. 

Mektebirt açılması biltün bölgedeki 
talebe velilerini çok ıevindirmi,. 
tir. - Hayreddin Biçer 

İatanbul otobüs 

itlerinin tetkiki 
htanbulda yapılan bazı netrlyat 

ilzerine İstanbul vali ve belediye rei
ısi B. Muhiddin Uıtündağ !ç İ9ler 
Bakanlığına müracaat ederek otobils 
işleri hakkında tahkikat yapılmasını 
istemişti. İstanbul otobüsleri işinin 
tetkikine millkiye milfetti§lerinden 
Ali Seyfi Tülümen ve Abidin Erener ... 
memur edilmişlerdir. 

.Bir İKİ enkaz 
altında kaldı 

İ•tanbut, 14 (Telefonla) - Tepe
bafmda ahşap bir ev yıkılırken çök
müg ve çahfan ifçilerden Ali admda
biri enkaz altında kalmış, yaralı ol
duğu halde kurtarılmıştır. 

İstanbul mekteblcrinde 
yemiş giinii · 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Artır· 
ma ve yerli malı haftası dolayııiyle 
bugUn mekteblerde yemiş günü ter· 
tib olundu ve talebeye yemiş dağıtıl
dı. Haftanın manası etrafındaki has
bihallere mekteblerde bugUn de de
vam olundu. 

lstanbulda vitrin müsabakasına 40 
kadar mağaza iştirak etmiştir. 

Iğdır' da pamuk mahsulii 
Iğdır, 14 (A.A.) - Iğdır pamu

ğu bu sene görülmedik nefaset ve 
mikdardadır. Geçen senenin bir mis· 
li yani üç milyon kilo tahmin edil· 
mektedir. 

1 Bahçeli evler mahallesi 
Ankara Bahçelievler yapı koope· 

ratifinin yaptıracağı 160 ev için mü
teabhidlerle mU.zakeresi neticelenmiş 
ve ihalesi Y"pılmıştı. 

Gazi Çiftliğine giden asfalt yol
daki bu flrket mahallesinin toprak 
tesviyesi yapılmış inşaatı ilerlemek
tedir. 

Şirket, şeriklerine, talib oldukları 
her evin planlariyle resimlerini ve 
taksitlerini ve qıahallenin umumi va
ziyetini gösteren fotoğraflarım da
ğıtmaktadır. Bahçeli evler önümüz
deki eylul nihayetinde sahiblerine 
teslim edilecektir. 

işçi çocuklann ıh1 
muayenelerine başlanıyor 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Sanayi 
mUesseselerinde çahftırılan 12 • 18 
yaşındaki çocukların yarından itiba -
ren 11ht vaziyetlerinin tetkikine baş
lanacaktır. 

Şimdiye kadar sıht muayenesi ya
pılmamış çocuk işçi çalıştıran sanayi 
rnüeaaeseleri ceza göreceklerdir. 

İstanbul' da Kızılayın yıl
dönümünu kutlama 

hazırlığı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Kızıl
ayın 60 ıncı yıldönümünde lstanbulda 
yaptıracağı eğlencelerin ve törenin 

programını tesbit için bugün Kızıl
ay kurumunda bir toplantı yapıldı. 

Program pazartesi günü yapılacak o
lan ikinci toplantıda katı şeklini ala
caktır. 

15. 12. 1937 

Bir anket açtık: 

Ankara muhteliti nasıl 
eşkil edilmeli ? 

Fikirlerinizi 

Orta mekteblerde 

Bu yal 95.000 
talebe var 
Kültür Bakanlığı, orta tedrisat 

mekteblerindeki direktör ve yardi
rektörlere aid kadrolarda değişiklik 
yapmağa karar vermiıtir. Bakanlık 
bu hususun temini için 3043 sayılı 
kanuna bağlı cedvelde tadilat yap
maktadır. Hazırlanan projenin mucib 
sebebler I§yihasrnda Bakanlık bu de
ğişikliği şöyle izah etmektedir: 

"1936 - 1937 ders yılında orta ted
risat mekteblerindeki talebe sayısı 

75,000 i bulmuş ve yeniden 12 mekteb 
ve 208 şube açılmıştır. 937 - 938 sene
sinde ise talebe sayısı 95.000 i geçmig 
ve yeniden 17 mekteb ve 307 şube a
çılmıştır. Çifte tedrisat yapıldığı hal
de her sene bir mikdar artan talebe 
sayısının önümüzdeki ders yılında 
daha fazla artacağı göz önüne alın
mış ve direktörler ile yardirektörler 
sayısının arttırılması zarureti hasıl 
olmuştur . ., 

Proje ile kadroya yeniden 39 direk
törlük ilavesi ile direktörler ıaym
nın 200 ze, 52 yardirektör ilavesi ile 
yardircktörler sayısının 400 ze çıka
rılması istenmektedir. 

Devlet demir yollarına 
alınacak sanat 

mektebi mezunlan 
Devlet demiryolları idaresi, sanat 

mekteblerinin torna, tesviye, demir 
ve kazancı kısımlarından mezun 40· 
50 ve elCRtn11. ı .......... ..ı... ~-'--T • .. 
kadar usta alacak, torna ve tesviye
den mezun olanları lokomotiflerde 
ve Eskişehir atelyesinde ve elektrik 
kısmından mezun olanları da yolcu 
vagonlarında elektrik tenviratı işle
rinde 6 ay kadar staja tabi tutacak
tır. 

Sözlü imtihanlar her işletme mü
fettişliğinde ve idarenin münasib 
gördüğü müdürlüklerde yapılmakta
dır. Sözlü imtihanlardan sonra yazılı 
imtihanlar aynı yerlerde umum mil· 
dürlük tarafından tahriren bildirile
cek aorgulardan olacaktır. Yazılı im
tihanlar her yerde aynı zamanda ya-
pılacaktır. -

Kaymakamlar kongresi 

Bu hafta valinin başkanlığında 
kaymakamlar kongreıi yapılacaktır. 
Toplantıda gelecek yıl ziraat işleri 
bilhasaa tetkik olunarak programlaş
tırılacaktır. 

bize yazınız! 
Bir kaç yıldanberi Ankara sporu vo 

bilhassa Ankara futbolu bir ylikselı:DO 
ve inkişaf yolundadır. Muhtelif vesi· 
lelerle batka bölgeler ve yabancı meın· 
laketler takımlariyle yapılan maçlar 
bunun açık birer misali oldu. Kulüble· 
rimiz bu temaslarda bize zevkli ve he
yecanlı oyunlar seyrettirdiler. Bugün. 
sporcular arasında, daima beklenil~ 
ve iatenilen gene bu gibi maçlardır. 

Futbol federasyonu Ankara spor se
ver halkının bu arzusuna cevab vennit 
bulunmaktadır. Diğer sütunlarımızda 
okuyacağınız haber, 25 ve 26 ilk kanun 
tarihler.nde Bükreş muhtelitinin An· 
karada, İstanbul v~ Ankara muhteli· 
tiyle karşılaşacağını müjdelemekte• 
dir. Bir ve iki mayısta da Sparta takı• 
mının gelmesi ihtimali var, Bu hava " 
disleri alan Ankara sporculan bu bü• 
yük spor günlerini iple çekmektedir• 
ler. 

Yalnız, böyle muhtelit karşılaşmala· 
rmda, mevcud kadroya göre, iyi takım 
kurulmadığı daima iddia edilmek
tedir. Maçlardan evvel ve sonra, alaka· 
h ve alakasız herkes : "- Böyle ta· 
kım mı olur?,. diye tenkidlerde bulu· 
nur ve idarecileri taraftarlıkla ithaııı 
ederler. 

Türk sporculuğunu bir kül sayan vcs 
bitaraf bir nazarla neşriyat sahasında 
kendilerine hizmeti bir vazife bilen. 
gazen:miz, spor umumi efkarının bu 
hususta isteğine terceman olmak arzu
siyle, bir anket açmağa karar vermir 
tir. 

Kendini Ankara sporiyle aUikalı gö
ren herkes bu anketımize i~tirak ede• 
bilecektir. Bunun için aşağıdaki mad
delere göre yazılacak bir mektubun 
gazetemize gönderilmesi kUidir : 

1 - Muhtelite girmeaini uygun göı:-
düğUnUz futbolcunun, 

A-Adı, 

B-KulUbü, 

C - Oynıyacağı yer. 
2 - Ankete iştirak edenin adrcsL 

ı ..ın-..- .ı.-s .... ~ 

gönderebilir.) 
3 - Mektublar (Ulus, spor maaaaı) 

adresiyle gazetemiz idarehanesino 
gönderilmeli veya bırakılmalıdır. 

Yarından itibaren gelecek mektub
lan nefretmeğc baJlıyacatız. Bu an· 
ketin Ankara sporcuları arasında bek
lenilen alakayı temin edeceğini uınu· 
yoruz. 

Altınordu İdmanyurdu 

kongresi 
Altmordu İdman Yurdundan: 
Görülen lUzum üzerine yurdumu

zun fevkallde kongreli 16-12.937 per· 
Jembe günü yurdun Hacıbayramdaki 
merkezinde toplanacaktır. 

Bütün üyelerin o gün öğleden 
sonra saat 17.30 da yurdda bulunma• 
lan rica olunur. Evelce de yudıtımıı veçhile, vit· 

rin müaabakaaına iftirlk eden mafa· 
zaların vitrinlerini tetkik ederek bun 
lara mUklfatlar verecek jüri heyeti, 
dUn sabah ticaret odasında toplanmıf 
ve müsabakaya iştirak eden mağaza· 
lan ziyarete başlamıf tır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Kamutay çağnlan 
X Milli Müdafaa EncUmeni, bu• 

gün heyeti umumiyeden sonra topla· 
nacaktır. Heyet evveli bankalar caddesini 

gezmiştir. Burada mü1abakaya i~tirak 
eden mağazaların vitrinlerine bakıl
mış ve rakib vitrinler üzerinde mU
kerrer etüdler yapılmıştır. 

Bundan sonra Anafartalar caddesi 
ve T : Jn card.ıi ile v -.yıır ., .. arın· 
daki dUkk!nlar gezilmiş ve vitrinleri 
tetkik edilml~tir. 

Bugün öğleden evel Ankaranrn 
ba§ka yerlerindeki vitrinler tetkik e· 
dilecektir. Heyet en çok yerli malla
rınm teşhir tarzlarını tetkik etmiş 

ve puvanlarını ona göre vermiştir, 

Kars mamullerinin 
sürümü artıyor 

Kars, 14 (A.A.) -Kayseri fabrikala
rı Kara borsa komiserliğindtn yağ, pey 
nlr, kaşar ve gravyer satın almaya 
karar vererek piyasayı ıormuftur. 

Karı istihsalatının dahilde sürlimU 
artmaktadır. 

..1ıı111111111111111111111111111111111111L.. - -- -§Ankara okurlar1mıza E -
SBize mektub veya telefonla§ 
:adreslerini bildiren okurla-: 
Erımızın evlerine her &abahE 
:''Ulus" gazete!fi bırakmakE 
Eiçin tertibat aldık. E 
E Telefon No: (1061) § 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

Yalanla do§ru 
arasındaki mesafe: 

Yarım milimetre! 
Radyonuzun başına geçip bir is

tasyon buluyorsunuz: Burası muay
yen bir politika hadisesinin üç, 
dört dille izahını yapmaktadır. 
Düğmeyi yarım milimetre kadar 

çevirmek, demin dinlediğiniz sözün 
tam zıdlarınr yine birkaç dille din
liyebilmeniı için kAfi geliyor. 

ispanyaya gönüllü gönderenler, 
Çin'de istila ve müdafaa orduların
dan yana olanlar, küremizi çepe
çevre kaplıyan esir tabakası içinde 
ve kısa elektrik dalgalarının ara
sında durup dinlenmeden çarpııı
yorlar. 

Herkes hakkın kendi tarafında 
olduğunu söyliyerek, hakkın elek
trikli kıllcım, kendisinden ba1ka 
tllrlü düşünen ve inananların kafa
sına havale etmek arzusundadır. 

Bu tarı/ da IJte taraf da yarının 
tarihine kendi kaynaklarından çı
kan malzemeyi vermek istiyor. 

Tarih, bu tarafı dinlerse öte ta
rafı,· 6te tarafı dinlerse bu tarafı 

gDcendirecek. 
Sürat arttıkça dünyanın küçüldü

ğü doğrudur. Fakat yine sınırlar 
birbirinden uraktadır, diyebiliriz. 
Yalnız yalanla doğru, hak ile hak
sızlık, bati ile isabet, biç bir devir
de birbirine yarım milimetre mesa-

lede bulunmamıştı. Radyo, septik 
olanlara hak mı veriyor ? 

Belki de televizyon ilerlediği za
man, birbirine düıman iki ideoloji 
bayrağını aynı seren üzerinde dal
galanıyor, glJreceğiz/ - T. 1. 

Ah bu yerais "daha'' 

Bazı l'azetelerimiz ıu "daha,, 
kelimeainl yeraiz kullanmakta 11-

rar edip duruyorlar. Bilmem, tek
rarlamaya lüzum var mı? Cümle 
içinde "daha,, nm yeri deiiıince 
manlıı da deiitir. Meaellı "Daha 
iki kiti geldi,, deraek bundan "he
nüz iki kiti &'eldi,, manaaı çıkar. 
Fakat "iki kiti daha &'eldi,. dedi
iimiz zaman "mevcud olanlara 
iki kiti ilave edildi,, manası anla
tılır. 

Bir lstanbul gazetesinin evvelki 
günkü 1&yıımda §Öyle bir haber 
vardı: "Yeni lftınbalar - sokak
lara daha 300 lamba konacak.,, 
Burada "daha,, nm yeri "henüz,, 
manasmı verecek. Fakat itin kötü
süne baknıız ki "henüz,, manlsı
na kullanılan "daha,, da "konula
cak., gibi bir istikbal sııasile kul
lanılamaz. 

itte - daha bir yanlıı değil -
bir yanlıt daha J 

Eski bir ihtilaf 

latanbul belediyeai ile evkaf a
raıındaki ihtilaf, hukukçu mebus· 
larm da dahil olduiu bir hakeım 
heyetine hmavale edilmiı. Halle
dilip ortadan kalkacaimı uma· 
hm. 

Çünkü bu ihtilaf, yeryÜzündeki 
buhrandan, kıtalar ve memleket
ler araamdaki ihtilaflardan daha 
eaki ve daha yıllanmııtır. Muahe· 
deler yapıhnıı, paktlar akdedil
ıniı de yine lıtanbul belediyesi ile 
evkaf aarımdaki anlapnazlıia bir 
çare buhmamamıtbr. 

Ve bu ihtilafm ne acı bir teJ' ol
dujunu bilmiyorsanız, Ada çamla· 
rma aorabilirainiz. Bu ihtilaf yÜ· 
zünden kaç tane canım çam aiacı 
kurumU§, hastalıklara kurban git
mittir ! 

Güriiltü ile mikadele 

lstanbulda gürültü ile mücade
le etmek iç.in yeni yeni kararlar a
lmmıgtır: lnıaatta çalııan amele 

ve ustaların sabahleyin sekizden 
önce ite baılamamaları da bu yeni 
tedbirler arasındadır. 

Gürültü ile mücadele 1 Her gü
nün ve her ıehrin bahsidir, Beledi
yelerin himmeti ile evlerinizin dı
ıındaki gürültünün önüne geçile
bilir belki, fakat, apartıman kom
ıularınm vakitaiz gürültüsü, kim 
bilir, ne zaman keıilecektir ? 

Borcunu tahsil edemeyince 

Evelki ı.ün Ankara mahlıtemele· 
rinden birinde bir bakımdan 'ma· 
li", bir bakımdan da "ıairane,. bir 
muhakeme cereyan etmiı: Bir er
kek bahçıvan, kendisine bir lira 
borçlu olan kadından alacaiını a
lamayınca - ihtimal ki iti tatlıya 
bailamıt olmak için - onu Öpme
ğe kalkmıf. Kadın buna müsaade 
etmemiı; çığlığı bamııf. itte bu 
hadise timdi mahkemededir. 

Haberi okuyanlar arasında 
bahçıvanın hareketini hoı gören· 
ler var. Birisi diyor ki : 

- Adamcaiız, bahçıvan oldu
juna göre vakitsiz kiraz görünce 
dayanamamııtır. 

Bir batkaaı - galiba eski edebi
yata meraklı bir adam - iae ıu fi
kirdedir : 

- Adam ,alacağmı tahsil ede
meyince neşe tahsiline kalkıtmıı 
olacak. Fakat kadın çığlığı basın
ca "neıe tahsil ettiği sagarın daha 
gamlı,, olduğunu anlatmııtır. 

X Dahiliye encümeni, bugün b~ 
yeti umumiyeden ıonra toplanacak• 
tır. 

X Arzuhal encilmenl bugün unıu· 
mi heyet içtimaından sonra toplana• 
caıtr. 

X Hariciye encümeni bugUn unıu· 
mi heyet içtimaından ıonra toptana• 
caktır. 

X Memurin kanunu muvakkat en· 
cümeni bugiln umumi heyet içtim•· 
ından sonra toplanacaktır. 

X İktısad encümeni bugün ıaaat 
15.30 da toplanacaktır. 

Dün hava kapah geçti 
Diln şehrimizde hava kapalı geÇ" 

mi~. ısı gece 2, gündilz: 9 derece ol•· 
rak kaydedilmiıtir. Dün yurdun ce· 
nub ve cenubu 9arkl mıntakaların~ . tı 
hava bulutlu, ,arkt Anadoluda sıı ' 
diğer biltUn mıntakalarda kapalı geÇ" 
mittir. Dün Kocaeli ve Ege mıntak•• 
larında yer yer yağıf olmuştur. Y•· 
ğııların karemetreye bıraktıkları ııı 
mikdarları Emed'de ıo, KırklareJin• 

· ıo· de iki, İatanbul ve Bodrumda 1 kı 
gramdır. Dün de dütük ısı Kara •. ~: 
Erzurumda sıfırın altında 8, en yu 
sek ısı da İzmirde 20 derecedir. 
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L DIŞ iCMAL .................................................... 
Nankin düştükten sonra 
ki Çi?'in hükümet merkezi olan Nan
. n, nıhayet japon askerleri tarafından 
~g~ edildi. Binaenaleyh Japonya as• 
beti hedeflerinden birine daha varmıı 
Mlunuyor. Altı aene evvel Çin'den 
ançuryayı ayınnıfb. Geçen ~•tos

tan beri giriştiği askeri harekat eana
~~da şimali Çin'i istilası albna aldı. 

un gelen telgraf haberleri, Pekin 
lnerkez olmak üzere burada bir mu
"~t hük\imetin kurulduğunu bildi
l'lyor, lç Mongolistan Çin'den ayrılmıf 
~e İstiklalini ilan etmiştir. Cenubta da 
tiPo.nlar Şanghay'dan garba doğru 
~rlıyerek Nankin'i aldılar. Japonya 

ilindi ne yapacak? 
İhtimal bu muzafferiyetin Çin ma· 

lleviyatı üzerinde yapacağı teairi gö .... 
~k İçin azıcık bekliyecek. Eıasen 
~n hükümeti, bundan evvel olduğu 
~ bundan sonra da takib edeceği 
('_._~et hattının Çin'e, daha doğrusu 
~ıc Kay Şek'e tabi olduğunu bir kaç 
"eaile ile bildirmiıtir. Japonya, Çinin 
~ilubiyetini itiraf ederek Japonyaya 
1 lica etmesini bekliyor. Sulh §&I'tlan
;•n ne olacağı sarih surette belli değil 

akat Japonya Çin aruisini ilhak et
~. istemediğini defalarla tekrar et • 
~ftir. Hariciye vekili Sato, birkaç 
lun evvel beyanatta bulunarak. Ja
~Ya'run bu noktai nazannı hali de • 
Rİftirınediğini, fakat Çin mukavemet
te ısrar ederse, yarın için teminat ve
r~Yeceğini söylemiıti. Binaenaleyh 
Çın'in rnülki tarnamlığı hakkındaki bu 
~~nat hala duruyor. Filhakika Nan • 
. ? ın sukutundan sonra Çang Kay Şek 
1~n lakib edilecek üç yol vardır: 

1 - Mağllıbiyetini itiraf ederek la· 
Ponyanın merhametine ıığmmak. 

2 - istifa edip Japonya ile göriif
hlek ve sulh yapmak vazifesini diğer 
&eneraUere bırakmak. 

3 - Garba çekilip mücadeleyi de • 
"&ın ettirmek. 

Japonyanm birinci ve ikinci pkla
l'ından hangisini tercih ettiği malum 
değildir. Fakat japonların ıulh yap
tnak istedikleri de muhakkaktır. Ta • 
bii kendi teklif edeceği ıartlarla. Ja • 
r.~Ya, geçen yazdan beri, Çinin mağ
bublYetini itiraf ederek, sulh ricasında 
.ulunnıa.sını beklemektedir. Önce 

11~i Çinde giritliği teıebbüsle bu 
retic:eyi elde edebileceğini ünüd •tmİt· 
.. !· Cin mukavemet ettikçe jaıx,m aske-

r.~ ... , .... • 1 .ı· s h • • •• , ... ı .... _ 4 o·-·· .. . .... ,,,. 
ay Japonlann eline geçti. Çinliler 
g~ doğru çekilCHler. Nanldn elmdı. 
Şırndi ne yapacaklarını keıtirme:.ı:den 
evvel, Çinin hattı hareketini öğren
lnıek istiyorlar. 

Acaba Çang Kay Şek ne yapacak? 
hu azimkiir ve metin kumandanın ken
~i ifadeıine bakılırsa, Nankin'in ıu : 
~~undan dolayı aıla meyusiyete düı· 
~§ görünmüyor. Nankin tehlikeye 
d u~er düıme:ı, bir tayyare ile bu tehir.. 
.en çekildi. Ve rical edebilen askerle-
~ni de garba doğru çekti. Çin loprak
tında tek bir japon askeri bulunduk
~ tnücadeleyi devam ettireceğini bil
. f'tnektedir. Filhakika sahillerden içe

: ~oğru ilerledik~e, :Japonyarun askeri 
~Yeti mütkülleımektedir. fakat ebe
~JYetli gümrük varidatının menbaı o
dan Şanghay'ı, Çinin dimağı vaziyetin
~ bulunan Nankin'i kaybeden Çang • 
" Y Şek için de vaziyet kolay değildir. 
oe}ki ~ de japonlar bundan sonra Çang 
ti..b~ Şek ve onun hükümetini veya ona 
~ dı olan herhangi hükümeti yok far
)·e erek ona göre hareket etmek isti • 
~~kler. Bunun i'indir ki haftalardan 
!tıa rı Çinde böyle bir teıekkülün kurul
d d1.'~1 bekliyorlar. Japon başvekilinin 
~ •ti gibi, böyle bir teıekkül meyda
Çi ~elir gelmez, Japonya derhal bunu 
~n hleıru bükümeti olarak tanıya • 
icat '\'e müzakerelere giri~ecektir. Fa
li~ugüne kadar böyle bir kuvvet be
Çi § değildir. Bilakis japon tecavüzü 
tö~n ~ili birliğini takviye etmiş gibi 
tıa llÜyor. Çang Kay Şekde !ılluıla
J:' ~ln hlukavemet azmi kırılmamıtlır. 
hirl· ~~ her şey japon tazyıkı altında bu 
h,/lıiın devam edip edemiyeceiino 

lf dır. 

A. Ş. ESMER 

Sovyet 
• • • 

seçımının 

neticeleri 
~ir~~.skova, 14 (A.A.) - Sovyetler 
leri 

1~ büyük sovyet meclisi seçim
gör kkındakl muvakkat ma16mata 

e, 

99 1~0skovada mUntehibler yilzde 
ıa;d nisbetindc reylerini kullımmı,
Çi] .... ı·r . Stalin, Molotov buradan ee-

... ışlerdir 
L . . 

dır. ~nıng~ad'daki nisbet yüzde 96 
Çilın· 1alenın, Litvinof da oradan ıe-

1f erdir. 

~~r~şilof Min&k'den ıe!iilmi§tir. 
~un Utün ı:nüntehibler müşterek blo

naınzedlerine rey vermişlerdir. 

DÜNYA HABERLERİ 

Vaziyet vahimleşti 
(Baıı ı. inci sayfada) 

Vatington, 14 (A.A.) - Bazı 
yüksek memurlar, Panay mese· 
leıi için ancak bizzat imparator 
tarafından manret beyan edil
diii ve bu ıibi hidiaelerin te
kerrürüne meydan vermenıek ü
zere tedbir alınacağının temin 
edildiği takdirde Ruzvelt'in tat
min edilmit olacağını söylemek· 
tedirler. Bu memurlar, bu taleb
lerin timdiki zaman için pek 
mübalegalı olduğunu ilave et
mektedirler. 

Protesto nowsı 
Vaşington, 14 (A.A.) - Amerika 

birleşik devletlerinin Tokyo bliyUk el
çisi, japon hUkümetine kati tarzda bir 
nota vererek Panay topçekcri ile diğer 
üç amerikan ticaret gemisinin batırıl
masını tiddetle proteato etmiştir. 

Nota, Amerika birleşik devletleri 
halkı ile hükümetinin bu gemilerin ba
tırılmasından dolayı derin surette mü
teheyyiç bir halde bulunduğunu bil
dirmekte ve hadi&enin vukuu tarzını i
zah eyledikten sonra bu gemilerin 
Yangtıe üzerindo fÜphe götürmez hu
kuka istinaden bulunduklarını ve teh
likelerden uzaklaşmak için birçok defa 
yer de2iftirmit olduklarını bilhassa te
barüz ettirmektedir. 

Nota, aynı zamanda, daha evelce de, 
japon kuvvetlerinin bir çok defa Ame
rika birletik devletlerinin hukukunu 
çiğnemiş bulunduğunu kaydeylcmek
te ve şöyle nihayctlenmektedir: 

"Bu ~raitte, Amerika birleıik dev
letleri hükümeti, japon hükümetindcn, 
kati tarziye vermesini, tam tazminat i
ta edece~ini bildirmeıini ve iıtikbaldc 
Çindeki amerikan mcnafiinin, emvali
nin ve vatandatlarının silahlı japon 
kuvvetlerinin hücumuna ffial"UZ kalPll· 
yacağınz veyahud her türlü japon ma
kam ve kuvvetlerinin gayri kanuni ve 
gayri meşru müdahalelerine u~ramıya
cağını temin hususunda milsbct ve sa
rih tedbirler alındığı hakkında teminat 
vermesini taleb etmekte ve beklemek
tedir., 

Panay'm batbğı yerde 
ıiddetli harb baıladı 

Kurtardanlar da, yardıma gidenler 
de tehlikede bulunuyorlar 

Londra, 14 (A.A.) - Panay topçekerinin japon tayyarelerin
ce bombalanıp batırılmaaı hidiseıi hakkında mütemmim taf silit 
ıelmiıtir. 

Tayyareler ıemiye bet kere taarruz etmi,lerdir. Geminin bat
muı 90 dakika ıünnüftür. Hadise yerine kotan İngiliz gambotu, 
f eli.ketzedelerden çolunun sığınmış olduğu Hanıam adasında 
yeniden iki kiti bulmuf olduğunu bildirmittir. 

iki muazzam japon tayyaresi, içinde ilaç, doktor, yiyecek bu
lunduğu halde Han,am adası yakınına gelmiştir. Yeni japon ve 
amerikan harb ıemilerinin de hadise yerine gelmesi beklenmek
tedir. 

Japon aıkert makamları, hadiseden k\ırtulanlar ayrılıncaya 
kadar burada taarruzda bulunmamayı vadetmitlerae de, burada 
yeniden tiddetli bir harb baıladığmdan ıimdi hem kurtarılanlar, 
hem de kurtaranlar tehlikede bulunmaktadırlar. 

Son rakamlara aöre Panay topçekerinde bulunan 70 kitiden 
61 i sağ ve salimdir. 
~ o ..,....... o Rk't717 neııı Pt'.ILRıL%lttJıli1ıOllJ'. 

Nankin'de 
şiddetli 

yangınlar 
Şanghay, 14 (A.A.) ....... Gece Nankin

de giddctli yangınlar çıkmıitır. Çin 
kıtaları mareşal Çanğ-Kay-Şek'in kati 
emri üzerine Nankin'i tahliye etmiı. 
tir. Japonlar ,tedrici •urette ve fakat 
büyük bir ihtiyatla ve henüı gizli ola
rak kalmıı olmaları muhtemel bulu
nan Çin askerlerini ortaya çıkarmak 
ilıerc her evi ayrı ayrı muayene etmek 
ıurctile muhtelif maıı.Ileltri it&al et· 
ınektedirler. 

Cin muvakkat 
hükUmeti dün 

Pekin'de kuruldu 
Pekin, 14 (A.A.) - Yalnız Japon 

makamları mahalli Çin makamlarının 
ittirAki ile yapılan bir tören esnasında 
"Çin cumhuriyeti muvakkat hüküme
ti,, bugiln saat 11 de burada il§n edil
miş ve resınt daireler Uzerlndcki kuo
mintanğ arması kaldırılarak yerine 
Çin cumhuriyetinin eski bayrağı çe
kilmiştir. Yeni hUkUmeti teşkil eden 
teşrif, icrat ve adlt komisyonlar faali
yete geçmiştir. 

Y atin1ııon' da takin hir 
intizar hiıvmı var Çinliler kaçıyorlar 

Çinin sabık dahiliye ve maliye nazırı 
olup balen teşrii komisyonun riyaactl
ni deruhte eylemi' buluıwı.Erho-Tang 
Çin, japon gazetecilerine ll.§:&ğıdaki be
yanatta btilunmuftur: 

Vaşington, 14 (A.A.) - Royter mu- Japon ordusu namına •lSz söyleme-
habiri bildiriyor: Japonyaya katı pro- ~e aallhiyetli bir zat Nankin clvarm
tcıto notasının verilmesinden aonra, daki Çin kıtalarının kaçmakta oldu
halen burada eakin bir intizar havası ğunu söylemiştir. Bu kıtalar killliyct
hüküm sürmektedir. 1i mikdarda nehrin mansabına doğru 

B. Hull öğleden sonra beyaz saraya ilerlemekte, yollarınnı üstünde tesa
giderek vaziyetin inkitaf ından Reisi- düf ettikleri her §eyi yakmaktadırlar. 
cumhur B. Ruıvclti haberdar etmiftir. 
B. Hull, bundan sonra gazetecileri de Çin kıtaiJırı muhatara 
kabul eylemiş ise de kendilerine kati tehlikesi altında 
ve sarih hiç bir beyanatta bulunmamış- • Hankov, 14 (A.A.) - Nankini tah
tır. liyc ctmeğe muvaffak olamamış olan 

Bununla beraber, Amerika birleşik Çin kıtaatınnı büyük bir kısmının jı
devletlerl hükilmeti ile İngiltere bil- pon kıtaatı ve japon gemileri tarafın
kümeti arasında en ııkı bir temaaın i- dan kuptılmaıından korkulmaktadır . 
dame ettirilmekte olduğu söylenebilir. Çinliler, Pukov'un japonlar tara

Londra'da 
Avam kamaraıırıda 

Londra, 14 (A.A.) - Avam kamara· 
unda, B. Attlee'nin bir sualine cevab 
veren B. Eden, demittir ki: 
"- Yangtaede japon kuvvetleri ta

rafından ingiliz gemilerine yapılan 
hücumlar üzerine hadi•" olan vaizyet, 
hükümet tarafından müıtaceliyetle 

tetkik edilmektedir. Bu&ün daha &enit 
beyanatta bulunamıyacağımdan müte
essifim. Fakat yarın B. Attlee'yc bu 
mesele hakkında tam ve mufassal ce
vab verebileceğimi ümid ede.rim . ., 

lnıiliz kabinesi bugün 
toplanıyor 

Kabine, yarınki toplantısında Yang· 
tse hAdlseleri üzerine ortaya çıkan va
ziyeti tetkik edecektir. Kabi.nenin pa
zar günü lngllterenin Tokyo elçisi B. 
Craigie'nin kendiliğinden verdiği pro
teıto notasını reamen ve tiddetli bir 
surette teyid için Tokyoya verilecek 
notayı ıörü~meıi pek muhtemeldir. • 

Almanya da protestoda 
bulundu. 

Bettin, 14 (A.A.) - Alman hüküme
ti, Vhampoo ismindeki ingillz gemisi
nin bombardımanını japon mulahat
güıan ne.dinde prote1to ctmittlr. 
Bombardıman esnasında Almanyanın 
Çindeki diplomatik mümessilleri bu 
vapurda bulunmakta idiler. . 
B. Flônden Berlinde 
Dr. Şaht'la görüştü 

Bertin, 14 (A.A.) - Hususi ma
hiyette bir ziyaret yapmak Uı;ırc bu
raya gelmit olan eski fransız bqba
kanı ve Alyanı demokratik partiıi fC· 
fi B. P.-E. Flanden bugün de Dr. 
Şaht'ı ıiyaret etmiştir. Bu görilfıııc 
iki saat kadar aürmü9tilr. 

fından zaptcdilmit oldu&unu itiraf et
mekte ve ricat halinde Çin kuvvci 
külliyeainin hali hazırda Pukov'un ıi
malinde kıin Pucbeng'de olduklarını 
beyan eylemektedirler. 

Şanghay, 14 (A.A.) - Yangtee neh
rinde barajların içinde kalan lngiliz 
ticaret gemilerinin çıkmuı için japon 
ve ingiliz makamları arasında mliza -
kereler cereyan etmektedir. 

''Çin harbtan vaz geçmİ.§ değil'' 
Radyo ile yaptığı beyanatta mare

şal Çankaytck demittlr ki: 
"- Narıkin'den ricat etmiı olmamıı 

Çin'in mütecavize karşı koymak az
minde hiç bir değitiklik yapmıı voya 
yapacak de~ildir. HükUmet merkezi 
Çunking'a nakledildikten sonra Nan
kin siyasi ve askert bUtUn ehemiyctini 
esasen kaybetmişti.,, 

Tören gene geri kaldı 
Tokyo, 14 (A.A.) - Demei ajansı

nın bildirdiğine göre, japon orduları
nın Nankine yarın i~l.n tesbit edilen 
merasimle girişleri ayın yirmisine ta
lik edilmiştir. 

~imal cephesinde 
Pekin, 14 (A.A.) - Pekin - Han -

kov demiryolu Uıerinde şiddetli mu
harebeler olmuıtur. Vutaıan'a yerleş
mit olan çlnlller demiryoluna hllcfun 
ederek battı keamltler ve Liangtan'ın 
s mil meufealnde bulunan lanhpn'ı 
itgal etmitlerdir. 

Çindeki lt.alyan "e alman 
mkeri müıavlrleri 

Roına, 14 (A.A.) - Çin hUkUmetl -
nin hizmetinde bulunan 30 kadar ltal
yan askeri mUıavlrle 12 hava eksperi
nin Roma'ya ~ağrıldıkları 8ğrenilmit· 
tir. 

Berlin, 14 (A.A.) Buradaki Çin 
ınenabiinden alınan haberlere eöre, 
Çinde hizmtt eden vo mikdarı yüı;ü 
bulan alman müpvirlori ıeri çalrıl
aııı deiildirler. Ve Nankinin suku
tundan aonra da hizmetlerine devaın 
etmektedirler. 

"- Muvakkat hlikümcrin vazifeleri, 
beyannamede musarrahtır. Hüküınet 
evveli, memleket dahillnde ıulh ve sü
kllnu teais eyli~ek ve Çin - japon 
milletleri arumd.a en derin bir anlaş
ma. hüküm ıürmeıi için llzun gelen 
bütün tedbirleri alacaktır. 

Almanya ve Çang Kay Şek 
hükümeıi 

Bcrlin, 14 (A.A.) - İyi haber alan 
~fi~!crden bildirildiğine göre, yeni 
Çın hukUınetinin tesisi, Almanyanın 
Maroeşal Çang Kay Şekln hUkilmeti ile 
olan mUnascbatını değiştirmemiştir. 
Ve Almanya Çang Kay Şek hilkümcti
ni Çinde yegane meıru hllkümet olarak 
tanımakta devam etmektedir. 

Almanya Cenevreye 

dönmekten 

vazgeçmemi, 
Londra, 14 (A.A.) - Havas ajan

ıı muhabirinden: 
Diploma&i mahafili, Almanyarıın 

Milletler Cemiyetine girmemek ka
rannı katt addetmcmektcdirler. Fil
vaki bu mahafil, B. Hitlcr'in bizzat 
Lord Halifaks'a Milletler Cemiyeti 
'lmdiki şeklini muhafaza ettikse Al
manyanın Cenevreye dönmiyeceğini, 
fakat mezkur cemiyet mukavclenamc
ıi tadil edildiği takdirde Cenevre 
müesse*si ile işbirliğinde bulunma
ğı kabul edeceğini söylemiştir. 

Alman gazeteleri ve 
Milletler Cemiyeti 

Bertin, 14 (A.A.) - - Havas - Al
man gazetelerinde dUn akpmdanberi 
sanki bir parola varmış gibi "Millet
ler Cemiyeti" tabiri kuUanılmaz ol
muştur. Milletler Cemiyetine alman 
gueteleri "Verpilleı'm ebedilışti
rilmcsi için Cenevre mUe11eaesi" adı· 
nı vermefe batlamıılardır. 

Polonya mahfillerinin 
miitaleaları 

Varşova, 14 (A.A,) - İtalyanın 
Milletler Cemiyetini terketme~e ka
rar vermesi dolayısiyle Leh siyast 
mahaflli, me.zkQr cemiyete cihan§U
mul bir mahiyet izafe etmek prensi
plnin ula tahakkuk etmemi! olduf u
nu ehemlyetle kaydetmektedir. 

Enternasyonal teşriki mesaiye ta
raftar olan Leh siyasi mahfilleri, İ
talyanın Milletler Cemiyetinden çe
kilme1ini teessürle kar§ılamakta ve 
buna büyük bir ehemiyet atfetmekte
dirler. 

Ana çarkların işleyiş 
tarzı 

Harri T omasi 
sekizinci ravndda 
NAKAVT ETTİ 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, 
devlet mekani:ımaıında ana çarhların 
işleyiş tarzını tetkik mevzuu yaparak 
muhtelif vekaletlerin toplayıcı ve idaro 
edici merke:zi bir elden mÜ§lerek ıa• 
yeye doğru •evkedilmelerindeki ehe
miyeti belirterek her vekaleti müstakil 
bir varlık telakki eden ve bu itibarla 
vekaletler araıında çıkan ihtilaflann 
bir milli davanın geri kalmasını veya 
ağır yürümeıini intaç etmesine yol a· 
çan eaki zihniyetin artık ortadan kalk· 
makta olduğunu kaydediyor ve diyor
ki: 

Alman boh•örü Malı• Şmeling 
Ncvyork, 14 (A.A.) - Alman bok· 

ıörü Maks Şmeling ile amcrikalı bok
sör Harri Tomas arasındaki maç dUn 
akşam yapılabilmiştir, 

Bazı mafiller, halkı bu maça git
mekten vaz geçirmek için propagan
da yapmakta idiler. Fakat maçın halk 
arasında uyandırdığı çok bilyUk alA· 
ka kar~ısmda bu propaganda tesirsiz 
kalmıştrr. 

"Boykotçular" propagandalarının 

tesirsiz kaldığını görUnce halkı boks 
maçının yapılacağı salona girmekten 
menctmeğe kalkışmışlardır. O zaman 
polis işe karışarak bunları dağıtmış
tır. 

Bu engeller bertaraf edildikten 
sonra, 18 bin seyircinin önünde maç 
başlamıştır. Halk, alman boks6rU 
Şmeling'i fiddetle alkışlamıttır. 

Harrl Tomu tlmdiye kadar hiç 
nakavt edllerelr yenilmediği için, bu 
maçın neticesi çok merak ediliyordu. 
Harri Tomas'ın kaunacağına dair 
binlerce kiti bahse tutuımuftU. 

Fakat maç baflayınca, Harri To
maı taraftarları bahıe yatırdıkları 
paraların tehlikeye girdiğini anla· 
makta gecikmemitlerdir. Ravundlar 
biribirini takib ettikçe, Smeling'in 
üstünlüğü daha bariı bir ıekllde bel
li oluyor ve bazı anlarda, altında kıl· 
dığı yumruk yağmuru yüzünden 
Harri Tom11, artık kımıldanamaz bir 
hale geliyordu. 

Sekizinci ravundda, amerikan bok
sörü bitkin bir hale gelmişti. Rakibi
nin taarruzlarına gUçlUkle mukabele 
ediyordu. Bunun üzerine maçı daha 
fazla uzatmağa JUzum görmiycn ha
kem Şmcling'i, hasmını nakavt ctmi§
çesine galib ilan etmiştir. 

ispanyada ôsi 
tayyareler 
faaliyette 

Barsclon, 14 (A.A.) - Bütün ~ün 
asi hava kuvvetleri Akdeniz sahille
rinde şiddetli bir faaliyet göstermiş
lerdir. Bunlar ekseriyetle Uçer tay
yarelik ıruplarla hareket ederek bil
hassa Hucsca mevzileri üzerinde u
~rak Sagote ve civarını bombardı· 

man ve keza Surruana ve Castellon 
arasındaki mıntakayı bombardıman 
etmittir, Fakat hıaar mühim değil
dir. Aıi tayyareleri Va1ansiya ve Caa
tellon üzerinde uçmaya teşebbüs et
mi§lerse de uzaklattınlmışlardır. 

Bir iisi taarrıızu püskiirtüldü 
Madrid, 14 (A.A.) - Cumhuriyet

çi kuvvetler Asilerin fransıa k8prüsU 
ve Kaaa del Kampo Uzerinc yapmak 
iıtediklcri bir baskın hareketini tid
detle püskürtmüşlerdir. Bütün gece 
bu cephede büyük bir asabiyet hU. 
küm sürmü,ıe de ıabaha kartı kar 
yağmağa batlamış ve sükun avdet et
miştir. 

Stromboli yanarda§ı 

faaliyete boşladı 
Roma, 14 (A.A.) - Stromboli ya

nardaiı bugün faaliyete ıcçmittir, 
Faaliyet devresi, birdenbire tiddetli 
bir .arıııntı ile başlamıı ve adadaki bir 
çok evlerin caınlarJ kırılmıştır. Ba9ka 
basar yoktur. 

" Dünya savaıı esnasında iyi ve ça. 
buk verim almak bakımından çok tec
rübeler yapılmııtır. Büyük ölçüde ya• 
pılan ve tekrar edilen bu tecrübeler 
rasyonel işlemenin tartı olarak ıunu 
öğretmiıtir: 

iyi, sabuk ve gayelere uypn ve• 
rim alınabilmesi, merkezi bir makamın 
bu gayeleı bakımından ıtbradlı bir 
sevk ve idare temin etmesine, bütün 
çarkların aynı ruha göre iıleyiıini ta· 
kib etmesine bağlıdır. Gaye ve ruh ba· 
ktmından merkezi nezaret ve kontrol 
bir ciefa temin edildikten ve umumi 
~idiıe uygun görülmiyen faaliy~tleri~ 
bu ruhla telifi günü gününe tenun edil 
dikten sonra ıeniı bir emniyet ve me
ıuliyete ihtiyaç vardır. Her uzvun, 
istikameti ve gayeyi ıaıınnamak f8I' • 
tiyle vazifeıini ıöreceğine emniyet et• 
mek esası üzerine ite baılanmalı, o 
uzuv, ve ıubelerine tam ıalahiyet ve 
rneıuliyet verilmelidir. lıleyif tanı bu 
emniyeti haklı çıkarmazsa daha iyi~ 
seçmek suretiyle en iyilerin yetiımesi 
ve ~ilmeıi temin edilmelidir . 

Kurultaydan geçen kanun tadilleri• 
ni biz bu yolda raıyonel ve verimli bir 
çalıımaya doğru mühim bir adım diye 
karıılayoruz. Nutuk ve program<la Tid 
edilen raayonel siıtemin ve ileri tckni• 
iin diğer adımlan da hiç ıüphesiz bu· 
nu takib edecek ve a:.ı: :.ı:amanda ortaya 
yeni bir ruhla iıler ve vazife görüır bir 
bütün çıkabilecektir." 

B. lvon Delbos 
Prağ' a gitti 

Belgrad temaslarından 

sonra resmi bir 

tebliA neıredildi 
Belgrad, 14 (A.A.) - Del.bo• • 

Stoyadinoviç görlltmeleri ıonunda 
ne,redilen reamf tebliğde, ezcllmle 
görüşmelerin tam bir ahenk içinde 
ve fransız - yug~lav ananevi doatlu· 
ğu zihniyeti içinde cereyan ettiii ve 
iki bakanın, umumt sulh eseri için 
işbirliğini aynı dostluk ve itimad ıib-
niyeti dahilinde idamenin lüzum ve 
faydaıı üzerinde mutabık kalmı9 bu· 
lunduğu bildirilmektedir. 

B. Delboa, bugUn öğleden sonra 
Yugoılavyı ticaret bakanı ile bera
ber Uç ticaret anla1ma1ı imzalamıştır. 

Fransa dış bakanı bu aktım Pra
ga hareket etmiı ista&yonunda rnerı· 
simle, B. Stoyadlnoviç, birçok bakan
lar ve aair yüksek memurlar kilçük 
antant elçileri taraf mdan geçirilmif· 
tir. 

B. Delboı, Belgrad radyo&unda 
bir nutuk söyliyerek kendisine yapıl
mış olan iyi kabulden son derece mü
teheyyiç ve Yugoslavyanın her saha· 
dakl mUıteana faaliyetine hayranlık· 
la ıahid o1muı olduğunu ıöylerniştir. 
B. Delbos Bel&rad'daki ikametin· 
den unutulmaz hatıralar götürmekte 
olduğunu beyan etmiş ve Fransa na· 
mına bütün Yu&o&lavlan ı;elamlamış· 
tır. 

Suikasd teıebbiiıü etrafında 
Paria, 14 (A.A.) - Budai kolo • 

man'ın tevkifi ile alikah olarak giri
şilmiş olan faaliyete hararetle de
vam edilmektedir. 

İstintak hAkimi, birçok tevkif mü
zekkereleri kesmiştir. 1şde parmağı 
olan eşhasın çoğu, yabancı memleket
lerde bulunmaktadır. 

Paris Büyük Elçimiz 
B. Şotan'la görü§tU 

Pari&, 14 (A.A.) - Fransız başbaka
nı B. Şotan, bu saba,lı Türkiye sefiri 
Suad Davaz'ı kabul etmiştir • 

Vn 

YurddQf! 

Balık yiyenin beyni ve ke
mikleri kuvvetli olur . 

YurJJQf! 

Zeytinyağı en be./eyici gı
dadır. Onu yemeklerde çiy 
olarak kullan! 
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Fransa' da 5 kişiyi para 
için öldüren korkunç cani! 

yet dürüst davranıyor ve kaybettiği 
para ile birlikte masaaında oturanla
rın konsümasyonlarıoı da derhal ödi
yecek kadar cömertlik ediyordu. Ek
seriya bahçesinde çalıııyordu. Hatta 
birkaç hafta evet, kendisini, öldürdüğü 
genç dansözü altında gömdüğü merdi
ven parmaklığının yanına güller di
kerken gönnÜJlcrdi. 

Rad~(,. .. ·· . 
.· - ., . . ~ 

ANKARA. 
U<.iL~ Nt!:Şı<tYATI : 12.30 Muhtt 

plak neşriyatı - 12.SO Plik : Tiırk ı.nusı 
si ve halk şarkıları - 13.15 - 13.30 oa INGİLİZ ZABİTİ Bir haydud ~eteslne dahilmiı 

Ceviren: Yazan: 
Yakışıklı ve sevimli bir delikanlı te

siri yapıyor, arasıra Breton ajansının 
patronuna giderek, "ev sahibeme söy
leyiniz, Madam, kira için biraz bekle
sin, yakında param gelecek,, diyordu. 

ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 Muht 

plik nevriyatı - 19.30 Türk musikisi 
halk şarkıları (M. Karındaş ve arkadaşla 
- 19.30 Saat ayarı ve arabça neşrıyat 
19.45 Tıirk musikisi ve halk prkılırı (ll: 
met Rıza ve arkadaşları) - 20.15 J{()ll 
rans: Maliye vekil eti müsteşarı B. C . 
tarafındın - 20.30 Plakla dans musiki•\ 
21.00 Ajans haberleri - 21.15 Studyo sa 
orkestrası: l - Balfe: Bohemian Girl . .2 
Verdi: La Traviata. 3 - Albeniı: CaJI 
Blanche. 4 - Tıchaikovsky: Le Chaııt 
L'Alouette. 5 - Leofali: La diverci 
21.55-22.00 Yarınki proıram ve 1ST11'L 

Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

İkinci Plevne muharebesine 
hazırlanan Türk tabyaları 

iki cürüm ortağı olduğu anlaşddi 
fakat bunlar elde edilemedi 

.Kıomşusu gazetıeciden de bir defa e
vinde bazı tamirat yapmak için aletler 
istemif ve hatta bu vesile ile kendisiy
le bir münasebet tesisine bile ramak 
kalmıştı. Bizim bölüğün yarısı daimi 

surette, ileri karakol hizmetinde 
bulunuyordu Jack ile ben, tahki
mat işlerinde çalıştığımız için yüz
başı bizim ikimizi de, takımlarımızı 
da ileri karakola göndermiyor, bu 
hizmet birinci takıma kalıyordu. 
Yanlarında birkaç çerkez de bulu
nan bu takım iki kısma ayrılmıştı 
ve buna Hardar ile T ereb nöbetlete 
kumanda ediyorlardı. Her ileri ka -
rakol ayrıca on, on iki nefer nö
betçinin yarım daire şeklinde teşkil 
ettikleri bir posta zencir de vücude 
getiriyordu. 

Her nefer, kendisine iki üç kadem 
derinliğinde birer çukur kazıyordu. 
Fakat birçok yerlerde bu uııul, daha 
aonraki tarihlere kadar tatbik edile
memiştir. ikinci teırinde bütün mev
zilerimizin etrafında otuz mil uzun
luğunda bir karakol zenciri vücuda 
getirmiş bulunuyorduk. Tahminime 
göre tabya ile ileri karakol arasın
daki mesafe milin üçte biri, ileri ka -
rakol ile postalar arasındaki mesafe 
de dörtte biri kadardı. Cebhede bu -
lunan her bölüğün bir ileri karakol 
çıkarması lazım geliyordu. Bizimki
ni sık sık yÜzbn§ı, bazan binbatı, 
hatta arada sırada miralay ve liva 
kumandanı, haber vermedikleri bir 
saatte ziyaret ve teftit ediyorlardı. 
Hüviyetini iabat etmedikçe hiç bir 
kimsenin karargahlara ginne&ine 
müsaade olunmuyordu. laıe kolları 
müstesna olmak üzere erkek ve ka -
dın hiç kimsenin Müıirden husuıi 
müsaade almadıkça buralara ayak 
basmasına izin verilmiyordu. 

Ben, bir defa, bütün eşyalarını, da
varlarını, koyunlarını, hatta kedile
ri ile kanarya kuşlarını bile yanları
na alarak dııarı çıkmağa uiratan 
bir bulgar kafilesini durdurmQ! ve 
muhafaza altında Plevneye gönder-
miştim. Bunlara nazik bir dili• ih
tarda bulundum. Bu hareketlerinden 
ceza da görmediler. Yalnız bir daha 
böyle bir ıey yapmamaları lüzumu 
kendilerine ihtar olundu. 

Bizim yaver, fena bir yara aldığı 
zaman herkes sevin mitti; bir ay 
sonra eyileştiği zaman ise herkesin 
canı sıkıldı. 

Benim taburumun iıgal ettiği tab· 
yalar, ruslar tarafından Griviça tab
yaları, bizim tarafımızdan ise "Ya -
nıkbayır tabyaları,, adı verilen dört 
tabyadan bir tanesi idi. Bu isim, üze
rinde kurulu bulunduğu bayırdan 
geliyordu. 

Tabyanın düımana kartı olan yÜ
zü ilk muharebede mühim bir vazi
fe görmüş olan vadi ile çevrelenmit· 
ti. Tabyanın önünde hücUın kıtala -
rmdan korunmak için cenub tarafın
da bir, öteki taraflarda ise birbirini 
müteakib iki sıra siper kazılmı§lı. 
Bu sıra siperler, esas tabyaya mün -
feriç zaviyelerle geliyordu. Bu tertib 
hücum edecek bir düşman kuvvetini 
yan ateşine alabilmek için vücuda 
gtirilmitti. Bu yan siperleri sayesin -
de rusların ikinci hücum te~bbüsle· 

ri de akamete uğramıttır. 
Bu bataryada bulunan kuvvetin 

mecmuu, iki tabur, bet topu bulu· 
nan (bu bataryanın bir topu 20 tem
muz muharebesinde aakatlanmııtı) 
bir batarya, ileri karakolun emir ne
ferliği ve posta hizmetinde kullanıl
mak üzere bir mikdar çerkesten iba
retti. 

Bizimki ile bir hizada bulunan ve 
sağımıza düten bir tabyada iae iki 
taburla yarım batarya vardı. Solu
muzdaki tabya, bizimkinden ya
rım mil kadar ileride ve Bukova 
yakınında idi. Şimali garbiye bakı
yordu. Bizim yüzümüz ise tamarrıile 
timale nazırdı. Bundan batka solu • 
muzda her biri birer tabur, birer iki
ıer topu ihtiva eden birkaç tane kü
çük tabya daha vardı. 

ikisi büyük vl! ikiai küçük olan ve 
Yanıkbayırın tabii manialarmdan da 
faydalanan içlerinde ise bir liva (al
tı tabur, yani on bir topla 3500 aa
ker) bulunan bu iki tabya kuvvetli 
bir müstahkem mevkiimizi tetkil e -
diyordu. Bu müatahkem mevkiin 
ıarktan garba kadar uzunluğu üç 
buçuk mil tutuyordu. Nikbolu yolu 
bu mevkii amud istikametinde kesi
yordu. 

Siperler dört kadem derinliğinde 
idi. Arazinin tabii yüksekliği hariç 
olmak üzere tabyaların yüksekliğini 
de yirmi kadem kadar tahmin ediyo-
rum. 

Sol cenahımız açıktı. Fakat tinıali 
ıarkiye doğru Opaneç yakınlarında 
vücuda getirilmiı ve içine iki tabur 
yerleıtirilmit müıtahkem bir ileri 
mevzi Vid yolunu muhafaza edi:yor· 
du. içine bir tabur yerlettirilen ve 
birincisinden üç mil kadar cenubda 
bulunan bir batka mevzi de Vid 
köprüsünü muhafazaı altında bulun
duruyordu. 

Biaiıın ~ll...ımlam dıfiiilıla bti· 
lunan Bukova, yukarıda anlattığım 

iki küçülı: tabyanın hakimiyeti altın· 
daydı. Onun için bunlara "Bukova 
tabyaları,, diyeceğim. 

Sağ tarafımızda içinde üç taburla 
iki yarım batrya bulunan çok kuv
vetli müstahkem bir mevki vardı. 
Bu bataryalar, dört köte tabyalar 
içinde mevzi almıılardı. Bunlar, son
radan töhretleri dünyaya yayılan ve 
rmlar tarafından Griviça tabyaları 
denilen tabyalardı, biz bunlara "bat 
tabyalar,, adını vermittik. Bundan 
sonra buralardan bahsederken bu 
ismi kullanacağun. 

Yukarıda anlattığım tahkimat, bi

zim sol cenahunızı vücuda getiriyor
du. Burası, emrinde bir fırka {on iki 
tabur), üç batarya, iki nizamiye sü -
vari bölüğü ve bir çerkes müfrezesi 
bulunan Adil paıanın kumandası al
tında idi. 

Hasan So.bri paşanın kumandası 
altında bulunan sağ cenahımızın 
cebhesi cenuba doğru idi. iki cena
hın da kuvveti birbirinin aynı idi. 

(Sonu var) 

Bütün dünya gazeteleri ikinci tabı
lar, fevkalade nüshalar çıkardılar: 
Fransada son aylar zarfında üstüste 
yapılan cinayetlerin faili bulundu: 
Franaada, •lngilterede, Belçikada bü
tün gazeteciler bu müthiş cani ile meş
gul: 

17 yaşında, Jan dö Korven ismindeki 
güzel amerikah dansözü, emlak della
lmı, şoförü ve daha şunu ve bunu öldü
ren Vaydman yakalanmış! 

Ve Vaydman, derhal meşhur caniler 
serisi arasında yer alıyor; herkes on
dan bansedıyor. Herkes heyecan için
de. Yalnız katilde hiçbir heyecan eseri 
görulmuyor . . Fakat kurbanıarma me
zarlık vazııesini gören Vılla la Vulzi
ye bir daha gıtmeıc ıstemıyor . .ıs.orıcu
yor, olusu tO!Jrak altında ı.\>ı bukiiun 
oulunan ıcuçu;c cıansoz Jan do Kovenın 
nayaietınden korkuyor .. 

·ı'ahkikat ılerliyor ve gayet iyi bir 
aileye merı:mb olan bu aıınanın daha 16 
yaşında ~ı.irme başladıgı anlatılıyor. 

rlir aralık ıslahhaneye ~ırdıgı, sonra 
Amerikaya gidip gangsterlere şeflik 
eunek ıs~eoıı;ı vı;;ıenıuyor. Aunduaua 
mahkum olcıugu ve hapı.e gırdiği mey
dana çıkıyor. !$uradarı te11:rar .ı.•rank
ıurta aonduğti zama.n, silahlı bir teca
vuz cürmunaen dolayı Sarreburgda ha
pishaneye girdigi ve oradan çuı::tıktan 
sonra cıa geç.en a~ustosta .t:'arıse gele
rek adam oıuurmege başladığı anıaşı· 

hyor. 
.tler şeyckn evel, Vaydman'ın tek ba

şına ve kendi hesabına hareket etme
dıgı, fakat bır protesyonel cinayet ve 
hırsı.ılık §ebeke:.ine mensub olduğu 
artık tahakkuk etmıştır. ·ı·evkif edıl

miş olan adam, önce tahmin edildıgı 
gibi kan dökmekten zevk alan bir ae
Jenere, bir ruh hastası değıl, ınesleki 
uğrunda hıçbır vasıtanın onı.inde tıtre
meyen mükemmel bir gangsterdir ve 
bir teşkilat hesabına çalışmaktadır. 

Vaydman itiraflarında şimdilik iki 
suç ortağının isimlerini itşa etmi~tir. 
Bunlardan birl Milyon iımindc bir er· 
kek, öteki Kolet Triko adında bir ka· 
dındır. 

Vaydmanm auç ortağı ve belki de çe
te reisi olan Milyon, En vilayetinde 
Nantüada bulunmaktadır. Vaydmanın 
tevkiti akşamı l'aristen oturdugu otel
de kendisıne teleton edilmiştır. Mil
yon ve sevgilisi olduğu söylenen Kolet 
friko bir saat sonra kapının önüne ge
len büyük bir otomobile binmitler ve 
efyalarını otelde bırakarak, meçhul bir 
şahsın idare ettiği otomobille meçhul 
bir semte hareket etmişlerdir. İsviçre 
hududunun yakın olması dolayısiyle, 
bu tehlikeli haydudların hududu geçe
rek komşu memlekete sığınmış olma
ları muhtemel görülmektedir. Milyon 
eskiden tüccarlık etmiştir ve 25 yaşın
dadır, kadının yaşı ise 27 dir. Evelce 
Pariste ikamet etmişler ve Löblonun 
katli günü Nantüaya hareket etmişler
dir. Milyonun Pradiye isminde eski 
bir cani olduğu sanılmaktadır. 

Vaydman haklarındaki ifŞ.aatı ge
ciktirdiği için polis pek geç harekete 
geçmiş ve haydudların oturdukları o
teli sardığı zaman bunların kaçmış ol
duklarını öğrenmiştir. Milyonun ya-

Vaydman'ın curum ortağı 
Roie Milyon 

nında bir de Jan Blan adında bir arka 
daşı da vardır, henüz Vaydman işiyle 
alakalı olup olmadığı tesbit edileme
mi9tir. 

Polis memurları otele geldikleri za
man otelci kendilerine aranılan üç ph
sm odalarında bulunduğunu söylemiJ
tir. Bunun üzerine polis memurları 
geç vakit bir rezalete meydan verme
mek için sabahı beklemeyi ve Milyon
un odadan çıkınca ani olarak kendisi
ni yakalamayı tasarlamışlardır. Öteki 
ikisinin esasen mukavemet göstermi
yecekleri tahmin edilmekte idi. Fakat 
ertesi sabah saat on bire kadar odadan 
bir ses çıkmadığını gören polis me
murları vaziyeti Parise telefonla bil
dirmişler ve oda kapısını zorlamak em
rini almı9lardır. Bunun tizerine kapı
yı kırarak içeri giren memurlar odayı 
boş bulmuşlardır. Otelci yalan maıa
mat verdiği için ııkıştmlmışsa da, hüs
nü niyetle hareket etmi9 olduğunu ia
bata etmı9tır. Çunkü haydudların da-
ha polia memurları gelmeden evel ant 
bir tekilde k~tıklarını gönnemittir. 
Filhakika işgal ettikleri odanın peri
§an manzarası ve hemen e9yalarının 
hiç birini almamış olmaları, bunların 

ne kadar ıüratle kaçmıf olduklarını is
pat etmektedir. 

Bu hata yüzünden polisin sabaha ka
dar hırsızları içeride aanmıt olması, 
kaçanları takibden masun bıraknuf, ve 
bu suretle haydudlar emni~t içinck 
seyahat etmek imkanını bulmuflardır. 

J' aydman ıtevimli bir adam ( ! ) 

Vaydman'ın uzun müddet içinde o
turmuş olduğu Sen- Kluddaki villa
sında etrafı hep muteber komşularla 
çevrili bulunuyordu. Bunlar arasında 
büyük bir cerrah, bir büyük endüstri 
direktörü, bir N-0rveç kağıd fabrikası
nın mümessili, bir bankacı, ve niha~t 
bir &azeteci vardır. Vaydman muhitin
de hi~ olmazsa şahsen iyi gorünüyor, 
kimsenin şüphesini uyandırmadan or
tada dolaşıyordu. Civardaki bir kahve
de muteber kimselerle, hatta polis me
murlarile kumar oynamaktan hoşlanı
yordu. Kumarda pnsaızdı. Fakat ga-

~imdi, kendisiyle hergün kartılaş

mış olan bütün bu komtularm, ne kor
kunç bir tehlikenin yanı başında her
şeyoen habersiz yaşamış olduklarını 
diışunerek nasıl cıehşetle ürperdikleri
ni ıtolayca tasavvur edebilirsiniz. 

Katilin annesi ne diyor ? 
:t-'arıs-Soir'ın bır mulıabıri, Frank

furtta, Vaydmanın annesıle konuşmuŞ,
tur. Muhabir bu konuşmayı şoyle anla
tıyor: 

.ı."'1.pıyı orta boylu, beyaz saçlı, kibar 
bır A'.ClOın açtı. lJzerıncıe sıyan bır rob 
varcu. 

- ıv1adam Fritz Vaydman? 
- !$enıın ı 

l\ıauaın 't aydman gazetelerden, Lö
sour un olcıuruıcıug\.üıu haber almıştı. 
.t'akat çocugunun cıort cınayet aana 
yaptıgmdan naberli degildı . .Herhalde 
ou naoeri kendisine verecek olan adam 
oen degıldım. 

iiir Koıtuga yığıldı ve hıçkıra hıçkı
ra agıama~a oaşıadı: 

- Avec, aeaı, dı.in gazetelerden ço
cugumun cinayetlerını ogrendim. ~
vet, dun ı hıe yazık kı bu, 5/ ınci yaş gü
nume tesacılit etti. 

8onra ilave etti: 
- l:hliyor musunuz, bir haftadanbe

ri kocam gayet garıb bir hısae kapıl
mıJtı. l''rankturt ganteleri Sen-K.lu 
cinayetinden bahsettikleri zaman dedi 
ki: 

- Bana öyle geliyor ki, Öjenin bu 
işte bir parmagı olsa gerek .. 

- Sizinle mektuplaşır mıydı? 

- Evet, fakat sık degil. Onu kurtar-
mak için elimızden ge.ıcn her şeyi yap
tık. Bundan birkaç ay evel bıze yazdı
gı mektubda, nihayet bir it bulcıugunu 
söylüyor, ve "yeni bir hayata bafla
dım 1" diyordu. Sonradan da duydum 
ki Paria .ergisine teroüman olarak 2ir
mi9 .. Unaan ıııwıra uıçwr uiluıt:r aıalba-
dık. 

Bundan sonra, Madam Vaydman be
ni 1&ticvaba bafladı. Biliyordu ki oğlu, 
poliilerden kurtulmağa çal19tığı sıra
da kendisi de yaralanmıştı. 

- Ağır mı? diye aordu. 

- Oidukça ... 
Zavalh kadın tekrar ağlamağa batlı

yor ve inliyor: 
- Bari ölse 1 diyor, o, bizim için ta

mamiy le mahvolmuftur. Bütün emek

leriıniı; heba oldu!.. M üthi9 bir fCY, 
Müthi~ bir şey 1 Ölsün ve kurtulsun ba

ri 1 Hem kendi kurtulur, hem bizi kur
tarır' 

Deniz mUsteşan 

Almanya'ya gidecek 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Deniz 

müsteşarı B. Sadullah Güneyin yarın 
1stanbula gelmesi beklenmektedir. 
B. Güney Almanya'ya hareket ede
rek yeni yapılan vapurların intaatmı 
tetkik edecektir. 

MARŞI 

ı~· 'ANBUL : 
vu!...ı:. ;~.c..;ın.ı.ıATI : 12.30 Plaklı 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pl 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif P 
neıriyau. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 17.00 tnki 

dersi: Oniverıiteden naklen B. Hikmet 
yur - 18.30 Sekizinci tasarruf ve yerli . 
h haftası konferans: Dr. Muzaffer Şevkı 
19.00 Bimen Şan ve arkadatları tarıfııt 
türk musikisi - 19.30 Radyo fonilt konıcdi 
(Fikir acenteliii) - 19.5S Borıa haberi 
ri - 20.00 Mustafa ve arkadaıları taraf ,O 
dan türk musikisi ve halk ıarluları - 20· 
Hava raporu - 20.33 Omer Rıza taraf 
dan arabça söylev - 20.45 Nezihe ve ar 
daıları tarafından türk musikisi ve halk.,, 
kılan (S.A.) - 21.15 ŞAN: Bedriye TiıJ 
tarafından orkeı;tra refakatiyle. 21.45 o~ 
keıtra: ı - Çaykoviıki: Casse-Noiıe\t 
ııivit. 2 - Şapöliye: Lhende Creo • 
3 - Milov: Viens Sercnade - 22.15 Ajııal 
haberleri - 22.30 Plakla ıololar, opera ~ 
operet parçalarL - 22.50 - 23 Son haberi 
ve ertesi ıunun programı. 

AVHUPA: 
v .. • ..... .r<~ v ~ v.ı:>ERETLER: 14.10 LaJl" 

ziı (Verdi, Puccini) - 19.10 Frankfort' 
20.30 Floransa - 21 Brüksel - 24 Fraıı)· 
fort. 

u.RKESTRA KONSERLER!; VE SE~' 
FONlK KONSERLER: 14 Straaburg' 
14.10 Frankfort - 19 London - Regional' 
20 Bertin, Köniksberı - 20.10 Budapeıt; 
- 21 Romı - 21.30 Straaburı - 23· 
Droitvich. 

ODA MUSİKİSİ: 17.30 Beromiın&ter' 
18.15 Hamburııt - 19.40 Droitvich - 21JO 
Laypzig - 22.20 Münib 

SOLO KONSERLERİ : 13.SO Stokhollll 
- 14 Praı ıs.ıs Doyçland zender - ısJS 
Hamburı - 16 .Münih - 17.15 Broınüııl" 
ter - 17.SO Viyana - 18.40 Brüksel _.. 
19.55 Bromünster - 21 Var§ova. 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ ve 111ire): 
6.30 Hamburg - 8.30 Laypziı - 12 JCÖ
niksberı, Laypzig - 19.25 Prıı. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLA~ s 
Hi.10 Prag - 17.25 Viyana - 20 Moo~ 
Ceneri. 
HAFİF .MÜZİK : 6.30 Kolonya yedi

ler alman iıtaıyonları - 10.30 Ham~ 
rot~n;."ı,Milıilh, St~ttiart - 13"75 )4~ 
- 14 Stuttgart - 14.15 Berlin, Kolo~~;: 
15 Stuttcart - 15.3S Bertin - 16 F,..-5 fort, Köniklberc - 16.40 Kolonya - 17·15 Münih - 18 Berlin - 19.10 Keza - 19· 
Stuttıart - 19.25 Viyana - 21.30 Hımbıırl 
- 22.20 Münib - 2Z.30 Frankfort , H•111' 
burıburı, Stuttıırt - 22.35 KönikıberC· 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttıart _.. 
22.20 Viyana. 

DANS MÜZ1Gt - 19.10 Kolonya .,,, 
21.30 Bertin - 22 den itibaren Floran .. S 
22.30 Brealav - 23 Roma, Millno - 23· 
Budapette - 23-23.30 Krakovi, Leınbet~ 
Poznan - 23.S Budapeıte - 23.25 - O S 
London - Reıional - 23.30 Paris - :Z"· 
Droitvich. 

Yurddaş! 

Her türkün senede banka
ya yatıracağı bir tek lira ile bit 
senede toplanacak olan 17 mi/yon 
lira memleketimizde her sene 17 
milyon Jiralrk yeni iş sabası af· 
mak demektir. 

Yurddaş! 

Parlak kara gözleri severİI· 
Zeytinlerimiz de parlak ve kara· 
dır. Onları da sevelim/ 

Fakat, malum ya, iki mektup biribirinin içinde ... 

Bazı onbeş santimden fazla tutuyor. Siz bana 
alelhesap elli santim bırakırsınız da .. 

Doktor Hikmet, Jean Lavaliere'e nefretle dört 
frank uzattı. Ve gitmek için ayağa kalktı. Bu kÜ· 
çük fransız evinin havasını teneffüs edilmez de· 
recede bayat buluyordu. Lavaliere, yüzüne bak
madan, elini uzatırken odanın kapıaı tekrar açıl· 

dı. E~ikte Arlette yeniden göründü. Batında er· 
kek şapkası biçiminde bir koyu renk feutre vardı 
~e elinde bir küçük çanta tutuyordu : 

BİR SÜRGÜN 
- Bu giditle; dedi, ben aizi ta evinize kadar gö

türmek iztirannda kalacağmı. Sizi "metro,, nun 
batında bırakıp gitmekle vazifemi tastamam yap· 
mıt olmıyacağım. - Yoo, itiraz etmeyiniz: met• 
royla seyahat o kadar baait bir teY değildir. 

- Size au revoir derneğe geldim. 
_ Monsieur de çıkmak Üzere... iyi teaadut; 

kendisine refakat ederain ... 
Doktor Hikmet, yutkunarak : 
- Çok memnun olurum; dedi. Buraya geımek 

için hayli mütkilat çektim. Şimdi de, doğrusu, 
"metro,, ya kadar nasıl gideceğimi pek iyi tahmin 

edemiyorum. 
Babası kızının yerine cevab verdi : 
- Mais, comment done; mais, evidemment. Ar

lette, tu accompagneras Monsieur jusqu'a la .. 
Genç kız : 
- Ne tarafa gitmek istiyorsunuz, Monsieur dı· 

ye sordu. 
- Boulevard St. Michel, Mademoiaelle .• 
Böyle konuşarak iki eaki arkadat gibi yanyana 

kapıdan çıktılar. 

Apartmanın karanlık merdivenlerinden inerler
ken, genç kız, doktor Hikmete kartı adeta mÜ§
fik denilebilecek tavurlar alıyor ve tatlı seaiyle : 

- Dikkat edin; diyordu. Benim ayaklarım aht· 
kındır. Fakat, siz kayabilirsiniz. Elimden tutunuz! 

Doktor Hikmet, sesi gibi, bacakları gibi tir tir 
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titrt!IY'en elini genç kıza uzattı. Bu karanlıktan çık
mak istemiyordu. Çünkü, dıtarda, Arlette'e, ben
zinin hayret verici uçukluğunu göstermekten kor· 

kuyordu. Hisaediyordu ki, bütün kanı kalbine hü
cum etmittir. Bu rahatsızlık içinde tepeden tırna
ğa kaskatı kesildi. Gönlü, ona, bu munia, yuınutak 
tenli eli ark, dudaklarma götür; Öp; diyordu. Fa· 
kat, tahammülün fevkinde bir heyecanla gerilen 
sinirleri buna imkan vermiyordu. 

Arlette ise dütünüyordu : "Ne ahmak feYo bu 
adam ..•. Türk de olacak. Türkler ki yÜz kadm alır· 
larmıı; gene kadma doymak bilmezlemıit. 8ir 
Türk kadar kuvvetli derler. Bunun kuvveti nere· 
sinde ? Acaba haata mı ? Eli buz gibi ve acayip 
bir ihtizaz ile titriyor.,, 

Doktor Hikmet, sokağa çıkıp elini çekerken gü
zel ve nazik Fransız kızma tetekkür etmeii bile 
unuttu. O kadar ıatkmdı. Bundan batka, hançere
sinde bir kalb gibi çarpan bir büyük düğüm var
dı ve bu düğüm onun tek bir kelime söylemetine 
mani oluyordu. 

Arlette, birden bire bir kahkaha salıverdi. Bu 
kahkaha, belki, bir adamı bir küçük çocuk gibi e
linden tutup yürütmüt olmanm tohaflığmı; belki, 

acı bir utihzayı, belki de sadece bir kadm ıuhlu· 

YAKUB KADRi 
iunu ifade ediyordu. Lakin, doktor Hikmet, bu
nun yalnız istihza tarafmı anladı. Yüreği aiır bir 
zillet yükü altında ezildi. Batını önüne iğdi. 

Şimdi genç kıza kartı duyduğu his sinai ve de
rin bir öfkeden ibaretti. Ve Arlette, bundan biha
ber, yanı ba9mda, pürnete, ilkbaharda bir kut gi
bi cıvıl cıvıl ötüyordu ı 

- Demek, bu aokaldan ilk defa göriiyonunuz? 
Demek, bu mahalleye ilk defa olarak geldiniz ? 
• Kaç aydan beri Pariateai.niz ? • A, bu kadar za
man içinde Montmartre'ı bir kerre ziyaret etme· 
mek olur mu 1 • Ya, bir iki kerre geldiniz öyle 

ıni 7 • Hangi boile'dı, o gittiğiniz yer bakayım? -
Admı unuttunuz öyle mi ? - Bu cadde üatünde 
miydi ? • Solda mı idi ? - Saida mıydı ? • Aman; 
hafızanız ne kaclar zl(flf l. Anlatılıyor ki, bizim 
eve bir defa da.ha hiç kimleye IOl'IDadan gelemi· 
yeceksiniz. • Benim adan neydi, bari hatırlıyor 
musunuz ? 

Doktor Hikmetin •ukutu üzerine bir kahkaha 
daha MlrYerdi. Genç kız, doktor Hikmetle biT bü· 
yÜk adamm bir küçük çocukla ve yahud bir Jıü. 
çülc çocuiun bir aaraak ad.aıla alay editi gibi ei· 
leniyordu. Havaya kalkık bumu bir mütecaviz ı•

ıa teklini alnuftı .& 

Çok tetik hareket etmek, aüratle binip atlamak 
lazım gelir. C'est toute une acrobatie, mon cher 
monaieur, toute une acrobatie .•. Sonra tren iata.
yonlarda bir iki aani&'e durur, tatırabiliniııiz ? 

Beyaz, iri diJleri, akta.mm alaca karanlıiı için• 
de, birer birer yanmağa baılıyan lambalarm ıtık• 
larında sert iltimalarla pırıldıyordu. Doktor Hik• 
met, genç kıza, ancak gözünün ucuyla bakamağa 
cesaret ederek : 

- Meni, diye kekeledi. Merai Mademoiselle; 
merak etmeyin, metı'o ile bu ilk ~yahatim değiı. 
dir. 

Arlette, birden bire munisleıen bir taVlD'la, dok• 
tor Hikmete aokuldu ve kulaiına fısıldar gibi : 

- Ya, demek ki, yol arkadatlığımızm daha zi• 
yade devamını istemiyoraunuz dedi. Pek ala; aiıı 
bilir•iniz. 

Doktor Hikmet, hiç cevab vermedi. Bir müddet 
yan yana sukut içinde yürüdüler. Caddenin .on 
derece kalabalık ve uğultulu bir noktaaına gelınit' 
lerdi. Genç kız durdu ve aiyah eldivenli eliyle kaJ"" 
tıda bir yeri göıtererek : 

- itte metronuz; dedi. 
- Au revoir, Mademoiselle .•. 
- Bonaoir, Monsieur •. 
Ve doktor Hikmet, daıyak yemit bir köpek gibi 

kafuı omuzlarmm içine gömülmüı, caddeyi ge9' 
ti, metropolitain iatuycıınun merdivenlerinden af&" 
İJT.& indi. (Sonu oar J 
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ULUS 

Yeni liylhalara göre: 
• h .... ""' 

Bir lngiliz 
gazeteci 

Ankara'ya geliyor 
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16ô 
Canavar 

İhtiyarlamıyan fikirler 
n Karıı köıedeki sevgili komıum 

· N. B., geçen gün, Avrupalı mu
harrir baılığı altında yazdığı bir 
Ya:ıuıında batı alemindeki fikir a
dabllnuun bizdekilerden daha u-
21.llı ınüddet yazdıkları meaeleaine 
~etlıaı ederek bunun aırrı ne oldu

sahibi olmayınca ne kendi ihtisa
aında aandıiı hadiaeleri iyi anlaya
bilir, ne de zamanına uyabilir. O
nun için fikri ihtiyarlar ve çabuk 
aöner. 

Fakat bizde de bunun akaine ve 
iıliyen fikrin ihtiyarlamadıimı ia
bat eden miaaller vardır. Bizim ea
ki ıark medeniyetimizde de ~~.e
rin - zamanlarına göre mnumı kül
tür aahibi olanların - hiç bir vakit 
ihtiyarlamadıkları, bunamadıklan 
o eaki medeniyet zamanında kabul 
edilmiıti. 

Köy gelirleri 
Kemalist rejim~ kurtuluşun ilk yıı

larında işarı kaldırmakla, daha çok 
türk köylüsünü, ıztırabların en ağırın· 
dan kurtardı. Memlekette mutlak bir 
asayi,in temini ise köylünün en ücra 
yerlerde can ve mal emniyeti içinde 
müsterih çalıpnaıına ve kuan~ından 
istifade ederek yaşamasına ımkan 
verdi. 

ra. 10 - Taş, kireç kiremit ve tuğla o· 
caklarından alınacak para. 11 - Çay 
ve nehirler üzerindeki kayık ve sallar
dan alınacak para. 12 - Köy sınırları 
içindeki otlak ve meralardan fazlası
nın kiraıı. 13 - Satılmak için kesilen 
hayvanların zebhiyeıi, 14 - Köyde sa
tılan hayvanların ihtisab resmi. 15 -
Köydeki sahibsiz ağaçların ve yemişle
rin geliri. 16 - Köy sınırı içindeki 
kaplıcalar, maden ıuları (resmi veya 
hususi bir yere aid değilse). 17 - Ge
liri yetişmiyen köylerde muhtar, ko
rucu gibi köy adamlaruun ücretleri i
çin salınacak para veya mahsuller. 

htanbul, 14 (Telefonla) - Deyli 
Telgraf gucteainde Scrutator iıması 
ile yazı yazan, lngiltereni.ıı tanınmış 
gaeztelerinden Mister Herbert Bothen 
memleketimizde tetkiklerde bulunmak 
ve bir seri yazı yazmak üzere İstanbu
la geldi. Misafirimiz öğleden sonra 
müzeleri gezdi. Yarın Park otelinde 
matbuat umum müdürlüğü tarafından 
şe~fine verilecek öğle yemeğinde tü~k 
gazetecilerile tanışacak ve akşam ekıs
presiyle Ankaraya hareket edecktir. 

Bqün iami dıUerde dola§Clll adam 
ne Çani - Kay-Şek, ne Franko, ne Ja
ponya'ya derin e&eflerini bildiren ı<uz• 
velt'tir. lı bafmdaki erkek, arkadaş
lariyle çay içen genç kadın, akşam üs
tü mektebinden çıkan çocuk Vaydma
nan bu işleri naııl yapmıı olduğunu so
ruıturmaktadır. 

ıuııu araıtmyordu. 
h. ~etli arkadaımım dediği gi
h ı. Avrupada muharrirliiin belli 
.a.tlı bir ınealek olmaıının, ıüphe

:•2, büyük teairi vardır. Takdir edi· 
'11 bir rnealekte kendiıini tanrtmıt 
~e Çahınıaaına karıılık hem teref, 

etn de rahat zevkini tatmıı bir 
ıruahalTir elbette daha uzun müd
detçe fikir mahıulü verir ... 

Aııc:ak, bir muharririn ilerlemit 
Ya.tta bile, bunaklık eaeri ıöaterme
dea, taze 19yler yazabilmeainin aaıl 
~':11'1 llluharririn umumi kültür aahi-

1 olnaaaındadır. Bunu en iyi iıbat 
eden tey, büyük ilim adamlarmm 
~ kadar uzun müddet yaıaaalar 

&ç bir vakit bunaklık eseri göster
~~ele~idir. Avrupada yetiı~t 

UYUk ılim adamlarından hangısı
ll~n hayatını tetkik et.eniz hiç biri
lıın fikir bakımından ihtiyarladığı
na ırıisal bulamazsınız. Her biri ih
tiJ.ar-ladıkça fikri daha yüluelmiı, 
daha derinleşmiş, daha parl.k ol
lrluıtur. Pek uzak tarihlere çıkma
dan Yeni bir miaal : Tam bir ilim 
adaırıı olan Richet profesörlükten 1 
leka.üd olacak yafa geldikten IOD· 

ta Parisli ıairler ceı 'yetine rei~ 
0~trıuı ve genç arkadaılarmı imren- L.---------------

Yeni zaman muharrirlerimiz ara
amda kırkından aonra auamıyanları 
[Yahud yorulınamıt olanları öteki
lerden ayırd etmek iti bu köteye 
dütnıez. Fakat, yakından tantdığım 
ve hastalığını epeyce takib ettiğim 
bir muharririn altmıtmdan haylıca 
10nra bir yatta öldüfü gecenin gü
nünde yatağmda arka üstü yatmış 
bir vaziyette erteai günü çıkacak 
gazeteye bat makale yazdığını söy
lemeden geçemiyeceğim. Bu muhar
ririn zamanına göre umumi kültür 
sahibi olduğunu ve inaanlıia aid 
hiç bir bilgiye yabancı kalmadığını 
tahmin edersiniz. 

Fikir aıhati fikri daima işletmek
le temin edilir. Bunun için de en iyi 
vasıta umwni kültürdür • 

G.A. 

POLiSTE 

dır-e11 tiirler yazmıya batlamııtı.. Otomobil çocuğun 
Umumi kültürün fikri da.ima 

tenç tuttuğunun sebebini izah et- • d • 
trıek de kolaydır. Dünyada her hadi- Ozerin en geçınlf 
ae, kendinden baıka hadiselerin 
hepsine bağlıdır. Bundan dolayı cer
çekten ilim adamı olmak için unıu
bli lriiltür sahibi olmak tarttır. Bu
~· sahih olamayan adam gerçekten 
~libl olamaz, ancak bir teknikçi ka
lı.~· ,U.nıunıi kültür aahibi olunca ta-
~dı olduğu her hadiaenin batka ha

dıaelerle münaNbetleriru arar. Bu 
~~?'etle ilmi ilerletir, bir taraftan da 
d llll adamının fikri daima itler Ye 
a,fıııa iılediği için ihtiyarlamaz. 

an.'4 &uıurrır ı!ıı-ıu uo:: A, .. u,ıo ı..u,ı ... • 
~ · lii.la ya:adıklarmı he.bel' aldı
~tnııız Bernard Sbaw'lar, Kayaer
luıg'ler, aekaen yaıma ı:rakm öldü
İii günün aabahı yazı yazan Dou
blic, doksan yatında ölmezden ön
e~ taze ıiir yazan Ponchon, fÜphe
•ız, umumi kültür aahibi adamlar
dır, Fikirleri daima iflemiı ve o
~ için hiç bir nkit ihtiyarlama
~ttrr. lhtiyarlamıyan fikir gördü-

u Yenilikleri de çabuk kavrar ve 
•alt' · de ıyı unutmamakla beraber yeniye 

"Ya1'. Onun için, ıene taze mah
•'t) • • 

erır. 

el AYJ-upalı muharrirlerin, ilim a
d lllnlarınm umumi kültür sahibi ol
i Uldarı için fikirleri ihtiyarlamadı
l ~ ~latmakla, bizdekilerin mut
... a ıhtiya.rlayacaklarmı söylemek 
~em~. Bizdekilerden, kırk 
~llldan aonra auaanlar, yahud o
l lllnayacak kadar yorulmuı bu
:~lar varaa bunlar, ıüpheaiz, u
lı·\lını kültürü ihmal edenlerdir. 
\)·llnlerde tetkik edilen hi.diaeler gi
d 

1
' lnuharrirlikte yazılan hadiseler 

h • .. diiııyanın her türlü hi.diaelerine 
.. llıdır. Muharrir mnumi kültür 

Aktehirli foför İamail oğlu Şa
kirin 2176 numaralı nususi otomobili 
Hamamönünde 8 ya§larında bir ço
cuğa çarpmıştır. Otomobil bacağının 
üzerinden geçmiş fakat haricen bir 
arıza ve bere bırakmamı,tır. Yalnız 
çocuğun burnundan kan boşanmış ye~ 
tişilip fazla kan zayiine meydan ve
rilmeden tedavisine bakılmrştır. Ço
cuk gösterilen lüzum üzerine hasta
haneye nakledilmiştir. 

Suçlu Şakir b:.kkında tahkikata ~i
rı12uwışur. 

Pantalonu çalıp bacağına 
geçirmiş! 

Anafartalar caddesinde İbrahim 
oğlu Osmanın dilkUnma üç müşteri 
girmiş. Bunlar tezgAhtardan elbise 
istemişler, tezgAhtar ne kadar elbise 
çıkardı ise birisini çıkarıp birisini gi
yen milşteriler habire elbise indirtme
ğe başlamışlar. 

Ve ıonra hiç birisini beğenmeden 
kapzdan çıkarlarken dükkan sahibi 
bakmıı ki pantalonun birisi ortada 
yok. Derhal po!ise haber vermiş müş
teriler yakalanmışlar ve Üzerleri aran 
mtftır. Beyaz çizgili pantalon birinin 
üzerinde bulunmuıtur. 

Tezglhtarr mefgul ederek panta
lonu aşıran Derviş oğlu Ömer, Esad, 
Süleyman ve Mehmed ismindeki bu 
üç ortak haklarında tutulan suçüstü 
evrakı ile müddeiumumiliğe teslim 
edilmişlerdir. 

Hem dövmiişlcr, henı de 
camını kırmış1ar 

Anafartalar caddesinde berber Ra
fid oflu Hüseyin, yanında çırak ola
rak bulundurduğu Feyzullah oğlu 

KESiK BAŞLAR 
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~incaini yalnız kurbanlarının aki
UCtı . 

nı bize haber vermekte kullanıyor 

dU~rikıan evine düşüne düşüne dön· 
}' · Yeni vazifesi onu şaşırtmıştı. Ne 
11.ı>acaktı? 

ti1tliayatı, şimdiye kadar, yüksek poli· 
ili a muhitlerinde geçmişti. Diploması 
~dolambaçlı yollarından hepsi oncc. 
•r 

1 
Üdu. Halbuki günlük hayatın hır· 

nıı/!f., katillik gibi hadiseleri Briksa 
/\az.ta alakalandınnamıştı. 

ne Partnıanın salonuna girince şömı 
}'ı rıın Ö~ilnde uyu~layan köpeği fırla 

p gcldı.,efendisinin üzerine atıldı. tö:: B.il. bu işin çıkar tarafını henü.1. 
raıc ~•Yorum Bil; fakat ilk defa ola
lccnı!:r Y~dek artist göreceğim, mü-

l:Hl el b~r şey değilmi bu Bil? 
lta • Brıksanın yüzüne tatlı tatlı ba· rak 6 • 
dı, evıne sevine kuyruğunu salla· 

il 

Sarnpson Longval'in 

A .ziyareti 
~deı L' · 

Ilı.an unıngton, ellerini pantolonu-
ccpterine &Okmuş, gömwdüğü kol-

Yazan: Edaar W allace 

tukta, kayğılı ve hiddetli, düşünmekte 
bulunmuı olan beyaz saçlı adama yak
laşabilmek için stüdyonun hemen büs
bütün boş'!lmasını bekliyordu. 

- Bay Knebvort, sizinle görüşebi
lirmiyım ? 

Knebvort, yava~ça başını kaldırdı, 
gözlerini Adel'e çevirdi. Başka zaman
aa ayağa da kalkardı; zira bu yaşlıca 
amerikah nezaketin timsali idi. Fakat 
o gün, bütün kadınlara hiddetli idi. 
Ters ters bakıyordu. Halbuki onun gi
bi işten anlar bir adam, karşısındaki 
genç kızın vasıflarını derhal takdir et
mek lazımdı. Kız güzeldi: Yüzünün 
muntazam çizgilerini çerçeveliyen 
kestane rengi saçlarında henüz çocuk
luğa mahsus altın iltirnalar, in
ce hatlı düzğün bir ağzı, ince bir enda
mı vardı. 

Jak Knebvort, sinemacılıkta ge
çirmiş olduğu uzun yıllarda sayısız 
g\Uel "yedek"ler görmilt ve bunları 
beyaz perdede seyrettikçe heyecan
dan ümidsizliğe düşmüştü... Bunlar 
sanki tahtadan yapılmış, ruhauz ve i
fadesiz bir takım mankenlerdi ve an
layıpu:hkları şifa bulmaz bir hasta
lıktı; .zeki olamıyacak derecede gü-

Yeni devirde binlerce köy, yol ve 
şömendöfer uğrağı oldu. Yer yer baş
hyan sihat mücadelesi, daha çok köy
lerde yapıldı. Okuyan köy çocuğunun 
sayısı her yıl hızla artyor, ordunun 
bilgi ve tecrübe vererek köyüne gön
derdiği gençler, yüz binlerin üstünde
dir. Askerlikte üstün kabiliyet göste
renlerin eğitmen olarak köylerinde ça
lışmaları, bilgiyi ve görgüyil bütün 
yurda süratle yayma ümidini kuvvet· 
lendirmektedir. 

İstihsal kıymetlendirilmekle, en 
büyük müstahsil olan köy korun
muş oldu. Cumhuriyet endüstrisi türk 
köylüsünün emeğini, koloni fiatlarına 
rekabet etmekten kurtardı. Huiasa 
hangi devlet tedbiri vardır ki nihayet 
köyde iyi tesiri duyulmasın. Köye aid 
devlet hizmetlerinin yurd bartasında
ki sahası her cumhuriyet yılında biraz 
daha geniş.emektedir. Bunların köy 
hayatına yaptrğı tesir ise, derinliğini 
her gün artırmaktadır. 

Köy kalkınmasındaki devlet ~edbir
lerinin yanında, köylünün kendı top
luluğiyle başardığı işler vardır. Bu 
topluluğa ilk hüvıyetini veren köy ka
nunu, 1924 yılında çıkmı~tır. R~j.imin 
bu eseri, geçen yılların şartları ıçınde, 
köy için çok faydalı olmuştu~.' An~.ak 
on dört cumhuriyet yılında turk koy
lüsünün kabiliyetleri artmış, memle
ket iktisadiyatı ise, ona da?a ~ızla bir 
çok yeni işleri başarma ımkanlarını 
hazırlamıştır. Köy topluluğundaki ye
ni unsurların yeni vazifelerini tanzim 
için kanunda esaslı değişiklikler la
zımdı. Dahiliye Vekaleti bu lüzumu 
zamanında duyarak köy kanununun 
bir çok hükümlerini değiştiren iki la
yiha hazırlamıştır. Geçen mayıs sonun
da Büyük Millet Meclisi dahiliye en
cümenine gelen bu layihaların köy ge
lirlerine temas eden hilkümleri bu ya
zıda tahlil edilecektir. Köy masrafları
na istikamet verecek köy programla
riyle bu programların tanzim ve tatbi· 
kını mürakabe edecek uzuvların vazi
feleri ayrı bir yazıda yer alacaktır. 

*** 
1924 tarihli kanuna göre köy işleri

nin bir kısmı bütün köylü birleterek 
imece ile yapılır. Bir kısmı da köyden 
alınacak para ile yaptırılır. Para kay
nakları şunlardır : 

1 - İhtiyar meclisi tarafından köye 
salınacak para (salma) 2 - Köy ka
nununa riayetsizlik yüzünden alınacak 
cezalar. 3 - Köyün arazi ve eml!kinin 
geliri. 4 - Köye vakfedilen arazi ve 
emlikin geliri. 5 - Avarız gelirleri. 
(Ağaç, arazi, emllk, para) 6 - İaneler, 
teberrular. 7 - Köy için ekilen tarla 
geliri. 8 - Köy tezgih, anbar ve dük
kanlarının iıletme geliri. 9 - Mühür
lenecek ilmühaberlerden alınacak pa-

Kemal ile arkadafı Kadrinin gece sa
at on birde kendi dükkanında hücum
larına uğramıştır. 

Hüseyini döğdükleri gibi 15 lira 
kıymetindeki camını da kırmışlardır. 
Hüseyin derhal merkeze gelerek ha
ber vermiş ve suçluları yakalattınnıt· 
tır. 

zel, ve tabii olamıyacak derecede de 
güzellikleriyle mağrur idiler. Ne akıl
ları ve ne de teşebbüs fikirleri ohm· 
yan bu bebekler, yalnız kalabalık ara
sında tuvalet teşhirine, gülümsemeğe, 
mekanik hareketlerle dans etmeğe, an
cak "yedek" olmağa ve ömi.irlerinin so
nuna kadar "yedek" kalmağa mahkum 
idiler ... 

Knebvort, sert sert sordu : 
- Ne var? 
- Bay Knebvort, bu filmde bana bir 

rol vermez misiniz ? 
Müdür gülümsedi : 
- Zaten filmde oynamıyor musu

nuz? Adınızı hatırlamıyorum ... Durun 
bakayım ... Bayan Limington değil mi
siniz siz ? 

- .Evet ... Oynıyorum, yani sahnenin 
ard planında duran mankenlerden bi
riyim. Zaten büyük bir rol de istemi
yorum, fakat şimdi yapmakta olduğum 
rolden iyicesini de yapabileceğimi 
hissediyorum. 

Müdür nomurdandı: 
- Rolünüzü başkalarından daha kö

tü yapamıyacağınıza eminim. Hayır, 
hayır, kızım, size vereceğim bir rol 
yok ... 

Adel çıkmak üzere iken onu geri ça· 
ğırdı : 

- Tabii, ihtiyar ananızla babanızı 
evde bırakıp buraya geldiniz; aandı
nız ki yılda bir milyon kazanacak ve 
her perıembe günü de yeni bir oto
mobil satın alacaksınız böyle değil mi? 
Yahud, bir büroda daktiloğraftınız ve 

Dahiliye encümenindeki layihalar 
da yukarıdaki gelir kaynaklarının hu
dudu biraz daha genişletilmiştir. Bun· 
tarın tahakkuk ve tahsilleri ise esaslı 
kayıdlar içine alınmıştır. Başlıcalarını 
sıra ile izah edelim : 

ı _imece; şimdiye kadar bir karar
la yapılan toplu çalıfma, artık köy büd
celerinde kıymet~ndirilmiş olarak yer 
alacaktır. İmece yoliyle hangi mevıim
lerde kaçar gün çalışılacağı ve bedenen 
çalı,acakların giındelikleri büdce ka
rarnameleriyle tayin edilecektir. Bu 
esasa göre imece ile yapılmış işlerin 
tutarı da büdcelerin masraf kısmında 
görülecektir. 

2 - Salına; köy işlerinde en çetin 
gelir mcv..ıuu &almalardır. Bir çok köy
lerimiz daimi gelir vadeden arazi ve a
kardan, taş ocağından, kaplıcalardan 
maden sularından, iskele ve saldan 
mahrumdur. Köyün nüfusuna ve istih
lak · abiliyetine dayanan gelirlerin 
kö> .ıdcelerinde büyük yer tutmaya
cağını şu rakamlar bize vazıh olarak i
fade eder : 

38500 köyden 11.17 5 9inin nüfusları 

150 den apğıdır. Nüfusu 150 ile 300 a

rasında 8655 köy vardır. Bunlardan ilk 

seriye giren yani nUfuaları 150 den 
aşağı köyler, kanunların gösterdiği 

köy işlerini değil muhtar ve korucu 

gibi köy adamlarının yıllıklarını bile 
karşılyacak halde değildir. Nüfusları 
150 ile 300 arasında olan köyler de faz
la bir faaliyet kuvvetinden mahrum
dur. 

Bu rakamların ilham ettiği diğer 
tedbirlerin izahı.na girilmiyerek bun
larla istihlake aid köy gelirlerinin 
büdcelerdeki vazih kıymetini hatır
latmakla kalınacaktır. 

Salma; köy halkına, köy meclisince 
yapılır. Köy halkı tabirinde - yeni la
yihalara göre - içinde oturmadığı hal
de oradaki malları ve faaliyetleri ba
kımından köyden istifadesi olanlar da 
dahildir. 
Salmanın miktarı ne olmalıdır. Kö

yün veriın kabiliyetinden azını almak, 
bir çok hizmetleri ieri bırakmak de
mektir. Fazlasını almaksa, köylünün 
hayat şartını darlaştırır, istihaal kllv
vetini azaltır. 

Şimdiye kadar bir çok karinelerle 
aalma yapılmıştır, arazinin dönümü, 
hayvanların cinsi, sayım ve ara.si ver
gilerinin tutarı bunlar araamdadır .. 

Hiç bir karineye bakılmıyarak köy 
ihtiyar heyetinin takdiriyle salmalar 
yapıldığı da vakidir. 
Salmanın en yüksek haddi ne olma

lıdır. 1934 tarihli kanun bunu muhtar, 
katib, korucu gibi köy adamlarının 
yıllıkları tutarının on misli olarak 
tahdid etmiştir. Bu miktarın da köyde 
bau huıust vazifeler yaratılarak çok 
kabartıldığı görülerek yeni layihada 
aalma yekunu başka bir esasa bağlan· 

günün birinde, makinenizin başında 
işsiz oturup düşünürken sizi sinema 
kumpanyalarından biri alsa güzelliği
niz ve birden bire .zuhur ediveren sa
natınızla çabucak Hollivud'un gözleri
ni kaınaştıracağınızı akıl ettiniz? Hay
di kızım, babanızın evine, yahud size 
bir lokma ekmek olsun temin edebilen 
yazı makinenizin ba~ına dönünüz ... 

Genç kız gillümaedi : 
- Ben kendimi sinemaya ani bir ka· 

rarla atmadım Bay Knebvort. Ben bu
raya, karşılaıacağım güçlükleri bile 
bile geldim. Bundan belika ne anam, 
ne babam var benim 1 

Knebvort kıza merakla baktı 
- Siz ne ile yafıyorsunuz? Bütün 

sinemalarda değilse bile bizim sinema
da yedek olarak para kazanılmaz. 
Eğer araba yarışları filmleri yaratan 
milyonluk direktörlerden biri olsay
d'ım belki yedekler de para kazanırlar· 
dı. Fakat benim yaptığım ideal filmde 
en fazla bef kiti rol alacaktır. * 

- Annemden bana küçük bir miras 
kaldı. Sonra, ben yazı da yazarım. .. 

Direktörün gözlerini stüdyonun ka
pısı.na doğru çevirdi&ini farkederek 
Adel sustu ; ve başını çevirince kapı· 
eşiğinde acaib bir hayalin durmakta ol
duğunu gördü. Bu, her halde, bir tec
rübe için bu suretle giyinmiş bir ak
tördü; bir ihtiyardı; fakat uzun boyu 
ve dimdik duruşu onu hiç de yaşlı 

göstermiyordu. Sımsıkı bir uzun ceket 
altında bir kUlotu ve çizmeleri var
dı. Boynundaki yüksek yakalık ve ye-

Kendisi memleketimizi ziyaret et
mek imkanını bulduğundan dolayı çok 
memnundur. 

mı-;tır. Şöyle ki : 
A - Salma; köyde oturanlara, ver

mekte oldukları arazi, bina. yol, ka
zanç ve hayvanlar vergileri tutarının 

yarısını geçmiyecektir. 
B - Köyde oturmayıp da malları ve 

faaliyetleri bakımından köyden fay· 
dalananlara, bu faydadan dolayı ver· 
mekte oldukları yukarıdaki dört ver
ginin tutarının gene yarı&ını geçme
mek üzere aalma yapılacak, ancak bu
mallardaki hizmetlerıyle köy hizmet
lerinden istifade dereceleri göz önün
de tutulacaktır. 

Salmaıara itiraz yapılırsa kati karar 
kaza veya vilay<:t idare heyetine aid
dir. Salı.nan parayı vermeyecek olan
lar o yılın budce kararnamesinde göa
terilen kıymetler üzerinden manaul 
verebilir yahud köy işlerinde çahJır

lar. 
Pazar ve panayır kurulan günlerde 

satıcıların işgal ettikleri yerlerin met· 
re murabbamdan alınacak gündelik 
sergi resmiyle köydeki kira, binek, 
yük araba ve hayvanlardan, her türlü 
nakil vasıtalarından, bisikletlerden 
köy hududu içindeki liman ve göl
lerde çalışan motorlu motorsuz na
kil va .. ıtalarmdan alınacak resimleı 
köylere hissedilir derecede gelir te
min edecektir. 

3 - Köy yardım tarlası; yeni 15.yi -

halarda köylerimiz için daimi bir ge -

lir teıis edilmek iıtenilmiıtir. Köy it
lerine para ile ittirak hiaaeıini azalt

mak ve köylüyü para külfetinden ko

ruyarak emekle topluluğa hizmetini 
kolaylaştırmak için köylerde birer 

(yardım tarlası) yapılması uygun gö-

rülmüttUr. 
Köyün manevi f&hsiyetinin malı ola

cak olan bu tarlanın hacmi köyde mev

cud çift baıına bir dekar ve bahçe olur

sa yarım ar olacaktır. Köy sınırlan i

çinde devlete veya hususi idareye aid 

arazi, bağ, bahçe varsa yukarıdaki nis

bet dahilinde yardım tarlası yapılmak 
üzere parasız köye verilecektir. Böyle 
bir yer yoksa kanunlarına göre iltim
lak yoliyle temin edilecektir. 

Yardun tarlalarını muhafaza altına 
almak, her yıl imece yoliyle sürdürüp 
ektirmek, biçtirmek, mahsulünü topla
mak, gelecek yılın tohumluğu ayrıl
dıktan sonra artanını satarak köy san
dığına yatırmak köy vazifeleri araı.ma 
alınmıştr. 

• •• 
Cumhuriyet yılları türk köylüıUnün 

asil ruhunda yaııyan başarı kuvvetle
rini artırdı. Yeni kanunlar da maddi 
imkanları genişletmektedir. 

Bu iki kudretin, köylerimizi de, 
büyük hamlenin saflaruıda ilerletece
ği muhakkaktır • 

KemaJONAL 

ni olmakla beraber kocaman plaıtron 
kravat, uzak maziyi hatıTa getiriyordu. 
Ceketinin altından kül rengi kadife· 
den altın düğmeli bir yelek görünü
yordu. Sanki 1850 de yaşamış bir ced
din divardaki resmine bakarak giyin
mitti. Eldivenli elinde yanları kıvrık 
bir silindir şapka tutuyordu. Diğer eli 
ile de altın ba~lı bir bastona dayanıyor
du. Derin çizgilerle kaplı yüzünde aaf· 
lık okunuyordu. Saçsız başının çırıl
çıplak olduğunu unutmut gibi idi. 

Jak Knebvort hemen yerinden fırla· 
yıp ziyaretçiyi karşıladı. 

- Ah, bay Longval, ıizi burada gör· 
mekle cidden memnunum. Mektubumu 
aldınız mı? Evinizi film çevirmekte 
kullanmamıza müsaade etmek lutfun
da bulunacağınızdan dolayı ıize naİul 
teŞ:Ckkür edeceğimi bilemiyorum. 

Demek ki bu adam Dower House'un 
sahibi olan Sampson Dongoval idi ı 

Adel şimdi hatırlıyordu : Ona Çayçes· 
terde "Modası geçmit adam" adını 
veriyorlardı. Filim kumpanyasınm dıt 
manzaralar çekmeğe gittiği bir gün 
ona divarları dökülen, bahçesini otlar 
kaplıyan büyük ve acaib bir ev göste
rerek "Modası geçmiı adam" ın evi ol· 
duğunu söylemişlerdi. 

İhtiyar : 
- 'Gelip sizi görüraem iyi edeceği

mi düşündüm, dedi. 
Longvalin sesinck, bir huıusiyet 

vardı. Adel şimdiye kadar bu derece 
tatlı bir .es ifitmemişti. Bu acaib ada
mı yeni bir alaka ile tetkike başladı. 

Vaydman'ın yapbğı itlere gelince; 
bunları ıöyle biliyoruz: 29 yatında 
olan bu alman genci, yalnız para için, 
dört erkekle bir kadını nasıl öldür· 
müt ve nasıl evinin bahçesine veya 
mahzenine gömmüt olduğunu, hiç bir 
tevile sapmaksızın, teker teker itiraf 
ebnittir. 

- Roje Löblon ile onar bin frank 
ıennaye koyarak birlikte ticaret yapa
caktık; Roje bu paranın yansını ge
tirdi. Fakat banknotlar kar1111nda nef
aimi ubtedemedim. Enae&ine iki kur
ıun sıktım. .. 

_ Jan dö Koven (geçen 23 tem
muzdan beri ortadan kaybolan ameri. 
kalı genç dan&Öz) le lokantada tanıı
bk. Evime davet ettim, geldi. Bana 
çantasındaki bet bin frankla beı yüz 
dolan gösterince dayanamadım, boğ-

dum. .. 
- Şoför Kufi ... Üzerinde 2500 fran

gı vardı. Onu da enseıinden vurdum. 
Otomobilini alıp evime retirdinı. 
Başka şekle ıoktum. .. 

- Fromer bana parası olduğundan 
babaetmiıti. Eve çajudıın. Öldürdüm. 
Fakat üzerinde topu topu 300 frank 
(15 lira) çıkb ... 

Vaydma.n'ın kurbanlan yalnız bun
lar mıdır? Kimbilir? Fakat polis, kati
lin ortaklan oldufunu meydana çıkar
mqtır. Vaydmaa bir çetenin cellicb 
mıdır? 

Her ne olurta olsun Vaydman İn
ıan değil, canavardır: Paralanna ta
ma ederek kendi cinsinden bet zaval
lıyı alçakça öldünnüştür. Bir kurt bi
le bunu yapamaz. 

Canavarın anaaı, 57 yqmdaki bu 
zavallı kadın, oğlunun cinayetlerini 
haber alınca bajınnııbr: ''Gebersin de 
kendi de kurtulsun, bizi de kendinden 
kurtarsın!" 

Bir ananın böyle feryad edobilmeai 
için ne dayanılmaz acılar çelanit olma
a.ı lwmdır. 

Metn1 müdafaa ve vatanı koruma 
lwıriç, iaean inaanı naaıl öldürebi
lir? - N. Baydar 

Yalova kaplıcalarında 

yapdacak yenilikler 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Yalova 

kaplıcalarında yeniden bazı tıbbi ve 
fenni tesialt vücuda eetirileceği, halk 
için yeni ucuz paviyonlarla bir hamam 
daha yapılacağı haber veriliyor. 

Su tesisatının yetiştirilmemesi yil
zünöen geçen sene açılamıyan yeni o
tel gelecek mayısta kati olarak açıla
caktır. 

Yurddaş! 

Malatya'nın altrn renkli ve 
bal tatlı kayısısını evinden eksik 
etme! 

Yurddaşl 

Yerli malı, yerli malr 
Her türk onu kullanmalı! 

- Umarım ki ev ve bahçe itinize uy
ğundur. Vakıa hepsi hazin bir halde
dir; ancak onlara büyük babamın za
manındaki gibi bakmağa imkan yok ... 

- Bay Longval, bana da 1 ;zım olan 
böyle bir evle böyle bir bahçedir. Size 
bunu derhal söylemek istemediğimin 
sebebi canınızı sıkmamak içindi. 

İhtiyar kibar bir terennüm tatlılığı 
ile gülerek : 

- Hayır, hayır, dedi. Bunda canımı 
sıkacak ne var? BiUikis, aiıı:e cinli ve 
perili bir ev lazım olduğunu bildiğim
den teklifiniz adeta hoşuma gitti. E
vim cinli ve perili olmamakla beraber 
böyle meskenlere benzemez de değil
dir. Dower Hourse'un eski sahiplerin
den biri bir delilik buhranı esnasında 
kızını öldünnliş oldugundan halk, yıl
larca zavallının geceleri evi ziyaret et
tiğine inanınııtır. Hizmetçilerimden 
oıri kızın hayalini bir gece gördüğünü 
sôyler, dururdu. l<'akat ıtiraı ederim ki 
ben hayal meyal görmedim. Zaten hiz
metçi de kullandığım yok. Bununla 
beraber artistler evimde kalmak ister
lerse bef altısını kabul edebilirim. 

Knebvort bu sözleri memnuniyetle 
karşıladı. Zira yapmış olduğu tahki
kattan oralarda artistlerin geceyi ge
çirebilecekleri bir otel bulunmadığını 
öğrenmişti. Bununla beraber,ba.ıı ak
şam ıahneleri çekmek mecburiyetinde 
idi ve bu sahnelerden biri de ancak 11e
her vakti çekilirııe beklenilen tesiri ya
pabilirdi. 

-Bitmedi-
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Nasıl Yetişiyorlar? 
M~dame Curie 

-4-

MES'UT YILLAR ve SONU 
Madame Curie radyomu aramakla 

geçen bu yıllarmdan bahsederken şöy
le diyor : 

"Hayatımızın en bahtlı ve en güzel 
aenelerini, bütün günlerimiz çalışma
ya hasredilmiş olarak, burada geçir
dik. Bütün vasıtalarımız yıpranmış, es
ki çam masalar üstünde idi. Onların ü
zerine radyomun toplıyabildiğim kıy
metli parçalarını koyuyordum. Gece 
olduğu zaman beraber çalıımalarımı

.zm neticesinde elde ettiğimiz bu mah
aullerin hafif ışıklı siluetlerini her 
tarafta gördükçe hissettiğimiz mem
nunluğu şimdi gibi hatırlıyorum.,, 

ULUS 

Gençlere soruyoruz ? 

, 

Aıağıdakl mürekkeb faiz meselesini 
hallederseniz mükalal kazanırsınız! 

Mi11i Ekonomi, Yerli MaUar ve Arttırma Haftası 
içindeyiz. Bu hafta içinde bütün bir sene içinde bu sa
hadaki faaliyetleri ve şahsi gayretlerimizi gözden geçi
ririz. Şimdi bu münasebetle gençlerimize bir sual so
racak ve bunun cevabını istiyeceğiz. 

:Mesele bir miirekkeb faiz me~elesiclir 
Türk kumandanlarından Timürlenk 1402 sene~in

de Ankara muharebesini yaptıktan sonra bir bankaya 
bir tek liar yatırmış olsaydı, yüzde beş faiz getirecek 
olan bu para, bugün kaç lira olurdu? 

Bu meseleyi doğnı halledenler'! Ulus gazetesi genç
Jik sayfası adresine gönderecek olurlarsa doğru haJle
denler arasında kura çekilerek birinciye bir pergel ta
kmu, ikinciye giizel bir miirekkebli kalem, iiçünciiye 
bir hüyiik kitab, dördiinciiye«._üzcl bir ceb defteri, gii
zcl hir kurşun kalem hediye edeceğiz. 

~ . 
_, •............................•.................................................. \. 

Pasteur'un istikbal, zenginlik ve 
bahtiyarlık tapmakları adını verdiği 

laboratuarların bu en acınacak halde
ltinde karı koca yapmaya muvaffak ol
duldarı keşif hakkında o devrin mat
buatı senelerce bir tek kelime yazma
dı. Fakat onlar şöhret için çalışmıyor
lardı. Bundan müteessir ve meyus ol
madılar. Keşfettikleri maddenin yeni 
yeni hassalarını araştırmaya devam 
ettiler. 

cuğu ile kalmıştı. Evlenmeden önceki 
senelerinde tavan aralarında oturan ve 
kışın kömürsüz sobasına bakarak so
ğuğu vücudunda bir acı halinde duyan 
Madame Curie, bu yoksulluklardan ü
midsizlenmemişti. Küvetinin içerisin-
de suların donduğu geceler nadir de
ğildi. Aynı odada yemeğini bir ispirto 
lambası üzerinde hazırlar ve ç.ok za
manlar ekmeğini bir fincan kakoaya 
batırarak karnını doyururdu. Evlen
dikten sonraki üç sene de çok küçük 
bir evde oturabildiler. Sabahleyin ko
cası ile beraber tahlil ettiği kimyevi 
mahsulleri toprak veya dökme çanak
larda karıştırmaya başlamadan önce 
basit bir hizmetçi gibi evinin işini gö
rür ve mütevazi yemeğini hazırlardı. 
İren'in 1897 de doğması üzerine hayat
ları büsbütün güçleşmiıti. Evlerini de
ğiıtirdiler. Maddeten biraz nefes al
maya başladıkları bu ikinci meskenle
rinde yaşarlarken bir bahar ak~ı o
na sevgili kocasının cansız ve ezilmiş 
vücudunu getirdiler. Zavallı kadın bir 
anda her şeyinin yıkılmış olduğunu 

hissetti. O, yalnız kocasını değil, ruh 
arkadaşını, ve ilim yoldaşını da bera
ber kaybetmişti. Artık böyle yap yal
nız laboratuvarda ilim araştırmala
rına devam edebilecek miydi? Buna 
muvaffak olabilecek zaman ve imkanı 
elde edebilecek miydi ? 

~ Gençlik anketimize gelen cevablar ~ 

Bu sıralarda, 1900 aenesinin yazında 
idi ki Bay Curie beklenilmiyen bir tek
lif karşısında kaldı. Cenevre üniversi
tesi tarafından kendisine fizik kürsü
aü tahsis edilmişti. Bundan pek mem
nun olan ve hatta oraya gitmeyi bik 
taaarlıyan Pierre Curie, tetkiklerini 
yarı bırakmamak zarureti ile bu tekli
fi ı-oddcdebildi. Bu sıralarda Henrie 
Poincare bu mühim ilim adamının 
Fransadan ayrılmaması için tavassutta 
bulunarak onu fen fakültesine Chargc 
de Cours tayin ettirdi. Aynı zamanda 
ınadame Curie de Sevre yüksek mu
allim mcktebt.nc fizik müzakerecisi ol
du. 

Hasan - Ali YÜCEL 

Dünya gençliğinden 

haberler 

. -................................................................................... ,.. 

Milleti·n kurtarıcısına kavuştuğu gün 
Cevab I - Türk tarihinde en ziya

de zevkinizi okşıyan hadise hangisi
dir ? Diye sorulan bir sual şüphesiz 
ki üzerinde çok düşünülmesi gereken 
bir sualdir. Çünkü, kati tarihini tesbit 
edemediğimiz bir zamanda başhyan, 
asırlar ve asırlarca devam eden yük
sek bir medeniyet içinde hoşumuza 
giden o kadar çok hadiseler vardır 
ki 1 

ya Mülkiyeden çıktıktan ıı.onra Ha
riciye Bakanlığı emrine girmek isti
yorum. 

Cevab III - Türk inkilabı muhar
rirleri içinde hoşuma giden kimseler 
ve hoşuma giden eserleri şunlardır : 

F. Rıfkı Atay - Roman, Taymis kı
yıları 

Halide Edip • Kalb ağrısı, Sinekli 
Bakkal 

İsmail Habib • Tunadan Batıya, O 
zamanlar. 

1903 de Madame Curie, ı-adyoaktif Ameli mimarlık kursları 
ıunıurlar hakkındaki tezi ile fen dokto-

Ben, hem yakın bir zamanda oldu
ğu ve hem de Türklerin "Yeni bir 
devlet daha kurmalarının, istiklalle
rini kayıtsız ve şartsız ellerine alma
larının,, başlangıcı sayılabileceğinden 
"Atatürkün Samsuna çıkışını,, ele a
lıyorum O çıkış • ki türk milletine 
yeniden istiklal kazandırmakla neti· 
celendi - sırf millete, onun yüksek 
kudret ve kabiliyetlerine güvenile
rek yapılmıştı. Ve o millet ki ne za
mandan beri kurtarıcısını bekliyor
du: artık ona kavuşmu,tu. 

Bunlardan başka : Hasan Ali Yü
cel, Peyami Safa, Faruk Nafiz ken
di sahalarında çok iyidirler. 

Cevab IV - Medeni dünyanın ıon 
keşifleri arasında en ehemiyetli gör
düğüm telsiz ve daha inkişaf ettiği 
halde de Televizyondur. Çünkü her 
ikisi de (bilhassa Televizyon) insan
ların mukadderatı üzerinde hakim o
labilecek birer keşiftirler. 

rasını elde etti. Bundan sonra karı ko
ca Londrada radyom üzerine bir kon
ferans verdiler ve kırallık cemiyetinin 
Davy madalyasını aldılar. Aynı sene
nin sonlarında yeni bir haber ilim ale
minde bir yıldırım gibi akisler yaptı. 
:Mademe ve Mösyö Curie ile arkadaş· 
lan H. Bocquercl'e .Nobcl mükafatı 

~erilmişti. Becquercl esasen meşhur 
bir ilimdi. Fakat Curie ismini halk ye
ni duyuyordu. Ec:nebi bir memleketin 
takdir ve şahadetinden sonradır ki 
Fransa, yetiştirdiği bu büyük ilim a
damlarının kadrini anlamıya başladı. 
Pierre Curie Sorbonne'a profeı:;ör ta
yin edildi. Fizik ve {adyo activitc kür
süsü kendisine tahsis olundu. Ona Le· 
jion Donör nişanı verilmek istendi. 
Fakat Curie bunu reddetti ve maarif 
nezaretine yazdığı mektubta şöyle de
di : 
"Nişan sahibi olmak arzusunu duy

muyorum. Fakat bir laboratuvarım ol· 
aun isterim.,. 

1905 de ilimler akademisi onu ken
dine aza seçti. Bütün bu gürültüler, 
mütevazi ve ilmi ilim için seven insanı 
rahatsız ediyordu. Çünkü bu türlü 
dağdağalar çalı§mak için lazım olan 
huzur ve rahatın düşmaru idiler. 

Ne yakık ki bu değerli alim, çalış· 
malarınm en kıymetli yemişlerini el
de edeceği bir zamanda feci bir kaza
ya kurban gitti. 1906 yılının 17 nisa· 

· nında Pont-Neuf civarında Dofin so
kağından birden bire çıkan bir kamyo
nun altında ezildi. Daha 47 yaşında i
ken sevgili karısını ve tek ideali olan 
ilim ve fenni dehasından mahrum bı
rakan P.Curie hakikatte büyük bir kah 
ramandı. Hayatın her yoksulluğuna gö 
ğüs gererek ve onun bütün gösterişle
rinden kaçarak yaşadı. Kırları, serbes. 
hayatı ve varlığın en tatlı §:eyleri di
ye tavsif ettiği çiçekleri sevmekle ik
tifa ederdi. Bütün zevkleri ve eğlen· 
celeri bu hasbi hayatın tecellilerinde 
toplanmıştı. Umumiyetle insanları çe
ken her türlü eğlence ve hazlardan sıri 
ilim ve hakikat için elini eteğini çeke
bilmek, büyük bir kahramanlık değil 
midir ? 

Mademe Curie dul kaldığı zaman 
39 yaşında idi. Son bir iki sene iç.en;in
de, yıllardanbcri çektikleri maddi sı
kıntılardan kurtularak ilerki günleri
ni sevgiye ve ilme vererek yaşıyacağı

nı ümid eden bedbaht kadın, şimdi 
sevgilisinden mahrum ve yetim iki ç.o-

Amerikada masaçuzet'deki teknolo
ji enstitüsünün mimarlık mektebi ta
lebesi için yeni bir kurs açılmıştır. 

Burada birinci sınıf talebesi, şimdiye 
kadar genç mimarların mektebi ta· 
mamladıktan sonra öğrenmeğe ba§\2-
dıkları bir takım malfunat elde eder-

ler. 
Bu kursun müfredat programında 

en iyi malzemeyi satın almak, ufak 
evlerin planını yapmak, bir müteah
hid bulup onunla temas ve müzakere
ye girşmek ve in~tın bütün safha
larını adım adım takib ve kontrol et-
mek vardır. Bundan sonra evin içi~ 
vurulacak boyalarla, etrafındaki man
zarayı ve bahçeyi tanzim projeleri ya
pılır. 

Böylece bir bina yapıldıktan sonra 
satılarak onun parası ertesi sene bu 
kursta çalışacak talebeye sermaye ol
mak üzere saklanır. 

Çocu kuırda tiyatro ve 

sanat zevki. 

Nevyork şehri terbiyecileri, talebe 
arasında tiyatro zevkini yükseltmek 
için şehrin tiyatrolarından birisini 
tutmuslardır. Burada her cumartesi 
günü Öğleden sonra bir temsil veri
lir. Bu temsilde bütün seyirciler mek
teb talebesi olduğu gibi, temsili ve
renler de 8 ile 18 yaşı arasmda bulunan 
çocuklardır. Bu çocuklara devamlı su
rette temsil, müzik ve dans dersi ve
rilir. Burada çocukların görmesine ve 
oynamasına elverişli her türlil piyes
ler temsil olunur ve bu suretle hem 
oynayanlarda, hem de seyredehlerde 
temaşa zevki uyanır ve yükselir. 

Orta mekteblerde 

pilotluk dersleri 

Amerikada yeni Cersey'deki Tinek' 
de bulunan bir orta mektcbte talebeye 
bütün teferuatiyle tayyare pilotluğu 
dersleri ve ondan sonra da lisansı ve 
rilir. Bu mektebte talebe, geç.en sene
nin temmuz ayında hiç bir kazaya. 
zarara uğramaksızın, 5000 uçuf yap
mışlar, dokuz erkek, bir kız çocuğu 
da tek başına uçmuşlardır. Bu talebe
den dört tanesinin şimdi elinde tica· 
ret nezaretinden verilmiş resmi pilot· 
luk şehadetnamesi bulunmaktadır. 

Bir milletle bir milli Şefin birleş
mesi ise hoşa gidecek bir hadise de
ğil midir ? 

Cevab II - Sulhu· kendisine ülkü 
edinen Kemalist Türkiyeye hizmet 
etmek için - bu suretle hareket eder
sem onun için daha fayJalı bir un
sur olacağıma kanaat getirdiğimden • 
lisenin Edebiyat şubesi ve Hukuk ve· 

Cevab V - Ulus gazetesinin Genç
lik sayfasında Türk gençliğinin il
mt seviyesine yakışır bir halde, sık 
sık onlar için açılmış bu nevi anket
ler görmek ister, daha ziyade bugü
nün büyilk davaları, herkesi alakadar 
eden hadiseleri üzerinde esaslı etüd
leri okumak arzu ederim ... 

Ankara Erkek Lisesinden 

ISMAIL ARAR 

Devrekten gelen bir cevab 
1 - 26 Ağustos büyük taarruzu; 

düşamanın 13 gün gibi kısa bir za
manda "Akdeniz,, e dökülmesi tari· 
himizin en büyük hadisesidir. Ve bu· 
nu türk tarihinde şerefli ve zevkli 
bir hadise olarak tanıyacağım. 

2 - Atamızın emanetlerini ebedi
yete kadar yaşatmak, yükseltmek ve 
onun emirlerini harfiyen tatbik ede
rek, kendi mesleğim sahasında, çalı
şarak yurduma ve milletime faydalı 
bir unsur olabilmek idealimdir. 

3 - En çok beğendiğim nesir ils· 
tadı Falih Rıfkıdır. Yazılarım zevk· 
le okurum. Gazeteci Sabiha Zekeriya 
da sevdiğim muharrirler arasındadır. 
Nurullah Atacı münekkit olarak ta

nır ve beğenirim. 

Romancılardan Reşat Nurinin eser
leri en çok zevkimi okşar. Okumadı
ğım romanı yok gibidir. Bilhassa 
''Akşam güneşi,, ni üç defa okudum. 
Hakiki benliğimi onun eserlerinde 
bulurum. 

4 - Şüphesiz, telgraf ve telefon .. 
Bu icatların be'eriyete büyük hiz
metleri dokunması itibariyle ehemi
yetlidir. Bunlar vasıtasiyle hadisatı 
dakikası dakikasına ,e hatta saniyesi 
saniyesine takib ediyoruz. 

5 - Ulusun gençlik sayfası şimdi
ki nefasetini muhafaza etmesi bizim 
için kafidir. Bununla beraber bu say
fada şiire de yer verilirse daha fay
dalı olur. 
Saygı ve selamlar. 

Devrek : M. Raul Güngör 

Türk tarihinin ufkundaki şafak renkli nokta: 
lstiklôl savaşı? 

1 - Türk tarihinde en ziyade zev
kimi okşayan hadise hangisi? Hiç 
düşünmeden ve tarih bilgimin derin
liklerine dalıp gitmeden hemen cevab 
vereyim; 

Ben, İstiklal savaşını okurken bu 
hadise karşısında ürperdiğim kadar 
hiç bir hadisede ürpermedim. 

Ulusumun tarihi muhteşem bir u
fuktur. Onu, yorulmadan usanmadan 
bir ömür uzunluğunca seyredebilir· 
siniz. Fakat bu ufukta şafak rengin
de bir nokta görürsünüz ki ona, bu
günkü türk ulusunun istiklal savaşı 
derler. Ben istiklal savaşının çocu
ğuyum ve onu severim. 

2 - Yurdda ve cihanda sulhu ken
disi için ülkü edinen Kemalist Tür
kiyeye ne türlü hizmetlerde bulun
mak üzere hazırlanıyorsunuz? 

İzin verin de küçük bir duygumu 
yazayım; Japonyada bir torpil icat 
edilmişti de tecrübesi için - yanıl
mıyorsam - yüz japon genci hayatla
rını ortaya koymuşlardı. 

Düşündüm. Acaba bizde, hayatı
nı verebilecek fedailer çıkar mı? Ba
na öyle geliyor ki on yedi milyonluk 
türk ulusu, bugünkü Türkiyenin eze
li fedaileridir. Yalnız istiklal sava
şı; Çanakkale diye iki misal, kanaa
tımm doğruluğunu göstermeğe kafi-

15. 12. 1937 

1 .. Arttırma haftası ve genç mekteblilerimix 
.... . . . ·-

Gençlerimiz ekonomi ve arttırma 

hahası hakkında neler düşünüyorlar ? 
Hu haftaki gençlik ~ayfamız, Milli Ekonomi ve Artırnıa 

Haftasma rastla<lığı için bu dava hakkında türlü Ji;oelerde 
okuyan gençlerimizin ne düşündüklerini öğrenmek istedik. 
Bu gençlerden bir kaçının arttırma meselesi hakkında bir 
arkadaşımıza sö~·Jcdiklerini, sıraı;iy]e aşağıya yazıyoruz: 

Kız lisesinden Şermin Argun: 

Bir memleketin yükselmesi ancak 
ulusal ekonominin gerçekleşmesi ile 
belirir. Türkiyedeki ekonomik olu
şun ilk göze çarpan vasfını memle
kette mevcud olmayan endüstrinin 
devlet eliyle kurulmuş olmasında gö
rüyoruz. Bugün memleketimizde ku
rulan fabrikalar bizim bütün ihtiyaç
larımızı gidermektedir. Bizi garbın 

bir pazarı olmaktan kurtaran Büyük 
öncı~.:. '-•• _..,.,_...,_ a-:a.1ra1ırl• on-.unrn• 

Kız lisesinden 
Nermin Türkmenler: 

Her şeyi bilen ve büyük bir kudret
le yapan Türk, yerli giyinmesini ve 
biriktirmesini de bilir. Türk, hızını 
Büyük Atasından almıştır. Bu hızla 

ekonomi sahasında saadete, refaha ve 
yükselişe gidiyoruz .. 

Kız lisesinden Güner Lendey: 

Yurdumuzda her sene açılan yeni 
fabrikaları gördükçe içimizde anla
tılmaz bir sevinç duyuyoruz. Ulusu
muzu rahat ve saadet içinde yaşat
mak benim gibi her Türk gencinin en 
kuvvetli isteklerinden biridir .. 

Erkek lisesinden Arif Engiir 

İstihsal menbalarımızı çoğaltmak, 
endüstrimizi devletleştirmek için eli
mizden gelen yardımı esirgememe
li ve bunu bir vatan borcu bilmeli
yiz. Cumhuriyet havasını teneffüs 
eden her yurddaş yerli malını yaban
cı malına tercih etmekle vatani bir 
vazife yapmış olur. 

dir. 
Şimdi cevabımı yazayım; bugü

nün Kemalist Türkiyesine biz her 
şeyden evel yeri gelince hayatımızı 
vermek suretiyle en büyük hizmeti 
yapabiliriz. Yurdumuza göz dikilme
sine tahammül edemeyiz; ve bu aziz 
vatan uğrunda yapmıyacağımız feda
karlık da yoktur. 

. 3 - Türk inkılabı muharirleri i
çinde şairlerden Kemaleddin Karni
yi, romancılardan Yakub Kadriyi se
verim. Ne yazık ki, tanıdığım münak
kid yoktur. 

Bunlardan Karninin kitabı yok. 
Fakat bir yudumcuk şiirlerini oku
dum ve beğendim. Yakub Kadri Ya
banı verdi. Gördüm ve düşündüm. 
Bunlar yurdumu seven adamlardı on
ları sevmemek mümkün olur mu? 

4 - Medeni dünyanın son keşif
leri içinde en ehemiyetli gördü
ğüm radyodur. Çünkü günden güne 
tekemmül eden bu makina, istikbal
deki insanlığa çok şeyler vadetmek
tedir. Daha bugünden, bir müzik, 
bir mekteb, bir sahne olan radyo, 
bence bütün keşiflerin en mühimle
rindendir. 

S - Şimdi Ulusun gençlik sayfa
sını nasıl görmek istiyorsunuz? sua
line geliyorum. Biraz geriye doğru 
gideceğim: 

Gazeteniz Hakimiyeti Milliyelik
ten Ulusa geçtiği zaman ondan bir 
şeyler istedik. Fakat ne yalan söyle
meli on beş yirmi gün evveline ge-

Tecim liseainden 
Niriiment Okten: 

Ulusal servetimiz artacak, banka• 
larda paramız çoğalacak .. Bunun içill 
ulusal endüstriyi kurmak, ulusal batı• 
kalan kuvvetlendirmek lazımdır. lY 
konomik eğemenlik ancak para bi· 
riktirme işini kuvvetlendirmekle t>a• 
yarılır .• 

Tecim lise8inden Rafet Bilkt11'1 . 
u:,. --~-,_. -'..-..a.- o•" .. - ' •s. 

makine başında arayan bir mm.et\ i· 
Köylünün gülüşü, makine seslerı b 
zim görmek, duymak istediğimiz id~~ 
allerdendir. Bunu ancak yerli ıı
kullanmakla baıarabiliriz •. 

Tecim liseainden Fethi Tarlat11 

Biz, sanayide, ziraatte planlı çal~ 
mayı hedef ittihaz eden, bu atan 
ilerliyen ve yükselen bir ulusu;: 
Türk gökleri altında yaşayan yur 
daşlarımızdan dileğimiz : 

Üstündeki elbise, ayağındaki kıırt• 
dura ve yiyeceği yerli olmasıdır. 

Hukuk Fakiiltesinden 
Münür Abdiirrahim: 

Bugün sanayi kuruluşun iki esastı 
kapital kaynağı vardır : • 

Biri, fertlerin kazançlarından rtıe{. 
dana gelen arttırmadır, diğeri de\' e 
tin büdçe varidatıdır. Fertlerin artı~ 
ma şeklinde bankalara yatırdıklart 
paralar, bankalar kanalından sırı~ 
kuruluşlara akar. Bankada ne ka~ r 
çok para birikirse sanayi de o ka. :. 
çok para akacak ve memleket endii 
trisi inkişaf edecektir. 

linciye kadar Ulus'ta aradığımız şef• 
lerin çoğunu bulamamıştık. .,e 

Şimdi Ulus bir bahara giriyor r 
bir sayfasını bize verirken sorııY0 ' 

Ben, yalnız üç şey istiyeceğim. rl 
A) İlerlemiş ulusların genÇ~rı· 

ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar, b 
tarla tanışamazmıyız? ~ 

B) Garb kültürünü benimseı11~i 
türklüğü dünyaya tanıtmak ve hB 

0
• 

dünyada herkesten üstün kılmak t<•• 
lacaktır. Bunun için bize garbın rı· 

1 Y . b" ı· öğre pı arını açınız. anı ır ısan ·ıe 

memiz neye mütevekkıfsa bunu b
1 
••• 

temin ediniz. Bilhassa bunu çok 
1 

tiyoruz. . c!e' 
C) Cihanı bırakalım ama hıÇ 

- ·1 . t "yorut.· gı se yurdumuzu tanımak ıs ı i· 
Albümler, hatıralar bizi tatmin etl11rır 
yor. Yurdun bilhassa şark tarafları 
gözlerimizle görmek istiyoruz. .... 

• 111e"' 
Bazı milletlerde gazetelerın ıf 

tebleri, hastahaneleri, falan var~1' 
b. h • . tiyeC ama ız er şeyı Ulus'tan ıs 

değiliz. 

YurddQ.f ! 

Bu halta bir kaç kavanoı 
reçel ve bir kaç şişe şurtıP 
yaptır, kilerine koy. 

YurddQ.f ! 
Yeni içtimai ahlô.k yerli 

d . r 
~al:. kull~-~.':::~ 
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i .................................................... I 
l le<rübe edilmlı 

1 
fayda il 2 formül 1 

.................................................... 
Hernevi kiğıdlar için: 
A 

Su 
Metol 
Metabisulfite de potasse 
Acide pyrogallique 
Sulfite de sodium (anh.) 
Bromure de potassium 

B 

1000 Santilitre 
4 gram 
10 .. 
10 " 

50 " 
1 " 

Su 1000 santilitre 
Carbonate de sodium (anh.) 80 eram 

Pozları normal negatifler için her 
iki terkibte müsavi olarak. Fazla pozlu 
fotoğraflarda A kısmım hafif resim

lerde ise B kısmını ziyadeleştirmek 

suretiyle istimal edilecektir. 16-18 de
recede tabii developman müddeti 5 

dakikadır. 

· Her nevi film ve plaklar için: 
SU 1000 santilitre 
Metol 1.5 er. 
Sufite de ıod. (cris.) 50 er. 
Hydroqinone 6 er. 
Carbonate de ıodium (criı.) 100 er. 
Bromure de potasse 1 gr. 

Normal vaziyette deveJopman müd
deti ı i/a 2 buçuk dakikadır. 

Durgun deniz. üıtünde kotralar 11e akiıleri 

Bu banyoya yarı yarıya su karıştı
rıldığı takdirde konrastları daha ziya
de hafifleştirir. 

Fotoğraf allrken 
Poz müddetini doğru 
nasıl hesab edebiliriz? 
Yeni çahfmağa başlıyan amatörün 

teıadüf edeceği güçlüklerden birisi de 
poz müddetinin tayini olacaktır. 

Filhakika bu müddet bazı amiller ve 
hldiıelerin tesiri altında olarak de
fıttiğ i cihetle resim çıkarılırken na
zarı dikkate alınması icabeden şartla
rı apğıya koyuyoruz: 

1 - Resmin çıkarıldığı saat 
2- Mevsim. 
3 - Havanın vaziyeti 

4 - Çıkarılması matlilb mevzuun 
cinai. 

5 - Diyafram açıklığı. 
6 - Kullanılacak plik veya tilmin 

hasaaaiyet derecesi. 

Uzun bir pratik ve tecrübe devre.in
den aonra poz müddetini doğru heaab 
•debilmeğe al?fi1cak olan amatörlere 
bilhaaaa ilk zamanlarda piyasada mev
cud muhtelif cina ve marka pozomet

felerin iyilerini kıymettar bir muavin 
olarak tavıiye edebiliriz. Mamafiye, 
iyi pozometrelerin vereceği neticeyi 
bir çok tecrübelere dayanılarak ya
Pılmış poz tablolarının da verdiği sa
bittir. 

Moro isminde bir franaız tarafın

dan tertib edilerek 1927 senesi Photo 
:Revue mecmuasında intişar eden bir 
tabloyu bu nüshamızda amatör okuyu
cularımıza bir yardım olmak üzere 
ııeırediyoruz. 

Bu tablo, görüleceği veçhiyle A. B. 
C. ve D cedvellerinden mürekkeb ol
inak üzere 4 kısımdır. 
Şimdi sizinle bir tecrübe yapa!. 

far.zedelim ki bugün Ankara haricindl 

bir gezintideyiz. Saat 10, hava hafif 
kapalıdır çıkarmak istediğiniz mevzu 
ön plinı karanlık bir manzaradır. 

Elimizdeki makine her nekadar 4.5 ob
jektifli ise de biz manzarayı 6.8 ibe· 
rinden almak iıtiyoru:ı. Negatif matcr
yelimi.z (plik veya film) seridir. Biz 

bu manzaraya ne kadar poz vermeli-

) 
yiz? Poz tablosunu açınız A tabl~u~
dan klnuneVftl ayının aaat onu ıçın 

gördüğünüz 10 rakamını alınız buna 
aıraaiyle hava kapalı olduğuna na.ıa

ran A tablosu apğısındaki nottan 3, 

mevzuun cinsini göııeren B. tablosun
dan 13 objektif açıklığını gösteren 
C tablosunun 17 ve D tabloıundan da 

S ~yılarmı ilive ediniz, 

10+3+ 13'"+17 + 5=48 

YekOnu olarak bulduğunuz 48 raka
mının poz cedvelinde kartıama iaabct 
edecek sayı aradığınız poz müddetidir 
48 numaraya bakını:ı 1.10 göreceksiniz. 

Demek ki yukarıki manzarayı objekti
finizi 6.8 diyafram etmek ıuretiyle 

saniyenin onda biri ile çekmeniz ica
betmektedir. 

Yalnız 9uraıunı da ilive edelim ki ob
türatorunuzun takıimatı tabloda göa· 
terilen pozu vermeğe müaaid olmadığı 
takdirde ona en yakın olan fazla po. 
müddetini almak icabcder Mesela ceC: 
vel 1/ 16 gösterir ve makineniz de 1/ 5 
ile 1/ 25 arasında bllfka poz taksimatı 

bulunmadığı takdirde 1/5 i tercihet
mek lizımdır. Ancak bu takdirde' di
yaframı hafif bir surette küçültebilir

siniz. 

Tablo A: (Gün ve IJ(l(lt) 

Şubat Mart Nisan May11 Haziran 
Te5. sa. Teı. ev. Eylül Aiuıtoı Temmuz 

8 7 • 6 6 6 
9 8 7 6 6 

10 9 8 7 6 
11 9 8 7 7 

CLt K. evci 
~ K.sani 11 - 12 - 13 9 
ıo 'Veya 14 10 
9 'Veya 15 12 
8 'Veya 16 16 

l'ukarıki rakamda hava hafif kapalı iıe 2 kapalı iae 3 karanlık 
ise 4 ilave edilecektir 

Tablo B: ( Mcvzuıın cinsi) 

ıcar veya açık deniz: 2 
Deniz (hava kapalı olduğu takdir-

de: 4 · 

Uzak· manzara: 3 veya 4 
;a_.kın manzaralar: !> 

lanları karanlık ise: 13 
d '\'ol manzaraları, abideler gölgeli 

ere kenarları : 12 ili 15 
,/ı.. çık havada portre ( süjenin yü

~ n~e güneş olmama k şartiyle) : 13 
Agaç altında port re: 16 ita 20 

Tablo C: (Ol>jcktif açıklığı) 
ııJ2~/13 5 / 14 6/ 16 6,8/ 17 8 / 18 9/ 19 

12/ 22 14/23 16/ 24 18/ 25 

Tablo D 
Orta haıaaa 7 

Hassas 5 

Çok hassas 4 

Fevkalade hassas :, 

Poz cetveli 

Yeklin 

28 1- 1000 42 1-40 56 
29 1--800 43 1-33 57 
30 1-700 44 1- 25 58 
31 1-500 45 1-20 50 
32 l~O 46 1-16 60 
33 1-300 47 1-13 61 

1-250 48 1-10 62 34 63 35 1- 200 49 1--8 
64 36 1- 170 50 l~ 65 

37 1- 130 51 1-5 66 
38 1-100 52 1-4 67 
39 1--80 53 1-3 68 
40 1-70 54 2-S 69 
41 ı-so 55 1-Z 70 

2/3 
3/4 
9/ 10 

1,1/ 4 
1,1/2 
2 
2,1/2 
3 
4 
s 
6 
7 
9,1/2 

12,1/2 
ıs 

1 

Denize giren kadın 

Silüet resimler nasll yapdır?j 

İtte size silüet tarzında yapılmış 
bir resim tamamen siyah ve beyaz· 
dan ibaret olmasına rağmen bize 
sempatik karakterli bir kimsenin res
mi olduğu hakkında bir fikir telkin 
etmeğe kafi geliyor. 

Amatör okuyucularımıza bunun na
sıl yapılacağını tarif edelim: 

Krokide gördüğünüz vechile be· 
yaz bir perde geriniz perdenin arka
sından bir reflektürle ı_şık veriniz 
süjeyi perdenin mukabil tarafa ve 
bezden 20/ 30 santimetre mesafede 
durdurunuz. Kapalı diyağramla ve 
enstantane olarak resmini çıkarınız. 

Böylelikle güzel bir silüet elde et· 
mit olursunuz prdenin yalnız bir tek 
rııkla aydınlanmasına ve ıtığın diğer 
tarafa aksetmeıine meydan verme
mek için bezin mümkünse iki kapı a-

rasına gerilmesi ,ayanı tavsiyedir. 
Şunu de ilave edelim ki kullanılacak 
ışık reflektür olmadığı takdirde 
dömüvat ampul istimali lbımdır. 

ÇOCUK ve B'EBEK 

Bir gene kadın portreıi 

Yalnız amatörler için 
bir müsabaka açıyoruz 

Şartlar şunlardır 
1 - Ulu• llfUftteai bu ·~laaında 

amatör oltuyucularını alakadar e
decelt büyiilt bir ltonltur açmakta
dır. 

Bu konkur A : Man11Gra, B : 
Portre ve C : Natörmort olarak üç 
•ınıla ayrılmıftır. 

2 -ıH•r amatör i•tediii •ınıllara 
İflİrôlt etmeltte aerbeattir. 

3 - Bir kuponla ve beher •ınıl 
için a.sami 3 ream ltabul edilir. 

4 - Gönderilecek reaimler ancak 
aiyah olabilir. Mat ve parlak olma
aında beu yoktur. (Yalnız parlak 
reaimler ıııa.tede ldifeye daha iyi 
ııelir.) Roproclükaiyon, boyanmCf 
lotoirallar, ayn ayn kliplerden 
yapılmlf montajlar lıabul etlilme:s. 

5 - Reaimler 9 X 12 ilô 13 X 18 
ebadında olmalıdır. 

6 - F otojrallann nilatqet on hı 
kanun1NC111İ akfQl!lına lıadar Ulru 
idare.inde bulunacak ,.1tilcle ııön· 
derilmif olma.ı lci;cımdır. 

T - Konkurda mükafat kcuanan 
,...anı.,.. aid negatiflerin jüri he
yeti t•alından tetkiki mefl'Ut oldu
fundan ııönderilen re.aim klifeleri
nin konkur neticeaine koclar iyi nı
rette muhala.za edilmen lci~unclır. 

8 - Her katelloride birinciliii 
k~an r•nm •ahibine Ulıu id•e
n lfÜ•l bir lotoiral makinen, ikin· 
ciliii kcuananlara muhtelif lotoi· 
ral malaemeai hediye edecektir. 

Jüri heyeti t•alından intihap e· 

dilecek diğer muvallak olmuı eNr 
aahiblerine birer takdirname veri
lecektir • 

9 - Gönderilen reaimler iade o
lunm~acak bunlardan mükôlat 
ve takdirname kazanmıı olanlar 
aıraaiyle 1 fUbat 938 tarihli lotoi· 
raf aaylıuında nefredileceii ııibi 
diğerlerinden de okuyuculan İçin 
ıayanı iatilacle ııördüklerini Ulu• 
llaute•İ aahibinin iıunini .zikretmek 
auretiyle neıir hakkına malik ola
caktır. 

10 - Gönderilen reaimlerin Ü•• 
tüne İ•İm ve adrea yazılmayıp yal• 
nı.z bir aıra numara.tı konacaktır. 

Reaim aahibinin ad, aoyaJı ve aa· 
rila adrenyle reaimlerin i.ni ve nu· 
mortUC ... bu aaylaclaki kuoona ohu
nalılı bir .arett• ~lacalıtw. 

11 - Reaimler ltuponla birlikte 
bir aarla lıonaca.k ve üurine ( lo
toiral lıonkuru) ibaren ya.zılaralı 

ikinci bir ~ı içinde (Ankara Ulu• 
gcueteai idarehaneai lotoiral kon
kuru memurluğuna) BÖru:lerilecek
tir. 

11 - Kuporuu.z gönderilen ve 
itba konkur talimatnameai madde
lerine uymayan reaimler müaaba.ka 
harici addolunaca.ktır. 

12 - Memleketimi~in tanınmlf 
uvatından mütt:ıekkil jüri heyeti 
aayın a.zaaının inmleri 1 ıubat ta
rihli nu•hanın lotoiral .,qlaında 
münderiç olacaktır. 

Yukarıya koyduğumuz fU resme dikkatle bakınız. Tetkik neti
ceıi göreceğiniz hataları bize bildiriniz. Gayemiz alakadar oku
yuculanmızı mevzuu tetkik ve analize alı~tırmak ve görüfÜ kuv
vetlendiren bir tecrübeye sevk etmktir. C elecek cevablardan 
muvafık gördüklrimizi bu ıütunlarda netredeceğiz. 

Ulus fotoğraf konkuru kuponu 
Amatörün adı ve soyadı--------------------

Sarih adresi------------------------
----------------------------------Kullanılan 

Necatifin kl.ğıdın 
Reımin Fotoi. cinsi cinsi 
No. ıı lami mak. ve markası ve markası 

A 1-..................................... ..... ......................................................... . 
2-............. . .................................. ...... . - ...................................... . ... . 

3-..... . .... ... ............................. . ..... ............... . ............................. . ..... . 

B 1-................................................ .................................................. .. 
2-.............................................. ......... . ..... ......................... . ............ . 
3-..... .......... .. ......... .... . ...... . ........ .... . ....... . . ........................ . .............. . 

c !-.... ..••..... . .....••.......... .••••.......... . . ••· · · ········•····•································· 
2-......... . .... . - . ......... ................... . . .............................. . ........ . ... . ... . ... . 
3-................... ...... . ........ . ......... . . . . ................... . 
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Hatay seçimi içi~ 
(B•fı 1. inci ı•ylada) 

de Hataya dönerek itine batlamıt bu· 
lunacaktır. 

Antakya, 14 (Huıuıl) - Garo ıinıl 
ıinıl mebuı ıeçlml hazırlıklarını idare 
etmektedir. Bu makaatla yer yer top· 
lantılar yapılmakta ve bu toplantılar 
ekıerlya kavi• ve ıUrilltU ile nihayet 
bulmaktadır. Nitekim İlkenderunda 
son yapılan toplantıların birinde Der· 
vi9 Mlçi Uç tane satılmıt adamın adını 
zikrederek: 

- Bunlardan ba9ka rey vereceklerin 
kafuını kırarız demlttlr. Bu ıöz Uze· 
rine kayıkçı reiılerinden Mikail: 

- Bu ıöylediğiniz adamlar memle· 
ketin, vatanın değil, franaızlar~ men· 
faatinl güderler. Biz memleketl ıeven 
ve ona hizmet eden mebuı iıtiyoruz, 
diye mUnakapya batlamıttır. MUnaka· 
,a bily\imilJ, kavga ıiddetlenmit ve bo· 
ğupna Ue nihayet bulmuttur. 
MUnakaJBların aralarını ıçtıtı flhıa· 

lan blrlettirmek, barııtırmak ip ile 
Zeki Arauıi me,gul olmaktadır. 

Ermenileri tahrik ediyor 1 

Antakya, 14 (Huıuıt) - Rokıl, 
ılnema11nda ermeniler tarafından ve· 
rilen müsamerede delege 'Oaro da ha· 
zır bulunmuştur. Ve ermenilere hita· 
ben şunları söylemiştir; 

"- Bizimle beraber olunuz, uza· 
tılan dost elini sıkınız. Bizimle müı· 
tereken ça1ışıraanız türklere karşı du
rabilirsiniz. Size icab ederse istedi· 
ğiniz kadar sll!h verebiliriz.,, 

Niifu& işleri itin 

Antakya, 14 (Hususi) - Sancak 
ana yasasının 9 ve 12 inci rnaddele· 
rinde tasrih edilmiş olan nüfus işle
riyle u&raşmak üzere tek hakiı..li 
mabkemelr:r teıkili hakkında yUksek 
komiserlik kararı neşredilmi' ve bu 
kararnameye göre ihdas edilen An
takya h!kimliğine Mehmed Garibi, 
Kırıkhan hikimliğine de Sadık Mar
dini tayin edilmiştir. 

Bu iki zat türkler aleyhinde tim
diye kadar yaptıkları kötii muamele
lerle Sancakta kötü nam bırakmışlar
dır. 

Mehmed Cirip İıkenderun fransız 
istihbarat dairesi başk!tibliği vaıife
aini eörmUş ve 1933 de gene fransız
lar tarafından mebuslu&a ıeçtirilmiş 
ve timdiye kadar franıız imaline biz· 
mette kuıur göstermeıııiıtir. Kırık
han htkimliğine tayin edilen Sadık 
Mardini ise Kırıkhanda tUrklerin a
ıeynınae ,aııtınakta meharet gSater-
mittir. 

Bu tilrk dilımanları Garo tarafın· 
dan husud surette ac,ilmit bu me
muriyetlere tayin edilmiıtir. 

Milll bir itiyat 
Arttırma ve yerli 

malı haftası 
(Bışı 1. inci sayfada) 

ıormaya bizi mecbur ediyor. 

Cocuklarımıs ve uuarruf 
terblye11l 

Sayın dinlryicilerim, 
Nefsimizle olan bu konu,.a, yıl· 

nıı geçen zamanın heaabını vermek 
için defildlr, ıelecek yıllarda da it 
uhamııı geniılettirmek veya baıka
larının it ıahılarını ıenitletecek his· 
metleri daha kuvvetli yapmak Uzere 
enerji toplamak içindir. Bizim bu •· 
nerjl artırın UlkUmUz, bizim hareke· 
tlmis çocuklarımızı da en iyi taıar· 
ruf terbiyeıi vermefe v11ıta olacak· 
tır. 

Artırma ve yerli malı haftasının 

aekiıinci yılına gtrdifimlz fU ııradı 
milli ekonominin her cephesindeki 
terakkiyi Atatürk lnkıllbına borçlu 
oldufumuzu hatırlatmak vatanıever • 
llk ve inıanlık vazifesidir. O borcu 
ancak onun 161terdiil yolda ve ona 
balhhkla yUrümek ıuretlyle kıımen 
Bdeyeblliriz.,, 

Küçük Dış Haberler 1 
X Kudüs - Hayfa civarında Nı

airaya gitmekte olan bir otobüse tli· 
fekle ateş edilmiş ve bir de bomba a
tılmıştır. Yolculardan 13 ü yaralanmış 
tır. 

X Lö Havr - "Normandie" vapu· 
ru Amerika'dan buraya gelmiş ve 53 
varil içinde 153 milyon franklık altın 
getirmiştir. 

X Londra - İngilteredeki alman 
ticaret odası, bir %iyafet vermiştir. 
Bu ziyafete birçok alman ve inıiliz ri· 
cali davetli idi ve bu meyanda bilhas
sa &. von Ribbentrop bulunuyordu. 

X Praa - Alman • çek matbuat 
itilafı bilkuvve imza edilmiıtir. lki 
memleket doıtane matbuat münaae· 
betleri idame edecekler ve bundan 
aonra her türlü matbuat hücumların
dan kaçınacaklardır. 

X Londra - Bir bombardıman 

tayyareıi Stomphambridge'de yere 
düımüt ve yanmıştır. İçinde bulunan 
dört kişi yanmıştır. 

ur us 

Bir gene 
olarak 

evinde &ID 
bulundu 

İltanbul, 14 (Telıefonla) - Ayuof
yada oturan çlnkoıraf çırafı Behçet 
adında 22 yqında bir ıenç evinde 61U 
olarak bulunmuı ve tıbbi adli ccıedin 
morga kaldırılmaaına lilıum cCSıter
mlttlr. Behçetln odasında kendlıini 
evelce tanıdıf ı bir kmn kama lle de • 
lik deılk edllmiı fotofrafları bulun
muıtur. 

Morıun verecetl ıebebe 16re 6lü· 
mün ıtCkli anlatılacaktır. 

Şftli - Fatih otobüılen 
htanbul, 14 (Telefonla) - Şltli -

'.Fatih ara11nda otıobüı 1eferlerine bu· 
gUn batlandı. Bu hatta yirmi otobüs 
itlemektedir. 

B. d6 la Rok aleyhinde 
bir da va açıldı 

Pariı, 14 (A.A.) - Fransız ıoıyal 

partiıi reiıi B. dö La Rok ile taraftar
ları ve bilhuaa mebuı İbarnegarey a
leyhinde bir davl açılmı,tır. 

Bu davanın mevzuu 4 ikinci teşrin 
1936 tarihinde Pare des Princes'de nü
mayiş yapmak, eski silahlı cemıyetleri, 
fransız sosyal partisi namı altında ye
niden kurmaktır. 

Dö Lö Rok mahkemede, bu nümayi
şi, sokakların yalnız komünistlere aid 
olmadığını iıbat için yaptırdığını ve 
fransız sosyal partisinin azasından hiç 
birinin silahlanmaması için emir ver
diğini söylemiştir. .. uu 

Yurddaşl 

Gaziantep lııtıkları 
bir türk meyveıiJir. 
bol, bol 1t1rletl 

Yurdaatl 

efl'İZ 
Onu 

Kavunlarımızın tadını dün
ya anladı. Sen de kavun ye 
iri aizının tadı gelıin! 

04 • u u u ....... 

lstanbul'da yapdacak 
yeni mendirekler 

İatanbul, 14 (Telefonla) - İnp e· 
dilmek üzere bulunan Bostancı men
dereğinden ıonra Fenerbahçe mende· 
reğinln yapılmasına b&flanacaktır. Bu
na aid projeler hazırlanmış ve Ankara· 
ya gönderilmiştir. Ayrıca da Moda'da 
deni& kulübünün önünde küçlik bir 
kotra limanı yapılacaktır. Bunun için 
de koyun lodosa maruz olan kısmına 
bir menderek yaptırılmaaı kararlaıtı • 
rılmıştır. 

Kırkçeşme ve Halkalı suları
nın kesilmesi tehir olundu 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Birçok 

semtlerde yeni terkos çeŞ!X1eleri tama
men yeti~tirilemediğinden Kzrkçeşme 
ve Halkalı sularının kesilmesi daha bir 
milddet için tehir edildi. 

ULKa 
HALKEVLERI DERGIS1 

Birincikanun sayıaı 

MAKALELER: 
Toprak meselesi, Prol. Fuad Köp

rülü • Anadolu üniversiteleri, Dr. Ş. A. 
Kansu • Osmanlı imparatorluiunda 
çiftçi sınıfların hukukt atatUıil, Ö
mer Barkan • İran edebiyatında ro
man, Dr. Ali Nihad Tarhan • Ravais· 
son'un terbiyevi fikirleri, P~of', 1. 
Dugas ( 'ieviren Z. F.). On yedıncı a
s ır halk şairlerinden Budala hakkın
da notlar Naci Kum • Köroğlu hak
kında no~lar, Ş. Murad Elçin • Eğin 
türkillerinin başlıca temleri, Pertev 
N. Barton • Mir Ali Şir ve siya
st hayatı • V. V. Barthold (çeviren: 
A. Caferoğlu) • Gılgamış'ın zaferi 
(tiir), Sıtkı Akoıan • notlar ve ikti· 
baslar, Halkevleri haberleri, Halkev· 
teri neşriyatı, fikir hayatı, bibliyoğ· 
rafya. 

Olklinün 58 inci uyıaı da 96 say· 
fadır. Bedeli her yerde 25 kuruttur. 

SEFA LiN 

Bat ve 'Di, 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezlesini 

derhal 

geçirir 

Eczaneler~ 

den 

llik ve 12Jik 

ambalajları 

arayınız. 

Serveti fUnun 
1891 

Ba:; ağrısından çok 
ıztırap çekiyordum. 
Sefa/in alchkfan
sonra ne raha!Jm ! 

UYANIS Serveti fUnun 
1891 

Batyuan ı A. lhaan Tokg6.a 
47 aentdlr durmadan çıkmalrta olan bu haftalık reılmll ~ 

ıetenln Ankıra'dı aatıt yeri A K B A Kltabevldlr. Se
nelik oban• 10 Ura, Sayısı 20 kuruı 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarıtm. Esmer her tene tevafuk eden yeglne aıhhl krem· 

terdir. Cildi beıler. Çil, Leke vo ılvilcelerl klmllen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları aıhht gUıellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yailı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gUndUz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balaamin acı badem, gUndU. için beyu renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için. pembe renkli. 

İN'GİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu. İstanbul 

lıtanbul borsası 
PARALAR 
14 .. 12 - 1937 

ALI$ SATIŞ 

Sterlin 623.- 628.-
Dolar 122.- 125.-
Prank 80.- il.-
Liret 100.- \08.-
Belt Franp 80,- 14.-
Drı ml 18.- .es.-
h. frınp .570,- BO.-
Leva 20.- :ıs.-
Florin 6.5.- 70.-
Kuron Cclr. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- ıl3.-
Pc.ıeta --..- --..-
Mark 215.- 21t.50 
Zloti 20.- 22.-
PenılS 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -- --.--
Kuron tı. 30.- 32.-
Altın 1063.- 1065.-
Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 625.- 624.-
Nevyork 0.80 0.80 
Pariı 23.545 23.5825 
Milıno 15.2050 15.2292 
Brilkıel 4.7025 4.71 
Atina 87.44 87.58 
Cenevre 3.4575 3.4630 
Sof ya 64.- 64.1025 
Amıterdım 1.4372 1.44 
Praı 22.7445 22.78 
Viyana 4.2288 4.2355 
Mıdrid 13.76 13.78 
Beri in 1.9825 1.9860 
Varıova 4.2192 4.2260 
Budıpeıte 4.02 4.0264 
Bilkreı 106.72 106.8910 
Belırıd 34.52 34.5725 
Yokohıma 2.7488 2.7530 
Moıkova 23.6025 23.565 
Stokholm 3.1038 J J\18:' 

ESHA~I VE T AHVlLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1 14.SO 14.575 Vadeli 
1933 Tilrlı: borcu 

1 14.45 14.45 Peıin 
1933 Tiirk borcu 
II ıuo 1uo Peıin 

1933 ikramiyeli 
Erpni 97.50 97.50 

Sıv11 • Erıurum 
hattı İı. I. 101.25 101.25 
Milme11il. 38.65 38.65 Vadeli 
Boınonti 

nektar 7.75 7.75 
Anlau 

çimento 9.65 51.60 

ANKARA 
Bonau 

Gtbilük fiyat cedveli 
14 - 12 - 1937 

Aııaınt Aıprl Vıutl -YumQfllı: bufday 5.0CI 4.30 4.80 
Bert " 5.50 4.20 4.49 
MıblGt ., 4.50 4.20 4.32 
Sün ter 4.60 4.60 4.60 
Çavdar 2.80 2.80 2.80 
Arpı 2.91 2.71 2.88 
Yulaf 4.10 4.00 4.08 
Nohut 8.66 8.66 8.66 
Mısır 3.69 3.69 3.69 
Mercimek 4.75 4.75 4.75 
Bulgur 6.55 6.00 6.19 
Fasulye 7.65 7.65 7.65 

Ankara plyaaaımda mUbim bazı 
maddelerin vı1atl perakende Hatları: 

METAIN 
lSMİ 

Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Balık .. 
Koyun baıı 

VAHİDİ KIYASİ 
ve 

KALİTE KURUg -Birinci Kilo 10 - .. 14 
Klloıa 40 

30 

" 
35 

Torik. Adet 55 
Kefal. " 75 

Adet 10 

Orman koruma 
Genel komutanh§ı 

Orman koruma kıtalan için 
avcı yeleği alınacak 

Orman Koruma Genel Komutan· 
lığı Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komu· 
tanlık kıtaları ihtiyacı için (3500) a
ded avcı yeleii açık ekıiltme ile iha
lesi (29-12-937) çartamba gilnU saat 
11 de Ankarada Yenişehirde Yüksel 
caddesinde orman koruma genel ko· 
mutanhk binasında yapıbcaktır. 

2 - Avcı yelefinin muhammen 
bedeli (4900) lira ve muvakkat temi· 
natı (367) lira (50) kuruttur. 

3 - Avcı yelefinin 11rtnameıi be· 
delıb: 8rnefinl ı<Srmek Uıere her gUn 
komiıyona gelmeleri. 

4 - isteklilerin teminatlariyle 
birlikte mezkQr glin ve ıaatte komis· 

yona gelmeleri iltn olunur. ( 4547) 
3-6976 

Satıhk arsa 
Metrutiyet caddesinde Atatürk 

bulvarına 60·70 metre yakın, geniş, 

cepheli ufak bir aradır. 
Komisyoncu H. Dilnan, Karaoğ· 

lan Koç ap. 4 Tel: 2181 3-6932 

.................................................... 
Küçük il&n 
ŞARTLARI 

Dört utırlılr lı:Uı;Uk lllnlardan· 
Dlr dcfı lı;ln SO kuruı 
llı:i defa iı;in ao kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa iı;in IO lı:uruı alınır, 
Devamlı lı:Uı;Uk lllnlınn hor defuı 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredllecek bir ilin lı;in 140 kurut 
alınacaktır. 

Bir kolaylı~ olmak tızere, her aatır, 
kollme arılınndakl botluklır müıtes· 
na 30 harf itibar edilmlıtlr. Bir kUı;Uk 
ilin ızo hıuften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her 11tır lı;ln IY· 
rıca 10 kuruı ılınır. . ................................................. .. 

Satılık : 
Çok mühim bir fırıat - Çocuk 

sarayı caddesinde, Kurıunlu camii ya· 
runda, asfalt Uzerinde, mUıtakll iki 
daireli ıu, hava gazı, elektrik teaiıat· 
1ı 4 ve 4 A numaralı ev 'Ve yanındaki 
6 numaralı ar.a satılıktır, 2797 tele· 
fona müracaat. 3-6725 

Her tarafta - Satılık - Ana, Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartınıan. 

Tel: 2181 3-6304 
Satılık arazi - Yeni yapılacak 

meclis civarında Yukarı Ayrancıda 
kırk d6nilm bağ araziıi ucuz ıatılık· 
tır. Tel. 2035 3~951 

Piyano meraklılarına - LUks kuy
ruklu Namıdar marka piyano satılık
tır. T el: 3977 Nihada müracaat. 

3-6956 

( 

. ~;,. ..... Kazalar 
Buldan su yolu ve boru satın 
alınma ı iki ay uzatılmıştır 
Buldan Belediyesinden : 

24. 11. 937 tarihinde ihalesi mukar
rer Buldan su yolu yapısına ve boru 
satın alınmasına iıtekli çıkmadığın
dan 24. 11. 937 tarihinden itibaren bir 
ay içinde evvelce ilan edilen ıartlar 
dairesinde boru ve teferrüatı pazarlık· 
la ıatın alınacak ve yolu da panrlıkla 
yaptırılacaktır. İlteklilerin müracaat· 
ları ilan olunur. (4567) 

3 - 6984 

Askeri Fabrikalar 

Ateş toprağı ve döküm kumu 
alınacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü• 
ğilnden : 

20 Ton ateş topra~ı 
25 Ton döküm kumu 
Tahmin edilen bedeli (1775). lira 

olan yukarda mikdarı ve ,cinai yuih 
malzeme Ankarada askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 29-12-937 çarşamba günü sa· 
at 14 de açık ekıiltme ile ihale edile
cektir. ~artname parasız olarak ko
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(133) lira (13) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkOr giln ve saatte komiı
yona müracaatlarr. ( 4487) 3--6884 

Müteahhit nam ve hesabına 
15 ton Lüleci Kili 

Aakeri Fab:ikalar Umum Müdür 
lüğünden : 

Tahmin edilen bedeli (525) lira olan 
yukarıda miktarı ve cinsi yazılı malze
me askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komiıyonunca S-1-938 pa
zartesi iÜnü aaat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (39) lira (38) kuruı ve 2490 
nuıparah kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gUn ve saatte 
komisyona müracatları. 

(4535) 3-6922 

· Enstitüler 
Elbise ve Palto alınacak 

Ankara Yükıek Ziraat Enıtitüıü 
Rektörlüğünden : 

1 - Yüksek Enstitü talebeleri i
çin aşağıda iıim ve miktarları yazılı 
4 kalem elbise ve palto kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhale 17-12-937 tarihine rast· 
tayan cumartesi günü saat 10 da 
Yükıek Enstitü rektörlük binasında 
komisyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (11500) ve 
muvakkat teminat (863) liradır. 

4 - Teklif mektupları ihaleden 
bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reisliğine verme
leri ve ihale saatinde komieyonda ha
zır bulunmaları. 

S - Daha fazla izahat ve parasız 

15 - 12 - 1937 

Kiralık : 
Kiralık - Beı oda havıgaıı elek· 

trik, ıu, elli lira. Erkek liıeıl altında. 
Kıtıy ıokık. Fazla izahat, Yeniıehiı: 
Khımtsnlp caddeıl Düzenli aokak 
No. 23. 3-6794 

Kiralık Daire - Karanfil aokafın· 
da veklletlerin tam karııamda ( 6 ) 
oda, geniı ıalon, bUtUn konforu hai• 
bir daire kiralıktır. Uıtekilere ınü· 
racaat. Tel: 3312 3-6769 

Kirehk üç odalı daire - Yeniıehir• 
de, Elektrik Şirketinin tam önUndt 
No. 34 Bay Ekrem. 3-6879 

Kiralık ıeniı " mükemmel' bir 
dükkan - Yentıehirde Kızılay karıı· 
ıında AtatUrk bulvarında Kalaç apar
tımanı altında Tel. 1477 ye müracaat. 

S-6896 

Kiralık - Yeniıehlrde Bakanlık• 
tara iki dakikalık mel&f ede Karanfil 
ıokak No. 37, 3 odalı, kullaruılı bir da• 
lre mU11ld fiatla kiralıktı . Telefon: 
2274 3-6689 

İJ Anlanlar ı 
Almanca, Fraıwsca, İna'ilisc• 

dera - İsviçreli Bayan yeni metotla 
ve mükilemeli <Sfr.etmelc lıtlyor. 
Uluı (S.S.) rumuzuna müracaat. 

~g54 

Müteferrik ı 

Bir av köpeği bulundu - Cins bir 
av köpeği bulunmuştur. Sahibinin 
Ulus l. Y. rumuzuna müracaatı. 

3-6950 

1 
. " ........ . . . . . .... ·ı 

Hava kurumu 
t'tttt • 44444444 

Kompresör makinesi almaca1' 
Türk Hava Kurumundan ı 

1 - Türkkuşu tayyareleri için 3-5 
beygir kuvvetinde bir tane komplo 
kompresör makinesi aatn alınacaktır. 

2 - Şartnamesi kurum levazım fUbo-
sinden paraaıı olarak verilmektedir. 

3 • Şartnamesi dahilinde vermel• 
talip olanların teklif mektuplarını ell 
son 18.12.1937 cumartesi gUnUne kadar 
kurum başkanlığına tevdi etmeleri 1"' 
zundır. ~906 

5000 metre Amortisö• 
alınacak 

Türk Hava Kurumu Baıkanbltn
dan : 

ı - Türkkuşu planörleri için 
5.000 metre amortisör açık pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Nümune ve fennt f1rtnamc· 
sini görmek için Kurum Levuım ıu· 
beıine müracaat edlmeıi. 

3 - İhaleıi 21·12-937 ulı gilnll 
saat 15 de yapılacaktır. 

4 - İlk teminat maktuan 400 lira
dır. 

S - İsteklilerin kanuni vesaik ve 
teminat akçeleri ile birlikte belU gUrı 
ve aaatta Kurum binasında bulunma· 
lan. 3-6988 

150 mlct kışlık frcnk gömleği 
alınacak 

Türk Hava Kurwnu Baıkaalıim• 
dan : 

1 - Türkkuıu talebeleri için nU· 
munesi veçhile 150 tane kıtlık firenk 
gömleğinin iymaliyesi açık pazarlık· 
la ihale edilecektir. 

2 - İhalesi 22-12-937 çarşamba 
günü ıaat 15 de yapılacaktır. 

3 - İlk teminat maktuan 75 lir•· 
dır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat· 
ta teminat akçeleri ile birlikte kU· 
rum binasında bulunmaları. 3--6989 

Paratoner yaptınlacak 
Türk Hava Kurumu Bqkanhfı.,.. 

dan: 

1) Ankara paraşüt kuleıi ile Eti· 
mesut (Ergazi) motörlü tayyare bi• 
nası için paratoner tesisatı yaptırıl· 
ması açık münakasaya konmuştur. 

2) İhalesi 23-12-937 perşembe gil· 
nU ıaat 15 de yapılacaktır. 

3) Şartnamesi kurum levazım şu· 
besinden alınmalıdır. 

4) Muhammen bedeli 2300 lira o· 
lup ilk teminatı 172 lira 50 kuruştur. 

S) İsteklilerin kanuni vesaik ,,e 
teminat akçeleri ile birlikte kuruııı 
binasında bulunmaları. 3-6987 

tartname almak istiyenlerin enıtitiİ 
daire müdürlüğüne müracaatları jlatl 
olunur. 

Muhamınerı 
Cinai Adet kıymeti liı'S __.. 
Erkek elbisesi 333. (11,500) 
Kız paltosu. 174. 
Resmi elbise. 86. 
Tayyor. 31. 3-6742 
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Bir akıl hastası TAYYARE POSTALARI 
Ankaradaa kallat 14.10 
İıtanbula vanı: 16.00 

. 'Bu haberi duyanların, hemen, lwp-
61 henı şaştılar; hem de acıdılar : 

- Vah vah, o kadar akıllı, o kadar 
neşeli bir insanın böyle tedavi edile
~ez bir akıl hastalığına uğrıyaeağı, 
ıç de, hatırımıza gelmezdi. Zavallı, 

neden böyle oldu ? Acaba hastalığı
nın sebebi bir türlü anlaşılmıyacak 
mı ? Ookto.tar umumi olarak demans 
P.rekos diyorlarmış; fakat bu vakit
,~~ bunama hastalığının da bu türlü-
11~. §İmdiye kadar hekimlik tarihinde 
i:orülmemiş 1 Dediler. 

kötü haber de ne kadar çabuk ya
~ılır 1 Zeki Teskan'ın aklını oynattı
gı, doktorların onu tedavi için bir ça
re bulamadığı haberi de, bu sebeble, 
onu tanıyanların da, tanımıyanların 
da kulaklarına, kulaklarından ağızla
:ına, ağızlarından başkalarının kulak-
arına esir içindeki elektrik dalgala
rı ıüratiyle yayılmı§tı. 
~Oktorlardan batka hiç kimsenin 
b lııdc bir anormallik görmedikleri 

1 
u ad~ şimdi sokakta. otobüıte, 

~kantada rastlıyanlar, birer Maıhar 
sınan ihtisasiyle onun bütün hare

ketlerinden bir takmı manalar çıkarı
Yorlardı. 

Mesela adamcağız, hepimizin yap
tı~ı gibi, bozuk parası bulunmadığı 
içın Kutluda bindiği otobüste bilet
~iye yirmi kuruş veriyor; bunu gö
renler, derhal hilkilmlerinf yilrütü
~0rlardı : - Zavallı, bilet yirmi beş 
uruşa çıkmış sahıyor 1 
Sokakta üzerinde "hususi,, Jevhası

~1 &Ördüğü için, bir otomobilin önün
den .geçmiye, haklı olarak, cesaret e
~lllıyor; onun geçmesini bekliyor; 

~örenler buna acıyorlar ve diyorlar
ı ki : 

.. - Daha otuz metre var: arabanın 
~nUnuen üç defa geçilir. Halbuki a

•lsrz, durup bekliyor da geçmiyor. 
Lokantada "ruı salatası,, ndan bir 

~ataı aldıktan sonra tadını, gayet 

8 
•klı olarak, beğenmediği için gar-

00ndan limon istiyordu. Bunu gören 
, teki müşteriler yavaş sese le konu-' 
Uyorlardı ; 

- Zavallının ağzının tadı da kal
~ıf. Bunun mayonezi yapılırken 
b~ lcadar limon sıkmışlardır; üstelik 
ır limon daha ınkıyor. 

) Sabahleyin gazete alıp kenarını 
t ırttığı zaman, çıkan 'eridleri der
'iop edip bir akasyanın dibine atmı
s or, bunu elinde taşıyarak bir çöp 
epetfnin içine bırakıyordu. 
Şcridleri elinde görenler : 

d'- Zavallı adam aklını oynatmıı 
1>~>'0rlardı, uçurtmalarına kuyruk ya
tid~ak çocuklar gibi elinde kağıd şe-

lJ. erle dola§ıyor. 
% Ul5sa, en akıllı hareketler bile o
liı·~ .tarafmdan yapılınca bir nevi de
tu ıgın alameti şeklinde tefsirlere u~-

Yordu. 

li ~n~ kırk günde belki dört yüz ki
da eh. dedi. Bu kadar ısrar karşısın
b~j .. telın siz olun da Zeki Teikan'm, 

a, akıllı olduğuna inanın. 
du'13en, ne zaman kendisi ile konuş
ha~sa, bu bahse hiç temas etmiyor, 
testde, tavrında, 'sözlerinde, düşün
ğiıtı nhde hlç bir anormalllk görmedi-

alde, 

ll'ı;; Madem ki doktorlar öyle de
diiş'~r .. her halde deli olacak 1 Diye 
lten~?~Yor, işsiz bir komisyoncunun 
Yapt ını gayet meşgul göstermek için 
ile '11~ 1 gibi acele işlerimden bahis 

n. anından ayrılıyordum. 
İdi~r f n, evimden çıkmak üzere 
teği · arn kapının tokmağım çevire
tıın ~ sırada zil çalındı. Hemen aç-

. elen Zeki Teskandı. 
- Solc ~ halbuk' aga mı çıkıyordun ? Dedi, 

l?ıi bil 1 .tanı bu saatte sana geleceği
ınıyor muydun ? 

fa.zan: Toplu iğne 
htanbuldan kallat 10.00 
Ankaraya varıı 11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : htanbul eczaneıi 
Puarteıl c Merku: 
Salı Ankara ,. 
Carıamba Yeni ve Cebecl ecz.leri 
Perşembe Halk ve Sakarya 
Cuma ı Ege eczanesi 
Cwnarteıl Sebat ve Y enltehir ec.leri 

HALK ve YENİ StNEMALARDA 
MATİNELER 

Herıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
u.oo 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
ıs.oo 
ıu5 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi &ünlerinden başka 
HALK ıinemasında hergün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film detl•me günleri: Pazartesi ve Cuma 

·LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
1 Yanım ihbarı: 1521. ,_Telefon müracaat 

ıehir: 1023 - 1024, - Şehirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaııazı Arıza Me
murluğu: 1846. - MnaJeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civanı 2806. 5259. - Yeni. 

şehir ,Havuı:baıı Bizim taksi: 2323 -
Havuzbaıı: 3390. 

OTOBOSLERtN t t k ve S O N 
SEFERLERi 

Sabah Akıını 
tık Son 

ıefer ıefer 
6.45 23.00 Ulus M. dan K. dere'ye 

Sahiden bu ziyareti konujmuftUk; K. dereden Uluı M. Dl 

ben de "beklerim,. demiştim, Fakat ya, Ulus M. dan Çankaya'ya 
''deli herif verdiği s<Szü nereden batı· Çankaya'dan Ulus M. na 

7.15 23.20 

7.25 23.30 
7.10 23.SO 

rında tutacak?,, Diye dUgündüfünden, Ulus M. dan Dikmen'e 
yahud da kendi dalgınlığımdan bu Dikmen'den Uluı M. na 

7.30 
S.00 

20.00 
20.30 

randevuyu hepten unutmuş, gitmiş- Ullll M. daa Ke(löreıı'c 
tim. Keçiörtndea Uluı M. na 

6.00 21.00 
6.30 21.30 

Bir aralık ne diyeceğimi şaşırdım : 
Uluı M. dan &tllk'e 

- Hayn, bir yere &itmiyorum: kö- Etlik'teıı Ullll M. na 
pek ıokağa çıkmak isin huysuzlandı, 

6.SO 20.30 
7.00 21.00 

onu §Öyle bir dolaştırıp dönecektim. UJoı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı ]d. da 

Yolda sana rast geleceğime de emin-

1.00 20.ııo 
7.00 20.30 

dim 1 dedim. Cebeci'den Aı. fabl. ra 
Uzatmıyalım. !seriye girdik. Otur- As. fabl. dan Cebeci'ye 

6.30 

duk. Zeki : S. pazarı'ndau Akköpril'ye 6.30· 

17.15 

1.ıs 
9.45 - Şuna dalgınlık desene 1 dedi, Akköprü'den 6. paurı'na -

evet dalgınlık desene 1 Sana dalgın 
olma, demem, kafası işliyen her ada
mın bir mıkdar dalgın olmağa hakkı 
vardır. Fakat bunu pek etrafa yay
mamalı. Mesela; merhum Emrullah 
efendi dalgındı, hem de bedbaht bir 
dalgındı. Bir gün onun vapurda ya
nında oturanın cebinden fındık alıp 
yediğini &akız leblebicileri bile bilir 
ve ou dal&ınlığı yüzünden fazla sa
tıt yapmıı olduğunu dütündüklcri 

Y eniıehir, İstasyon ve Bakanhklara 
her aaatı beı geçe muntazam aefcrler 
.,ardır. Puar ıilnlerl ilk tef erler birer 
nat .aorıra batlar. 

POSTA SAATLERİ 
Posta aaat 19 a kadar 1ıtanbul cihetine 
rnektub kabul eder. 
Taahhütlü J8 e kadardır. 
Tayyare postaaı 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarııasaya : Her ubah 11.20, her 

akıam 19.16 ve · 19.45 
de (Salı, perşembe, cu

meçhul meılekdaılarına gıpta eder- Samıwı hatt.ıııa 
marteıi Toroı ıUrat). 

: Htrciln g,35 (Kayse
r!, Sıvaa, Amasya bu ler. Böyle ıeyleri etrafa yaymamalı. 

Eski aözü bilmez misin: "Bir ıcyin ıu
yuu vukuundan beterdir 1,, derler. 

Zeki, burada biraz durakladı. Son

hat llı:erlndedir). 
Diyarbakır hattı : Heriiin 9.40 
Zonguldak hattı : Her&iin 15.00 
Kırık.kaleye rayotobüa 16.05 

ra $Ordu : - Benim başıma gelenden G O N L O K : 
haberin vardır, tabii 1 

Biraz yalan, biraz riya, herkesin Arabi • 1556 Rumt. 1353 
Birinci kanun 3 

S. D. 
yanına çıktığımız zaman bağlayıp 11 Şevval 

kendi kendimize iken çözdü~ümilz . Güneş Si ?s· 
boyun ballarımız &ibi zaruri bir fey 
değil midir ya; Zekiye eevab verdim : 

- Hayır ola 1 Ne oldu l Bir ,ey
den haberim yok. 

Zeki : 
- O halde bir duymıyan ''sağır 

sultan,, sen kalmıflın, dedi, ayol, be
nim adım koca şehirde deliye çıktı. 
Sebebi de bir doktorla yaptığım has
bihaldir. Adamcağız, senin gibi ya
kın bir arkadaşımdı. Eskiden pek ata 
aklı, fikri yerinde bir çocuktu da; 
sonradan "şöhret,, ve "deh.A,, gibi 
hulyalar kurmağa başlamı,, Hindya
ğı ile "melankoli,, yi tedavi etmeğe 
kalkışmış. Ben bunları bilmiyordum. 
Kendisine - ke~ke dilim kurusaydı da 
slSylemez olsaydım 1 - Demiştim ki : 

- Dostum, bende tuhaf bir hal 
var; bir çok kadınlar var; bunlara 
takdim edilmişim; glSrilşmUşüm, ta
nışmışım; §imdi hiç birini tanıyamıyo
rum, hatırlamıyorum. Buna utanıyo
rum da. Ya benim kabalığıma hükme
decekler; yahud da abdallığıma ... 

Doktor, gözlerini kapadı; Şems fo
toğrafhaneıinde ruim çıkaranların 
yaptı~ı &ibi şahadet parmağını şaka
ğına dayadı; dü§ündü. Ben, .bir ıey 
söyliyecek aandım. Söylemedi. Aya
ğa kalktı; "Allaha ısmarladık,, dedi. 
gitti. 

Üç, d8rt gün sonra "akıl doktorla
rının münakaşalı konferansı,, varmış. 

Yeme, içme, benim anlattıiım ıeyleri 
telleyip pulla, içine bir takım müel
lif isimleri, bir takım tababet terim
leri doldurarak upuzun yazılar yaz; 
üstelik zihnimin içine girip de altı ay 
orada oturmuş gibi, adımla sanımla 
beni de yazıya karıştır ve konferansa 
bir tebliğde bulun. 

Gördün mil iti ? Orada bulunan bir 
gazete muhbiri de bu tebli~i kısalta· 
rak alsın, gazeteye basım. O glin bu· 
gündür, kadınlar, erkekler, çoluk, ço
cuk benim delirdiğimi söyleyip du· 
ruyorlar. 

Benim için de yapacak bir şey yok. 
Kendimi müdafaaya kalkışsam. kime 
dinleteceksin. Zamanımızda akıllılar 
sözlerini zor geçiriyor. Adı deliye 
çıkan bir kimsenin •Ö•ilntl dinlerler 
mi ? 

Halbuki dostum, ben o adama o 

Akşam 16 41 

Sirkeci lllırkıpı ıraSI 

harabltktan kurtulacak 
İıtanbul, 14 (Telefonla) - Sirkeci

den Ahırkapıya kadar uzanan dernir
yolunun iki tarafındaki binaların is· 
timllklne aid proje katt ,eklini almış
tır. Projeye nazaran bu mıntakalarda
ki eski harab binalarla Gülhane parkı
nın yanından baılayan araalar ve bos
tanlar demiryolu idarcai tarafından 
istimlak olunacak ve bütün bu sahada 
bir fidanlık ve park kurulacaktır. 

Gelecek •eneler içinde h&ttın diğer 
kıaıınları da bu fCkilde temizlenecek
tir. Buna aid para Nafıa bakanlığınca 
temin olunacaktır. 

gün kadınları tanımadı~ımdan bahiı 
ile söze başladığım zaman, bu mukad
dimeden sonra bir nükte yapmak ni
yetinde idim. Diyec;ektim ki : 

- Fakat ben de onları tanımamak· 
ta haktı• deiilim. Mesel& bir tanesiy
le tanıttığım zaman saçları ılmıiyah· 
tı; kalın, fakat güzel kaşları vardı. 
§imdi iec saçlar her gördUğümde bir 
başka türlü sarıdır. Kaşları bir zaman 
iplik kadar incelmitti: bir zaman 
büıbütün yolunarak yerine kara ka
lemle. çiı.ilmit bir çizgi kaim olmu•· 
tu. iı~dı ıen~ b~ katlar gelitlyor. 
Saçlar He, calıb&, ıhmaıden, iki renk· 
lidir. Ucları kurumu' nı11ır pil•lrÜ· 
lüne benziyor. 

Bir batka11 vardı: Hrııındı: pen· 
be bir teni vardı. Şimdi alınanlarla 
tanıpıuş, yüzüne o kadar koyu bir 
podra sürüyor ki, ''Ben cameri fın· 
dık ile fııtık ile bcalerim ı ,arkısı 
onun için çıkmıftır, aanırsı~:ı. 

Onun için, eskiden tanıdığı~ ka· 
dınları, timdi, bir türlü tanıyamıyo-
rum .••• 

Diyecektim. Bir daha t&vbeler ol· 
sun, sana da tavsiyem doıtum : Sö
~iln iyisiyle k8tüıUnll blribirinden 
ayırd edomiyenlere kartı nükte sa· 
vurmafa kallr!Jllla. Bak, ben bu ytlz· 
den neler çektim ? Daha da çekece· 
linıden baıka. 

Toplu lla. 

Paria'w çıkan Jran11zca La Republiquc gazetesinde 
meıhur muluırrirlerden Pierre Dominique '•muahede
yi tllsclik etmiyclim!'' Unvanlı bir yazı neşretmiştir. Bu 
makalede bize ve ıııriyelilere taalluk eden fikirler, 
tamamen muharririne ve onunla lıenı meslek olanlcıra 
aiddir. Fakat Suriye davasının büyük bir f ransızlıh 
muhitinde .. "? suretle telakki edildiğini göstermek için, 
yasının mulnm kısımlarını istİn$ah ediyoruz: 

'Geçen gün, Suriye parlamentosu san
cak statüsünü reddediyordu. Şam poli
tikacıları, tlirk azlıkları üzerinde bo
yunduraklarının kontrolsuz olarak 
idame edilmesinde ısrar etmektedir
ler. Cevab gecikmemiştir. Türk hükü
meti Suriye ile 1926 da akdetmiş oldu
ğu doıtluk, iyi kom;uluk ve saldır
mazlık anlaşmasını feshetmiştir. 

B. Vienot memnun olabilir. 
Hakikaten, türk jesti çok vahim bir 

hadisedir. Bir saldırmaıhk anlaşması
nı feshetmek, bir müdahale imkanını 
muhafaza etmek demektir. 

... Geçen sene, hafif düşünceli kim
seler, bu meselelere en küçük bir ehe
miyet atfetmeye tenc.zzill etmediler. 
Fransız: kamoyundan gizlice, ya bu bü
yük eserin hazırlanmasına çabfmak, 
yahud da istifa etmek ıekillerinden bi
rini intihaba mecbur tutulan yüksek 
komiserimiz M. de Martel'le mutabık 
olarak, azlıklara kafi himayeyi bahşet
miyen, bunu hıristiyanlardan da esir
geyen, ve biz fransızları, kucağımıza 
bir kaç çiçek atarak, yakın 9arktan ko
ğan bir muahedeyi alelacele imzaladı
lar. 

Tatbika ba§landıktan bir aene sonra 
bir muahedeyi tasdik etmesi rica edi
len parlamentonun hiç aayılmıt olma
sından doğan lıkandal da ortadadır. 

Bunu yapmıı olanlar parlamentonun 
tasdik edece'ğinden emlnmiydiler ? 
Tasdik etmHee ne olacaktı ? 

Esasen, i§in kurnazlık tarafı da bu
radadır. Mevzuu bahis olan, parlamen
toyu bir emrivaki kartııında bırak· 
maktan bagka bir şey değildi. Buiün 
mebuslara her 9eyi ~rketmenin en 
münasib hareket olacağını söylemeye 
gelecekler: on dokuz senedenberi bi
rikmiş olan mesaimiz, 1arki Akdenizde 
mUkemmel bir istinad noktası, Asya
nm kapısı, bize itimad etmiş olan kü
çük milletler, hıriatiyanlar, petrol, her 
şeyl feda etmelidir. 

Tabii, bu güzel harekette bulunmayı 
bizden istiyecek olanlar; türkler San
cakta harekete geçtikleri takdirde, 
Türkiycye karşı harbetmenin vazife
miı (her münuebetlc ileri ıürülen gü
ı.el kelime) olduğu huıusunda 11rar e
deceklerdir. Çünkü bu merhaleye gel
miş bulunuyoruz. Sancak türklerinin 
yerinde haklarını reddetmek şamlı po
litikacı bayların hoıuna gidiyor diye 
Kemal Atatürkle harbettiğimizi tasav~ 
vur eder miıiniz ? 

Capraz kelimeler 
1 2. 3 4 
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Soldan aaia: 
l· İdman oyunu - Uberine ev yapılacak 

toprak. 
2- Büyük aiaçlık - Beyaz. 
3- Ayak - U:ı:üm kızı. 
4- Nefer. 
5- Herkeae çatın. 
6- Baaı aa,ıız. 

1· Salkımlı bir yemls • Pır 
8- Uzun boyunlu bir hayc:an - Harbe. 

Yıllı:arıdan aıdıya: 

1- Kalın baston - Eıkl eserlerin 
duiu yer. 

2· Bir kıt aebıeıi. 
3- Dünya 
4- Bir yahudi kızı - Top oyunu. 
s. Kırmızı taneli bir meyva.' 
6. Be7u • 8a1d 

bulun-

M. de Martel, günün birinde bize 
karşı gelecekleri muhakkak olan "De
mir gömlekleri" toplamak ve silahla
mak müsaadesini vermek lüzumunu 
hissetmiştir, bu demir gömleklileri 
türk tümenleri karşısında görmeli. 
Çünkü faraziyeyi vazetmeye hakkım 
var. Şaınlıların bfılapervazlığmdan 

ve fransız otoritelerinin zafmdan bı
kan Türkiye, Sancak qselcsini, bura
sını İiğal suretiyle halletmeyi tercih 
ederse, Fransa ne yapacaktır ? 

Harb mi? 
Her halde Fransa harble haysiye

tinin kırılması §ekillerinden birinl ter 
clhe mecbur kalacaktır. İmdi, kendini 
idare edenler arasında milli hayaiye
tin kırılmaıana ıebeblyet vermit olan
ları affedecek bir tek fransız yoktur, 
Şahsi g6sterif ıefil aebeblcri için en 
temiz fransız kanını dökmelerini affe
decek bir fransız da yoktur. 

Onun i&indir ki f ransu: - Suriye sal
dırmazlık anlaşmasının Ankara tara
fından f eshedilme5i, fransız parlamen
tosunun kulaklarında sahillerimizde 
fırtınayı haber veren imdad işaretleri 
gibi haykırmalıdır. 

Henuz zamanıdır. Suriye muahedesi 
tasdik edihn~melidir. 

Bize ınandırmak istendigi gibi hiç 
de bir milleti temsil ctmiyen Şam poli
tikacıları - çünkü kelimenin tam mana
sile bir Suriye milleti yoktur - bunun 
ii%erlne &UrUltillU bir iki nümayif ha· 
zırhyacaklardır; Fransa kuvvetini 
göaterecek ve her .,ey yoluna girecek
tir. Yalnız bunun için orada Lyauteyin 
mektebinden bir adam bulundurmak 
daha iyi olacaktır • 

MusoHni'nfn nutku• 
nasıl bekleniyordu? 

Paris gazetoleri büyük faşist mccli· 
sinin içtimaı bakında tefsirlerde bu
lunmaktadırlar. 

Echo de Paris gazetesi İtalyanın İs
panyada serbestçe hareket edeceğini 
yazmaktadır. 

Figaro gaeztesi ezcümle ıöyle yaz· 
maktadır : 

"İtalyanın Mllletler Cemiyetinden 
çekileceği şüphesizdir. Bununla bera
ber İtalya ile Almanyanın yeni esasla
ra müsteniden kurulacak bir Milletler 
Cemiyetine avdet etmeleri ihtima}. da
hilindedir. Bu hususta müzakerelere 
girişmeden evvel mukavelenamenin 
zecri tedbirler ve mUtterek yardım 

7- Cenubda bir vlllyetlmlı. 
8· Kulp - Abdal 
9- Beyaz - Eski blr ılllh - Bir ııimal mil· 

letl. • 

Ko~an damlalar 

Yağ kitıdının ıuyu emmediğini ve üzeri
ne düıen damlaların tıpkı cam üıtUndeymiı 
gibi aktığını bllirılnlı. Yağ kliıdınm bu 
haasasından iıtlfade ederek eilenceli bir o
YUn yapabilirsiniz. Buru,mamıı, muntazam 
ve kalın bir yal kfi.iıdından 15 ııantmetre 
geniılliinde ve lliıumu lı:adır unnlulı:ta bir 
&erid kesiniı. Birbirinden daha bUyiik bir 
kaç cildli kitabı resimde görüldüğü gibl 
tersine mau.ıun üzerine yerleıtirlnlz ve 
kltıdı gevıek bir tekilde, iniıler, çıkıılar 
vilcude getirecek ıurette bu ldtabların üze-
rine 7erle1tlriniı ve bittiii yırı bir tabak 
koywuu. Kiiı61arın kitabların üzerine ıe
len kııımlarını iki ucundan iğnelerle clld
lere iliştirmeyi unutınayınıı. 

Bu klfıd merdivenin en ,.Ukıek nokt111-
na bırakaeatınıı au damlalan, bısla indik
ten aonra tekrar ı;ıkacak, ıene inecek, bü
tün yolu katederek tabağa inecektir. İtina 
ile hazırlıyarak bu tecrübeyi 7apınıı:, etıe
Dirlini.L 

hakkındaki 16 ıncı maddesinin kaldı· 
rılması lazımdır. 

La Repüblik ezcümle şöyle yazmak
tadır, ; 

"En mühim mesele Milletler Cemi
yetini terkederken Musolininin aynı 

zamanda bütün köprüleri de yıkıp yık
mıyacağmı öğrenmektir. İtalyanın çe· 
kilmesi bir kaç kUçlik devletin bu mi
sale uymalarını intaç edebilir. İngil
tere, İtalyanın cemiyetten çekilmesine 
rağmen bu devletle müzakereye giriş
mekten vazgeçmiyecektir. 

Oeuvre gazetesi, Londrada Musoli
ninin şimdiye kadar yaptığı beyanat
tan daha tehdidkar bazı beyanatta bu
lunacağı zannedilmekte olduğunu kay
detmektedir. 

İngiltere 
Nankindcki inbriliz 

ganıbotlarma tecavüz 
Londra'da çıkan bütün gazeteler, 

Nankinde İngiliz gambotlarının uğra
mış oldukları taarruz dolayısiyle şid
detli yazılar yazmaktadırlar. 

Röyter ve Prese-Association, Lon· 
dra mahfillerinde diplomatik bir te
şebbüs yapılmasına karar verilmeden 
eveJ etraflı malUmata intizar edilmek
te olduğunu kaydetmektedirler. 

Daily Telegraph, ingiliz cfkirı u
mumiyeslnde hüküm &ilnnekte olan 
heyecanı kaydetmekte, ancak her hal
de Tokyo hükUmetinin mesul tutula
mıyacağı bir yanhtlık mevzuubahs ol
duğunun aşikar bulunduğunu yazmak
tadır. 

Niyuz Kronik! gazetesi, salahiyettar 
naıırlann bugün avam kamarasında bu 
mesele ile meşgul olacaklarını yazmak
tadır. B. Attlee, hükUmetten bu babta 
iıtiıahta bulunacaktır. 

Bu gaezte, tiddetli proteıtolar ya
pılmaıını ıararla taleb etmektedir. 

Daily Expre&1, Japonya hUkUmetin
den acil tedbirler alınmasının taleb e
dileceğini yazmaktadır. Maamafih İn
giltere, Japonyaya bir ültimatom ve
recek defildir. Bununla Beraber Ja
ponyanm vukua gelmit olan hasarları 
taamin ctıneıi liıum eelecektir. 

Ordu deavl dairesi 
Ordu Deavi dairesi teşklli hakkın

da tanzim olunan kanun l!yihasının 
Şurayl Devletçe tetWki bitmiştir. 
Llyiha aid olduğu makama sunul
mu§tur. 

....__, sın P P PO P vsıruınıoıoıo-. 

Gazetemize 
para gönderenlere 

Son ı:amanlarda birçok taraflardan 
poıta ile muhtelif mikdarlarda paralar 
alıyoruz:. Halbuki bu 'paraların niçin 
gönderildiği hakkında tafıilit verilmi
yor: Birkaç zaman sonra da gazete 
gönderilmemesinden •ikayet eden ve 
bu paranın abona için eönderilmiı ol
duğunu anlatan ikinci bir mektub geli
yor. 

Her eönderilen paranın niçin gönde
ı ildifi, vazıh adresle beraber yazılma
lıdır. 

...........- VJ(ll]Ac_? •c ~ 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit gekli 

Dii.nkii bulmacamızın lmlli 
1- Dik 
2- Dib 
3- Yar 
4- Ray 
5· Ay 
6- Ayak 
1· Ayar 
8- Kır 

9- Kaya 
10- Kadı 

11- Ak 
12- Bar 
13- Bay 
14- Kar 
ıs- Rakı 

16- Kibar 
17- Kir 
Diyarbakır' dır. 

18- Dar 
19- Yarda 
20- Kara 
21- Ada 
22- Aya 
23- Kaba 
24- Dan 
25- Bayır 

26- Aba 
27- Bira 
28- Bir 
29- Yakı 
30- Dayak 
31- Krba 
52- Karı 

33- Kira 
34- Bayrak 
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A. Levazım Amirligi 

Arpa alınacak 
'.Ankara levazım amirliği satmal

ma komir.yonundan : 
1 - Muhafız alayı hayvanatı ihtiya

cı için 240 ton arpanın kapalı zarfla 
eksiltmesi 16. 1. kan. 937 saat 15 de An
kara Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9600 lira ilk 
teminatı 720 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Teklif mek
tubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin kanuni vesikalarını havi 
teklif mektubları ile belli gün ve saat
te komisyonda bulunmaları. 

(4413) 3--6715 

Arpa alınacak 
Ankara levazım amirliği satınal

ma komisyonundan : 
ı - Harb okulu hayvant ihtiyacı i

çin 240 ton arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 17. 1. kan. 937saat15 de Anka 
ra Lv. amirliği satın alma komisyo
nu•ıda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9600 lira ilk 
teminatı 720 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Teklif mek
tubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin kanuni vesikalarını havi 
teklif mektublariyle belli gün ve sa
atte komisyonda bulunmaları. 

(4414) 3-6716 

54 ton un alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Garnizon kıtaatmın ihtiyacı 

olan 54 ton unun 29-11-937 günü ka
palı zarfla yapılan eksiltmesine talip 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmesi 27.12.937 pazartesi günü 
saat 14 de Polatlı askeri satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeJi..,e nazaran 

ilk teminatı 446 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarını havi teklif mektup
larını belli gün ve saattan bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

(4501) 3--6846 

Bir pavyon yaptırılacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

1 - Çatalcada gösterilecek mahal
de bir pavyon inşası kapalı zarfla i
halesi 27 / 1. Kan./937 pazartesi günü 
saat 16 da Fındıklıda komutanlık sa
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 
lira 64 kuruş, ilk teminatı 2282 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev
vel komisyonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
eli maddelerinde yazılı vesikalarla 
Nafıa Vekaleti fen müdürlüklerinden 
alacakları ehliyet vesikalariyle bera
ber ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (4471) 3--6845 

Sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü • 

esseseleri için 40000 kilo sabunun ka
palı zarfla eksiltmesi 3/2.kan/ 938 sa
at 15 te Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12800 lira 
ilk teminatı 960 liradır. Şartname ve 
nümunesi her gün komisyonda görü • 
lür. İçinde kanuni vesikaları bulunan 
teklif mektupları saat 14 e kadar ka -
bul olunur. Eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte komisyonda bulun-
maları. ( 4555) 3 - 6969 

Kuru iiziim alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 25000 kilo çekirdeksiz 
kuru üzümün kapalı zarfla eksiltmesi 
4-2.kfin-938 saat 15 de Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6250 lira ilk 
teminatı 468 lira 75 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi her gün komisyonda 
görülür. İçinde kanuni vesikalar da 
bulunan teklif mektupları saat 14 e 
kadar kabul olunur. Eksiltmeye gire -
ceklerin belli gün ve saatte komisyon-
da bulunmaları. (4554) 3 - 6968 

Sığır eti almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hozat garnizon birlikleri ihti

yacı olan 68500 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmesi 3- 2.kan- 937 pazarte
si günü saat 15 te Hozat askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10375 lira ilk 
teminatı 778 lira 13 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Teklif 
mektupları belli gün ve saatten bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teminat
larile komisyonda bulunmaları (4991) 

3 - 6965 

Sahuıı alınacak 
Ankara Lovazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara garnizon birlik ve müesse

seelri için 1000 liralık sabun pazarlık
la ve 16. 12. 937 saat 14 de Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonun -

uı.:us 15. 12. 1937 

da mübayaa edilecektir. İsteklilerin 
komisyona müracaatları. (4549) 

3 - 6964 

Çay alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara garnizon birlik ve mües

seseleri için 500 liralık çay pazarlık
la 17.12.937 saat 14 de Ankara Lv. a
mirliği satmalma komisyonunda mü
bayaa edilecektir. İsteklilerin komis
yona müracaatları. (4550) 3-6963 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Zafranboluda piy.ıde alayı ıçın 

2700 kilo sade yağının açık eksiltme 
ile ihalesi 30.12.937 perşembe günü 
saat 10 da sarı kışlada piyade alayı 
satın alma komisyonu binasında ya
pılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler 
pazardan gayri günlerde ve itaya ta
liplerin ihale günü vakti muayyenin
den bir saat evvel % 7,5 teminat ak
çesine ait evrakı müsbitesile komis

Mahkemelerden 
Ankara asl(ye birinci hukuk mah

kemeıinden : 
İstanbul Beşiktaş Valde çeşmesi 

çavdarcı sokak 11 No. Fatma nam di
ğeri İsmeteye. 

Kocanız Ankara Divanı Muhase
ba.tta birinci murakıp Mithat vekili 
avtıkat Zühtü Akyol tarafından aley
hinize açılan ihtar davasının muhake
mesi 24-11-937 cuma günü saat 14 de 
icra kılınacağından bahisle Ankarada 
çıkan Ulus ve İstanbulda Cumhuriyet 
gazeteleri ile ilanen tebliğat yapıldı
ğı halde ne asaleten ve ne de veka.Ie
ten gelmediğinizden davacı vekilinin 
talebi ile hakkınızda gıyap karan id
dihazına ve duruşmanın 17-12-937 cu
ma günü saat 14 de talikine karar ve
rilmiştir. Bugündede mahkemeye gel
mediğiniz veya bir vekil göndermedi
ğiniz takdirde duruşmanın gıyabınız
da devam edileceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

3-6990 
yona müracaatları. (4551) 3 - 6962 ---------------

1\lcrcimck alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Anka1'. garnizon birlik ve mü • 

esseseleri için 15000 kilo kırmızı mer
cimeğin açık eksiltmesi 5- 2.kan.- 938 
saat on beşte Ankara levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1800 lira ilk 
teminatı 135 liradır. Şartname ve nü -
munesi her gün komisyonda görülür. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni vesi
ka ve teminatlarile belli gün ve saatta 
komisyonda bulunmaları. (4552) 

3 -6966 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mil -

esseseleri için 7 5000 kilo kuru fasulye 
nin kapalı zarfla eksiltmesi 6-2.kan-
938 saat 15 te Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruştur. Şartna
me ve nümuneıi her gün komisyonda 
gBrUlUr. 1çinde ltanunt vea\ltalaı- da 
bulunan teklif mektupları saat 14 e ka
dar kabul olunur. Eksiltmeye girecek
lerin belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (4553) 3 - 6%7 

Dahiliye bakanhğı 
Artezyen kuyusu açılacak 

DAHILlY.E VEKALETiNDEN : 
Tarıuıta açılacak bir artezyen a· 

ratbnna kuyusunun pazarlıkla ek • 
ıiltmeıi 

Tarsusa 2,5 kilometre mesafede ve 
ve Berdan vadisi civannda bir artezi
yen araştırma kuyusu açılması pazar
lıkla eksiltmiye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 4000 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait prtname, 
vesaire evrakı bilabedel belediyeler 
bankası binası ikinci katında Dahiliye 
vekaleti belediyeler imar fen şefliğin
den alabilirler. 

3 - Pazarlık 16-12-937 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat onbirde 
Ankarada belediyeler bankası binası 
2. inci katında toplanacak belediyeler 
imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için is
tekilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki komisyon reisliğine vermeğe mec
burdurlar. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 300 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesaik
ler, 

C - kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmiye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek
tub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden pazarlığa iştirak için ala
cakları vesika, 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektublannın iadeli teahhüdlü olma
sı ve nihayet saat 1 O a kadar komisyo
na gelmiş bulunması Hizundır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müraccat etmeleri. 
(4384) 3 - 6676 

Harita tanzim ettirilecek 
Dahiliye Vekaletinden : 
Malatya vilayetinde Adtyaman 

kasabasının halihazır baritalaı ının 
tanzimi iti eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Muhammen keşif bedeli 4000 liradır. 
Eksiltme, 20.12.1937 tarihin~e saat 
11 de, Ankarada, Belediyeier Ennka
sı binasında Belediyeler L-uar Heye
tince yapılacaktır. Muvakkat teminat 
300 liradır. Şartnameler bilabedel 
Belediyeler İmar heyeti fen şefliğin· 
den alınabilir. ( 4387) 3-6679 

Maliye bakanhğı 

Penceresine 
çerçeve 

yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Pazarlığa konulan iş (Zat iş

leri sicil odası penceresine bir çerçe
ve ilavesidir). 

Keşif bedeli 321 lira 40 kuruştur. 
2 - lstiyenler bu işe aid şartna

me ve sair evrakı görmek ve izahat 
almak için Maliye Vekaleti Milli em
lak müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme birinci kanun ayı
nın 20 inci pazartesi günü saat 15 de 
Maliye Vekileti Milli emlak Müdür
lüğünde yapılacaktır. 

5 - Pazarlığa girişmek istiyenle
rin 24 lira 8 kurut tutan muvakkat te
minat akçesini yaptırmış olmaları ve 
Ankara Nafıa Müdürlüğünden bu if 
için verilmif ehliyet varakası göster
meleri llzımdır. (4475) 3-6833 

Seydişehir eski malmüdürü
nün ikametgah adresi aranıyor 

Maliye Vekaletinden ı 
2996 sayılı maliye teşkilat kanunu

nun muvakkat ikinci maddesi muci
bince memuriyetle alakası kesilen 
Seyditehir eski malmüdürü 1314 do -
ğumlu çatalcalı Mustafa oğlu Nec
meddinin yapılan araıtırmaya rağmen 
ikametgah adresi hakkında maHlmat 
elde edilememiş olduğundan tebliğ ye 
rine geçmek üzer .keyfiyet ilan olu-
nur. (4498) 3 - 6983 

Kültür bakanhğı 
Kü1tür Bakanlığı elektrik tesi
satında yaptırılacak tadilat ve 

tamirata aid açık. 
eksiltme ilanı 

Kültür Bakanlığından : 
Bu i9in tahmin edilen bedeli 995 

lira 33 kuruştur. Eksiltmesi 25-12-937 
cumartesi günü saat 11 de Bakanlık 
Levazım dairesinde müteşekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

Talipler 74 lira 65 kuruştan iba
ret muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle kanuni vesaiki 
eksiltme günü muayyen saatte komis
yona tevdi etmi9 bulunacaklardır. 

Bu işe aid şartnameler her gün 
levazım Direktörlüğünde görülebilir. 

3--6835 

On talebe alınacak 
Kültür Bakanlığından : 
Ankarada Kız Ertik öğretmen o

kulunun ev idaresi ve yemek pişirme 
tubesine kız enstitülerinin 1934 • 
1935, 1935 • 1936, 1936 - 1937 ders yı
lı mezunlarından, yapılacak müsaba
ka imtihanı neticesinde kazananlar
dan, parasız yatılı olmak üzere on ta
lebe alınacaktır. 

1. - İmtihan 21. 12. 1937 salı gli
nü saat dokuzdan itibarep İstanbulda 
Beyoğlu akşam kız sanat okulu bi
nasında: 

a - Türkçe, b - Riyaziye, c • Fen 
bilgisi, d - Biyoloji, e - Hıfzıssıhh ve 
ev idaresine tatbiki, f - Yemek pişir
me ve pasta, g - Ev idaresi derslerin
den yapılacaktır. 

2: - İsteklilerin en çok 17.12.1937 
cuma akşamına kadar: 

a - İstida, b - Nüfus tezkeresi, c -
Diploma, d - aşı tezkeresi, e - Beledi
ye ve polisçe tasdikli hüsnühal vesi
kası, f • altı adet vesikalık fotoğraf, 
g • Nümunesine tevfikan heyeti srh-

Almanyada Teknikum ıah8"1 
yapmak için Devlet Demiryol• 
lan hesabına talebe gönderil" 

mek üzere müsabaka 
açılacaktır. 

D. D. Y. Satm Alma Ko. dan r 

biye raporu ile birlikte İstanbul kül- Müzik alit ve edevatı alınacak 
tUr direktörlüğüne müracaat etmele- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

1 - Müsabaka 3. ı. 938 pazartetl 
günü saat 9,30 da Ankarada devlet 
demiryoltarı zat işleri dairesind• 
Haydarpaşada birinci işletme müdür• 
lüğünde icra edilecektir. 

ri lazımdır. 
Heyeti sıhhi'Ye raporları örnekle

ri Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul 
kültür direktörlüklerinden alınabilir. 

İmtihanda muvaffak olanlardan, 
mecburi hizmet ifa edeceklerine dair 
aynca birer teahhüt senedi alınacak
tır. Noterlikçe tasdik edilecek olan 
teahhüt senetleri örneği İstanbul 
kültür direktörlüğünce imtihan neti
cesinde alakadarlara verilecektir. 

3-6710 

M. M. bakanhğı 
Kütahya tayyare meydanı 

tesviyesi 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
1) Keşif bedeli altmtş dokuz bin beş 

yüz yirmi dokuz lira otuz kuruş olan 
Kütahya tayyare meydanı toprak tes -
viye işine talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur. 

2) ihalesi 22. 12. 937 çarşamba günü 
saat 11 dedir. 

3) İlk teminat 4726 lira 47 kuruş
tur. 

4) Keşif şartname ve projeler 348 
kuruşa M. M .V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerile ida
ri şartnamenin (F) fıkrasında yazılı 

vesikalarile birlikte teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
( 4452) 3 - 6773 

Satılık eşya 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rniıyonundau : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 

eşya artırma suretile satılacaktır. Satı' 
21-12-937 salı günü saat 10 da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Eşyayı görmek istiyenler her gün 
Yeni cami civarında Levazım eşya ve 
teçhizat anbarına ve artırmaya gire
cekler satış günü ve saatmda M. M. 
V. satın alma Ko. na müracaat etsin
ler. 
Satılacak F.§yanın 
mlkdarı 

Adet 
Cinai 

11 
1 

2 
2 

10 
16 

1 
12 

12 
1 

1 

17 
2 

16 
4 
2 
2 

1 
2 
6 

Gümü9 dondurma ka91ğı 
Gümüt ve sarı yaldızlı bar-
dak altı. 
Kemik çatal 
Kemik katık 
Salep fincanı 
Muhtelif küçük ayaklı kadeh 
Küçük ayaklı rakı kadehi 
Gümüş zarf maa fincan mah
faza içinde 
Fakfur nevruziye 
Tabağı ve kulpu gümüş kah
ve fincanı mahfaza içinde 
Ayaklı gümüş dondurma ta
bağı 
Maden dondurma tabağı 
Billor kristal ayaklı kadeh 
Billor şamdanlık 
Kemik hoşaf ka9ığı 
Gümüt kaplama 9amdanhk 
GUmüf muhallebi ka9ığı 
mahfaza içinde 
Sırma itlemeli el havlusu 
Çorba kbesi 
Maden yemek kaşığı 

(4557) 3-6958 

Miizik alat ve edevatı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3968 lira olan 54 kalem Bando·, mızı
ka alit ve edevatı açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 29 ikincikanun 938 
cumartesi günü saat 10 da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Liste ve ,artname parasız o
larak M. M. V. ıatın alma Ko. da gö
rülür. 

4 - İlk teminat 297 lira 60 ku
ruştur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu
nr teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ü~c~ maddelerinde yazılı belge
lerle bırlıkte eksiltme gün ve saatın
da M. M. V. satın alma Ko. da bulun-
maları. (4560) 3-696<> 

Evrak sandığı alınacak 
M. M. Vekaletinden : 

1 - İhale günnüde talih çıkmıyan 
66 adet evrak sandığı tekrar pazarlık
la alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 20-12-937 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Beher sandık tahmin edilen fi. 
at 12 lira 99 kuruıtur. 

4 - Evsaf ve 1&rtnamesi bedelsiz
dir. M. M .Vekileti satın alma komis
yonundan alınır 

5 - İlk teminatı 64 lira 30 kuruttur. 
6 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de gösterilen vesaikle ve teminatile 
birlikte belli gün ve aaatında komis-
yona gelmeleri. ( 4558) 3 - 6959 

mi•yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

1979 lira olan 37 kalem (bando) mızı
ka llat ve edevatı açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 29 ikincikanun 938 
cumartesi günü saat 9,30 da M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacak-
tır. 

3 - İlk teminatı 148,43 liradır. Şart 
namesi komisyonda parasız olarak gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmalrı. (4559) 3 -6961 

Boş sandık satılacak 

2 - Taliplerin en aşağı orta ınek· 
tep veya o derecede sanat mektebi 
mezunu olmaları, 20 yaşını mütee'' 
vlz bulunmamaları ve ahvali sıhhiye
lerinin şimendifer hidematını ifaY' 
müsait olduğunun idare hekimleri ta• 
rafından tasdik edilmesi şarttır. 

İki sene herhangi bir müesseıed• 
bilfiil tesviyecilik, demircilik ve bU' 
na mümasil makina kısmında çalır 
mış olduğunu isbat edenlerle sanat 
mektebi mezunları 24 yaşına kadaf 
müsabakaya kabul edilirler. 

3 - Talipler müracaatnameleriıı' 
ailevi vaziyetlerini ve pederlerinlll 
tercümei halini, polisten tasdikli hlir 
nühal kağıdını, mektep şehadetnaıne" 
sini ve başka yerde çaıışmış ise a}dl" 
ğı bonservisleri bağlayarak Ankarl' 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- da devlet demiryoları zat işleri sııil-
misyonundan : dürlüğüne ve İstanbulda Haydar? 

1 - Yirmi tane boş sandık artır- şada İşletme müdürlüğüne müracaat 
ma suretile satılacaktır. edeceklerdir. En son müracaat taraıl 

Satış günü 20 birinci kanun 937 25-12-937 dir. Bu tarihten sonraki sııı 
pazartesi günü saat 10 da M. M. V. racaatlar kabul edilmiyecektir. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 4 - Müsavi numara kazananlaf" 

2 - Sandıkları görmek istiyenler dan almanca lisanına vakıf olanlat 
M. M. V. Borç verme Ko. na ve artır- tercih edilir. 
maya girecekler artırma günü ve sa- SORULACAK SUALLER: 
atında M. M. V. satın alma Ko. na 1 - Umumi malumat ve Türkçe 
gelsinler. (4562) 3-6957 2 - Hesap, hendese, cebir 

3 - Fizik, Kimya 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Samsun tütün ve sigaraları 
nakledilmek isteniyor 

hı.hisarlar Samaun Tütün Fahri. 
kaımdan: 

Fabrikamızdan bir sene içinde şart
namesinde yazılı yerlere yollanacak 
tütün ve sigaralarla sair eşyanın nak -
liyesi talih zuhur etmediği için 2. 12. 
937 gününden itibaren on beş gün 
müddetle tekrar eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

İstekliler eksiltme prtnameıini 
resmi dairelerin açık olduğu saatlerde 
her gün fabrika sevk ıubesine müraca
atla görebilirler. 

Eksiltmeye çıkarılan nakliyatın 
muhammen bedeli 5340 liradır. 

Eksiltmeye girmek için bu paranın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde dört 
yils lira muvakkat teminat vermek la
zımdır. Eksiltme 20 birincikinun 937 
pazartesi günü aaat on birde fabrika· 
da müteıekkil komiıyonda kapalı zarf 
uıulile yapılacaktır. Muvakkat temi • 
nat makbuzlarile teklif mektuplan ek
siltme saatinden evvel komisyon bat· 
kanlığına verilmiı bulunacaktır. 
(4563) 3 - 6982 

Demiryolları 

4 - Almanca bilenler almaner 
dan. (4537) 3--6980 

Yeşil ve kırmızı renkli dö~ 
melik keçi derisi almac.ak 
D. D. Yollan Satm Alma Ko. claOC 
Muhammen bedeli 11000 lira olan iki 

kalem yeşil ve kırmızı renkli döşeıııe" 
lik keçiderisi 28-12-937 salı günü aaa' 
16 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i• 
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 lira" 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları ve nafia müteab
hidlik veıikaıı ve tekliflerini aynı güO 
saat 15 e kadar loomisyon reisliği.Dl 
vermeleri lAzmıdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka,_. 

da malzeme dairesinden, Haydıarpa' 
tada teacllüm ve sevk tefliğinden dr 
ğıtılmaktadır. ( 4515) ~J1 

Ankara gan umumi kısuıı 
mef ru~atı alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Ko. d.-i 
Muhammen bedeli (22741) lira olatı 

1 No. lı liste ve (12374,09) lira muııaııı' 
men bedelli 2 No. lı liste, (1169,35) lir' 
muhamemen bedeli 3 No. lı liste. 
(3315,63) lira muhammen bedelli 4 NO• 
lı liste, (3758,61) lira muhammen bedl· 
1i 5 numaralı liste. (783.27) lira aııı· 
hammel bedelli 6 No. lı liste .,e 
(3611,69) lira muhammen bedelli 7 l'JO. 
1ı liste müteviyatı Ankara garı umuıı:d 
kııım mefruşatı 30·12-!:37 perteıııb' 
günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı 
Ankarada idare binasında kapalı ~f 
usuliyle satın alınacaktır. 

Bu İfe girmek istiyenlerin 1 No.1' 
liste muhteviyatı için (1705,57) !irat 

Devlet Demiryollan Satın Alma Z No.lı liste muhteviyatı için (928.o6) 
Komisyonundan ı lira, 3 No.h liste muhteviyatı içİIJ. 

Çam t raversi 
ah nacak 

Muhammen bedeli (208000) lira olan (87.70) lira, 4 No.lı liste muhteviyatı 
80000 adet normal hat çam traversi için (248,67) lira, 5 No.l. liste muhtet'i• 
24-12-1937 cuma günü saat 15,45 de ka- yatı için (281,90) lira, 6 No.h }ist• 
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi- muhteviyatı için (58,75) lira ve 7 No.11 

nasında satın alınacaktır. liste muhteviyatı için de (270,88) ura· 
Bu işe girmek istiyenlerin 11650 li - lık muvakkat teminat ile kanunun ti' 

ralık muvakkat teminat ile kanunun yin ettiği vesikaları ve nafia mütealı' 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte - bitlik vesikası ve tekliflerini aynı giitl 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı saat 14 de kadar komisyon reisliğiO' 
gün saat 14,45 e kadar komisyon reis- vermeleri lazımdır. 
liğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara· 

Şartnameler 1040 kuruşa Ankara, da malzeme dairesinden, Haydarpat'' 
Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vezne-ı da tesellüm ve sevk şefliğinden dai'' 
terinde satılmaktadır. (4442) 3-6802 tılmaktadır. (4530) 3--6916 

Boya ve sabun ahnacak 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlütü Sa. Al. Ko. daJl • 
Muhammen bedeli ile mikdar ve isimleri aşağıda yazılı 11 kalem ınulı' 

telif.boya ve ıabunlar 23-12-1937 perşembe günü saat 15,15 de kapalı sırf 
uıulile Ankarada İdare binasında sa tın alınacaktır. 

Bu i9e girmek iıtiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve te1'· 
liflerini aynı gün saat 14,15 e kadarkomisyon Reisliğine vermeleri Ji• 
zundır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada Malzeme dairesinden ve Haydat" 
pa9ada Tesellüm ve ıevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Malzemenin ismi Lira Lira g.. ___. 
1 - Sarı toprak toz boya 5000 Kg.) 
2 - Kill rengi .. .. 10000 " ) 
3 • İa siyahı .. .. 8000 .. ) 
4 • Su siyahı ,, ,, 3000 ,, ) 
S - Kanarya sarısı ,, ,, 1000 ,, ) 
6 • İngiliz kırmızısı atı ) 20390 1529,25 

toz boya 
7 - İngiliz yeıili a91 

1000 ,, ) 

toz boya 3000 " ) 
8 - Verminyon toz boya 2000 " ) 
9 • Okeid döfer 8000 ,, ) 

10 • Beyaz 1abun 10000 kalıp) 
5725 11 - Arap sabunu 25000 kg.) 

(4~) 



ls. 12. 1937 

Ankara Belediyesi 

Fabrika Kaloriferli apartınıan 
ve ev sahihlerinin nuan 

dikkatine 
Belediye Reiıliğindenı 

f 1 - Şehirde mevcut fabrika, kalori· 
erli ıpartıman veya evlerde ,ehrin ha· 
~ını bozacak mahiyette duman ve 
t.~~urn veren lr8milrlerin yakılmaıı 1 
-nunu sani 938 tarihinden itibaren 
Yasak edilmi§:tir. 
. 2 - .Bu gibi binalar sahihlerinin 
t~diden anagöre tertibat almaları ve 

lafıll4l hareket edenlerin cezalandı· 
tılaeakları ilin olu"··r. (4532} 3-6912 

Su saatleri hakkında 
Belediye Reiılifinden ı 

f Su saatlerinin iyi bir surette muha· 
bazasından aboneler mesuldür. Kışın 
;nların donmaması içln aaat aandık-
rının talq. ıaman gibi maCidelerle 

doldurulması Hısımdır. au husuata 
Ufi tedbir alınmamaıı yüıünden aaat
lere gelecek zararların tamir masrafı 
~e saat değiştirilmesi işçiliği abone-

rden alınacaktır. (4444) 3-6775 

Potrel alınacak 
Ankara belediyeainden ı 
l - Fen idaresine alınacak 1,20 

boyunda 12 Iik ve beheri 17 kiloluk 
100 aded potrel on beş gün müddetle 
•çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 290 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (21,75) li
radır. 

l .4 - Şartnamesini görmek istiyen
t'rın her ıün yazı işleri kalemine ve 
•teklilerin de 28 kanunuevvel 937 aa-

11 .• günü saat on buçukta Belediye en
turnenine müracaatları. ( 4574) 

3-ö972 

llalde hir dükkan artırmaya . 
konulmu~tur. 

Ankara Belediyeainden : 
1 - HıUde 26 numaralı dillrkan on 

bet gün mliddetle açık artırmaya ko
llulrnuştur. 

2 - İcar bedeli (600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (45) lira

dır. 

4 - Şartnameıfnl görmek iıtiycn
lerin her gün yazı i9leri kalemine 
~e lıteklilerin de 28 kanunuevel 937 
~lı günü saat 10,5 de belediye ctıcüme 
llıne müracaatları. (4573) 3-6971 

'l'aksi otomobilleri, yeni tak-
8iınetreye göre ayar edilme 

müddeti 
Ankara Belediyesinden r 

iehirde i91iyen tabi otomobillerinin 
taksimetrelerinin yeni tarifeye iÖre 
ayar edilmesi müddeti son defa olarak 
l'l k&nunu evel 1937 tarihine kadar u· 
latılmıştır. ı ktnunu aani 938 tarihin· 
den itibaren takıimetreleri yeni tarife
Ye ıHre ayar edilmemif olan taksilerin 
•uretl katiyede ıeyrüeeferdetı metıedi
lecefi lyln olunur. (4572) s-6970 

39 metre murabbaı arsa açık 
artırmaya konmuştur 

Ankara Belediyesi Encümenin • 
d._ 1 

1 - Yeniıehirde 1069 uncu adada 
8 P&rıelde ada fulaaı olarak zuhur e
den 39 metre murabbaı belediye malı 
arsa on bet gün müddetle açık artır
ıtıan konulmuttur. 

2-Muh•""Mn bedeli (156) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11,70) 1i -

radır. 
4 - Şartnamesini ıörmtk iıtiyenle

rin hır gün yazı itleri kalemine ve is
tek1Uerin dt 28. klnunuevel. 937 talı 
günü aaat on buçukta belediye eneli -
menine müraçaatlan. (4575) 3-6985 

Bir katip alınacak 
Ankara Belediye Reialitinden : 

İktısat işleri mildlirlUğilne istatis
tik ve grafik işlerinde çalışmış (80) 
lira ücretli bir kltip alınacaktır. 20 
kanunuevvel 1937 tarihinde saat 10 da 
müsabaka yapılacağından isteklilerin 
o ıUne kadar evrakı mUsbltelerile 
birlikte istida ile Belediye reisliğine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(4576) ~973 

Bayındırlık BakonhOı 

l\lüteahhltlerln nazan 
dikkatine 

Nafıa Vekaletinden ı 

1937 takvim senesi için muteber 
olmak üzere vesika alanlar nihayet 
Ununuevvelin 20 inci gününe kadar 
ellerindeki vesikalarının mezkur ve
sikaları aldıktan sonra yaptıkları iş
leri ihale bedellerile zikretmek ve a· 
lacaklırı referansları da dilekçeleri
ne bağlamak suretile tebdili hususun
da vekalete müracaat etmeleri aksi 
takdirde ellerinde yalnız 1937 senesi 
için verilmiş olan vesikalarla yeni 
sene teahhütlerine iştirak edemiye
cekleri ilan olunur. (4548) 3-6981 

Antalya meyvacılık istasyonu 
binaları inşa edilecek 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden ı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 40514 
lira 77 kuru' bedeli ketifli Antalya 
meyvecilik istasyonu binaları intası. 

ı - Bu işe aid olan evrak şunlar-
dır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel ~rt-

namesi 
F - Huıust şartname 

T - Keşif cetveli 
F - Proje 
İstiyenler bu prtnamelerle evrak· 

ları nafıa mUdUrlüğUnden görebilirler 
ve 10 lira mukabilinde aldırtabilirler. 

3 - Eksiltme 3 kanunusani 938 ta
rihine müsadif pazartesi gUnü uat 
onbe9tt Antalya nafıa dairesinde ya• 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilf 
olacaktır. 

5 - Bkailtmeye girebilmek için 
iıteklilerin 3038 lira 61 kuruı mu
vakkat teminat vermeleri bundan bat 
ka nafıa vekiletinden alınmıı yapı 
müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri 
ve yaptıkları en büyük iıln bedeli on 
bcı bin liradan aıağı olmaması. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
! eli maddede yazılı saatten bir ıaat 
encline kadar Antalya nafıa müdür· 
lUğü dalrealne getirilerek elrıiltme 
komiıyonuna makbuz mukabili veril
mek prttır. 

P<>1ta ile gönderi!e~k mektupla
rın nihayet Uçtıncü maddede yuıh 
aaate kadar ıelmit olmaıı ve dıt zar
fın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
ması lbımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edllmes. (4566) 3-6975 

ULUS 

Harita Umum Md. 

Fotoğraf 
malzemesi 
ah nacak 

Harita Genel Direktörlüiünden · 
1 - Harta Genel Direktörlüğü kar

toğraf şubesi fotoğrafhanesi için açık 
eksiltmesi yapılan altı kalem foto~
raf malzemesi için talibi tarafından 
teklif edilen 760 lira fiyat gali iÖrül .. 
düğünden puarhk ıuretiyle alına. 
caktır. 

2 - Pazarlığı ıo. 12. 937 günü saat 
14 de Cebecide Hrt. Gn. Drk. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat te111inatı (58) lira 
olup komisyonca yalnıs teminat mek· 
tubu veya banka mektubu kabul olu· 
nur. 

4 - 1ıtekliletfn enaf ve ,.raıtlnl 
öğrenmek için her gün ve pazarlığa 
iştirak için de yukarıda yazıl. giln ve 
saatte komisyona müracaat etmeleri. 
(4450) 3--6790 

17.500 metre beyu bez 
alınacak 

Harita genel Direktörlüğünden ı 
1 - Harta genel direktörlüğü ihti

yacı için evelce ekıiltmeye konulan 
17500 metre beyu beze iıtekli çıkma
dığından açık pazarh&a konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16 ı. kan. 937 perıembe 
günü saat (14) de Cebecide harta gıctıel 
direktörlUiU binaıında ıatın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 525 lira o
lup komiıyonca yalnıs teminat mak
buzu veya banka mektubu kabul olu. 
nur. 

4 - İsteklilerin şeraiti anlamak ve 
nümuneyi görmek için pasarlık günü
ne kadar her gün ve pazarlığa iştirak 
için de yukarıda yazılı gUn ve aaattıe 
müracaatları. ( 4427) 3-6760 

Gonıprcs makinesi alınacak 
Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harita Genel DireJcti>rlüğü 

matbaası için kauçuk vasıtasile baaan 
silindirli bir adet (Gompres) maki
nesı alın2caktır. 

2 - Muhammen bedeli (4100) ll· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (307) lira 
(50) kuruş olup ib,ale günü komis· 
yonca yalnız teminat makbuzu veya 
banka mektubu ,l,<abul olunur. 

4 - Eksiltme 17-1-1938 puaıtesi 
günü saat 14 de Harita Genel Direk· 
törlüiil dairesinde aatın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve ,eraitlni öirenmek 
istiyenler ihale gününe kadar aatın 
alma komisyonuna müracaat etmele· 
ri. (4390) 3-6680 

P. T. T. 
Postane çatısı ve su dereleri 

tamir edilecektir 

4- lbalt 21. 12. N7 puartMl ıünü 
saat 15 te müdürlükte müteşekkil ek -
elltmo komlıyoııunda yapılacaktır. 

5 - Talihlerin nafıadan alacakları 
ehliyetume .. munkkat teminat 
makbularllt komlıyona müracaatları 
ilan olunur. (4570) 3 - 6977 

Posta giıelerl ve asansör 
yapbnlacak 

Ankara P. T. T. MilcNirUliündea : 
1 - Açık ekılltıne ile merkez pos

tahaneal aalonuna yeniden posta gi
şeleri ve bu aalonla birinci kat ara
sına bir aaanaör yaptırılacaktır. 

2 - Yaptırılacak cişelerin keşif 
bedeli 2332 lira 25 kurut. ınuvakkat 
teminatı 174 lira 92 kuruştur. 

AsanılSrUıı ketif bedeli 2200 lira 
Muvakkat teminatı 165 liradır. Bunı 
aid keşif, prtname, mukavelename 
ve proje her gün mUdürlUk kalemin
de görülebilir. 

3 - Ayrı ayrı ekıiltrneye konula
cak bu iki 19 blr müteahhide verile
ceği gibi ayrı ayrı müteahhitlere de 
verilebilecektir. 

İhale 24-12-937 cuma günü as.at 
15 de mildUrlük münakasa komiıyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu ite girrnrk istiyenler Na
fıa Vekaleti yapı işleri müdürlüğü
nün eh.liyetnameaini komisyona ib
raza mecburdur. 

5 - TaliJ,ı olanlat ihale gününden 
evvel teminatlarını Müdürlük veme
ılne yatırarak makbuz ve ehliyetna
melerile birlikte komisyona müra· 
caatlan. (4523) 3-6888 

70 adet bisiklet 
alınacak 

P. T. T. levaann müdürlüiilnden: 
1 - İdare ihtiyacı için 70 adet bi

siklet açık eksiltme ile münakasaya 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (4900) mu
vakkat teminatı (367.50) lira olup ek
siltmesi 10 ikincik3nun 938 pazartesi 
günü sat (15) de Ankarada P. T. T. 
U. Müdürlük satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuı veya banka mektubu ile ka
nuni veaaikini hamil olarak o gün 
saat (15) de mezkur komisyona mü
racaat eyliyeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levuım müdürlüiündeu, htanbul· 
da P. T. T. ayniyat şube müdürlüğün-
den parasız verilir. (4301) 

3-6550 

Ankara Valiliği 

İhale müddeti uzabldı 
Ankara Valiliflnden : 

2-12-937 pnünde ihalesi illn edilmti 
olan Bankalar caddesi Kı~ılbey aoka
lmda 11 ve 13 N. lu ınaiazalara talip 
ıuhur etıDediğlndın 2·12·937 gilnün· 
:len "ıı haren hi·· ay ı11lJdetle ı-,.zarhğa 
konulmuştur. Taliplerin perşembe ve 
pazaı tel!i gU.nleri aa•~ lb .ıe ,·ilayt t da
imi encümenine müracaatları ilin o 
lunur. (45315) 3 - 15921 Ankara P. T. T. MGdilrlüfilndeaı 

ı - Merkez postanesi çatısının ve 
su derelerinin tamiri açık eksiltmeye .1111111111111111111111111111111111111111. - -konulmuıtur. : -

2 - Bedeli keşfi 744 lira muvakkat = ALLAHIN BAHÇELERi ; 
teminatı 55 lira 80 kuruıtur. i Pek yakında Yeni Sinemada ! 

3 - Şartname her gün müdürlük : : 
kaleminde görülebilir. ,llll il 1111111111111111111111111111111 l r' 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
11 Birinci Kiııun 1937 vaziyeti \ 

AKTiF PASiF ~ 
- -

LlRA. 
-

Kasa : 
Altın: Safi kiloıram lt.613,641 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler ı 
Türlı: lirası 

liariçteki muhabirler : 
Alunı lafl kilosraııs 6.48U09 
Alıma tah•ill kabil aerb•t 
d6•uler. 
Dii• dövulw ve borı;lu !dirin& 
bül7elerl 

liazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karııbfı. 
Kaııwıım 6 n 8 inci maddele
rine to•fikaıı hazine tarafından 
valı:i tediyat 

Senedat ciiadanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ıonedat. 

Esham ve Tahvilit Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A. - ) ulrdlyenln lrartılıtı .. 
( bam ve tah•ll&t (itibari 
kıymetle) 

B - Serb•t eobam •e tahvillt 

Avanslar : 
Altm Ye döviz llzerlne 
Tahvillt üzerine 

lliaeedarlar : 
Muhtelif : 

27.602.230,IO 
lUOl.693,-
1.054.667,63 

810.749,01 

9.111.729,56 

23.679,32 

'24.915.151,0S 

158.748.563,-

14.070.463,-

2.200000.-
40.334.814,91 

39.025.076,ot 
5.260.414,69 

76.415,74 
8.766.921,63 

J"ON: 

39.958.591,43 

810.749,01 

S4.128.2H,91 

144.678.100,-

42.534.814,91 

44.285.490,71 

8.843.337,37 

4.500.000,-

16.600.292,80 

336.339.643,21 
-- - - ·--

Sermaye : 

İhtiyat akç~ıi 

Adi ve fovkalide 

Huıuıl 

Tedavilldekl banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 vo 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafından valı:i 

tediyat. 

Deruhte edl. evrakı nalrcll)'e 
bakiyesi. 

Karıılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili iliveten ted. 
vazd 

Türk liraaı mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diier dövizler ve alaçaklı kliriq 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2 Mart 1933 tarihinden itibar•: 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

14.070,413,-

144.678.100,-

19.000.000,-

• 13.000.000,-

2.164,96 

28.261.730,68 

YEK'ON: 

Iskonto haddi o/o 5 1/2 Altın üzerine avans% 4 1/2 

LlRA 
ıs.000.000.-

6.Ul.ll0,10 

176.678.1 oo.-

12.910.103,9S 

28.263.195,64 

96.866.363,49 

336.339.643.21 

Vilôyetler 
Kavak 
esçarı 

ve kayın 
arttırması 

Kocaeli Ormaa Bat MGheadia 
Muavialiilnd• ı 

1 - Kocaeli vlllyetlnin Geyve ka
zasmda vaki hududları prtnamede 
yazılı müfllı dert devlet ormanında 
mevcud 2500 M3 ıayrl munul kavak 
ve 400 cayrl mamul M3 kayın etcarı 
22 ıUn müddetle ve kapalı nrf usu
liyle arttırmaya konulmu9tur. 

ı - Artırma 20.12-937 ıünUne 
müaadif puarteai ıUnU saat on bet
te lmıltte Kocaeli Orman Baflllühen
dis muavinlill binasında icra edile
cektir. 

3 - Kavak aiacının beher gayri 
mamul metre mikibının muhammen 
bedeli 180 ve kayın 210 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 400 Jiar 
50 kuruttur. 

5 - Şartname ve mukavele for
mülünü görmek iıtiyenler Ankara 
Orman Umum Müdürlüğü ile Koca· 
eli Orman Başmühendiı muavinliği
ne ve mahalli mühendisliğine müra-
caat edebilir. (4474) 3-6831 

Alat ve edevat 
alınacak 

Çanakkale vilayeti daimi ·encüm 
eninden : 
CİNSİ 

Mualice, Laboratuvar ve ameliyat
hane malıemesl 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Lira K. Lira K. 

2000 00 150 00 
1 - Çanakkale memleket hastaha

ncainin eczane, ameliyathane ve la
boratuvarı için lüzumu olan yukarda 
muhammen bedeli yazılı mualice, a
lat ve edevat 24-12-1937 gününe tesa
düf eden cuma gUnU saat 15 de ihale 
olunmak üzere 3-12-937 tarihinden i
tibaren (20) gUn milddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin muallce, alat ve 
edevatın cins ve nevini öğrenmek i
çin listesini Çanakkale 11hhat müdür
lüğünden istiyebilirler. 

3 - htekJIJerin 2490 sayılı 1ra· 
nunda yazılı vesaiki tayin olunan 
gün ve saatte Çanakkale viliyeti da
lmf encUmenlnde hazır bulunmaları 

ilan olunur. (8188/4506) 3--6870 

-11-

ı:: :: :::::::::~~:~~!.~!:::::::::: :::ı 
Benzin alıoacak 

Türkiye Büyiik Millet MeclW 
idare Heyetindens 

1 - Sekten bin litre ben.1in alına• 

caktır. 
2 - Şartname her gün Büyük Mil· 

let Meclisi muhaaebe müdürlüğünden 
bedelıis olarak alınabilir. 

3 - Ekliltme 10. 1. Hl38 puarteai 
gUnU aut ıs te Büyük Millet Meclisi 
idare heyeti oda1ında olacaktır. 

4 - Elrailtme kapalı sarf usulile o -
lacalrtır. 

5 - Muvakkat teminat (1110) lira
dır. 

6 - Teklif mektupları ıo. ı. 1938 
puarteai ıünü aat 14 de kadar idare 
heyetine verilecektir. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. 

7 - Şartnamenin 4 Uncil maddesin· 
de istenilen vesikalar teminatın kon • 
duğu zarf içerisine konulmuş olacak
tır. (4511} 3 - 6979 

muvakkat teminat. 
5 - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
6 - Teklif mektubları ihale günü 

saat 14 de kadar llmlihaber mukabilin· 
de belediye reisliğine verilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup· 
ların iadeli taahhüdlil olması ve niha
yet bu saate kadar riyasete gelmit bu· 
lunmuı lazımdır. 

8 - Bu it hakkında fasla iıahat al -
mak istiyenlerin Gaziantep belediye 
reisliğine müracaat etmeleri ilin olu· 
nur. (4509) S - 6867 

Bir Vali konağı 
yaptırılacak 

Kapalı zarf wuliyle ilan. 
Mardin Vila1eti Daimi Encüme • 

niaden ı 
1 __.:Mardinde Firdevs nam mevki

deki nilmune fidanlığında 22946 lira 
50 kuruş bedeli ketifli yeniden bir va· 
li konağı yapılacaktır. 

2 - Kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye 
cıkarılan bu inşaat 31 birinci kanun 
g37 cuma ıünil aaat 12 de Mardin dai· 
mt encümeninde ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 1721 
liradır. 

4 - İnıaata mart 938 ayının ilk 
baftaSinda başlanacak ve 180 it gü· 
nünde inpat ikmal edileçektir. 

5 - Buişe aid evrak şunlardır ı 
A - İdari prtname, fenni prtna

me, bayındırlık genel prtnameai, ke • 
tif hülasası, metraj cetveli, mukavele 
projeai. . . 

Hastane pavyonu yaptmlacak 1stiyenler bu evrakı Mardın vıllye· 
Çanlara VUl:reti o.ilDi EncÜlmnin· ti daim! encümeni ile nafıa dairesin• 

den : den parası• alabilirler • 
ı -Talib çıkmaınsı dolayıaile pa- 6 - Müteahhide, lbale bedelinin 

zarlığa konulan it Çankırı il merke· ıülüsünü tecavüa etmemek ve teminat 
•inde yapılacak haatane pavyonu olup vermek şartile peıin avanı verilecek -
ketif bedeli 36569 lira 20 kuruıtur. tir. 

2 - Buna ald tartname ve evrak 7 -isteklilerin yukarıda yazılı mu· 
şunlardır. A - Eksiltme prtnamesi, vakkat teminatı vermekle beraber fen
B - Mukavele projesi. C _ Bayındır· nl ehliyet ve ibtiaularına güvenilir 
lık iıleri genel tartnanıeıi, ç - Fenni olması ve 3645 sayılı reami gazete ile 
§&rtname, D - Huıusi tartname, E - neıir ve llln edilen talimatnamede ya· 
Ke9if cetveli, F - Silsile! fiat cetveli, sıb tnaf ve teraiti haiz olmaları prt· 
G- Metraj cetveli, H - Proje ve gra- tır. 
fiktir. 1stiyenler bu evralı:: ve prtna. il - İsteklilerin teklif mektublarmı, 
meleri Çankırı, Ankara. İıtanbul na • ihale aaatlnden llakal bir saat evetine 
fıa müdürlüklerinde ıörebllirler , kadar Mardin daimi encümen riyase-

S - Hastane inşaat bedelinin 20 bin tine vermeleri ve yahud göndermeleri 
lirası 937 büdçeıine mev•u tahılaattan ve pottada vakl olacak gecikmelerin 
verilecek mütebakisi 938 aen11i bUd· maıeret tetkil etmiyeceği gibi muay· 
çeaindeki tahsiaattan tediye edilecek· yen aaatten sonra gelecek teklif zarf -
tir. tarmın kabul edilmiyeceği ilan olu· 

4 - Pazarlık 29 birinci klnun 937 nur. (8187§4505) 3 -6871 

Ç&f'f8D'lba gUnU aaat 16 da Çankırı vi· Mut hükUmel konağı ikinci 
llyetl daimi ıncUmeninde yapılacak· katı inşa edilecek 

tırs - Puarhp ıtrebilmek için istek· Mut Deft..-darhiından : 
lilerin 5485 lira 46 kuruş kati teminat 1 - Keıif bedeli (21035) lira (50) 
vermoal bundan baıka en az bet binli· kuruı olan Mut hUkUmet konağı i· 
rabk yapı iti yapmış olması ve Nafıa kinci kat inpatı kapalı zarf usuliyle 

26-11·937 tarihinden itibaren eksilt· Vekiletinden alınmıı ehliyet vealkuı 
ibraz etmeıl ve ticaret odasına kayıtlı meye konulmuttur. 
bulunması prttır. (8185 - 4503) J-6875 2 - İsteklilerin bu işe ait: 

Kaplanb ıuyunun Ankarada 
satıp eerbeıt bırakılmıttır. 
Eakifehh' BelecUyeai Reialiğinden: 
Evvelce bir bayie inhisar eden Kap

lanlı suyunun Ankarada 1&t19ı, şimdi 
aerbtıt bırakılmııtır. Herk11 bu sudan 
Ankarayı ve lıtedlll yere ıötürmek 
n tatmak hakkını haizdir. Müşterile
re hami kolaylık 16aterilmektedir. 

Mlkyaaı ma derecesi (1) olan Kap
lanlı ıuyu memlılretln bütün bucağın
da yurddatlarm lıtlfadeılne arzedil -
mlttlr. (4568) S - 6978 • 

Motör tesisatı 
Gaziantep lelecli19aindea : 

Hali hasır Gul Antep belediye buz 
fabrikaaı binuı içerlıine llbe edile -
cek ikinci bir motör ve teıisatı ka· 
pah zarf uıuliylı tkllltmeye konaauı • 
tur. 

1 - Tnisatm muhılll!Mn bedeli 
(10517,05) liradır. 

2 - İıteklilerin bu ite ald prtname 
ve uir evrakı Guiantcp belediyesin
den parasız olarak alabilirler. 

3 -Ekıiltme 25. ı. 938 tarihine rast
layan sah günü sat U te Guiantep be· 
lediyeainde yapılacaktır. 

4 - 2400 numaralı kanunun 16, 17 
inci maddelerine uygun (788,78) lira 

A - Eksiltme şartnamesi: 
B - Mukavele projesi: 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - Yapı işlerine ait fenni prt· 

name: 
B - Metraj keşif ve silsilei fiat 

cetveli: 
P- Projeyi: 
Muş defterdarlığında görebilirler 
S - Eksiltme 26-1-938 tarihine 

müaadif çarşamba günü saat on beş· 
te Muş defterdarlığında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy
ledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (1577) Hra (66) kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bun
dan başka da Nafıa vekaletinden ve
rilmiş yapı müteahhitliği ehliyet ve
ıikasiyle 937 yılına ait ticaret odası 
vesikalarını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektuplan üçüncü 
maddede ya;ıılı saattan bir saat evve· 
!ine kadar Muı defterdarlık daire· 
sindeki ekılltme komisyonu reisli· 
ğine makbuz mukabilinde verilmeli· 
dir. 

Posta ile gönderilecek mektu;.la
rın nihayet Uçlincil maddede yazdı 

aaata kadar ıelmiı olması vo dış zar
fın mühür mumu Ue e.' İl'' kapatıl
mış bulunmaar lbımdrr. Fo.-ıada olan 
gecikmeler kabul olunmaz. 3-6974 



. · Tapo ve Kadastro U. Md. 

Palto yaptırılacak 
Tapu Kada&tro Umwn Müdürlü

ğünden: 
Umum müdürlükte müstahdem oda

cı ve müvezziler için yaptırılacak 16 a
det paltoların münakasası hakkında 
evvelce Ulus gazetesilc üç defa edilen 
ilan üzerine eksiltme günü olan 8.11. 
937 tarihindeki münakasasında haddi 
layıkı bulunmadığı cihetle 16.12.937 
perşembe günü saat üçte mezkur pal
tolar pazarlık suretile ihale edilece
ğinden isteklilerin pey akçesile bir
likte eksiltme ve artırma komisyonu -
na müracaatları. (4492) 3 - 6855 

Zayi - Nüfus kağıdımı kaybetti
ğimden yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Cemal - Kayseri 
Doğum : 329 

3-6952 

..1ııııııııııııı1111111111111111111111111L. - ------ Doktor 

~ Rıza Duray ~ - -- -: Cebeci Hastanesi : 
: RÖNTGEN mütehassısı Çocuk§ 
E sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
E Ap. No. 2 Telefon: (3509) : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

Evkaf apartmanında 

Yedi odah bir daire 
kirahkt1r devren 

Telefon: 1897 3-6730 

~------1' 

Kendine beyhude yere 
eziy_ · ediyor. 

NEVROZİN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 
Baş, diş ağrıları 

Ve üşütmekten mütevellid 
bütün ağrı, aızı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZİN 
Kaıelerini almız 

icabında günde iiç 

kaşe alınabilir. 
lıim ve markaya dikkat 
Taklidlerinden sakınınız 

3- 6986 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çand1r 
Pazardan maada hcrgün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Günde yalnız bir defa 

Diş macunu ile dişlerinizi. temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kanarr::ız. Tüp 7 ,5' dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 

3 - 6813 

. . . . .·· . 

··,KOHlNOR ·· 
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Güzel diş istiyenlerin macunudur. 
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Ankaranın her tarafında Yenişehir 

ve Cebecide satılık ev, arsa, apartman 
telefon 2487 Anafartalar Caddesi 
Taksi sokak No. 5 Ap. kat 2 

3-6953 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane hastanesi niıaiye ıeriri

yatı sabık muavini 

Birinci ıınıf kadın hastalıkları ve 

doğum müteha1111ı 

Hergün öğleden sonra Postahane; 

caddeıi Devrim ilk okulu karşı · 

itnda Esen apartımanında 7 numa. 
rada hastalarını kabule başlamış-
tır. felefon: 3549 3-6190 

!~~] 
İmtiyaz sahibi ve Ba~uharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 

Baı, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
lcabrnda günde 3 kaşe alınabilir. 

lıim ve markaya dikkat ve her yerde ı•rarla Gripin İ•teyiniz. 

3-6816 

~ . . . 
• 1 ; 1 • 

T. C. 

ZI RAAT BAN~ASl 
PAQA\l OLANlN 
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12 Birincikanundan 18 Birincikanuna kadar 

Ulusal Tasarruf Haftası 

d1r 
Bu hafta içinde kumbarası olmıyan ner türk bir 

kumbara alarak para biriktirmeğe başlamalı, kum
barası olanlar da mümkün olduğu kadar para yatıra
rak Ulusal Tasarrufu arttırmağa çalışmalıdırlar. 

Bu hafta içinde bankamızdaki tasarruf hesabla
nna en aşağı 10 lira yatıranlarla 10 liralık yeniden bir 
tasarruf hesabı açtıranlar arasında 2 mart 1938 de 
kura çekilerek kazananlardan 100 kişiye muhtelif 
nisbetlerde 1000 lira ikramiye dağıtılacaktır. Yal
nız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yatırılan para
dan şubat 1938 nihayetine kadar en aşağı on liralık bir 
bakiye bırakılması icabeder. 3 - 6904 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

İkramiye 15400 Lira 
Keşide 18. 12. 937 bir bilet bir lira 

Biletler: Cemiyet merkez ve şubeleriyle yeni posta
hane karşısında Erzurum hanında ili.n işleri bürosunda 
ve piyango bayilerinde satılır. (6553/ 3631) 3-5375 

SİNEMALAR HALK 
\~~\ ö \, I BU GÜN BU GECE ..lllllL. BU GÜN BU GECE 

BAY ÇETİN DENİZ ALTI 
HAKİMİ 

~'~ ~-

938 

Mektepli kızlar filminin unutulmaz 
yıldızı Simone Simon'un şahane bir 

surette temsil ettiği 

BEYAZ MELEK 

Fransızca sözlü 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 9 da 

radyoları geldi 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --., .... ,.. 

Merkezi: 

Şubez 

Senenin en büyük macera ve sergüzeşt 
filmi 

Seanslar: 2,30 - 5,30 Gece 9 da 

Halk matinesi 12.15 de: VERONİKA 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


