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Ekonomi sayfası 
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Mareşal Şank-Kay-Şek harbın blônçosunu veriyor 
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inliler 300.000 ölü ve yaralı verdiler 
Arttırma ve yerl i mallar haftası 

Kültür kurulu baıkanı 
radyoda konferans verdi 
B. lb1&11 Sungu, ekonomik kalkınmamız, 
taaarrufmı ehemmiyeti, çocuklarda tasarruf 

ablllmun naaıl yaratılacağım anlatti. 
Arttırma ve Yerli Mallar haftası 

lhünasebetiyle Kültür Bakanlığı, kül
tiir kurulu batkanı B. İhsan Sungu 
dün aktam radyoda apğıdaki nutku 
IÖylemiıtir: 

.. _ Sayın yurddaflarım, 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Ku
rumunun her yıl ikincikinunun on 
ikisinde açtığı artırma ve yerli malı 
haftası, ulusal ekonomi mevzularına 
llıilletin ilgisini çekmeğe vesile ol
llıası itibariyle önemli bir teşebbüs 
olmu,tur. 

AtatUrk'Un nurlu eliyle yarattığı 

biribirinden büyük inkıliblar arasın
da ekonomik inkılabın hususi bir e
lıemiyeti vardır. 

imparatorluk ekonomiai 
imparatorluk. dtınyanm en mU

... feb w en mamur oJmala l•tidatlr 
~;-:;d; ~İ~;-;~rd~;;:~;kı;.~, ~.-------------~ 
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aıre ıçınde bucalayarak ne yapaca-

Bir istikrazın dersi 
Dahili istikraz ,.almz bir ekono

mi deiil, ayni zamanda bir milli 
terbiye mefhumudur. Bir memleke
tin iç ve dıt politikaımcla, ekono
misinde ve maliyesinde devamlı bir 
istikrarın bütün emareleri mevcbcl 
olunca, halıkm biriktirdiji tasarruf 

Çi'n sonuna Kaaar mukavemete· devam edecek 

Büyük bir hava harbı oldu 
iki tarafın zayiatı büyüktür 

Maresal Cank - Kay - Sek 
Cin'deki bugünkü vaziyetin 
lehde olduğunu söylüyor 

Hankeu, 16 (A.A.) - Mareşal Çank - Kay • Şek büyük 
karargihtan millete hitaben radyoda bir nutuk aöylemiş ve 
demittir ki: 

"- Bugünkü vaziyette muhtemel değitikliklerin ehemi
yeti yoktur. Biz, teslim olmıyacağız, bilakis ileri dotru 
gideceğiz. Muhasamatın batlangıcmdanbcri, bütün cephe
lerde Çin ordusunun vatan için verdiği ölü ve yaralı mik
darı 300 bini geçmi§tir. Fakat, ben sağ kaldığım müddetçe 
bütün kuvvetimle mukavemete devam edeceğim ve millete 
nihai zaferi temin eyliyeceğim. Teslim olmak, bela ve mu
sibetleri davet etmektir. Bugün vaziyetin alacağı ıeklin 

ehıemiyeti yoktur. Bizim için lizım ıelen 'ey, elimizden 
ıeleni yapmak ve meyus olmakta acele etmemektir. Bq
kalarına katiyen bel baflamamahyu. Milletin, Kominc· 
tangın Ye hllktlmetin mikaharftl ft bana verdiii Nllhi7et 
•• ,. ..... _ıt: - · .. __ , __ 'J · ... - - ... c; - ... - 1... -~- t- 1 ... , 

madan takibe umetmif bulunwyoruz. Bütün Çin tehirle· 
rinde mtlte•visl• mtk:.clele içln bu derece bUyillr fedakar
lık misali timdiye kadar görlllmemi9tir. lleauliyetim, bu 

vaziyet karı111nda vazifemden ka
çınmayı katiyen kabul edemez. Mil
lete, partiye ve hükümete karfı olan 
minnettarhfnm, ancak nibat zaferle 
göstereceğim. 

Muhasematın muhtemel neticeleri
ne gelince, bugün vaziyetin Çin Jehin-

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Çinde harb etme-
1• •uk edilen ja
pon a.kerl•rİ tr•n 
Zerine binerlerken 
nlfanlıları, ••Ulfİ· 
lileri, akrabaları 
"• doatlaril• H • 
dalGfı)'Orla. 

ğını taşırmış olan imparatorluk, bat
ka memleketlerin makina ve endüstri 
lnkılibına girdikleri bir devirde gUm
riiklerde memlekete giren eıyayı as
ı~rt, memleketten çıkan efyayı azami 
bır reame tibi tutarak millt sanatları
lllızın mahvolmasına, garb mallarının 
lbemleketimizi istill etmesine sebeb 
oldular. İmparatorluk, yirmi yıl için
de yalnız israf ve sefahate sarfedil
lllek iizere Uç yüz milyon liradan faz
la istikrazlar aktederek devleti res
llıen iflia haline getirdi. 

paralarını retirib bir devlet islikra- -----------------------------

Memur lJIOQflan 
Senede yedi defa ancak verebile

diği memur maaflarının çıkmasını bir 
atıfet olarak gazetelerde ilin ettir
llıekten utanmıyan imparatorluk, 
lbeınleketi müstemlekeden de daha 
atağı bir sefalete dütUrdü. İdare me
kanizmasının her cephesinde aczini, 
tafletini, hazan da hıyanetini birçok 
delillerle isbat etmit olan imparator
luğun bilhaasa ekonomik sahada 
llıenılekete yaptığı zararları telifi 
•tınek için asırlar lhımdı. 

Ekonomide inkifal 
Nihayet Atatürk'ün kudretli eli 

on dört yıl içinde Türkiyenin ekono
lllik vaziyetine birçok milletlere gıb
ta verecek ileri, hamleli, müreffeh ve 
lbeıud bir karakter verdi. Memleke
tin her tarafında yükselen fabrika ba
C.ları endüstri hayatına hasret kal
:ıı olan topraklara ,yeni bir can ver-

i. Ekonomi, nafıa, ziraat, ticaret ve 
~tür hayatının inkipfı Türkiyeyi 
~tanba,a değiıtirdi, yepyeni ekono
~ı fartlarını haiz modern bir mem-
elret haline getirdi. 

Kalkınma luueketi 

tii imparatorluk devrinde bütün kül
ı· i· müesaeselerinde resmen devletçi
~ın aleyhinde ·bulunulmasına rağ
ta 11 cuınhuriyetin devletçiliği mun
lb zam bir program dahilinde ele al
c l&ı, memleketimizde hayatın her 
z::hesinde yeni ve canlı bir kalkm
dii hareketi yarattı. Beı yıllık en
ll(l •tri programı her türkün göğsü· 
diJd~bartacak bir baprı ile tatbik e· 
l 1

• Cumhuriyet hükilmetinin aldı
"'~ taayoneı tedbirlerle memlekette it 
~cnı· . 
~ 1 unparatorluk devrinde taaav-
de: ve tahayyül bile edilmemit bir 
riıı;cede genitledi. İmparatorluk dev 
lreyf~ ya~crların elinde ve onların 
bu~e tlbı ?lan harici ticaretimiz 

tUrk tıcaret adamlarınm elin
(ıSoau 8. inci ay/ada) 

zma yatırması, yalnız ekonomik ve 
politik emniyeti• deiil, o halkta 
terbiyenin mevcucl obnuı ile de 
izah olunmalıdır. Nitekim, dahili 
istikraslarm aüratle •e tam olarak 
kapanmau ile Fransa ve lnailtere 
ribi zenıin ve büyük milletler bile 
iftihar ederler. Devlet ile millet a· 
rasındaki ahenkli bailılıim f&llDA• 
yan delillerinden bir tanesi de, böy. 
le, zamanmda, tam olarak kapanan 
iıtikrazlardır. 

Dahili istikraz mefbuına, türlü· 
yeye, cumhuriyet rejimi ile baraber 
ıelmittir denilebilir. Çünkü İnıpa· 
ratorlufun taltiiyetlerden ibaret ha
yatmda müstakil bir ekonomi ve 
müıtakil bir maliye yoktu ki dahili 
istikraz makanizması itliyebilıin. 

Bundan önceki iıtikrazlarm bü
yiik kısmı mali bünyemizi daha ya • 
kmdan ıören milli bankalar tarafın. 
dan kapatılıyor, halkm pa:rı daha az 
görülüyordu. 

Bu aeferki iıtikrazda iae halk hem 
milli vazifesini, hem tahıi menfaati· 
ni takdir hususunda daha tetik dav • 
ranmıf, daha sürat ıöetermif ve milli 
bankalarm talib olmıya hazırlandıiı 
mikdann kendilerine verilme.ine 
imkan kalmamıfbr. Halkın ba istik
razdaki ~ .-a...m. nazaran da· 
ha fazla olmaftur. 

Daha önceki trantlar'da, rerek 
matbuatımızda ıerek vilayetleri
mizde halkı tetvik için bir çok tel
kinler yapıldıiı halde, bu defumda 
ga:&ete karilerinin pek iyi hatD'lıya· 
caklan üzere pek u netriyat J'apıl· 
mıflır. 

Demek ki, seçen sün Bqbaka
nm tasarruf haftau nutkunu tahlil 
ettiiimiz zaman bahMttiiimiz alım 
kabiliyeti o kadar artauı n ifadesi· 
ni tasarruf ........ ,. .. inde o ni.bette 
bulabilmittir ki, dahili istikraza 
doina bu alım kabiliyetinin ve mev· 
duat ve tasarruf akçelerinin Meta 
bir almmu mütabede etmek kabil 
olmuthlr• 

Memleketin rerek ekonomik n 
mali olpnluia ve renk ekonomik 
terbi,..ai haldunda b•dan MYİlldi
rici bir delil ......... 

Hatay işin i tetkik için 

Fransız askeri heyeti 
dün ıehrimize geldi 

Selarimizdelri lrannz 6üyülr elçi.i ile SariyeJJti lran .. z lntalan 
umum lıumantianı 6eneral Hıınt~er ue aslıeri heyet 

~illetler C.emiyeti konseyinin Ha-, 
taya müteallık olarak ittihaz etmif 
olduğu kararlar icabatından olarak 
Türkiye ile Fransa ara11nda münakid 
muahedenin ilçilncU maddesiyle bü
yük erk&nıharbiyeler arasında derpif 
edilmit olan temasta bulunmak üzere 
Suriyedeki fransız kıtaları umum ku
mandan ıeneral Huntziger'in baf
kanlıiı altında altı kitiden mürekkeh 
bir franaız askeri heyeti dün 1abah 
IMt 9,50 de ,ehrimiae gelmit ve tUrk 
• fransız bayraldariyle donatılmıt o
lan istasyonda Ankara garni•on ku
mandanı general Kemal Gökçe, Mer
ku Kumandanı Albay Demir, Genel 
Kurmay harekat, istihbarat tubeleri 
müdürleri Feyzi Menegttç, Muhtar 
Ulu10y ile Albay Rui ve Binbatı 

(Somı J 1UıcO •y/ada) 

Hatayda al ildn 
edilmesine rafmen 

Mevkuf Türkler 
serbest bırakllmadı 
Şam 16 (Hususi) - Suriyede ka

bine değitiklifinin bir emrivaki ol
duğunda ıarar edilmektedir. Muha
liflerden Şehbenderin bapeklleti ka
bul etmediği, Cemil Mürdilm'in te· 
ıekkUl edecek yeni kabinede naife 
almıyacağı, Fransa ile aıkı dostluk 
milnasebetlerini muhafua etmek itti· 

(Sonu J Aaca •y/ad•) 

Japonlar1n kurdu§u 
. 

yenı Cin hUkiimeti 

Gümrüklerin 
kontrol una 
baıladı! 

Pekin, 16 (A.A.) - Maliye nazırı 
ve yeni muvakkat bilkümetin idart 
komiayonu reisi B. Venı Hek Min, 
bu sabah muvakkat hUkUmetin Chin 
Vangtao ve Tientsin'de &{lmrüklerin 
kontrolünü ele almıı olduğunu söy
lemittir. 

B. Vanı, &UmrUk komiserleri ile 
memurlarının yeni hilkilmetin talima· 
tına itaat etmefi kabul etmiı olduk
larını bildrimit ve muvakkat hilkU
metin gümrükler kar9ılık ıösterile
rek Aktedilmit olan istikrazlar me
aeleai ile adalet ve nısfet dairesinde 
meııul olacafını flbe etmi9tir. 

Bu gümrülderin randımanı, sene
de 44 milyon yen tahmin edilmekte
dir. 

Domei ajansının pekinden öfren
diiine ıöre, pek yakında timali Çin
de katt bir hUkümet tesis edilecek 
ve bu hUkUmet, bugünkü muvakkat 
hUkUmetin yerine kaim olacaktır. 

B. Lansburi'nin 
temasları 

Vaqova, 16 (A.A.) - ln,Ub itçi 
partisi sabık lideri B. Llıaabari, ma
repl Ricb Smicli ve bapbnı ziya
ret etmit'1ir· Mumaileyh bu temalar -
dan sonra. bu atların enternuyonal 
bir ekonomik lronferana toplanması 

bakkmdald fikrini btlyilk bir allka 
ile brplamq olduklarmı aaylemiıtir. 

Viyam. 16 (A.A.) - B. Lunburi 
Varpadaa bunp pJalittir1 

BirleıiJc Amerika Hariciye Naun 
B. Hu// 

Gemilerin bombarchman 
edilmesinden sonra 

Amerika ile 
lnalltere maııerek 

hareket edecek mi ! 
Londra, 16 (A.A.) -Amiralbk cW· 

..U. Y...- ..minclelııl eoa hWieekır 
ytbtlfttf- ı-.ıu- -~ı.-1 • ..:..,~.u 
sabi ..... münıöellat ....... telefat 
nkua ........... olduluna Ulw eyle-
mektecHr. 

Tokyodaki izıailb •fareti. j&pon. 
hariciye nezaretinden 14 birinci lrAnun 
tarihli bir nota almıftır. Bu notada Tu
ckvo, Tatung admdaki ingiliz vapurla
rınm 5 blrincikinunda Yangtse Uıerln 

(Sonu 8 inci nyf ada) 
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16 sayfahk 
ilôvemiz 

EY, bdıı, -
Aynca çocuklar için 

dört sayfa ilave 

• • • • • • • • • • • ........................................ ,. 
Fılrra 

Keçekül&b 
Bu keli~ orta yaıta o/11a/11r11 190I 

meırutiyetinin bazı lcllbramanlarım 
hatıra getirir. Yahud, bir Arnavudluk. 
çarş1S1m düşandfJrebi/ir. Fakat efer 
Yenişehir• doğru Kiderlcen, Cebeciye 
doğru, bazı evlerin 4st iliveleriae ba
Jcacllk olursaaı•, Jimdi k. e ç e k ii I • • 
h 'ın Ank11raya mahsus bir mimari ta
biri olduğunu 11a/11rsınız. 

lmar kanunum KÖr• caddelerde " 
yükselc/iği badlerı tesbit «lilmi,ıir. 
ı-~alrat h ı r s ' a merdiven dayamr 
mıl lkiy• i•ia verseniz üç, beşe isiıı 
verseni• altı, bul.isa başı göğe deiin
cey• kadar tırmanıp duracaktır. 

lft• fimdi m • ş r ıi kat bittilıteıı 
sonra, dam ortasında, eski cibaanlima- · 
/arın büyüğü, kondurma/ar yapılma.t
tadırı apartımanlardaki kaçak lcat/11n11 
evlerde devamı/ 

Bu lceçelcülihların /cimi acemi bafrn
da ~lduğu gibi sipsivri, kimi de efe te
~sınde olduğu üzere yana yatıktır. 

Fabt bit disiplin Jlzıml Bu mutla
Jca 111bsl menfaat lehine olacaksa, ban 
her tara/ta bir icat iauaya isin verelim 
ve fimdiye lclldar yapılmıı olan çı/cra
trlua da tam birer Jcat yapsınlar! Plin
e. .ı,.,, ntilimizi, bari, 11111.uarac:a 
-....ıım.-J'a1ay 
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Öğle tatili 
Şehrimizde kitab ve kırtasiye işiyle uğraşan başlıca tiearethaneler 

öğleleri mağazalarını bir saat kapamak için aralannda anlatmı§lar ve 
bir müddetten beir bu kararlnnnı tatbik mevkiine koymuşlardır. Şimdi
lik mahdud bir iş sahasına ve nihayet birkaç mağazaya münhaaır kal
makla beraber, bu teı•bbüsü, hayırlı bir yolda atılnılf ille. adım olarak 
memnuniyetle kaydetmeliyi7 .. 

Her çalışan adam gibi, ticaretle mC§gul olan vatandaşlann da 
öğleyin yemeklerini rahatça yemek ve bir müddet iatirahat etmek hak
lannı teslim etmemek mümkün değildir. Mederu memleketlerin ekseri
sinde öğle zamanı ticarethanelerin muayyen bir müddet kapanmaaı es
kiden beri ~tbik edilen şaşmaz bir usuldür. Rahat ve huzurlarına düş
kün bazı mem~eketlerin, yazın bu tatili üç saate kadar çıkardıklan bile 
vakidir. 

Bütün Balkan komşularımızda pazar günleri olduğu gibi, öğleleri 
de muayyen saatlerde bütün dükkanlar kapanır ve ticarethanelerde 
çalışanlar, yemeklerini, bizde olduğu gibi, lokmalarını arka arkaya di
zen bir süratle ayak üstü yemek ve fasılasız işlerine devam etmek mec
buriyetinde kalmazlar. 

Gerçi, öğleleri ticarethanelerin kapanmasından, buna alıfık olmı
yan halk belki önceleri rahatsızhk duyacak ve memurlar serbest olduk
lan bir saatte alı§veri§ edememekten şikayette bulunacaklardır. Nete
kim, bir aydan beri, en fazla uğramak imkanını bulduğum bir saatte 
kütüphanelerin kapalı bulunması beni rahatsız etmekten geri kalma
mıştır. 

Bununla beraber, öğle saatlerinde mağazaların açık olmaımm 
temin edeceği kolaylığı düşünmek buralarda çalıpn binlerce vatan
daşın bu yüzden ne kadar rahatsızlık içinde bulunduklarını bana unut
turamıyor. 

Ticarethanelerde çalışanlar, kazançlannı göz önünde tutarak bu sıkm
tıya, belki arzulariyle, katlanacak patronlardan ibaret deiildir. Devlet 
memuru ve fbrika işçisi gibi, muayyen ücretle çlıpn, kazançtan hiç bir 
hisse almıyanların sayısı elbette ki asıl patronlardan bir kaç miılidir. 
Bütün çalışanlar gibi insanca yaşamak imkinlannı onlara nasıl redde
debiliriz? 

Ticarethanelerin öğle tatili, yalnız bir organizasyon itidir. Düilln
lar öğleyin kapalı olunca istilılak hacminin azalacağı iddia edilemiyece
ğine göre, bu tedbirden ticarethanelerimizin maddi bir zarar gönneei asla 
mevzuubahis değildir. Bizzat ticarethane aahiblerinin bile, böyle bir 
tC§ebbüsü memnuniyetle kaış!lamamalan için ortada hiç bir aebeb yok
tur. 

Ticaret odamız, Türkiyede ilk olarak, böyle bir tetebbüıe önayak 
olmak ıerefini kazanmak istemez mi) • YAŞAR NABi 

Dış bakanhkta 

Yeni tnyin 
ve nakiller 

Dış işler bakanlığı merkez memurla
rından Basri Rıza Varıova bUylik elçi
liği milsteprlığına, Kadri Rıza Brlik
ıel elçiliği rnüste§arhğına, Muzaffer 
Kamil Bayur Tiran elçiliği başkatip
liğine, Sadullah Gören maslahatgüzar
hk umurunu tedvir eylemek Uzere 
Cidde elçiliği başk~tiptiğine, Şakir 
Emin Bengütaş Moskova büyük elçi· 
liği k~tibliğine, Şemseddin M1rdin 
Belgrad elçiliği katibliğine, Salih 
Behçet Samuray Nevyork bat konso
losluğu muavin konsolosluğuna, Ne -
jad Ağı Marsilya baş konsoloıluiu 
kançılarlığrna, Kbım Akman Selanlk 
konsolosluğu kançılar lığına, tayin e -
dilmişlerdir. 

Dışarıda nakil ve tahvil edilenler 
şunlardır : 

lktJsat f akillteılnde 
yapılan tören 

İıtanbul, 16 (Telefonla) - lktlnd 
fakUlteai tarafından Unlvenlte kon
ferını ıalonunda bu&Un blr toplantı 
yaı>d~!ı Toplantıyı fakülte dekuı 
profemor vmer Celil açtı. Arttırma 

ve yerli mallar haftaaının betinci gU • 
nUnU falrilltenln kendi ,UnU olarak 
kabul ettlilnl ve hır yıl haftanın bu 
ıUnllnde konf eranılar tertlb ederek 
taurruf flkrlnl ıençllk ve halk ara
ıında yaymak kararmda oldufunu 
ıısytedl. 

Sonra profea~r Fuıl Keaıler, tale
beden Nihad " lanet de arttırma ve 
ml11t lktlaad meysuu etrafında nutuk
lar verdiler. 

Nümune hastahanesi baş 
hekimi B. Rüştü geldi 

Sehrimiz Nümune hastahanesi baı 
tabibliğine tayin edilen Cerrahpaşa 
hastahanesi baı hekimi B. Rüıtii ye • 
ni vazifesine baılamak Uzere dün şeh· 
rimize gelmiştir. 

ULUS 

Ekonomi ve artırma haftası mtınaaebetl)'le dün, Yenişehirde Türk Ma
arif Kurulu Lisesi, saat onda bir toplantı yapmıştır. İlk önce, istiklal mar
şı ile merasime başlanmış, bundan sonra ilk sınıftan Can Saka yazdığı 
manzumesini okumuştur. Bundan ııonra Suha Erh,an arkadaşlarına bu haf
tanın manaaını çok gUzel sözlerle anlatmıştır. 

Program üzerine söz alan Turhan Selen bu hafta hakkında birkaç söz 
söyledikten sonra kendi monoloğunu söylemeğe başlamış ve bilhassa rad
yoda söz söyliyenlerin taklidini yapmıttır. Müaamere büyük bir neşe için
de bitmi9tir, 

Yaşları 
Büyültülen 
Çocuklar 
Bazı çocuk velilerinin, çocukları· 

nın nUfuı hilviyet cilzdanlarında ya
ıı:ıh yaıtarınm hakiki yaşlarından kü
çük olduğundan tashihi için mahke
meye müracaat ettikletrini ileri sü
rerek çocuklarını ilk mekteblere kay
dettirdikleri ve sonra muamelesini 
takib eylemedikleri görülmüştür. Bu 
yUzden bir takım gUçllikler çıktığını 
&8z 8nUne alan Kültür Bakanlığı bu 
ltl kUltUr kuruluna havale etmiştir. 
KUltUr kurulu bu işi tetkik etmiş ve 
9u kararları vermi!Jtir: 

Bir köyde 
56 ev yandı 

Samsun, 16 (A.A.) - Vezirköprü
niln Göl köyünde bir yangın çıkmış ve 
139 evden 56 sı kamilen yanmıştır. 
Samsun valisi gereken tedbirlerin alm
maıı için hadise mahalline gitmiştir. 
Kızılay tarafından yangından mütees
sir olanlara yardım temin edilmiıtir. 

İstanbul Belediye Reis 
muavini şehrimizde 

fstanbul belediye reis muavini B. 
ltkrem Sevencan İstanbul belediyesi
ne aid bazı igleri aid olduğu bakanlık
lar nezdinde takib etmek üzere dün 
şehrimize gelmiştir • 

Trakya valilerinin toplantı~ı 
1 - Nilfus hUviyet cüzdanlarında Edirne, 16 (A.A.) - 5 günden , 

y&fları kUçUk yaıılmış ve ilk mek- beri umumi müfettişlik dairesinde de
teblere girebilmek üzere ya!Jlarmın vam eden valiler müzakeresi bugün 
dUıeltilmeai için alakalı mahkemeye bitmiıtir. Valiler beraberlerinde husu
mUracaat edllmiı olan çocukların yaş si muhasebe müdürleri olduğu halde 
larının dUıeltilmesi hakkında mah- avdet etmiglerdir. 
kemece karar verilmeden önce bu gi- --------------
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Halkevlnde bir saat 
•••• "t ,, 

Cumhuriyet çocukları 
karagözü nasıl buldular 
Hovarda karagözün feci akibeti 
Siz hiç bin beg yUz çocuğu bir ara- Fakat, llmbalar aönilp te aab,nedetd 

da gördünüz mü, onların çıkardığı karagöz perdesi aydmlanmca gürül· 
cıvıltıyı, mUthiı uğultuyu hiç duy- tü birdenbire kesiliverdi .... 
dunuz mu ? Perdede bir hayal belirdi.. Had· 

İşte şu anda Halkevi salonunu vadın kllsik tipi ve ağdah lisanı ... 
dolduran kız erkek tam bin bet yüz Hacivad, ud ve defin gUrUltülerl ara• 
çocuğun arasındayız .. Hepsi kıpırda- smda : 
nıyor, hepsi gülüyor ve hepsi söyle- - Hayhak ... Diye meşhur tekerle
niyor. Bir mekteb bahçesinin uğul- melerini yuvarlama~a bafladı. Curn· 
tusunu on misli büyütünüz, işte bu huriyet çocukları katıla katıla, tıka• 
baf döndürücü uğultu gittikçe artı- na tıkana gülüyorlardı. Biraz sonra 
yor. perdede karagaz de belirdi.. İkisi de 

Alt kattaki maroken koltuklar, lo- o malQm tekerlemeleri amıhyorlardr .. 
calar, her taraf her taraf kız erkek Hacivad belini büktükçe, karagöı 
çocuklar dolu ... Hepsi de büyük bir ıtkırlağını oynattıkça ıalon kahkaha• 
sabırsızlık içinde kavuıacakları eğ- dan kırılıyordu. 
lenceli anı bekliyorlar ... Gürültü art- Çocuklar karagözle Hacivadın kav• 
tıkça bir iki ukala çocuk haykırıyor- galarma, anlatmazhklarına bayılıyor .. 
du : !ardı. 

- Susun, ayıptır yahu... Bir ara karagöz huvardahğa başla• 
Bu ihtarı duyan dinliyen kim ? dı. Kendisini sefahate kaptırdı. Bil· 
Halkevi haftada bir gün ilk mek- tün paralarını harcadı. Karm, çocuk• 

teb çocuklarına karagöz oynatıyor. lan yoksul bir vaziyette kaldılar .. 
İşte şu anda burada bir mıntakanm 
mektebterinin en çahfkan çocukları Bu suretle artırma ve yerli mallar 

haftasında çocuklara kahkahalar aradolu ... 
Dilniln pısırık, ıe11iz, mıymıntı sxnda tasarruf fikri de telkin edildi .. 

nesli yerine, bugünün hareketli, ses- Çocuklar, bu gUrUltUlU ve eğlence· 
li, enerjik ve neteli çocukları bir tür- li günden bir 9ey anladılar mı, bir 
IU kablarına sığınıyorlardı. ıey öğrendiler mi ? 

Halkevinin kırmızı kadifeli locala- Bakın henüz yedi yaıındaki GUner 
rına yan gelen ıu beş çocuğa bakın... Güven ne diyor : 
Bunlardan birisi, dut bir çamaıırcı - Karagöz, paraları yedi aç kaldı .. 
kadının yavrusu, belki de hayatında - Ya ne yapmalı idi ? 
ilk defa gördilğU kadifeyi eliyle ok- _ Paralarını biriktirmelf idi.. 
fUyordu ... Rejim, o fakir ve yoksul • 
yavruya bu muhtetem dekor irinde Sekız yatındaki ŞUkran Görkey de 

s f~yle anlatıyordu : 
kadifeli ve maroken koltuklu bir lo-
ca vermifti. Çocuk hayatından 0 ka- - Karaıöz çok ayıp yaptı .. Karısr 
dar memnundu ki... Gözlerinin içi çocukları aç kaldı .. 
gUlilyordu. - Ne yapmalı idi ? 

Sabırsızlık son haddini bulmu,tu, - Para biriktirıe kumbaraya atsa 
uğultu alık ve kahkaha ile tahammül idi .• 
edilmez bir hal almııtr. - Ne için bfrlktlrmelf ? ı 

Halkevi reisi diyordu ki : - Ne için olacak kara gUn lçln .. 

bi çocuklar mekteblere ahnmıyacak
tır. 

- Ne yapalım tahammül edecefiz .. Geçen devrin, yebnitlik ıekaenJiJC 
Bu yavruları çok ıeverlm ben .. Onla- ıhtfyarları, ellerinde avurlarındakini 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.._ rı alı•tıraca~ız, terbiye edece~ı'z.. · · s 
ıı 6 ı; yıyıp "yırın Atıah kerim 1,, derken, 

Halkeylnde : Onlara cemiyet terbiyesi vereceğiz.. bugünün yedi selds yatındaki çocuk--2 - Yatlarının düzeltilmesi için : 
uuuuu, ... "ıcıe muraı;cıcıt cuııucınıc u4- : 

ir aldıkları vesika ilzerine evelce : 

Bir iki ÜF pu RilrültülAr - .. .ı..ı.ı..ı. ı--· - --- . ,. . _ _ koni er ans ~ -clll:-<!-ıa_c_d_Kt_ı_. __________ ,u_n_en_d_i_1e_ı_f.,_y_a_:;,f_atrna_,:ğ_ı _b_il_:iy_o_:rl.:a~rd=ı .. -mekteblere kaydedilmiş olan talebe- -
den benUır: yaşlarının düzeldiğine da- S 
lr mahkeme kararı almamıı olanların S 
velilerine mekteb idarelerince dört : -ay mUhlet verilecektir. Bu milddet : -lçlnde yatlarının dilzeldi~ine dair : 
mahkemeden karar almamı§ ve yahud : -çıkın karara göre mektebe girecek 5 
yı9tı olmadıkları anlafılmıi olan ço- : 
cukların melcteb ile alSkalarının ke- E 
ıilecefi kendilerine tebliğ edilecek- : 
tir. --------

Ar""m preiatorik 
kaynaklan 

-
Kamutay çağrılan -------: Kamutay Maliye Encilmeni bugün 

S umumi heyet içtimaından ıonra top· 
: !anacaktır. --: X Memurin kanunu muvakkat -: encümeni bugün umumi heyet içtima-
E ından sonra toplanacaktır. -: X Mim Müdafaa Encümeni bu· 
: giln heyeti umumiyeden sonra topla
: nacaktır. -: X Dahiliye Encümeni bugün he· İzmir Belecliye Reisi gitti 

İzmir belediye reisi Doktor Beh-
çet U.1, İzmir belediyesine ve fuarını 
aid muhtelif bakanlıklarla temasını bi· 
tirmiı \'e İzmire gitmiştir. 

-- : yeti umumiyeden sonra toplanacak
§ Bu değerli konferansa § tır. 
: herkes gelebilir E X İktısad Encümeni bugUn he
~ 11111111111111111111111111111111111111;: yeti umumiyeyi müteakib içtima e-

Profesör doktor Ş. Aziz 
Kanıu, Halkevinde, ayın 
18 inci cumartesi günü 
saat 18 de, sanatın tarih
ten önceki devirlerde na
aıl doğduğvnu anlatacak 
bir konferana verecektir. -

decektir. 

Deniz bank kanunu 
BUdce encümeni perıembe günkil 

toplantısında ikinci reiı B. Mükerrem 
Ünsalın reiılilinde toplannuıtır. Bu 
toplantıda İktıaad Vekili B. &•kir Ke· 
sebir de bulunmuıtur. Denizbank ka· 
nun layihuııun milukereaini bitirmir 
tir. 

B. Muammar Erit geliyor 

İıtanbul, 16 (Telefonla) - TUrkl"' 
ye it banka11 umum mUdUrU B. Mu• 
ammer Eriş bu akpm Ankarayı harı "' 
ket etti. 

İskenderon konıolosu Necati Mene
mencioğlu Şam konsolosluğuna, Şam 
konıolosu Fethi Denli İskenderon 
konsolosluğuna, 1skenderon konsolos
luğu kançıları Haydar İskender Öro 
Şam konsolosluğu kançxlarhğına, Şam 

konsolosu kançıları Cemal Kazım 
Kars İskenderon konsolosluğu kançı
larlığma ı tayin edilmişlerdir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sel erherlik Genel 
Dlrektörliiğü 

İç Bakanlrk direktörler enctimenl 
seferberlik direktörlilğüniln merkes 
ve taşra tetkilltı kanun projesini tet• 
kike başlamı§tır. MalUm oldufu üze 
re bu proje ile İç Bakanlık seferber· 
llk direktörlüğü genel direktörliik 
haline getirilmektedir. 

Merkeze nakil ve tahvil edilenler : 
Cidde maılahatgüzarı Muhiddin 

Ra~id Palsay. Var§ova büyük elçiliği 
müsteşarı Zeki Nebil Ertok, Belgrad 
elçiliğ i katibi İsmail Uşaklı, Nevyork 
baş konsolosluğu muavin konsolosu 
Saffet Öner, Sellnlk konsolosluğu 
kançıları Ari! Hortaç, derecelerile 
merkeze tayin, tahvil ve nakledilmiş -
terdir. 

latanbul otobill 

iılerinin tetkiki 
İstanbul vilayetinin istemesi üze· 

rine htanbul otobüs ifini tetkik için 
mülkiye milfettiılerinden BB. Ali 
Seyfi ve Abidin Erener 1stanbula 
gönderilmişlerdir. İki müfetti' bu işi 
tetkik edecekler ve hazırhyacakları 
raporları bakanlığa vereceklerdir. 

.111111111111111111111111111111111111111~ - -- -~Ankara okurlarımıza~ - -
§Bize mektub veya telefonla~ 
:adreslerini bildiren okurla-: - -:rımuıın evlerine her sabah: 
:''Ulu•" ga:4eteBİ bırakmak: 
Eiçin tertibat aldık. .~ 
E Telefon No: (1061) S 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

DeQerli bir hekimimiz 
lstanbuldaki Kadıköyüne adını 

veren kadıyı tanımıyoruz. Haydar
paşa kimdi! Hali, ııhillerinde bir 
semte neden Kasımpaşa denilmiş

tir? BUtUn bunları bilmediğim gibi 
lstanbul hastahanelerinden birine a
lem olan Cerrahpaş11 da hangi Cer
rah PaJadır, bilmem. Fakat bildi
ğim bir ıey, öteki sıhat miJessesele
rimizlı birlikte bu hutaha~nin 
memleket sağlığına büyük hizmet
ler ettiği, çatuınrn altında yatan 
binlerce hastaya ~if ı ve derman da
ğrtmı~ olduğudur. 

Cumhuriyetten önce kurulan mil
e!lses.lerden biris olan bu hastaha
ne, cumhuriyet devrinde temiz, mun
tazam ve modern bir ~ifa kaynalı 
haline gelmİJtİ. Etyemez üzerinden 
Marmara enginliğine doğru bakan 
bu sıhat yurdunun bu hale gelmesin
de değerli gayretleri geçen ve dOn
den beri Ankara Nilmune hastaha
nesi b111heklmliğinl yapmak Ozere 
§ehrimize gelt!n doktor Rüıta Çap
çı'yı takdirle anmak isteriz. 

Bu satırlar, bir §alısın değil, bir 
meziyetin, bir feragatin ve bir vazi
fe a~lcının ~ıaımeıl için yazzlmak
tadır. Doktor Rüştü, Cerrah
paşada t;•lıftığı usun yıllar için
de en bllylllc ~şe ve huzuru
nu hut•hanesindı y • t a n yaş-
11, ıenç, s.ngin ve yoksul her tUrlü 
hastalar• ıynı fefkıtl, aynı ihtima
mı giJstırmektı, bu müesnseyi, ber 
bakımdan, bir garb mDusesesi hali
ne koymal• çalıımaktı bulmuıru. 
Şehrin, bıttj memleketin ilim, sa
nat ,.ddiyıt, ıssetecJ/ilt ailelerine 
meuub bir ~le bııtılırı, CerrıbP.a-

fada kendi aıhatlarını kurtarmak i
t;in 11Jsterilmi1 derin aliltayı, hi~ 
biı saman, unutamazlar. 

Şimdi, Ankaranm bUyDk bir sağ
lık jbidesi olan NQmune hastahane
si, değerli hekimleri arasına doktor 
RDıtiJyQ de ılmıı oluyor. Sağlılc Ba
kınlığmı bu isabetli tayininden do
layı tebrik etmelc borcumuz
dur. - T. l. 

Kara, kırmısı, sarı cümleler 1 

Habeı harbı çok sürmemi,, ora· 
da ölenlerin sayısı korkunç rakam
larla ajanı haberlerine, &azete ıü
tunlanna &irmemi,ti. 

İspanyada can verenlerin takım 
takım Öfrenilen sayılarını üıt üı
te koyup bir yekurı yapmak da za
man iatedi. Fakat japon - çin harbı 
öyle olmıyor. Bir haber içinde bi; 
rakam halinde bir yek\ın: "Nankin 
müdafaaımda 70.000 Çinli ölmüş
tür." Nankin müdafaaarnın ne ka
dar kiaa sUrdütünü de düıilnecek 
olursanız tüyleriniz yetmiı bin de
fa Ürperir, 

Yeni muharebeler insanı, acıklı 
bir hesab ihtiaaaına da mecbur edi
yor. Bizim eski bir tabirimiz vardır: 
iyi heaab bilenlere "kara cümlesi 
lrunetli'' deriz. Habeı harbının za
Yİabnı sayarken, gerçekten, yapılan 
heaab bir ''kara ciimle,. idi. Kar-

men'in memleketinde can verenleri 
de ''kırmızı cümle" ile hesab edebi
lirdik. 

Şimdi, ıan ırktan iki milletin sa
n nehir yalunlannda kıydıklan can
ları iıe ancak "san cümle" ile toplı
yabiliriz. Fakat sarı cümlenin kara 
cümleyi de, kırmızı cümleyi de söl. 
sede bıralcbfı muhakkaktır. Tanrı, 
hesaba akıl erdirenleri "beyaz cüm
le'' den esirıeıin 1 

Trikotııj ! 

Fransa'daki Vaydman cinayet
lerinin tüyler Ürperten tafsilatını o
kuyor musunuz? 

ilk bakııta bir pıikopat oldufu 
zannım veren bu azılı katilin, sün 
geçtikçe, ıuç ortakları, çete arka
daıları meydana çdunaktadır. Bun
ların arasında bir ıenç icadının da 
bulonutuna hayret etrme:ıı misiniz: 
Öldürülen bir zavallının yere dökü
len ııcak kanlarını büyük bir ıoğuk· 
kanlılıkla ıilen senç bir kadın, Tri
kotl. 

Bu duyguıuz kadının ismini öf
rendikten sonra hatıra gelen nokta 
ıudur: Bundan ıonra, acaba, cina
yetlerde dökillen kanlan silerek iı
tirik etmeye b'ikotaj mr denilecek ve 
böylece eski bir tibir manaunı mı 
değiıtirecektir7 

GiJ:sleri /ı(Örmiyen 

ta;n urm.: lLc ı· 

Japonyanın Amerikaya verdiği 
cevabi notaya göre -.merikan gemile
rini gayet alçağa inerek bombalıyan 
japon tayyarecilerinin &Özleri iyi 
görmüyormuı; bunlar, altlarındaki 
&eminin amerikan gemiıi değil de, 
kaçan çinlileri taııyan vapurlar ıan
mıılar. 

Madem ki gözleri iyi görmüyor
mu§, bir yanlışlık yapmamak için a
merikan scmilerini Çin'in ıanacak-

· larına, Çin gemilerini Amerikanın, 
yahud lngilterenin ıansalardı daha 
İyi etmezlermiydi? 

Bu notaya "gözleri iyi ıörmedi
ii" kaydı konacak yerde "japonların 
gÖzleri umumiyetle çekik ve ufak 
olduğu için tayyarecilerimiz bomba
ladıklan gemileri iyi seçememiıler -
dir" denilseydi, daha büyük açık 
gözlük edilmez miydi? 

Her ne iıe, verilen nota, madem 
ki, resmi ağızdan yazdmııtır ve bu 
nota japon tayyarecilerinin gözleri 
ıönnediğini ıöylüyor; bırakın, biz 
de İnanalım: Kör olsunlar! 

Kuklalar 

Mançuri'de bir Mançuko impara• 
torluiu kurulduğu zaman bir takım 
İngiliz ve amerikan gazetecileri bu 
yeni teıekküle "Puppet govern
ment =- kukla hükümet" adını ••r· 
mitlerdi. 

İki üç gün evvel bir de Pekinde 
yeni bir hükümet kuruldu. Bu da 
bir "kukla hükümet" İM Uzak ıark
ta büyük bir "kukla kumpanyau'' lu
biyata baılıyacak demektir. 

.... ~.~~.~.~ ... ~.~ ... ~.~.~~~!~~ .. J 
X Kütüphanelerde tetkikler -

Miııt kUtUphaneler direktörU B. Ha• 
aan Fehmi Turgıl Konya ve havaliıirı• 
deki kütüphaneleri tetkik etmek uıe
re Konyayı gitmittir, 

X Tayin - Samsun orta ticaret 
mektebi tarih - coğrafya muallimi Hik
met Üsküdar kız enstitüsü tarih - coğ• 
rafya muallimli&ine naklen tayin edil
mi~tir. 

Hava bulutlu 
Diln şehrimizde hava Bğleye ka• 

dar kapalı, tSğleden sonra bulutlu ve 
rUzglrlı geçmiı, m gece 6, gUndUı 
15 derece olarak kaydedllmlttir. pUıı 
yurdun Karadeniz mıntakasmda hava 
yafı,lı, ,arkt Anadolu mmtakasınd• 
kapalı, diğer bUtUn mıntakalarda bu
lutlu geçmi§tlr. DUnkU yağışların tca· 
remetreye bıraktığı ıu mikdarları 
Muğlada 32, Nazillide 9 kilograınd~· 
DUn en dUfUk ısı Sıf mn altın • 

ili" Karsta 8, en yüksek ısı da sıfırın 
tUnde Adanada 20 derece olarak k•Y .. 
dedilmiıtlr. 
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c~::~:~:::::~:~:~~:~:::::::::ı 
Fransa - Çekoslovakya 
Franıız hariciye vekili B. Delboı, 

Orta Avrupa seyahatinin dördüncü ve 
'°"\lncu ınerhaleıini teıkil edecek 
~ ~rag ıehrine vaııl oldu. Franıız 
V cıye vekilinin, çek payitahbnda 
J_.,IOva'dan, Bükreı'ten ve Belgrad· 
~ daha aamimi bir kabul göreceği 
~edilebilir. Fransanın müttefik
oaı"t ve dostları arasında, bağlarmm 
"ilaını.ığı eskisi gibi devam eden yal· 
~ Çekoslovakya'dır. Hatta dC:Oil~b~-

lci, Avrupa politikasının yem HÜ· 

~i karpsında Çekoslovakya ile 
."'naa arasındaki münasebetler daha 

:Yade aağlamlll§mıfbr. Çekoslovakya 
"'naa ile Sovyet Ruıya arasındaki 

lılJatnıanın en eaasb unsurlarından bi· 
tidir. Y; böyle olduğu içindir ki Al· 
~Ya'nın düpnanlığına hedeftir. 
._ Haritaya bakılacak olursa, Çekos· 
~alcyarun ıovyet • franıu sistemi 
'Sindeki rolü derhal göze çarpar. Sov
Yttier Avrupanın ıarkmda, Franaa'da 
~'trııpaıun garbında Almanyaya rakib 
°'-ıı iki büyÜk devlettir. Çekoslovak· 
)a da bu iki devlet aruında bir bai 
'~1etindedir. Çekoslovakyayı bir ta· 
t.ıtaıı Sovyetlerden diğer taraftan da 
t"'naadan ancak birkaç yüz kilomet· 
tetik bir mesafe ayınyor ki ıarktan 
'°YJetler, cenubtan Çekoslovakya, 
hrbtan da Fransa, Almanyanın etra· 
fıııda, bir demir çember kurmuılardır. 
Alnıanyanın hedefi bu demir çemberi 
~ktır. Şark sblhunu garb sulhun· 
dan ayırmak siyaseti, bu çemberi kır
~ siyasetinden baıka bir teY değil
dir. Bu çemberi kırmak için Alman
Yatun takib ettiği aiyaset ıudur: 

1 - Şark ıulhunu garb sulhundan 
'Y1rtnak lüzumuna lngiltereyi ikna et· 
tllek, İngiltere buna imale edilecek o
hıraa, Almanya için dava kazanılmq 
d~hlektir. Çünkü Fransa ya lngiltere
ll.iıı arkasından gelecektir. Y abud da 
hlııız kalacaktır. Her ikisi de Al· 
trlarıya'nın i~ine elverir. 

2 - Çekoılovakya'yı ıovyet • franh; ~iıterninden ayınnak suretiyle. Fil
kıka bu iki büyük devletin Alman· 

~'.Üzerin: yaptıkları tazyiki büsbütün 
llllldırınaz. Fakat yükü hayli hafifletir. 

Bu aebebledir ki Almanya, Çekoı· 
lo•akya hakkında bir tethiı siyueti 
~•eliyor. Evvela elinde bir bahane 

~~~~~~~-ak~··~ ii!-. ~ 
~ar, Çekoslovakya'ya Almanya'· 
~ deiil. AYUıhlr)'a'dan alman top
~üzerinde l'eçmiılerclir. Fakat 
~ya, bwılann mukadderab hak • 
ltında yakın bir alaka göatermekte ve 
tekoılovakya'nın bunlar hakkındaki 
~aıneleaini beğenmemektedir. Alman 
'~•lliyetleri ne kadar iyi muamele gö
tiİt-se görıün, Çekoslovakya, Franaa· 
~il ve Sovyetlerin dostu olarak kal-
~ça, Almanya bu muameleyi beien

lttiyecektir. Almanya'nın Çekoılovak
~ hakkında ikinci bir tik&yeti, komii
~iin yayılmasına vaııta olma11dır. 
-ı katte Çekoslovakya komünistlik 

8lhtan bir memlekettir. Fakat Al
~Ya'nın nazarında komünistlik aley
) ilde olma11nm tek bir delili alman ıi· 
'&etine uygun hareket etmesidir. 

t'd Görülüyor ki büyük Ahnanya'mn 
ı..'·· detlj huswnetine maruz kalan bu 
~tük devlet çok müşkül vaziyettedir. 
,, 

0 •lovakya Almanyaya karşı emni
"'ti . -., hı fra.nsız ve Sovyet miıaklannda 
._:.rnııtır, Ve dört el ile bu devletlere 
-., lnuıtır. Lord Halifaks ile Hitler 
~11n.daki &'Örüımelerin mevzularm
"'lca. bırini Çekoslovakya teıkil ettiği 
~edilmemektedir. Anlatılıyor ki 
'on Yanın Çekoslovakya hakkındaki 

1 teklifi, bu Orta Avrupa devletine 
••• •e~e aibi bir bitaraf devlet iıtatüaü 

fiıı b\i lctir. Çekoslovakya'da bu teldi
~il !~k endiıe uyandırac:aiı tahmin 
tiııdebılir. Hitler • Halifaks 8'Öl'Üf1Dele
Cİ tıı &onra franıız baıvekili ve hari-

~k_ ••kili Londra'ya gitmiı ve İngiliz 
'el 1

11lariyle temas ederek birçok me-
t~ 1 •İlli de arasında Çekoalovakya mese e-

tillld. aörüımütlerdir. B. Delbos, 
~ ı, Berlin'in teklifini, bu teklif et
~:.t- londrada İngilizlerle yapılan 
Uç d erelerin neticesini ve Franıanm 
'i '-t 

01
tu olan Lehi atan, Romanya ve 

tiba}0
•lavya'da yaptıfı temaslann in • 

do,tlar-tnı öğrendikten aonradır ki 
~llıe":_Jnın en yakını olan çeklerle gÖ· 

te gidiyor. 

A. Ş. ESMER 

. 

ULUS -3-

DÜNYA HABERLERİ Yurdclcq I 

Her ailenin gelirini ue gİ
cl erini bücliren munta.zam 
bir lae.ab ele/teri olmtılıclrr. 
He.ab .. z harcayan, puaula
R.Z •emiye benzer. 

.................................................... ! 
iT 0 R K I Y E BAS 1 N 1 
.................................................... 

B. Delbos Prag'da politik 
temaslarına devam ediyor 

B. Delbo•'un aeyahatincle tema• ettiği küçük antant devlet 
adamlarından 88. Kamil Krolta ve Stoyaclinoviç 

Prag, 16 (A.A.) - B. İvon Del -
bos, Fransa ve Çekoslovakya orduları 
dostluğunun bir nişanesi olmak üzere 
bugün milli müdafaa bakanı B. Mach
nike Lejiyon Donör nişanını vermiştir. 

Sabahleyin B. Delbos, dış işler ba
kanı B. Kroftayı ziyaret etmiştir. 

Saat 11 de "müstakil çekoslovak 
ordusu" nun Fransa tarafından tanın
masının 20 inci yıldönUmUnli kutla
mak için bir tören yapılmıştır. 

B. Delbos, Hodza, Maclinik ve sa
ir zatlar tarafından fransız - çekoslo
vak dostluğundan bllıis nutuklar ve • 
rilmiştir. 

B. Benes'in öğle ziyafeti 
Cumhur Reisi Beneş, fransız dış 

bakam B. Delbos şerefine bir öğle zi -
yafeti vermi§ ve bu ziyafette, ezcüm
le, Fransarun Prag elçisi, franaız üni
versitesi heyeti şefi B. Delbosun refa
katindeki zevat ile Çekoslovakya par
lamento ve senato reialeri, hükUmet a
zası hasır bulunmuıtur. Öğleden son
ra ı B. Kamil Krofta B. Delbosu Fran-
OQ. "'-A!ıj.&4fjılıl•Ww ...,,,_..,.,. .......... .ui """ '-•--..:l~ - l.. 

ile uzun müddet görütmU§tür. B. Del
bos, akJ&IM doğru, Fransa elçiliği bi
nasında fran11~ kolonisini kabul et
miştir. 

mevcud olmadığına itaret etmittir. B. 
Krofta; bundan ıonra iki memleke 
rasındaki sıkı menfaat birliğini hassa
tan kaydetmiş ve milletler ~emiye~i 
paktı ile bundan çıkan kollektıf emnı
yct prensiplerine dayanan ve uzun se
nelerdenberi devam edegelen fransız -
çekoslovak itbirliğinin daima daha zi
yade samimi olarak tecelli etmiJ bu
lunduğunu söylemittir. B. K.rofta §Öy
le devam etmi9tir: 

- Ne Çekoslovakya. ne de Fransa 
hiçbir tecavüz niyeti ve arazi geni9le
mesi arzusu gütmemekte ve aulhdan 
daha samimi ve içten bir iıteğe malik 
bulunmamaktadır. Bu da, onbet sene~ 
denberi devam eden fransız - çekoılo
vakya ifbirliğinin ve ittifakının sulh
perver mahiyetini bariz surette isbat 
eder bir keyfiyettir. 

B. Krofta, Fraıısa ile ezcümle kültü
rel sahada işbirliğinin daha ziyade ıık
laştırılınası temennisini izhar ederek 
sözlerini bi tirmiftir. 

B. Delboı'un nutku 
Fransa dıs bakanı B. Delboa da, 

verdiği cevabta Franaanın ananevi ai-
yaaetinin, ittifaklannın ve anlqmala
rının esasını teıkil eden milletler c:e • 
mi yeti ve kollektif emniyet prensip· 
leri üzerinde bilhasaa ıırar ebniştir. 
Fransa, Çekoslovakya ile olan anJaı
malarma sadık kalacaktır. Bu anlat· 

Teruel'de 
İspanyol ôsileri 
kuıatllmıılar 

Madrid, 16 (A.A.)-Heni.iz teeyyüd 
etmemiı olan bir habere göre cumhuri
yet2Uu, Saragoe ile Teruel arasındaki 
yolu ve timendiferi keımıigler ve bu 
suretle Terueldeki §silerin etraf ile a
llkalarını katetmitlerdir. 

Karıf m.azlık ıiili komiteıinde 
Londra, 16 (A.A.) - Karıtmazlık 

tlli komitesi, bugün saat 16.40 da ha
riciye nezaretinde toplanarak İspanya
da harbeden yabancı gönüllülerin geri 
çekilmesi pl!nı ile al!kadar bazı tek
nik meseleleri görüşmliştlir. Tali ko
mite, bu toplantısında hiçbir karar al
tnamı~tır. 

Son dakikada öğrenildiğine göre ka
rışmazlık tali komitesi, k!nunu eV'Clin 
22 sinde yeni bir toplantı daha aktede
cektir. 

Amerika'ya olan borçlarını 
ödeyen hükünı'etlcr 

Vaşington, 16 (A.A.) - Macaıia
merikada akdetmig olduğu borcun a
merikada akdetmi şolduğu borcun a
mortismanı olarak bugün 9828 dolar 
tediye etmiştir. 

Diğer taraftan Amerika'ya harb 
borcu olan 13 devletten yalnız Fin
landiya, diln 1 S birinciklnun takaitini 
ödemiştir. 

Yurclcl~ ! 

Türk arttırıcılannın aayı
" yılclan yıla çoğalıyor. 

Sen tl• onlara lıatıl : 
BankaJa· bir arttırma lıe

ıabı açhr. 

Alman 
donanması 

kuvvetleniyor 
Hamburg, 16 (A.A.) - 1938 senesi

ne aid harb salnamesine göre, Alman
yanın bahri inşaatı projeleri 1937 se
nesinde 335.297 tona baliğ olmuştur. 
Bu inşaat, 1936 da 290.000 ve 1935 te 
107.000 ton idi. 

1937 seneıi inpat projeleri 125.000 
ton hattı harb gemisini, 38.500 ton 
tayyare gemisini, 35.000 ton ağır kru
vazörleri, 36.866 ton torpido muhrible
rini, 25.531 ton tahtelbahirleri ihtiva 
etmektedir. 

Hattı harb gemileri arasında 38 lik 
8 ve 15 lik 12 topla mllıellah iki gemi 
Haınburg tezgllılarındadır. 

Diğer inıaata da faaliyetle devam e
dilmektedir. 

Tiber nehri taştı 

Romanın birçok yerleri 
sular altında kaldı 

Roma, 16 (A.A.) - Tibr nehrininj maruz bulunan Milvius köprüsilnün 
suları, 14 metreye yükselmiştir. Bu üıtUne kadar çıkmıttır. Romanın orta
derece ylikseli1 ıimdiye kadar görUl- undaki Tiber adasınin, ekaer yerleri 
memiştir. Vatikan kapıalrında şose ıu altındadır. Burada vücuda getiril
çökmllı ve Vatıkan radyosu civarında- mit olan haatane kısmen tahliye edil
ki evlerde oturanlar, muhtemel çökme- mittir. 
ter korkusu ile evlerini bo§&ltmıya Her tara/tn cnkünıüler OOF' 
oaşuıuuıııaruır. 

. . • San Angelo f&toıunun Hendek· 
Roma cıvarındakı arazide bırçok yer leri su ile doludur. 

terde ıu altında bulunmaktadır. Bir Yirmi d6rt ıaat zarfında itfaiye 
çok yollarda ve Milviua köprUıU üze- 200 ke~en fazla çağırılmı9tır. Feye
rinde her türlü miinakalit durınuıtur. zan dolayııiyle irtibatları kesilen ma

Sular gittikçe yükseliyor 

Milli tasarrufun kıymet 

ve ehemiyeti 
CUMHURlYET't• Yunus Nadi 

Batbakan B. Celal Bayar'ın ta&arruf 
haftasını açan nutuklarından baha 
ederek milli ekonomi temeli Üzerine 
kurulmUf olan türk devletinin ne ka
dar aailam bir esasa istinad ettiiini 
anlatarak milli tasarrufun lüzum ve 
eheıniyeti hakkmdaki Baıbaaknın 
.özlerini zikrediyor ve diyor ki: 
"Baıbakanın bu iıareti garb dün· 

yaaında taurrufun gerek milli eko
nomi ve gerek finans bakımlarmdan 
cereyan halinde bulunan yÜksek kıy
metli tatbikatını ifade ile beraber 
bu tatbikatın bizde de yer bulduğu
nu ve aiderek daha ziyade yer bul
makta devam edeceğini ki.fi açık· 
lıkla hepimize anlatmıftır. 

ileri medeniyet memleketlerinde 
umumi aervetin aağlam ölçülerinden 
birini milli tasarruf tetkil eder. 
Devletin büdce tatbikatmdaki zor
lukları ve memleketin her çeıid imar 
sahasındaki ihtiyaçları ve hatta ba • 
zan milli müdafaa zaruretleri ilk 
merhalede milli tasarrufla kartıla • 
nır. 1ıte mekaniaına11 ıöyledir: Mu .. 
ayyen bir müddet zarfında ödenecek 
herhangi bir ihtiyaç, devletin kefa • 
let veya teahhüdile, ilk merhalede 
milli tasarrufun iıtirakine ara ve l•· 
min olunur. Bu milli tasarruf için 
ki.rlı bir ittir. Ara yerde memleket 
için hayati olan it ne İN bu sayede 
o da görülmüt olur. BöyleliJde üçer, 
beter kurutun biriktirilmeainden te
ıekkül eden milli tasarruf yekWıla· 
rı itte böylece zamanmda memleke
tin büyijk ihtiyaçlarını kartılamak· 
ta - aahibleri için faydalı - kOlaJ'• 
lıklar kaynaiı olur. Biz dahili tim•· 
difer istikrazlarnnızda bu prenaibi 
bir ucundan tatbika baılamıı bulu • 
nuyoruz. 

Çok dejil, bundan on, on iki yıl Ön• 
ce tekilsiz bir hiçlikten ibaret olan 
milli tasarruf un bugün bu memle-. 
kette 198 milyon lira gibi yüluek bir 
rakamla ifade olunduğunu görmek 
elbette iftihıır olunacak bir teYdir. 

Bütün bu iyilikleri hep ekonomik 
inkiıafımızdan kuvvet alan •e ona 
kuYYet •eren intizamlı mali,.emise 
borçluyuz. Netice olarak emniyet •• 
intizam deiteji ku.vetli bir ordumu:a 
•ar,,,. ona da;ranan aulhçu, M:rai-
7etli •e emni:retJi bir harici ai7 ... t.i
miz. 

Saat 17 de B. Delbos baıvekfilete 
giderek başvekil Hodza ile bir saatten 
fazla görÜflDÜttlir. 

Akşam ziyafetinde 
B. Kamil Krofta bu ak,am Scernin 

sarayında, Fransa hariciye nazırı B. 
Delbos şerefine büyük bir .ziyafet ver
miştir. 

malar, müdafaaları için bütün feda- Roma, 16 (A.A.) - T.iber nehri, bu
karhkları ve umumi aulh için her tür- gün 16 metreye çıkmıttır. Su sathı mil
lü gayretleri yapmağa azmetmiı bulu- nakalita kapatılan ve çok tehlikeye 
nan~imilktuuındaalı~ııkaq~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hallerde imd.td ıervlıleri teıis olun
muttur. Bu mahalleler nehrin sağkıyı 
unda kllın mahallelerdir. Şehir civa
rında hemen hemen her taraftan çökme 
hldiseleri haber 'verilmektedir. 

Bütün bu mecmuayı uıl bynair 
olan aailam köklerine doiru tahlil 
ettiğimizde gözlerimizin önünde 
Mfha safha hep memleket ekonomi· 
ainiu aıralandıiını görürüz. Binaen • 
aleyh modern devlet ekonomik bir 
milli varlık demektir, ve o ancak bu 
aailam temel üzerinde yüluelebilir. 
itte Bafbakanın aon güzel nutkunu 
bizce böyle hüliaa etmek mümkün
dür . ., 

Ziyafetin sonlarına doğru ıöylediği 
nutukta, B. Krofta B. Delbosu bilhas
sa hararetle aclamlaınış, Çekoslovakya 
ile Fransayı biribirine bağlıyaıı sıkı 
rabıtaları belirterek Çekoslovakya mil
letinin tabiatinde kendisine karşı ya
pılan iyilikleri unutmak hassasının 

. Paris'te büyük 
bir silôh deposu 

daha bulundu 

Yeniden iki kişi 
tevkif edildi 

Paris, 16 (A.A.) - Polis bugün 
C. S. A. R. işinin keşfolunuşundan 
beri en büyük depoyu meydana çı

karmıştır. De Voucelles bulvarında 

bir binanın bodrumunda bulunan bu 
depoda, mikdarı 7 tona yaklaşan me
linit ve bomba bulunmakta idi. 

Binanın sahibi sayfiyededir. Po
lis memurları buranın kapıcısı olan 
Jan Futre'yi tevkif etmişlerdir. Bu 
adam C. S. A. R!e mensub olduğunu 
ve bodrumdaki şeylerin kendisi tara
fından depo edildiğini itiraf eyle
mi,,tir. 

Gene C. S. A. R. itiyle alikalı o
lan Düryö adında biri de bugün tev
kif olunmuıtur. 

hklı teahhüdlerin müsbet ifadeleridir. 
B. Delboa, 1eyahatından bahseder

ken, bu seyahatın hedefini, enternaa
yonal gerginliklerin azaltılması, iht
lif halinde bulunan meselelerin halle
dilmesinin kolaylattırılmaıı ve genit 
ve ıemereli bir it birliğine yol açıl
ma11 te§kil ettiği huıuılarını bilhaa
sa tebarüz ettirmigtir. 

Fransız 
hey' eti 

askeri 
geldi 

(Batı 1. inci •ayla.der) 

Sermed tarafından karşılanmış ve as
keri bir kıta seli m resmini ifa etmiş
tir. 

Misafir heyet hududda mihman
darları tarafından karşılanmış ve he
yet reisine de hududdan itibaren se
yahatleri için hususi bir vagon tahsis 
edilmiştir. 

Hataycla al iltın 
edilmesine ratmen 

Mevkuf Türkler 
serbest bırakllmadı 

(Ba~ı 1 inci say/ ada) 
yen mutedil bir zat olduğundan ken
disinin ihdası dü§Unillen Paris elçi
liğine t ayin edileceği söylenmekte
dir. 

Garo'nun tahrikleri. 

Antakya, 16 (Hususi) - Garo ls
kenderunda poliı Amiri Artin Mah
yanı hususi surette kabul etmittir. 
Yarım saatten fazla konuşmuştur. Bu 
konuşmada ermenilerin arablarla bir
leşmeleri ve seçimlere bu suretle ha
zırlanmaları hakkında direktif ver
miştir. 

A.J ilan edildi fakat ••• 

Antakya, 16 (Hus'usi) - Hatayda 
rejimin başlaması dolayısiyle umumi 
af ilin edildiği bildirilmittl ve niha
yet affın da illn edildiğini gazeteler 
yazdı. Yapılan af aadece cünha mah
~mlarına 9amildir. Halbuki Hatay 
istiklali için yakalananlara hikimler 
büyük cürümler isnad etmişlerdi. Bu 
sebebten siyasi mücrimler aftan isti
fade edememiılerdir. 

Ermenilerle arayı açmak -için 

1 Küçük Dış Haberler 

X Viyana - Dlln akpm alman şi
mendüferleri propaganda santralının 
iki büyük vitrininden biri Ejechiel Le
benschuu isminde bir f&hıı tarafından 
yıkılmııtır. Bu tahıs, tevkif edilmiıtir. 

X Pariı - Havaa, yüzde bet faiz
li istikrazın kayıd müddeti pek muh
temel olarak önijmüzdeki haf ta kapa -
tılacaktır, Piyasanın bugünkü teraiti
ne göre alınan neticeler, şayanı mem
nuniyettir. 

X Londra - Yüzde 4 faizli Belçi
ka istikrazının kayıd muamelelerine 
sabah 9 da baılanılmış ve saat 9,45 te 
muameleler kapanmıştır. İstikraz ye -
kfınu 5 milyon ingilia lirasıdır . 

X Roma - Nazırlar meclisinin 
toplantısında maliye bakanı, 1936 - 37 
mali senesinin bir milyar 289 milyon 
fazlalık ile kapannuı olduğunu ıöyle-
miştir . 

l~Janda halyada elÇilik 
ihdas edecek 

• •• 
TEMIZUCE RIA YET ETMIYEN 

DOKKANLARIN KAPATILMASI 

AKŞAM'ın "Dikkatler,, aütunun· 
da okuyoruz ı 

... Belediye, ııhate uygun olmıyan 
tekilde it yapan lokantaları kapalı· 
yor; bu gibi dükkanlarm kepenkle • 
ri üzerine de kabahatlerini yazıyor. 
Halk, birikip ibretle okuyor. 

Çok mükemmel bir uaul... Dileria 
ki, buna azimle devam edilıin; arka• 
u tavaamaım. Tramvaydan atlamak 
naııl - fikri takib aayeıinde - iti • 
yadlarımız arasından kalkdıy•, lo
kantalarda güvene ıüvene yenebile
cek temiz aıdalar da ıehirlerimizin 
yijzünü ağartacak mazhariyetleri •· 
raaına gıraın. 

Bu teıhirli kapatma ıekli her hal· 
de o eski usul üç be.t lira ceza keame
ye benzemez. Mutlaka müeaair ola• 
cak, intibah haııl edecektir. Türki • 
yenin her yeri için tavaiyeye ,.yan• 

Roma, 16 (A.A.) - İrlanda hUkü- dır. 
metinin Roma'da bir ıiyaat mUmeuil- Fakat, yalnız lokantacılara değil, 
lik ihdası hakkındaki karan İtalyada her türlü hile yapan eanafa da aynı 
hararetle karıılannuıtır. Çünkü İrlan- tan tepnil edilmelidir. Sivil memur
da Büyük Britanya imparatorluğuna lar, kontrol makaadile, müıteri gibi 
menıub ilk devlettir ki İtalyanın Ha- alııveriı etmeli, terazi dalavereleri, 
be§istan üzerindeki hlkimiyetini tanı-. mahlut erzak kontrol edilmelidir. 
mak üzere bulunuyor. Ve her aatıcı, her müıterinin bir mü

fettit olabilec:eiinden ürkmelidir.,, 
• • • 

yenı 

cümhur reisi 
llcrn 

ttlec:u 
1
• l6 (A.A.) - İsviçre federal 

Nevyork'ta grevcilerin 
çıkardıkları hadiseler 

Fransız askeri heyeti saat 11 de 

ça'nkayaya giderek defteri mahıuıu 
imzalamışlardır. Müteakiben general 

Huntziger büyük Erkanıharbiye Re
iıi Mareıal Fevzi Çakmak'ı, Milli 
Müdafaa Vekili general Kizım öz
alp'r, Hariciye Vekili doktor Rilttli 

Aras'ı ziyaret etmiş ve bu ziyaretler 
iade edllmittir. Misafirler ordu mU

fetitti Fahrettln Altay'a, BUyUk Er
lı:lnıharbiye İkinci Reisi Orgeneral 
Asıtn OUndllz'e, Ankara garnizon ku
mandanı general Kemal Gökçe'ye 

kart bırakmıtlar ve öfle yemeğini 

franııi büyük elçiliğinde huıusi ola
rak yemitlerdir. 

Dün akşam saat 20.30 da Büyük 
Erkinıharbiye Reiıi Marepl Fevzi 

Çakmak tarafından heyet ıercfine 

Ankara Palasta bir aktam yemeği ve
riimiıtlr. 

lakenderun 115 (Hususi) - İsken
det}:lnda füdilrUlmUı olan bir ermeni
nin cenaze merasimi yapıldığı zaman 
türkler de insani bir vazife olarak 
dükkanlarını kapamı9lar ve bu mera· 
sime iştirak etmitlerdir. Bu insani 
hareket istihbarat zabiti tarafından: 

mektedlr. Kırıkhan orman muhasibi 
Fethullah Teben de vazifesi nihayet 
bulanlar arasındadır. 

Hatay' da ikamet hakkı 
olan ıürkler 

BAŞBAKANA AÇIK MEKTUB 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, 
Batbakan Celal Bayar'a hitaben bir 
açık mektub neırederek, latanbulda 
belediye itlerinden dolayı hotnud
ıuzluk uyandıran bazı hallere kartı 
gazeteci aıfatile giri9tiii mücadelede 
iftira •• tezvirle kartılaıtıimı, hay· 
aiyet •e terefine tecavüzde bulunul· 
dutunu, fakat burada yalnı• kendi 
tahıııım deiil, a.ynı sa.manda bir 
memleket nıeMlesinin mevzu baha 
olduğunu aöylüyor •e yolsuz itleri 
aydmlatmak İ9İft bükümet ve parti 
kanalile lıtanbulda esaalı bir anket 
yapılmumı iatiyor. 

ttlua..,; '. bugun ıimdiki reiıi cumhur 
1938 nı doktor J ohanneı Baumann'ı 
tir. :p~~~si için cumhur reiıi ıeçmit -
"ini i 

1!1PP E tler, cumhur reisi mua-
lltıhab d 'l . . . :n. n a e ı mıştı r. 

tıaine urnann, liberal demokrı:at par
lllurun ıncnsub olup adliye ve zr.ıbıta u
dc ın~ tedvir etmektedir. B. Etler 
~cnsub afazakAr katolik fırkasına 
1darc c 

1 
olup dahiliye departmanmı 

Y eınektedlr. · 

Nevyork, 16 (A.A.) - Time1 Squ
are'da otomatik, bir lokantanın öniln· 
de poliı memurları ile müfterileri lo
kantaya girmekten menetmek istiyen 
grevcilerin nöbetçileri araıında kanlı 
arbedeler olmuştur. 

İki polis memuru yaralanmıttır. 
SO grevci tevkif edilmiıtir. 

Times Square'nin • etrafında bir 
saatten fada bir müddet mlinakallt 
kesilmiştir. 

Korgeneral Huntziger'ln bafkan

hğındaki franaı• askeri heyeti, aşa
ğıdaki zevattan mUrekkebtir: 

Albay, Bourget, deniz albayı Le

vacher, binbaır Baıtien - Tblerry, 
yiizbatı Teze, teğmen de Chabot 

(A. A.) 

- Türkler ermenilere hücum ede
cekler teklinde tefsire tabi tutulmuı 
ve tllrk - ermeni anla9maııını bozmak 
için çalıtmııtır. 

Tebrik telgrafı çekenlere ceııa / 
Antakya 16 (A.A.) - Rejim bay

ramı dolayııiyle Türkiyeye tebrik 
telırafı çeken ve iıtikllle huırlan
maktan dolayı ıevincini gösteren me
murların vazifelerine nihayet veril-

Berut, 16 (A.A.- - Mahallt gaze
telerin yazdıtına göre, Hatay'da ika
met hakkı olan türk muhadrleri ıel • 
mektedir. Bundan maksat llk bahar
da yapılacak ıeçimde tUrk unaurJarı 
lehine muvaffakiyet ihtimallerini ço -
ğaltmaktır. 

Bu mlinucbetle Suriye matbuatı, 
Hatay'da ikamet halda olan ıuriyeli -
leriı ı hiç de1il1e intihabat devreainde 
oraya gitmeye davet eylemektedir. 

• 
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INGİLİZ ZABİTİ Yeni ip u~ları bulundu 
ANKARA: 

OuLE Nt;ŞRİYATI : 12.30 Muh 
plak neıriyatı - 12.50 Plak: Türk mu~ 
ve halk oarkılan - 13.15 - 13.30 Dahih 
harici haberler. 
AKŞAM NERİYATI : 18.30 Plak 

riyatı - 18.35 İngilizce ders: Azime 
- 19.00 Türk musikisi ve halk şark 
(Hikmet Rrza Sesgör ve arkadaşları 
19.30 Saat ayan ve arabça neşriyat - 1 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Haluk 
cai ve arkadaşları) - 20.15 Konferıı 
T. C. Merkc.z Bankası Müdürü Bay 
haddin Çam tarafından - 20.30 Sak& 
Solo: Nihat Esengin - 21.00 Ajans ha 
leri - 21.15 Stüdyo salon orkestrası : 

Yazan: Çeviren: 
Yüz başı F. W. von Her bert Nurettin ART AM 

30 temmuzda, gözgözü görmiyen bir 
sis içinde mevzilere girdik 

Vaydman hüngür hüngür ağhyor 
gösterilen şefkate hayret ediyor 

Karanhk çökmeden bütün terti
batımızı aİmıı bulunuyorduk. Nefer 
baıma bet yüzer kurıun düıüyor, 
bunlardan seksen tanesini neferler 
üstlerinde taııyor, geri kalanı tab
yadaki depoda bulunuyordu. Ek
mek torbalanna peksemet, matrala
ra soğuk kahve dolduruldu. Am
barlarımızda da bol bol yiyecek 
vardı. içinde içilecek ıu dolu, tene
keler siperlere yerleıtirilmiıti. Ara
balar, yaralıları geriye götürmek 
üzere hazırdı. Beygirler eğer tabya 
düıecek olursa topları alıp geri ka
çırmak üzere koşwna vurulmut, 
hazır duruyorlardı • 

Kılıçlar ve süngüler bilenmiş, tü
fekler temizlenmiş, teftiş edilmiı, 
cerrah, niıterlerin\, desterelerini, 
makaslarını hazır etmiıti. 

Biz, ıili.hlarımız hazır bir vazi
yette dizildik; ferik te (Adil paıa) 
gelip bizi teftiş etti. Kumandan tab
yamızın durumu hakkında memnu
niyetini bildirdi ve içeride Jack ile 
benim vücude getirdiğimiz sıhhi te
sisat karşısında biraz duraklıyarak 
güzel yüziinde bir gÜlümseyiş he· 
lirdi. 

Askerlerin çoğu silahlan ellerin
de ve giyimli olarak saat onda uy
kuya vardılar. lleri karakollar ve 
poatalar kuvvetlendirildi; karanlık
ta teftiıler devam etti; irtibat vası
taları fazlalaıtrrıldı. Yüzbatı ile 
Müli.zrmevvel bütün gece bu itle 
uğrqtıklan için bölüğün kumandaar 
gene bana kalıyordu. Jackla iki,er 
aaat nöbetle,e uyuduk. 

Uyanık kaldığım zaman bir is
kemlenin Üzerine oturuyor, karan
lık ufukları dürbünümle iyiden iyi
ye tetkik ediyordum; en uf ak bir 
gürültüden nem kapan sinirlerim 
geriliyordu. Fakat düpnanm yakın
da bulunduğunu gösteren ne bir ses 
~ardı; n• d~ en "'.11k bir giirültü. 

Yanı batımda topçular toplannm 
üstünde tetikte duruyorlardı. Ö
nümde nöbetçiler en yakm aİpel"İn 
kenarlarında dolaıQ"orlardı. Sağda 
•e soldaki zabitler de benim vazi
yetimde idiler : Yani bir ıey yapmı· 
yor, durup bekliyor, ilerileri gözetli· 
7orlardı. 

Gecenin ilk yarısında hava ga· 
yet açıktı. Sabaha doğru kapandı; 
önümüzdeki bütün manzarayı ke
eif bir aia bürüdü. Saat ikide J ack 
benim yerimi aldı; ben aıağı inip 
yattım. 

Ertesi günü için hiç bir helecan, 
bir korku beslemiyordum. 

Yedinci fasıl 

ikinci Plevne 

muharebesi 
(30 temmuz 1877) 

30 tenmıuz pazarteıi sabahı, göz 
gözü görmiyen bir sis içinde mevzi
lerimizde hazır bulunuyorduk. Bi
aim taburla birlikte tabyada bulu -

nan tabur, kadroda yÜzer, fakat ha
kikatte seksener kiıilik sekiz bölü
ğe, bölükler de birer mülazim ku
mandasında ikiıer takıma ayrılmıı
lardı, 

Bu suretle bizim tabyada ve tab
yaya bağlı olan mevzilerde on iki 
bölük bulunuy~rdu ki bunları sırasi
le A, B, C, D ve m, n, o, p, q, r, s, t 
harflerile anacağım. Bu harfleri, va
ziyetlerini kısaca anlatabilmek için 
ben, kendim koyuyorum. A dan D ye 
kadar olanlar, benim taburumun 
150, 160 mevcudlu dört bölüğünü 

gösteriyor. M den t ye kadar olanlar 
İse öteki taburun seksen, seksen beı 
mevcudlu bölüklerini göstermekte
dir. Benim bölüğüm C bölüğüdür. 

Bu on İltİ bölük ıöyle tevzi olun
mutu: 

Dııarıdan içeriye doğru sayarsak, 
m birinci, n ikinci siperde; o ve p va
dinin cenub sahillerinde (ki burada
ki otlar ve fundalıklara dokunulma
mııtı); q üçüncü siperde. Bütün bun
lar avcıya yayılmıtlardı. R, s solda 
(garbda), A sağda (ıarkta) ki yan 
siperlerinde; B ve C tabyanın içinde 
D ve t tabya gerisinde ihtiyatta. 
Tabyanın içinde bundan baıka 

seksen, doksan topçu ile birlikte bq 
top, miralay, iki binbaıı, erkanı har
biyeleri; on, on iki kadar da çerkea 
emir neferi. Geride ihtiyatlarla be· 
raber bizim fırkaya bağlı bir niza -
miye süvari bölüğü, bir de çerkea 
müfrezesi vardı. Ferik, erkanı har -
biyesile birlikte bizim tabyada idi; 
bir müddet sonra iti bizimki kadar 
yolunda gitmiyen sağ taraftaki tab
yaya geçti. 

Ricat ıu ıekilde yapılacaktı: M 'O 

üzerine, m ven, o ve p üzerine; m, 
n, o, p q üzerine; sonram, n, o bö
lükleri r üzerine a (soldaki), p ve q 
A (sağdaki) Üzerine; nihayet her iki 
yan siperleri tabyaya. Eğer tabya da 
alınacak olursa bütün kuvvet tsuıga· 
reni yolu Üzerine cenuba, daha 110D • 

ra Plevnenin ıarkmdaki tepelere. 
Benim bölüğüm t.abyanm içinde 

olduğu için biz, gülleler müstesna, 
her ıeyden mahfuzduk. Oç takım 
bataryanm sağma tek kol vaziyetin· 
de dizilmişti. En ortada benim takı
mım duruyordu. Jack solwnda, be
nimle batarya arasındaydı. Mehmed 
sağ tarafımdaydı. İbrahim ve san
cak takmu arkamızda idi. Bölükte 
hastahanede yatan on iki nefer ha -
riç olmak Üzere zabit, küçük zabit, 
ve nefer 155 kiti idi. 

Sabah vakti gayet ağır geçiyordu. 
Altıdan altı buçuğa kadar kulağı
mız tetikte bekledik; fakat hiç bir 
ıey vukua gelmedi. Altı buçukta sol 
tarafımızdaki Nikbolu yolu tarafm
dan çatD"dılar duyduk. Birkaç daki
ka sonra her takımdan iki tane göz
cü bırakmak ıartile efradın oturma
sına, yatmasma, bir kıamınm atağı • 
da nakliyecilere ve ahçılara yardım 
etmesine müsaade edildi. Yüzbaıı, 
düşmanın daha bir kaç saat gö
rünmesine imkan olmadığını söylü-
yordu. (Sonu var) 

Dünkü sayımızda intişar eden bir 
telgraf haberi Fransada yakalanan 
müthiş cani Vaydman'ın malilm olan 
bet cinayetine bir yenisi~i ~aha e~
liyordu. Bu, Jan Keller ısmınde bır 
kadındır ve aynı telgrafın verdiği 
maliimata göre cesed Fontenblo or
manında gömülü olduğu yerden çıka
rılmıştır. Vaydman'ın son kurbanı o
lan Jan, bu feci akıbete nasıl sürük
lendi; bunu da aşağıdaki satırlarda 

okuyacaksınız: 
Jan ismine, evvelli katilin villasın

da bulunan bir kadın çamaşırı üzerin
de rastlanmış olduğunu evelce yaz
mıştık. Gene katilin evrakı arasında 
bulunmuş olan bir pasaport Keller 
isminde İstrazburg'da oturan bir er
keğe aiddi. 

Vaka İstrazburg'a bildirilince bu 
şehrin polisi tahkikata girişmiş ve a
dı geçen Keller'i bulmuştur. Bu a
dam şunları söylemiştir: 

- Bu pasaport bir müddettenberi 
ayrı yaşadığım karım Jan'ın yanında 
bulunuyordu. Boşanmak üzere mah
kemeye müracaat etmiştik. 

Gazetede bir iliin: 
Geçen eylCllden beri bu kadın 

meydanda yoktur. Jan günün birinde 
Paris gazetelerinde bir ilan okumuş, 
mektub yazmış. Bir mutavassıt ken
disine almanca cevab vererek şu taf
silatı vermiştir: 

"17 yaşında hasta, yabancı bir ka
dın yanında çalışacak bir kadın aran
maktadır. Kendisi yakında oradan ce
nubi Amerikaya gidecektir. Hizme
tinizden memnun kaldığı takdirde si
zi de götürebilir.,, 

Bundan sonra mutavassıt aynı za
manda Madam Jan Keller'e Paris'in 
bir otelinde randevu veriyor, kendi
sini genç kızın yanma otomobille gö
türeceğini bildiriyordu. 

Bu vaid üzerine Madam Jan Kel-
lt!r Par:iJ:ıP ı..,.,...tr ............... ••• ;••a•r--
da birçok kimseler tarafından teşyi 
edilmi§tİr. Çantasında yalnız 800 
frank (kırk lira kadar) bulunuyordu, 
fakat bütün mücevherleri ve kıymetli 
efyası yanındaydı. 

Vaydman'ın villbında bu kadına 
aid olan bir hastabakıcı gömleği, bir 
gramofon, J ve S markalı çamaşırlar 
bulunmuştur. Janın annesinin adı 
Sofi idi. 

Jan Keller'in hizmetçisi bütün bu 
eşyaların bayanına aid olduğunu tas
dik etmiştir. 

Bodrumdaki foıograf: 
Villanın bodrumundaki yarı yan

mış olarak bulunmuş olan bir fotog
rafta iki çocuğiyle birlikte bir kadın 
görülmekteydi. Polise müracaat eden 
Madam Vikers isminde biri resimde
ki kadının Jan Keller olduğunu söy
lemiştir. Vaydman'ın altıncı kurbanı 
olan kadın, Vikers ismindeki karıko
canın yanında kalırken iki çocuğunu 
pansiyona verdikten sonra eve gel
miş sonra 2 ilkteşrinde yanlarından 
ayrılmış ve bir daha görünmemiştir. 
Mösyö Vikers, Jan Keller'in yanında 
taşıdığı 800 franktan maada, genç ka-

dmın namına postaya verdiği 1200 bu haydud, "eğer hareketini tekrar e
franklık havaleyi bizzat vermiş oldu- derse onu bir köpek gibi gebertirim!,. 
ğunu söylemiştir. demiştir. 

Bütün bu izahat, bu kadının da Cinayetleri herkes biliyordu : 
Jan de Koven gibi, meşum almanın Asıl işin garib tarafı, Vaydman'ın 
para ihtirasına kurban gittiğini gös- işlediği cinayetlerin yalnız ortaklar 
termektedir. arasında kalmış bir sır olmamasıdır. 
Yeni ip ucları: Bir defa Roje Milyon'un babası bir 

Geçen pazartesi günU otomobilini lokantada garsonluk eden ihtiyar 
tamir etmek üzere Vaydman tarafın· 1 Milyon~. v~~~~a~. haberdardı, ve Jan 
dan çağrılmış olan şoför Löman, ta- Koven olduruldukten sonra, Vayd
mir günü, Vaydman'ın, otomobili c.cek man'ın villasında yapılan içki alemi
mek üzere kendisine verdiği ipte taze ne iştirak etmişti. Fakat bu sırrı bi
beyin parçaları bulaşık olduğunu id- len yalnız o değildi. Çalıştığı lokan
dia etmektedir. Fakat o tarihte Löbr tanın patronları, diğer garsonlar, hat
öldürüleli altı gün, Fromer öldüriileli ta bir kısım müşterileri Jan Koven'in 
sekiz gün olmuştu: Şoför ipe bula- Vaydman tarafından öldürüldüğün
şık olduğunu iddia ettiği beynin ta- den haberdar bulunuyorlardı. Para 
ze olduğunu söylediğine göre eğer ic.cin işlenmiş alçakça bir cinayeti bu 
yanılmamışsa Vaydman'ın yeni birci- kadar çok kimsenin bilmesine rağmen 
nayeti karşısında bulunuyoruz de- aralarında bir tek ihbarcının çıkma
mektir ! Bunu da ilerde ki tahkikat mış olması, harbsonrasr devrinin kor
göstere .. cktir. kunç ahlak sukutuna şaşılacak bir mi-

Diğer taraftan Vaydman hakkında sal diye gösterilmektedir. 

Tschaikovsky : En traineau - MinistU 
Marche . Danse de la fee-dragee - P 
Russe tcpak . Danse Arabe - Danse Ch 
ise - Danse des Mirlitons - Valse des Fi 
- 21.55. 22.00 Yannki program ve 1S'f 
LAL MARŞI. 

ISTA.NRUL : 
............ <:.. .. L..,;.ı-~ ı A Tl : 12.30 Plakla t 

musıkisı - 12.50 Havadis - 13.lrS Pl 
turk musikisi - 13.30 • 14 Muhtelif 
neşriyatı. 
AKŞAM N5ŞRİYATI : 17.00 lıı~ 

derıi üniversiteden naklen Hikmet B• 
tarafından - 1830 Sekizinci tasarruf 
yerli malı haftası konferans: Ticaret ve 
ruıyi odası umumi katibi Cevdet Nizami 
zenli - 19.00 Halk şarkıları: Osman l' 
livan tarafından - 19.30 Radyofonik d 
(Feci bir tecriıbe) - 19.55 Borsa haberi 
- 20.00 N cemi ve arkadaşları tara fırı 
türk musiki&i ve halk şarkıları - 20.30 
va raporu - 20.33 Omer Rıza tarafın 
arab~a söylev - 20.44 Bayan Muzaffer 
arkadaşları tarafından turk musikisi ve 
şarkıları. (S.A.) - 21.15 ORKEST.R 
1 Veber : Obcron uvertur. 2 - Lehar: 11 
ti&e Wittvoe. 3 - Chopin, 4 - Va 
5 - Padu: Paraphrase. 6 -Aylenberg: 
Moulin - 22.15 Ajans haberleri - :Z 
Plikla sololar, opera ve operet parçaları 
22.50 Son haberler ve Ol tesi gumin pro 
mı. 

AVRUPA: 

bir başka şüphe de vardır: Bir müd- Fransız gazeteleri, diğer taraftan 
det evel oturduğu villaya yakın bir hüviyet varakalarının ve pasaportla
köşkte muhacir bir alman kadını öl- rın herhangi bir haydud tarafından 
müştür. Bu ölümde şüpheli bir taraf istenildiği kadar ve istenildiği nama ur.ı:.KA v r. u.PERETLER : 14.10 
yoktur. Yalnız tedfin merasiminde teksir edilebildiğini isbat eden bu rankfurt - 16 Bre&lav - 21.10 Bmo 
V ı...:d · " · 1 k tt h' 21.15 Varı;ova - 21.30 Strasburg. 
aydman'ın hazır bulunduğu tesbit "'" ıse uzerıne, mem e e e ıç bir ORKESTRA KONSERLERİ VE sE 

edilmiştir. Ölen kadının bir de şofö- hüviyet varakasına emniyet etmek FON1K KONSERLER : 12.45 StrasbJ 
rü vardır ki, bu hadiseden sonra bir caiz olamıyacağını söylemektedirler. -18.35 Layp;ti& - 19.45 Stokholm - 19· 

Baz h · 1 d ba Beromünıter - 20 Helsingfors ve diger otomobil satın almı• sonr:a ortadan ı mu arrır er e, ya ncı memle- d 
T man ve Avrupa istasyonları (Finlan 1 

kaybolmuştur. Fakat kendisine çok ketlerde tutunamıyan bütün katille- musikisinden parçalar) - 20.30 Sotten5 
benziyen Markof isminde bir şoför rin cinayetlerini rahatça işlemek Ü· 21 Milino - 21.15 Stuttgart - 21.so Jd 
b. zere h F k kl silya - 23 Paris P.T.T. 
ır gece Tiye mezarlığı civarında en- ep ransaya açtı arını ve ODA MUSİKİSİ: 21.30 Laypzig- :z2. 

sesinden bir kurşunla öldürülmüş o- bunların hududlarda hiç bir ciddi Stuttgart. 
larak bulunmuştur. Şimdi bu nokta muayeneye tabi tutulmadıklarını ile- SOLO KONSERLERİ : 14.10 Laypzis 
· · " k l' · · h 16.45 Praı - 17 Frankfort - 18.10 }la ti.zerinde de tahkikat yapılmaktadır. rı surere po ısı ıt anı etmekte, di- burg _ 19.10 Münih _ 23.15 Luksembıı 
Cinayetler villa$ı: ğer memleketlerden bu hususta ibret NEFESLi SAZLAR (Marş ve saire 

alınmasını hududlar h d dl 6.30 Köniksberg ve di11er alman istasyoııl Vaydman'ın korkunr cı'nayetlerı'ne ' ın ay u ara ıı;. 
s ka dah · · h f rı - 8.30 Stuttgart - 12 Hamburg, :M 

sahne olan villanın bulunduğu sakin rşı a ıyı mu a azasını İltc,{llek- - 16 Frankfort - 19 London - Regional 
S 1 S Kl tedirler. 20 Berlin. 

e • en - u kasabası, birkaç gün- ORG KONSERLERİ VE KOROLJ.ll 
denbcri meraklı halk yığınlarının is- Kurtulan adam 14 Prag - 18 Könikııberg - 19.5 Biikt 
tilasxna uğramıştır. Bisikletli, otomo- Bir resim amatörü olan B. Metye 21 Kopenhag, Viyana - 21.10 Kolonya 

1 billi, motosikletli, hatt! yaya bir sürü tunları anlatnuttıı" HAFİF MOZlK : :_.so Bresi~! 
inaıınlar h,.,, ...... lrn•--~- '"-.-1--- .. - ---- --· .. ·-- -. w• A ............ .,..- bu.r.ıt -::;J.lP..J\fealay .. , .raııJ.An. t)ıO'J: 
m ıçinde oturduğu villanın parmak- telinin holünde te•hir edil baz zig -:. ı~ Stuttgart - 14.15 ~e.rlin, K 

k . s en 1 ya, Munih-16 Hambuıg, Münıb, Stutt1'1 lı ları önünde birikmekte ve biribir- tabloları seyredıyordum. Yanrma ya- _ 16.5 Könikıberg - 17.15 Münih -
lerine evi, bahçeyi, kazılmı' olan yer- hancı bir adam yakla~arak bir alman B.erlin, Stokbolm - 19.10 Kolonya, . Jt 
Ieri i,aret etmektedirler. Sokaklarda- şivesiyle. nıkıber& - 19.15 Stuttgart - 19.25 Vı ... 
k . .' . - 21 Berlin - 22.30 Berlin, Hamburg, l" 

ı on santimetre çamur bile meraklı- - Galiba re.sım amatörüsUntiz? nih _ 22.35 Köniksberg - 23 Stuttgart. 
lann, gelip gidişini güçlUğe uğrata- diye sordu. HALK MUS1KUS1: 11.30 Stuttgart 
cak kadar büyük tehacüme mani ola- - Evet, cevabını verdim. 21ıfl~rı;r:uzı~\·;51:.;~0:0~~;; .:_ :zz. 
mamaktadır. Bu sakin kasabada bu Tablolar hakkında birkaç kelime Laypzig - 23 Floransa, Roma - 22-23· 
derece kalabalık asla görülmemiştir. konuştuk. Bunun üzerine bana evin- Katoviç, Krakovi, Lemberıt - 23.S ıı 

Bir fransız gazetesinin asıl cani- de birçok nefiı tablolar b 1 d - _ dapeıte - 23,.10.24 Brüksel - 23.2S 
. . • u un ugu London - Regıonal - 24-2 Lükıcnburg 

nın suç ortakları hakkında verdiği fU nu; arzu ederse kendısıyle bir iş ya- o.30-1 Droitvich. 
malfunata bakınız: pabileceğimizi söyledi. ' 

Kolet diye anılan Röne Triko ay- - Hayır, teıekkilr ederim, deyip 
nı zamanda hem Roje Milyon'un hem yanından ayrıldım. 
de Jan Blan•ın metresi bulunuyordu. 
Roje Milyon, zengin olan Blan'dan 
para çekmek için kullanıyor, ve da
ha fazla para çekmesi için sıkıJtırı
yordu. İki erkeğin arasında ne yapa
cağını şaşıran ve hayatından emin ol
mıyan Röne Triko bir aralık on ya
şında olan çocuğu Hanri'yi yanına 
almıştır. Röje Milyon, günün birin
de oğlunun yanında kadının beynine 
tabancasını dayıyarak zengin adam
dan para çekmediği takdirde kendisi
ni öldüreceğini söylemiştir. Kadın, 
Jan Blan'ı vakadan haberdar edince, 
arkadaşından habasette geri kalmıyan 

Geçen gün gazeteleri açınca onu 
derhal tanıdım. Bu adam Vaydman•ın 
ta kendisi idi: Ve randevusuna git
miş olsaydmı, fimdi ihtimal ki ölü 
bulunacaktım. 

Kaıil ne yapıyor ? 
Biliyor musunuz, Vaydman tevltif

hanede hangi odada bulunuyor. Meş· 
hur kadın yakıcısı Landrü'nün vaktiy
le kaldığı odada t Taliin garib bi'r cil
vesi bu iki azılı katilin, büyük bir za
man farkiyle aynı odada yatmalarını 
temin etmi§tir. Yanında diğer iki 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yurdclcıt l 

Eakiden buğdayı bile Jı· 
fardan alırdık. 

Simdi bcumamızı bile 
kendimiz yapıyoruz. 

itte cumhuriyetin büyiilı 
bcıtarılarından biri daha ! 

Yurddat ! 
(Tatlı dil Ayıyı lninJetl 

çıkartır) derler. 
Bol, bol fekerli feyler ye

ki, dilin tatlılannn ! 

bir münasebet, doktor Hikmetin tasavvur ettiği te· 
kilde bir dostluğun teessüsü için ki.fi değildir 1 
Fakat, dostluk, ona göre öyle bir şeydir ki imka
nını ya ilk andan hissettirir, ya hiç mümkün ol
maz. Doktor Hikmet, tıbbiyedeki bir kaç arkada
Jiyle böyle birden bağlanıvermiştir. Daha ilk ko
nuıup tanıımalarında içinden "iıte, bunlarla dost 
olabilirim,, demittir. Franaız gençleriyle düıüp 
kalkarken, henüz içinden böyle bir ses duymuyor
du. Akaine, her gün biraz daha onlarla doat olma
nın zorluğunu hissedi:yordu. Aralarında, daima bir 
hudud var gibiydi ve doktor Hikmet, onlarda; 
kendisine bu hududu açmak iateyen müsamahalı 
ve ıefkatli bir takım insanların değil, daha ziya
de, onu müdafaa ve muhafaza eden bir takım sert 
nöbetçilerin hüviyetini seziyordu. Nazariye ve abs
trakaion aahasında iken o kadar açık, civanmert, 
iyi ve samimi olan bu gençler, reel ve pratik ha
yatın her hangi bir safhasiyle temasa gelir relmez 
birer kirpi gibi diken diken kesiliyorlar ve baıla
rını gövdelerinin içine çekiyorlardı. O zaman, bü
tün hareketlerine korkunç bir egoismadan baıka 
bir ıey hakim olmuyordu. Zekaları, artık, bir bi
lenmiı hançeri andırıyordu ve ağızlarından çıkan 
.<;zün bir yılan ıalığından farkı yoktu. 

BİR SÜRGÜN 
leri konU§urlardı. "Abdülhamid ağa huta imi§. 
Geçen hafta, cuma namazını, ayakta duramıya

cak kadar bitkin olduğundan, oturduğu yerde 
kılmıı. Arabaya girer ve çıkarken ıeyhülislamla 
serasker kollanndan tutuyormU§. • yahud • Bir 
auykast hazırlanmakta imit ama, meydana çıkmıt· 
_ Bunu hazırlayanlar ermeniler mi im.it ? Yok, 
Türkler mi imit 7 Maznunların iaimleri henüz giz· 
li tutuluyormut. - Erzurwnda müthit bir isyan 
patlamıf. Ahali vergi vermek istemiyormut. Hüku· 
met konağını baamıılar; valiyi öldürmüıler; yok 
öldünnemitler, yaralamıılar. - Fehim paıa, kendi 
adamlarının eliyle arabasının geçeceği yola bir 
bomba koydurmuf. Acaba bundan maksadı ne 
imit 7 Efendisinin daha ziyade gözüne girmek mi 1 
Y okaa bazı dütmanlarından bu mürettep vesile ile 
toptan bir intikam almak mı ? ,, 

Bundan baıka, küçücük para ve menfaat iıle
rinde öyle bir bayağılıkları, öyle bir peapayelikle. 
ri vardı ki, insanı insan olmaktan tiksindirir. Bun
) ar arasında mesela bir arkadatın bir arakadata 
kahve ikram etmesi, cıgara vermeai ve yahud yol
da giderken bir nakil vasıtasının parasını ödemek 
iatemeai hiç görülmemiı, iıitilmemiı hadiaelerden
di. Doktor Hikmet, ilk günler, bu gibi nezaketler
de bulunmaia kalkıtmca o kadar aoiuk itirazlarla 

-46-
karıılaımıı ve bu itirazlarda, yapılan nezakete 
mukabeleye mecbur kalmak korkuaunu andıran 

öyle adi bir enditenin ihtilacını sezmittir ki, böyle 
ahbapça hareketlere kalkııtığma bin pİflllU ol
mU§, sanki, bu kabahğı iıleyen kendisi imit gibi 
utanmıştır. Onun içindir ki, bu çeıid yarenlik ve 
teklifsizlik tezahürleri, doktor Hikmetin nazarın· 
da yavat yavat feale, püskülle beraber memleket
te bırakılması lazım gelen alaturkalıklar araa.ma , 
geçmeğe baılaml§tır. Doktor Hikmet, kendi ken-
dine : "Hiç ıüpheıiz; diyordu; parayla yaptığanız 
bu nezaketlerde bir bahtif vermek, bir kartnnız
dakini kendimize minnettar kılmak manası var . 
Bir dostluk havası içinde bile olaa ferdin ıahai 

hürriyeti ve ıahıi vekan bundan rencide oluyor." 
Bundan batka doktor Hikmet, miaafirseverlik, 

cömertlik gibi faziletlerin ekonomik hayatın basit 
ıartlarmdan doğma bir feY olduğunu anlamaia 
baılıyordu. Medeni memeleketlerde bu prtlar o 
kadar zorlaımıı, o kadar komplikelqmiıtir ki, a
deta, içinden çıkılmaz bir muadele halini almıı

tır. Doktor Hikmete göre burad. paraya ve mai
ıete dokunan her ıeyde inaanlarm yÜZÜDe bir de
mir maake aertliiini veren ve melek yüzlü bir genç 
artiati bir aruz dilenci, bir yol koaici haline aokan 

YAKUB KADRi 
ve bir ihtiyar ta iri bir muhtekir bakkaldan farksız 
kılan keyfiyetia mahiyetini bunda aramak lazun 
geliyordu. 

Atıkı olduğu rarb medeniyetine dair ilk defa 
olarak yaptığı bu mütahede, doktor Hikmeti, ger
çi, ona kartı henüz ne müabet, ne menfi bir hükme 
sevkebnemektedir. Fakat, muhakkak ki, genç adam, 
ruhunda bir ıeyin bulandıimı, bir İmanm sarııl
mağa baıladığmı duymaktan kendini alamıyordu. 
Hele, bu kriterimna göre, mesela, bir Emile Zola'
nm İnsaniyet ve adalet aıkiyle dolu eaerlerinin bir 
indwtriel matah olarak vücude gelmif bulunması 
veya Alphonse Daudet gibi bir tefkat ve merha· 
met peygamberinin bir rözyaıı bezirgi.nlıiı etmif 
olmaaı ihtimaline bir türlü akıl erdiremiyordu. 
Böyle bir hükme varmak, onun için kendi ıençli
ğinin bütün yüksek ve ulvi tahaMüslerini gömmek, 
daha doğrusu kendi kendini inkar etmekle müaa
vi bir hareketti. 

Bu manevi ve fikri buhrana müptela olalı, dok
tor Hikmet, Jeune Turc muhitleı1fle ıık sık ülfet 
etmeğe baılamııtı. Ahmed Rıza ve arkadaılarmı, 
haftanın üç dört gÜnÜ, öğleden aonra Cafe Souf. 
flot'da bulmak kabildi. Bunlar, kahvenin da.ima 
ayni köeeainde otururlar Y.e hem.en daima aıni fe>':• 

Bu çeıid haberleri, çok defa doktor Naznn getİ• 
rirdi. Fehim p&f&Dm bu bomba komediyasından 
sonra Bursaya sürüldüğünü de, bir gün, gene 0 

haber verdi ve bu zabıta hadisesi, o küçük ihtilal· 
ci muhitinde adeta bir inkili.bm baılangıcı gibi he
yecanla karıılandı. 

Bazı günler, Cafe Soufflot'nun mutad toplantı• 
larma Sami paf& zade Sezai bey ve Prem Meh• 
med Ali gibi - Rarıb beyin tabirince • aristokrat• 
larm da iıtirak ettiği olurdu. Li.kin bunların gel• 
meaiyle her zamanki atmoıfer değiımezdi. Yal· 
nız, "SergÜzefl,, müellif:nin tairane dalgınlıkları 
ve çocukça çe>tkunlukları müsahabenin umumi to
nuna bot n komik bir not ilave ederdi. Bir güıı 
doktor Hikmet, içini ona açmak istedi. Çünkü, bÜ• 
tün aarip .,.. hoppa hallerine raimen Jeune TutO 

(Sonu 11ar) 
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Bulutlar ve yağmurlar 
Kıı nıevıiminin en ziyade can ıı· 

t•rı bir haaaaaı bulutlarla yafmur· 
llrdır. Kar yağdığı vakit, hele k&r· 
darı l<>lıra güneı açıp t& kuru aoiuk 
olurıca herkeı keyiflenir. F&kat 
r•iınurıu, yafmurauz aadece bulut-
~. riinlerde bile, bir çoklarına bü-

1\in baıar. Onun için rutubet if &de 
i~•rı bulutlarla yafmurların ıai· 
1

11l bakımmdan ıöhreti ötedenberi 
Pelr bozuktur. 

d' lialbuki, İfİ yakından tetkik e
b lllce, rutubeti yahud onu retiren 
.~hatlarla yağmurları mutlaka kö
~leınek hakaız görünüyor. Bulut· 
dllrı ve yağmurları havanın aıcakhk 
•r~eıine göre, bir de rüzrarlı ve-

1• riizg&rıız olduklarına aöre ayırd 
•bbek lazım. 

1 
liava rüzıarıız, ıakin olunca bu
~ .. dece ıu buharı demektir. La
l •tuvarlarda, içinde mikTOb bu-
Uııarı et ıuyu bile ıııdddıiı vakit t1lcan buhar mikrobıuz kalıyor. O 
•ide aakin bir bulut içinde de mik
~b bulunmaaına bir aebeb yoktur. 
~iınura aelince, onun havayı te

lllızlediii eakidenberi bilinir. Ha
~~rırıı içinde, rüzgarlarla karıtmış 
h•kroblu habbecikler bulunduğu 
t •ide de yağmur onları sürükleyip 
.. 
0 Prak Üzerine indiriyor. Tozlar da 

01le, Yağmur onları da temizliyor. 
• Rutubet rüzgarlı hava ile gelince 
lf değişir. O vakit rüzgar suların ü
a•rirıden damlacıklar sürüklerken 
1~Yun Üzerindeki mikrobları da aÜ· 
tiilder. MikTob ne kadar küçük ve 
be kadar genç olursa o kadar ça· 
I \ak sürüklenir, en ziyade zarar
ı olanlar da bunlardır. Outz 
:rı kadar oluyor, 1908 de İstanbul
.. il çıkan küçük bir kolera hastalı
&'ı salgını böyle ççıkmıştı. Boğazdan 
l~eıı bulatık bir vapur deniz aer
J>ırıtileriyle bofazın kenarında ay
~ aYrı suları bulaıtırmıt ve biribir
.eriyle hiç münasebeti bu.lunmıyan 
hllaJılar haatahğa tutulmuşlardı. 

Zimmetine para geçiren 
tahsildar mahkemede 

l ~ı:.Lcu.uuı, lu \. l cu:ıoma, - ame
r kan hastahanesinden 260, yataklı 
~onlar tirketinden 406, Doyçebank
tan 77, A. E. G. ,ırketinden 355 lira 
'le diğer miiesseıclerden de birer 
lrlikdar parayı zimmetine geçiren te
~fon şirketi tahsildarlarmdan Ceva-
ın muhakemesine bugUn başlanıldı. 

Rutubet teairinin kıt ve yaz mev
ıimine ı-öre deiif1Deıine gelince, bu 
cihet iıtatiıtiklerle •bittir. Hayata 
aid kanunlan ölüm aayılanndan çı· 
karmak az çok aarib görünae de 
böyle yapmak, havanın tartları 
hakkında tetkikler daha ilmi olun· 
caya kadar, timdilik zaruridir. 

Bir taraftan Pariate, bir taraftan 
da Amerikada tutulan iıtatiıtiklere 
ıöre kıt mevıiminde rutubet çoia· 
hnca ölüm ıaym aöae çarpacak de
recede azalıyor. Meaela havadaki 
ııcaklık vaaati + 5 dereceye dütün· 
ce bulutlu ve yafmurlu günlerde ö
lüm ıayııı yüzde ondan, otuza ka· 
dar daha az oluyor. 

Buna karııhk yaz mevıiminde 
hava bulutlu yahud yağmurlu olun· 
ca ölüm aaym birdenbire çoialıyor. 

İki mevıim araımdaki farkın ae
bebini de izah etmek mümkün. Kıt 
mevaiminde rutubet bir taraftan 
havanın aıcaklıiını biraz artırarak 
aoiuiun feha teairini azaltıyor, bir 
taraftan da nefea borularını ve ak
ciferlerin botluklarını kaphyan 
mükCiylerin üzerinde ıılak bir taba
ka haııl ederek onların kurumaıına 
mani oluyor. Büsbütün kurak hava
nın nefes borularına zararlı olduğu 
yaz nezlelerinin uzamaaiyle de bel
lidir.. Yaz mevsiminde de rutubet 
havanın aıcakhğını artırdığından 
sıcaklıktan gelen zararları çoğaltı-
yor. 

Bu r.öylediklerim bulutlardan ve 
yağmurlardan gelen rutubete aid
dir. Rutubeti sis te verir. Sia pek in
ce toz taneciklerinin elrafmda top
latmış ıu damlacıklarından haaıl 
olur. Bu türlü rutubet aetirdiii to:ı· 
lardan dolayı mutlak surette zarar
lıdır. Sislerin inaanları zehirledikle-
ri bile olur. 

Fakat kıt mevsiminin bulutların
den ve yafmurlarmdan canınız sı
kılaa da sağlığınız İçin onlardan 
korkmanıza aebeb yoktur. 

G. A. 

Sigorta dolandırıcılarının 

muhakemesine başlandı 
Istanbul, lb \Telefonla) - Yaşı

yanlarr ölü gibi göstererek Ünyon si
gorta şirketinden para çekenlerin mu 
hakemesine bugUn başlandı. Müddei
umumi zanlılardan beşinin ceza gör
melerini istedi. Dava, karar için ta
lik edildi. 

ULUS 

Spor anketimiz . 
Ankara muhteliti nasıl 

tertib edilmeli ? 
Anketimiz sporcular arasında 

alaka gördU. Gelen cevablart 

büyük bir 
neşrediyoruz 

"Ankara muhtelitini.n ne fCkilde ku
rulmasını iatiyonunuz,, diye okuyucu· 
!arımız araıında açtıiımız anket, gör· 
dUğUmUz genit alaka içinde, devam et· 
mektedir. DUnden itibaren nefre başla· 
dığımız cevabları, gelif ııraaına göre, 
gazetemize koymağa devam ediyoruz. 
Anket, daha bir müddet ıUrecektir. İş
tirak etmek iıtiyenler, pzetemiz spor 
muaaına bir mektupla müracaat ede
bilirler. 

Bu mektuba ıunlar yuılacaktır: 
1 - Ankara muhtelitine girmesini 

uygun gördilğilnilz futbolcunun; 
A- Adı; 

B- Kulübü, 
C- Oynıyacağı yer. (.lki günden

beri gazetemizde çıkmakta olan 9eklc 
göre) 

2 - Ankete i:itirak etmek istiyenin 
adresi (.Uııeyen ıyi çıkmış bir fotoğra
fını birlikte gönderebilir). 

3 - Kaıtıdıarda sa~ taraf oyuncuları 
evvela yazılacaktır. 

JUiihim bir netice 

lç bakanlığı muha-Takside F. Kenan 
sebesinde Fatin Çiftler 

Gilrol 

Gelt•n cc\•ablar 
lç Bakanlık nıuha cbcsindc 
},atin Giirol : 
Kaleci : Fuad (M.G.), 
Bekler : Yaşar (D.Ç.), Sabri (H.1.Y.), 
Haflar : Kadri (G.B.), Hasan (G.B.}, 

Ktmil (D.Ç.) , 
Akıncılar: Muııtafa (D.Ç.), Rıza (B.G.), 

Musa (A.G.), 1skender (A.0.), 
Ali (G.B.), 

Takl'i (1J2:J) l<'ikri 
Kenan Çif tlcr : Ankete gelen cevabların tetkikinden 

anlaşılıyor ki, Ankarada tutbol seyre· 
denler bu güzel oywıu kavramı9lardır. Kaloci 

Bekler 
Oyuncuları iyi ıanıın19lar ve nerelerde Haflar 

: Fuad (M.G.), 
: Yaşar (D.Ç.), Enver (M.G.}, 
: Musa (A.G.), Hasan (G.B.), 

Abdili (A.G.), 
Akıncılar : Selim (G.B.), Yaiar (A.G.), Or

han (D.Ç.), Fahri (A.G.), Şerif 
(H.), 

Siimer Bank tcdiyat 
kaleminde Bn. Nimet: 

oynıyabileceklerini teıbit etmi9lerdir. 
Bu fırsattan istifade ederek spor umu
mi efkarının beğendikleri oyuncuların 
aldıkları reylerı tasnif edeceğiz. Bu 
suretle Ankara futbol yıldızlarının i
ıimleri de öğrenilmi9 olacaktır. lJUnku 
aayımızda çıkan dokua mektuba naza-
ran bir günhik neticeyi yazıyoruz: Kaleci : Fuad (M.G.), 

Bekler : Yaşar (D.Ç), Saffet (M.G.), 
KALECİ: Fuad (M.G.) 8, Oı.man Haflar : Musa (A.G.), Hasan (G.B.), 

( A G ) ı Hıiscyin (D.Ç.), 
· · · Akıncılar : Ali (G.B.), Yaiar (A.G.), Rıza 

SAGBEK: Yapr: (D.Ç.) 81 Nuri (M,G.), Fethi (D.Ç.), Mustııfa 
(G.B.) 1. (D.Ç.}, 

SOL B~K: Enver (M.G.) 3, Sabrf Güzeller sokak Fahri ... 
(H.) 2, Salih (M.G.) ı, lhsan (ü.B.) ı, a:ııarumaıııııda Rcnızl Çag 
Yaıar (D.Ç.) 1, (Saffet (M.Q.) 1. Kaleci ı CaJait (G.B.) 

SACiHAF: Kadri (IG.B.) 4, Mulıll Bekler : Saffet (M.(i.), Yatar (D.Ç.), 

(A.G.) 3, Abd\il (A.G.) 1, Gu.l (D.Ç.) Haflar : ~::ı': (~~~·~· Huan (G.B.), 
ı,. Akıncılar : Hilmi (H.1.~.), Yapr (A.G.) 

ORTA HAF . H (Q B ) ,. Rıaa (M.0.), İıkender (A.O.), 
• uan . . •· Muıtafa (D.Ç.) 

SOLHAF: Muıa (A.G.) 5, K&mll 
(D.Ç.) ı, AbdUl (A.G.) ı, Semih (A. Guete müvezzii Fehmi Günok 

Ölen Sovyet tayfası Mcktehlcrde G.) ı, Cahid <.M.G.) 1. 
· • .. 1 Arttırma ve yerli malı haftası mil- SACiAÇIK. Şerif (H.) 3, AbdUl (A. 

Kaleci : Oıman (A.O.) 
Bekler : Yaıar (D.Ç.), Sabri (H.l.Y.), 
Haflar ı Muıa (A.G.), Hıwı (G.B.), ıçın toren nasebetile bugün gene muhtelif mek- 'G.)2, Salihaddln (G.B;) 1, Selim (Q. 

. İstanbul, 16 (Telefonla) - Akde- teblerde musahabeler tertib edildi ve 1, Mustafa (D.Ç.) 1, Hılml (H.) 1. 
111Zde tne~hul bir denizaltı gemisi ta_ küçilklere kumbaralar ve yerli yemi~- SAOİÇ: Y&f&r (A.G.) 2, lıkender 
taf1ndan batırılan 8 t g . . . ler dağıtıldı. (A.O.) 2, AH ('G.B.) 2, Rıza (M.G.) 1, 

ovye emısının İ H ) Abdili (A G ) tt>'f ı - zzet ( . 1, . . 1. l a arından olup ölen pham cesedi 
t•nbul'a geldi. BugUn vapura 1s- tlniversitcJilerin seyahatleri OR~ A :

1 
Rıaa (M.G.) 8• Abdurrah-

cı:rıbuı sovyet konsolosluğu tarafın- man ( .) · 
ı.~rı tabuta bir çelenk konuldu. Yapı. İstanbul, 16 (Telefonla) - Uni- SOLİÇ: İzzet (H) 4, Fahri (A.G.) 
-.an törende aovyet konsoloıluğu erka- versitenin sömester tatili l5 ikinci- 2, Orhan (D.Ç.) 1, İskender (A.O.) 1, 
~ı Ye sovyet kolonisi bulundu. Vapur kanunda başlıyacak ve 5 şubatta bite- Yatar (A. 'G.) 1, 
u ak§am Odesa'ya hareket etti. cektir. Tatilde hukuk talebeleri Bük- SOLAÇIK: Kemal Şefik (D.Ç.) 3, 

AbdUl (A.G.), 
Akıncılar : Selim (G.B.)1 Yaıar (A.G.), 

Rıaa (M.0.), lıııet (H.), Ham
di (A.G.), 

AnaCartalarda S. lıızclbey 
ve 1. Lombrozo 
Kaleci 
Belrlcr 
Haflar 

: Fuad (M.G.), 
: Yaıar (D.Ç.), Sabri (H.1.Y.), 
: Ali Rıııa (A.G.), Hasan (G.B.), 

Musa (A.G.), 
Altıncılar : Harbiye giicU sataçığı), Rıza 

(M.G.), Abdurrahman (H.0.), 
Yasar (A.G.), Hilmi (H.O.), 

Sahte niifus kağıdı kullanan 
bar kaclını 

reşe, yüksek iktısad ve ticaret talebe- Hamdi (A.G.) 2, Naci (M.G.) ı, Hilmi 

lcri de Belgrad'a gideceklerdir. (H.) 1, Mustafa (D.Ç.) 1, Ali (G.B.) 1, Dr. Raşid Serdengeçti ı 
Hukuk fakültesinden diğer bir Görülüyor ki Hasan G.B.) nin orta 

be lıtanbul, 16 (Telefonla) - Eliza
lt• ~adında bir bar artisti sahte nüfus 
.;•dı kullandığı için tevkif edildi. 

grup Budape9teye gidecektir. Ayrıca haflığında ittifak vardır. Fuad (M.G.), 
hukuktan ve di' tababeti mektebinden Yaşar (D.Ç.) en çok rey alanlardır. Di
birer grup da Atina seyahati için ha- ğerlerinde reylu bira& dağdını9tır. 
zırlıklar yapmaktadır. Bakalım netice ne olacak? 

iV 

KESiK BAŞLAR Bir ylldız 
Knebvort ıinema kumpanyuı ar

tlıtlerl, giyinmlı olarak, bir .a.tten 
beri ıtUdyoda bekliyorlardı. 
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~ Oraya gelip sizi görmek isterserrı 

;: knebvort kızar mı ? 
del tereddüd etti : 

~~y Knebvort ziyaretçiden hoş-

o;' öyıe iıe gider kendini görüriim. 
~ '~a kimi görmeğe gittiğimin onca 

; enıiyeti olabilir, değil mi ? 
dcı, soğuk bir tavurla : 

:l't; li::vet bunun bence hiç bir ehemi-
; Yo~tur, cevabını verdi. 

!lıcd~1tkıkat BriksaJ,lı fazla meşgul et
il;- 1; kUçUk tütüncü dükkanını ko
lti ~buldu ve dükkanın aahibi de iyi 

rneri hatırlıyarak: 

~t &ura ya, kendisine gönderilen bir 
Solc lc~bu alınağa gelmişti, dedi. Bir 
dUiclta IDleler mektub adresi olarak 
)'ede :ırnı gösterirler; ben de bu sa-

- E:. ır kaç para kazanırım. 
_ li lnıer, sizden gazete aldı mı ? 

l.ıorn· ll}'ır efendim, yalnız elinde bir 
:l'orıı~ng.Telegraf vardı. Bunu hatırlı
dan, b.' .21ra birinci sayfadaki ili.nlar
bıındaırı tnavi kalemle çizilmiıti de 
llullıa n dolayı dikkatime çarpmıştı. O 
~it i~~dan bir nüsha var burada. Gör-

er misiniz ? 

Yazan: Edgar Wallace 

Tütüncü dükkanın arka tarafına gi
dip elinde bir gazete ile geri geldi. 
- Bakınız, birinci sayfada altı tane i
lSn var: Bunlardan hangisi çizilmişti, 
bilmiyorum. 

Brikaan ilanları tetkik etti. Bunlar
dan biri bir ananın oğluna, eve dönme
si hakkında heyecanlı bir mektubu idi 
ve geldiği takdirde her şeyin affolu -
nacağını bildiriyordu. İkincisi şifreli 
bir ilandı. Briksanın bu şifrenin anah
tarını aramağa vakti yoktu. Uçüncüsil 
de görünüşe göre bir randevu idi. Dör
düncüsü mahiyeti iyice gizlenememiş 
bir ilandı. Briksan beşincide duraladı: 
Bu ilanda ıöyle deniliyordu: "Sıkın
tılı; kati talimat ıize verilmit olan 
adrestedir. Cesaret. Hayınever.,. 

Mişel Brikaan, kendi kendine : 
- Hayırsever ... dedi. - Mü§teriniz 

ne halde idi? Meyus mu ldl? 

- Evet, berbad bir halde görllnUyor· 
du. Kafası yerinde olmıyan bir adam 
gibi idi. 
Mlşel Briksan : 

- Pek doğru ... Tarifiniz pek yerin-
de, dedi. · 

Mutadı olan bir vuiyette bir ka
nepenin ortaıuıa bil%illmUı olan Ja.k 
Knebvort ıinirli ıinirli çeneainl kafı· 
yor ve kapının Uıtilndekl aaate Z&• 

man zaman bakıyordu. 
Nihayet on birde, Stella Mendosa, 

ardıaıra menekte kokuları ne9redip 
biçare bir Pekin finoaunu ıUrUyerek, 
göründü. 

Knebvort uldn bir tavırla aordu : 
- Artık yu Matine &öre mi hare· 

kete karar verdinb? Yoksa davetin 
ötleden aonraya mı aid oldufunu dil· 
ıündUnU.? Stella, tam elll klflyi bot 
yere beklettinis. 

Stella omuz ıilkerek ı 

- Bekledilerse bana ne? dedi. Bana 
dış manzaralar çekeceğinizi söylemiı
diniz. Bunun üzerine ben de, tablf, a
celeye lüzum olmadıiını diitilndilm. 
Bundan baıka bavulumu da hazırlama
ğa mecburdum. 

- Demek ki siz iıticale tuzum 
görmediniz ... 

Jak Knebvort senede Uç kavga ede· 
ceğini bilirdi. Bu üçüncü kavga idi. 
Birinci kavğa Stella ile olmu,tu. İkin
ci kavga Stella ile olmuıtu. Üçüncü 
kavga da muhakkak ki Stella ile olmak 
üzere idi. 

Kaleci 
Bekler 
Haflar 

: Fuad (M.G.), 
: Yasar (D.Ç.), Saffet (M.G.), 
: Kadri (G.B.), Hasan (G.B.), 

Muaa (A,G.), 
Akıncılar : Hilmi (H. O.), Yap.r (A.G.) 

Rıza (M.G.), .Ali (G.B.), Ham-

- Ben •izden saat onda burada bu
lunman~zı iıtemi9tim. Bu gençler, bu 
kular ıızi 9,45 den beri bekliyorlar. • 

Stella batını aabırıızca ulhyarak : 
- İyi ama ıls evveli bana ne çekmek 

iıtediiinizi ıöyleyin ı 
- Sizde, daha evvel, aidip dokuz 

numaralı elbiıenizi giyinıa ve kUpele
riniJli de çıkarmaiı unutmayınız: Ya
pacaiı.nız rol açlı.ktan ölen küçilk bir 
danıöz ~olUdür. !<'ilmi Grlf tatoıunda 
çekecetu. Bize evini veren ihtiyara, 
gUndüa aahnelerini aaat ilçe kadar bi· 
drmcği vadettlm. Şayed ıa bir PoHn 
Frederik, bir Norma Talmaç veya Lllı 
Gyt olaaydınız herkesi bekletmekte 
beiı görmiyebilirdiniz. Fakat bir Stel· 
la Mendoza burada saat onda bulunma
i& mecburdur ... Bunu unutmayınız. 

İhtiyar Knebvort pardeaöıilnU giy
mcle giderken genç artiıt de, yilzil 
kıpkırmızı, hakarete uğramıt öğünü· 
cillUIUnUn atetleri yanan gözleriyle 
onu takib etti. 

• Stclla, vaktiyle, bir vilayet bak
kalının kızı iken adı Mağçı Stöbs'tU, 
ve Jak ona timdi, hali Magcı Stöbs i
miŞıÇesine muamele etmiıti. Halbuki 
Stella, ilan acentesinin iddiasına gö
re "bütiln cihan sinema meraklılarının 
tapındıkları•• büyük yıldızdı. 

- Pek ali Knebvort, madem ki be
nimle çatı,mak iıtiyorıunuz, çatı9ırız. 
İJte gidiyorum. Zaten phaiyetimi 
meydana çıkarabilmesi için bu filmde
ki rolilmUn battan aşağı değiştirilme
li lbımdı. Bana daima haksızlık ıedi-

Bu hafta 
yapılacak 

maçlar 
Dünkü sayımızda cumartesi günü 

yapılacak olan Gençlerbirliği - De· 
mirçankaya maçının devre ıonuna bı
rakıldığını yazmıftık. Bu geri bırak
ma, Gençlerbirliğinin Kastamonu 
sporla karşılafnlasmı temin için ya· 
pılmıgtı. Sonradan memnuniyetle ha· 
ber aldığımıza göre, geri bırakılan bu 
maçın cumartesi yapılarak fikıtilriln 
hiç bir suretle bozulmamaaı huıuıun· 
da verilen karara sadık kalınmı9, dl· 
ğer taraf tan da Gençlerbirliği ile 
Kastamonu sporun ıehir ıtadyomun
da oynamaları temin edilmi9tir. 

Bu huıuı hakkında futbol ajanlı
ğının tebliği ıudur: 

Bölge futbol ajanlığından: Bu haf
ta yapılacak lik maçları a9aiıya ya· 
zılmıgtır. 

1 - Gençlerbirliği - Demirçanka -
ya birinci takımları 18-12·937 cumar
tesi günü saat 14,15 de şehir ıtadında: 

2 - Ankaragücü - Harbiye İd· 
rnan yurdu birinci takımları 19-12-937 
pazar günü saat 11 de şahir stadında; 

3 - Altınordu - Muhafı%gücil bi-
rinci takımları 19-12-937 pazar günü 
saat 14,30 da AnkaragUcU aahaaında: 

4 - Gençlerbirliği - Muhafızgü
cU ikinci takımları 19-12-937 pazar 
gilnü saat 10,30 da Muhafugilcil aa
hasında karşılaıJacaklardır. 

Takımların hakemlerini milıtere
ken seçmeleri ve mas gününde her
hangi bir teahhura meydan vermeme· 
leri ilan olunur. 

Akkô'da iki 
arab öldürüldü 

Londra, 16 (A.A.) - Royter ajan -
sının Hayfadan öğrendiğine göre, Ak
kada iki arab öldürülmüştür. Bunlar -
dan birisi Akka belediye reisidir. 

Katil, henüz meydana çıkarılama -
mı~tır. 

İı;tanhulda taksimetreler 
arabalann sağ tarafına 

alınacak 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Taksi 

saatlerinde hilenin önüne geçmek için 
bu saatlerin otomobillerin uı taraf· 
larına konulması kararlaıtırıldı. 

İnhisarlar idaresinde yardım 
cemiyeti kuruldu 

İstanbul, 16 (Telefonla) - tnhiaat 
idareıinde ölen memurların geride bı
raktıkları çocuklarına ve ailelerine 
yardım için bir cemiyet kuruldu. 

di (A.G.), 

iş Bankası tah~ilat 
kaleminde Neriman 
Kaleci : Fuad (M.G.), 
Bekler : Yaııar (D.Ç.), Enver (A.G.), 
Haflar : Musa (A.G.), AH Rua (A,G.), 

Semih (A.G.), 
Haflar : Hasan (G.B.), Cihat (M.G.), 
Akıncılar : Ali (G.B.), Yatar (A.O.), Rıza 

(M.G.), Fahri (A.0.), Naci 
(M.G.), 

Tecim lisesinden 
Şeref Gücü yener: 
Kaleci : Fuad CM.G.), 
Bekler : Yaıar (D.Ç.), Sabri (H.t.Y,), 
Haflar : Musa (A.G.), Hasan (G.B.), 

Abdül (A.G.), 
Akıncılar : Selim (G.B.), lıkendcr (A.O.), 

Rrıa (M.G.), Yaııar (A.G.), Ali 
(G.B.). 

yonunuz Knebvort. Evet teslim e· 
derim ki ben inadcıyım. Fakat ılz de 
benim gibi bir kadınm böyle mık ıt· 
bi roller yapmaaını bekliyeme11iniz. 

Direkt8r homurdandı : 
- İtin kötUıü de ıizln hakikaten ka

zık gibi bir kafanız olmaaındadır. 

Aktrisin glllıel yilzUnde bu ıöılerln 
yaptığı teıire dikkat bile etmlyen di· 
rektör devam etti : 

- Siz Hollivud'da, iki tene müddet· 
le bir takım kUçUk rollerde oynadıktan 
ıonra, Amerikadan lngiltereyıc, mem
leketinizden bir tarafa Jumıldamakaı
zm halk mecmualarını da okuyarak 
edinebileceliniz yeni bir konuflD& tar
zı getirdiniz. lnadıruza ıelince; onun 
da manuı bir flim tam yanlanmııken 
hekim raporu retirerek uzun bir din
lenmeye ihtiyacınız oldufunu iddia 
etmek, yahud kuancınrzın 350 arttı· 
rılmuını iıtemektir. İyi kl bu filme 
henüz batlunadı.k. Sizin gibi bir sUp
penin bu vaziyette yapacağı şey kalkıp 
gitmek, ve acele, çok acele gitmektir. 

Hiddetten boğulur gibi olan Stella 
bir kelime telaffuzuna muktedir ola
mıyarak kapıyı hıı:la vurup çıktı, git
ti. 

Beyaz saçlı direktör 11e11iııc;e ken
dini dinliyen artistler üZ>Crinde gözle
rini gezdirdi: 

- İşte mucize saati çaldı, dedi. E
vinde hasta anasını ve yıllardanberi 
çektiği sefaleti bırakan yedek'in bir 
gecede yıldız olacağı dakika itte gel-
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Buna nedir ? 
Yeni fikirler veya yeni §eyler an• 

cak yeni kelimelerle anlatılabilir: 
Buna aibi... Hararet v• endüstri a· 
dmdaki büyük teknik mecmua, Bu -
na'nın ne olduğunu §Öyle izah edi· 
yor: "1936 Berlin otomobil sergisin -
de, terkibi alman kauçuğu ilk defa 
olarak ziyaretçilere arzedilmiftİ. La
boratuvarda kauçuk terkibinin la• 
hakkuk ettirilmit olmaıile kalınma • 
mıı, terkibi kauçuk imali ile uğratan 
fabrikaların tqhir ettikleri bir ıürü 
eı1a ile, geniı ölçüde imali.ta batla -
nılmıt bulundufu da itıbat olUD'"Uf• 
tur. Seqide bu kauçuktan J'apılma 
101 hahları, makine kayıtlan, boru
lar vardı ve bu yeni maddeye B11na 
adı v•iliyordu. Buna'clan mamul 
türlü eıyanın tabii kauçukla yapıl 
ma eıyadan farkı olmadıktan bqka 
bunlara ıu aebeble ibtün olduklan 
da anlatılıyordu: Buna kauçuktan 
dayanıldı, aürtünmeğe daha mı.ika· 
vemetli, yajdan ve hararetten daha 
az müteeNirdi. 

Terkibi kauçuk yapma fikri, oria 
Avrupa devletleri cihan har:bmda 
kauçuk aıkmtııı çekmeie batladık
ları zaman meydana çııkınıt, fakat 
barbm denmı .-naımda böyle bir 
madde icadı kabil olamamııtı. 

Harbdan 90ftr& kauçuil, yine etıkHi 
ıibi, dünya piyaaalarına ~i~ 
baıladı. Hatta fiatlar o kad.r düftu 
ki kauçuk yetittiren :memleketi• a: 
raunda - fiah tumıak ve herhanıı 
bir yıkmtmın önü.ne ıeçmek makea· 
dile - trö.tler kuruldu, kongHlw 
yapıldı mukaveleler imzalandı. 

Bu v'azi1ette terkibi kauçuk k:-• 
dile uğratılamazdı; araıtumalar yil:a 
üatü bırakıldı. 

F aka.t Almanya kalkmmağa " o
tarıi' den meded ummağa hatladığı 
1926 tarihlerinde, laboratuvarlar yİ· 
ne terkibi kauçuk tedkiklerine batla .. 
dılar. On senelik gizli araıtırmalar 
1936 da ameli netice verdi. 

Ancak, terkibi kauçuk tabii kau

çukla, maliyet bakımından rekabet 

edebilecek midir? 
Bunu henll:a bilmiyona:a. 
Fakat ıu var ki herhangi bir ae

beble tabii kauçuk ortadan ~kiliv .. 
l'irM an-~ buna tut&eaktlr. 

Etki me..ı batınmı:sdadırı "Slıida 
aamanı, gelir samanı.,. 

Buna nedir 1 Denilince fU cevabı 
verebiliriz: Ekonomik k•y•ılann iti· 
bardan dilftüğü zamanlara mahaua 
- aaklanan aaman gibi - taze otun 
vaııflarını belki haiz olmayan, fa -
kat onun yerini tutabilen bir ~elek'· 
tir. 

Yirminci aaw pi1aaalanna yeni 
mallarla beraber yeni kelimeler de 
çıkıyor: Buna bunlardan biridir: -
N. Baydar 

YurddQf I 

Ululal İ•tilılalrin artmaaı, 
yerli malı lıullanmalrla ger
ç•klqir. 

Yurtldat I 

Para biriktirmek için yal. 
nız çok kazanmak değil; 
heıablı harCtUr'Klk lazımdır. 

dl. Haydi bakalım: 2 numaralı Meri 
Pikfort i~rleylnb l 
Buı yedekler, bu vuiyetten zevk 

duyarak &ülilmaUyor, bazı yedekler i· 
se dU9Unüyor, fakat hiç biri atzını bi· 
le açmıyordu. 

Jale, bu hali beğenmemekte olduğu
nu anlatan bir tavurla, sesini biraz 
yWcaelterek batırdı : 

- Sanatımıza tevuu yarafJtl&z, bi· 
zim, çevirmekte oldufumuz filmde 
Rozel rolUnU hanıinia yapabileceği
nizi ıanıyoraunua. Zira bu rolü, emin 
olunuz ki, yedeklerden birine yaptıra
cağım. &imdi buradan çekilip giden 
sözUm ona aktriae iıbat ede~ğim ki 
kumpanyamda onun rolünü yapmak
tan Aciz bir tek yedek bile yoktur. lçi
nizden biri dün benden rol iıtcmişti. 

Sonra, parmatıru Adele doğru uza
tarak : 

- Siz delil mi idiniz o kız ? 
Adet, yUreli &ökıünden fırlarcasına 

atarak ııradan dı,arı çıkıp ilerledi. 
- Zan edersem sizin tecrübe filimi

nizi altı ay kadar evvel görmüştüm. 
Sonra, muavinine dönerek : 
- Bunun bir kusuru vardı· ne idi a-

caba? ' 

Genç muavin hafızasını zorlryarak 
b~nr kaşıdı. 

Ve, Knebvortun ayak bilekleri hak
kındaki titizliğini bildiğinden hataya 
düfZilüt aayılmıyacağından emin ola
rak: 

- Ayak bilekleri .... dedi. 
-Sonu var-
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Diyarbakırda sıtma mücadelesi 

Bir yılda 12568 kişi tedavi, 
19 bin kişi muayene edildi 

başka bataklıklar Bundan 
kurutuldu, kanallar açıldı 

1 

' ' 

Diyarbakırın modern köşelerinden biri 
Diyarbakır, (Hususi Muhabirimizden) - Geçen yıl kurulan 

Diyarbakır sıtma mücadele şubesi verimli ve devamlı çalışmala
riyle faydalı i§ler görmektedir. 

Diyarbakırda esaslı bataklıklar ol
mamasına ve sıtma doğuran amillerin 
azlığına rağmen, bazı ufak tefek su 
birikintileri ve su kanallarınm bo
zukluğu yüzünden, daha ziyade şeh
rin basık mahallelerinde ve Dicleye 
yakın köylerde sıtma vardır. 

Sıtma mücadele heyeti tarafmdan 
geçen bir yıl içinde 896 metre yeni 
kanal, 27.500 metre ark açılmış, 100 
metre kanalla 1.300 metre ark ta te
mizlenmiş ve şurada burada teşekkül 
etmiş 160 metre mikablık bataklık 
kurutulmuştur. 

936 sonbaharından 937 sonbaharına 
kadar Diyarbakırda ve merkez köyle-

rinde 19.451 kişi muayene edilmiş ve 
bunlardan sıtmalı oldukları anlaşılan 
12.568 kişi tedavi altına alınmıştır. 

Bu müddet içinde halka, 136 kilo 
kinin kompirmesi ve 23.757 tane Öki
nin ve 217 tane de kinin ampulli tev
zi ve tatbik edilmiştir. 

Bundan başka mücadele laboratua
rmda 9.796 kan muayenesi yapılmış
tır. 

Havaların açık ve güneşli gitme
sinden istifade eden mücadele he
yeti çalışmalarına devam etmektedir. 
Memlekette sıtmalr sayısı gittikçe a

zalmaktadır. - U. Eti 

Muşta bir facia 

Bir adam bir ayının 
hücumuna uğradı 

Erzurum (Hususi) - Birkaç gü·n e v e l Mu§'ta çok tecı bir ba
Clise olmuf, Kızılmeacit köyünden Baran adında bir zavallı, az· 
ım bir ayı ile birkaç aaat boiuttuktan son ra can vermİ§tİr. 
Yaralı köye götürüldüğü za· koşmuş ve ayrya belinden saldırmağa 

ma.n birkaç saat ya1adıktan son· başlamıştır. Buna daha fazla h~~de~ 
··1m·· L-·mdan g,_en ma- eden ayr Baranı kaldırrp arka uzerı 

ra o Uf v e ~ -T b" .. k b" k B ı 
cerayı anlatmışbr. Facia şöyle uy~~: k ırl ayBaya çabrpmlıştırk. düc 

1 • kemıgı ırı an aran ayı ara ş-
o muıtur • mliştlir. 

Baran yanında bir tarzı köpeği Ayı bu sefer Baranı muayeneye 
olduğu halde avlanmağa çıkmış ve koyulmuş ve göğsünü dinledikten 
küçük bir fundalığı taradığı sırada, sonra öldüğüne hükmederek, civarda 

eline geçirdiği büyükçe bir taşı da 
birdenbire iriyarı bir ayı ile karşı-

göğsüne koymuş, birkaç tokat atmış, 
laftn.Iştır. Ayı hlicuma geçince, Baran yüzüne de tükurdükten sonra, tazıya 
kollarının kuvvetine güvenmekten saldırmıştır. Tazı doğru köye koşa
başka çare olmadığım anlamış ve rak havlamağa başlayınca, köylüler 
kanlı bir mücadele başlamıştır. Aldı- şilpheye düşmüşler ve tazı ile beraber 
ğı yaralardan fazla kan kaybeden Ba- yola çıkmışlardır. Köpek bunları Ba
ran nihayet ayının pençeleri altında ranın bulunduğu yere getirmiş, köy
can vereceğini hissederek, dere kena- lüler derhal zavallıyı köye nakletmiş
rında bulunan köpeğine bağırmıştır. lerse de, Baran fazla kan zayi ettiği 
Köpek derhal sahibinin imdadına için üç saat sonra ölmüştür. 
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Bir kadın yüzünden 

Üç 'delikanll 
birl;irine girdi 

YURDDAN RESİMLER 
Balıkesir, '(Hususi) - Altınoluk 

nahiyesinde üç delikanlı bir kadın 
kıskançlığı ve sevgisi yüzünden biri
birlerine girmişlef" ve kavgaya başla
mışlardır. Muharrem, İbrahim, Fahri 
adındaki delikanlılar biraz sonra bı
çaklarını çekmişler ve biribirlerini 
ağır surette yaralamışlardır. Yaralı
ların üçü de hastahaneye kaldırılmış
tır. Hadise tahkik edilmektedir. 

Bir muhtar ölü 
bulundu 

Balıkesir, (Husus1) - Gömeniç 
köyü muhtrr Receb, köye yarım saat 
mesafede ölü olarak bulunmuştur. 
Yapılan muayenede muhtarın kur
şunla öldürüldüğü anlaşılmıştır. Şüp
he üzerine bu köyden beş kişi yaka
lanmıştır. 

Bir çoban 

-~. 

. & ·~·:::: 
;:f.• 

Kendine teslim edilen 

Sürüyü satmıı 
Balıkesir, (Husust) - Şehrimizde 

garib bir Mdise olmuştur. Yakub kö
ylinde Aziz adında bir adam koyun
larını Mehmed adında bir çobana 
teslim etmiştir. Mehmed, uzun za
man sürüyü otlattıktan sonra, koyun
ları benimsemiş ve teker teker sat
mağa başlamıştır. Mehmed son parti 
koyunları da bir kasaba satmak üzere 
imiş. Kasap koyunların tezkeresini 
sormuş... O da, efendisinin çok meş
gul olduğunu bahane ederek koyun
ları satmak üzere iken yakayı ele 

Tarsustan bir görünü~ 

, verı:ni şti r. 

Hırsız çoban 'akalanmış ve adliye
ye verilmiştir. 

Mersinde okaliptüs 

yetijtirilecek 
Mersin, (Hususi) - Seyhan ve 

İçel ile havalisi okaliptüs yetiştirme 
mmtakası olarak evvelce Alman mü-
tehassıs profesörler tarafından tes
bit edilmişti. Orman umum mUdUrlü
ğünce okaliptüs mıntakası teşcir iş

lerine Bolu orman milhendisi Bay 
Fehminin memur edildiği haber 
alınmıştır. 

Diyarbakrrda halkevi konserleri 

Diyarbakır, (Hususi Muhabirimizden) - Diyarbakır Halkevi devamlı 
konserleriyle halka zengin musiki ziyafetleri çekmektedir. Bir kaç gün 
evvel güzel bir konser verildi. Iki bin kişilik salon tamamen dolmuştu . 
Konserde Birinci Umumi Müfettiş B. Abidin Ozmen, llbay Altıok, mü
fettişlik ve vilayet erkanı bulundular. Ayni zamanda orkestranın ilk ku
rucusu olan maarif umum1 müfettişi B. Bedrinin de davetliler arasında 
bulunması konsere başka bir hususiyet verdi. Gönderdiğim resimde Halk
evi orkestrasını görüyorsunuz. 

Aydın'da okuma durumu 

103 ilkokul, 273 öğretm 
1960 ilkokul talebesi v 
Okuma çağındaki çocuklar1n yüz 

35.90 ı mektebe gidiyor 
Aydın, (Hususi) - ilim iz in b u yıl ilk tahsil u m umi 

h akkrnd a edindiğim malumatı bildiriyorum : 

Bu yıl ilimizde faaliyette bu
luna n ilk okul sayısı 103 dür. 
Bunlard a 273 öğretrnen ders 
vermektedir. Geçen yıl öğret
men sayısı 263 dü. 

Merkez Aydın ilçesinde okuma ça
ğındaki çocuk sayısı 14.222 okullara 
devam edenler S.302 dir. Okuyan ço
cukların yüzde nisbeti 37,4 dür. 
Bozdoğan ilçeııinde okuma çağında 

çocuk sayısı 6.190 okullara devam e
den 1.652 dir. Yüzde nisbeti 26,6 dır. 

Çine ilçesinde okuma çağında ço
cuk sayısı 5.540 okullara devam eden· 
ler 1.003 dilr. Yüzde nisbeti 18 dir. 

Afyon'da tecrübe 
ziraati yapıhyor 

De•• tırtnıu 300 ~ 
tohum ekildi 

BafraC:la köy kalkınması etrafında mühim kararlar verildi 

Karacasu ilçesinde okuma çağında 
çocuk sayısı 2945 okullara devam e
denler 789 dur. Yüzde nisbeti 26,7 
dir. 

Nazilli ilçesinde t ahsil çağındaki 
çocuk sayısı 7.073 okullara devam e
denler 4.202 dir. Yüzde nisbeti 59,4 
dür. 

Afyon, (Hususi) - Uyuştu 

maddeler inhisarı umum müdür 
tarafından şehrimiz civarında bir 
lada çeşidli afyon tohumları ek 
rek tecrübeler yapmaktadrr. Mu 
mizde en çok morfin verecek 
nun hangi cins afyon olabilec 
anlamak için yapılan bu tecrüb 
raatine ziraat müdürlüğü nezare 
decektir. Bu yıl deneme tarlasın 
çeşid tohum ekilmiştir. Bu tobU 
rm mühim bir kısmı İran ve l-li 
tan gibi şark memleketlerinden g 
tilmiştir. Bu tecrübenin vereceği 
ticeye göre gelecek sene mühitn 
darda afyon ziraati yapılacaktır. 

Köy kalkınması toplantısında bulan:;:; :rtaW~"f' uc; köy mümeısillerinden bir görünüş 
Bafra, (Hususi Muhabirimizden) - Bütün Bafrada köy kalkınma hare· 

ketleri devam etmektedir. Kaymakamın reisliğinde nahiye müdürleri ve 
alakalı dairelerin reisleri, köy katibleri ve köylünün iştirakiyle büyük bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda, kazanın beş yılbk iş programına giren 
ve ana plana göre tanzim edilen köy işleri görüşülmüştür. Ayni zamanda 
Kültür Bakanlığının gönderdiği formüle göre tanzim edilen köy kültür 
işlerinin tatbik edilmesi ve bunun için köy büdcelerine tahsisat konmasr 
işleri görüşülmüş, bölge merkezi olarak ayrılan köylerde yeniden yaptırı
lacak ve yahud genişletilecek köy mektebleri hakkında tedbirler alınmış
tır. Bölge merkezi olacak köylerde bir, iki devreli yatılı ve gündüz mek-

tebleri açılması etrafında icab eden kararlar verilmiştir. 

Köy sağlık korucuları mıntakalarmın tesbiti ve isteklilerin kursa başla
tılması işleri kararlaşmıştır. Köy gelirleri ve köy sandıkları namına ekilen 
tütün mahsulünün verimi ve gelecek yılda bunun daha geniş mikyasta 

tatbiki kararlaşmış, köy sandıklarının bu gibi tabii gelir menbalarının ço

ğatılınası için cezri kararlar alınmıştır. 

Köy yolları inşa ve tamir işleri, menfez ve köprülerin inşası, geçen ey-

11'.H içinde bütün köy muhtar ve ihtiyar heyetlerinin iştirakiyle yapılan 

umumi köy toplantısında t esbit edilen esaslara göre yapılacaktır. 

Söke ilçesinde okuma çağında ço
cuk sayısı 5.545, okullara devam e
denler 1.960 dır. Yüzde nisbeti 35,4 

dür. 
Bütün ilde okuma çağında çocuk 

sayısı 41.515 okullara devam edenler 
14.926, yüzde nisbeti 35,90 dır. 

Bu nisbetin pek yakında yüzde el
li, yüzde yüz olacağına şüphe edile
mez. Bana bu kanaatr veren şudur. 

Kayacık köyü parti kongresinde, 
köylüler şunu söylüyorlardı. Bize 
plan ve mühendis gönderin, çift ö
küzlerimizi satıp mekteb yapaca
ğız. - Osman Becerik 

Afyon'da şehre su 
getiriliyor 

Afyon, {Hususi) - Belediye, Taş
pınar suyunu şehrin ortasına getir
meği düşünmektedir. 

Aydm'da hava kurumu sevgisi 
Aydın, (Hususi) - Hava Kurumu 

bu yıl fitre ve zekat işlerinden geçen 
yıla nazaran yüzde kırk fazla varidat 
elde etmiştir. Geçen yıl fitreden mer
kez kazada 7000 lira elde edildiği 
halde bu yıl on bin liraya yakın ge
lir temin edilmiştir. 

Rize' de bol ışık 
Rize ,(Hus~si) - Karadeniz i 

leleri arasında ilk defa elektriğe le 
şan Rizede bugünkü tenvirat ihti 
kafi gelmemektedir. Kasabayı t 

mile aydınlatacak kömürle çalışı 
elektrik makine ve tesisatı yapıl 
üzere hazırlanan projenin ihalesi 
prldıktan sonra, kasaba önümüz 
yaz nihayetinde bol ışığa kavuŞ 

ve sanayiciler de bundan istifade 
ceklerdir. 

Orhanelide şose 
. i l 

Bursa ,(Hususi) - OrhaneJıtl 
. arııı nub tarafından ve Tavşanlı cıv 

şimendifere bağlayacak olan esas 
sc on yedinci kilometreye kadar ya 
mıştır. Bu yolun Hotanlar istasY0 

na kadar yedi kilometrelik k15ıfl 1 

tesviyesi kalmıştır . ı 
Bu şose, dağ köylerinde yeııı 

iktisat kapısı açmış oluyor 
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Tütün piyasalarımızda 
Eğe ınmta.kasmda kısa 
bir zamanda 27 milyon 

kilo tütün satıldı 
Bizdeki tütün vaziyeti ile Yunanistan'da 

ve Bulgaristan'daki tütün vaziyeti 
Yani ekimden başlıyarak her safhasın-' 

da büyük vukuf ve hususi dikkatle be

nimsenerek çalışmayı icab ettirir. Hiç 
bir toprak mahsulü çiftçi ve işleyicinin 

ihmalinden veya bilgisizliğinden tü
tün kadar müteessir değildir. 

ur us 

Tarlalarda cienklere doldurulan pamuklar 

-7-

Pamuk piyasamız 

Mersinden ve izmirden 
bu sene Avrupaya 

ne kadar mal ihraç ettik? 
Menin'de 
İzmir' de 

11.48. 
460 ton 

Adana'da 12.108 
ıtok pamuk var 

Pamuk ihraç vaziyetimiz ve stok
larımız ne haldedir? 

Mersin limanından birinci te§rin 
1937 ayı içinde yapılan ihracat geçen 
ayın 23.045 lira değerinde 50.602 kilo-

min olunmaktadır. 

Harici Ücaret bilançomuzda en mü
hirn mevkii işgal eden mallarımızdan 
biri tütündür. Dış ülkelere ihraç etti
ğinıiz tütünün kıymeti, umum ihraca
tınuzın yüzde 20-28 ine baliğ olmakta 
ve mikdarı da yüzde 4-6 sını tutmakta
dır. Devlet ekonomisi bakımından da 
bu maddeye büyük bir ehemiyet veril
tnektedir. Çünkü tütün, dahili istihlak 
&abasında hazneye, her sene safi olarak 
20-25 milyon lira varidat temin etmek
tedir. 

Kalifiye olmayan çiftçilerin tütün 

istih~alirıde bulunmaları tütüncülüğü 

ince bir sanat haline sokmuş bulunan 
müstahsillerimizi az çok mutazarrır 
etmektedir. 

~--~---~~~~-~-----~--~~~~-~--~ luk ihracata mukabil 142.161 lira de-

l ğerinde 336.207 kilo tutmaktadır. 
İzmir limanından, Almanyaya 919, 

İtalyaya 29 balya pamuk ihraç edil-

Japonya mübayaatı Sif 234 - 28,44 
kuruş üzerinden yapılmaktadır. Al
manya için gösterilen ihracat eski sa
tışlara taa11fik edip mezkCir memle
kete fiat farkı ve tediye vaziyeti do
layısiyle sevkiyat yapılamamaktadır. 

latihsal vaziyeti : 
Tütun ekimı memleketimizde Ege, 

Marmara ve Karadeniz mıntakaıarında 
tekasüf etmiştir: Son altı yıllık ekim 
lahasile ekicı adedı ve rekolte ınikdarı 
iŞağıda gösterilmiıtir: 

Son yedi senelik tütün ihracatımız: 

İhracat (ton) Kıymet T.L. 

1930 32.750 42.981.000 
1931 22.212 28.752.000 
1932 28.844 26.940.000 
1933 25.932 21.086.000 

Kliring vaziyetimiz 

kredili Kliring bakiyeleri ve 

mübayaalara aid taahhüdler 
Hektar basma Ekid 

Yıl Hektar kilo adedi 
1934 17.988 ı2.729.00o İktısad vekaletinden alınan malüma-
1935 21.858 ı8.676.000 ta göre, 11.12.1937 tarihi_n_ deki_ kliring 

rak yapılmış olan mübayaalara aid ~ 
teahhüdler yekunlan --1931 68634 745 119756 

ı936 23.253 24.240.000 1 d 
hesablarımızm durumu §:OY e ır: 

1932 25708 702 48875 
1933 46903 865 84589 
1934 44706 19a 76522 
1935 52926 667 ıo1109 
1936 84783 873 132356 

Rekolte miktarı ise 1931 de 51.111.051 
1932 de 18.040.212, 1933 de 40.148.007, 
1934 de 35.678.127, 1935 de 36.005.322, 
IJ.936 da 74.059.311 kilodur. 

Mıntakalara göre istih,sal vaziyeti 
de 9udur: 

'\'ıı ----
Ece Karadeniz Marmara 
(ton) (ton) (ton) 

1931 25.254 ıo.38ı 12.042 
1932 7.585 5.020 2.704 
tı33 17.526 10.859 9.979 

ltı34 14.169 11.666 7.641 
.ıu:ı 14.469 10.4:w ıı.ıı~ıı 
1936 34.000 ı9.000 102.000 
1937 S!ll.000 17.500 11.000 

Yukarıdaki rakamlarda da görülece
ii veçhile Ege mmtakasımn 1937 re
kolte mikdarı rekor teşkil edecek bir 
yekfuıa baliğ olmaktadır. 

1932 - 1936 fiatları : 
Son be9 sene zarfında muhtelif tütün 

lnıntakalarnruzdaki aatıı fiatları aşa
iıda gösterilmiştir. 

Son yedi senelik tütün ihracatımızın 
umum ihracattaki hisse nisbetleri: 

Sene 

1930 
ı931 

1932 
ı933 

1934 

ı935 

ı936 

Beher 
Tütünün kilonun 

Umumi ihracat 3 vasati ihraç 
kıymeti T.L. niıbeti Fiatı T.L. 

ısl.454.371 

ı27 .274.807 
101.301.355 
95.160.000 
92.ı5o.ooo 

95.860.000 
117.733.000 . 

28.40 
22.59 
26.39 
22.ı6 

ı3.81 

19.48 
20.59 

ı31 

129 
92 
81 
70 

85 
104 

Diğer müıtaluil memleketler: 
Vıın~ni!ltanrn son yedi ..e.nelilc iı;tih

sal vaziyeti aşağıdadır: 

Sene 
---~ 

ı930 

1931 
ı932 

ı933 

1934 
ı935 

1936 
1937 

İıtihul (ton) 

64.076 
42.552 
28.334 
50.243 
41.066 
45.282 
82.074 
65.000 

Yıl 

Ege mıntakaaında 
(Kuruı heaabile) 
Asgari Azami 

Karadeniz: mıntakaıında 
(KuruD hesabile) 

Marmara mıntakaamda • 
(Kuruı heıabile) 

A&gari Azami 
--~ 

Asgari Azami 

1932 ı9 90 20 loo ıs 
1933 20 70 10 150 5 

55 
65 . 

1934 35 110 30 355 5 
1035 ıs ı3o ı8 250 5 

93 

1936 2s 128 38 265 ıs 160 
71 

Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere 1 Yunanistanın son yedi senelik tü-
tütün piyasaları 1934 den itibaren bü- tün ihracatı aşağıdadır: 
Yük salfilı temayülleri kaydederek İhracat (ton) Kıymet (Drahmi) 
•t
1
oklar erimiş, rekolteler muntazaman 

1930 49
.
472 3

_
382

.
000 

e den çıkarılmıf, fiatlar da müstahsil 1931 43.183 2.097.ooo 
~ tüccar için kazançlı bir seviyeye 1932 35.625 1.830.000 
çlaıkınıştır. Dünyada şark tütünlerine o- 1933 :4

8
·.9
3
0
19

1 l.735.000 
1934 .. 2.868.200 

n talebin devamı ve müstehlik piya- 1935 42.033 3.248.750 
lalar ıtoklarınm azalmış bulunması, bu 1936 39.600 3.955.112 
lalah hareketinin başlıca amilleridir. Yunanistan tütün ihracatının umum 

Geçen senenin (74) milyon kiloluk ihracattaki hisse nisbetleri: 
rekoltesi hemen ve tamamen vaktinde 
latdrnı§tı. Aynı sağlam ve sıhatli du-

Beher 
Tütünün kilonun 

Umumi ihracat 3 vasati ihraç 
kıymeti (Dr.) niıbeti fiatı Dr. ruın, bu sene de devam etmektedir. Ni- Sene 

tckiın Ege mm takasının kısa bir zaman 
ıarfında 27 milyon kiloluk saış yap- 1930 5.918.000.000 57-14 68-36 

1931 4.202.000.000 49-90 48-55 
llıası, tütün tarihimizde istisgar edilir 

bir keyfiyet değildir. Şu kadar var ki 

tiirk tütüncülüğünün içinde bulundu

ğu sağlam şartların idamesi için evvel

eı:nirde hakiki türk çiftçisinin asırlık 
l.nane, vukuf ve ihtısasına layık bi. 

tekilde yüksek kaliteli istihsalin dah, 

iCtıiş mikyasta tahakkuk ettirilmes 

lUıunıu göz önünden kaçırılmamalı-
dır. 

E:ge nııntahasının bıı seneki 
Piyasa vaziyeti : 
ı.. ~ge mıntakasının tütün piyasası 3 i
~ın . 

tı teşrinde açılmıştır. 

l>iyasaya millı"ve ecnebı büyük kum
Pa_nyaJarla inhisar ıdaresı iştirak et-
ıtııcı v . - d' Jca :r e pıyasanın açılışından şım ıye 

udr "1.7 ınııyun Kuu tucun ı.dtı!uh :t• -

ç liirinci ve ikinci kalite fiatları, ge-

t en Yıhn aynı seviyesini takib eylemı~· 
ır G . 

ri · erıye kalan orta ve aşağı kalitele 
1i n Yakın bir zaman ıçinde müstahsil e· 
~den çıkması umıd edilmektedir. 

;>a anı~un mıntakasında açılan piyasa 
k ınhısarlar idaresi ıle iki amerikan 
nı~~Panyası iştirak ederek tedricen 

..... ~Yeada bulunmaktadırlar. 
.ı.ut·· 
~ b un, gerek ziraat ve gerekse işle-

1932 4.758.000.000 38·46 51-36 
1933 5.379.000,000 32·25 49-71 
1934 5.474.000.000 52-39 54-16 
1935 7.101.000.000 45-74 70-24 
1936 7.356.000.000 53-76 85-71 

Bulgaristanm istihsal vaziyeti şu
dur: 

Bulgaristanın son yedi senelik istih
sal vaziyeti aşağıda gösterilmiştir: 

Sene İstihsal (ton) 

1930 26.800 
1931 31.472 
1932 18.353 
1934 21.016 
1935 34.708 
1936 36.705 
1937 32.000 

Son yedi senenin tütün ihracatı şu
dur: 

İhracat (ton) Kıymeti (Leva) 

20.453 
24.587 
20.492 
22.511 
20.830 
24.288 

2.654.283.000 
2.579.730.000 
1.079.049.000 
1.174.511.000 

981.982.000 
1.384.123.000 

Tütün ihracatının umum ihracattaki 
hisse nisbetleri şudur: 

Sene 

Beher 
Tütünün kilonun 

Umumi ihracat 3 vaaati ihraç 
kıymeti (leva) nisbeti fiatı (leva) 

Dış ticaret . 
Klirinı hesabları bakiyelerı .. ve kredili 

mübayalara aid teahhutler 
Türkiye cumhuriyet ~erkez banka

sından alınan hesab hulasalarına göre, 
11.12.1937 tarihindeki kliring hesapla
rı baki}"Clcri ve kredili mübayaata aid 
teahhüdlcr yekünları: ·, 

CETVEL: 1 
Türkiye Cürnhuriyet Merkez 

Bankaaındaki blokajlar 

Memleket 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
:Fenlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
lspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Yekfuı 

Mikdar T.L. 

2.264.300 
87.400 

1.300 
2.427.800 
1.003.200 
4.140.700 
1.151.800 
8.175.500 

409.800 
1.726.200 

874.900 
1.921.700 

800.200 

501.900 
1.923.100 

18.400 
274.400 

74.000 

l7.782.600 

CETVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin Merkez 

bankalarındaki blokajlar 

Reichıbank - Berlin'deki blokaj yekunu 
A hesabı T.L. 10.:ıJ'l.l!OU 
B nesaoı T.L. 3.171.700 
C heşabı 'f.L. 3.917.900 
Almanyadaki umumi 

ulukaJ yekunu 
Eı;tonyadakı 

blokaj yekünu 
Lehııtıındaki 

blokaj yekiınu 

T.L. 17.627.400 

T.L. 16.200 

T.L. 20.600 

Umumi 
blokaj yekunu T.L. 17.664.200 

CETVEL: 3 
Muhtelif memleketlerden kredili ola-

l\tuğla'c.la zeytin hasadı 
sona erdi 

Muğla, 16 (A.A.) - İlin her tara
fında zeytin hasadı sona ermiştir. Mi
Iastaki yağ fabrikaları ile zeytinci köy 
}erde ve kamunlarda mevcut yağ hane
ler faaliyete geçmişlerdir. Zeytin bu
dama işine mıntakanın her tarafında 
başlanmıştır. Bu ayın sonlarına doğ
ru Bodrum kaza merkeziyle Mumcu -
tar kamun merkezinde köylüye buda
ma kursları açılacaktır. İkincikanun a
yı içinde de mıntakanın lüzum görÜ -

len yerlerinde bu kurslara devam o
lunacaktır. 

Yurdda.t ! 

Sekerle yemi,in izdiva
cından, en güzel çocuklar 
doiar : 

Reçel ve fUrup ! 

Yurdda.t ! 

Gelirinden en az 
betini artır ! 

yüzde 

Memlekrt 
. 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
ııahıılar 

T.L. ----
YekQn 

T.L. 

Almanya ı9.674.491 12.869.873 32.544.364 

T.L. 

Avusturya 57.911 
Belçika 540.451 
Çekoslovakya 29.903 
Estonya 
Fenlandiya 
Fran.a 
Hollanda 
İngiltere 
İıpanya 
İsveç 
İıviı;re 
İtalya 
Macariıtan 
Norveç 
Lebiı;tan 
Yuıoslavya 
Yunaniıtan 
Ruıya 

ısı 
9.268 

89.374 
199.928 

18.597 
1.598.060 

50820 
37.180 

797.189 
86.883 
17.707 

198.694 

344.388 

T.L. 

283.779 
315.935 
327.0)8 
ı3.632 

35.085 
228.888 

70.708 
382.990 
35.7~7 

328.416 
289.489 
233.634 
177.139 
63.544 
21.457 
37.977 
57.665 
27.115 

T.L. 

341.690 
856.961 
356.961 

13.632 
35.266 

238.156 
160.082 
582.918 

54.394 
1.926.476 

340.309 
270.814 
974.328 
150.427 

39.224 
236.671 
57.665 

371.503 

YEK'ON 4.076.594 2.930.308 7.006.902 
1 - Siparişi mukaveleye bağlanmış 

olduğu halde henüz memlekete ithal e
dilmemi9 olan mallar bedelleri yukarı
daki yekunlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya aid yukardaki yekün
da dahil bulunan altı aya kadar vadeli 
mübayaat: 

Resı:ni daireler Hususi aahıılar Yeldin 
T.L. T.L. T.L. 

2.016.598 6.636.857 8.653.455 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli 
mübayaata aid teahhütler yekünunu i
fade eder. 

3 - Alrnanyadan gayri diğer memle
ketlere aid yukardaki umumi yekunda 
dahil altı aya kadar vadeli mübayaat: 
Resmi da1reler Hususi şahıslar Y ekiin 

T.L. T.L. T.L. 
879.462 1.638.612 2.518.074 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli 
mübayaata aid teahhütler yekünunu i· 
fade t:der. 

4 - H:~r memleketin kredili teahhüt
lerimız de dahil oimak üzere hesabcn 
alacaklı bulum.cağı meblağ tesbıt edi
lel>iım~k ıçin ı. numaralı cedvelde o 
memleket ıçın gösterilmiş olan oıokaJ 
yekununa aynı memlekete aid olaraı;. 
işbu 3. numaralı cetvcld~ nıünueriç 
teahhütlcr yekununun ilavt: edilm.:s1 
icab eder. (A.A.) 

r 
ANKARA 

Boraa11 

Günlük fiyat cedveli 
16 - 12 - 1937 

Azami Asgari Vasati 

Yumuııak buğday !>.00 
Sert .. 4.95 
Mahlut ., 4.30 
Sün ter 4.60 
Çavdar 3.82 
Arpa 3.15 
Yulaf 4.10 
Nohut 6.00 
Mısır 3.51 
Mercimek 5.00 
Bulgur 6.80 
Fasulye 7 .80 

4.32 
4.10 
4.00 
4.60 
3.00 
2.91 
4.00 
6.00 
3.Sı 
5.00 
6.71 
7.80 

4.87 
4.60 
4.ı9 
4.60 
3.46 
3.08 
4.08 
6.00 
3.51 
5.00 
6.77 
7.80 

Ankara piyaaaıında mühim bazı 
maddelerin vasati perakende fiatlan: 

METAIN 
1SM1 

Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Dana eti 
Sıiır eti 
Balık 

" Koyun baıı 

VAHİDİ KIYASİ 
ve 

KALlTE KURU~ 

Birinci Kilo 
- ... 

Kiloııı 

Toriıt:' Adet 
Kefal. .. 

Adet 

10 
14 
40 
30 
35 
55 
75 
10 

miştir. 

i tctok pamuklar 

Şimdi Mersinde 1.148, Adanada 
12.708, İzmirde 460 ton •stok pamuk 
bulunmaktadır. 

Piyasa vaziyeti 

Ayın birinci ve ikinci haftaların
da tamamen durgun ve fiatlarda düş
me temayülü gösteren Mersin pamuk 
piyasası, ikinci hafta sonlarına doğru 
japon mübayaatının başlaması dahili 
fabrikaların fazla mikdarda mal al
mağa batlamaları neticesi canlanmıt 
ve hatta fiatlarda cüz'i yükselmeler 
kaydedilmiştir. 

İhracat yapılan memleketlerden 
İtalya, bu ay zarfında alıcı bulunmuı 
ve kontenjan hadleri dahilinde (Sif 
7,10 liret) müsait fiatlarla bu memle
kete satış yapılmııtır. 

Polonya için gösterilen sevkiyata 
aid mallar geçen ay içinde 48,5 kuruş
tan mUbayaa edilen Klevland cinsi 
pamuklardır. fyi f\at v .. T .. n bu m .. ,.,,_ 

lcket disponiblite azlığı dolayıılyle 
ibracatnnızın mahdud kalacağı tah-

İzmir piyasasında ilk haftalarda 
durgun bulunan piyasa Mersine uya
rak dahili fabrikalar mübayaatiyle a
yın ortalarından sonra canlanmıştır. 
İzmirden Almanyaya yapılan sevki· 
yat da eski satışlara istinat etmekte
dir. Geçen ay 50 ton kadar Polonyaya 
satış yapılmışsa da fiat farkı dolayı
ıiyle bu ay imkan bulunamamıştır. 

Polonyanın bu piyasaya verdiği 
fiat Sif 41 kuruştur. Dahili fabrika
lar mübayaatiyle vaziyeti telafi eden 
pamuk piyasası bilhassa ihraç vaziye
ti bakımından durgun görülmektedir. 

Japonya ve Polonya mUbayaatının 
inkişafiyle piyasanm canlanacağı ve 
fiatların daha fazla düşmesinin önü
ne geçilebileceği ümid olunmaktadır. 

Bir haftalık pamuk satışı 

Adanada bir haftalık pamuk satışt 
9udur: 

ı numaralı Klevland en az 36, 
en çok 37,50 kuruştan 48.218 kilo sa
tılmıştır. 

2 numaralı Klevland üzerine alıf 
veri' olmamıştır. P. Parlağı en az 22, 
en çok 25.50 kuruştan 101.712 satd-
""'!ltı•. 

Temiz 19 kuruıtan 26.326 kilo aa-
tılm19tır. 

On ayhk dıı, lstanbul borsası 
16 - 12 - 1937 

PARALAR 

• • • 
tıcaretımız -

llkteşrin 8onunda ticaret 

m ı,t' at.t•ıw.-; i 2. 709.000 Ji-

r~ııJ;: hir ihra<·at fazla~ile 

it• lt11tizc ' kapa1Hh. 

1937 senesinin ilk teşrin ayında it
halatımız 10.954.000 ihracatımız ise 
15.819.000 lira olup dış ticaret yekünu 
26.773.000 liradır. İlk teşrinde ticaret 
müvazenesi 4.865.000 lira ile lehimize 
kapanmıştır. 

Sene başından ilk teşrin sonuna kadar 
olan devrede ıse ıthaıatımız, 90.222.000 
lira olup 1935 ve 1936 senelerinin on 
i\ylık müddetleri sonunda takriben 75 
mılyon lira etrafında toplanan iki se
nelik ithalata niıbetle % 19.23 fazla
dır. 

ihracatımız ise 92.931.000 liraya ba
liğ olmut ve 19.:S6 nın aynı devresine 
nazaıan ıol L.lö,1935 e nazaran %36 ve 
1934 e n.:ızaran da "1c42 nisbetinde bir 
fazlalık arzetmekte bulunmuştur. 

On aylık dış ticaret kıymetine (İt

halat -t- ihracat) gelince, geçen senele

rin aynı devrelerı nazarı itibare alındı

ğı takdirde, 1936 senesıne nazaran 3 
15.5, 1935 e naz.:ran 'ıC27.6, 1934 e na
zaran % 33,2 ve 1933 e nazaran da 
da % 39,1 nisbetinde bir artışla son al
tı senenin en yüksek rakamı olmak 
üzere 183.153.000 liraya baliğ olmu§· 
tur. • 

İlkteşrin sonunda ticaret muvazene
si 2.709.000 liralık bir ihracat fazlasiy
le lehimize kapanmıştır. 

10 aylık ithalat ve ihracatımızın baş
lıca ülkeler itibariyle ıureti tevczzuu 
geçen sene ile mukayeseli olarak ap
ğıdaki tabloda görülmektedir. 

ı937 1936 
Ülkeler İhracat 

Almanya 29.2:l:ı 
AVUlt11rya 1.872 
Belçika 5.714 
Çekoılovakya 5.209 
Franaa 4.351 
İn&iltere 7.399 
İıviçre 1.758 
İtalya 5.300 
Raaya 4.774 

41.516 
1.048 

986 
3.471 
3.045 
5.130 

1937 1936 
tthıllt 

~-.. • .ıu<t 
2. l!ıl~ 

184 
3.032 
2.082 
4.957 
ı.827 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. Fran11 
Drahmi 
İı. fran11 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin AvuL 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron İs. 
Altın 
Banknot 

ALIŞ 

629.-
122.-
80.
ıoo.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
-.-
26.-
20.-
2ı.-
12.-
48.-

30.-
ı058.-
269.-

SATIŞ 

629.-
126.-
88.-

108.-
84.-
23.-

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
-.-
%9.50 
22.-
25.
ı4.-
52.-
-.-
32.-

1060.-
270.-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeıjte 
Bükreş 
Belcrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

~Cll.IŞ KAPANIŞ 

625. 
0.7997 

23.5675 
15.21 

4.7045 
87.44 

3.4570 
64.-

1.4375 
22.7488 

4.2288 
13.76 
1.9832 
4.2192 
4.02 

106.72 
34.52 
2.7186 

23.6025 
3.1038 

627.-
0.7995 

23.4925 
15.1754 
4.69 

87.1610 
3.4468 

63.7958 
1.4344 

22.6762 
4.2150 

12.7160 
1.9768 

4.2057 
4.0072 

106.32 
34.4ı 
2.74 

23.6775 
3.o938 

ESHAM VE TAllVIIJAT 
ACILIS KAPANIŞ 

ı 933 tlirlc borcı.. 
I !4.50 14.475 Vadeli 

Sıvaa - Erzurum 
hattı h. 1 ıoı.75 
hattı ta. ır 95.-
hattı ı.. 111 95.-

101.75 
95.-
95.-

Anadolu D .Y. 
I ve il 40.20 
Aslan çimento 9.60 

Amerika 
İaveç 
Norveç 
Romanya 
Japonya 
Suriye 

11.749 
ı.226 

278 
606 
604 

8.262 
1.312 

290 
379 

1.267 
855 
841 
356 

40.20 Vadeli 
9.60 

13.864 
1.747 

567 
1.505 

793 
720 

7.496 
ı .745 

536 
ı.126 
l.14ı 

455 

tn h akımından esaslı mesai sarfına 
u taç tnaddelerin en bafında gelir. 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
ı936 

6.191.000.000 
5.934.000.000 
3.383.000.000 
2.846.000.000 
2.535.000.000 
3.253.000.000 
3.9ıo.ooo.ooo 

42.80 
43.50 
31.68 
11.26 
34.42 
42.55 

118 
ıos 
53 
52 
47 
57 , _____________ ,,,, Yunanistan 1.641 

Hollanda uıa 

8ıo 
2.448 
3.058 
1.554 
1.047 

Jb.~~:ı 
1.604 

926 
2.285 

934 
5.508 

656 
5.634 
5.601 

445 
1.071 

785 
4.374 

477 
156 

Mııır 

Brezilya 
D.11. • 

1.550 
1.021 

332 
7.002 5.165 

82.840 

1.965 
1.618 
6.044 

831 
1.374 

5.685 
75.668 YEKu,,.;_ 92.931 90.222 
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Arttırma ve yerli mallar haftası 

Kültür kurulu baıkanı 
radyoda konferans verdi 
B. İhsan Sungu, ekonomik kalkınmamız, 

tasarrufun ehemmiyeti, çocuklarda tasarruf 
ahJAkının nasd yaratılacağım anlatü. 

( Baıı 1. inci •aylada) 

'de memleketimiz lehine gittikçe ar
tan bir inkipf maru:araıunı göster· 
mektedir. 

Madenlerimiz 

İmparatorluk devrinde ıunun bu
nun elinde memleket aleyhine imti
yazlar koparmağa bir vasıta olarak 
kullanılan madenlerimiz cumhuriyet 
devrinde memleketin ekonomik haya
tı için yeni bir enerji menbaı oldu. 

TiiTk parası 

Yahancı birçok paraların kıymet
lerini muhafaza edemedikleri bir de
virde tUrk parası en sağlam bir pa
ra olduğunu isbat etti. İmparatorlu-

ğun idare edebiyatında en revaçta o
lan "mUzayekai hazıra" "bUdce açı
ğı,, gibi terkibler bugün artık tarih~ 
maloldu. Bugün cumhuriyet bUdceııı 
hem geliriyle masrafının denk olması 
hem de memleketin bütün ihtiyaçla
rını ahenkli bir surette kar~ılaması 
bakımlarından mütevazin bUdcelerin 
en değerli bir örneğidir. 

Demir yollarımız 

İmparatorluk devrinde bin türlü 
israflara ve yolsuzluklara yol açan, 
yabancı sermayesi ve yabancı eliyle 
memleketin istikHili pahasına yapılan 
mahdud demiryollara mukabil cum • 
huriyet devrinde yalnız milli menfa
atler göz önline alınarak türk parası 
ve türk eliyle yapılan demiryollar 
biltün hududlarımızı biribirine bağ
ladı. Ve türk vatanının birliğini ta
mamladı. 

Tasarruf ahlakı 
İmparatorluk devrinde herkesi is

tila eden bedbinlik havası yerine bu
aiin meınlekf't;. t .. tikh::ıHnr. S!'.Üvenlik 
hisleri, milli duygularımıza yeni ve 
yüksek bir kudret kazandırmıştır. 
Cumhuriyet devrinde başka milletle
re gıbta verecek geniş ve engin bir 
huzur ve emniyet havası içinde veri
mini artıran milletin, milli bankala
ra tevdi ettiği para mikdarrnm gittik
çe fevkalide çoğalması, türk milJeti
nin Atatürk rejimine karşı beslediği 
derin itimadın en beliğ ifadesidir. 
Bankalara yatırılan paranın bu artı
mı, memlekette tasarruf şuurunun 
gittikçe daha kuvvetlendiğini, parlak 
bir ıurette isbat etmek dolayısiyle 
de hepimizi içten sevindirecek bir 
hadisedir. 

B. İhsan Sungu, bundan sonra ta
sarruf un ehemiyetini tebarüz ettir
miş. tasarrufun ferdler ve aileler için 
ehemiyetli olduğu kadar cemiyetler 
için de o kadar ehemiyetli olduğunu 
anlatmıştır. 

B. İhsan Sungu, tasarrufun mana
sını, ailede ev kadınının oymyacağı 
rolü, türk kadınının tarihinde bu tasar
ruf rolünü örnek bir şekilde başardı
ğını anlattıktan sonra sözlerine de
vam ederek demiştir ki: 

Çocuğa bırakılan en . 
biiyiik miras 

"- Tasarruf bir itiyattrr. Bu iti
yadı aşılamak, bir terbiye meselesi
dir. Tasarruf itiyadı çocuklukta alı
nır. Çocuklarımıza bu itiyadı vermek 
bizim için yalnız şahsi bir vazife de
ğil milli bir borçtur. Bir aile çocu
ğuna miras olarak hiç bir servet bı
rakmasa bile tasarruf itiyadını ver
mekle ona en büyük mirastan daha 
büyük bir miras temin etmiş olur. Ço
cuklarına bir taraftan tasarruf, bir 
taraftan ellerine geçen parayı makul 
bir surette sarfetme itiyadını verme
yen zenginlerin, kendilerinden sonra 
çocuklarının ellerine geçen mirasları, 
ne kadar ehemiyetli olursa olsun, az 
müddet içinde nasıl bitirip feci bir 
zarurete düştüklerini hepimiz yüzler
ce misalleriyle biliyoruz. 

Çocuk 11asıl cılı~ır 

B. İhsan Sungur, çocuğa tasarruf 
itiyadmın nasıl verileceğini izah ede
rek, çocukta tasarruf hissinin bir i
kinci tabiat, bir ahlak haline getiril
mesi lilzumu Uzerinde durmuş, çocu
ğu tasarrufa teşvik için, biriktirdi-

ği paraların kendisine aid olduğuna 
inanması icab ettiğini, çocuğu tasar
rufa zorla alıştırmanın bir fayda ver
miyeceğini, çocuğun kendi isteğiyle 
para biriktirmesinin ancak onda iti
yad yaratabileceğini, bilhassa tasar
ruf için kumbaranın büyük rol oyna
yacağını, çocukların dah::1 ~"çük yaş-

ta iken bankalara ıirip çıkmalarının 
onların ahl&kında çok iyi tesirler ya-
pacağını, çocuğu tasarrufa alıştırmak 
evveli bizim ona örnek olmamız icab 
ettiğini ilave etmiştir. 

B. İhsan Sungu ıözlerine §Öyle 
devam etml~tir: 

"- Çocuklara tasarruf alanında 
çok iyi neticeler alrnıı çocukların ha
reketlerini anlatmak, bu mevzu üze
rine yazılmıt eıerleri kendilerine o
kutmak da çok faydalıdır. Bilhassa 
arkadatları araıında tasarrufa riayet 

edenleri örnek olarak göstermek ço
cuklar ilzerinde mUhim tesirler ya
par. 

Çocuklara elde ettikleri paraların 
hesabını tutmak itiyadını vermek de 
onlarda tasarruf duygularını besle
mek için faydalı bir yoldur. 

Okulun vazifesi 

Çocuklara tasarruf itiyadını ver
mek için okulun da elinde mUessir 

vasıtalar vardır. Okulda çocuklar 
canlı bir cemiyet hayatı yaşamakta 

oldukları için orada alınacak itiyad
lar cemiyet hayatının tesiri altında 

daha köklil ve daha devamlı olur. Öğ
retmenler, bu vaziyetten geniş bir 
ölçüde istifade edebilirler. Öğretmen, 
bir taraftan çocukların elbiselerini, 

kunduralarını ve kullandıkları başka 
şeyleri kirletmemelerine, yıpratma-

malarına, kağıd, kalem gibi malzeme
yi ho§ yere israf etmemelerine dik
kat etmelidir. Öğretmen, aynı za
manda okulda ve ıokakta çocukların 
umumi ve mUlt !eyleri tahrib etme
meleri ve milli malları kendi malları 
gibi korumaları için ciddi tedbirler 
almalıdır. 

Okullardaki kooperatif teşkilatı 
çucUKlara taıarruı ıtıyaaını vermell:, 

onları içtimai faaliyetlerde rol olma

ğa tetvik etmek gibi mühim faydalar 
temin eder. 

B. İhsan Sungu, çocuktaki tasar
ruf terbiyeıinde ailenin, mektebin, 
muhitin tesirlerini tebarüz ettirdik
ten ıonra, tasarrufun haıiılik demek 

olmadığını izah etmiı ve demi,tlr ki: 

Türk genci, tarihin hiç bir devrin
de paraya tapan maddiyetçiliğe düş-

memiştir. O, Ulkünün ezeli aşıkıdır. 

Atatürk nesline mensub olmakla ifti
har eden her türk genci, tasarrufu 
milli bir borç bilir, fakat maddiyetçi
likten uzak bir idealist olarak yaşa

mağı da bir ıeref bilir. Tarihin en 
büyük idealistinin türk hayatında 

yepyeni, hamleli, ileri ve ıuurlu in
kılablar yarattığı bir devirde her türk 
genci milli idealistçiliğin fedakar bir 
kahramanı olmak gururunu tatır. 

Müthit cinayetlerin 
yeni hikayeleri 
(Başı 4. üncü sayfada) 

mahpus vardır, bunlar, onu herhangi 
bir fenalıktan menetmek maksadiyle 
olduğu kadar, emniyet telkin ederek 
ağzından laf almak için Vaydman'ın 

odasına konulmuşlardır. Mevkuflara 
mahpus elbisesi giydirilmek Adet olma
dığı halde, kaçmasını gUçlettirmek için 
Vaydman'a mahpus gömleği giydiril

mi§tir. 

Avukatı, Vaydman'dan, bütün ha

yatını ve iıılediği suçlan kiğıd üzerin
de tt'sbit ederek kendisine vermesini 
istemiştir. Fakat katil kağıd bulama-
mıştır. Tevkifi esnasında üzerinde pa
ra ıla bulunmadığından, Dışardan al
dırmasına da imkin yoktu. Bunun ü • 
zerine avukatı kendisini hapishane-

nin yoksullar listesine yazdırmış, ve 
bu suretle istediği klğıd hapishane ta· 

rafından kendisine paraaız olarak ve
rilmiştir. 

Vaydman şimdi hatıralarını bu ka· 
ğıdlara geçirmektedir. 

Avukat Madam Röne Jarden, 
kendisini geçen gün görmeye gelince, 

azılı katil birden bire çocuk gibi ağla
maya başlamııtır. Sebebi sorulunca: 

- Bana o kadar gefkatle muamele 
ediyorsunuz ki, kendimi tutamadım. 

Ben böyle muameleye alışkın değilim, 
demiştir. 

ULUS 17. 12 -1937 

Çin sonuna kadar 
mukavemet edecek 

• ( Baıı 1. inci •aylada) 

de olduğuna kaniiz. Müstakbel muvaf
fakiyetimiz için, milcadele ve mukave
met, Nankinde veyahut herhangi bir 
bllyük ıehirde değil, bütün milletin az 
mi ile bütün Çinin her tarafında köy
lerde yapılacaktır. Bu suretle, japon 
askeri kuvvetinin tamamile yorulup e
zildiği bir zaman muhakkak gelecek 
ve bunun üzerine bizi mnihai zaferimiz 
bqlıyacaktır. Enternasyonal zecri ted
birlere gelince, bunların tamaıniyle 
kendisini göstermiş olduğu söylene
mez. Fakat enternasyonal adalet bakı
mından mesuliyet meeelesi, dünya ef- ' 
klrı umumiyeai huzurunda tamamiyle 1 

halledilmiş bulunmaktadır. 

Nankin' e giri§ töreni 

Şanghay, 16 (A.A.) - General Mat
aui, yarın ,ark cihetinden Nankine mu
zafferane bir girlı yapmağa hazırlan
maktadır. 

Amiral Haaegava, bir kruvazörden 
karaya çıkmak suretile şehre garbdan 
girecektir. 

Japon resmi tebliği 
Tokyo, 16 (A.A.) -Tebliğ: Nankin

de tathir ameliyesi hemen hemen hitam 
bulmak üzeredir. Şehir, normal manza
rasını arzetmeğe başlamıştır. 

Bir japon müfrezesi, 13 birinci ka
nunda fecir vakti Yangtse nehrini geç
mit ve derhal nehrin ıol sahilinde mü
him bir sevkulceyş noktası olan Yang
tçov şehrine karşı taarruza başlamıştır. 
Bu müfreze, devamlı muharebelerden 
sonra, 15 birinci kanunda şehri işgale 
muvafafk olmuştur. 

Japon tayyareleri, 14 birinci ka
nunda, öğle vakti Nankin'in sukutun· 

dan sonra çinlilerin hava üssü olmuş 
olan Nanşang tayyare meydanlarına 

taarruz etmişlerdir. Japon tayyarele -
ri, evvela yeni tayyare meydanını bom-

bardıman etmişler ve orada bulunan 
30 bombardıman tayyaresinden on se
kizini yerde tahrib etmişler ve sonra 
eaki tayyare meydanına taarruz ede -

rek orada da 15 tayyareden 10 unu 
tahrib eylemişlerdir. 10 kadar Çin tay-
yaresi, japon taarruzuna mukabelede 
bulunmuştur. Bunun üzerine vukua ge 

len hava muharebesinde 7 Çin tayyare
ıi düşürUlmilştür. 

Japonlar birkaç bin 
ölü verdüer 

Nankin, 16 (A.A.) - Japon müs
tevlileri dün tayyare, tank ve diğer 

motörlü kıtaat ile Nankin etrafında 

şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. He
silvuşan'da fevkalade şiddetli muha-
rebeler olmaktadır. Bu muharebeler 
esnasında Nankin civarındaki Hilli 
mmtakası bir kaç defa elden ele geç -
miştir. Her iki tarafın zayiatı ağırdır. 

Japonlar tayyare meydanına karşı 

yaptıkları hilcumda bir kaç bin ölü 
vermişlerdir. 

Şanghayda yeni bir hadise 

Şanghay, 16 (A.A.) - Bir japon nö
betçisinin Jacquinot mıntakasından a -
tılan bir kurşunla elinden yaralanmış 
olduğunu vesile ittihaz eden· japon as
keri ve polisi bu mıntakaya girerek 
kapı, kapı dolaşmıı ve araştırmalar 
yapmıştır. 

Askeri harekat Hong - Kong'a 
da tc§mil edilecek mi? 

Londra, 16 (A.A.) - Press Asso
ciation'un siyasi muhabiri İngiltere 
tarafından Japonyaya gönderilen pro
testo notası hakkında diyor ki: "Bu 
nevi hadiseler artık tekerrür edemeı:. 
Çin - japon meselesinde İngiltere ile 
Amerika arasındaki işbirliği sıkılığını 
muhafaza etmektedir. 

Japonyanm askeri harekatı Hong -
Kong'un civarında bulunan Çin top -
raklarına teşmil edeceği hakkındaki 

haberler büyük bir hayretle karşılan -
mıştır. Öyle ümit ediliyor ki Avrupa 
ve Amerika protestolan karşısında Ja
ponya hadiselerin ve anla~mazlıkların 
önüne geçmek için ihtiyatlı hareket e
decektir. 

Bu askerler nereye gidiyor? 

Şanghay, 16 (A.A.) - Mühim mik
darda japon askeri, nakliye gemileri -
ne bindirilmiş ve gemiler hareket et -
miştir. Gidecekleri mahal gizli tutul -
maktadır, maamafih bunun ya Nankin 
yahud da cenubi Çin olduğu sanılmak
tadır. 

Çinde japon aleyhtarı birlik 

Hankeu, 16 (A.A.) - Çin hükü
meti, bir "japon aleyhtarı milli birlik" 
teşkil etmiştir. Merkezi Hankeu'da bu 
lunmaktadır. , 

Birlik beı ıubeye ayrılmıştır: As -
keri, idari, iktisadi, mali ve zirai. 
hükUmet, seferberliğin "ikinci safha
sı'' ru ilin etmiştir. 

Gemilerin bombardıman 
edilmesinden sonra 

Resmi Gazete , ............... Dstnın~ahDaro 

Amerika ile 

lnalltere mııterek 
hareket edecek mi ! 

1 Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 
L:::ı.::: .. ~~~:.~~~.~.~~~~.:~ .. ':::~~.~~.~~~ .. ~~~.~.~.~.~~.~~~ .. 

Tamimler 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 
de Vuhu önlerinde tahrib edilmiş ol
masından dolayı tarziye verilmekte
dir. 

1 ngiliz notası 
Japonya'ya verüdi 

Tokyo, 16 (A.A.) -İngiliz elçisi, bu 
saba~ dış bakanlığa giderek B. Hiro
taya ingiliz notasını tevdi etmiştir. 

Japon gazeteleri, Londra ve Vaşing
tonun japon hükUmeti tarafından alın
mış olan tedbirleri takdir edeceklerin 
ümid etmektedir. 

Maliye Vckiilctinden 

No: 22104/ 14.20049/ 58 

ÔZÜ: Ordu evlerinin ve askeri 
gazinoların kazanç vergisine tibi o
lup olmadığı hakkrnda. 

Ordu evleri askeri gazinoların kazanç 
vergisine tabiiyeti hakkında bazı mahallcr
ce tereddüde düşüld!igü anlaııldığmdan 
keyfiyet aşağıda izah edilmilitir : 

1 - Ordu evleri ve askeri ıazinolar 2 
haziran 1936 tarihli ve 2/ 4762 numaralı ka
rarname ile kabul edilen ordu dahili hizmet 
talimatnamesinin 197 nci maddesi mucibin
ce, ordu mcnauplarınııı münaıebct ve irti· 
batını samimile:itİrmek ve mesleki ve içti
mai inkişaflarınx kolaylaıtıracak Yaaıtaları 
hazırlamak maksadiyle kurulmu5tur. 

Uzak tnrktaki İngiliz filosu Ordu evleri ve askeri gazinolar yalnız 
:ır- . ordu mensublarına mahsustur. Ancak ko-

Londra, 16 (A.A.) - Star ga:ıetesı • mutanlar tarafından davet edilenlerle au-
nin verdiği bir habere göre, Birleşik barlar. ı:efakatind~ sivil misaf.irler de kabu! 
Am ·k hükümetleri İngiltereden u. edıle.bılırlcr. ~a~ ord~ evlerı~e ve aakcrı 

erı a . .• .. .. garnızonlara sıvıller bıla kayduşart ıerbeat-
zak şark fılosunu dort beş buyuk harb çe giremezler 
gemisi ile takviye etme&ini rica et- Bınaenaleyh ordu dahili hizmet talimat-

. . namesinin 197 inci maddesinde zikredilen 
mıştır. maksad ve gayeye gore idare edil.en ordu 

lngiltere Amerika ile mü..:te- e~l~ri ve askeri gazinolarının 8.7.1935 ta: 
ıı< rıhlı ve 16223 - 115 - 38 numaralı umumı 

rek lıareketıen va.z geçecek tebliğde meyzuu bahis edilen kulupler «tbi 
ı . A kazanç vergısıne tabı tutulmaması ıcabeder. 

Londra, 16 (A.A.) - yı malumat SıvıHerın, komutanların davethsi ıııfatıy-
almakta olan bir kaynaktan bildirildi- le ~eya subaylar refakatınde olarak bu nıa
ğine göre kabinenin dünkü toplantı- halle~e ka~uı edilmesı. de, ordu evlerini.o .ve 

. . . asken gazınoların aslı faalıyetlerı harıcın-
sında B. Eden, Amerıka ıle herhangı de ticari bir maksad takib etmeleri netice-
bir müşterek hareket icrası fikrinin sini çıkarmaı:a mus_:ıid degild!r. . 
terkedilmesi llizım gelmekte olduğu - 2 - Ordu e~lerıyle ask~r.ı .ı.azınoları.n 

. . . tamamı veya hır kısmı dahılı hızmet talı-
nu beyan etmıştır. Mumaıleyh, Ame - matnamesınde ;.ıikredılcn maksad ve gaye 
rikanın hattı hareketindeki istihale- haricinde ve bılli ıstiıma herkese açık olarak 
nin yakından takib elilmesi lazım gel- gaz~no halinde i!iiletildigi ahvalde ise diier 

. " . . gazınolardan farklı olmıyacagından, 2395 
mekte olduğunu ılave etmıştır. numaralı kazanç vergısi kanunwıun 17 ve 

B. Hull' un sözleri 34 üncu maddeleri mucibince. ve umuma a-
. çık olan kısmına tadillit komısyonunca ay-

Vaşıngton, 16 (A.A.) - B. HuU, rılacak gayrisafi irad üzerinden vergiye ti.-
matbuat mümessillerine beyanatta bu- bi tutulması Jizın\dır. 
lunarak uzak ıarkta müşterek bir bah- Bu takdirde, mezkur ma?all~r. devamlı su-
. .. ' . . . • . . rette umuma açık olarak ışletılıyoraa ver-

rı numayışın ıcrasının asla nazarı ıtı - ginin tam senelik tarhedilmeıi, ııayed yaz 
bara alınmamış olduğunu söylemiştir. mevsimlerine mahsus olmak üzere bili 

Hull, Panayın japon tayyareleri 
tarafından bombardımanından sonra, 
japon gemileri tarafından da ateşe tu- llepİJlf: 
tulduğu hakkındaki haberlerin resmi 
raporlarla teeyyüd etmiş olduğunu 

bildirmiştir. Bu cihetten Tokyodaki 
amerikan bilyük elçisi haberdar e
dilmiş ve kendisine amerikan protes
to notasına ilave olarak japon harici
yv UC.Gar.Ün~ 'llll\lh Uııı~ 1.illluu.u 

verilmiştir. 

Amerika hariciye nezareti yüksek 
memurlarının teyid ettiğine göre, fil
hakika, Panayırı sağ kalan mürette
batı, kilçilk sandallarla açılırken, ja
pon tayyareleri pek yakın mesafeye 
kadar inmişler ve bu tahlisiye sandal 
!arını makinalr tüfek ateşine tutmuş
lardır. Diğer taraftan gene resmen te
yid edildiğine göre, Panayırı batma
sından biraz evel, iki japon motörü 
gemiye yaklaşmış, üzerine makinah 
tüfek ateşi açmış ve birkaç japon, 
amerikan bayrağı hala gemi üzerinde 
sallanırken, Panayırı güvertesine çı
karak orada beş dakikadan fazla kal
mışlardır. 

B. Hull, bu haberlerin, Panayın 
hadisesini bidayette tahmin edildiğin 
den daha çok ciddi bir hale sokmuş 
bulunduğunu tebarüz ettirmiştir. 

B. Hull, hala japonyanın Ameri
kan notasına cevabını beklemektedir. 

Japon kumandanı 
Tokyo'ya çağrıldı 

Londra, 16 (A.A.) - Şanghaydan 
bildirildiğine göre havai harekatı ida
re etmekte olan Kontr Amiral Toizo 
Mitsunani, Panay bombardımanından 
mesul olan zabitlerin tecziyesi için ve
rilen vaid mucibince Tokyoya çağırıl
mıştır. 

Mitsunani'nin azledileceği söylen
ınektedir. 

Reuter bildiriyor: Amiral Mitsuna
ninin geri çağrılması keyfiyeti ve 
azledileceği hakkında verilen yarı res
mi haberler, Londrada cesaret vericı 
bir işaret ve yürünmesi elzem olan yol
da bir tedbir gibi telakki olunmaktadır. 

Maamafih bu tedbirlerin ingiliz ta
leblerini ne dereceye kadar tatmin e
deceği hakkında ıimdilik hala hiç bir 
şey söylenemez. Bunun için, heyeti u
mumiyesi itibarile japon cevabını bek
lemek gerektir. 

''Y d. e ıgün,, ün 
52 aayfalık 
Fevkalade yılbaşı 

nüshası 
Türk mecmuacılığına büyük eme

gı olan arkadaşımız Sedad Simavi, 
"Yedigün" ü şimdiye kadar neşrettiği 
bütün mecmuaların en güzeli ve türk 
mecmuacılığının en mütekamil bir e
seri haline getirdi. 

Titiz ve devamlı bir çalışmanın 
uzun bir tecrübenin mahsulü olan 
''Yedigün" türk mecmuacılığında bir 
tekamül merhalesi haline geldikten 
sonra en salahiyetli kalemleri en gü
zel resimleri bir arada topladı. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö
re, Yedigün'ün yılbaşı nüshası, türk 
neşriyatçılığı menfaatine telakki edi
lecek büyük fedakarlıklarla ve şim
diye kadar görülmiyen bir nefasette 
52 sayfa olarak hazırlanmaktadır. O
kuyucunun rağbetini kendisine en 
büyük bir mükafat sayan Yedigün
ün, bu fevkalade nüshası da diğer 
nüshaları gibi on kuruşa satılacaktır. 

ULKU 
HALKEVLERt DERG1St 

Birincikanun sayısı 

MAKALELER: 
Toprak meselesi, Prof. Fuad Köp

rülü - Anadolu üniversiteleri, Dr. Ş. A. 
Kansu - Osmanlı imparatorluğunda 
çiftçi sınıfların hukuki statüsü, Ö
mer Barkan - İran edebiyatında ro
man, Dr. Ali Nihad Tarhan - Ravais
son'un terbiyevi fikirleri, Prof. 1. 
Dugas (çeviren Z. F.) - On yedinci a
sır h.alk şairlerinden Budala hakkın
da notlar, Naci Kum - Köroğlu hak
kında notlar, Ş. Murad Elçin - Eğin 

kaydüprt umuma açık olarak iııletilip bili· 
hare yine asU vaziyetlerine icra ediliyorsa 
verginin, 2395 numaralı kanunun 56 ıncı 
mac!desinin (3) üncü fıkrasiyle 74 üncü 
maddesinin G fıkrası mucibince tarh ve 
tahıill lcabeder 

3 - İkinci fıkrada zikredilen hallerde 
tarhı lizımgelen verginin, mezk\ir mahaller 
kira ile ililetiliyorsa müstecir namına, ve or• 
duevi namına doirudan doiruya işletiliyor· 
sa ordu evi namına i:ileten ve idare eden 
şahsa tarh ve tebli~ edilmesi icabeder. 

Bu izahata ıöre muamele yapılması esba· 
hının temini rıca olunur. 

No: 22101/ 376-25006/ 78 

ÔZÜ: Köylülerin kasabada ve pa• 
zar yerlerinde sattıkları mahrukat 
için kazanç vergisi aranılarnryacağı• 
aa dair. 

3116 numaralı orman kanununun muvak• 
kat yedinci maddeai mucibince, ötedenberi 
ge~imleri, kendi vaıııtalariyle kasabalara ve 
pazar yerlerine getirip sattıkları mahrukat& 
bağlı bulunan köylerin ihtiyaçlarına llzım o 
lan aiaçlar arttırma uıuliyle Utıfa ~ıkanl· 
makta isc de bu artırma neticesinde tekar· 
rür edecek orman bedelindeıı baıka bir de 
kazanç ver&"lıi tahakkuk ettfrllecetı endi· 
ıeıiyle köylülerin bu artırmalara lıtirak et· 
medikleri ve bu yüzden kasaba ve ıehirler• 
de mahrukat ııkıntısı baı &'Öıterdiği ziraat 
vekaletinin iıarından anla5ılnuıtır. 

2395 numaralı kazanç verılıi kanununun 
13 üncil maddesi mucibince yenilecek, içi· 
lecek, veya yakılacak maddeleri, hayvanla 
veya hayvanla çekilen arabalariyle köy!in
den ıctirerek ıehir ve kaaabada nya baıka 
bir köyde dükkln açmakaıııın utaıı köylü· 
ler, mutlak surette kazanç Yerıiıinden i .. 
tisna edilmielerdir. 

Binaenaleyh 3116 numaralı Orman kanu• 
nunun muvakkat yedinci maddeai mucibin
ce, iştirak ettikleri artırmalar neticesinde 
satın aldıkları ataçlardan imal ettikleri 
mahrukatı ıehir Ye kasabalarda dükkln aç
ınaltaızın satan k6ylülerin kaııanç versfaln
den iıtisna edilmeleri ve yalnız dükkln a
çarak aatıı yapanların verıiye tlbi tutulma• 
sı llzım gelir. 

Ona göre muamele yapılması eababınııı 
temini rica olunur. 

25/8/193& 

! 
.................................................... ! 

Okurlar1m111n derdlerl .................................................... 
Şehrin temizli§i . . 

ıçın 

Bir okurumuz yazdıfı mektupta dl· 
r~• 1.:. • ••v • ..ı~a....&.....a. o..u..... .... ı:.ı. -·•• 
civarında bir apartımarumız ve bu a
partıman~ızın da kirli sulannın top
landığı üç çukuru var. Kuyular her on 
günde bir doluyor. geri tepiyor, bod • 
rum ve kalorifer dairesine yayılıyor, 
kalorifer sönüyor, etrafı pis kokular 
kaplıyor, yalnu apartımanrmızda otu· 
ranlar değil, hattl büyük bulvardan 
geçenler rahatıız oluyor. 
Kuyuları bo_şatlmak için belediye

nin vidaj arabaları varsa da şehirde 

dolmuş kuyular o kadar çoktur ki, on 
günde bir boşaltılması zaruri ouduğu· 
nu anladığımız kuyularımızı, hafta• 
larca bekledikten sonra, arabanın bir 
günde yapabildiği beş altı seferde ne 
kadar pis su nalı:ledebilirse o mikdarla 
iktifa ederek IÖ~de boşaltıyoruz. Fa· 
kat, bir iki gün içinde, yine eski vazi· 
yet hasıl oluyor. 

Bu halin önüne geçmek mümkün de
ğil midir ?,, 

Okurumuzun mektub hülaaaaı bu• 
dur. Yeni Ankara şehrinde lağım çu• 
kurları meselesinin hakikaten bir me
sele olduğu herkesçe bilinmektedir. 
Tedkik edilmekte olan kanalizasyon 
işinin - hallolununca - ortadan kal• 
dıracağı bu mesele, bugün için, türlil 
sıkıntı ve zararları ile mevcuddur. Be· 
lediye, elindeki vidaj makinelerinden 
azami randımanı almağa çalışmakta 

ise de işe yetiıememektedir. 
Öğrendiğimize göre, belediye bu 

vaziyet karşısında, ilk tedbir olmak U• 
zere be§ vidaj makineai daha ısmarla· 
mıştır. 

türkülerinin baflıca temleri, Perte'I 
N. Barton - Mir Ali Şir ve siya· 
si hayatı - V. V. Barthold (çeviren: 
A. Caferoğlu) • Gılgamış'ın zaferi 
(şiir). Sıtkı Akozan - notlar ve ikti• 
baslar, Halkevleri haberleri, HalkeV· 
teri neşriyatı, fikir hayatı, bibliyoğ· 
rafya. 

Ülkünün 58 inci sayısı da 96 say• 
fadır. Bedeli her yerde 25 kuruştur. Tokyo bahriye nezareti de, Panay 

topçekerinin tahribinden mesul olan 
memurun azledilmiş olduğunu teyiö 
etmektedir. 

Bir t.arziye daha 
Tokyo, 16 (A.A.) - Hariciye na

zırı Hirota, Panay topçekerinde ölen 
italyan gazetecisi Sandri hakkında bir 
tarziye notası vererek hadisede Ja -
ponyanın tam mesuliyetini kabul ey -
lemiş ve japon hükümetinin lazım ge
len tazminatı vermeye amade olduğu
nu bildirmi~tir. 

Yllbası gecesini 

Ankara palasta geçiriniz 

Hadise mahallinde 
bir tezalıii.r 

Japon bahriye makamlarından öğ
renildiğine göre, bir japon bahriye 
müfrezesi Panayırı battığı mahalle gi
derek hadisede ölenlerin hatırasını ta
zii için tezahüratta bulunacaktır. 

Her yılbaıp gecesini Ankaralılara en eğlenceli surette geçirtmek
te olan Ankara Palaıı idaresi, bu sene eğlencelerini daha zengin bir 
şekilde tertibe ve salonlarını bu vakte kadar Ankarada görülmemiş 
bir fevkaladelikle tezyine karar vermiı ve şimdiden hazırlıklara 
başlamıştır. 

Yerler pek mahduttur. Bu ayın 25 inci akşamına kadar peşinen 
bedeli resepsiyona verilip tutulmayan yerler için idare hiç bir teah
hüd altına giremez. Bu yalnız yemek bedeli olup gelinmezse iade 
edilmiyeceği gibi konsomasyona da mahsup edilmez. 

Bir yemek 5 liradır. 3-7035 



H i K A y E r Andaç 
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TAYYARE POS~ALARI 

. DEL i Ankaradan kalkıı 14.10 
İltanbula varıı: 16.00 
İatanbuldan kalkıı ıo.oo 
Ankaraya varıı 11.50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
liicran onunla bir yaz akşamı ta

nı~~ıştr. Esmer yüzü, siyah saçları, 
d.erınliklerinde zekli kaynaşan gözle
~~~le o belki korkunç bir adamdı. Ge-
ışı gilzel geyinir, çok sigara içer, s;a

buk kızardı. Fakat hiddeti pek az sti
tcrdi. Fazla konuşurdu. Fakat konu
'Urken onu dinlememenin imkanı 
Yoktu. Çünkü sesinde inandn:an bir 
ahenk, bir yumuşaklık, garib bir u
C~klık vardı. Hicran onda neyi sev
ınışti. Bunu kimse bilmezdi. Onları 
:•başa görenler : - Bu ince kız 
u homonkulos yapılı adamın nesini 

:C\'di demekten kendilerini alamaz
ardı. Fakat bütün bunlar boştu. Hic
~an onu seviyordu. Bu sevgiyi vücu-
0Unun her zerresinde duyuyordu. 
. nu siyah sas;ları, daima ağlamış his

~~ni \'eren kırmızı gözleri biraz kalın, 
dır §eye darılmış gibi duran sarkık 
Udalı:lariyle bütün erkeklerden gti

teJ buluyordu. 
d Onlar güneş çi~ekleri gibi erken
ken uyanırlar, ele le Fenerbahçeye 
lt adar yürürler, denize uzanmı' bir 
ayalığın üstünde güneşin İstanbula 

Yayılışını seyrederlerdi. 
ti So~bahar gelip çatmıştı. Hicran 
r anısadaki ablasının yanına gidecek-

~· i{alamıştaki küçük balıkçı kulübe
• nde son defa buluşuyorlardı. O ge
~: .ikisinin de gönlünde yanıp, göz
lt tınde tutuşan sevgi her zamandan 

U'IVetliydi. Hicran başını Nedimin 
°lnuzuna bırakıyor derinliklerinde 
~e{gi kaynaşan gözlerini onun karan-
ı bakışlarına çeviriyor, küçük bir 

Socuk gibi sızlanarak : 
b - Bu son gecemiz Nedim. Yarın 
hu saatte ben yolda olacağım. Dev 
0ınurtulu tren beni dağlardan aşı

rıp, derelerden geçirecek. Senden her 
ln biraz daha uşaklaşacağım. 

Genç adam düşünceliydi. Her za
~a? şakıyan hali kalmamıştı. Pake
nın son sigarasını ateşlerken : 

b·- Üzülme Hicran diyordu. Bizi 
•1ri~iriınize bağlıyan sevgi gönülle
~rnızde ölünceye kadar ya,ayacak. 
f a~l~rıını uçuran rüzgarda senin ne· 
b~~ını, gözlerimi alan yeşilliklerde 
h UtUn yaz elele dolaşttğımız günlerin 
il atırasını arayacağım. Koca yaz bir-
n gibi geldi, geçti. Kı§ ta böyle ola· 
~k Uç d6rt ay sonra gene burada 
ıç ayrılmamış gibi buluşacağız. 
liicran bu s8zlere küçük bir çocuk 

tibi sevinmi§ti. Kollarmı Nedimin 
boynuna sarıyor. söylUyordu : · 

- Üç ay, ben de yeni kuracağımız 
°tUYanın eksikleriyle uğraşırım, son
ta 

. - Sonra yazın ilk aylarında gelin
CıJt olursun. 

Gülüştliler. Ayrıldılar .. 
ttıa liicran inanmıyordu. Yoksa inan
l{··k:. duymak hisleri mi kaybolmuştu. 
b'llçuk kadına öyle geliyordu ki o 
cır gün, bir yerde kar91sma çıkacak, 
~ tatlı sesiyle konuşacak, en güzel 
!tı hkabasiyle gülecek. O bir gün 

1 Utlaka gelecek, mutlaka buluşacak;r. Ölülerin dirildiği görülmemiştl 
d a~.at sevilenlerin ölümü duyulmuş 
leegıldi. Genç kadın bu hülya ile gün
d '~ce Yaşadı. Gezdi, dolaştı, düşüna:· Bekledi. Nihayet bir gün bir 

nbah,ar günü dışarı fırladı : 
!tı - liey Nedim sesimi duyuyor 
beuaun diyordu. Ölümüne herkes gibi 
bi ~de inanmıyorum. Sana benim gi
ziıl} er~es acıyor. Oradan bir defa bi
nı dunyamıza gelsen, beni kolları
ben· arasına alsan, gene balıkçı kulli-

!!nde sabahlasak olmaz mı ? 
«laz • l.oıı a~ sokaktan geçen adamların 

ler· a:ından çekiyor. Onların hayret
ını görünce · "" . ııc...,d .1:ah hah hayy diyor, Niçin bana 
~ çiçeklerden getirmedin. Ni-

~ 
1 
ı ,. 
~ ~~ 
tapraz kelimeler 

1 

Soıda 

2
1 - s~ 8f b )'ukarıdan ataf ıya : 
- ş Y ev · Kafa 

6 9 

3 - :a':1' -ıtenç 6küz. 
i - c Yatlarnı11 - Almanyada bir havıa 
S "- l<:~nubta bir viliyetimiz - yiyec~k. 
~ - Gitradcniz kıyııında bir vilayetimiz 
8 - lltatbu 
11 - fl1cd ~t - mektublara yapıştırılır. 

- Uz .. en >'et beılil yurdumu. 
urn kızı • Fransada bir şehir. 

çin beni gelin götürenlerin arasına 
beni en çok seven olduğun halde ka
rışmadın. Buraya geldiğime inanmı
yordun değil mi ? 

Genç kadın bunları ko,arak, bağı
rarak tekrarlıyordu. Ayakları çıplak, 
saçları dağınık idi. Onu durup dinli
yenler Kalamışın gilzel delisi, Hicran 
olduğuna inanmıyorlardı. Sesinde 
inandıran bir ciddiyet, sözlerinde 
değme tahsillilerin söyliyemiy.eceği 
bir incelik vardı. Koşuyor, koşuyor
du. Nereye gidiyordu, ne yapacaktı. 
Bunu kimse bilmiyordu. Bu deli a· 
dımlar, yerinden fırlamış gözler, pek 
hayra alamet değildi. Altı ay evvel 
Nedimle buluştukları kulübenin önü· 
ne gelince durdu. Eliyle bir takım 

işaretler yaptı. Sonra denize koştu ... 
Kayboluncaya kadar yürüdü. Dalga
lar yeni bir av bulduklarına mem· 
nun, sahile çarptılar. Uzaklarda bir 
kuş öttü. Sahilde oynayan çocuklar 
deli Hicran kendini denize attı diye 
bağırmıştılar ... 

Ankara : ismet Akçay 

6 mcı Halk konseri 
Cumhur Başkanlığı Filarmonik Or

kestrası tarafından Müzik öğretmen 
okulu konser salonunda yarın saat 
15.30 da bir konser verilecektir. 

Konser programı şudur : 
Şef : Ernst Praetorius 
1- C.M. von Weber (1786 - 1826) 

Preciosa Uvertürü. 
2 - Joh. Christian Bach (1735 -

1782) : 
Sinfonia concertante la majör, 
Keman ve Viyolonsel için 
a) Andante di molto 
b) Rondo, Allegro assai. 
Solistler: A. B. Winkler, David Zir

kin .. 

3 - L. van Beethoven (1770. 1827) : 
Üçüncü Senfoni mi bemol Majör, 

op. 55 ("Erbica") 

a) Allegro con brio 

b) Marcia Funebre, Adagio assai. 
c) Scherze a Trio, Allegro vivace. 
ç) Finale, Allegro molto. 
Gelecek konser 25.12.37 cumarteıi 

günü saat 15.30 dadır. 

Ankara Tecim li8esinde 
toplantı 

Ankara Tecim Lisesi mezunların
dan Kemal PerhCın, Ali Altınordu, 
Şevki Fincancıoğlu, Müfit Altuğ'un 

Pazar : İltanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez ., 
Salı Ankara ,. 
Çartamba ı Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Perıcmbe Halk ve Sakarya .. 
Cuma Ege eczanesi 
Cumarteal ı Sebat ve Yeniıehir ec.led 

HALX ve YENl SİNEMALARDA 

Hergüa 
14.45 
16.45 
18.45 
21.0i) 

MATİNELER 
Cumartesi 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi giinlerinden baeka 
HALK sinemasında her&iin H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiişme C{inleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yanııın ihbarı: 1521. - Telefon mUracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şchlrlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagaıı An.ıa Me
murluğu: 1846. - Meaa]eri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zlncirlicarni civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı: 2806. 3259. - Yeni-

ıchir ,Havuz başı Bizim taksi: 2323 -
Havuzbaıı: 3390. 

OTOBltSLERlN 11 k ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah Akşam 

ı 1 k Son 
sefer ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dereden Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçlcirenden Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlık'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. da 

Cebeci'den Aıı. fabl. ra 
AL fabl. dan Cebeci'ye 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

1.00 
7.00 

6.30 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.30 
Akköprü'den S. paıarı'na -

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.SO 
21.00 

20.30 
20.30 

11.15 

7.15 
9.45 

Yenlıchtr, İltasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beı geçe muntazam ııcferler 
"ardır. Pazar C{inleri ilk ıcferler birer 
saat sonra başlar. 

POSTA SAATLER! 

Poıta 11at 19 a kadar latanbııl cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare postası 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERi 
Haydarpapya : Her sabah 8.20, her 

akşam 10.15 ..,. 19.4S 
de (Sah, perşembe, cu
martesi Toros ıilrat). 

Samııun hatuna : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amasya bu 
bat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.40 
Zonıuldak hattı : Her,Un 15.00 
Kınkkaleye rayotobiis 16.05 

teıebbüsleriyle 18. 12. 1937 tarihine G O N L O K : 
rastlayan cumarteıi gününün akpmı 
saat 20,30 da tasarruf haftası milna· Arabi _ 

1356 
sebetiyle Türkiye Ticare tmektebleri 13 Şevval 

RÜmi - 1353 
Birinci kinun 5 

S. D. mezunları bir toplantı yapacaklardır. - S. D. 
Bu toplantıda davetiyeli davetiyesiz Giincı 7 20 Ak5am 16 42 

bütün meslekdaşları bulunabilecektir. ---------------

;:~~:~;~·~;~~~~~·~~~~:··ı 
mız 50 milyona yalılcqtı. 
200 milyona varmalıdır. o. 
nun için •en de bankada bir 
tasarrul hesabı açtır ki se. 
nin de bu çorbada tuzun bu. 
lunsun. 

Yurddaş ! 

ı Babalar ! Her doian ço-

1 

cuğuna bir kumbara. 
Ve her kumparaya her 

gün biraz para. 
Çünkü kumpara : En e. 

t.=-~.:~:~~.~. : .......... ' ......... ,,, .... . 

Dünkii bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

1-Kar 

2- Kara 
3 -Ara 
4 - Kaz 
5-Öz 
6-Az 
7 - Garez 
8 - Kaza 

Karagöz' dür. 

9-Göz 

10 - Gar 

11 - Gaz 

12 - Zar 

13 -A~ 

14 - Kör 

15 - Karga 

Kar'§ma:slık ! 

Bir futbol maçmda iki takım bi- · 
ribirine ginnit, tokad, yumruk .. _ 

vuruluyordu. Hakem iıe, her ne

dense, bu döiüıe, kavgaya göz yu
muyordu. 

Seyircilerden birisi dayanama
dı; yüksek sesle: 

- Kuzum, bu hakem de kim? 

İstanbul liman işletmesi 
direktörü geldi 

İstanbul Liman işletmesi direktörü 
B. Raufi Manyas idarenin Pireden 
satın alacağı vasıtalara aid mübayaa 
kararlariyle projelerini aid olduğu m· 
kamlara göstermek üzere ıehrimize gel 
miştir. B. Raufi Manyas temaslarına 
devam etmekte ve İstanbul liman it · 
letme idaresinin 19 38 yılı büdcesi ile 
de meşgul olmaktadır. 

Hukuk İlmini Yayma 
Kurumunun konferansları 

Hukuk 1lmini Yayma Kurumu, bu 
yıl da umuma aid konferanslar tertib 
etmiştir. 

Ayrıca her hafta Ankara radyosu 
ile de konferanslar verileecektir. 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit ıekli 

diye bajırdı. 

9 

Yanı batında oturan yabancı bir 
adam cevab verdi: 

- Eler bana soruyorsanız ce
vab vereyim, "Kanımazhk komte
linde" azatık etmiı bir adam olacak. 

Sarı tehlike karıısmda 
büyük Britanya 

Yazan: Johanneı. Stoye 

''Uzak Şarkta cereyan etmekte bulunan hadiselerin 
Avrupa ve Amerika bakımından ne kadar girift men
f aatlerlc alakadar olduğunu anlatmakta olan aşağı
ki yazıyı Johannes Stoye'un HQhanda İngitere,, a
dındaki c erinden tercüme ediyoruz'' 

Latin Amerikasında japon tehdıdi 
Birle9ik devletlere olduğu kadar İn
giltereye de teveccüh etmektedir. Ang· 
losakson devletleri cenub ve merkez 
Amerikasını kendi nüfuzları altına al
makta bulunduklarından japonların 
Brezilya ve Peruya sokuluşlarıru pek 
şüpheli bir gözle görmektedirler. Av
rupada hemen hiç dikkati celbetmeksi
zin gelip geçmit olan Montevideo'daki 
panameriken konferansından (son ki
n un 1933) beri, - vaktiyle Amerika bir
letik devletlerine şidcktle muhalif o
lan - Latin Amerikası milletleri, poli
tika sahasında, Bfrleşik devletlerle it· 
birliği etmeğe hazırdırlar. Ancak bu, 
Monroe nazariyesini kayıdsız ve §art
sız olarak k.:.bul ettikleri manasına 
gelmekte değildir. Meksikanın haki
katte ne kadar az mustakil ve Amerika 
nüfuzunun orada ne kadar kuvvetli 
olduğunu biliriz. Venezüela'nın da a
merikan standard Oil ve ingiliz Royal 
Dutch grupuna ne derece tabi bulun
duğu malumumuzdur. Bolivya ile 
Paraguayı biribrine dütürmüı olan 
Chaco anla,ınazhğındaki hakiki sebe
bin amerikalılarla ingilizler arasında 
mücadele mevzuu bulunan petrol oldu
ğu ise bir sır değildir. Arjantin • avam 
kamarasında ingiliz mebuslarının Bri
tanya imparatorluğuna ilhakı arzusu
nu izhar etmit oldukları bu koskaca 
memleket - üzerinde lngilte~in ne 
kadar müeHir olduğunu bilmiyen yok-
tur .... 

İki büyük angloaakıon devletinin l
deta kendi .zeametleri saydıkları bu 
memleketlere Japonya yavaı yava, hu
lul etmektedir: MC6ell Peru' da göç
men kolonileri husuıunda daha §imdi
den hükü.ınetin yardımını temin etmi9-
tir; Brezilyada daha geni§ ölçüde 
maksadlar peşindedir: Bir taratdaı 
japon muhaceretini şimali Brezilya
nın • japonlara uyi'"l gelen - sıcak 
mıntakalarına tevcih etmekte ve diğer 
taraftan da, bu memleketle, 1933 den
beri, gayet sıkı ticari münasebetler te
sisine çalı9nıaktadır. Bu ticari müna
sebetlerin planı ise f(>yle tasavvur e
dilmiştir: Brezilya - vaktiyle Habe
şistanda olduğu gibi - büyük miktar
da pamuk ziraati yaparak Japonyaya, 
harb gemileri, ve sınai mamnller muka
bilinde pamuk verecektir. Japnoyan::ı 
bu politikası onu İngiltere ( ve A
merika birleşik devletleri) için Yakın 
şarkta, Hindistanda, ve Uzakşarkta 
olduğu gibi bir rakib yaprnııtır. 

Japonya, Uzakşarkta öyle kuvvetli 
bir surette yerleft11iştir ki beyazların 
bu mıntakalardaki sömürgelerini az 
çok yakın bir istikbalde kaybedecekle
rini hesab etmek lazımdır. Japonyanın 
Avusturalya ve Okyanosyadaki geniı
leme gayelerinin nerelere kadar uzan
dığını tayin etmek daha güçtür. 

Bu huıuıta ileri ıürdüğümüz mütalea, 
eski elçilerden F. Olshausen tarafından 
3 şulfat 1935 de neşredilen bir makale 
ile büsbütün teeyyüd etmektedir : 
"Bir kaç ay evel Tokyo'da, Büyük As
ya istiklal cemiyeti'nin kurulmuş ol
duğunu Londra kaygı ile öğrenmittir. 
Bu cemiyet, hiç şüphC6iz, Hindistanın 
iatik!Ui için de çalıf&Caktır ... Sarı As
yanın göbeğinde beyazlara aid ileri ka
rakollardan en mühimi olan Britanya 
Hindistanının mukadckri, ahvalin ica
biyle, ırkımızın prestiji gibi bakı
mından kati bir ehemiyeti haiz olmak 
lazımdır.... Bugün, bu memleketteki 
ingili.~ kudretine ancak şark yollariyle 
tecavuz edilebilir ve şimdiye kadaı 
dünyaya hükmetmiş olan beyu ırkm 
nüfuzu da bu yollardan sarsılabilir ... 
Bunlar artık yalnız İngiltereye müte
allik meseleler olmayıp en yüksek de· 
recede bütün Avrupayı alakalandıraı. 
meselelerdir. Bu sebebledir ki - Avru
pa alemi ile Asya aleminin iltisak nok 
tası olan - Hindistan etrafında cereyar. 
etmekte bulunan bütün hadiseleri pcJ.. 
büyük bir dikkatle takib etmek gerek 
tir." 

Nord deutscher Llyods firketinln i
dare meclisi reiıi Bay Rudolf Fire, 
13 eylül 1934 de, Deutsche Ausland 
İnstitut'de verdiği bir konferansta, Ja
pon tehlikesinin 1934 de, imparatorluk 
için ne derece ilerlemiş olduğunu çok 
güzel izah etmiş, ve demiştir ki: "Ci
han harbı, Uzakıark lehine Avrupa 
topraklarında cereyan etmiştir.Bugün, 

harbten evel olduğu gibi, politika ba· 
kımından iyice tahdid edilmiı ve mü
nakaşa mevzuu olmaz bulunmuş bir 
ingtıiz mıntakasınd~n artık bahsedile· 
mez. Amerika birleşik devletlerinin, 
politika ve ekonomi sahasında hakıı. 
tesiri altında bulunan ve Alaskadan 
AtCJ arazisine kadar 9imal ve cenup 
Amerikasını ihtiva eden bir "amerikan 
mıntakaaı" vardır; Urallnra kadar 
Rusyayı ve kafkaslara kadar Türkiye
yi ihtiva eden bir ''Şarki Avrupa" mın
takası vardır; Manştan Afrikanın or
talarına, Akdenizin garbına ve büyük 
franaız imparatorluğuna şamil bulu
nan bir "fransız mıntakası" vardır. 
Dünyanın geri kalan kısmı - ki Sü
veyşten ba~ayarak yukarı Hindistanı, 
Hindiçiniyi, Çini, Hollanda ıömürgelc
rinl, bunlarla Avusturalya arasındaki 
kısmı, bizzat Avusturalyayı, Japonya
yı ve büyük okyanoaun bir kısmını ih
tiva etmektedir, "Uzakşark mıntaka· 

sı" dır. Ve Japonya, işte bu mıntakayı 
ele geçirmek istemektedir. 

Münakaıa kabul etmez bir ingiliz 
m}ntaka11nın bugün artık mevcud ol
madığını iı;bat içın Pirle şu mülahaza
lara istinad etmektedir ; 

"Vaktiy1e fark yolu ingilizdi; ve bu 
yol, lngilterenin cihantüınul kudreti
nin başlıca hattı idi. Bugün Akdeniz. 
de lngilterenin vaz.iyeti eaaalı 5urette 
zayıflamıştır. Denizaltı gemileri, tay
yareler ve Ingilterenin petrol tedariki 
bakımından bafkalarına tabi olması 
dolayıaiyle (İngiheıc, dUnya petrol 
iatihsaline % 1.5 niıbetindc İftirak et
mektedir) Cebclilttarık ve Malta, ln
gilterenin cihan hakimiyetinde artık 
sanılmaz istinad noktaları değildir. 

••Garbi Akdeniz, Afr.ikaya hUlul va
sıtası olarak, Franıa hakimiyeti altın
da kalmaktadır. Şarki Akdenizde İtal
ya. ekonomik bakımdan, Avuıturya
nın mirasına konmuıtur ... 

"Şarka doğru daha ilerledikçe, Mı
sırda ve Kızıldenltin iki kıyısında te
zahür eden japon nüfuzuna tesadüfte 
geçikilmez . .rvusırda Japonya pamuğa 
mukabil kendı mamüı eşyasını satmak 
husuıunda biıyük gayretler aarfetınek
tedir. Mısır bankaları, pamuk piyasası
nı paraca beslemek için ingiliz serma
yesi yerine japon sermayesini ikame te
mayülilndedirler •.• 1rakta, Suriyede ve 
Arabiatanda - bUtün yakın şark yolla
rını muayyen bir usul dairesinde ita
retleyen - japon faliyetine tesadüt o
lurunaktadır. 

"Fakat Uzakıarkta, Hindiçinide, 
yukarı Hindistanda, Sraits Settle
menst'de Siyamda ve - Singapurla Ok
yanos adaları ve Avustura1yanın umu
mi adı olan - lndonezya'da Japon poli
tik nüfuzu kıyas edııcmıyecck kadar 
kuvvetlidir. Yukarı :Hindı~anda japon 
tesiri türlü şekillerde hükmünü ıcra 
etmektedir: Hepsi panasyatik fikrin 
propa,andacıları olan japon hacıları, 
seyyah ve talebeleri bu memlekette ao
la~ktadır. Hind istikl!il hareketınin 
organı olan basın Japonya ile miınas~
bettardır. Nihayet, Japon bankaları 

müsaid kredi şartları arzetınek sure
tiyle Hind ticaretinin kontrolünü elle· 
rine almak için ıiıtemli çalışmakta
dır." 

Firle, şarki Asya ve Japonyada yap
tığı bir be,vahatten §U netıceye varmaK
tadır: Zaman geçtı~çe, ıngiltere, Ja
ponya ile harb haHncie, Honkong ile 
Singapuru istinad noktası olarak muha· 
faza edemiyecek ve Hindistan ve A
vusturalya dominyonları da Japonya. 
ile harbçuyane bir politikada İngiltere
yi takib etmiyecektir. Firle, bundan 
aonra, Avuıturalyanın Japonyaya yak· 
la~mağa gayret etmekte bulundugunu 
ima ederek Avusturalyanın nütusça 
pek fakir olan 9imal vıllyetlerini ja
pon muhaceretine açmak ve Japonya
nın da, buna ·mukabil, Avusturaıya 

yilnlerini ithalde huıuai menfaatler 
göstermek meselesinin bahse konul
duğunu beyan etmektedir. 

Firle'in bu mütaleaları, 1934 sonun
da, Hanı Juliuı Scheperı tarafından 

"Zeitschrift für Geopolitik" de izah e
dilmi§ olan dikkate layik mülahazala
ra pek güzel tetabuk etmektedir. Bu 
müellif, "e-örünüşe göre mukadderi, 
sarı ırkla dolmak olan bo§ Avustural
ya arazisinden" bahs~kte ve sözle
rine tunları ilave etmektedir: 

"Panasyatik fikri, Japonyarun em· 
peryalist gayelerine erişmek üzere 
bulduğu bir icadı değildir; ve Japonya 
bunun tahakkukuna yalnız ba_Şına ça• 
lışmamaktadır. Bu fikir, büyük ölçü· 
d<. onun ideolojisini meydana getimıit 
olan Hindistanda da, killtürel bakım· 
dan bu hareketin en kuvvetli unsurla· 
rından biri olan Çinde de mevcudtur. 
Japonlarla çinliler biribirlerine ne ka· 
dar düJman görünürse görünsünler, 
blidisekr iyice derinleftirildiği tak· 
tirde, bu iki milletin temayüllerinin 
benzerliği, yani ikiainin de aynı mak
sadı gütmekte olduğu görülür; Pan· 
as ya. 

Schepers'de ingiliz imparatorluğu· 
nu büyük tehlikelerin tehdid etmekte 
olduğunu teslim etmektedir. "İngilte
re, Asyada tehdid edilmekte bulunan 
yabancı devlettir. Japonya artık, :1904-
1905 de olduğu gibi, Ingiltere ıi.çin harb 
eotmiyecektir.,. Scheper&'e bakılırsa Ja
ponya. ingiliz imparatorluğunu Efga
nistanda, Siyamda, Holanda Hindieta· 
nında ve Britanya Malezyasında vur
mağa hazırlanmaktadır. Veraay and· 
laşmaıı Japonyaya hayatının en büyük 
taliini temin etıniftir. "Vaktile cihan 
politikasında kararlarını hakimane ve
ren mağrur Albion, Versayda mücer
reb muvazene politikasını bıraktnış ve 
Fransanın tabiiyetine girmiştir; Bü
yük Okyanoı;ta ve Avuı;turalyada teh· 
likeden korunmak ,için Amerika birle· 
şik devletlerinin arzularına mutavaat 
etmeğe ve Singaporda ise Hollanda ilo 
dost geçinmeğe mecburdur.,, 

Schepen;, iki noktada hata etmek· 
tedir: Fransa, cih,an politikaı;mda. 
Schepers'in umduğu kadar büyük bir 
rol &ahibi değildir, ve, İngiltere ile A
merika ibirleşik devletleri arasında da 
- hiç olmazsa 1934 den beri, deniz kon
!eranı;ı iptidai görü~elerinden son· 
ra ·derin uyuşmazlıklar yoktur. Fakat 
Schepers'in "ceza belki uzak değildir,, 
diyerek İngilterenin Asyada Versay 
andlaJ!Msının ilk kurbanı olacağı mü
taleaaına iJtirAk etmemek kabil değil
dir. Schepen diğer ilci mUlahauda bu
lunmaktadır ki bunlar da pek doğru· 
dur: 

ı - İngiltere Asyada bir yangın oca 
ğı olan Si.nkiang (Şarkı: Türkistan) da 
Japonyanın başlıca rakibidir. 

2. Ef ganistan İngiltereden - ve Ruı
yadan • kati surette uzaklaşmakta ve 
orduıunun talimini japon ıubaylarına 
tevdi etmektedir. Bütün Hindistan fa· 
tiblerinin Efganistan yoluyle geldiği 
düşlJnülDrse bunun ehemiycti dereccai 
anlaşılır .• 

Fransa 
Paris sergisi gelecek sene de 

devam edecek 

Paris sergisi kapandı. Fakat bu ka· 
panış kati değildir. Çünkü gelecek se· 
ne yeniden açılması için yapılan müca· 
deleler muvaffakiyet kazanmak üze

redir. 1938 de serginin devamı için be· 
lediye mecli&i parlamento, finans ve ti· 
caret komisyonları lehinde rey yermir 

ledir. Şu halde serginin tekrar açılma
sı ihtimali pek kuvvetlidir. 

Serginin masraf ve hasılat hususun
da kati rakamları elde edilml9 bulunu· 
yor. Bu rakamlar şöyle hülaaa edili· 
yor.: 

Masraf 1.440 milyon 
Gelir 160 milyon 
Zahiri açık 1.280 milyon 

Fakat hakiki açık bu rakamdan çok a
şağıdır. Çünkü 9unları da itibara al· 
mak l!zımdır : 

1 • Trokadero sarayı, modem sanat 
müzesi gibi, müesseseler daimi olarak 
kurulmu9tur, şu halde bunlar serginin 
masraflarından sayılmamak lazımdır. 
Böyle daimi masrafların yekunu 418 
milyon franga varmaktadır. 

2 • .Fransaya aergi münasebetiyle bir 
milyon turist gelmigtir ki bunların 
memlekete bıraktıkları para yekunu 2 
ila 4 milyar frank arasında hesablan
maktadır. 

Halkevinde mü anıere 

Ekonomi ve Yerli Malı Haftası mü
nasebetiyle muhtelif okullar tarafından 
balkevinde müsamereler verilmektedir. 
Oiln akşam Ankara erkek lisesi tale
beleri halkevinde "Bir Azizlik" piyesi
~i temsil etıniglerdir. Bu akşam gene 
aynı program tekrar edilecektir. Ya· 
rm akıam İsmetpaıa kız enstitüsü ta
rafından bir milsamere verilecektir. 

İnhisarlar Umum l\f iidürü 
de geldi 

İnhisarlar Umum Müdürü B. Ni
had İstanbuldan şehrimize gelmiştir. 
Alakadar makamlarla inhisarlara aid 
temaslar yapmaktadır. 
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Ankara hukuk f aküllesl mezunlarına 
18 - 12 - 1937 cumartesi günü saat 15,30 da fakülte binasında ya

pacağımız Ekonomi ve arttırım törenine gelmenizi saygılarımızla 

dileriz. Ankara Hukuk Fakliltesi Talebe Cemiyeti 

3-7014 Başkanlığı 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane hastanesi nitaiye seriri

yab sabık muavini 
Birinci sınıf kadın hastalıkları ve 

doğum müteha11111 
Hergün öğleden sonra Postahane 

caddesi Devrim ilk okulu karşı· 
Jında Esen apartrmanında 7 numa. 

rada hastalarını kabule başlamış-
tır. felefon: 3549 3-6190 

Kati alaka 
Müdafaai Hukuk caddesinde 19 

No. lu Güneş Kıraathanesinde iki 
acnedir ortaklık yapmakta iken 
15. 12. 937 tarihinde ortağım Kamil
den ayrıldım. İştirakimiz zamanına 
aid gerek maliyeye ve gerekse bele
diyeye olan bilcümle vergi ve teka
lif ve cezayi nakdiyi Kamil vereceği
ni kabul ettiği g!lıi ortaklık zamanı
mıza aid hiç bir kimseye borç ve ala
cağımız kalmadığını gördüğüm lü
zum üzerine ilan ederim. 

Adres : Yeni hayat mahallesinde 
43 No. lu evde Şükrü Turgut 

3-7015 

~ Vilayetler 
~., 

l\lalatya cezaevi eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

6-1-938 perşembe günü saat 15 de 
Malatya nafia dairesinde 75457.98 lira 
keşif bedelli Malatya oeza evi inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işle
ri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
proje, keşif hülasası ile buna müteferri 
diğer evrak her gün nafia müdürlüğün 
de görülebilir. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az 50.000 liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafia vekaletinden almı' ol
dugu müteahhitlik ve ticaret odası ve
sikalarını havi kapalı zarfların 6-1-938 
perşembe günü saat 14 e kadar Malat
ya nafia müdürlüğüne vermeleri ilan 
olunur. (4565) 3-7023 

Kaplanlı suyunun Ankarada 
ı;atışı ıscrlıest bırakılmıştır. 
E&kiJehİr Belediyesi Reisliğinden: 
Evvelce bir bayie inhisar eden Kap

lanlı suyunun Ankarada satışı, şimdi 
serbest bırakılmıştır. Herkes bu sudan 
Ankaraya ve istediği yere götürmek 
ve satmak hakkını haizdir. Müşterile
re azami kolaylık gösterilmektedir. 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. Mikyası ma derecesi (1) olan Kap
: lanh suyu memleketin bütün bucağın
: da yurddaşların istifadesine arzedil -

---- Doktor 

- Rıza Dur ay - miştir. {4568) 3 - 6978 ---- -- -- ---- Cebeci Hastanesi E -------
-RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: -sarayı caddesı Niyazi KansukE 

: Ap. No. 2 Telefon: (3509) : - -., •••••••••••••••••••• ıııııııııııııııııır-

DiKKAT 

Yeni Halde No. 18 dükkanımı ka
pattım. Beni arayanların 20 No. lı Bay 
Oamana müracaatı M. Günay 3-7033 

Evkaf apartmanında 

Yedi odah bir daire 
devren kirahkt1r 

Telefon: 1897 3-6730 

En hoı meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaıtmr. 

İngiliz Kanzuk eczanef'i 

Kazalar 
Buldan su yolu ve boru satın 

Malatya kaysı istasyon 
binaları eksiltmesi 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 
14-1-938 cuma günü saat 15 de Malat

ya nafia dairesinde 40712.56 lira keşif 
bedelli Malatya kaysı istasyon binala
rı in_Ş:aatı kapalı zarf usuliyle eksiltme-
ye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, 
Bayındırlık işleri genel, hususi ve fen
ni şartnameleri, proje, keşif hülasası 
ile buna müteferri diğer evrak her gün 
nafia müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
Istekhlerin teklit mektubları ve en 

az 25.000 liralrk bu işe benzer iş yaptı
ğına dair Nafia vekaletinden almıf ol
duğu müteahhitlik ve ticaret odası ve 
sikalarını havi kapalı zarfların 14-1-
938 cuma günü saat 14 e kadar Malat
ya nafia müdürlüğüne vermeleri ilin 
olunur. ( 4564) 3-70.26 

Tapove Kadastro U. Md. 

Gıyab karan tebliği 
Ankara kadastro mahkemesi ha

kimliğinden : 
Ayaşın Hacı Memi mahallesinden 

ve Mudurnu oğullarından Ali oğulla
rı Ali Rıza ve Hasanın Demirci Ta
hir ve Seyid aleylerine açtıkları meni 
müdahale davasının gıyaben cari mu
hakemelerinde önce 12. 8. 929 tari
hinde verilen hükmün nakzını havi 
temyiz mahkemesi birinci hukuk da
iresinin 26, 12. 929 tarih ve 5082 No. 
lu kararına ittiba ile davacılar Ali 
Rıza ve Hasanın elyevm ikametgah
ları bilinmediğinden işbu gıyap ka
rarının dahi ilanen tebliğine karar 
verilerek usulün 402 inci maddesine 
tevfikan Y•pılan muameleye beş gün 
içinde itiraz edilmediği veya mahke
meye müracaatla diğer bir gün tayin 
ettirilmediği takdirde usulün 405 in
ci maddesi mucibince bir daha mu
hakemeye kabul edilmiyecekleri teb
liğ yerine kaim olmak üzere ilan olu
nur. 3-7016 

Zayii er 
Zayi - 334 senesinde Uşak ida-

alınması iki ay uzatdmı~tır disinden aldrğrm şehadetnamemi kay-
Buldan Belediyesinden : bettim. Yenisini alacağımdan eskisi-

24. 11. 937 tarihinde ihalesi mukar- nin hükmü olmadığım ilan ederim. 
rer Buldan su yolu yapısına ve boru D. D. Yolları U~um Müd. Malzeme 
satın alınmasına istekli çıkmadığın- kaleminde Necmeddin Boz'kaya. 
dan 24. 11. 937 tarihinden itibaren bir 3 _ 7028 
ay içinde evvelce ilan edilen şartlar --=~~-----------
dairesinde boru ve teferrüatı pazarlık- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
la satın alınacak ve yolu da pazarlıkla : .,,. : 
ya11tmlacaktır. isteklilerin müracaat- : u~ modern kız : 
ları ilin olunur. (4567) E Deanna Durbin : - -3 - 6984 .., ı 1111111111111111111111111111111111111 r 

Saata çok ehemmiyet veren AEVUE saatı alır. 

Bir REVUE 

Modeller en son ve zarif şekildedir. 

A111ıara'~a .. tıt ,eri ı AIZA CÖZLÜKÇÜ, Banlıalar c&dd .. I 8 
A -

ULUS 

lstanbul Deniz Lv. A. 
Sadeyağ münakasası 

hakkında 
Deniz Levazım Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - 8 Birincikanun 1937 gününde 

yapılan münakasasına istekli çıkma
yan (35.000) kilo 1adeyağ, 20 birinci
kinun 1937 tarihine rastlayan pazar
tesi günü saat 14 de pazarlıkla alın-
mak üzere münakasaya konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli (31.150) lira
dır. 

2 - Muvakkat teminat {2336) lira 
(25) kuruf olup, firtnamesi (156) ku
ruı mukabilinde komisyondan her 
gün verilir. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evin
de haatalarmı kabul eder. 

Telefon: 14.99 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

5000 metre Amortisör 
alınacak 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun-
da yazılı vesikalarla birlikte ve belli Türk Hava Kurumu Batkanbğm-
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan dan : 
komisyona müracaatları. (8354/4588) 1 _ Türkkuşu planörleri için 

Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört aatırhk küçük illnlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için IO kuruı alınır. 
Devamlı küçük Ulnlarm her defası 
için 10 kuruı alınır. Meselt 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kunıı 
alınacaktır. 

Bir kolaylı~ olmak Ü%ere, he• aatır, 
kelime aralanndaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 1%0 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırcian fazla her satır için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

3-7017 5.000 metre amortisör açık pazarlık 1111111111 • 1111 ••u•ı•••M••11uu111••••·~··••••u 

Ekmek alınacak sure.tiyle satın alınacaktır. Satılık : 
Deniz Levazım Satmalma Komia- 2 - Nümune ve fenni firtname-

yonundan : sini görmek için Kurum Levazım fU- Çok mühim bir fırsat _ Çocuk 
besine müracaat ·edilmesi. 1- Tahmin edilen bedeli (33718) il- sarayı caddesinde, Kurıunlu camii ya-

ra (20) kuruş olan (331,840) kilo ek- 3 - İhalesi 21-12-937 salı günü nında, asfalt üzerinde, müstakil iki 
mek 28-birinci kanun-937 tarihine rast- saat 15 de yapılacaktır. daireli su, hava gazı, elektrik tesisat
lıyan salı günü saat 14 de kapalı zarf 4 - İlk teminat maktuan 400 lira- lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
usuliyle alınmak üzere münakasaya dır. 6 numaralı arsa aatdıktır. 2797 tele-
konulmuftur. 5 - İsteklilerin kanuni vesaik ve fona müracaat. 3--6725 

2 - Muvakkat teminat (2528) lira teminat akçeleri ile birlikte belli gün Her tarafta • Sablık • Arsa, Ev ve 
{87) kuru• olup, urtnamesi (169) ku- ve saatta Kurum binasında bulunma- A 

T r- partımanlar - Komisyoncu Hayri 
ruf mukabilinde komisyondan her gün ları. 3-6988 D ilman, Karaoğlan Koç apartıman. 
alınabilir. 150 d k 1 k f k ml Tel: 2181 3-6304 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun a et ış 1 ren gö eği 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri alınacak Satılık arazi - Yeni yapılacak 
kapalı teklif mektublarını en geç belli Türk Hava Kurumu Baıkanlığm- mk eclis civarında Yukarı Ayrancıda 
gün ve saatten bir saat evveline kadar dan : ırk dönüm bağ arazisi ucuz satılık-
Kasımpaşada bulunan komisyon b8'- t r. Tel. 2036 3-6951 
kanlığına makbuz mukabilinde verme- 1 - Türkkuşu talebeleri için nü- Satılık ev - Yenicami Kızılay Şef-
leri {8231) 3-6920 munesi veçhile 150 tane kışlık firenk k 1 k 'k at yurdu karıısında, e e tn ve su-

göml eğinin iymaliyeıi açık pazarlık· u havi müstakil iki daireli bir ev satı-
la ihale edilecektir. y 

2 - İhalesi 22-12-937 rar=mba lıktır. Bakırcılar Ç&rflSında 124 No. 
:s r--· müracaat. 3-7000 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
A. Levazım Amirliği 

3 - İlk teminat maktuan 75 lira- Yenişehirde Mimar Ke1n11l mektebi 
Arpa alınacak dır. karıısında, Yüksel ve Onovluk cadde-

An. Le. A. SL AL Ko. elan : 4 _ İsteklilerin belli gün ve saat- terinin birleftiği noktada, Yeşil ve as-
ı - Ankara garnizon birlik ve mü- ta teminat akçeleri ile birlikte ku- falt yol üzerinde, iki cepheli 630 met

esseseleri hayvanat ihtiyacı için rum binasında bulunmaları. 3-6989 re arsa satılıktır. 1220 telefona mü-
284.400 kilo arpanın kapalı zarfla ek- racaat. 3--7019 
siltmesi 20 ı. kin. 937 saat 15 de An- Paratoner yaptırılacak 
kara Lv. amir lig· i satın alma komisyo- İt Verenler • Türk Hava Kurumu Bqkanbg~ m· • 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11376 lira ilk 
dan: İngilizce, fransızca, almanca lisan 

muallimi alınacak. Kınacı Han N o. 7 
Tel: 3714 Poeta Kutusu: 277 3-7012 

teminatı 853 lira 20 kuruttur. Şartna- 1) Ankara paratüt kulesi ile Eti
rnesi her gün komieyonda görülür mesut (Ergazi) motörlü tayyare bi
Teklif mektubları saat 14 c kadar ka- nası için paratoner tesisatı yaptırıl
bul olunur. İsteklilerin belli gün ve sa- ması açık münakasaya konmuştur. Mü.aaid teraitle genç bir hizmetçi 
atte kanunt vesika ve teklif mektubla- 2) İhalesi 23-12-937 pertembe gü- aranıyor. Okuma yazması olan ve bir 
riyı. komiwyonda whnwn-W-.. nl1 saat 15 de YaDılacaJrtır. . ecnebi lisan bilen tercih olunacaktır. 

(4415) 3-6751 3) Şartnamesi kurum levazım şu- 1Jlus•ta M. T. rumuzuna mUracaat. 
besinden alınmalıdır. 3-7013 

180 Ton un alınacak 4) Muhammen bedeli 2300 lira o-
Ankara levazım imirliii aatmal- lup ilk teminatı 172 lira 50 kuruttur. 

17 - 12 -1937 

Kiralık : 

Kiralık ~ odalı daire - Yen işe 
de, Elektrik Şirketinin tam önil 
No. 34 Bay Ekrem. 3-68 79 

Kiralık Çok Ucuz Daire - Malte 
de 2 oda 1 bollu, 5 oda 1 bollu, 4 
bir bollu 3 daire: İmalatıharbiye e 
ri civarı. Bakkal Rasime müracaat. 

3-6 

Kiralık Küçük Daire - Çan 
caddesi macar sefareti kar§:Isı, 27 
mara üst kat: iki büyük oda, bir 
fak bir hamam tamamiyle müstakil 
güzel bir bahçe içinde. 

Derhal kiraya verilebilir. Telefo 
3060. 3 

Kiralık - Yenişehir Türk M 
cemiyeti koleji karşısında No: 10. 
elektrik, havagazı mevcud alt ta 
iki oda bir hol. 3-6 

Kiralık ev - Ynişehir Lozan 
danı Emciler caddesi No. 66 üst 
4 büyük oda her konforu havi. İç 
dekitere müracaat. Tel. 1800 

Kiralık oda - Posta cad. 57 
da Naci B. Ap. alt katta ailo ya 
mobilyasız bir oda kiralıktır. İçinde 
lere müracaat. 3-7037 

Kaloriferli 6 odalı daire ehven 
atla kiralıktır. Çankaya caddesi 
köşk karşısı No. 49 şekerci Hacı 
kire müracaat. Tel. 3050 3-70 

Kiralık daire - Yenişehir Delil 
tepesi Bakanlıklara yakın Fethi 
köşkü civarı 3 oda hol ve banyolu 
ven fiatla kiralıktır. Tel: 1452 J{ 
lana. 3-7034 

IJ Arıyanlar : 

Almanca, Fransızca, lngili 
den - İsviçreli Bayan yeni meto 
ve mükatemeli öğretmek isti 
Ulus (S.S.) rumuzuna müracaat. 

3 

Orta ve lise talebelerine : Tak\'İ 
için akşam dersleri hesap, hendese, 
bir, kimya Demir tepe Necatibey 
desi. No 27 ~934 

Müteferrik : 

Bir av köpeği bulundu - Cinı 
av köpefi bulunm"!Ştur. Sahibi 
Ulus I. Y. rumuzuna müracaatı. 

3-6 

ma komiayonwıdan ı 5) İsteklilerin kanuni vesaik ve 
1 - Mardin hudud birliği için 180 teminat akçeleri ile birlikte kurum 

ton unun kapalı zarfla ekıiltmesi 20 binasında bulunmaları. 3-6987 
T.C. 

Yol tamiri 
Türk Hava Kurumundan: 

12. 937 saat 10 da Mardin hudud bir
liği satın alına komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 lira ilk 
teminatı 1755 liradır. Şartna.mcei her 
gün komisyonda görülür. Zarflar saat 
9 a kadar lcabul olunur. İsteklilerin 
komisyona müracaatları. (4424) 

3-6717 

1) Orman Çiftlili karşısındaki 
Tiirkkuşu plinör alanına giden yo
lun tamiri için lüzumu olan {135) er 
metrernikibı blokaj ve kırma taşı ile 
14 metremikabı kum açık pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2) Vermeğe talip olanların 20-12-
12.000 kilo karnabahar 1937 pazartesi günü saat 15 te Kurum 

alınacak Levazım şubesine müracaat etmeleri. 
3-7043 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : Malzeme alınacak 

1 H b k 1 . Türk Hava Kurumundan: - ar o u u ıhtiyacı olan 12.000 
kilo karnabaharın 9.12.937 açık eksilt- 1 - Kurum Malzeme deposunun 
mesinde talip çıkmadığından 21.12.937 ah~p tesisat malzemesiyle yerli do
saat 15.30 da Ankara Lv. amirliği sa- lapların imaliyesi açık pazarlığa kon-
a!. Ko. da pazarlığı yapılacaktır. muştur. 

2 - Muhanunen bedeli 1440 lira ilk 2 - Kati ihalesi 24-12-1937 cuma 
teminatı 108 liradır. Şartnamesi her günü saat 15 te yapılacaktır. 
gün komisyonda görülür . İsteklilerin 3 - Şartnamesi Kurum Levazım 
k • 'ka . . fUbeıinden alınmalıdır. 
anunı vesı ve temınatlariyle bellı 

gün ve saatte komisyonda bulunmala- 4 - İlk teminat ınaktuan (110) 
rı. (4514) 3-7024 liradır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve sa-
Saman alınacak atte Kurum binasında bulunmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 3-7042 
Alma Komiayonundan : K ompresör makinesi alınacak 

1 - Harb okulu hayvanat ihtiyacı Türle Hava Kurumundan: 
olan 215 ton samana 13.12.937 eksilt· 1: Türkkutu tayyareleri için 3 -. 5 
mesinde talih çıkmadığından açık ek· beygır kuvvetinde bir tane komple 
siltmesi 23.12.937 saat 15 de Ankara kompresör makinesi satın alınacaktır. 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda . 2 - Şartnamesi kurum levazım ıube-
yapılacaktır. sınden parasız olarak verilmektedir. 

2 - Muhammen bedeli 4300 lira ilk ~ - Şartnamesi dahilinde vermeğe 
teminatı 322 liradır. Şartnamesi her talıp olanların teklif mektuplanru en 
gün komisyonda görülür. İsteklilerin son 18.12.1937 cumarteai gününe ka
kanuni vesika ve teminatlariyle belli dar kurum baıkanlığına tevdi etmele-
gün ve saatte komisyonda bulunma.la- ri lazımdır. 3-6906 

rı. (4569) 4-7025 !...-------------
Un alı nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan : 

M. İlk 
Miktarı bedeli teminatı Eksiltmo-•' 

Cinsi Ki la Lira Lira tarihi Saatı -
Vize Un 245000 34300 2573 7 . 1 . 938 15 
Al pullu - 187000 26180 1864 - - - 16 
Pınarhisar - 246000 34440 2583 - - - 10 
- - - 112000 15680 1176 - - - 11 

Yukarıda yazılı unlar ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,ıur. Ek
siltmesi Vizede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. 

Münakaaaya ittirak edeceklerin bil dirilen günde ve tayin edilen ekeiltme 
saatinden bir ıaat evvel teminat ve teklif mektublariyle icabeden sair vıcui
kin komisyona tevdii ilin olunur. (4579) 3-7020 
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ZI RAAT BAN~ASl 
PAQA\l OlAN\N 

'fÜZÜ GÜltR 

Birincikanundan 18 

Ulusal Tasarruf 
dır 

Birincikanuna 

Haftası 

kadar. 

Bu hafta içinde kumbarası olmıyan her türk bit 
kumbara alarak para biriktinneğe başlamalı, kuıtl' 
harası olanlar da mümkün olduğu kadar para yatıra' 
rak Ulusal Tasarrufu arttınnağa çalışmalıdırlar. 

Bu hafta içinde bankamızdaki tasarruf hesabla" 
rına en aşaiı 10 lira yatıranlarla 10 liralık yeniden bit 
tasarruf hesabı açtıranlar arasında 2 mart 1938 ~e 
kura çekilerek kazananlardan 100 kişiye muhtetıf 
nisbetlerde 1000 lira ikramiye dağıtılacaktır. yal' 
nız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yatırılan pa~' 
dan şubat 1938 nihayetine kadar en aşağı on liralık bıt 
bakiye bırakılması icabeder. 3 - 6904 
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Ankara Valiliği 

72 takım elbise 
yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : 
l - Kızılcahamam yatı okulu tale

belerine lüzumu olan 72 takım elbise-
11° 

M. M. bakanlığı 
lif mektuplarile birlikte ihale saatin
den en az bir saat evel komisyona ver-

satın alma komisyonunca 3-1-938 pa
zartesi günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. ın beher takımının fiyatı 1000 ku-

~UA!tan 72.000 kuruş, 72 adet buluzun 
eheri 100 kuruştan 7.200 kuruı, 54 
~et yedek pantolon beheri 60 kuruş-

meleri. ( 4481) 3--6899 

Satılık eşya 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundau : 
• n 3.240 kuruş, 144 adet donun behe

rı 30 kuruştan 4320 kuruı, 71 adet 
:ısrnleğin beheri 30 kuruştan 2.130 
~ruş, 4S adet terliğin beher çifti 140 
be ruştan 6.300 kurut, 144 çift fotinin 
iti her çifti 450 kuruttan 64.800 kuru' 

ceınan l.S99 lira 90 kuruştur. 
re 2• - İşbu eıyalar açık eksiltme su

tıyle alınacaktır. 
lrl 3 - Pazarlığa girecekler muham
..._en bedelin % 75 nisbetindeki mu

kkat teminatını hususi muhasebe 
J!llidUrlüğü veznesine yatırmaları la-
1lrtıdır. 

(F) tipi Hangar, Hamam, 
Çamaşır yeri ve tesisatı 

yaptırılacak 
M. M. V. Saba Alma Komisyo

nundan: 
1) Çorlu mmtakaaında yaptırıla

cak olan iki adet (F) tipi hangar, ha· 
marn ve çamaıır yeri, mutbak su te
sisatı ve altı adet erat pavyonu inşa
atına talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Hepsinin ke'if bedeli 509 bin 
224 lira 18 kuruştur. 

Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 
eıya artırma suretlle satılacaktır. Satıı 
21-12-937 salı gilnil 11at 10 da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Eşyayı görmek istiyenler her gün 
Yeni cami civarında Levazım eıya ve 
teçhizat anbarına ve artırmaya ~ire
cekler satış günü ve aaatmda M. M. 
V. satın alma Ko. na müracaat etsin
ler. 

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (39) lira (38) kuru§ ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona mUracatları. 

(4535) 3-6922 

30 ton alcminyiim alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Ticaret Kale -

minden ı 

Fabrikalar ihtiyacı için yukarda 
miktar ve cinsi yazılı malzeme 10/ 2. ci 
klnun/938 pazartesi günü saat 14 de 
satın alınacaktır. İsteklilerin aynı 
gün ve saatte yüzde 15 teminatlariyle 
beraber gelmeleri. Şartnameyi gör
mek istiyenler: Ankarada - Ticaret 
kaleminden, lstanbulda - Fındıklıda 
Yollama mUdürlüğünden her gün sa
at 13,5 dan lS,5 kadar görebilirler. 

4 - Eksiltme 3. 1. 938 pazartesi 
:ıunu saat 15 de Vilayet daimi encü
tnind~ yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin ~rtnameyi gör
~k üzere Kültür Direktörlüğüne ve 

lle günü de daimi encümene mü-
~arı. (4S58) 3-7006 

Müsabaka ile bir ressam 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

3) İhalesi 20/ 1. kllnun/ 937 pazar
tesi günü saat 15 dedir. 

4) İlk teminat parası 28119 lira
dır. aŞrtname ve keşif ve projeler 
2547 kuruşa M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerile idari şartnamenin 4 cü madde
sinin (F) fıkrasında yazılı vesikala
rile birlikte teklif mektuplarını iha
le saatmdan behemehal bir saat ev
vel M. M. V. satınalma komisyonu-
na vermeleri. (4419) 3- 6739 

Rüzgar ölçme aleti 
alınacak l §ose ve köprüler reisliğin~ aÇık bu

~nbaan "125" lira Ucl:'Ctli ressamlığa mü-
ka ile bir kiti alınaçaktır. M. M. Vekileti Sabn Alma Komiı-

aa Musabaka 22-xn-937 çar§amba günli yonundan ı 
bte at 14 de şoseler reisliği köprüler fen 20 : 30 adedi 2620 lira olarak tahmin 

Yetinde yapılacaktır. edilen rüzgir ölç9e ileti açık ekıilt-
da. 'l'aliplerin 21-xu-937 ekşamına ka- me ile satın alınacaktır. İhalesi: 11.1. 
b· r evrakı müıbiteleri ve dilekçesiyle 938 ıalı günü ıaat 11 dedir. İlk temina
~rlikte adı geç.en reisliğe müracaat- tı: 196.5 liradır. Fenni şartları M.M.V. 

rı. (4577) 3-7027 satm alma komiıyonunda görülebilir. 
l Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün 
2.000 adet telgraf fincanı ve vakitte 2490 sayılı kanunun 2. 3. 

almacak maddelerinde iıtenen belgelerle bir-
Nafıa Vekaletinden : likte M.M.V. ıatın alma komiıyonunda 

k.a3·1.938 pazartesi günü saat ıs de An- bulunmaları. 3-6609 

ııı rac1a Nafia vekaleti malzeme eksilt- Boş sandık satılacak 
~oınisyonu odasında 2940 lira mu- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
C. en bedelli 12.000 adet telgraf fin- • d 
-~ı demirinin açık eksiltmeai yapıla- mııyonun an 1 

-.....tır 1 - Yirmi tane bot sandık artır-
b\ .Mk ıı~alckat teminat miktarı 220 lira ma suretile satılacaktır. 
"" Uruştur. Satıt günü 20 birinci klnun 937 

B · pazarteıi günü aaat 10 da M. M. V. 
u lfe ald prtname vıe aalr evrak 

ttkaıet malzeme müdürlüğünden pa- satın alma Ko. da yapılacaktır. 
~ıa alınabilir. 2 - Sandıkları görmek iıtiyenler 
· lıteklilerin 3_1_938 pazartesi gu"nü M. M. V. Borç verme Ko. na ve artır
"-t maya girecekler artırma günü ve sa
lt 15 ~ komiıyonda hazır bulunma- atında M. M. v. ıatın alma Ko. na 

tı lizımdır. (4S45) 3--7022 gelsinler. (4562) 3-{)957 

Müteahhitlerin nazan 20,000 adet kilim alınacak 
dikkatine M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı-

NaEıa Vekaletinden : yonundan : 
Ol l937 takvim senesi için mdİtber 1 _ Her bir tanesine tahmin edilen 
~ ın.a üzere vesika alanlar nihayet fiat 349 kuruş olan 20.000 tane kilim 
t)Jnu.nuevvelin 20 inci gününe kadar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
•i~ttndeki vesikalarının mezkilr ve- 2 - İhalesi 28.12.1937 salı günü saat 

Satılacak Eşyanın 
mikdarı 

Adet 
Cinsi 

11 
1 

2 
2 

10 
16 

1 
12 

12 
1 

l 

17 
2 

16 
4 
2 
2 

1 
2 
6 

GUmüş dondurma kaşıfı 
GUmüş ve sarı yaldızlı bar
dak altı. 
Kemik çatal 
Kemik kaşık 
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 fincıım mahfaza içinde 
Ayaklı gümüş dondurma ta
bağı 
Maden dondurma tabağı 
Billor kristal ayaklı kadeh 
Billor pmoanlık 
Kemik hoşaf kaşığı 
Gümüş kaplama 'amdanlık 
Gümüt muhallebi katığı 
mahfaza içinde 
Sırma işlemeli el havlusu 
Çorba kasesi 
Maden yemek kaıığı 

(4SS7) 3--6958 

Nöbetçi muşambası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Her bir tanesine tahmin edi

len (14) ondört lira olan 1000 ila 1400 
adet nöbetçi muşambası kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4-1-938 aalı gilnU saat 11 
dedir. 
3- İlk teminat1470 bindörtyUz yet

mi' liradır. 
4 - Evsaf ve ,artnamesini almak is

ti yen bedelsiz olarak her gün 6ğleden 
sonra M.M. V. utın alma komiıyonu
na müracaat 

5 - Eksiltmeye girecek~rin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. Uncu maddele
rinde gösterilen veaaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale aa
_atinden en az bir saat evvel komiıyona 
vermeleri. (4S61) 3--7021 

Askeri Fabrikalar 
le "'~l.arı aldıktan sonra yaptıkları iş- ıı dedir. 
it rt •hale bedellerile zikretmek ve a- 3 _İlk teminatı (4740) liradır. .Müteahhit nam ve hesabına 
ııetak~arı referansları da dilekçeleri- 4 - Evsaf ve şatrnamesi (349) kuruş 15 ton Lüleci Kili 
dt bagtamak suretile tebdili hususun- mukabilinde M.M.V. Sa. Al. Ko. nun- Askeri Fab.ikalar Umum Müdür 
ta1t v.e~Jete miiracaat etmeleri aksi dan alınır. lüğünden : 
içi dtrde ellerinde yalnız 1937 senesi 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa- Tahmin edilen bedeli (S2S) lira olan 
•e 11 "erilmiş olan vesikalarla yeni yılı kanunun 2, ve 3 üncü maddelerin- yukarıda miktarı ve cinsi :yazılı malze
te:~ teahhütlerine iştirak edemiye- de gösterilen vesaikle teminat ve tek- me askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

eri ilan olunur. (4548) 3--6981 ~--------------------------------

l'iaEıa Vekiletinden : 
Makashk kayın traversi ah nacak 

... 
lbt Atafıda cetvelde parti miktarları yazılı olan ceman 273393 adet norm al ve "140 takımlık" S460 adet basit 
~ ~Shk kayın traversi dokuz parti ve 24 birincikinun 937 cuma günü aa at 15.30 dan itibaren ayrı ayrı eksilt
ttı Yapılacak ıurette kapalı zarf uı ulü ile ekıiltmeye konmuftur. 

~ltıiltme Ankarada Vekilet Malz eme Eksiltme komiıyonunda yapılacaktır. 
'1e~er partiye ait eksiltme ıartname si ve teferruatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada 

llet Malzeme Müdürlüğünden a hnabilir. 

tiJ l•teklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizalarında göste
li~ıı rnuv~~kat teminat ve talim~~n~ mesine göre Vekil etten alınmıı malzeme müteahh.~tl~.ği .v~sikası ile bir
ltı e 24 bırıncildnun 937 cuma gunü ıaat 14,30 a kadar Ankarada Vekilet Malzeme Mudurlügüne vermeleri 

ltrıdır. 

Miktarı 
Basit Muhammen Muvakkat Şartname 

l>art•ı Normal makaslık bedeli teminat bedeli Traverslerin kesileceği devlet 

~ adet adet Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr ormanları 

l 3083S 70920 50 4796 03 3 5S Kocaeli vilayeti Hendek kazaamdaki 
Çamdağı - Atbaşı ormanından 

ll 
24003 5S206 90 4010 3S 2 76 Kocaeli vilayeti Karasu kazasındaki 

Mollahasan pınarı ormanından 
ltı 

41~24 95S05 20 602S 26 4 78 Kocaeli viliyeti Hendek kazasındaki 
Keremali Haraklılistli ormanından: 

ly . 
61901 216653 50 12082 68 10 83 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Gi-

'I 
rişkuzu orµıanından. 

20622 69083 70 4704 19 3 45 Bolu vilayeti Düzce kazaaındaki Kel-

'11 
kaya ormanından. 

t69S4 49166 60 3687 50 2 46 Bolu villyeti Düzce kazasındaki Ka-
balak - Koyunağılı ormanından. 

1 
( 4491) 3-6882 

Ateş toprağı ,.c dökiim kumu 
alınacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü -
ğünden: 

20 Ton ateş toprağı 
25 Ton dökilm kumu 
Tahmin edilen bedeli ( 177 5) lira 

olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
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. Şartname parasız olarak ko
miıyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(133) lira (13) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 mad -:lelerindeki 
vesaikle mezkftr gün ve saatte komis
yona müracaatları. (4487) 3-6884 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Eğer takımı alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanbtı latanbul Satınalma Komiıyo
IMlndan: 

1 - GllmriUr mubafua orgütü için 
330 mı. 367 tane eğer takımının 3.1.938 
paaarteıi gilnil ıaat 15 de kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bir eğer takımına 63 lira bedel 
tahmin edilmiştir, Ve ilk teminatı 
l 73S liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyonda
dır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saa
tinden bir saat evetine kadar 2490 sayı
lı kanunun 32 inci maddesi hükmüne 
göre hazırhyacakları teklif mektupla
rını Galatada eıki ithalat gümrüğü bi
naıındaki komisyona vermeleri. 

(8232-4S18) 3--6900 

3409 takım yazlık elbise 
alınacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlıiı latanbul Satm Alma Komis
yonundan : 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 
3409 takım yazlık elbisenin kapalı 
zarfla eksiltmesine istekli çıkmadı-

ğından 5. 1. 938 çarıamba günü saat 
15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18.749 lira 
50 kuruştur . 

3 - Şartname, evsaf komisyonda
dır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 
1407 liralık vezne makbuzu veya ban
ka mektubları ve kanuni vesikalariy
le birlikte o gün Galeta Eski İthalat 
Gümrüğü binasındaki komisyona gel-
meleri. (8324/ 4587) 

3-7018 

Samsun tütiin ve sigaraları 
nakledilmek isteniyor 

lnhiaarlar SaDMun Tütün Fabri -
kaamdan: 

Fab~ikamızdan bir sene içinde şart
nameaınde yazılı yerlere yollanacak 
tütün ve sigaralarla sair eşyanın nak -
liyesi talih zuhur etmediği için 2. 12. 
937 gününden itibaren on beı gün 
müddetle tekrar eksiltmeye çıkarıl
mııtır. 

İstekliler eksiltme şartnamesini 
resmi dairelerin açık olduğu saatlerde 
her gün fabrika ıevk şubeıine müraca
atla görebilirler. 

Eksiltmeye çıkarılan nakliyatın 
muhammen bedeli 5340 liradır. 

Demiryolları 
Yeşil ve kırmızı renkli döşe

melik keçi derisi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alına Ko. dan: 
Muhammen bedeli 11000 lira olan iki 

kalem yeşil ve kırmızı renkli dö§Cme
lik keçideriıi 28-12~37 salı günü saat 
16 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin 825 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şada t esellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. (4515) S-691 7 

Ankara garı umumi kısım 
mefruşatı almacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan: 
Muhammen bedel i (22741) lira olan 

1 No. lı liste ve (12374,09) lira muham
men bedelli 2 No. lı liste, (1169,35) lira 
muhamemen l..ıedeli 3 No. lı liıte, 

(3315,63) lira muhammen bedelli 4 No. 
lı liste, (3758,61) lira muhammen bedl
li 5 numaralı liste. (783.27) lira mu
hammel bedelli 6 No. lı liste ve 
(3611,69) lira muhammen bedelli 7 No. 
h liste müteviyatı Ankara garı umumi 
kısım mefruşatı 30-12-~ 37 perşembe 
günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı 

Ankarada idare binaıında kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1 No. lı 
liste muhteviyatı için (1705,57) lira, 
2 No.Jı liste muhteviyatı için (928.06) 
lira, 3 No.lı liıte muhteviyatı için 
(87 .70) lira, 4 No.lı liıte muhteviyatı 

için (248,67) lira, 5 No.l. liıte muhtevi
yatı için (281,90) lira, 6 No.lı liıte 
muhteviyatı için (58,75) lira ve 7 No.lı 
liste muhteviyatı için de (270,88) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı g;:n 
saat 14 de kadar komiıyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parası• olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı

tılmaktadır. (4530) J-..-G916 

Mektepler 
Elllsc yaptırılacak 

Müzik Öğretmen Okulu Direktör
lüğünden: 

l - Müzik öğretmen okulu ve kon
servatuvar okullarına elbise yaptırıla
caktır. 

2 - Nümunesine göre bir takım er -
kek elbisesinin kumaşı ile malzemeıi 
ve dikme ücreti muhammen bedeli 
23SO kuruş ve kızlar için kumaıı ile 
malzeme ve dikme ücreti muhammen 
bedeli 2200 kuruıtur. 

3 - Erkekler için 80 - 90 kızlar 
iç.in 55 - 70 asgari 135, azamt 160 ta -
kımdır. Teminatı 274 lira 12 kuruştur. 

Nümune ve şartnamesini görmek 
istiyenler okul muhasebesine her gün 
müracaat edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretiyle 28/ 12/ 
937 salı günü saat ıs te okullar sayış
manlığında yapılacaktır. 

Teminat saat 14 e kadar okullar aa
yıımanlığı veznesine yatırılmıı ola-
caktır. (4490) 3 - 6903 

Kız ve erkek talebe için 
elhisdik kumaş alınacak 

Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

l - Tarih, Dil, Coğrafya Fakül
tesinin 90 yatılı kız ve erkek talebe
leri için alınacak kumaşlar ile 20 
manto, 29 rob, 6 tayyör, 6 eteklik ve 
50 takım erkek elbisesi imali açık ek
siltmeye konacaktır. 

2 - Kumaşlar için muhammen be
del 2635 lira, imaliye için muham
men bedel 2130 liradır. · 

3 - Satın alınacak kumaşların 
nümunelerini ve imal ettirilecek işle
rin 'artnamesini görmek istiyenler 
Fakülte hesap işyarına müracaat e
derler. 

4 - İlk teminat kumaşlar için 198 
lira, imatiye için 160 liradır. 

5 - İhale 4-1-1938 sah gUnü saat 
15 de okullar aağıımanlığında yapıla
caktır. 

'ilJ 
9289 27867 00 2090 03 

~liı 
5526S 17Sl90 os 10009 50 

1 39 

8 76 

Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Ko-
kurdan ormanından. 

Bolu vilayeti Akçakoca kazasındaki 

Eksiltmeye girmek için bu paranın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde dört 
yUz lira muvakkat teminat vermek la
zundır. Eksiltme 20 birincikanun 937 
pazartesi günü saat on birde fabrika -
da müteşekkil komisyonda kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. Muvakkat temi -
nat makbuzlarile teklif mektupları ek
ıiltme saatinden evvel komiıyon baş -
kanhğına verilmiş bulunacaktır. 

6 - Teminatın okullar sağı~n
hğı vezneıine münakaıadan bir saat 
evveline kadar yatırılmış olmaıı la
zımdır. 

ıx 
13000 S460 67730 00 

Eksiltmelere hususi orman 

Orhandağı ormanından. 

4636 50 3 39 Bolu villyeti DUzce kazasındaki Ke-
çidere - Dikmenaltı ormanından. 

sahipleri de girebilirler. (4457) 3-6806 (4563). s - 6982 

7 - İmal edilecek işlerin ihale 
tarihinden itibaren bir ay zarfında 
teslim edilmesi .. rttır. 

8 - İlin ücreti müteahhide aittir. 
(4600) 3--7030 

Ankara Belediyesi 
Taksi otomobilleri, yeni tak
simetreye göre ayar edilme 

müddeti 

Ankara Belediyeıinden : 

Şehirde i9liyen taksi otomobillerinin 
taksimetrelerinin yeni tarifeye göre 
ayar edilmesi mUddeti son defa olarak 
31 kanunu evel 1937 tarihine kadar u
zatılmıştır. ı kanunu sani 938 tarihin
den itibaren takıimetreleri yeni tarife
ye göre ayar edilmemiş olan taksilerin 
sureti katiyede seyrüseferden menedi
leceği iyan olunur. (4572) 3-6970 

Bir katip alınacak 

Ankara Belediye Reialifinden : 

İktısat işlen mUdürlilğüne istatis
tik ve grafik işlerinde çalışmış (80) 
lira ücretli bir katip alınacaktır. 20 
kanunuevvel 1937 tarihinde saat 10 da 
müsabaka yapılacağından isteklilerin 
0 güne kadar evrakı müsbitelerile 
birlikte iıtlda ile Belediye reisliğine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(4576) 3--6973 

• ~ , ,-· .ıı; ·~ ••• 

· Adliye bakanhğ'f · 
Bir katip almacak 

Adliye Vekaletinden : 

Tefti§ heyeti . reisliği kaleminde 
1400 kuruş maaşlı bir katiplik açıktır. 

Buraya memurin kanununun 4 On
cü maddesindeki evsafı haiz olanlar

dan mektebe gitmemek prtiyle bir 
memur alınacaktır. 

İsteklilerin evraklariyle reiıliğe 
müracaat etmeleri n 23-12-937 per
tembe günü ıaat 14 de yapılacak im
tihanda hasır bulunmaları ilin olu-
nur. (459.5) 3--:-7031 

P. T. T. 
KaQFtlı zarfla 450 terazi 

alınacak 
P. T. T. l..eYamn MlfirlQüna.n ı 

1) - İdare ihtiyacı için iki kilo tartı 
aiaamda 450 tane terazi kapalı zarf u~ 
ıuliyle satın alınacaktır. 

2) - Muhammen bedeli (5962,SO) mu
vakkat teminat (447,19) lira olup ek
ailtmeai ao.ıa.!ilJ7 pe..,embe pnü ... t 
(IS) de Ankarada P.T.T. Umum! m6-
dürlüğü satın alına komisyonunda ya
pılacaktır •. 

3) • İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu Tica-

ret odası vesikaaından ba•ka müteah
hitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhteri kapalı zarflarını o gün aaat 
(14) e kadar mezkQr komisyona teYdi 
edeceklerdir. 

4) - Şartname, Ankarada P.T.T. 
levazım ve İstanbulda Beyoğlu P.T.T. 
binasındaki Ayniyat fUbe müdürlUk
lerinden parasız verilir. 

(4215) - 3-638S 

Vakıflar Umum Md. 

Uzun oluk d•·ğirmeni ve 
arsası satılacaktır 

Vakıflar Genel Direktörlüğündenı 

ı - Ankarada Hatıp çayı kena
rında uzun oluk değirmen ve arsası
nın mülkiyetinin satılması kapalı zarf 
usuliyle ve peşin pan ile artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Artırma müddeti 9 birinci ki
nun 937 giinünden 7 ikinci kanun 938 
gününe kadar 30 gündür. 

3 - İhale 7 ikinci kamı " 93B gü
nüne tesallüf eden cuma günii saat 
16 da iki:tci vakıf apartımanrnda Va
kıflar Umum Müdürlilğü variclat mü
dürlüğüncie y1pılacaktır. 

4 - İstekliler teminatı ınuvakka
te olarak 525 lira verecekll'raiı. Bu 
teminat ya vakıflar vtznesine mak
buz muk:tbilindt yatmlmı~ naicıt ve
ya hükUmetçe muteber bir bankadan 
alınmış mektup olacaktır. 

5 - Teklif mektupları 7 ikinci 
kinun 938 cuma gUnil saat ıs şe ka
dar 3 Uncil maddede yazılı mahaldeki 
ihale komisyon reisliğine verilmiş 
olacaktır. 

6 - Teklif mektuplarında şartna
menin tamamen okunup kabul edil
diği tasrih olunacaktır. 

7 - Satış şartnamesi Ankarada 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat 
müdürlüğüyle f stanbulda Vakıflar 
Başmüdürlüğünde bulundurulacaktır. 
İsteklilerin adı geçen mUdürlüklere 
müracaatları. ( 4488) 3--6887 

Tiirk Maarif Cemiy•·tinin eşya 
piyangosu f'tmıarlt-!"İ çt>kilecek 

Türk Maarif Cemiyetinin eşya 
piyangosu 18-12-937 cumartesi günü 
ıaat onda Halkevinde çcl:ilecektir. 

İsti yenler gelebilirler. ( 4601) 
3-7032 



KİREÇLi SU: 
Sıhhatinizin düşmanıdır : 

uı;us 

Çok JCireçli su, romatizmanın, böbrek ve karaciğer taşlarının, artcriosc 
lerose, inkıbazm müvellididir. (Semaverlerde. cavdanhklarda, bardaklar
daki kireç tabakalarını tetkik ediniz.) 

Kireci alınmış su -Tatlı su 

d •• d • Kireçli su, cildinizi, yüzünüzü tahriı eder. Saçlarınızı sertleştirir ve 
uş m an 1 1 r. vaktinden evvel sizi ihtiyar gösterir. Güzelliğinizin 

Kudretinizin düşmanıdır : 
Zevkinizin düşmanıdır : 

Paranızın düşmanıdır : 

Kireçli su, yemeklerde, banyoda, tuvalette ve çaJl(la zamanınızı lüzum
suz yere bir misli fazla nahak yere işıgal eder. 

Kireçli su, çamaşırlarınızda fena koku yerleştirir, beyazlığını kaybet
tirir. Çaylarınızın, kahvelerinizin ve bütün meşrubatınızın koku ve renk
lerini bozar, yemeklerinizi çiy bırakır ve lezzetini bozar. 

Kaloriferlerinizi, kaynama kablarınızı ve çamaşırlarınızı vaktinden ev
vel çürütür. Mutfak ve kristal, nikel ve gümüş takımlarınızı bozar, çizer, 
Fazla mahrukat, fazla sabun ve fazla zaman kaybeder. 

Rahatınız, zevkiniz, sıhhatiniz, iktısadınız için bir 
Portatif cihazler 

banyoda ve mutfakta • 
1 

Sabit cilıazler 
kaloriferlerde 

sanayide 15 liradan 125 liraya kadar 

Bütün ma!'raf ı: 20 sertlik derecesinde 1000 litre 
için yalnız 2 1 / 2 kunıştur. 

Kireçli su tasfiye cihazı almalısınız. 
Cihazlar ve kudretleri 5 

sene için garantidir 
Kataloglarımız, müteha sıslarımız emirlerinize derhal gönderilir. Konsii1tasion ve su tahlilleri para~ız yapılır. 

İdare merkezi: (İsviçreA. G. für WEBBOLITE) Türkiye ve şarkı karib sahibi imtiyazı: Galata, Voyvoda Caddesi 
No. 40 - 42 Telefon : 44507, Posta kutuısu 1094. 

1\ferkez şubesi: Ankara Bankalar caddesi. 
Satış yerleri: Ankara' da Vehbi Koç Ticaret evi ve Şark .Merkez Ecza deposu. 

Taksitle ele ~atış yapılır - Talch üzerine kataloğ 
ve mütehasHıs gönderilir. 

MEl\ILEKETlı'i HER TARAFIN DA SATIŞ YERLERİ VARDIR. 3-6877 

Baı, dit> nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlarmızı keser 
lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

1ıim ve markaya dikkat ve her yerde ıB'T'arla Gripin iateyiniz. 

3-6816 
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Yahdi Doğruer 
1 nan komüsyon evi 

Ankaranın her tarafında Yenişehir 

•e Cebecide satılık ev, arsa, apartman 
telefon 2487 Anafartalar Caddesi 
Taksi sokak No. 5 Ap. kat 2 3-6953 

DOGu-... 
Biçki Dikiş Yurdu 

ı - Yurtta talebe kaydı ilkka
nun sonuna kadardır. 

2 - Yeniden kaydolunacak ta
lebeye geçen ayların dersleri üc
retsiz olarak verilir. 

3 - Devam müddeti haftada 
4 gün sabahtan akşama kadardır. 

4 - Talebenin anlaması ve 
öğrenmesi için en son metodlar
la ders verilir, tekrarlanır ve öğ
retilir. 

5 - Ders bitimi haziran sonu, 
Sınav da Temmuz iptidasıdır. 

6 - Aylık ücret ( 4) liradır. 
7 - Fazla bilgi edinmek ve 

talebe kaydettirmek istiyenler 
Hacıbayram caddesi Yıldız so
kağı No: 2 ye müracaat etmeli-
dir. 3-7007 

1 LAN 
TÜRK 

ANTRASİTİ 

Zonguldak'ta Türk Anfrasifi 
Satı~ı scrbe~ttir. 

İnhisar halinde değildir 

Arzu eden her tacir ve herkes 
Zonguldakta Maden Kömür İş· 
leri Türk Anonim şirketinin 

Türk Antrasiti fabrikasına veya 
İstanbulda Galatada Yolcu Salo
nu karşısında Tahir hanında 

5 inci katta TÜRK ANTRASİ
Tl SATIŞ MERKEZ İne müra
caatla nakliye ücreti kendileri
ne aid olmak üzere vasıta üze
rinde teslim Türk Antrasitinin 
beher tonunu Zonguldakta İktı
sad Vekaletince ilan edilen (17) 
lira (25) kuruşa satın alabilir. 

3-7038 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. - -- -- -: Dr. Rifat Gürün : - -- -E Göz hastalıkları mütehassısı E 
: Hastalarını Balıkpazarmda Ku- : 
: yumcular sırasında No. 87 de E 
E öğleden sonra kabul eder. E -3---7036 = ---
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Hediyelik eşyanızı 

Di~lerinizi her gün Günde yalnız bir defa 

diı macunu ile farçalayınız 
HASAN 

• 
1 

N 

Diş macunu ile di§lerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü

rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7 ,5' dört 
misli 12,S, en büyük 20 kuruştur. 

3 
_ 6813 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada b.crgün diı tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 
<;ünkü "RADYOLİN,, in ter

kibi yüksek bir kimya şahesc· 

ridir. 

Çünkü ''RADYOLİN,. emsal

kullananların dişleri temiz, sağ

lam ve güzeldir. 

Çünkü "RADYOLİN" emsal· 

siz rağbeti dolayısiyle hiç stok 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idiire eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Ulus Basımevi: Ankara 

yapmadığı için mütemadiyen ta
ze taze piyasaya çıkar. 

Çünkü ''RADYOLİN., diğer 
macunlara nazaran çok ucuz
dur. 

Artık bütün bunlardan sonra 
''RADYOLİN,, kullanan on 
binlerce kişinin ne kadar haklı 
olduğunu anlamak kolaylaşır. 

3-7040 Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Çölün sihirli güzelliği arasında ya-
şanmış ebedi bir aşkın hikayesini 

tasvir eden ve baştanbaşa renkli olan 
ALLAHIN BAHÇELER! 

Fransızca sözlü filmini takdim eder 
Ba, rollerde: CHARLES BOYER -

MARLENE DİETRİCH 
Numaralı yerler saat 2 den itibaren 

satılıyor 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 9 da 

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

BU GÜN BU GECE 

Aşk ve vazifenin çarpıştığı büyük 
askeri film 

ÇELİK KALE 
Baş rollerde : 

VİCTOR FRANCEN - VERA 
KOREN 

Seanslar 2,30 - 4,30 - 6, 30 Gece 9 d· 

HALK MATİNESİ: 12,1 S de 
Büyük oyun 

bizden alın! 
Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. 
Telefon: 1230 
Şubeıi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 


