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Amerikan filosu harekete hazır ! 
"Atatürk, 
''devrimizin· 

Bir deniz nümayişi düşünülüyor 
·''en kudretli şefidir.,, Çin'in cenubunda 

Sunday Taymis'in siyasi muharriri Japonlar karaya 
asker ~ıkaracaklar Mister Herbet Side Bothan'la bir konuşma 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Birkaç 
Cündenberi misafirimiz olan Sunday 
Timea'in siyasi muharriri Mister 
lierbert Side Bothan'le - ki yazıları 
bu gazetede Scrutator imzasiyle çı
kar - bu akıam park otelinde Ulus 
için konuştum ve kendisinden mem
leketimiz hakkındaki intibaları, Av
rupa, Uzak Şark meseleleri ve Mil
letler Cemiyeti hakkındaki düşünce
lerini aordum: 

- Söyliyeceklcrinize gazetemizin 
hrilcri parlak bir İngiliz mütefekki
rinin dlişüncclcri olmak bakımından 
büyük ehcmiyet vereceklerdir, dedim. 

Mister Herbcrt ricamı büyük bir 
nezaketle kabul etti ve derhal konuş
lılağa başladı : 

Y anyana iki memleket 
- Tilrkiyc'de yanyana iki memle

ket, daha doğrusu iki zihniyet var. 
1'iriıi ihtipmlı mazisiyle imparator
l11tu ve imparatorlukları veren latan
hılı, öteki bütün karakteriatiğiyle 
tilr)r milletini veren Ankara ... 

Ben p.lıaan tUrk milletinin, o in
aanlık tarihinde bUyilk roller oyna
yan, büyük itler baıaran, ekseriyetle 
muvaffak olan, bazan muvaffakıyet
•izliğc uğrayan ve tarihinin bittiği 
zannolunan noktada yepyeni bir dev
let kurmak kabiliyetini gösteren türk 
nıilletinin İstanbulda tanınamıyaca
iına kaniim. ı 

Tiirk Ankara 
Türk milletini tanımak için Ana

dol u'yu, en az Ankarayı görmek lfi.· 
aınıdır. Eğer sizi darıltma.zsa lstan
bulun bana biraz kozmopolit görlin
dUğUnü de söyliyebilirim. Ankarada 
tUrk ve türkün bliylik lideri başka 
bir iklime gcçmif, baıka bir havaya 
kavutınuf, başka bir muhite intikal 
•tnıit gibidir. 

E,ın bir Sel: Atatürk ••• 
Derhal kaydedeyim: Türk mille

tinin Büyük Şefi bütUn tarihte e'ine 
et\der tesadüf edilir yüksek bir şah
tiyettir. Tarihte tek başlarına impa
ratorluklar kuran kimseler az değil
dir. Eğer onlardan farklı tarafı olma
laydı Atatürk de bunu yapardı. Mil
lt hıududların dıtına çıkar, belki bir 
~P&ratorluk kurardı. 

••• ve eaeri 
Fakat Atatürk'ün eseri bir impa

tltorluktan çok daha büyük bir ıey
dir. Tür.kiye barbtan,. imparatorluğu
llu taınamiyle kaybederek çıkmıştı. 
tlinde kalan memleket parçaları o
llun ıncak ilk gcniılcmc devresindeki 
topraklarından ibaretti. Böyle bir va
~~ette .zaferi kazanan Atatürk'ten 
::-tk& herkes, kaybolan imparatorlu
lu tekrar kurmağa çalışır, kabiliyeti
ile göre belki de bu işi başarabilirdi. 

. AtatUrk'lin mümtaziyeti böyle dü
tlintnemeainde, kurtardığı türk vata
llında tUrk milletine yüksek bir ha
>'•t ve medeniyet seviyesi vcrmeği 
~eınleketin bütün kaynaklarını harc
ı ete geçirerek, işleterek, hulba mem
lcelcetin bütlin efor'larını gene memle
l et Üzerinde temerküz ettirerek ça-
l§tırınayı tercih etmesindedir. 

·Büyiik bir a1Jker 
l>arlak eser Atatürk'ün mükcm

~eJ .~~.erjisinin' ve hududsuz uzak gö
C lluluğünün neticesidir. Harbtan 
b ilzi çıkan asker Atatürk'ün, muhare
y e biter bitmez, göz kırpma süratiyle 

1.'PYenj bir sistemi keşfetmesi, bu 
~•te~i tatbik için her şeyi hazırla
bt'~· ınsan dehasının öyle harikulade 
o] r 1nkişafıdır ki, ben tarihte buna eş 

ltak bir şey görmedim, 

B Tanı bir demokrat 
lrlo]c en AtatUrk'ü tam mfi.nasiyle de
')'o rat ve tam minasiyle halkçı sayı
dl~~tn ve bir İngiliz olarak onun ra-

- demokrat olduğunu aöyliyo· 

rum. Ke~disi muvafık gördüğü en 
ameli tedbirlerle türk milletini yetiş
tirmektedir ve kendisinin bu işte en 
salahiyetli şahsiyet olduğu şüphe gö
türmez. İlave ediyorum: Atatürk 
devrimizin en kudretli şefi ve en ge
niş manasiyle en hür düşünceli ada
mıdır. 

Ankara 
Ankara türk ve yeni olmakla tema

yliz ediyor. Şehrin mimarisi, muvaf
fakıyetli bir eser sayılabilir. Burada 
en sevdiğim manzara, gardan şehre 

doğru bakıştır. Bir tarafta ova, ve 
maziyi bütün karakteristiğiyle veren 
eski kale .. ve dağın eteklerinden mü
him bir anfiteatr ihtişamiylc dalga 
dalga inen yeni umran ... Bu manza
rayı unutamıyacağım. 
. Şehir iyi bir plana göre inkişaf 

etmiştir ve parlak bir istikbal vadet
mektcdir. 

Kültür i,leri 

Amerikan donanmcuından bir kıamı Nevyork Limanı önünde 

Mikado teminat vermedikce 

Amerika tatmin edilmiye,ek ! 

Bir Japon 
muhribi 
batırıldı ! 

Hangkong, 18 (A.A.) - Muhtelif 
cinslerden mürekkeb 30 japon harb 
gemisi, Amor'un dış limanı olan Kimoi 
açığında toplanmı§lardır. Amor'da va· 
ziyet gergindir. Burada japonlann ka
raya çıkmasından korkulmaktadır. 

Çin'in cenubunda muhasematın 

başlaması ihtimaline binaen Kwong • 
tung'dan Hongkong'a yüzlerce mülte
ci gelmektedir. 32 kilomctrl" uzunlu • 
ğunda olan Hongkong hududu boyun· 

(Sonu 8. inci say! ada) 

Ankarada beni aynı derecede mü
tehassis eden şeylerden biri de türk 
mekteblerinin ve terbiye müesseaele

(Sonu 8 inci say/ada) Panay'in kasten batlrlldığı kanaati var! Gen~ral . 
Vaşington, 18 (A.A.) - Herkes Sulh ve tecerrild taraftarı olan H untzıger'ın 

;;JW Panay hadisesinin fena bir teaadüf mahfiller bile hUklimete hücum et
eaeri olmayıp meıul japon makamları mckten vaz geçmişlerdir. Hallr japon-
tarafindan kasden yapılmrı olduğu ya ile silahlı bir ihtilafa münı:er ola- sözle rı· 
hakkında Reisicumhur ile Hariciye bilecek maceralara muarız bulıınmak-
nezarcti tarafından ızhar olurıan ka- la beraber timdiki milli ittihad hisle-

Kızılayın 60 ıncı yıl 
dönümü için hazırhk 

Tören proOramı tesbit edi idi 
Krzrlayrn 60 ıncı yılclönümünü kutlama programını hazırlamak üzere 
clün bir heyet toplanmııtır. Bu toplantıya aicl talailat 8. inci aaylaclaclır. 

naate iştirak etmektedir. (Sonu J Dnca sayfada) 

Hatay seçimini baltalama 
politikası devam ediyo;r 

İtalyan basını da Garo'nun yolsuz 
işlerini tebarüz ettiriyor 

İskenderun, 18 (Hususi) - 'Garo, in- ı nilerin hfi.misidir. Bundan sonra da bu 
tihabatta unsurları biribiriyle anlaş- himayeyi yapacaktır. Ben her sahada 
maktan menetmek için münasib gördü- sizinle beraberim.,, 
ğü tedbirleri almaktan geri kalmamak- Franıızlar Sancaktan 
tadır. 8 kanunu cvelde muhtelif erme- :> 
ni zümreleri mümessillerini kabul c - ayrılmıyacaklarml.§ · 
den Sancak delegesi mümessillerle ko- Antakya, 18 (Hususi) - Suvcydiye 

.. . . nahiye mlidlirü başta olmak üzere Ha-
nuştuktan sonra şunları soylemıştır: t h. " d" 1 • • ld kl d' ay na ıye mu ur crını a ı arı ı-

"- Her şeyden evci ermenilcr bir rcktif mucibince halka fransızların 
kütle haline girmelidir. Fransa erme- (Sonu 8. inci sayfada) 

ltalya filosu 
Franko filosu ile 

temasta mı? 
Barsclon, 18 (A. A.) - Milli müda

faa nezareti tebliğ ediyor: 
Alicanteck karaya inen bir fransıı 

pilotu Akdeniz üstünden uçarken Co
ıumbrctteı adalarının cenubunda bır
çok İtalyan harb gemileri gôrduğuniı 
söylemiştir. Bu gemiler ası hart> gt:
mileri ile birlikte bulunmakta idiler. 

Alicantc'nin askeri valisi, bund.rn 
bafka İtalyan filosu ile isi İspanyol ge
mileri araaında mütemadi bir irt.ibad 
mcvcud olduğunu bildirmektedir. 

Cumhuriyetçilerin taarruzu 
Banclon, 18 (A·A.) - Milli müda· 

faa nezareti tebliğ ediyor; ''Cumhuri· 
yctçilcrin Tcruel cebheıindcki taar
ruzları kar fırtınalarına rağmen mu
vaffakiyetle inkipf etmektedir. 

Dünkü lik maçlannJa Demir Çankaya - Gençler Birliği 4 -4 beraber kalmışlardır. Yulıarulaki 
reainule y aıar'ın miidalaalaile atlatılan 6ir tehlikeyi aörüyoraun uz. rr alıilat 1. inci mylatlaıtlır l. 

Tcurel tamamile muhasara edilmiş
tir. Cumhuriyet kuvvetleri tehir me
zarlıiının parmaklıklarını zaptetmiş · 
lerdir. Aıilerin biltUn mukabil taarruz 
ları ıeri püaldlrtillmU§tiir. 

Şehrimizde bulunan fransız aakerl 
heyetiyle dün de genel kunnayda mü
zakerelere devam edilmiıtir. 

Misafirler öğle ve akpm yemekleri
ni Ankarapalaata yemiılerdir. 

Fransız prk orduları ili komutanı 
'General C. Huntziger Anadolu ajanıı· 
na aşağıdaki beyanatta bulunmuıtur. 

"- Ankarada büyük türk orduaunun 
Genel kurmayı ile temasa gelmek ve 
İskenderun Sancağındaki fraisız - türk 
teıriki meaaisi icabından olan teknik 
mesaili tetkik etmek üzere hükümetim 
tarafından tayin ~dilmiı; olduğumdan 
bilhassa haz duyuyorum., 

Cenevre mukarrcratı çerçevesi için
de bulunan bu temasa gelme, eminim 
ki, franaız • türk dostluk bağlarmı da
ha ziyade sağlamlaştıracaktır. 

Türk ordusundaki arkadqlarmı ta· 
rafından en samimi bir hüsnü kabul 
gördüm. Bu hususta kendilerine çok 
minnettarım. 

Fıkra 

Milli 
- Evet dostum, tnz osmanlr-islim 

m i J J i ' sini her turlü z ı d ' lardaa. 
tasfiye ediyoruz. Sıksık kem a J is t 
sözünü tekrarlayışımızın sebebi bu· 
dur: Kemalizm' in ileri anlayışını be
nimsemedikçe, ve onu, kafaca ve ruhça 
kavramadıkça, bizim mi J l i 'miz sö
zü size garib gelmekte devam eder. 

i:faşka turlu softa ve sokak demago
jisınaeıı nasıl kurtulurduk? Tasfiye
miz ıc;ınde yalmz basit ev adetlerimiz 
mi vardır? Kafamızı tezadsızlamak da
ha elıenuyetli değil midir? 

iJeçelı Jcadın degil, açık kadın milli
dir! 

:r uzde yıiz yerli zannolunan osman
Jı veya solca düşüncesı değil, ancak 
yem ııesıllerrn şuurlarında derinle~ea. 
ınıwab cetekkuru m il 1 i ' dir. 

AUrtar.c;ı mıllı, türklüğün yenime
~ud zamanlarını kuran m i J 1 i İJte 

buı.:ıur: Aeınalızm'ın ileri, layik, garb
cı, tarih ve dil davSJarından uzak, faht 
Y ı g ı n da 1 k a v u k J u ğ u 'nun ser
mayesi olan mılli, ancak reaksiyonun 
maskesi ıolabilir. Kemalist türklüğün 
birçok ananeleri, onun hürriyet ve kur
tuluşunun başındadır: fakat k6klerini, 
eğer isterseniz, toprağın ümmet taba
kasını aprak, en uzak mazilerde bula
bilirsia.ia. • Fatay 
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Himayesi gereken bir 
müstahsil 

Memleketimiz bir yeniden kuruluşun bütün müsbct arizına malik
tir. Ve bu inşa işi maddi olduğu kadar manevidir. Fabrika ne kadar yeni 
bir mefhum ise, makine mühendisi, cam yahud kağıd mühendisi de o
kadar yeni tip insandır. Kazançlarımız, bunlardır. 

Memleketi yeniden kurarken, "türk müstahsili,. ni unutmuş deği
lizdir. Bu adam, ister pamuk, ister buğday, ister incir yahud üzüm ye
tiştirsin, zaman zaman onun sıluntıda olduğunu işitiriz ve münevver 
yurddaş bu haberi yazı yahud sözle her tarafa ilan ederken, devlet der
hal harekete geçer ve lazım gelen yardımlarda bulunur. 

Fakat bizde bir "müstahsil,, daha vardır ki, şimdiye kadar onun 
üzerinde alaka ve himayeler organize edilmiş değildir. Bu müstahsil; 
türk münevveri yani Türkiye için "fikir" yahud "sanat" istihsal eden 
adamdır. Bu, ister muharrir, şair, ressam, ister gazeteci, tiyatrocu 
yahud müzisyen olsun, layik olduğu himayeyi, bugüne kadar görme
miştir. 

Ekonomi ve arttırma hattası 
kapandı dün bir törenle 

Romancı, bir romanda, ortalama olarak 150 lira kazanamaz. Res
sam, sergilerde, kapıları aşındırır, yalvarır, sitem eder ve neticede bir 
iki aylık nafakasını çıkarırsa ne ala 1 Bundan baıka, ya reasam bir yer
de daktilo, mütercim ve memurdur; ya romancı, herhangi bir devlet 
dairesinin mümeyyizi ve müfettişidir. 

Fikir ve sanat, bir memleketin en yüksek değerli istihsalatıdır. Bun
ları daima idhal mecburiyetinde kalmak, moral minnet altınından kur
tulmamak demektir. 

Hep biliyoruz ki, bizdeki fikir ve sanat istihsal cihazı bozukdüzen 
bir ıeydir. Ne esnafında mevki ve itibar ne de emtiasında kalite ve kar
lılık vardır. Fikir ve sanat ehlinin sayısı 500 ü bulmaz, acemileri ve te
kai.idleri hesaba sokmak şartiyle. Şimdi cerre çıkmaya müsaade edelim, 
ortalığı 20.000 yobaz kaplar. Halbuki biz, fikir ve sanat mensublannın 
sayısını 20.000 e çıkarmalıyız ki, müsaade edildiği gün dahi, irtica, yo
bazsız ve mesnedsiz kalsın. 

Fikir adamı, ilim adamı, sanat adamı, himayeai için hemen esaslı 
tedbirler alınması lazım olan insandır. Ve bunların topunun birden hi
mayesine fazla masraf da gitmez. -Burhan BELGE 

Bugünkü 
at yar1şlar1 

Finans bakanlliında 

tayin, terfi ve nakiller 

Dün Hukuk fakUltesinde Ekonomi 
ve arttırma haftasının kapanma töreni 
yapılmıştır. Törende kurum ba!lkanı 
Kazım Özalp, Kurum erkanı ve kalaba
lık bir davetli bulunmuftur. Hukuk 
fakültesi dekanı B. Baha Kantar bir 
söylev vermiş, bunu Hukuk talebe ce
miyeti reisi B. Abdülkadirin söylevi 

Mısır krahna 
düğün hediyesi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Pren

ses Abbas Halim, Mısır kırahnın dü
ğününe hediye olarak gönderilmek ü
zere Beyoğlu kız enstitüsüne her biri 
bin lira kıymetinde elli küsur parçalrk 
sofra takımları ısmarlamıştır. 45 kız 
talebe iki ay çalışmak suretile işi bi
tirmişlerdir. Bu takımların bütün işle
meleri altın sırmadandır. Bu münase
betle mektebe gene mısırlı zenginler 
tarafından bafka siparişler de veril
miştir. 

Altmııhk bir 
ihtiyar ölClürüldu Ankara halkının on bir haftadanbe

ri büyük bir alaka ile takib ettiği ıon
bahar at yarıJ1arınm on ikincisi bugün 
aaat 14,30 da ıehir hipodromunda yapı. 
lacaktır. 

Sasun malmüdürü BB. Hamdi Geli
bolu malmüdürlüğüne, Maraş eski va
ridat direktörü Hüaeyin Ilgın malmil- ~stanbul, 18 (Telefonla) - Evelki 
dürlülüne, dava vekili Enver Mene- gece U~üdarda Onnik Acemyan a~m
men hazine avukatlığına, açıktan 1b • da 60 yaşında biri ağzına mendil tıkan
rahim hukuk müıavirliği muakkibli - mak ve sekiz yerinden yaralanmak su-

Birnid lcoıu, tatıı 'lwıusudur ğine, avukat Şakir Uşak hazine avu. retile öldürillmliştür. Acemyanın ölü
Uç yqındaki yerli ve yarım kan in· katlığına, İstanbul avukatlarından Su- münden komşusu Kirkor, perşembe ak

gilb erkek ve diti taylara mahsustur. ad İstanbul hazine avukathima, Ka- şamı, ancak merak saikasiyle haberdar 
• la tıl ktt K olabilmiştir. 

Bu koşuya gır~n tay ~ aa ~ r. o- sımpaıa tebliğ memuru Arif latanbul 
ıunun mesafesı 1800 metredır. Bu ya- levazım amirliği muhuebe kltibliği _ Xatillerln iki kişi olduğu tahmin e-

b · kt di İ diliyor. Zabıta Acemyanın yatak oda-
rııa eı at gırme e r: ,. ne, açıktan clal varidat genel direk-

1 _ Bay Klhya otlunun Ülker ı tlSrlüğU daktiloluğuna, Beyog·ıu tahsi- ıundaki masanın üzerinde bir küçük 
(kil 5) B A Atm Mal rakı 9işesi, yarım bardak su, bir de 

o 58, • 2 - · • anın - ]it direktörIUfU memuru Esad Balı-
kap'ı (kilo 56,5), 3 - B. Kahramanın kesir tahsil ıubesl efliğine İs~anbul mektub buJm~~tur. . 
Sadası (52 kilo), 4 - R. Ahmed İne - ' ' İ Mektubda ıoyle denmektedır: 

"'lü N lı ('....ıl 110 ") 5 B y tahsil memuru Necmeddin ıtanbul "B" b d hle'- l • . . ..1 go n az aı &ı o ., ,., , - . a- h il b fJiğ" A k tah 11 ız u a amı a AASız ıgı ıçın o -
k b Ah"'· G'"l • (kil 50 5) tas §u e ıe ıne, nara s 

u ı nın u canı o , • kontrol memuru Fahri tahsilat kon- .dürdük. Kendiıi budan başka sigara 

ikinci 'lwıu, handikaplıdır trol memurluğuna, İncesu malmüdürü kaçakçılığı yapıyordu. İmza: 
Uç ve daha yukarı yaştaki hallı 

kan ingiliz at ve kısraklar~ mahsuıtur. 
İkramiyesi 400 liradır. Meaafesi 2100 
metre oJan bu yanıa Said Halimin üç 
atı girecektir: 

1 - Novice (60 kilo), 2 - Seman • 
dair (58 kilo), 3 - Copafn (56 kilo). 

V çüncü koıu, kuvvet 
koıusudur 

Nevzad tahsilat kontrol memurluğu- Galatada Faka Basmaz Zeki,. 
na, Pazar kaymakamı Ahmed milli em- Polis tahkikata devam etmektedir. 

lak dlrektlSrlUlU tedldk memurluğu-

na tayin edilmişler ve evrak direktör
lüğü daktilosu Oaman, müıavir avukat 
Recai, Ayancık hazine avukatı Meh
med, merkez muhasebeciliği memuru 
Receb, İstanbul tahsil kontrol memu
ru Nejad terfi ettirilmişler ve Mutki 
ınalmlidliril Sami vekllet emrine alın
mıştır. 

Kamutay çağrılan 
X Dahiliye Encümeni 20-xu-937 

pazartesi günü saat 10 da top]anacak
tır. 

X Arzuhal encümeni 20-12-1937 
pazartesi günü saat 10 da topJnaacak
tır. 

takib etmiştir. Bundan 4;1onra profesör 
B. Yusuf Kemal Tangırşenk söz söy
lemiştir. En sonunda kurum reisi Ge
neral Kazım Özalp söz almış, gençliğin 
heyecanJa iştirak ettiği haftanın gene 
gençliğin başanlariyle önümüzdeki yıl 
daha güzel oJacağmı tebarüz ettirerek 
haftayı kapamıştır. 

Köy ·imeceleri ve 
köy proğramları 
İç bakanlık köylerdeki imece işleri

le köy programlarının tatbik şekli et
rafında yeni kararlar almış bulunmak
tadır. Bu kararlara göre münhasıran 
köylünün el ve kol kuvvetine dayanan 
işler nüfusu beşyüze kadar olan köy
lerde tatbik edilecektir. Nüfusu 500 ile 
1000 arasında bulunan köylerde zaruri 
olarak para ile yapılması lazım gelen 
işler köy programlarına katılacaktır. 
Nüfusu binden fazla olan köylerde i
meceli işler yapılabilecek, yalnız bu 
işlerin kayıd ve şartları köy kanunu 
ve diger kanunlarımızla köylüye tah
mil edilen paralı işler, yıllara taksim 
edilecek ve imece işlerinden köylünün 
gelir ve ihtiyaçlarına uygun olanlar 
başa alınmak şartiyle koy idareleri, 
1938 köy çalışma planlarını şimdiden 
hazırlıyarak köy büdceleriyle birlikte 
tatbik mevkiine koyacaklardır. 
Diğer taraftan lç bakanlık, deneme 

yapılmak kaydiyle vilayetlere gönde
rilen hesab defterlerile, bücke örnek
leri etrafında gelen raporlar üzerine 
hesab tekniğine uygun ve hesab müte
hassıları tarafından hazırlanarak bas
tırılan tek defter usulü ile büdce ör
neklerini de bugünlerde vilayetlere 
göndermeğe başlıyacaktır. Bu defter
lerde köylümüzün vaziyetlerini her 
vakit kontrol etmek imkanı mümkün 
olabilecektir. 

lstanbul limanında 

işle rartlyor 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Limanda 

it artmıt ve antrepo ve amele azlığı baş 
göıtermiştir. Sirkecide tamir edilmek

te olan eski gUmrük binasının bir an 
evel antrepo haline konulması için ça
lı9ılmaktadır. Şimdiki halde limanda 
çalışan işçilerin sayısı 840 dir. 
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Ankara Halkevi tam 
faaliyet devresine girdi 

Dünkü çahşmalardan bir kaçı 
Kış gelip Ankara kalabalıklaştıktan aonra; çalışma mevsimi• 

ne giren Ankara Halkevi, birçok kollardan hararetli ve devamlr 
bir faaliyete girmit bulunmaktadır. 

lnhisarlarda 
yeni bir plôn 

Satıı f latlarında 
tenziller yapılacak 
İnhisarlar genel direktörJüğü hükü

metin Başbakan B. Ceral Bayar tara
fından Kamutayda okunan programın

da zikrettiği esaslar dairesinde bir 
plan hazırlamağa başlamıştır. 'Genel 
direktörlük bu pHinın hazırlığını en 
kısa bir zamanda bitirerek Bakanlar 
heyetine sevkedilmek üzere Gümrük 
ve İnhisarJar bakanlığına gönderecek
tir. Planın anahatları şunlar olacak-
tır: 

1 - İnhisarlar idaresinin imalat ma
liyetini indirmek ve daha fazla ticari 
bir hale getirmek suretile dış satışı ar· 
tırmak ve hasılatı yükseltmek, 

2 - İnhisarlar mamulatı satış işini 
planlaştınnak, 

3 - Türk eksper ve harmancılannı 
ecnebi sanat arkadaşları arasında 
mümtaz bir mevki sahibi yapmak, 

4 - Şarap ihracatını artırmak, 
5 - Tuz ihracatını artırmak, 
6 - Tütün limited §.irketini takviye 

suretile tütün satışını esaslı bir şekle 
koymak, 

7 - İnhisarlar mamulatında ihraç fi. 
atını en rasyonel bir şekilde temin e
decek olan maliyet fiatına kadar indir
mek, 

8 - Dahili fiatlarda büdceyi ıaramı
yacak şekilde tenzilat yapma.k, 

9 - Sağlık ve temizliğe tealJuk eden 
ispirto fiatları ile hafif alkolJU içki
lerde tenzilat yapmak, 

10 - Tütün cinsinin ıslahı için ecne· 
bi memleketlerden tütün tohumu ge
tirtmek. 

28 Milyon kilo 
tütün satıldı 

Şehrimize son gelen malfünata gö
re Ege mıntakasındaki tütün ıatııı 28 
milyon kiloyu bulmugtur. Bu suretle 
rekoltenin sekizde yedisi satılmıı ve 
müstahıil elinde ancak dütük kalite
de 4 milyon kilo kadar tütün kalmıt -
tır. Bu tütünlerin de en kısa bir za • 
manda satılacağı tahmin edilmektedir. 

Yeni mahallede yangın 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bu ak

şam Yenimahallede bir yangın oldu. 
Ateş Dr. Rüknettinin evinden çıktı ve 
dört ev yandıktan sonra söndürüldü. 

Bir taraftan köy gezileri tertip 
edilirken, bir taraftan da kah· 
velerde konf er anılar ve filmler-
e telkinler yapılmakta; bir ta" 

raftan kütüphaneler; bir taraf· 
tan temsil ve konser salonları 
dolup boşalmaktadır. Ankara 
Halkevinin nasıl canla ba1la ça" 
lıştığının bir delili olmak üzere 
dünkü faaliyetlerini rasgele sı• 
ralıyoruz: 

Dün, Halkevleri içtimai yardıııs 
kolu üyelerinden beş-altı muallim E
timesud civarındaki köylerde köy ço
cuklariyle konutmak ve çocuk terbi· 
yesi etrafında etildler yapmak üzer• 
saat 14 de bir gezintiye çıkmışlardır. 

Hazırlanan program mucibine• 
Elvan köyüne gidilmiştir. 

Elvan köyü, Etimesud'un altı ki· 
lometre şimaJinde, 175 nüfuslu bir 
köydür. Otobüs evvela yeni yapılan 
köy okulunun önünde durmuş, gelen• 
ler orada köylüler tarafından karşı
lanmıştır. 

İlk önce okul binası, sonra parti 
ocağı geziJmiştir. Köy eğitmeni İs• 
mail köyde 60 talebe olduğunu söy• 
!emiştir. 

Halkayı teşkil edenlerin arasın

dan 8 yaşında sarı saçlı bir kız çocu• 
ğu ortaya gelmit ve şu şiiri okumur 
tur: 

Şu yeryfizünde varsrn, 
!sterse gün kararsrn, 
Başımızda sen varsın 
Yaşa yüce Atatürk! 

Bu şiir şiddetle alkışlandıktaıı 
sonra eğitmen diğer bakımlardan da 
gelenlere izahat vermiştir. 

Geç vakte kadar tetkiklere devanı 
edilmiştir. Akşamın alaca karanlığın· 
da tekrar Ankaraya dönülmüştür. 

Halke«Jinin İçinde 
Halkevinin içinde de diln faaliyet 

çok fazla idi. Alt kattaki . çocuk kü• 
tüphanesi sabal)tan dolmut bulunu• 
yordu. 

Bu ak,.m verilecek halk konaerl 
için Halkevinin musiki§inas Uyelerl-' 
bir arada hazırlanıyorlar, prova yapı
yorlardı. 

Büyük salonda, 1ametpafil Kıs 
Enstitüsü talebeleri Halkevinin yar• 
dmıiyle tasarruf haftasını kutlayaıı 

bir müsamere tertib etmiılerdi. 
Saat 18 de profesör Şevket AzlS 

Kansu, sanatın tarihten önceki doğu
şu ve kaynakları mevzulu değerli 
bir konf er anı verdi. 

Saat 20,30 da Halkevi üyeleri ta· 
rafından Hamamönil ıemtinde iki kr• 
raathanede sıtmadan korunma, orman 
yetiştirme ve ağacı koruma ve taaaP 
ruf hakkında konferanalar verilmt,. 
filmler gösteriJmittir. 

Saat 8,30 da evin büyük salonun• 
da Riyaseti cumhur orkestrasından 
ayrılmıı salon orkestraaı taraf mdaJl 
bir konser verilmi,tir. 

Uç ve daha yukarı yaştaki yerli 
halis kan inıiliz at ve kısraklara mah
ıuıtur. İkramiyesi 450 liradır . . 2000 
metrelik bu koşuya altı at girecektir: 
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Dünkü günü Halkevinin en faal 
ve verimli günlerinden biri olduiu 
için değil, rasgele, en yakın bir misal 
olduğu için seçmiş bulunuyoruz. 

1 - B. Fikret Atlının Tomru'su 
(62 kilo), 2 - B. İamail Tekçenin Çe
lenk'i (60,5 kilo), 3 - B. Salih Teme
lin Taıpınan (57 kilo), 4 - B. Salih 
Temelin Gircin'i (57 kiJo), ·" - B. A
kif Atsunun Baylan'ı (55,5 kilo), 6 -
B. Atmanın Dafyası (55,5 kilo). 

Dördüncü koşu handik·iiplıdır 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarım kan ingiJiz at ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi 37 5 liradır. 
2400 metrelik bu koıuya beş at gir• 
cektir : 

1 - B. Salih Temelin Mahmureai 
(59 kiJo), 2 - B. Fahri Ataçerinin 
Ceylan'ı (54 kilo), 3 - B. Salih Te -
melin Gülizar'ı (53 kilo), 4 - Mareşal 
Fevzi Çakmağın Bayburt'u (49 kilo), 
5 - B. Şabanın Bozkurtu (45 kilo). 

Beıinci kof u 

Bu koşu, dört ve daha yukarı yaş
taki haliı kan arab at ve kısraklara 
mhsustur. İkramiyesi 300 Jiradır. Me
aaf esi 1800 metre olan bu koşuya sekiz 
at (irmektedir: 

1 - B. İskenderin Al şahini ( 60 
kilo), 2 - B. Ahmedin Ünlüsü (60 ki
lo), 3 - Binbaşı Sadıkın Cam (60 ki-
10), 4 - B. Mehmed Durunun Mesudu 
(60 kilo), 5 - B. Şemıi Tanakın Bah
tiyarı (58,5 kilo), 6 - Yüzbaşı Fevzi
nin Sevim'i (58,5 kilo), 7 - B. İıken
derin GüJer'i (58,5 kilo), 8 - Yüzba
fl İhsanın Nccmesi (58,5 kilo). 

Bugünkü yarışlarda çifte bahis bir 
tanedir. Uçilncü ve dördilncil koıular 
arasındadır. Bugünkü programa bir 
de ikili bahis illve edilmiıtir. İkili ba· 
his betinci koıudadır. 

Kan portakallar1 
Endülüslü arab ıairi Ebülbaka 

Salih'in bir "Endülüs mersiyesi,, 
vardır ki hem tarihi, hem edebi kıy
meti itibarile kuvvetli bir eserdir. 
Bir hezimetin bütün acısını yüre
ğinde duyan bu şair, bu mersiyenin 
bir mısraında : 

"Valanııiya'ya sorunuz, Moniya ne halde
dir?,. 
demektedir. 

Bu arabca mısraı, bugün, dilediği
nı'ı: dile çevirerek - çünkü lspanya 
sava§ boylarında şimdi dünyarun 
hemen her dili konuşulmaktadır. -
tekrar ederseniz olur. Çünkü ispan
ya, bu mersiyenin yazılmasından 

asırlarca sonra yine ~airlere mersi
yeler j/ham edecek kadar perişan 
bir haldedir. 

Ahmed Şükrü Esmer, dünkü dI§ 
icmalinde Franlcocuların ıimdiye 
kadar Madrid'e taarruz etmeyişleri
ne iki sebeb gösteriyordu : 

1 - Araya ramuanrn girmesi. 
Malumdur ki Frankonun birçok kı
ta/arını faslı müslümanlar teşkil e
diyor. Ramuan ayı içinde bu kıtala · 
rın harbetmek istemedikleri, bu 
yüzden Franko'nun da bayramı bek
lediği bildirilmişti •.... 

2 - !kinci bir :ıebeb de portakal 
mahsulü imiı. 1.spınyanrn biJyiJk bir 
portakal ihracatçısı olduğu bilini
yor. Franko, portakal mabsuliJnü 
satıp elde edeceği para ile harb mal
zeme.si satrn ılıcak ve taarruza baş
Jayacıkmıı ••.• 

Rımazın, bayram ve katolik, nu
yonılin Frankol Şair Ebillbaka Sı
lib, yııanydı. hllıi bir merıi1e dı-

ha yazardı! 
Sonra her biri birer bombayı, her 

sandığı bir topu, bir bombardıman 

tayyaresini gözünüzün önünde can
landıran İspanyol portakalları -
yiyecek olsanız, boğazınızdan kolay 
kolay geçer mi l 

Biz, J~i kırmızr çıkan portakalla
ra "kan portakalı,, deriz. Franko
nun sattığı portalcal/ara ise ister 
kırmızı, ister sarı olsun, toptan o a
dı vermek kabil olacaktır : 

- Kan portakalları 1- T. 1. 

iU eyva ve sebze tabirleri 

OkumUflUDUzdur: Ekonomi ve 
arttınna kurumunun fÖyle bir dö
vizi var: "Şam fııtıiı diye anılan 
fııtık, yalnız Gaziantepte yetiten 
türk fıatıiıdır. F11tık gibi olmak 
iıtiyen Antep fııtıtı yeri,, 

Fııtık ıibi tetbihi bana dilimiz· 
de türlü mani.tara ıelen ve hepıi 
de yemiılerclen, aebzelerden alm
mıı bir takım ti.bir ve t91bihler bu 
lundufunu ha.tll'lattı. 

M ... li. "fıatık gibi,, aemiz, top
lu demektir. "Turp ıibi,, aıbatlı 
ve aailam manlama ıelir. "Şal
ıam gibi,, patavat11z, "armud gi
bi .. , "ahlat gibi" • "hıyar gibi .. de 
danıalak, kaba aaba manaıma ge
lir. "Kabak gibi,, gayet zahir, i.ti-

kar demekdir de "bal kabağı gi
bi,, yine dangalaklık manasını ifa
de eder. 

Elma gibi yanak, kinz gibi du
dak tetbihlerini saymıyorum. Bun
larda hiç olınazaa, - eaki tabiri 
kullanalım - bir vechi ıebeh var
dır. Ötekileri kim bilir, naııl ol-

muı da bu manalAra gelmİftİr, bil
miyoruz. 

lnaanla~ gibi meyvaların, aeb
zelerin de taliliıi, taliaizi var de
mek! 

Bir yayanlar kıral.ı 

- AUi.h bir kimaeye yürü ku
lum dedi mi •.•. 

Bizde böyle bir tabir vardır. Kı
rımlılar da bu tabirden bir maz
mun çıkarmıılardır; derler ki : 

- Allah taliaiz bir adama "yü
rü kulum ... ,, diyecek oluraa, o, 

eıekte iae iner; yayan gitmeie 
ı>atlar. 

Evelki gün ıenç bir Avmturya 
ıporcuıu Graç ile Ankara araım
:laki 3600 kilometreyi yayan yü
rüyerek ıehrimize ıeldi. Buradan 
Arabiıtan, Hindiıtan, Çin yolile 
20,000 kilometre yol yürüyerek 
1940 Olimpiyadlarmda Tokyoda 
buhmacakımf. 

Acaba bu da kendisine allahın 
"yürü kulum!., dediklerinden mi
dir? 

Çin yeniden kocaman ordular 
hazırlıyor; onun için 1940 da harb 
biteceğe benzemiyor. Panay hadi
sesinden anlatıldığına, yahud ja
ponların anlattığına göre de ja
pon tayyarecilerinin gözü çinli ile 
yabancıyı pek ayırdedemiyormu§. 
Onun için bu delikanlıya Çin sa
hillerinden geçerken dikkat tavsi
ye etmeli 1 

Y ~amak, ya~mamak ! 

liir fransız derııısınde yazılıp 

tercümesi dünkü Uluı'ta çıkan bir 
makaleden bir iki satır: "Bir in
ıan vücudunda hayat fonksiyonla
rını aon derecede yavatlatmak, 
hatta durdurmak, bu suretle onun 
ihtiyarlamaıına mani olmak müm
kün müdür? Yani kıaacaıı, uzun 
ve yahud kıaa tevakkuf faıılaları 

ile muhtelif devirlerde ayrı ayrı 

Yatamak mümkün hüdür? •• 
Bu aatırlar, bana emekdar bir 

türk gazeteciai olan merhum Var
tan Efendinin bir tözünü hatırlat
tı : 

Bir gün bir tanıdıiı Vartan'ı gö
rünce ona: 

- Seni yıllardan beri ıörmemit
tim; fakat Vartan, hiç de ihtiyar
lamamıtım I Demiı ve rahmetli
den ıu cevabı almıttı : 

- Yatamıyorum ki ihtiyarlıya
ynn 1 

Emekdar ıazetecinin bu eıpri'
&inde ilmi bir taraf bulunduğu da 
ölümünden aonra anlaıılacakmıt 
meier 1 • 

Ankara Halkevi, vaktini temiz v• 
heyecanlı bir atmosfer içinde, fayda· 
lı ve verimli geçirmek istiyen herket 
için Ankarada gidilecek en güzel bit 
yer halini a]mıştır. 

Karı'ta ııfınn altında 

9 derece soğuk var 
Dün Ankarada hava kapalı ve hafif 

rüzgarlı geçmiştir. En düşük ısı 3, eıı 
yüksek ısı da 12 dereceye kadar çık
mıştır. 

Yurdun doğu ve cenub doğusu sisli: 
diğer yerleri kapalıdır. 24 saat içindek1 

yağı~arın karemetreye bıraktığı sıJ 
mikdarı Çanakkalede 21, Edirnede 19, 
Tekirdağında 5 kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısı Karsta sıfıı11 

altında 9, en yüksek ısı da Antalyada 
22 derecedir. 
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Tahsildar aranıyor 

1c~ J.1..- .. nenin baairan ve birinci
h ~11'!'1 ayları ortalarında Amerika 
._!luı~~ti, ~rçlularma bir talebna
t ronderı.r ı Bu, bir bankanm 
d~nziıtı ettifi heaab puauluı ıibi
~ Harb içinde yapılan ikrazattan 
t. un anuı ve mürekkep faiz tu
t ~ ııe iae, Amerika bu meblafın 
~•Ye.İni, lnriltere, Fr.naa, İtalya 
d difeır b~Ju olanlardan taleb e-

p ,. k t b ld k . Haydudlarla ~~.ayın as en atlrı ığı anaah var! 1 • v ... •• ...... • .. ..... .. ............. ".. ........ ... ........ .,, • .... • .. çarpışma ar 
Köy kalkınması için 

çahşmalar 

~· Onlar da ileride müzakereye 
rll'İterek bir teavi;ye tarzı bulacak
•rını bildirirler. Ve alacak verecek 
~&eleai altı ay unutulur. Erteai al
h •Ylrlt vade geldifi saman, ayni 
i ~ ... b puauJaaı geçmif altı ay Irk fa
l~~ de ilavesiyle gene gelir. BorÇ
l~ ._, a)'bi cevabı verirler. Aradan 
.._ tı ay daha ıeçer. Beı aenedenberi 
cll~ele bu yolda devam edip ıi
d Yor. Bu defa birinci.kanun ortum
d~ Anıerilıca ıene alae&klannı iate-

' l'e ayni cevabı aldı. 
~lar meaeleainin tarihi ıudur: 

~ 931 aeneaine kadar Almanya 
~Pa devletlerine tamirat borcu 
·--n1ol'du. Avrupa devletleri Al
~Yadan aldıklan tamirat para· 
'~Yle Anıerikaya olan borçlarını ve
"'Y0rlar; Amerika da Almanyaya 
:•ra ikraz ediyordu. Binaenaleyh 
~· Amerikadan ·ikraz auretiyle 
d • Alman;ya'ya ıirer. Almanya
İıııaıa_ lıun.irat borcu teklinde çıkar, 
d &'•ltere, Franaa, ltalya ve diier 
ti ~letlere ıirer. Bu memleketler-
•ll de harb borcu tediyNi fekF · e 

~•icar ve tekrar Amerikaya girerdi. 
ti 8\1. devri daim 1931 buhraniyle 
I \ll'du. Amerika Almanyaya para 
~aı etmedi. Almanya da tamirat 

c:unu ödemedi. Bunun üzerine o 

Mikado teminat vermedikce 
..> 

Amerika tatmin edilmiyecek ! 
(Bııı 1. inci ıay/adı) 

ri geçmlıteki ihtllıflarla teı.ıtd tet· 
kil etmektedir. Filhakika Panay hl· 
diıeli, merbut ıeyriıef ıin haklarına 
bir tecavUı addedilmekte ve buıult 
menfaatler pllnından mlltt pllM in
tikal etmlf bulunmaktadır. 

Zannedlldiğine gCSre, Japon impı· 
ratoru orqu ve bahriyeainin vUkaek 
şefi ufatiyle Ruıvelt'e tıleb t.dilen 
teminatı 'Vermedikçe Amerika hilkl.l· 
metl tatmin edllmlı olmıyacJktrr. 

Amerikan filoıu hasır 

Japonlar tarafından batırılan amerikan Panay topçelıeri ve uzak 
ıartalılıi amerikan ~i~'!'ı Y arnell ile gene uzalı farlttaltl 

lllR•lız amiralı Little 

Kudüs, 18 (A.A.) - Tulkerim hava
lisinde otuz kadar haydu?un dolaştığı 
bildirimiş oldufundan hükümet ma
kamları bunları yakalamak üzere aake· 
ri kıtaların yardıınlyle bUyUk mikyas
ta harekat yapmağa karar ~ifler
dir. Bir çrpıgma neticesinde Uç arap 
ölD'IUf ve bir inıiliz 11keri hafifçe ya-
talannuttır. . 

Yafa civarında Hayfa ve Kudilıün 
bir m&hallMinde bombalar atılmı9tır. 
Maddi hasarat vardır. 

Arttırma ve yerlimah 

haftaıınin ıon günü 

lzrnir'de 
bmir, 18 (A.A.) - Sekblncl art

tırma ve yerli malı haftaeının IOn gU
nU olan bugUn saat 15 de cumhuriyet 
alanında Atatürkün heykeli önünde 
büyük bir toplantı yapılmııtır. T6rene 
mektebliler de iJtirlk etmJılerdlr. 11 -
bay ve C. H. P. Baıkanı Fazlı Güleç 
gayet veclı bir s~ylev vermiJtir. İlba
yrn söylevini birçok hatiplerin genç • 
lerin ve mekteplilerin söylevleri takib 
etmiıtir. Ve bilyilk neıeler içinde tö -
rene son verilmiştir. 

Mara§'ıa 
Maraş, 18 (A.A.) - Ekonomi haf

tası mUnaı~betlyle talebeler tarafın • 
dan temsiller tertib edilmiJ ve halk 
bUyiik bir altka lle bu temsilleri sey • 
retmi~tir. 

Haftanın ıon iilnil olan bue-Un ~en 
likler yapılmış ve söylevler verıtmiıtir. 

CUMHURlYET'te Yunua Nadi, 
Türkiyede hakiki bir kalkınmanın 
en aağlaın temeli köy ve köylünun 
vaziyetini takviye için yapılacak ça· 
lrtmalar olduğunu aöyHyerek diyor 
ki ı 

"Zirai istihsali mikdar itibarile 
arttırarak evaafi itibarile iyileıtir
mek bu iıin gayesini tetkil eder. Bu 
&'•)'eye va11bilmek için aarfedilecek 
pek çok emek vardır. Bu makaadla 
her ıeyden evvel itligal mevzuumu· 
zu tefldl edecek olan memleket zira-
at sahalarında ve bilhasaa köylerin· 
de tedkikler yapılmalıdır. Cumhuri
yet hükümeti ıimdiye kadar bu yol
da çalıımaınıı, ziraate kıyıamdan 
bucağından !aydalar verecek itler 
yapmamıı deiildir. Cwnhuriyet dev-
rindeki wnwni faaliyetin türk eko • 
nomiainde . ıimdiden geç.miıe kıyaa 
kabul etmiyecek bir vaziyet, adeta 
bir inkılab huaule &etinniı olduiun • 
da fÜphe yoktur. 

... lıte hükiimet bu yıl bu mevzua 
el atnuı ve ;,. köylerin yakmdaıı 
yapılacak tedkiklerile baılanuıtsr. 
Geçen 7u baıhyan ilk tedlcikler A· 
nadolu 7aylaaının tiındilik yalnız Üç 
vilayetinde yapılmıt ve mahau.a aön
derilen heyetler bu üç vilayetin ka .. 
nlarmı tetkil eden bütün köylerini 
tarıyarak muayyen makaa.dlara ırö • 
re gözden aeçirmittir. Anadolu ya7. 
laaınnı on dört vilayetini bu auretle 
gözden geçirmek üzent önmüzdeki 
yıllarda bir taraftan bu tedkiklere 
devam olunacak, diier taraftan ted· 
kUdwi yapılıp bitmiı yerlerde dü
zeltme ve i7ileıtinne tatbikatına 
baı1anmıı bulunacaktır, 

~--h Anıerikanm cumhurreiai bu
lanan Hoover, bir aenellk morotori· 

'-lll ilan etti. Bu morotoriuma ıö ... , 
.\111erik& A YrUpa devletlerinden bir 
~ile için borçlannı iıtemlyecek. 
.\~pa devletleri de o sene için 

Denb mahfillerinde amerikan fl
loıunun hıur bulunduf u tam hir em· 
niyetle MSylenmekte ve Japonyl\ tara
fındın tutulacak hareket tau' icab 
ettirdiği takdirde Büyük Okyanusta
ki amerikan filoaunun birkaç ıaat zar 
frnda her ihtimale karşı koymak üıe
re kafi. teçhizatla Çin sularına gön
derilobileceği ilave edilmektedir. 
Böyle bir nümayiş şahsi bir mahiyeti 
haiz olacaktır. Çünkü İngiltere ile 
müştereken yapılacak bir hareket bil
hassa, Çinin cenubundaki menfaatle
ri Amerikanın menfaatlerinden siya· 
de tehdld altına girmif .gibi görUnen 
İngiltere tarafından teklif edildiği aakerlerinln ate9ine marus kaldığı 
takdirde, kamoyun muhalefetin~ ın., hakkındaki haberlerden bahıedildlğini 

• S1Lhb? tıJRO 7 o ... .. ........ Edlrne'dfl 
Edirne, 18 (A.A.) - Yerli malı 

haf tasının sonuncu gUnU münaıcbeti· 
le bugün 1'raltyanm her tarafında ve 
Edirnede büyük geçid alayları yapıl • 
mıt ve blr çok hıtlpler ıöylevler 
vermlılerdir, Yerli malı hıftıaı bura -
da geçen yıllardın daha parlak ve hı· 
raretll ıurette yaf&tılmıttır. 

T edkika tabi tutulmaaı mukarrer 
olan ve geçen yaz Üç vilayetinin ted· 
kikleri bitirilmiı olan on dört Ana • 
dolu yaylası vilayetinin iaimleri fUD• 
lardırı Ankara, Çankırı, Kırıehir, 
Çorwn, Yoziad, Kayaeri, Eaki,ehir, 
Kütahya, Afyon, Konya, Stvaı, To • 
kad, Amasya ve Niğde. Bu Yilayetl .. 
.-in tedkilıcleri beı yıl zarfmda bitiri· 
lec:ek, ve önümüzdeki yıldan itibaren 
11lah tatbikatma aid ilk tetkillt Ea
kiıehirle Ankara araıua.cla 100 köy, 
üzennde yapılacaktır. Her oa kö,. 
anıpu üzerine bir memur konacak 
ve her bet memurun baımd. bir ..._ 
fettiı buJuııacaktw. 

blahyadan tamirat borcu almıya
'•ltlar. 1932 sen:!ıi yaznıda Hooveı
i°"~orium Mneai bitecefi aıralar
.,: ~bnanya bundan böyle tamirat 
~ ~u ııamı altmda par& veremiye
Lo lııai bildirdi. Tamirat meaeleai 
~~da toplanan bJr konferanıta 
~~Udi. Onl&I' eaaaen alamıya-
1 1-tını anladakları tamirat bort-
~-Yaz reçtH.-. 

ı. .A.Vı-upa devletleri, tamirat horç-
l'lnı Almua7a:ra b&fıtl.nc... A· 
~anın da kendilerini haı-b borç· 
~an azad edecetınl aanmıtla.r. 
,dı. Bu aanlarmda yanıldılar, Çünkü 
~erika tamİı'at borçlariyJe lr•di 
'~~caklan araımda bir milnaaebet 
~°'11ıediğini aöyliyerek Avrupa 
.-.ıetlerfndc alaeaklarmı iıte
:~e larar etti. Birincikanun 1932 
b· •itin.in vadeai relince, Franaa ve 
•r dbnre devletler lkfenıedUer. ln

rıtere, ltalya Ye Fenlandlya &dedi
~· 1933 haziranı gelince; bu defa 
h rUtere •e ltalya da tanı tediyatta 
~\Uunadılar. "Sanki tediye ettik,, 
~ lbMle bir lll.ikdar &ledller ve 
iti etldilerini tamamını ödemit telak-

ettiler. Tanı tediye yapan v. o 
:-bıandanberi de yapmaktan de
d-... eden yalnız ?~üçük Fenlandiya
.. •. 1833 birincikanun takaiti de 
~ Ödendi. Ondan aonra da Fen
~ iyadan baıka, hi, bir devlet 
~larmı ödemiyor. 

it 8u alacakların tahaili için Ameri
.. • tarafından alman tedbirler bir 
.. et· 't..:ce vermemlıtlr. Amerika bunun 

ruz kalacaktır. kaydediyorlar. 
Deniz mahfillerinde aöylendi~ine Bu telgraflara rafmen, Roytıerln Va-

g~r•, Amerikan kamoyuna Amerika- şin~tond0&ki muhabiri, ikinci bir nota 
nın İngiliz menfaatleri için bir dama verılmeıı mev.ıuubahı olmadıiın~ yal
ta91 &ibl kullınıldıiı hiııinin veril nıa yapacatı tefCbbU.lerde iıtıfade 
memesi llzımdır. edilmek Uzere Tokyodaki Amerika bü-

yUk elçlaine bu huauıta tafıillt voril
V aslyeıte yeniden gerginlik dilini bildirmektedir. 

Nevyorlc:, 18 (A.A.) - Deniz ha
rekatı tefi amiral Leahy Reisicurıı
hur Ruzvelti ziyaret ettikten ıonra 
demittir ki: 

"Panay•m bombardımanı hldiseai 
neticesinde haaıl olan vaziyette yeni· 
den bir gerginlik husule gelmigtir. 

Şimdiki halde orada zahiren biz• 
1bım olan mikdarda cemilerimiz mcv 
cuddur . ., 

Nevyork Times ııazetesinin Va• 
şinitondaki muhabirine göre, B. Rus 
velt amiral Leahy'den amerikan filo· 
sunun kuvvet ve vaziyeti hakkında 
malumat almı§tır. Gerek bu istişare 
v• gerek bunu takiben B. Ruıveltin 
reiıliğinde aktedilen ve iki ıaat sü
ren kabinedeki mUıakereler, Japon· 
ya tarafından milnaıib teminat veril
mediği takdirde pasifik flloaunun ha· 
reketine dair olan §&yialan kuvvet• 
lendirmektedir. 

Deni~ nümayi§i meselesi 

Japon lcabineılnin ıoplanıısı 

Tokyo, 18 (A.A.) - Domel ajansı 
bildiriyor; BugUn öğleden sonra top· 
lanan kabine mecliıinde, B. Hirota ıon 
hldiaeler Uzerine alınan tedbirler ve 
in&lli.1 notalarında proteıtolar hakkın
dı isahat vermiJtir. 

Bir in.glU. ~UV<UÖrU 
Sanshay' a gidiyor 

Hankeu, 18 (A.A.) - D.N.B. ıjınıı 
bildiriyor; Dört aydanberi Yangtaede 
sfemir atmıf bulunan lneUis Caporovn 
kruvulSrU anuaın VıC beklenmedik bir 
surette &anıhay 1ıdkamet1no hareket 
etmiftir, 

Hankeudald in&Uiı mahf Uleri bu 
beldenmlyen hareketin, vaziyetin daha 
.1iyade vahimleıtitini ıöıterdlil kana
atindedirler. 

Japon cevabi noıaaı 

Amerika da 
harb ilGnı 
sel6hiyeti 

. 

Vaıington, 18 ( A.A.) - Rei.i 
cumhurun harbı ilan etmeden e&I· .,.z reyi ctma miJracaa.t etmeıini 
ileri aüren ue Ludlotc) taralındon 
ha:ııırla.trtr'Uf olaıt lıarar ıuretini, 
Rocne&1elt, " temıilr lıiJkilmetln 
prenalpine mulaalil,, olarak tavıll 
eylemektedir. 

Bu karar ıureti aon kanurttla. 
parlômentoJoı müzakere edilecelr
tir. 

Harici~ 1H1:..areti ile matbuat, 
dıı meselelerde reiıi cumhurun ıa
lcihiyetini zayıflatacak ve Amerİ· 
ka'nın harbe girmeıini çok gecik
tirecek olan bu karar ıuretlne iti
ras etmelttedirler. 

Bcuı kimseler, büyük bir ekıe• 
riyet harb lehinde rey ver1e bile 
reyi cima müracaat etmelı uaulü
nün memleketin birliğine halel ge
tireceğini iddia etmektedirler. Ba
ı;ı demokrat ıelleri ile bir çok ıulh 
taraltarı ve dini cemiyetler karar 
suretinin kabulünü iatemdtedir
ler. 
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Do§u gazetesi 
Erzurum, 18 (A.A.) - "Doğu" 

gazetesi gUnlUk olarak lntltıra baıla
mıttrr. Dofu bölgenin en mübrem 
ihtiyaçlarına cevab verecek bUyUk 
blr gazetedir. Erzurum tokılclarında 
sabahları tue memleket ve yabancı 
Uler havadfıl vermekte ve çok rağbet 
ve allkı ile okunmaktadır. 

ULUS - Arkada9ımm tebrik eder 
muvaffakiyetler dlleriı, 

Nevyork şehrinin kuru1tı§unun 
150 inci yıldöniimü 

Nevyorlc fehrinin lwruluıunun 150 
inci aeneai müna1ebedyle 1939 ıeneai 
30 ni.aınında açıllcak 1er1iye iıtirak 
etmemiz hakkında hilkiimetin kararı -
nı evvelce yurnııtık. Bu ıerııiyc iıti
rlkirniı teklini teıbit etmek üzere E. 
konomi Bakanlıiında bir korniıyon 
tetkil edihnittir. Bu komiayonda biltün 
bakanlıklardan birer mUmenil bulu -
nauktır. 

Fransız kabinesinin 
... 

-Bu teıkilitın yapacafı ltlerla ne 
olacaiını anlamak için köy köy il
Hrlerinde tedkikJer icra olun.an me
Mlelerin ne olduiunu bilmek lban
dar. Bu meseleler ıunlardırı Köylünil.a 
aıhi vaziyti, köylünün toprak va:a.iy .. 
ti, köy\in bayVanlan, köylerin da • 
mıalaldarı, köylünün ekim ve baaad 
va:aiyeti, köyde jçme ve sulama lçm 
au vaziyeti, tohumluk itleri, meyvab 
aiaçlar vebilhaua bağcılık. 

il Gohnaon kanununu yapmıttır. 
t ~. kuıunla Aınerikaya borçlarını 
~ •tıni7ua deYletlerin ha•lne 
~ ları Amerika piyaaaaında ıatıl· 
) 'tor, Fakat bu, borçların tahaiJine 
~l'dntt etınenıittir. Borçlu olan Av-

Vaşington, 18 (A.A.) - Royter &• 

janıı bildiriyor: Dofrudan doğruya 
l&lihiyettar w meıul olmayan bazı de· 
niı mahfillerinde be' altı gUn evel mü
nakaf& edilen bir deniz nilınaylıi im
kanı timdi hUkiimet mahfillerinde de 
bahiı meV%uu edilmeye baflanmıttır. 

Panay tayfuından aağ kalanlarm 
eemiden ayrıldıktan ıı;onra da kurııuna 
tutuldukları hakkında gelen resmi ma
ltımat üzerine, efkArı umumiyede bii
yUk bir değifiklik olmuşsa da henfü.. 
Uaak doğudaki Amerikan menfaatle
rinin muhafazası için şiddetli tedbirleı 
alrnmaımı tllvib etmeye müsaid biı 
hale &clmemiıtir. Hükümetin de mese
leyi hal için çok yiddetli bir harekette 
bulunmayı derpij etmediği şüphesiz
dir, resmi makam sahibleri ancak 1ıele· 
cek için istenen teminat verilmediği 
veyahud Panay h!disesine benzer bir 
badlıe tekerrUr ettiği takdirde bir ka
rar verilebileceği fikrindedirler. 

Vaıineton, 18 (A.A.) - Harici)"C ne
.zaretı namına ılSı ılSylemeie aal&hiyet· 
tır blr Jlt, Japonya tarafından Ameri· 
kanm notalarına verilecek olan cevı· 
bın hen\U hazır olmadıiını ve tahklkıt 
henüz bitmedigi için bu cevabın ne za
man verilebiJcce&ıni tayin ctrnenıı. 
mümkün olmadığını beyan etmi9tir. 

Japonya, Amerıka ile ln&ıltere taıu 
fından ileri sürülen taleplerin müna
kaşayı mucib olmasına ragmen her ık. 
hUkUmeti de tamaıniyle tatmin ed1:bi· 
lecektir. 

ve cessurane yardımdan dolayı ingiliz 
başkumandanı Litle'e te,ekkUr etmiş 
tir. 

toplantısı 
Paris, 18 (A.A.) - Kabine bugün 

dört ıaat aüren bir toplantı yapmıı 
ve bir takım ekonomik tedbirlerle dış 
ticaret kontrolu hakkında bir karar 
kabul etmiştir. 

Yukarıki birer kelim.lik mevsula• 
ra nasaran bu tetkilatla köylünUn 
tahıi vaziyetinden it hayatma kadar 
her teyi ıalab edilecek demek oldu• 
ğunu pek iyi anlaraınız. Hakkında 
kati karar verilerek bir ucundan da 
tedkikata baılanmıı ve tatbikatına. 
da hazırlanmakta bulunmuı olan bu 
köy kalkmma11 davi.aınrn memlek .. 
timiz için çok büyük it oldufunu 
ıüphe&iz hepimiz takdir ederiz. O • 
nun içindir ki Celal Bayar taaarraf 
haftaaı nutkunda bunu en büyük h .. 
diye olarak millete arzedebilirdi.,, 

MiLLETLER CEMiYETiNE 
VERDIClMIZ NOTA 

ıaa de•1etlerl diyorlar ki : 
'd llotçıar, Amerikayı da allkadar 
~ ell bir harbi kazanmak için yaprJ. 
d~~·· MGsmh- iti• için Mrfedilmit 
~ ldQ.. Amerikanm alacaldan Al· 
ı, 1&ııın tamirat borçlarma bat· 
te~tı. Almanya tamirat borcu 
~ 'Je •tmediiine ıröre biz de öde· 

)eceii•. 
t"'1~erikaya gelince; Almanyanın 
eltl "'•t borçları ailah kuvvetiyle 
)'aı7ııe edilen bir muahedeye da
ı,, •tını, halbuki Amerikanm ltl
~e .. ~•l'a para ikra• ettif inf ve mal 
tırı llni IÖyl\lyorlaraa da borçlula
lt. ~--in anlatamıyorlar. Ameri· 
};' ~ lebedenberl tah.Udar anyor. 
«f'-'t t. tahsil edilecek paranm mik
ltiı ~'rrni ·iki milyar yÜz eekaen ae-
litı · llldyon dolar ile bet senelik fai
h~ '~utanna baliğ olduğuna röre 
t.,h .

1 
... parayı tahall edecek bir 

c" d.a- bulunaıııamıttır. 
cıııc &çen rün Ulw gazeteainin ço
'li \o aaYEaaında fÖyle bir heaab au
t-...ı.. ~1• Dernlrlenk Ankara muha· 

'VQ ...... 

h•tılc Ilı ~·ınıtı 1403 .. ~eeinde 
ltep ;~a bı.· lira yatınMydı. mürek
)•tıi ;;z heaabiyle o bir lira, bugün 
d" ? 8 . 5 aene aonra kaç lira olur
~I"'- ızde yetipniı muhasiblere 90" 

d~lett ı A~erikay·. borçlu olan 
e.._ -:? Y•nni iki milyar yüz aek-

ız milyon dolara balii olan 

Univeraal Nevı Reel• kumpanyası 
sular Panayın güvertesini i§gal edln
ceycı kadar gemide kalmıf olan sinema 
operatörü tarafından alınan filmlerin 
B. Ruzveltle hariçiye bakanlıiının em· 
rine verilec;e&ini bildirmektedir. 

A.nıerika ikinci bir nota 
ver mi§ 

Nevyork, Royter bildiriyor: Tokyo· 
dan gaeztelere gelen tcl&raflarda A· 
merlka büyük elçiıinin Panay hadise
si hakkında ikinçi bir nota verdiiini 
bildirmektedir. Bu telgraflar notada 
mUnderecah henüz malmn olmamakla 
beraber, geminin batmadan önce japon 

Bu zat, tahkikat için amiral Mitsu
rnami'nin Tokyoya çagırılmuının nıu
hakkak surette inaibatı bir tedbir alın
masını intaç etmiyeceğini ilave etmiş
tir. 

Japon el(;isinin lemasları 
Vaşineton, 18 (A.A.) - Japon elçi· 

si Saito, hariciye nazırı Hull ile iÖ
rilşmUştilr. 

Bu mülakattan evel Saito, reislcum
hur Ruıveltln taleblerine Tokyonun 
cevabını getirmediğini, fakat Hull ile 
ıırf ınalQmat edinmek makaadlle bir 
mülakat yapmak iıtediiini ıöylcmit
tir. 

Sefirin ziyaretinden ıonra Hull mü
lakat eınaaında teferruata aid meıele
lerdcn bahrıedildi&ini beyan etmiştir. 

Nazır, amerikan protestoauna Ja
ponyanın ne zaman cevab vereceği 

hakkında malfımat almadığını söyle
mittlr. 

Bahriye ıabitlerinln nezareti altrn
-tia faaliyette bulunan ve Panay'ın bat· 
~ıtını gören flhidlerin ifadelerini al
oır9 olan Şanghay tahkik konıiıyonu
nun raporunu beklemektedir. 

borçlarını bet 1 yüz otu beı Mne Amerikan amiralinin ingiliz 
aonra tediye etmeğe karar verirler- amiraline teıekkürü 
.. , borç, müre~~kep faizle beraberi .Şa~ghay, 18 (~.A'.) .- Ame~ikan a
kaç dolara balag olacaktır 7 mıralı Yımell, ıngılaz bahrıyeainin 

A. Ş. ESMER Panay felakctsedelerine yaptıiı ıteri 

Gemi batarken mitralyöz ateşi 
Şanghay, 18 (A.A.) - Royter ajan

'ının muhabiri bildiriyor: 

"Japon askert ve deniz makamları 

Panay batmadan eV'Cl suyun sathında 
bulunan gemiler tarafından mitralyöı 
ateşi altına alındığı hakkında tekid e
dilen iddialar üzerine bu hadise hak
kında yeniden tahkikat yapılmaıını 

eınretmi§lerdir. Japonlar namına s8ı 
s<Sylemeğe aal!hiyettar olanlar, fimdl
ye kadar bunu ink~r etmektedirler. 

1 rlanda hükumeti ve 
milletler cemiyeti 

Dublin, 18 (A.A.) - İrlanda serbest 
devletinin Roma clçiıi 1 9ubatta vazi
feıine bqlryacaktrr. 

Royterin 11llhi;yettar bir membadan 
öfrendiğine göre, Romaya bir elçi &ön
derilmesi kararı İrlanda ıert>e.t dev-
letlerinin Milletler cemiyeti politika· 
ınna muhalefet edeceii manaıını ihtiva 
etmemeoktedlr. İrlanda HrbMt devleti 
hUkUmeti, milletler cemiyeti ve kol
lektif emniyet siyuetine ııkı ıurette 
ballı kalmaktadır. İtalya kıralnı Ha· 
be9iıtan imparatoru olarak filen tanı 
mak, hukukan tanımayı tuammun et· 
memektedir. 

· B. Dormua Franaadaki yabancıların 
nezaret altında bulundurulma11 hak· 
kında bir proje vermittir. Sllih teaiı 
ve gerek bu iş ve ıerek yabancıların 
kontrolu işile me11ul olmak üzere hu· 
susi bir daire ibdaı edilecektir. 

Elen kıralı Atinaya dönüyor 
Belgrad, 18 (A.A.) - İki günden· 

beri kıral naibi Prenı Pol'ün miaafiri 
olarak Belıradda bulunan Elen kıralı 
ikinci Jorj, diln akp.rn, Atinaya hare· 
ket etmiftİr. 

Roma an1aşmaları dcv1ctleri.:. 
nin toplantısı 

Viyana, 18 (A.A.) - 10 ıonkanun
dan ~2 aonkanuna kadar Budapef~de 
toplanacak olan Roma anlaşmaları dev
letlerinin konferansında B. Şuşnig'in 
hazır bulunacağı bildirilmektedir. A
vusturya hariciye nazırı B. Sehmidt 
Ue İtalya dı' bakanı Kont Ciano da bu 
konferınn i9tirak edeceklerdir. 

Dört mamut cesedi 
Stokholm, 18 (A.A.) - Gazetelerin 

blldirditlnc g6rc, Berin& botuından 
70 mil timall prbide kain Vrangelland 
ıdaıında çok iyi muhafaza edilmit 
dört ınamut cesedi bulunmuıtur. Ma
muatlardan bir taneıi göiıilnden kuy
ruk ıokumuna kadar altı metre kadar 

KURUN' da Aann Ua, milletlerce
miyetine hükümetimizin Termit ol· 
duiu notadan bahsederek, Hat-. 
rejiminin Türkiye ile Franaanm mÜf'" 
terek kefaletleri altında bulunduiu· 
nu, halbuki mi11etler cemiyeti mü· 
meuillerinin Hatay'da tedkikler ya• 
parlarken yalnız fran11• makamla • 
rile temaa ettiklerini ve bir taraflı 
bir tahkikat yaptıklarmı, bükümett· 
mizin reamen fikrinin .arulmaama 
hiç lüaunı aörülmemiı olduğunv 
kaydederek diyor ki : 
"Şu noktayı açıkça eöyliyel~ ki 

Hatay iıinde framızların kendı bq-
larma bitaraf olmaları imkanarzdır. 
Franaıııları bu me.elecle bitaraf ha.
reket etınete mecbur eclec:k olan 
kuvvt, ancak milletler cemiyeti ile 

onun namına hareket eden heyetler
dir. Bunlar Hataydaki franıız idare
si karı11ında ihtiyatlı bulunmıyac:ak 
oluraa ister iıtemea bu cemiyet ile 
bu kuvvetler fransızların sadece ic
ra vurta11 haline gelirler ki Türkiye 
cumhuriyeti böyle bir neticeye aıli 
tahammül edemez. Bunun için gü
nün birinde Hatay ıneaele6inin yeni 
bir milletler cemiyeti m ... leai do-
iurma11 ihtimali yok diildir. Cenev
re müeaaeaeainin devammda ve sela
metinde ali.kalı olanların ıimdiden 
böyle bir ihtimal karııaında dikkat
li bulunmaai davet olunması lazım
dır.,, 



-4- ULUS 19 - 12. 1937 
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Ankara: 

Madam Janin Keller'in cesedi 
·ı 

OGLE 1'4EŞRİYATI: 12.30 Mubteli 
P T k jJ,:ıSI plak neıriyatı - 12.50 lik: ur rnu~ • .,, 

ve halk prkılan - 13.15 - 13.30 Dahılı 
harici haberler. • 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plak nesli 

riyatı - 18.35 Çocuklara masal: Nurettı. 
Artam - 19 Türk musikisi ve halk şarktlat 
rı (Servet Adnan ve arkadaşları) 19.30 Sa3

• 

ayarı ve arapça neı;riyat - 19.45 Türk rıı0• 
sikisi ve halk prkılan (M. Karındaş ve ~ 
kadaşlan) - 20.15 Konferans: Sclım Sı~l 
Tarcan - 20.30 PlS.kla dans musıkisı -
Ajans haberleri - 21.15 Stüdyo salon °r: 
kestrası: 1- Popy: Suite Ballet. 2- Straust: 

Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Ruslar birinci siperi aldılar; İkinci 
siper de elden gitti ! 

Fontenblo ormanında 
Ortalık gittikçe daha fazla açılı • 

yordu. Sis kalkar kalkmaz piyade 
hücumu yapılacağı muhakkaktı. 

Ben yü:ı:başıya neferlerin karınla
rını doyurup su içmelerini teklif et
tim. O da bunu kabul ettiği için as • 
kerler, su kaı:ların.ı yana§ıp peksi • 
metlerini 1ıılattılar; su içtiler. Ata· 
iıda nakli} edler fıçılara su doldu· 
ruyorl.ardı. 

ya da harbe girişmi§ti. Bat tabyadan 
ve gerimizdeki tabyadan da silah 
sesleri geliyordu. Saat 3,30 da bi
zim neferlerimizin karga§alık için
de, yığınlar halinde, bize en yakın 
olan sipere sığındıklarını gördüm. 

Haydudlar ininde bulundu 
Morgenblatter. 3- Yoshitomo: Suite A~•. 
tique. 4- Michels: Czardas - 21.55-22 ~a 
rınki program ve İstiklal mar!iı. 

İstanbul : 
vulJc.. j);J:!.~RtYATI: 12.30 Plakla t~ 

musikısi - 12.50 Havadis - 13.05 - 14 B~ 
yoğlu Halkevi gösterit kolu tarafından b 
temsil. 

Saat on birdt ha\.a adam akıllı a • 
çılmıı ve güneı merhametsiz suret
te parlamağa baılamııtı. · 

Saat 11.15 te bir takım gülleler 
önümüzdeki toprak tahkimata İsa· 
bet eriyordu. Tabyada ilk gülle pat
ladığı zaman, galiba, tam öğle vakti 
olmuıtu. Etrafa saçılan gülle parça
larından benim takımımın iki neferi 
yaralandı; bunları aıağıya gönder· 
dik. iki isabet daha oldu. Bunlardan 
birisinden zarar gelmedi. Fak at bir 
tanesi, bir topçuyu öldürmüı, Jack
ın takımından iki kişiyi fena halde 
yaralamııtı. Bunlardan birisi çok 
aünneden can verdi. Bataryanın so -
lunda bulunan B bölüğüne de iki Üç 

iaabet olmuıtu. 
Bundan sonra rus topları, bizi bı

rakarak ağızlarını sol tarafımızda -
kilere çevirdiler. Buraya atılan gül
lelerin hiç bir zarar vermediği, boı 
tarlalarda patladığı görülüyordu. 

Bütün zanlarımız hilafına hiç bir 
piyade hücumu olmuyor~u. lki ta • 
raftan da bir tek tüfek bıle patlama
mııtı. Bir kaç saat daha, ~Üt~n si • 
nirlerimiz gergin bir halde ıntızar e
decektik. Bu müddet zarfında topçu 
ateıi bir dakika bile fasıla vermiyor
du. Her taraftan top sesi geliyordu. 
lki Bukova tabyası ile iki ha§ tabya, 
mahdud toplarile gayet iyi İ§ görü
yorlardı. Cenub, devamlı bir infilak 
kütlesi halini almııtı. 

Uzakta ıimali garbide de elektrik 
terarelerini andırır, süratli top a
teılerini dürbünümle görüyordum. 

Bizim tabyanuza o gün baıka bir 
isabet olmadı. Fakat aağ tarafımız
Cla yirmiden fazla gülle düımüıtü. 

Bu zoraki bot zamannnızı, yıkı
lan yerleri tamirle matralarımızı 
•u ve ekmek torbalarımızı pekıi
metle doldurmakla geçirmeğe çalı
fıyorduk. Benim bölüğümdeki as
kerler, o gün geç vakit, bu ihtiyat 
tedbirinin alınmasına minnattar ol
mu§lardı. 

Saat iki buçukta topçu ateşi ha· 
fiflemi§ ve bizim önümüzden tüfek 
aesleri gelmcğe baılamııtı. Bir kaç 
dakika sonra tüfek ate§i bize yak· 
la§l'Jlı§tr. Benimle tarassut mevkiin
de duran Mebmed : 

- Ruslar birinci siperi aldılar l 
Dedi. Biraz aonra silah sesleri bir
den artınca dedi ki : 

- ikinci siper de elden gitti! 
Bunu takib eden on bet dakika 

içinde tüfek sesleri ayni tiddeti mu
hafa etti. Vadiyi elde etmek için 
çarpışılıyordu. Serseri kurtunların 
Üzerimizden vnıldıyarak geçtikle
rini duyuyorduk. Sağımızdaki tab-

Y aptrğım tahmin Üzerine söz söy
lemek lazım gelirse bizim tabyanm 
en yakın siperlerden uzaklığı 300 
yarda, vadiye uzaklığı dört yüz; 
en uzak siperlerin uzaklığı ise 700 
yarda idi. 

Askerlerimiz, en yakın siperi bet 
dakika müddetle canla batla mü
dafaa ettiler. Fakat dumanın fazla
lığı muharebenin teferruatını gör
meme mani oluyordu. 

Artık kurıunlar daha sık ve da
ha süratli gelmeğe baılamıftr. Meh
medin, benim de nasıl olup ta vu
rulmadığımıza hayret ederim. Fa
kat Yüzbatı : 

- Aıağıya inin 1 Diye bağırınca
ya kadar bu tehlikeyi hatırımıza 

getirmem ittik. 
Neferlerimiz yere yatmış, vaziyet 

almıılardı. Yalnız baıları yukarıda 
idi. Beş topumuzdan üçü yakına 
endaht etmek Üzere hazırlanmıtlar
dı. Oteki ikisi Rus bataryalarını 
bombardıman ediyor ve iyi netice
ler de alıyorlardı. 

Birden bire kalabalık bir asker 
yığını son siperlerden çıkarak (beş 
bölük, m, n, o, p, q bölükleri) ikiye 
bölündüler ve büyük bir telaıla yan 
siperlere doğru kaçtılar. Şimdi sağ 
taraftaki siperde bir baılar denizi 
dalgalanıyordu. 

Bunları bulunduğwn yerden göre
biliyordum. Zabitler, askerleri yeni
den organize edebilmek için canla 
batla çalıııyorlardı. Daha ruslar or • 
taya çıkmadan üç bölük (A, p, q, bö
lükleri) ateıe hazır bir vaziyete gel
mİ§lerdi. 

Toplarımızı çekip götürmek Üze • 
re beygirlerin hazırlanmıt olduiuna 
dik.kat ettim. Bizim avcılarımız si • 
perlere tamamile girdikten birkaç 
dakika sonra dütman görünmiiftü. 

Rusların ileri harekete geçmiı av
cı hatları olmadığı görülüyordu. 
Bunlar, hrab ıafı halinde, hep birden 
aon çukU1"un duvarını tırmandılar ve 
tabyaya müvazi bir hat halinde iler· 
lediler. Böylece, hücWrı tamamile 
cebheden geliyordu. 

Ruslar görünür görünmez on iki 
tane borazan: 

- Ateı borusunu çaldı. Bunun ü • 
zerine on bölük tarafından müdafaa 
edilen her iki yan siperi ile tabyadan 
müdhit bir yaylım atefi açıldı. Bu a
teıle beraber gök gürültüsünü andı
ran topçu ateıi düşmanın ileri hare
ketini tamamilc durdurmuştu. 

Ruslar, gerilere ve gerideki siper
lere rical ettiler. Biraz sonra da
ha az bir kuvvetle (zannedersem 
bir taburla) hücumlarını tekrarla
dılar. Bunlar uzun bir hat halinde 
avcıya yayılmış oldukları için bun
dan evelki kesif kütleden daha az 
hedef teşkil ediyorlardı. 

(Sonu var) 

yüksek monde deniler bir acayip aleme girmeğe 
katlandı. 

Vaydman 8 günde 
20 yaş ihtiyarladı 
Vaydman'ın cinayetlerine kurban gi

denlerin listesi gittikçe uzamaktadır. 
Janin Keller'le beraber kurbanları

nın sayısı altıyı bulan katil Vaydman'a 
bu sonuncu cinayeti itiraf ettirmeğe, 
kadın avukat Bayan Röne Jarden mu
vaffak olmu§tur. 

Katilin, bu kadının tatlı sesine karşı 
büyük bir zafı vardır. Avukat kendisi
ne, aleyhindeki delilleri sayınca katil 
inkarın fayda vermiyeceğini anlamış, 
Janin'i de kendisinin öldürdüğünü iti
raf etmiştir. 

Ötekiler gibi •.• 
Bunun üzerine, avukat .Kuo, cesedin 

nerede olduğunu sormuştur. 
- Fontenblo ormanında ... 
- Boğdun mu? 
- Hayır, ötekileri öldürdüğüm gibi 

öldürdüm. 
Bu yeni itiraf üzerine Vaydman der

hal sorgu hakimi Berri'nin odasına gö
türülmüıtür. Orada itiraflarını tekrar
lamış ve J anin Keller' le nasıl tanışıp 
münasebette bulunduğunu anlatmış
tır; 

- Milyon'la beraber bir gazeteye i
ıan vermiştik. Cenubi amerıkalı bir a
ile nezdinde kalmak üzere bir kadın a
radığımızı bildiriyorduk. İyice hatır
lamıyorum, 2 veya 3 ilk teşrin tarihin
de Madam Keller'i Parise getirdik ve 
kendiıini prk garında 1$arşıladrk. 

Dönkerk sokağında 9 numarada bir o
tele indi. Ertesi gün biz de şoför Ku
finin otomobiliyle otele giderek onu 
oradan aldık. 

- Milyon bu arabayı nereden ele ge
çirdiğini biliyor muydu? 

- Evet, Kufiyi öldürdüğümü de bi
liyordu. Madam Keller otomobile bin
di. Biz de bagajları yerlettirip Fon
tenbloya doğru yollandık. Saat 11 e 
doğru Barbizon taraflarına geldik. 
Milyon bir otel aramadan önce orman· 
da biraz gezinmeyi teklif etti. 

Burada sefil adam biraz nefea almış , 
aonra aözlerine şöyle devam etmiştir: 

Enseye dayanan tabanca 
namlusu 

- Sabahleyin, Sel-Sen-Kludan yola 
çıkarken Madam Keller'i öldürmeği 
kararlaştırmıştık. · Sonra bundan cay
dık; yalnız parasını çalıp kendisine fe
naiık yapmamağa karar verdik. 

·- Sonra ne oldu? 
- Ormana girdik. Milyon Madam 

Xeller'in yanısıra yürüyordu. Ben onu 
hıraz öteye ittim ve tabancamın nam
h.sunu genç kadının ensesine daya
dım. 

- Sonra? 
- Sonra kumun içinde bir çukur a-

çarak cesedi oraya, taşların ve yaprak
ların altına gömdük. 

La Vulzi villasında yapılan ikinci araştırmalardan bir görünüf 

Tevkil olunduğu gündenberi 
20 Yat ihtiyarlıyan korkunç katil 

Vaydman 

Bir poliı memuru, Roje Milyon' la 
Kolet'in ağaca kazılmış isimle

rini tetkik ediyor 

- Bu cinayet size ne kadar para ge
tirdi? 

- El çantasında 1.200 franklık bir 
posta havalesi, 100 frank ufak para ve 
bir altın yüzük bulduk. 

''Kar" paylaşılıyor 
İki suç ortağı parayı paylaşmışlar, 

altın yüzüğü de parayı Postahaneden 
aldığı için Kolet'e - yani Röne Triko'
ya - vermişlerdir. 

Fakat Vaydman genç kadını bütün 
kuvvetile müdafaa etmekte, onun bu 
işle hiçbir alakası olmadığını söyle -
mektedir. 

Löblon nasıl öldürüldü 
Buna mukabil Milyon'u itham et -

mekte, Löblon'un onun tarafından öl
dürüldüğünü söy !emektedir: 

- Ne yapacağını bilmiyordu. Taban
canın namluıunu Löb1on'un ensesine 
dayayıp tetiği çekmesini söyledim. O 
bunu yaparken ben yandaki odada i
dim. Sonra ikimiz beraber cesedi bir 
mufCUDbaya sarıp Löblon'un otomobili
ne yerleştirdik. 

Ben Kufinin otomobiline binerek 
önden gittim. Milyon da Löblon'un a
rabasiyle arkadan geliyordu. Nöyyiye 
gelince otomobili de, cesedi de tenha 
bir sokakta bıraktık. MUyon benim 
kullandığım arabaya bindi. 

llepsi bu kadar mı? 
Vaydman, Löblon'a Pradye imzasi

le mektub yazanın ve bu cinayeti ter
tib edenin Milyon olduğunu söylemiş, 
Kolet'in bu işlerle alakası olmadığını 
tekrarlamıştır. 

Sorgu hakiminin bir sualine cevaben 
de: 

- Başka söyliyeceğim yok. Yemin 
ederim ki bildiklerimin hepsini söyle
dim, demiştir. 

Bu sözlere rağmen, tahkikatla meş
gul olanlar Vaydman'ın bütün bildik
lerini söylemediği kanaatindedirler. 

Vaydman sorgu hakiminin başka bir 
sualine cevaben de La Vulzi villasın
da başka cesed bulunmadığını söyle
miştir. Bununla beraber, her ihtimale 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plakla daıı' 
musikısi - 19 Safiye: Piyano ve keman,,. 
fakatile - 19.30 Enıinonü Halkevi göstC" 
rit kolu tarafından bir temsil - 20 :Muz:e1' 
yen ve arkadaşları tarafından türk musik1111 

ve halk liarkıları - 20.30 Hava raporu'; 
20.33 Ömer Rıza tarafından arabca söyle 
- 20.45 Bay Muzaffer ve arkadaşları tarı~ 
fından türk musikisi ve halk prkıları ( 
A.) ........ 21.15 ORKESTRA: 1. Thomas: Raf" 
mond, uvertür 2- Cremieux: Quand l'Amoııl' 
refleurıt, valse. 3- Offcnbach: La vie pati" 
sienne. 4- Ganne: Extase, 5-jessel: Malolll" 
ba - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plak1' 
ı;ololar, opera ve operet parçaları - 22.'J 
Son haberler ve ertesi gıiniın programı. 

AYrupa: 

v~·.c.rt,.. \/C OPERETLER: 10.30 Stutt• 
ıaı-t - H.30 Frankfurt - 15 Prag 19.sO 
Beri in - 19.35 Biıkreş - 20 Frankfurt, Mil' 
nih - 21 Briıksel - 21.10 Monte Ceneri""' 
21.30 Lil, Beromünıter. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve SE~· 
FONlK KONSERLER: 10 Bcrlin -12 J{O" 
lonya - 14 Berlin - 16 Breslav. 17 MHanOı 
Strazburg - 18 Paris - 19.10 Hamburg ;J 
19.15 Stuttgart - 19.30 London - Hegio 

1 - 20 Beromünster, Konigsberg - 20.5 P'!A 
- 20.15 Kopenhag- 20.20 Sottens - 20 . .:ıv 
Budapeşte - 21.30 Paris - 22.35 Droitviclı 
- 24 Frankfurt, Stuttgart. 

ODA M USIKtsı: 15,30 L5ypzig - 1615 

Varşova - 18 Konigsberg - 18,40 Brüksel 
- 22,30 Hamburg. 

SOLO KONSERLERİ: 8.15 Kolonya-"' 
8.30 Lliypzig, Münih - 13 Keza - 17 R~ 
ma - 18 Droitvich - lS.30 Münib - 1 
Beromünster - 19.42 Viyana - 20 BrUJı• 
sel, Monte leneri - 21.30 Stokholm - ı1 
Var,ova. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.s.): 6 

Hamburg ve diicr alman istasyonları - tZ 
Münih - 15.30 Doyçlaııdzender - 21 Roııı: 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAR: 
Lbpziı - 8.45 Frankfurt - 9.30 Bresi•~· 
LSyp:.ı:iı- 10.30 Frankfurt - 11.25 Liypı:ıl 
ve diğer alman istasyonları - 11.45 Viya• 
na - 13.30 Beromunster - 14 Kolonya -"' 
14.5 Liypzig - 15.30 Breslav, Stuttgart-"' 
16 Brüksel - 16.40 Viyana - 17.5 Stolr 
holm - 18 Münib - 18.50 Bükreş - 19.JO 
Frankfurt - 22.15 Roma. 
HAFİFİ MUZ1K: 8.25 Hamburg ...JI 

Kolonya, Stuttgart - sı.so Münib - ıiif 
Brcslav, Lliypzig - 10.30 Bedin - 12 s'I" 
lin ve diğer alman istasyonları - 13.30 V•" 
şova - 15.30 Königsberg - 16 Kolon1" 
Königsberg, Lbpzig - 17 Monte Ceneri "': 
18 Budapeşte, Berlin, Frankfurt - 18.S "/ı• 
yana - 21.30 Tuluz - 19.30 Stokholm. ıs 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Breıılav -
Hamburg - 18,30 Breslav - 19.10 Müılııı 
- 20.10 Viyana - 23 Budapeşte (Sigan of" 
kestrası) • 

DANS MUZtôt: 22.30 Floransa - zz.40 
Königsberg - 23 Roma, Milano, Lembetl• 
Po:.ı:nan - 23.5 Krakovi, Poste - Parisien-:"" 
23.20 Hamburı- 23.30 Viyana - 24 Parıfı 
Lükıemburı. Paris - P.T.T., Strazburg. 

karşı bu villanın her tarafında yeni ~ 
raştırmalar yapılmı~ fakat hiçbir netı• 
ce elde edilememiştir. 

Yeniden kadın çamaşırları 
bulundu 

Buna mukabil, J, D, G, O, E, :M. ı; 
markalarım taşıyan kadın çamaşırıs· 
rını muhtevi iki valiz daha bulunınııf 
tur. Bu çamaşırlar, şimdiye kadar biJİ· 
nen kurbanlara aid olmadığına göre. 
ortaya yeni bir muamma daha çıkı}'0J 
demektir. 

Soför Markofu Vayclmon 
öldii.rnıemiş 

Ertesi gün saat 10 da Vaydman ye
(Sonu 8 inci sayfada) 

Duchesse d'Urat namında bir zengin dul, Aute
uil'deki kaşaneıinde, her onbe§ günde bir - tabii 
kıt mev&imleri hariç olmak üzere • aaat dörtle ye
di arası misafir kabul ederdi. Bu hanımın oturdu
iu semt uzak ve &apa olmakla beraber· o zaman
lar Auteuil Parisin sayfiyesi gibi bir ıeydi • her 
kabul resminde aıağı yukarı elli altmış hususi ara
banın ve bir o kadar kiralık faytonun evinin bah
çe kapısı önünde beklediği olurdu. 

BİR SÜRGÜN 
parmaklıklarından içeri dalmıı sandı. Burada, tür
lü türlü kuılar, maymunlar, zürafeler, kangru ve• 
ya tilki cinsinden mahluklar vardı ve bunlarm her 
biri kendisine mahsus seıler ve hareketlerle dok• 
tor Hikmetin etrafında kaynatıyor; k&h yanından 
ıürtünerek geçiyor, kah yolunu kesecek bir tarz• 
da ve cıvıltılı bir küme halinde ÖJıÜnde dikilip du• 
ruyol'du. O vakit, doktor Hikmet, yüreğine panik 
veren bu yabani alem içinde kaybolmak korku• 
ıuyla, aağ tarafındaki bir madamın dirseğine dür
terek, veya aol tarafına isabet eden bir ihtiyal' 
efendinin ayağına basarak, yabud da, önüne çı• 
kan bir grupu ikiye yararak, Ragıb beyin aom en
damı arkasından yürümek mecburiyetinde kalı• 
yordu. Ve bUl)ları yaparken etrafmda sinsi bir 
memnuniyetsizlik uyandırdığının pek ala farkm· 
da idi. Iıte, ayağiyle topuğuna çarptığı gümüfÜ 
redingotlu, orta yaılı bir adam, kemali nezaketl• 
dönüp : 

Gerçi, Duchesse d'Urat'nın bu onbef günlük 
çaylarına gelenler umumiyet itibariyle, Parisin en 
( hafüsüddem) ve katıksız mümessilleri olmamak
la beraber, soy aop, şatafat ve zenginlik bakımın
dan gene pek de o kadar daraya atılır kimuıler
den değildiler. Ancak, fransız aristokrasisinin ana
nelerine lüzumundan fazla sadık kalmıı bazı din, 
milliyet ve protokol müteasaıbları bu toplantıları 

pek alacalı ve pek heterogen bulurlar; fakat, 
gene bunlara koımaktan kendilerini alamazlardı. 
Çünkü, Duchesse d' Urat kendi tahsı ve kendi ge

naologiıi bakımından kusursuz bir franaız asılza
desi idi. Babasının e"lçiliği devrinde iki yıl latan
bul da bulunmuı ve ilk kocasının generalliği esna
sında bir kaç defa Tunusa gidip gelmiı olmak bu 
kadında bir çok ek%otik zevkler uyandırmı§ bulun
maktadır. Duchesse d' Urat, o zaman bu zaman
dır, Şarka, farklılara ve ıarka mahsus her ıeye 

kartı büyülü bir cazibeye tutulmut gibidir. 
Gerçek ve halis olmamakla beraber - gene, ne 

de olsa - röne•an• uslübiyle bina edilmit beyaz e
vi, güvez kadifeden yol halılariyle dö§eli mermer 
merdivenlerinden tutun da en aaf, en hakiki Louiı 
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XV salonlanna kadar bir takrm ekzotik nebatlar, 
asiyai seccadeler, ıarkkiri cicibicilerle bulatık ve 
yüklüdür. Bunlar arasında, kendi üzerinde bile 
taımıaktan h09landıiı teyler vardır. Duchease d'· 
Urat mavi katır boncuklarından yapılmıf bir ger
danlığı sık aık boynuna taktıiı gibi kabzaaı hurda 
zümrüt ve incilerle süslü bir küçük hançeri coupe
papier olarak önünde duran yuvarlak masanm 
üstünden hiç eksik etmezdi. Bir kehriba,. teshihi 
de arada bir, bilezik makamında koluna doladığı 
veya gerdanlık yerine boğazına geçirdiği olurdu. 
itte, bunun gibi, resmi kabullerinde de muhtelif 
cins ve mezhepten bir takım misafirler bwundur· 
maktan kendini alamazdı. Daha doğrusu, salonla
rına, en ziyade bu çetid insanlarm huzurlariyle 
bir hususi cazibe verdiğini zannederdi. 

Gerçi, dibalar giyinmit beyaz kavuklu Hind 
Mihraceleri, Osmanlı ve lyran aefaretlerine men
sub kırmızı fesli ve kara aerpuılu Türklerle Fan
lar, Duchease d' Urat'nın salonlarında Şiraz aee<:a
delerinden, Türk mangallarmdan veya Bengel 
palmiyelerinden daha az dekoratif değildiler. 

Bunlar, kendilerine mahsuı ta vur ve edalariyle 
ev sahibesinin önünden iğilerek, temenna ederek 
VOJ.& el öperek geçerlerken, DuclıeMe'in üıtüne 

YAKUB KADRi 
koloni aakerlerinin geç.id resminde bulunan bir 
imparatoriçenin haımeti çökerdi. 

Nitekim, Ducheaşe d'Urat, ilk bakııta, doktor 
Hikmete bu tesiri yapmıth. Mermer merdivenler
de birer heykel gibi dikili duran sırmalı ve peruka
lı hizmetkarların ve iki taraflı aynalarla engfole
ıen uzun dehlizlerin ıütunlan arasından batı dö
nerek geçen doktor Hikmet, DucheMe'in huzuru
na doğru yaklaıırken • bu tesirin altında • ayakla
rının biribirine dolapnağa ve gözlerinin karama
ğa ba§ladığmı hiısetmitti. Hele, Duchease'in, ge
rek Ragıb beyi, gerek kendiaini oturduğu yerden, 
yalnız hafif bir bat hareketiyle kabul ediıi onu 
büsbütün §&fırttı. Feci bir istiskale uğradıiını zan
netti. Lakin, hemen aıvıııp gitmeği düıünürken, 
bir de gördü ki, yeni gelen misafirlerin büyük bir 
kıamı ev sahibesi tarafmdan ayni tarzda kartılan
makta ve Duchesae, elini uzatmak lütfunu yalnız 
bazı imtiyazlı ve itibarlı misafirlerine bahşetmek
tedir. O zaman, yüreğine biraz su serpilip Ragıb 
beyin peşinden kalabalığa karııtı. Ne tuhaf adam
lar .• Ne acayip kadınlar •. Ne hayret verici bir tip, 
kıyafet ve yüz tenevvüü .•• 

Doktor Hikmet, kendiaini, yanlı9lıkla, 
vanat bahçeıinin. ziY,aretçilero kaP.ah 

bir hay
tutulan, 

- Pardon, Mon•ieur ... dedi. 

(Niçin o pardon diyor ? ) 

Iıte bir omuz darbesiyle yana itip önüne geç• 

mek iıtediği diğer bir efendi yarım bir reveransla 

ona yol vererek : 

- Rica ederim, efendim... diye mırıldandı. 

(Bu vaziyette rica etmek kime dii.ter ? ) 

Göğüa göğüse çarpııtığı bir ihtiyar kadın, geri 

geri çekilerek elinde tuttuğu lace a main'le ontl 

uzun uzadıya süzdü. 

(Buna kartı doktor Hikmetin ne yapmaaı lazım
dı ?). 

(Sonu var) 
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Sağlam adamın tasviri 
k 8oY\l ne pek uzun ne de pek 
d •sadır. Vücudu ne pek fİtman, ne 

e Pek zayıf. Hafifçe tıknaz, bütün 
•zası biribiriyle mütenasip. 

Rengi pek esmer olmaz. Kırmızı 
Yanaklar, bilhassa gençlikte olunca, 
~ilanı bir bünyeye delalet etmez
er. 

ULUS 

Spor anketimiz 
Ankara muhteliti nasıl 

tertib edilmeli ? 
Bükreş 

hakkındaki 

muhtelitine çıkarılacak takım 

anketimiz büyük bir alôka gördü 
Sağlam adamm saçları kara 

i;llkten ziyade sarıya yakm olur. 
h eriai dayanıklıdır, fakat sert ve 

Ufunetli olmaz. 

mı kolaydır. Yağlıca yemekler arar 
ve çabuk eritir. Sabahları, kıım ol
snu, yazın olsun, çokça yemek yiye
bilir. Yemekten önce çok acıkmadı
ğı gibi, yemekten aonra da fazla 
kuvvet bulmaz. Fakat yemekten 
keyif duyar. Yalnız doymak için 
yemez, yemek saatleri onun ıçın 
birer keyif vaktidir. Yavaf yavaı 
yer ve çok su içmez. Çok su içmek 
hiç bir vakit aaf lam bünyeye dela-
let etmez. Anketimize cevab vermek üzere oku-

Ankaragücünden 
Macid Sözer 

Mithat Erdoğan 

-S-

Sporcu gayreti 
Geçenlerde bu aütunda izahına 

çalıtmak iıtemİ§ olduğwn sporda 
cençlik bahsinde sporcu gayreti' ni 
unutmamalıyız. Zaten bunlar birbi • 
ı-ini ikmal ve itmam, ve her sporcuda 
buJunmaaı iktiza eden maddi ve ma
nevi faziletlerdir. 

Sporcu gayretinin müessirliğini 
dün, Ankara stadyomunda, gözleri • 
mizle gördük: Üç sayı farkile mağ • 
IUb bir vaziyette bulunan bir takım. 
aon on beı dakika içinde beraberiiği 
temin etti. Gençler Birliğinin bu U• 

mulmadık muvaff akiyetile aporda 
gençlilt nazariyeainin doğruluğu da 

I Baıı pek büyiik değildir. Şakak
d•rında karakan damarları kartı
) aıı belli olurlar. Omuzları kanat· 
d•",_rrııt gibi değil, daha ziyade öne 

Tabiati daima neıeye doğru gi- yucularımıza verdiğimiz mühlet bugün 
der. Güzel konuıur. Etrafındakile- akşam bitmektedir. Bize bugüne kadar 
rin keyifli olmaaından zevk alır. gönderilen mektubları, arkası alının
Sevgiai kararındadır, ümidi kırıl- caya kadar neşre devam edeceğiz. Elektrikçi !Jesim Birinci ortı oku/- bir kere daha sübut buldu: Demir 

Çankaya takımının tanmmıt aağ mü
dafii, ikinci yarı oyunda kolayca ge
çilir bir engel haline gelecek dere• 
cede yorulmamıı olaaydı belki netice 
bu olmazdı. 

0ıru ifilmit gibidir. Boynu da ne 
Pek uzun, ne de pek basık olur. 

maz. Kin, öfke, kııkançlık duygula- Ankete relen cevablara cöre, Ankarada 
rına kapılmaz. Bundan dolayı hiaai- en çok beğenilen futbolcuları ıeçmek kara- • 

rını vermiı ve reyleri taanif etmeğe baıla
yataız da olmaz, fakat ifrata var- mııtık. Oç cündür çıkan cevablarda rey ka-
maz. Öfkesi yakıcı değildir. zanan futbolcular ıunlardır: 

Erenyzldıs dı Enver Dim; 

Hudud ve aahiller U. Müdürlü
ğünde Ruhi Tamer 

Elleri büyüktür, fakat çatallaı
~ gibi deiil. Ayaklan Üzundan 
ltJade geniı, baldrrlan yuvarlaktır. 

.. Cöl"ü genit ve tam kubbelidir. 
~~s geniıliii aailamhk i.lametle
tiııuı en mühimidir. Sailam adam 
~feaini uzunca müddet tutabilir ve 

Çalıımayı sever, düıünmekten, KALECİ: Fuad (M.G.) 31, Osman (A. 
tatlı hayaJJer kurmaktan hotlanrr, G.) 4, Cahid (G.B.) 2, Fethi (H.G.) ı. 
fakat daima iyi 19yler arar. Canını SAGBEK: Yaıar (D.Ç.) 34, Nuri (G.B.) 

5, Saffet (M.G.) S. 
ııkacak düıünceleri aevmez ve bu

Yenişehir bayrak Necatibey okulun-
sokakta Kılıç da Gök~e 

Fuad (M.G.) - Yaşar (D.Ç.), Alt Rıza 
(A.G.) - Hasan (G.B.), Semih (A.G.), Mu
sa (A.G.) - Mustafa (D.Ç.) , Rıza (M.G.}, 
Ya§ar (A.G.), Fahri (A.G.) Naci (M.G.) 

Biz ne istiyoruz? Vücudları faali
yette bulunan, kadm ve encek, her • 
kesin 6por' yapmaaı, yani genç kal
ması deiil mi? Bunu büyük kütlele
ri ıpora teıvikle temin edebilirizı 
Daha çok sporcu, daha ç.ok kanlı ve 
canlı adam ... Sporda 6ençlik nazari· 
yesini böyle anlamalıyız. 

Z\lk havalı bir yere girince be
lllen rahatsız olmaz. 
• Seıi kalmdır. Aizını açtırıp İçeri

lllle bakaraanız küçük dilinin dai
llla ve tam dik durduiunu görürsü:az, Y aıb olanlarda küçük dilin 
L~ du~aaı ömrün uzıyacaimı ha
.,... verır. 

SOLB EK: Sabri (H.G.) 11, Enver (A. 
günün kederini yarına bırakır... G.) 6, Ihsan (G.B.) 3, Saffet (M.G.) 3, Sa-

lıteraeniz aynaya bakınız ve ken· lıh (M.G.) 2, Yaıar (D.Ç.) ı, Ali Rıza (A. 

dinizi tahlil ediniz. Bu aöyledikleri- G.) ı. 
min hepıini bulamayıp ta yalnız SAGHAF: Musa (A.G.) 14, Kadri (G.B.) 
birkaçını bile buluraanız gene ae- 12, Abdul (A.G.) S, Gazi (O.Ç.) 3, Ali Rı-

za (A.li.) 2, Semıh (A.G.) 1. 
vinçlisiniz. Hepsini bulmak pek ouTA HA L' H GB) 33 Sem'h (A "' c : asan ( . . , ı . 
güçtür. G.) 3, Ali Rıza (A.G.) 1. 

Fakat hiç birini bulamazaanız da SOLHAF: .Muıoa (A.G.) 17, Abdiıl (A. 
gene keder etmemeliıiniz. Her ıe- G.) 8, Kamil (lJ.1,..J, ::,cmıh (A.G.), Cahid 
yin müsteanaıı vardır. (M.G.J, .Haııan (G . .t.,J, Yusuf (G.J:!.) iki§er, 

Fikir aağlamlıima gelince, onun Kadri {Lı .. tq, rtuseyın (LJ.~.) birer. 

Aktutay Bayındırlık bakanlığında 
Sıdkı Akalın 

Fuad (M.G.) - Yaıar (D.Ç.), İhsan (G . 
B.) - Kadri (G.B.), Hasan (G.B.}, Musa 
(A.G.) - A. Rıza (G.B.), Rıza (M.G.), Ab
durrahman (H.G.), Ali (G.B.), Selim (G. 
B.) 

Milat Erdoğan 

le Duyguları pek te ince olmaz, fa· 
•t ona vurdum duymaz da denile· 

~ez. Tam kıvamında. Pek ince 
Uygu güzel aanatlarda çok ite ya

tar-. da umumi aaihk alameti aa
)ıl•ınaz. 

· · d l'l" · ) ) l SAGAÇlK: Hilmı (H.G.) 14, Selim (G. 
ıyı e ı ı aynı meae eye yoruma- B.) il, Mustafa \.ı..J·">-·> S, :;ıerif (H.G.) 3, Telgaz: }{, Aktuna 
dan, sıkılmadan uzun müddet met- Ali (G.B.) 3, Abdıiı (A.G.) 2, Sala.haddin 

T.B.M.M. 

Fuad (M.G.) - Yaşar (D.Ç.), Mehmed 
(A.O.) - Semih (A.G.), Hasan (G.B.), Mu
aa (A.G.) - Hilmi (H,G.), Yaşar (A.G.), 
Rıza (M.G.), Ali (G.B.), Hamdi (A.G.) 

İç Bakanlığında Rıdvan Baysal 

Nabzı aiır ve muntazam olarak 
•tar. 

Midesi iyi, iıtihaaı yolunda, haz-

.ita iyoda 
seylôp 

faciası 
d 'aoına,, 18 (A.A.) - Kırat, refakatin
e ~oı:na valisi olduğu halde, feyezan

-c:ı.n l:tı\iteeasir olan mahalleleri ziyaret 
~iştir. 

'l'iber nehri, ı 7 metreye kadar çık
lbııtır. Bu ıeviye, 1900 deki feyezan 
ltviyesinin biraz altındadır. Sabine ile 
lnUnakalat tamamiyle kesilmiştir. Dün 
lkşamdanberi, su, ortası kalkık ve mu
lfavveı bir ıekilde inta edilmiş bulu:-n Milviua köprüıünün büyük bir 
11ınının üıtünden geçmektedir. Flo

tlnaadan gelen trenler, iki aaat, Civi
~vecchiadan gelen trenler bir saat te
;n~ürle vaııl olmaktadır. 600 kiti, ev-
erınden çıkarılmıttır. Sular, birçok e9-

\ta sürüklemektedir. 

1 talyanın Milletler 
' ·erniyetinden çekilmesi 

gul olabilmektir. En kuvvetli fikir- (G.B.) ı, Hamdi (A.G.) ı. 
ler bütün hayatlarında bir mevzuu SAGlÇ : Yaşar (A.G.) ıs, İlkender (A. 
tetkik ederek onu derinleıtirenler- O.) 9, Rıza (M.G) S, Ali (G.B.) 4, ~zzet, 

Abdili, Fahri, (A.G.), Re§ad (M.G.) bırer. 
dir. 

G.A. 

Amerikanın 
yeniharb 
gemileri 

ORTA: Rıza (M.G.) 28, Abdurrahman 
(H.G.), Orhan (D.Ç.) 3 er, Musa (A.G,), 
Raaim (G.B.) birer . 
SOLİÇ: 1zzet (H.G.) 13, Fahri (A.G.) 

7, Ya§ar (A.G.) 5, lıkender (A.0.) 4, Ali 
(G.B.) 3, Fethi (D.Ç.), Füruzan (G.S.), Or
han (D.Ç.), Rı:ı:a (M.G.) birer. 

SOLAÇIK: Ali (G.B.) 10, Naci (M.G.) 
7, Kemal Şefik (D.Ç.) 6, Hamdi (A.G.), Şe
rif (H.G.) dörder, Hilmi (H.G.), Muıtafa 
(D.Ç.) üçer, Ruim (G.B.) 2, Selim (G.B.) 
ı. 

Necatibey okulunda Gökçe 
Fuad (M.G.) - Ya§ar (D.Ç.), Sabri (H. 

G.) - Kadri (G.B.), Hasan (G.B.), Musa 
(A.G.) - Hilmi (H.G.), Yatar (A.G.), Rı· 
za (M.G.), İzzet (H.G.), Ali (G.B.) 

Yenişehir Bayrak sokağında 
Kıhç Aktutay 

Vaıinıton, 18 (A.A.)-ÖnUmüı:deki 
mail ıene hakkındaki bahriye bildcesi 
projesi kongreye verilmiştir. Umumi 
masraf yekunu, 1937 senesi büdcesine 
nazaran 47 milyon dolar fadaaı ile 565 
milyon dolardır. Reisicumhur Ruzvelt, 

Fuad (M.G.) - Yaıar (D.Ç.), Sabri (H. 
yeniden iki büyük dritnot inşasını te- G.) - Kadri (G.B.), Hasan (G.B.), Klmil 
min için bu rakamı tasvib etmiştir. Ay· (D.Ç.) - Muıtafa (D.Ç.), Rıza (M.G.) , 
rıca önümüzdeki sene zarfında 7.500 Musa (A.G.), Ali (G.B.), Naci (M.G.) 

tonluk iki kruvazör, ıekiz torpito muh· Birinci orta okuldan E. Ortay 
ribi, altı denizaltı gemisi, bir torpil ge- F d (M G ) _ y (D ç ) E ( . . .. d.d d . ua . . aşar .. , nver A. 
mısı ve mutead ı yar ımcı gemı ya- G.) - Semih (A.G.), Hasan (G.B.), Musa 
pılacaktır. İki yeni dritnotun in,asma (A.G.) - Hamdi (A.G.), Yasa~ (A.G.), Rı· 
şimdiden başlanmıştır. .za (M.G.), İzzet (H.G.), Hllmı (H.G.) 

Polonya-Sovyetler birliği 

hududundaki hôdise 

T elgaz, H. Aktuna 

Fuad (M.G.) - Yasar (D.C.), Saffet (M. 
G.) - Kadri (G.B.), Hatan (G.B.), Muaa 
(A.G.) - Selim (G.B.), Yaıar (A.G.) Ali 
Rıza (A.G.), Ali (G.B.), Kemal Şefik (D. 
Ç.) 

T. B. M. M. matbaaıında 
Nizamettin Yılmaz 

Fuad (M.G.) - Enver (A.G.), Yaıar (D. 

matbaasında 

Nizamettin Yılmaz 

Hudud ve sahiJlerBelediye karşısrn
U. Müdürlüğündeda Hatay Apartı-

Ruhi Tamer manrnda Ziya 
Gülçin 

Osman (A.G.) - Yatar (D.Ç.), Sabri (H. 
G.) - Musa (A.G.), Semih (A.G.), Hasan 
(G.B.) - Kemal Şefik (D.Ç.), Fahri (A. 
G.), Füruzan (G.S.), Rıza (M.G.), Ömer 
(D.Ç.) 

Maliye Bakanlığında 
Omer Ozay 

Atet (A.G.) - Mehmet (A.O.), Yatar 
(D.Ç.) - Gazi (D.Ç.), Hasan (G.B.), En· 
ver (A.G.) - Fahri (A.G.), Füruzan (G.S.), 
Yaşar (A.G.), Rıza (M.G.), Salihaddin (G. 
B.) 

Nüfus müdürlüğünde llhamı 
Kılıçata 

Osman (A.G.) - Yaşar (D.Ç.), Sabri (H. 
G.) - Musa (A.G.), Haaan (G.B.), Kadri 

y (A G, (G.B.) - Hilmi (H.G.), Yasar (A.G.), A. 
dül (A.G.) - Hilmi (H.G.), aıar · ~· Rıza (M.G.), Şerif (H.G.), Naci (M.G.) 
A. Rıza (M.G.), Şerif (H.G.), Naci (M.G.) 

Birinci orta okuldan Enver Din~ 

Cahit (G.B.) - Yatar (D.Ç.), Nuri (0. 
Anaf artalar caddesinde terzi 
Mehmed B.) - Kadri (G.B.), Hasan (G.B.), .Muaa 

Fuad (M.G.) - Yaıar (D.Ç.), Mehmet (A.G.) - Hilmi (H.G.), Yaıar (A.G.), Rııa 
(A.O.) - Semih (A.G.), Musa (A.G.), Ha- (M.G.), Orhan (D.Ç.), Ali (G.B.) 

aan (G.B.) - Ali (G.B.), 1skender (A.0 .) , Elektrikçi Besim Erenyıldız 
Füruzan (G.S.), Rıza (M.G.), Hilmi (H. 
G.) 

Gümrük iılerinde Ihsan 

Cahit (A.S.) - Yapr (D.Ç.), Nihat (A. 
S.) - Kadri (G.B.). Hasan (G.B.), Musa 
(A.G.) - Ali (G.B.), Rıza (M.G.), 1ıken
der (A.S.}, Orhan (A.S.), Kemal Şefik (D. 
Ç.) 

Ankara Spor kulübünden 
Nusret Hergüner 

Cahit (AS,) - Yaşar (D.Ç.), Mehmed 
(A.S.) - Sedad (A.8.), Haaan (G.B.). Se
mih (A.G,) - Ali (G.B.), Rıza (M.G.), İs
kender (A.S.), Orhan (A.S.), Kemal Şefik 
(D.Ç.) 

Fuad (M.G.) - Yaşar (D.Ç.), Enver (A. 
G.) - İbrahim (D.Ç.), Hasan (G.B.), Kad· 
ri (G.B.) - Ali Rıza (A.G.), İzzet (H.G.), 
Rıza (M.G.), Yatar (A.G.), Kemal Şefik 
(D.Ç.) 

Ankaragücünden Macid Sözer 

Fuad (M.G.) - Ya~ar (D.Ç.), Enver (A. 
G.) - Kadri (G.B.), Ha.an (G.B.), Musa 
(A.G.) - Muıtafa D. Ç.), Yaıar (A.G.), A
li Rıza (M,G.), İzzet (H.G.), Kemal IJeflk 
(D.Ç.) 

Antalya anbarında 
Tahir T opçudere 

Fuad (M.G.) - Yaşar (D.Ç.), Sabri (H. 
Moskova, 18 (A.A.) -Tas ajanıının 

1 Cenevre, 18 (A.A.) - İtalyanın Mil- bildirildiğine göre Varşova Sovyet t 1c.r cemiyetinden ve enternasyonal konsoloshanesi 14 ilkkanunda leh -r' bürosundan çekilmeıi netic~i ola- Sovyet hududunda vukua gelen bir ha
;ıra İtalyanın Cenevredeki mümeaaili diseyi Polonya hUkümeti nezdinde 

Ç.) - Abdül ~A.G.), Hasan (G.B.), Musa 
(A.G.) - Nacı (M.G.), İzzet (H G) Ali Bel d" k d H 
Rıza (M.G.), Yaıar (A.G.), Muıtafa' (D'. e ıye artıaın a alay 

G.) - Abdül (A.G.), Hasan (G.B.), Musa 
(A.G.) - Hilmi (H.G.), Yaşar (A.G.), Rı
za (M.G.), İskender (A.O.), Hamdi (A.G.) 

· ovascoppa, dün öğleden sonra, bu . . . 
leteı..'-"Il d 1 "t 1 proteıto etmıttır. O tarıhte Dolbonno-1- ILJtU er e ça ıpn ı a yan memur-
rını toplıyarak bu enternasyonal me- ve'ye gitmekte olan bir ıovyet treni 

~llrlara. İtalyanın çekilit kararını ı durdurulmut ve tttnin Sovyet lrondok-
tıanen bildirmittir. törü tevkif edilmittir. 

KESiK BAŞLAR 
Yuan: EJgtıT Wallace 

- 6-================!I 
ltt &rikıan gene trcddüd etti. Bu veıi
ltt'Jı elden çıkarmak iıtemiyordu. Fa
--~ fÜpheleri teeyyüd etmedikçe bu 
illi 1d bir veıika sayılamazdı da. Bu
lif tıla beraber iıtemiye istemi ye tek· 

; muvafakat etti. 
dll ~1 dışarı çıkınca Knebvort aor-

ltc .... d· :Su adam hakkında mütaleanız 
ır? 

brilcsa . . f . n ıtıra ettı : 1':-- lioıuma gitmedi. Hatta ilk inti· 
-~ 'lçıkça fenadır;. Fakat bu zavallı 
dıtı . ~akkmda bir bildiğim de olma
lrıc ıçın ba9ka bir 9ey de ıöyli~-rn. 

Jaıc I<n b · · · k · F o he e vort ıçını çe tı. oı onu, 
ta'd Yecanlı ve hiddetli Stella Vendu
li arı f~la ııkmakta idi. 

tibi c:- h~lde acaib bir adam... Şeytan 
lcrıd .ıeltı .... Fakat insanı daima fliphe

ırea b" . 
:arı ırı ... 

etti kaan da bu mütaleaya lştirlk 
..._ l'ahrnin d · ı :Brik e erım .... 

cttilc •anıa direktör Stüdyoya avdet 
4oı.yr ~~ .?afiye, kaba hareketinden 
ta ..... _-

1 ozur dilemek üzere, Adel'i a
~ğa gitti. 

Adel, eıki yerinde çalı9ıyordu. 
- Sizden.af dilemete geldim. 
- Af dileyecek ne var ki? Yalnız 

Aiğıdı kapınca gitmenizin manaıını 
anııyamaaım. Bu kiiıdda ne gibi bir 
fevkaladelik vardı? Yokaa ıiz hafiye
miıiniz? 

ıvtiıel açıkça: 

- ıtirat ederim, dedi. 
- Siz bana amcam hakkında dofru-

yu mu ıCSyledini.a ? 
- Hayır . Sl.ze doğruyu ıCSylemedi-

5imi de itiraf ederim. Amcanız öldü 
.dayan Leminıton. 

Adel bağırdı: 
- Öldü mü? 
- Evet, tabii olmayan prtlar içinde 

öldürüldü. 
- Yokıa E9er'de bulunan bq onun 

batı mıydı? 

- Bunu nereden öğrendinil? 
- Bu Nbah ıuetede okudum. 
Brikaan, burnu bu kadar koku aluı 

ve böyle &izli tutulmu9 bir faciayı ni
hayet meydana çıkaran ıuete muhbir
lerine kalben linet etti. Fakat genç kı
zın ergeç bunu öğreneceği tabii idi. 

Fosun gelmesi Briksanı daha fazla i
zahattan kurtardı. Foa, ilk önce, direk-

Ç.) Apartunanı Ziya Gülçin 
Hamamönü Batıyol ıokak 
Yatar Yöro 
Oıman (A.G.) - Yatar (D.Ç.), Enver 

(A.G.) - Musa (A.G.), Haaan (G.B.), Ab-

törle bir an batblf& konuttu. Sonra, 
Knevbort Brikıana itaret ederek yanı
na çağırdı. Kiğıdı Brikıana vererek: 

- Foı, bunun hangi piyeıe aid oldu
ğunu bulamamıı, dedi. Bu kiğıdın, ilk 
tetkikler için gönderilmif bir nlimune 
olmuı ihtimali vardır; yahud bizden 
önceki memurlardan bize miraa kal
mıı olabilir. Ben bu kumpanyayı ifliı 
halinde olan bir tirketten, bütü~ ınal
zıemeıi ve kiltüphaneaiyle devren al
dım. 

Direktör, ıabınızlıkla aaatine baktı. 
Brikaan içinden gelen bir ilhama tt

bi olarak direktöre teklif etti: 
- Dıt manzaralar çelcmeie 1id.iyor

ıunu.1, değil mi? Beraber ıelmeme mU
uade ederseniz ıizi rahataıa etmem. 

Jak, teklifi bafuıı eğere.k kabul etti. 
Birkaç dakika ıonra, Mitel Brikaan 

artt.tleri filim çekmeğe ıötüren iki ıı: 
ra bankolu ıenif arabada, Adelin ya
nında, 9ehrin d19ına dotru ıid.iyordu. 

Vl 

Grif ıatosunda 
Bir otobüı pbi ırdardı ııraları olan 

u.ıun araba yolun yarwnı ıeçmiı ol
dutu halde Adel, Brikaana hentu hiç 
bir ıös ıöyl~ftl. İlk önce, böyle 
Nbahtanbe~ı pefini bıralanadıf ma lu· 
~ıy~r, ve dığer taraftan da, geçireceği 
ımtı.h~ zamanı yaklaıtıkça sinlrlen
mesı bır korku halini alarak kızcaiızı 
yalnız dU9Unüyordu: Muvaffak ola
cak mı idi, olamıyacak mı idi l 

Oıman (A.G.) - Yaıar (D.Ç.), Enver (A. 
G.) - Muıa (A.G.), Semih (A.G.), Hasan 
(G.B.) - Hamdi (A.G.), Yatar (A.G.), Rı
za (M.G.), İzzet (H.G.), Naci (M.G,) 

Mi9el Briksan, bir ıeyler ıöylemiı 
olmak için : 

- Lavely Fos da bizimle beraber ıe 
liyor, dedi. 

Adel, kzaa cümlelerle, ve ancak ne
zaketi dolayııiyle cevab verdi : 

- Dıt manzaralarda bulunur, çUnkU 
ıenaryoda ufak tefek değitiklikler ya
pıldığı olur. 

- Şimdi biz nereye gidiyoruz? 
- Sir Gregori Pıen'in çiftliğindeki 

Grif ptoıuna. 

- Fakat ben Dower Houae'a gitti
limiı:i sanıyordum. 

Adel ka9Iarmı çatarak : 

- Beni neden böyle ıorguya çeki
yoraunuz? dedi. 
Miıel ıüktlnetle : 

- Çilnkil konu9tufunuzu ititmek
ten zevk alıyorum, Sir Gregori Pen a
dını hatırlıyorum. 

Aöel cevab vennedi. 

- Borneo aduında yıllarca kalmıt 
bir adam değil mi ? 

Adet bu ıefer, heyecan ve hiddetle : 
- Evet, kendiıinden tiklindilim, 

ifrenç bir adam, dedi. Fakat bu nefre
tin ıebebini izah etmedL Mitel de ao
rup arqtırmadr. 

Fakat Adel, bir ilri dakika aonra, 
durunayıp dil9llnceeini anlattı : 

- Ben ptoya iki kere gittim. Şato
nun güzel bahçesini Bay Knebvort ba .. 
zan film çekmekte kullanır. İki aefer
de de yedek olarak ve en arka plinda 
bulundum. Kctke daha silik vaziyette 

Y eni1ehirde Ethem Onilr 

Fuad (M.G.) - Yatar (D.Ç.), Enver (A. 
G.) - Muaa (A.G.), Cahlt (M.G.), H11an 
(G.B.) - Muıtafa (D.Ç.), İlkender (A.0.), 
İzzet (H.G.), Naci (M.G.), Ali Rıza (M. 
G.) 

olıaydım. Gregori Pen'in kadmlir ve 
hele artiıtler hakkında tuhaf bir fikri 
vardır. Ben büyük bir artl.t değilim. 
Bundan dolayı kendimden değil ha
yatlarını ıanatlariyle kuanan bütün 
kadınlardan bahıediyorum... Bugün, 
şatoda, iyi ki bir aahne çekilecek .•. 
Ummam ama belki Sir Gregori ,atoda 
bulunmaz. Fakat ben ne zaman gitıem 
o mutlaka oradadır. 

Brikıan yan gözle Adele baktı; genç 
kızın güzelliği hakkındaki ilk intibaı 
bir kat daha teeyyüd etti. Adelin bakıı
larında inıanın içine itliyen kaygılı bir 
hal vardı. Sir Gregorinin göıterdiği a
lakanın mahiyeti o gözlerde açıkça o
kunduğu için kendiıinden ayrıca bir 
tey 10rmağa lüzum yoktu. 

Mi§.Cl, Adelin dU1Unceıine i9tirak et
mekte olduğunu anlatmak için : 

- Ne acaib feY 1 tıpkı romanlardaki 
gibi bütün ililler, buıuıl hayatlarında, 
birer haydud oluyorlar. Ve bunun da
ha acaibi de tu ki tanımı9 olduğum bü
tün baronel-eri, her nedenıe hep ahlakı 
tilpheli adamlardı. 

Mite!, birden bire ıöı:UnU delittire-
rek ıordu : 

- Canmur:ı ııkıyorum, delil mi ? 
Adel, samimiyetle cevab verdi : 
- Evet, biraz; sira•dü9llnilnib ki 

Bay Brikaan, yedeklerin ancak roman
larda teaadüf edebildikleri talie ben 
nasıl hayatta rastladım; ve bu taliimi 
de ~rif şatosunda deneyeceğim. Kor
kuyorum: Uçsuz bucaklız,corkunç bir 

Sporcu ıayretine gelince; bu da 
j'enç kalmıf olan sporcunun herhan· 
ıi bir müaabakada, bezginlik ıöster
meden, maiHib vaziyette olsa dahi, 
sonuna kadar galibiyet azmini kay• 
betmemeai demektir. Ancak bu, her 
zaman temenni olunur, fakat tatbik 
aahaaında tezahürleri nadir görü
lür. Gençler Birliiinin, dünkü m\Ua. 
bakada, rakibi ile arasındaki fark o 
kadar büyüktü ki bu farkı kıaa bir 
;.camanda doldurması istisnasız her· 
keae hayret ve takdir hisleri verdi. 
Gençler Birliği takımı azasını dünkü 
rakibleri bile ayrı ayrı tebrik etmek 
gerektir. 

Biz ıunu kaydedelim ki spor ya• 
pan ıençlerde her vakit görülmek ia
tenecek olan vaııflar gayretli ve •· 
zimli olmaktır. 

Amatör ıporculuk bu vaaıflarmı 
çojaltıp muhafaza ettikçe aporcula
ra kartı olan itimad fikri kuvvetle
necektir. - N. Baydar 

1 ki kaçakçı tayfa 
adliyeye verildi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Bugiln 
Romanya bandıralı Regele Karol va
puru mürettebatından iki kiginin Uze
rinde altı metre uzunluğunda ağır l· 
pekli kumaş bulunmuş ve suçlular ad· 
liyeye verilmişlerdir. 

Gümrük komhıyoneuları için 
bir bro~iir çıkanlıyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) - GUmrük 
komisyoncuları için bir broşUr hazır· 
anmaktadır. Bu broşür komisyoncular 
için faydalı ve pratik malCımatı ihtiva 
edecektir. 

Dokuz kişilik hir hınız 
çetesi tevkif edildi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Beyoğlu 
cürmü meJlıud müddei umumHiii do
kuz ki§ilik bir hırsız şebekesi hakkın

da tevkif kararı almıt ve hepsini cum
huriyet müddei umumiliğine gönder
mittir. 

ev .... Doldurulmuı kaplanlar ve kılı ke
sen yalın kılıçlara süslü eski bir şa· 
to ... 

- Yalın kılıçlar mı ? 

- Evet, şarktan getirilmiş bir çok 
kılıç ... Divarlarda hep bunlar asılı ..• 
Onları ıeyertmek bile beni tiril tiril 
titretiyor. Halbuki Sir Gregori onlara 
baktıkça meıud oluyor. Geçen ıefeııki 
ziyaretimizde Sir Uregori Bay Kncb
vort bu kılıçların bu gun fabrikadan 
çıkmış kadar keskin olduklarını, hal
buki aralarından bazılarının üç yilz 
sene evvel imal ıedilmit olduğunu an
latıyordu. Ne tuhaf bir adam: Meıeıa 
elinizde tuttuğunuz bir elmayı, parına
ğmızın ucunu bile çizmeden bir vuruş
ta bu kılıçlarla uçurabilıyor. Ve bu gi
bi şeylerle eğlenıyor. İşte bakınız, şa
to<ıa eörünüyor. Benim de ona baktık
ça tüylerim ürperiyor. 

Gri! ıatoıu, Viktorya zamanı mimar
larının inşa etmiş oldukları karanlık 
ııuratlı binalardan biri idi. Şatonun sol 
cenahı köşesine oturtulmuş olan tek 

ve kül renği kule binaya verdikten 
başka onun düm düz mü&tatilliğini de 
hot götteremiyor ve etrafında yeşillik 
b~l~nm~ı da onun çirkinliğini büs
b~tun çogaltıyordu. Bina çakıl tatla
rıyle ?olu bir yüksekliğin ortasında, 
zevksız ve somurtkan, yükseliyordu • 

Brikaan : 

- Bu bina, önilnde talim meydanı 
ile bir kışlaya benziyor, dedi. 

(Sonu var) 
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Yavşan tuzlasında bir saat 

Yavşan tuzlasını . 
tanıyor musunuz! 

Tıı ıöll ortasında 

Ye tuz dağlarının 

elellnde neler 
GÖRDÜM! 

Konya Ereğlisi, (Hususi Mu
habirimizden) - Konyanm Ci 1 

Tuzlayı ziyaret eden Cihan-, 
beyli merkez olmlu tale-

1 
Bir tuz dağı ve çöl ortasınd 

modern bir memur etıi 

Bursada et fiatlan 

hangir kazasına yirmi kilometre 
un~~~~~~n~Tfukb~~-----------------------------

Bursa, (Hususi) Bazı kasaplar eti 
elli kuruşa satmakta idiler. Et fiatla. 
rını arttıracak haklı bir sebeb bulun · 
madığı için, belediye bu kasapları ce
zalandırmıştır. ......... ~.~.~~~.~~~~.~ .. ~i.~ •. ~~~~~••••••• 

tuz ihtiyacının mühim bir kısmı
nı temin eden "Y avtan tuzlası
nı,, tanıyor musunuz ? 

Konya ovasının ortasında bir ya
maca yaslanmış bulunan güzel Cihan
beyliden doğuya doğru yol alıyoruz. 
Bir saat otomobil yolculuğundan 
ıonra uzaktan parıl parıl parlayan 
tuz dağları görünüyor. Yavaş yavaş 
yaklatıyoruz. Şirin evler ve idare bi
nası görülüyor. 

Burası küçük ve modern bir köyü 
andırıyor. Kuş kafesine benziyen be
yaz yuvalar ortada bulunan bulvarın 
iki tarafına kondurulmuş. Cenubta 
Koçhisar tuz gölilne kadar uzanan bir 
dekovil hattı ve onun üzerinde bazı 
vagonlar var. Biraz ıonra Yavfan tuz
Iuı müdürünün odasındayım. Bay 
Şadi tuzla hakkında izahat verdi. Bu 
tuz dağları nasıl meydana gelmişti ? 
Bu dağlar "elavatuvar,, denilen ve 
bir makara üzerinde devir yapan yüz
lerce küçük teneke kutunun aldığı 
tuzları bir yere yığmasiyle vucud 
bulmuıtu. Bu elavatuvarlardan üç ta
nesi harıl harıl çahfmakta ve tuz dağ
larını yapmaktadır. Bu esnada göl
den satış yerine bir tuz treni düdü
iiinü çalarak giriyordu. Diğer taraf
tan gelen başka bir katar göle tuz 
yüklemek için giriyordu; Sıra ile 
dört lokomotif çalııtmhyordu. 
Yavşan tuzlası, tuz gölüne yedi ki

lometrelik bir mesafededir. Döşenen 
dekovil raylarının be' kilometresi 
tuz gölü kenarına kadar uzanmıştır. 
Diğer iki kilometresi de gölün içe
risindedir. Burası, yazın bir tuz çö
lü, kıtın da derinliği elli santimetre
yi geçmiyen bir tuz gölüdür. Ve iki 
kilometrelik olan bu raylar kış gelin
ce kaldırılır. 

Biraz sonra bir katarın lokomotifi
ne atladık. neşeli ve birkaç dakikalık 
bir yolculuktan sonra tuz çölü gö
ründü. Hakikaten bu çöl görülmeğe 

Ege sularının islahi 

Zararh sular, barajlar ve 
bentlerle düzene konacak 

Bu tesisat 

ovasının her 

yapıldıktan sonra Aydın 
kant toprağı sulanacaktır 

Aydın (Hususi muhabirimizden) - Hükümetin ele aldığı s~ 
siyaseti ilimizde hızla yürüyor. Sular idaresinin fen heyetle.~ı 
Mendres üzerinde Çal veya Sarayköy önlerinde yapılacak bu
yük barajlar üzerinde tetkiklerine devam ediyorlar. 

Aydında yılbaşı 
Çine çayında Gargallı burunda ya- , 

pılacak baraj yerinde de sondaj işi 

ilerliyor. Tetkik ve sondajlar bitince ı 
infaata başlanacak, o zaman Burhani· Aydın, (Hususi) - Yılbaşı hazır
yeden Söke ovasına kadar Aydın ili- hkları devam ediyor. Yılbaşı gecesi 
nin her karış toprağı sulanacaktır. Kızılay kurumu halkevi sosyal yardım 
Mendres'in ıslah işiyle birlikte ili- şubesiyle birlikte bir balo verecektir. 
mizde bir de Mendrese amud akan Balo için lzmirden caz ve bir de bale 
çaylar meselesi ve bunların ıslahı işi trubu getirilmektedir • 
vardır. Aydından Nazilliye kadar o-
lan kırk kilometrelik sahada 12 çay 
eski devirlerin bakımsızlığı yüzün- liraya ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Kil
den bugün birer zarar yatağı haline 
gelmişler, geçtikleri bereketli toprak
ların kabiliyetlerini öldürerek, birer 
çorak haline getirmişlerdir. Bu çay
ların hiç birisi Mendrese kadar git• 
mez, ovaya dağılır bataklık yapar, 
getirdiği kum ve çakılları doldura
rak tarlaları sürülmez ve ekilemez 
hale getirirler. 

Aydın'ın en büyük derdi olan bu 
çayların ıslahı işini ele alan vilayet 
etüdleri yaptırdı. Bunlardan en ehe
miyetsiz ve küçüğü olan yalnıt İ· 
mamköv deresinin ıslahı için 100,000 

çük nehirler ve sıtma mücadele ka
nunları hükümleri tatbik edilerek 
halk gücü ve kuvvetiyle ıslahı müm
kün olamıyacağı anlaşılan bu derele
rin ıslıihı da hükümetin su siyaseti 
içine girdi. 

Sular idaresinin bu itten anlar ec· 
nebi bir mütehassısı, 'imdi bu çayla
rın, menbaı ve geçtiği yerler üzerin
de tetkiklere başlıyor. Tetkik sonun
da bunlar da Mendres'le birlikte ıs

lah edilecek, bugünkü zararlı durum
ları yerine istifade kabil şekle soku
lacaktır. - O. BECERiK 

1. Yurd içinden .. ! 
...... , ....... 
Nasıl olur? 

lzmir'de bir hadiıe olmuf: Po
liı dokuz tane hırsız çocuk ya
kalamıf.. bu çocuklar m borula
rının kapaklarını çalmakla ıuçlu 
imişler .. 

"Anadolu" gazetesinin acı şi
kayetine bakılırsa, bir ihtiyat 
tedbiri olmak üzere bu çocuklar 
ipe bağlanmış ve biribirlerine 
dizili olarak adliyeye götürül
müş .. Halk bu iptidai. ve çirkin 
manzara kar,ııında hayretle, 
mücrim çocukların etrafında 
toplanmış ve bunları ıeyre ko
yu/mu, .•• 

Müddeiumumilik bu çirkin ve 
yolıuz iş karşıaında harekete ge
çerek buna ıebeb olanlar hak
kında tahkikata başlamış .. ve ço
cukların hepıi de ıerbeıt bıra
kılmış ... 

Suçlu vatandaşları modern 
ıılô:hhanelerde terbiye etmek, 
onları cemiyete faydalı bir hale 
~etirmek için çalışırken, en me
deni ve en adil kanunlar tatbik 
edilirken ortaça*dan kalma bir 
uıulün tatbikına ne demeli? 

Azgın bir manda 
Adana, (Hususi) - Erzurumlu 

Şevket adında bir adam yularsız bir 
mandayı götürürken, manda ürkmüş 

ve sağa sola saldırmağa başlamıştır. 
Necip, Tehlide, Hikmet adında üç kişi 
tehlikeli surette yaralanmıştır. Dikkat
sız manda sahibi hakkında kanuni ta
kibat yapılmaktdır. 

Aydında pamuk ekimi 
Aydın, (Hususi) - Ziraat Vekaleti 

ilimizde 938 yılından itibaren Hind, 
ekspres ve sair cins açık kozaları pa -
ınuk tohumu ekimini menetmiş bun -
ların yerine yalnız Akala cinsi ekilme
sini tamim etmiştir. Akala cinsi tohum 
vekaletin Nazilli pamuk ıslah ve üret
me istasyonundan bütün çiftçilere da
ğıtılmaktadır. 

Açık kozalı pamuk tohumları ekim 
mevsiminden önce tamamen vilayet sı
nırı dışına çıkarılmış bulunacaktır. 
Yerli cins kapalı koza pamuk tohum
ları gene ekilcbilecektir • 

Nazilli pamuk ıslah istasyonu çalış
maya başlıyah beri beş yıldır bütün çift 
çi akala pamuk tohumu istemekte idi. 
Fakat bütün il ihtiyacını karşılayacak 
tohum temin edilemediğinden, her yıl 
ekim sahası genişletilerek bölge bölge 
bu tohumdan dağıtılıyordu. Geçen yıl 
Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu ilçele -
rinde tamamen bu cins tohum ekilmiş, 
bunlardan elde edilen tohumlarla, aka
la cinsinin bu yıl bütün il çevresine 
hatta komşu illere de dağıtılması te -
min olunmuştur. 

• 

19. 12. 1937 

İzmirden röportajlar 

Hisaraltı kahvesinde türk 
şairlerinin imtihanı var! 
Burada, 

Andre 
Nedimle Andre Gid, Fuzuli ile 

Moruva imtihan kap11ındadırlar 

lzmir körfezine bir bakıt 

lzmir (Hususi) - Kıt, galiba kömürcülere fırsat vermem~ 
için, bulanık ve bulutlu bir çehre ile tehrin üstünde dolaşıp du
ruyor ... Her taraf kürke sarılmıt vaziyette titrerken lzmirde, par
desüsüz dola,anlar, adeta % doksan!. 

Sivasta iki tôlili 

Sıvasta arabacı Hasan ve Fatma Öz
gül adında iki talili yurddaş tayyare 
piyangosunun 40 bin, 15 bin liralık ik
ramiyelerini kazanmışlardır. 

Adanada yol çalışmaları 
Adana, (Hususi) - Bir müddetten-

beri temizlenmekte olan Bebeklikilise 

yolunun kenar kaldırımları yapılmıştır. 

Yolun inşasına devam edilmektedir. 

Orta okul yolu da kesme taşlarla dö -

şenmektedir. 

ilkbahar mı, hayır; yaz JPlı 
· hayır, sonbahar; aıeiıe hayır! .. 

Yazla kıt ortasında garib bir h•· 
va ki, İzmirlileri bile hayrete dii· 
türdü. Mağaza ve dükkanlarJ'll 
çoğunda, hala camekan yo1' .. 
hala camlar açık, hala tente
ler asılı. 

Bir dostumla karşılaştım. Mev•' 
derhal havaya intikal etti. Bana, Fik · 
retin Balıkçılar şiirinin bir mıaralJSI 
değiştirerek; 

- Bu bir kadın gibidir, 
İnanmak -olmaz ha 1 

Dedi. Ve sonra ilave etti: 
- Maamafih; her hatası hoı gör11 • 

len, her buhranı ve siniri müsamab' 
ile karşılanan, ıstırabına seve seve ıö • 
ğüs gerilen bir kadın gibi 1 ... 

lzmirin ne yazına güven vardır, n• 
de kıtına ... Kar yağdığını çok az hl' 
tırlarız. Romatizmaları pha kaldıraP 
rutubetlerini de biliriz. Fakat bütiitl 
bunların arasında, cana çok yakın bit 
kadın gibi, öyle bir ılıklığı, öyle gii • 
zel bir aydınlığı ve berraklğı vardd 
ki •• 

değer bir yerdi : Nihayetsiz bir tuz 
çölü. Su namına bir şey yok. İnsan 
tuz üzerine dötencn raylar üstünde 
ilerler ve etrafına bakarken kendisini 
kutup denizlerinde buzlar üzerinde 
seyahat ediyor zannediyor. 

1 YURDDAN RESiMLER 1 

Düıünerek giderken, kendimi biıiısl 
meşhur Hisaraltı camii kahvehaneleri 
nin önünde bulmuştum. Genişçe tafıı· 
ğın aralıklarında yükselmiş eski ağa~ 
ların ve tentelerin gölgesinde, hl 
kanapeler, hala o yuvarlak, demir, Y" 
şil masalar vardı • 

Nihayet tuz çölünün ortasına ge
len katarımızdan indik. Yakınrmızda 
bir çok amelenin kazarak meydana 
getirdikleri, uzunlamasına yığılan 

tuı: yığınları var. Bunlar vagonetlere 
dolduruldu. Kısa bir tren yolculu
ğundan sonra satış yerine geldik. 
İkindi üzeri bir otomobil gezisi yap
tık. Bu çölde grupu seyretmek de do
yulmaz bir zevkti. 

Yavpn tuzlasının senede istihsal 

ettiği tuz mikdarı 25 bin tonu bul
maktadır. Bu tuzla en çok garb ve 
Orta Anadolunun tuz ihtiyacını sağ
lamaktadır. Yirmi kadar memur var

dır. Amelenin her türlü ihtiyaç ve 

isti rahatı temin edilmiştir. Ve hepi

aine ayrı ayrı lastik çizme ve gözlük 

dağıtılmıştır. Burası her sene 800 bin 

liraya yakın kazanç temin etmekte

dir. Tuz çok saf ve temizdir. Adeta 

insan eli ve ayağı dokunmamaktadır. 
Gölün çevresi 350 kilometredir. 

her sene satış ve istihsal nisbeti art
maktadır. 933 senesi satı~ mikdarı 13 
milyt.n kilo tuz iken bugün 20 milyon 
kiloyu bulmuştur. Burada ihracat ve 
satı' karakıştan başka her mevsimde 
devam eder. 

. Yavşan tuzlasmın yalnız bir kaç 
derdi var : 

1 - Mevcudu 20-24 ü bulan memur 
çocuklarının okulsuz kalması. 

2 - Gelecek sene getirilecek olan 
Kürdoğlu suyunun bi an evvel geti
rilmesi. 

3 - Bir doktor ve küçük bir dis
panser. 

4 - Dünya havadislerini günü gü
nüne duyabilmek için amele ve me
murlar için büyük bir radyo ve elek
trik. Diyarbakırın tarihi kale kapısı 

• 
Bunlar, gene yaz ortasında oldu~ 

gibi, yarı yarıya dolmuştu. Yalnız b1• 

zim aşinalar yoktu. Hisaraltı kahve•1
' 

nin asıl hususiyeti, İzmirin edebiyat' 
çı, felsefeci ve mütefekkirlerini ağaf 
!arının gölgesi altında toplamasındl' 
dır. Bu kahvenin akademik bir ha,,.-ı 
vardır! 

Yaz günleri, öğleden sonra bur•f 
gelen ve ikindiden sonraya kadar, t" 
yaprak dökmeğe baılamıı ağaçların al' 
tında türk ve dünya edebiyatının ı:ııil' 
nakaşasını yapan edebiyatçıları, ınUtf' 
fekkirleri ve filozofları yoktu. 

Yahya Kemal, her İzmire gelifind' 

bu çınarların altında dinlenir ... Ve et; 
rafında iıstadlar, amatörler, edcbiY' 
heveslileri derece derece halkalaJl1~ 
lardı. Bu halkaya girebilmek için b 
kaç heveslinin kalbi heyecanla çar~~ 

Bu yaz, Nedim burada sayfa aa1· 
okundu. 

Gene bu yaz, Fuzuli ile Nef'i ve Si' 
ki münakaşası burada geçti. 

Gene bir buçuk ay evvel; ıu ai'~ 
dibindeki kanape ile kar§ı kanapede ~ 
turanlar arasında, Andre Gid, f' 

ol' Burje, Andre Moruva, Valeri, P ,. 
toyevski, Maksim Gorki, Şekispir. geatı' 
nar Sav, Hafız Şirazi, Sadi, f:la)'Y 
münakaşalrı geçmiıti... 

ı.ıl' 
Burada Sokrat, Periklis konut "' 

muştu. Milli gayri milli edebiyat 111t
11

• 

zuu, galiba şu geniı. bacakları dol~~iill 
ca masanın kenarında geçmişti. :su dl 
türk edibleri ve tairleri gene bura , 
imtihan olmuşlar ve hepsine nul11ar' 
lar verilmişti. 

Ya (10), ya (O) numaralrını aııııır 
i lardı 1 ' 

GündD' 
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Lik maçlarının 5 inci haftası 

Demirçankaya -G. birliği 
dün 4- 4 berabere kaldılar 

.. 

Dün berabere kalan Gençlerbirliği - Demirçankaya 
takımları bir arada 

Diln lik maçlarının beşinci hafta
~ında Demir Çankaya Gençler Birliği 
ile oynadı, ıehi ratadyomunda yapılan 
bu ınaç layık otduğu ehemiyetle kar -
fılanınııtı. Tribünler oldukça kalaba
lıktı. Saat 12.30 dan sonra hakem ola
rak B. Ömer seçildi. İki takım sahaya 
çıktılar. 

Demir Çankaya §Öyle bir takım kur
muıtu: 

Hayati, Yatar - Fuad, lbrahim
Hüaeyin - Kamil, Mustafa - lbra -
hün - Arif - Fethi - Kemal Şefik. 

Buna karıı Gençler Birliği de bir 
iki yerinde ufak değişiklikler yapa
rak aahaya çıkmıştı. Yeni formalarile 
dizilen takım ıöyle idi : 

Cahid, lh.an - Nuri, Kadri - Ha
ean - Ketfi, Sali.haddin - Yuauf -
Ali - Alaaddin - Muataf a. 

l lk dakikalar 

l kinci devre 
İkinci devrede Gençler Birliği Kad

riyi aağ içe ve Yusufu sağ hafa almak 
suretile isabetli bir değişiklik yapmış
tı. 

Demir Çankayalılar bu devrede 0-2 
galibiyetin verdiği bir emniyetle gü -
zel ve seri bir oyun çıkarıyorlardı. 

Gençler Birliğinde bir bezginlik göze 
çarpıyordu. 

Vçüncü gol 
Tam onuncu dakikada sağdan gelen 

bir pasla Arifin ayağile üçüncü gol de 
olunca Gençler Birliği takımı biraz da 
asabileşti. 

Penaltı ve gol 
Şimdi iki taraf da gözeçarpar bir 

gayret içinde idi. Gençler Birliği o
yuncuları üç haftadan beri sürüp ge -
len bezginliği bir anda yırtar gibi a
tılgan oynuyorlardı. Bu gayret seme-

Maça iki taraf da büyük bir azimle resini verdi. 12 inci dakikada Ali gol 
baıladılar. Gençler Birliği ağır ve yer- yapacak bir vaziyette iken iki bek bir
den oynuyordu. Buna karşı Demirçan den kendisini makasladılar. Ali yerle
hyalılar bir an evvel neticeyi elde et· re yuvarlandı ve hakem bu hareketin 
lllek iatiyen bir çabuklukla ve havadan cezası olan penaltıyı verdi, Hasan gü
oynamakta i.diler. İlk on dakika Genç· zel bir şiltle topu içeri soktu, 
ler Birliğinin ortadan başlayan ve a · lU usta/anın golü 
çıklarla kaleye kadar inen hücümları ' 
ile geçti. Demir Çankaya müdafaası Bu gol Gençleri daha gayretli oyna-

d 
mağa sevketti. Çünkü netice hakkında 

ün çok güzel oynayan iki Gençler 
~irliği açıg- ının bu hücumlarını kes- bir ümid güneşi doğmuştu. Fakat De

mir Çankaya kalesini çenber içine alan 
lrıek için• çalıııyorlardı. Mustafa ve Gençler Birliği forverd ve hafları ile
Salabaddin bu arada üç ortaya güzel 
fırsatlar verdiler. Fakat Alaaddin ve ride meşgul iken sağ açık Mustafa iyi 
Ali çok beceriksiz gorünüyorlardı. bir fırsat yakaladı ve topu süratle sü -
lHraz da ıcıınsaızlık diyeceğimiz bu va- rerek Gençler Birliği kalesine kadar 

:ı-- indi ve bekleri atlatarak top dördüncü 
ıiyet dakikaların golsüz geçmesine defa olarak ağlara takıldı. 
lcbeb oluyordu. 

Demir Çankaylılar kısa süren bu Genr,_./er Birliğinin biribirini 
baskıdan bir aralık kurtuldular. Kad - kovalıycın golleri 
rinin serbest bıraktığı Kemal Şefik 
bir kaç kere Cahidi müşkül vaziyetle
re aoktu. Fakat, umumi manzarası iti
barile, maç Gençler Birliğinin lehinde 
&örünü yordu. 

Demirçankayanın birinci golii 
Oyun bu seyri takib ederken 21 incı 

dakikada Demir Çankayanın sol açığı 
l<eına1 Şefikin güzel bir ortalayışını 
Orta muhacim Arif kafa vuruşile ağ · 
lara takıverdi. Bu gol maçın cereyanı
llı df'ğiştirmcdi. Gençler Birliğinde 
~Ynı tempo devam ediyor, Demir Çan-
ayaJılar gene ara sıra rakib kaleye 

icatlar iniyorlardı. 

ikinci gol 
Jc• Maç O - 1 vaziyette on, on beş da -
ıka daha devam etti. Bu arada iki ta -

~~{ da gol çıkarmak için mücadele e -

1.~0rlardı. Herkes Gençlerin beraber
rı golünü yapacağını umduğu bir sı -
f~a, otuz beşinci dakikada, Kemal Şe-
d

1. gen bir ortalayış yaptı. Arif kale 
ıreğin · d' • SOl .. ın ıbınde topa kafa vurarak 

d koıeden'ikinci golünü yapmış ol -u. 

bi~vre O - 2 Demir Çankaya lehine 

Devrenin on beşinci dakikasında 
yapılan ve oyunun neticesini kati şe
kilde tesbit eden dördüncü golden 
sonra herkes Gençler Birliğinin mu
kadder akıbetini tayin etmişti: Genç -
ler Birliği bugün de mağlubdu 1 

Fakat bilinmez bir kuvvet vaziye
ti değiştirdi ve herkes takdirle ve 
hayretle seyredilen bir maç gördü. 
Gençlerbirliği takımı oyunu bir kişi 
gibi oynıyarak aylardanberi bir tür
lü gösteremediği enerjisini yerinde 
sarfetti ve son on beş dakika içinde 
üç gol çıkararak mağlübiyetten bera
berliğe erişti. İkinci gol, 32 inci da
kikada, Alinin üç oyundur yerini bu
lamıyan şiltlerinin kefaretini ödiye
rek oldu. Demirçankaya aleyhine ve
rilen firikik kale direğine çarpan sı
kı bir şiltle golle neticelendi. Üçün
cü gol, 35 inci dakikada Hasanın 
şahsi bir gayreti ile karşısındakileri 
atlatmasiyle yapıldı. 40 ıncı dakikada 
kale önündeki bir karışıklıktan isti
fade eden Kadri dördüncü golü attık
tan sonra herkes haklı olarak Gençler 
birliğinden galibiyet golünü de bek
ledi. Fakat ne yazık ki devre sonunu 
bildiren hakemin düdüğü artık çal -
mı9tı. 
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Dünkü lik maçlarını tribünlerden heyecanla ıeyredenler 

Ankara Likindeki Kulüplerin Puvan Cetveli 
ve 

Maç Tarihlerini Gösterir Tablo 

.. il. Gol u Harbiye Ankara Spor Ankara G. o.Çankaya Gençler B. Güvenç S. Muhafız: G. ~ :a J :ı a 
1. Y. 

~ • ;. • ::ıı. . .. • 'i .. .. .. "ti " :s A. .Y ~ o. ~ ı:ı:ı -

L 26/12/37 Hükmen 
2/ 1/1938 19/12/938 Ankara Spor 1- 4 4-4 

M. Gücü S. galip 
A. Gücü S. A. Gücü S. 3 2 1 - 10 7 8 

2-2 

-
Ankara G. 1 - 4 u 1/1/1938 

6 - 2 19/12/37 
Şehir S. 3 -1 

A. Gücü S. 
2-4 4 2 - 2 12 11 8 

D. Çankaya 4-4 1/1/1938 s 4 - 4 4-1 
26/12/37 

Şehir S. A. Gücü S. 
1 - 3 4 1 2 1 13 12 8 

- -
Gençler B. 

26/12/937 
2-6 4-4 s 2/1/938 

M. Gücü S. A. Gücü S. 
0-3 1 - 2 4 - 1 3 8 15 s 

Gü.-ençspor 
H. Ma~lup 

1 - 3 1 - 4 2/1/1938 p 25/12/937 
2-2 

2-6 4 4 6 15 3 A. Gücü S. Şehir S. - -
-

Harbiye 2/1/1938 19/12/1937 26/12/937 
6-2 o 4-4 1. Y. A. Gücü S. A. Gücü S. A. Gücü S. 3-0 3 2 1 - 13 6 8 

Muhafıı G. 
19/12/937 4-2 3-1 2 -1 25/12/937 4-4 R A. Gücü S. M. Gücü S. 4 3 1 - 13 8 11 

Temsili 
maçlar 

Romanya fedrasyonu 

ve First Wienna 

geleceklerini bildirdiler 

Bugün Ankara'hlar güzel 
bir spor günü yaşayacaklar 

Ankara, İstanbul ve İzmirde ya
bancı takımlarla yapılacak futbol mü -
sabakaları hakkında birkaç sayı evvel 
malumat vermiştik. Bu arada, mali 
hususlar hakkında yapılan tekliflere 
de cevab beklenildiğini kaydetmiştik. 
tik. 

Haber aldığımıza göre, Firat Wi
enna kulübiyle Romanya federasyonu 
telgrafla muvafakat cevablarını ver -
mişlerdir. Bu telgraflar üzerine Bük -
reş muhteliti ve First Wienna takımi
le yapılacak maç tarihleri kati olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bükreı muhıeliıi 
Aralarında yedi milli oyuncu bu -

lunduğu haber verilen Bükreş muhte
liti 24 ilkkanun cuma sabahı Ankara
da bulunacak ve ertesi cumartesi gü
nü Şehir stadyomunda Ankara muh -
teliti ile karşılaşacaktır. Bir gün son -
ra, pazar günü gene şehir stadyomun
da aynı takımlar revan§ maçlarını ya
pacaklardır. 

Maçtan sonra lstanbul'a hareket e
decek olan bükreşliler 31 ilkkinun 
cuma günü İstanbul muhtelit takımı 
ile oynıyacaklardır. Bugün, yıl başın
dan bir gün evvele rast geldiği için 
resmi daire ve müesseseler tatildir. 

Firsı Wienna 
Viyana'nın meşhur profesyonel ta

kımlarından olan First Wienna, 16 
nisanda İstanbulda İstanbul şampiyo
nu ile oynıyacak ve aynı gün maçtan 
sonra Ankaraya hareket ederek 17 ni
sanda, şehir stadyomunda Ankara 
şampiyonu ile ve 20 nisanda da İzmir 
Alsancak stadyomunda İzmir şampi • 
yoniylc birer maç Y.•paçaktır. 

Ankaragücü Harbiye ile, Ankaraspor Muh-afızla, 
karşı (aşıyorlar: Gençlerbirli{Ji Kastamonulularla 

Mütekaidler arasında bir maç var 
Bugün ankaralılar hakiki bir spor 1-----------------------------

günü yaşayacaklardır. Şehir stadyo
munda ve Ankara Gücü sahasında ya
pılacak resmi ve hususi maçlardan 
başka hipodromda at koşularının on 
ikinci haftası yarışları vardır. Bir haf
ta evvel başlıyan Muhafız Gücü biniş
lerine de devam olunacaktır .. 

lı Banka~n - Sporıing 
kulübü maçı 

Şehir stadyomunda ilk maç, saat 
onda İf Bankası ve Sporting kulüb 
tekaüdleri arasındadır. Bu maçta es
kiden birer futbol Ası olarak tanınan 
ve şimdi oldukça büyüyen göbekleriy
le sporcular kafilesinden ayrılmış bu
lunan zatlar vardır. Bu tanınmış fut
bolcuların müsabakaları çok enteresan 
olsa gerektir. 

Harbiye idman Yurdu 
Ankara Gücü 

Mütekaid futbolcuların yarımşar 
saatlik iki devre sürecek karşılaşmala
rından sonra likin en ehemiyetli bir 

maçı oynanacaktır. Bu maç genç ve 
enerjik harbiyelilerin İdman yurdu 
takımı ile on, on be§ senedir Ankara 
futbolunda kendisine iyi bir şöhret 

temin etmiı olan Ankara Gücü takımı 

arasındadır. Lik maçlarında yaptıkları 
güzel maçlarla bir mevki kazanan har
biyelilerin bugün aynı kudreti göster
meğe çalı§&rak kazanmak için uğraşa-

(Soau 8. iaci sayfada) 

Küçükler arcuında dünkü kır koşu•u b~ladıktan aonra 

Dünkü kır koşuları çok güzel oldu 
Dün bölge atletizm ajanlığının 

tertib ettiği kır koıuaunun ikincisi 
yapıldı. Müsabakalara iki katagori 

üzerine tehir stadyomunda ba,lanıl

dı. Ve orada bitirildi. 
Önce genç ve müptedi atletler 3 ki

lometre üzerine koftular. Bu müsaba
kaya 1 S genç girmitti. N eticedc: De

mirçankayadan Cevad birinci (10,21, 
2/.'.5), ıcne Dcmirçankayadan Huib 

ikinci, Ankaraspordan Ah,med üçün
cü geldiler. 

Bundan sonra yapılan ve 35 atletin 

iştirak ettiği büyükler arasındaki se

kiz kilometrelik müsabaka muvaffa

kıyetle neticelendi. Ankaragücünden 
Mithat (29.54) de birinci, Muhafız

gücünden Mustafa ikinci, Ankaragü

cünden Kazım üçüncü oldular. 
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''Atatürk, 
''devrimizin • 

Hatay seçimini baltalama 
politikası devam ediyor 

"en kudretli ıelidir.,, 
Sunday Taymis'in siyasi muharriri 
Mister Herbet Side Bothan'la bir konuıma 

ltalyan basını da Goro'nun yolsuz 
işlerini tebarüz ettiriyor 

(B•p ı. l11CI arl•dd 
rlnln lilaelllll Te hismetldlr. Bilbu
sa ilk mekteblerdn blfbyarak Uni· 
venitenln eonuna kadar tahlllln mec· 
cani yapılmalı blltiln dilnyada eflne 
tesadüf edlleaalyecek bir harekettir. 
Bu da Türldyenln ne kadar mllmkiln· 
ae o kadar çok münevver yetlıtirmek 
için her fedaktrlıla katlandılını ıet
teriyor. 

Nilfuı artıtı 
Memlnetlnbln lktıudt vulyeti 

hakkında fula .as 16yllyecek dere
cede tetkiklerimi ilerletemedim. Fa
kat iktıaadt çalıpalarınızla alakadar 
olarak memleketinizde nüfusun &it
tikçe artmalı, ve yakm bir zamanda lkl 
miıline varmak istidadını göstermesi 
iktısadt faaliyetlerinizin inkitafı ba
kımından çok hayırlı bir i,arettir. 

Elld 1'e yeni Türkiyede 
aermaye 

Eıki Tilrkiye daha fasla ecnebi 
ıermayeıine dayanır, fakat bu aerma· 
ye onun bUrrlyetinl ve iatikllllnl 
luaardı. Bu,UnkU TUrklye kendi Hr
mayealni çalııtırmaktadır. Ben yeni 
TOrldyeyl yakmda bUtiln kaynakları
ıu i9letecek ve tam minuiyle satvetli 
bir devlet yapacak aennayeye aabib 
olacak kabiliyette görüyorum. 

1~14tre - Türkiye 
münaıebeıleri 

fark! Akdenbde i114ıilis • tUrk 
menfaatleri biriblrinden ayırd edile
mes vuiyettedir. TUrlıciye tarkta en 
bUyUk orduya da maliktir. Bu ordu 
aynı ıamanda dUnyanın en iyi ordu
ları ıraıındadır. 

TUrkiyenin aakerl kuvvetiyle ln
&iltertnln deniz kuvveti 1&rkt Akde
nbde aulbun ve latikrarın en büyük 
darinldir. Bu iki kuvvet uyesinde 
prld Akdenbde ıulhun herhangi bir 
lrarıtıklıla utramuına imkln lralmı
yacıfma inanıyorum. 

lıpan,-a itleri 
fıpanya'da general Frankonun ka

anacapnı ı:annediyorum. Fakat 
Prankonmı bu muvaffakıyet!, bir i
talyan munffalayeti olmıyacaktır. 
Çbkl İtalya Akdenisln prb ıeçi
dinl ıle ıeçirememl9tir. Bb gerçi 
berkelle • İtalya da dahil olmak be
re • 00.t olmak lıtiyoruz. Fakat Ak
deniıde İtalyayı bıo9nud etmek için 
ıB.ıe ılabllecetlmb: ve ruı olıbllece-

ilam ıı,..ı n cotraft lali bir tllbed· 
dlll yoktur. 

Babeıllhala 
Habetiatuaela ._d olm emmakli 

tanımak ...... bir mneltdlr. 1-
talyaya Akdtnüdı bit bir f91 vtrll• 
mes. Bu dmra Jll 8uar ıollnı 
çıkmak, fili baklkatlıre bit bir 111 tll• 
mln ttmta. lqllblır Akdenbdtkl 
YUlyıtl muhakkak mubıfa• edecek· 
tlr. Haq kunltltrlnln denb kunet
lerlndea ıyırd edllmu olduldamu ela 
an1amzt bulunuyonu. 
Şunu da ilive edeyim ki bugünkü 

entemaıyonal vaziyet gerek lngilte
re'ye, gerek Tilrkiye'ye uzun bir ne
fea alma zamanı temin edecektir. 

Uwk Şark 
Uzak prkta vaziyet çok mütküldtır. 

Avrupanm mU11vveı hail orada Mt
tikrarı temine yarar bir ıeyin yapıl
maaına mani oluyor. Fakat vaziyetin 
bu tekilde devamı ela mümkün değil -
dir. Japonya'nın meydan okuyuıuna 
muhakkak bir gUn mukabele edilecek
tir. Yalnız o zaman Çin namına itin 
if4en ıeçmemeıini temenni ederim. 

MUleıler Cemiyeti 
Maddt kuvvetten mahrum olan mil

letler c.miyetinln daha bir müddet 
için büyük bir it bapracağına kani de
ğilim. Bununla beraber bu milesaeıe -
nin yaptılmaıı llzımdır. Belki bir 
gUn prtlar değitir. Kuvvetlerin top -
tanmaaile vaziyeti düzeltmek, enter -
nuyonal bayatta kanunu bakim kıl
mak imklnı basıl olur. Bugün iyi kötü 
milletler cemiyetinin yaf81llasında 
fayda vardır. 

ideoloji meıelelerl 
Bence demokraıi yalnız ıekil veya 

mlies~seden ibaret değildir. Demok .. 
nıai, demokratik tekillerden tu veya 
bu yUı:den uzak kalarak da yapyabilir. 
Demolmll lçln, halkm hali, refahı, •· 
adeti, idealleri y&f&tmul ve gerçek· 
lettirmeıi en iy\ölçüdUr. Yokla mese
le yalnız mDeaaeae meeel•l 4eil14lr 
Bu görüıüme gCSre Türkiye tam mani
ıile demokrat ve halkçı 1'lı memleket
tir. ÇünkU deııtokl'lli rubu bUyilk 
tUrk tefinde ve türk milletinin büyilk 
ballc kGtletl arumda y&f&ID'k -
tadır. Berkelin biribiryle müla
vl oldulu TUrklye, bu demokrat zilı -
niyet aayetinde inlıcipf ıtmekte

dlr. - N•pt At.,. 

Çin'in cenubunda 
"' 

Bir Japon 
muhribi 
batırıldı! 

(Blfl ı. lncl uyl•d•) 
ela mUdafaa tertibatı yapılmaktadır. 

lngllls ukert mak•mlın. hu ter • 
tibatm bilhaua panik halinde bulunan 
müsellah kuvvetlerin ingili.z e .. aziaine 
ıirmeaine karp yapılmakta oldniunu 
beyan etmektedirler • 

Müdafaa it}erinde yüzlerce ıunele
nin hararetle çahpnası, bu müstemle
ke civarında muhuemata bqla~maaı
run bükümetçe ne kadar yakın adc\e -
dildilini göstermektedir. 

Bir japon muhribi battı 
Hongkong, 18 (A.A.) - Al'lor'

daki Çin menbalanndan verilen haber· 
lere &öre, Wuıhan kaleleriyle Japon 
harb gemileri aruında yapılan bir top
çu dUelloıu neticesinde bir japon muh~ 
ribi mühim hasara uğrayarak Kuma• 
dairi ününe dönmüt ve orada batmıt
tır. 

Japonların Amor'da karaya asker 
çıkardıkları hakkında dolaptı haber • 
ler, Hongkong'daki ingiliz makamları 
tarafından tekzib edilmektedir. 

Büyük muharebeye hozırlık 
Hankeu, 18 (A. A.) - Japonlar, 

Pukow'un şimaline veya Tsiman'ın ce
nubuna doğru ilerledikleri takdirde 
Çin kuvvetleri Tientsin - Pukow - Lu
nıhai ıimendUf er hattının iltisak nok
tası olan Hıuchowfu'da pddetli bir 
mukavemet gts.tereceklerdir. Merkezi 
hükilmetin birkaç fırkası ile Nankin 
den ricat eden kıtaların kıınn küllisin
den ınaada bu cephede şimdiye kadar 
barekita iıtirlk etmemit olan Kwanc
ıi'deki üç fırka btilunmaktadır. 

Lunchai ıimendüfer battı uzunlu • 
funda kuvvetli bir mUdafaa battı ha • 
zırlmımaktadır. Burada en büyük har
bin cereyan edeceli zannedilmektedir. 

Nankin'de 90 bin çinli ölmüı 

(Baıı ı. Jaci uy/ada) 
Sancaktan ula ayrılmıyacatını telkin 
etmektedirler. Bu telkinlerden mak
aad; Hatayda Sancak dele~inin in
tihabat bakkmdaki emirlerini halka 
muhtelif ,ekllde korku vererek yerine 
getirmektir. 

lıalyan gaseıelerlnin 
yadı klan 

Roma, 18 (A.A.) - Antakya ve İs
kenderun bAdiaelerini bahia mevzuu 
eden ltalyan ıueteleri, franaıs delege
ıi Oaronun yolıw: barontlerini teba
rils ettirmektedirler. 
Ciomalıe d'İtalianın nqrettili bir 

telgrafta deniliyor ki: 
Sancaktaki vaziyet üzerine fransız 

delegesi tiddetli tedbirler almıttır. 
Bütün tUrk mahalleleri poliı kuvvetle
ri tarafından i9gal olunmuş Ye akalli
yetlere aid dükkanlar açık olduğu hal
de türklerin dükkanları kapalı kalmış
tır. Bazı keyfi tevkifat yapıarak mev
kuflar İlkenderuna gönderilmekte
dir. 

Ce~re'yi Suriye'den ayırmak 
için propaganda 

Haleb, 18 (Huıuıi) - Cezire mın -
takaıının Fransa himayesinde istikla
li busuıunda yapılan fransız propa
gandası gittikçe inkişaf ve kesafet 
peyda etmektedir. 

Propaganda faaliyetini bir taraftan 
da fili hareketler takib etmektedir. Bu 
maksadla Arab pınarı franaız istihba
rat zabiti mıntakada bulunan kürd aşi
ret reialerini bir hafta evet davet eae
rck kendilerine tunları söylemiştir: 

- Fransa hükümeti hep sizın iste
dikleriniz için çalışıyor. Buraya ça
ğırtmamın seocbı eh sılah tutar kaç a
uamınız vana köylerıni ve iıımlerıni 
gosterır bır aeıterı en çok bır hattaya 
.ıı;adar tesoit ecııp b<.na vermenizi bıl
dirmektır. Hu aozlerim hiç kimseye if
şa edilmiyecektir. 

Bu tenbihattan aonra Cezire'nin Su· 
riyeden ayrılması hususunda silahlı 
bir surette faaliyete davet edilen aşi· 
ret reiıleri eli silah tutar insanların 

defterini yapmaja bqlamıflardır. 
Bu haberin Halebde duyulması hali 

ara11nda heyecan uyandırmıttır. 

Sancaktald yükaek mahke
menin asaları 

B. Delboı Paris yolunda 

Tokyo, 18 (A.A.) - Şanghay'dalri 
ıapon umumi karargihırun netrettiği 

bir tebllfe g8re Nankin't terketmlt o
lan Çin ordusu takriben 90.000 kip 
telefot vermiıtir. 

Antakya, 18 (Hususi) - Garo San· 
cakta intikal devresi için teşkil edile
cek yüksek mahkemede reisin, müdde
iumumtnin ve bir azinm fransız olaca· 
ğını ikinci adhğa da İlkenderun müd
deiumumisi Hikmetin tayin edileceği
ni ıöylemiıtlr. 

Kız.tayın 60 ına yıl 
dönümü için hazırhk PraGda Cek - Alman gerginliğinin 

giderilmesi imkaları da görUsUldU 
Praa, 18 (A.A.) - Sallhiyetli bir 

kaynaktan blldirildillne ~re Be· 
nea, dün öf leden ıonra Delboı'a Çe· 
kotlOYak bt1Jd1metlnln Alman • Çe
koalovak münasebetlerindeki gergin
lili lidermek makaadiyle alman ekal
liyetleri meaelesinin halli için lbım
gelen tedbirleri almala hazır bulun
dufunu 16ylemi9tlr. 

ket etmlıtir. Bakan hareketinden in
ce aenato ve parlamento relı?.rbıi zl· 
yaret etmit, Krofta ile birlikte fran· 
ııı elçllllindı psıtectlerl kabul et· 

Tören prQOromı tesbit edildi 

Bununla beraber bu huıuıta Çe
koalovak bUkilmeti &f&iıdaki prtla
n koJmakt&dır: 

1. - Çekoalonkya devletinin bir-
1111 müafua edilecektir. Bir federal 
hlklmet tıfldli lhtbmll menuubabı 
olamu. 

Z. - Çekoalonkyı btlldlmel. mem 
lı~ıtln dahli! iflerl çerçeveal lçln4e 
tam bir lıtikW •• baklmlyetle karar· 
lu alacaktır. 

lld devlet adamı uumdald ko
DUflllA la&t 13,SO dan 11.JO a kadar 
IGrmllftilr. 

iki devlet adamı yeni bir lllll pak
ti itin mtlsakırelerı slripnek lbtlma
llndta babaetmi,ıer •e böyle bir pak· 
tın hnutmm memnuniyetle Jrartıla· 
nacals bUIUIWldı mutabık kalm!flu· 
dır. 

Fraıuu~ 
Prag, 18 (A.A.) - Delbot dün ak

pm Pranaa elçlliflnde Yugoalavya. 
Polonya, İn&iltere ve Sovyetler Bir
liğinin Praı elçllerhıi kabul etmif ve 
kendilerine Çekoılovak devlet adam
lariyle yaptığı 1örli9meler hakkında 
malOmat venniıtir. 

Na.zır, aaat 20 de fran11z aeflri da 
la Jtrua tarafından verilen akpm ye
meline ve milaamereye i9tirlk etmi,. 
tlr. 

Benes, Hodza, ltrofta ve birçok 
Çekoalovak ricali bu slyafette buır 
balunmuılardır. 

Parla' e luırelceı 
Ddllol.-. ız.ıo ele Paria'e baro-

miıtir. · 
Elçilikte 16ylediği blr nutukta 

Delboı, Franaanın teabbüdlerine ve 
doıtlukluma 1adık lraldıtmı, bir A•· 
rupa gergfnllfinin zail olmamı arzu 
ettiiini beyan etmit ve demittir ki : 

"- Bu, benim aradıfmı manevi 
blr netice ldl. Bu netice tamamlyle 
huıl olmuıtur. Çekollovaklarla fran· 
ııslar birlblrlerinl anlamak için lıti
tarıde bulunmak lbtlyacmdan mtla
tainidirler. ÇGnkG, ÜJUltlerl ara· 
ımcla daha ıvnl dı tHlltll ıtmlt bir 
ahenk me•cuddur. " 

Bundan ıonra .as alan Krofta, 
franaıs ve Çıkoalovü ıerutıerl nok· 
tal nuarlarmclakl blrllll telıutb et· 
tlrmiftlr. 

8. Delbol'un Prq'dan hareketi 
JPrama lehinde bUyllk teubtlrata •e· 
ille olmuıtur. 

Nirenber6' ü 
Kureabtrs. 11 (A.A.) - Prqdad 

plen B. Dtlbol •• yanmdald satlar 
buraya Plmitlmllr. Tmı yarım n
ıt kadar kaldıktan aonra ltutgrad la
tlkametlndı yoluna deftlll etmittir. 

Kolomeıiln anneli de 
yakalandı 

Kııday'ın 60 ıncı yıldönttmü mU
naaebetlyle Ankaradı yapılacak töre· 
nin programını teıbit etmek üzere 
dün Kızılay genel merkezinde Kızıl
ay ıen5lik tetldlltı batkaıu Tekir
dai mebuıu Cemil Uybadm'ın bat -
kanlığında Cumhuriyet Halk Partisi, 
Belediye, Halkevi, ticaret oduı, Kı
zılay, kUltUr direktörU, ytlkaek mek
teb direktörleri, lise ve orta okullar 
direktörlerinin lıtirakiyle bir toplan
tı yapılm19tır. Bu toplantıda kutlama 
töreni programı te~btt edllml9tlr. 

Kutlama programı 9udur: 
Ayın 25 inci cumartesi gllnll saat 

14,30 da Ankarada mevcud bütün mü
eueaelerin üyeleri, yüksek ınekteb

lerle liıe ve orta mekteb talebeleri, 
Yeni 9ebirde emniyet meydanında 
bilytlk bir toplantı yapacaklar, bura
dan bUytlk bir alay halinde Atatürk 
Bulvarı, cumhuriyet caddeal, Atilla 
caddeal, Samanpasan alanı ve Ana· 
fartalu yollyle Uluı meydanına ge
leceklerdir. 

Orada yapılacak meraıimde genç 
Kızılayhlar söylevler söyliyecekler 
ve Atatürk anıtına kızılay renkleriy
le ıllılU çelenkler koyacaklardır. Sa
at 18 de Kızılay genel merkezi tara
fından Kııılayın 60 ıncr yıldönümU 
milnaaebetiyle Anlıara Paluta büyük 
bir çay aiyafeti verilecektir. Budapette, 18 (A.A.) - Allkab 

Saat 20.15 de Ankara radyoıunda 
franııı: memurlarmın talebi Userint Kuılay hakkında bir konferans veri-
Budapeftt pollll, Dtlbola karfı ıui· lecelrtir. Sut 21 de Ankara Halkevin
kud tertibatı ke1fedilmt1i U..rlne de o &ünü kutlamak için hazırlanan 
bundan birkaç attn ınel Pranaanın t8rene bqlanacaktır. Bu törende Xı
tfmallnde tnkif edilen macarm an• zdayın barbtaki ve ıulhtaki meaalıi 
aeel dul bayan Kolmen Budai'yi canlı tablolar halinde ıatterllecektir 

1aı 1 ... _ Buad. il ..._. .. i Xıı:ılayın 60 ıncı yıldönOmU me-
ya __ am .. .r""". ı 0 unun ~"- 1 raıbninl hazırlamak Usere tetekldll 
fuUyttJerlndta haberdar olmadılau eden tatbik komltell fU atlardan iddia......... ibuettlrı 

Diyarbakır aaylavı .general Klzım 
Sevüktekin, Kızılay Ankara merkezi 
batkanı Naki Cevad, belediye reiı 
muavini Tahıin, KUltilr direkt<Srü 
Rahmi, Halkevi idare heyeti Uyesi 
doktor Ragıb, kız liıesi direktörU Sa
mi, birinci orta okul direkdSrU Feri· 
dun, Sıyatal Bilgiler okulu yardirek
törü Zeki. 

l lk tedrisat 
öğretmenlerinin 
mesken bedeli 

Kültilr bakanhtı ilk tedrisat mual
limlerinin 1930 yılından beri tecil edil
mekte olan mesken bedellerinin 1938 
yılından itibaren tekrar verilmeğe bq
ıanmuını kararlqtırmııtır. Bakanlık, 
bu kararı alırken buıuai idarelerin 
bildcelerinde aon yıllarda batlamıt o -
lan inkipf ı ıöz önüne almıt ve ilk ted· 
riaat müfettitlerinin maaı, ücret ve 
yol paralarmın devlet büdcesine alm
muı için K.amutaya teklif edilmit o
lan kanun projeal dolıyııiyle husuıt 
idarelerin edecekleri istifadeyi de he-
11ba katmıftır. 

Bakanbk, bu karırile mecburt ilk 
tahsil kanununun hUkümlerini tahak
kuk ettirebilmek için her ftyden evel 
ilk mektebler muallimlerini çoğaltmak 
ve bu muallimleri bildcelerin imkanla
rı niıbetinde refaha kavu9tunnak esa
sını gütmektedir. 
Bakanlık, bu kararmı valiliklere de 

blldlnnif, ve vilayet büdoeleriniıı ba
sırlanmuında bu metken bedellerinin 
de hesaba katılmaaını ve bu yıl büdce
leriı•dı yapılmlllı mecburi olmayan it
lerden de tuarruf ıdilmlainlnin temi
ııini rica etmlfdr. 

19. 12. 1937 

Bugün Ankara güzel bir 
ıpor günü yqayacak 

(Bafı 1. inci say/ada) 

cakları ıtıpheaisdir. 
Ankara GUçlUlerin de clttikçe ap· 

ğı doiru bir aeyir alan vaziyetlerini 
kurtaracak blr oyun çıkaracaklan tilP
heaisdir. Bu bakımdan oyun her bal· 
de ıeri ve canlı olacaktır. 

Kaatamonu ıpor -
Gençler Birliği 

Yıllardanberi Kaatamonu'da blr 
apor bayatı oldutu muhakkaktır. Fı· 
kat gençlitln bu aabadaki pyreti or
ganize edilmedifi için faaliyet dar bir 
uhada kalıyor ve ıpor bu bölıede ln
lıcipf edemiyordu. 

Türk Spor Kurumunun her viliyet 
merkesinde bir bölce teıkili huauaun· 
diki kıran bu ileri villyette lAsım ıe-
len ehemiyetle karfılanmıı ve altı ye
di ay evvel Vali B. Avni Doğan'ın yar
dımlariyle işe bqlanmıştı. Sistemli bir 
çalııma neticesinde Kastamonu genç
liği de çalıfmalannm eserini ıörecek 
bir hale gelrniıtir. Bugün iıte bu gay
retin neticesi banehir stadyomunda 
tecelli edecektir. 

Kaıtamonu ıpor kulübü futbol ta
kımiyle Ankara Gençler Birliği bir 
maç yapacaklardır. Gençler Birlifi, 
dün çetin bir müaabalra yapımı ve ma
kus taliini bir derece yenmeğe muvaf
fak olmuıtu. Bucün, kuvveti hentis 
belli olnuyan bir rakible karplqmak 
vaziyetindedir. Acaba bu hentis Anka
ra ıporculanna meçhul olan enerji 
kaynağının çıkaracıiı tıkım ne halde
dir? Fakat, alik&Wrm ifdelerine bakz. 
bna, Gençler Birlili, bucUn yenmek 
ve yenilmek huıutalnm bir tarafı bı • 
rakarak tanlı: bir apor maçı yapmak 
için tabaya çıkacaktır. Ve hıttl dUn 
maç yapan oyuncularmm haricinde blr 
takım kurıcktır. 

Bise verilen malOmıta cöre, Ku
tamonu ıpor oyunculanndan çofu lyl 
yetiımiı ve futbolu kıvramıı gençler· 
dir. Baılannda vaktiyle apor aahala • 
rında şöhret kuanmıı yetiıtiricileri 

vardır. Bu aebeble bugün bu iki ıeh -
rin ıüzide takımlan arumda aeyret • 
meğe değer bir oyun g6receğis. 

Ankara ıpor - Mulıafu GüciJ 
Bugünün ehemiyetli maçlannl:!an 

biri de hiç ıüphe yok ki Ankara spor
la Muhafız Gücil araamdaki bu lrarp
lapnadır. Ankara spor likte iyi bir du
rumu olan Altınordu ile birlqmlt ve 
onun yerini almıttır. Genç ve çok a
tak bu niıbette de heaabh oyruyan bir 
takımdır. 

Muhafıı: GUcU aksayan yeri pek as 
olan müıtakar bir takımla bu ıene 

şampiyonaıında en bap muhafaza et • 
mektedir. Güzel ve canlı oyunlariyle 
muhitte bir aempati uyandıran muha
fızhlar bugünü de kazanırlarsa hiç ye
nilmeden birinciliii a1mıt olacaklardır. 

Ankaranm futbol maçlarına büyük 
bir alika g&lteren ıporcu halla, tehir 
atadyomundaki maçlardan aonra her 
halde Ankara GUcU aabatma kadar ci· 
derek bu oyunu da ıeyredecektir. 

Bugünkü maçlar ve 
anketimi• 

yirmi yaı ihtiyarladl 
Vaydman sekiz günde 

(Baıı 4 anca url•da) 
Diden aorp bilriminin yanma &ötUrül• 
mut ve bildm kendi9ini Frommer'ia 
katli ve Jr.endiaini tevkif eden Burgea 
ve Puanyan adlı polil memurlarım ya• 
ralamak maddelerinden itham ctmif" 
tir. 

Bundan aonra katilin ellerinin açık 
bulundukları halde isleri almmıt ve 
bunlar, toför Markof'un arabuında 
bulunan aynı tekildeki lalerle IDWrayc
ae edilmi9tlr • .CZler blrlbiriııi tutmadı• 
iınclan, bu cinareti Vaydman'm i,ıe
mediii ınl191lmaktadır. 

MUyon inkar ediyor 
Avukat Hanri Jero da hapiaaneye gi

derek Milyonla görüpüftür. Milyoa 
bir gün önce Vaydman'm ifade verir• 
kcn Madam Kellerin öldlirlllmeıi bak• 
kında kendiıine atfettlli ıuçları red• 
detmif: 

- lien kimseyi öldürmedim. Vayd
man canavarın bil'idir, Giye ı.tıl'IDI,. 
trr. 

Jan Blan ve Kolet Triko da aor&uya 
çekilmi 11er ve bunların hüviyetleri!• 
ıkametgahları teıbit olunmuıtur. 

Artlftıl'malar bafhyor 
La Vulside ar&ftırmalar devam edeıw 

ken, Vaydman'ın verdlil bahat Uzc
rine polıs memurları derhal Fontenblca 
ormanına aiderek Madam Kellerin co
Hdini aramata baf11m19lardır. 

"Haydudlar ~" 
Saat ı 7 ye yakl&ftılı l5iıı ortalık b

rarmıttı. Etrafı ıörebilmek tlnre me
f&leler yakılmııtı. Bu da. yapılacü i
tin korkun5lu&unu bir kat daha artın• 
yordu. Vıydman'uı iAhlarma nuuan. 
cr.:&dln llubt.ondan 2 kilometre u• 
sak.ta ve Userindıen arabaluın geç.bi· 
leceii bir yoldan 500 metre meaafedo 
olan "Haydudlar mağaralı., nda bulun
maaı icab ediyordu. 

Kokmaia ba,layan c:eaed 
Bu matara, yerin altmda Uç tunel• 

den mütetekkil kork~ blr y~. 
Polie ... ıs•dıan ..... _,a--.. " 
tarafta bacakları bilkillmilş ve taaf~ 
ne bqlamıf olan oeecdi bulmu9lardır. 

Saat tam befte zavallı geni lradmın. 
ce1edi mapradan iıkarılarak Fonten
blo morguna göttiriilmüıtilr. Fakat ı. 
if, aanıldıiı sibl kolaylıkla cereyan et• 
memi9tir. Debfetten ~ı1111ı bi.r MI• 
gelen balkı aptetmek miimldin ola-
mamıf, intbams temin için birçok po
liı memurları ııdrtmek mecburiyeti 
hasıl olmuttur. 

Altı ki§iyi ıkılı kıpırdamadan 8ldl1• 
ren Vıydman, bu ceaediıı arqtırılma
smda da hasır bulunmak lltememlftir• 

Vaydman ıeklz günde &det& yirmi 
yaf ihtiyarlamı9tır. Tevkifi esna8mda. 
çevik hareketli, aert batu,ıı biı" apor• 
cudan farkı yoktu. Şimdi ild bUklüıD 
bir haldedir ve zahmetle llerllyebll• 
mektedir. 

Ehnlye ve yapı yollar kanun• 
larında yapılacak değlılkliklet 

Dün yapılan maçlar ve bugün yı- lç Bakanhk, ebniye kanunu ile ya-
pılacak olanlar betfnci aayfamı.zda de- pı ve yollar kanununun bazı maddelr 
vam etmekte bulunan anketimize ce • rinin deiiıtirilmeaini temin için bit 
vab verecek oyunculanmua bir fikir kanun projeai buubyarak ·ıniltaleala
vermek buıuıunda iyi bir fırsat tetkil nnı almak üzere viliyetlere ıöndeP 
edecektir. Çünkü bu hafta hemen bU - mitti. Vlllyetlerden cevablar ıclmei' 
tün takımların oyunlan aeyredilmit ve bqlamııtır. Cevablar taa>m•lancbktaJI 
oyunculann formlannm tetkikine im- aonra proje yeni battan ıöı:den ıoçirİ" 
kin bulunmut olmaktadır. Ankette lecek ve buıünkü prtlara ve ihtiy~ • 
fimdiyo kadarki oyunlarına göre rey lara daha uygun bir tekle aokulacak
alanlar belki de bu maçlardan sonra tır. 
beğenilmiyecektir. 

Puvan ceıveUmiz 
Bugün okuyucularımıza Ankara 

birinciliğinde sarpııan takımlann va
ziyetlerini gısıterir bir cetvel hediye 
ediyoruz. Okuyucularımız bu cetvelde 
ayoı umanda bundan aonraki maçla -
rın tarihlerini ve oynanacak aahanm a· 
dını da bulacaklardır. Yalnız buıün öl 
rendiiiınize cöre "Güvenç ıpor" ku • 
lübü idari bir kararla kapatılnq bu
lunmaktadır. Bu vaziyete göre diier 
kulüblerin puvınlanru cetvel ilserln-

de heaab ederken bu kulUble yapıla • 
cak mıçlan hükmen kuanılnuı tay -
mak limn gelecektir. 

tlLKC 
HALKEVLERI DERGiSi 

Birincikanun .. ,... 

MAKALELER: 

Toprak meaelesi, Prof. Fuad ICIP
ralD - Anadolu üniversiteleri, Dr. Ş. A· 
Kansu - Oamanlı imparatorluğunda 
çiftçi aınıfların hukukt ıtatUıU, Ö
mer Barkan • İran edebiyatında ro
man, Dr. Ali Nihad Tarhan - Ravalr 
aon'un terbiyevi fikirleri, Prof. t 
Dugaı (çeviren z. F.) - On yedinci•" 
aır halk pirlerinden Budala bakkıll" 
da notlar, Naci Kum - Köroğlu ba1'-

Kaatamonu mebuılannın kında notlar, Ş. Murad Elçin. Bil" 

Kaatamonu Spor Kulübü tUrkUlerinln baflıca temleri, Peıiff 
N. Barton • Mir A'Ji Şir ve ıl,r 

asalanna nyafetl at bayatı • V. V. Barthold (çevirfll: 

Kutamonu mebuaları, Ankara Genç- A. Caferoflu) • Gılgamıf'm saferi 
lerbirllğl ile birmaç yapmak tısere ,eh- (fiir), Sıtkı Akozan - notlar ve tkd
rimiıe ıelen X..tamonu spor kulUbü baılar, Halkevlerl haberleri, Halıre"" 
adlarına dün Kamutay lokantuında 1erl ne9riyatı, fikir bayatı, blbti,ol
bir ılyafet vermif}erdlr. Ziyafetten rafyL 
80llra ymlml bMbihallercll bulunmu,. UUrUntın 58 inci aay•ı da 9d 
larcbr. fadır. Bedeli her yerde 25 kurufUlll' 



Macar hikayesi 
~ • u 

KIN 

Bizim JdSyde de roman adı verilen 
~llar vardır. Yalnız, bizim roman-
1-r bir takım kaidelere riayet edilerek 
}'~ılnıış olan kitablar~i hikiyel~r 
&tbi itina ile dütünUlüp dıkkatle tertıb 
t~ilrniş değildir. Ekacriya bizimkile
~ın baıı ve ortaaı vardır. Sonu ise da
ıına aynı sondur: l4ual kahramanının 
lllezar, başına dikilmi' bir tahta baç .•• 

l 

ltı tene kadar evvel J an P&yft •
lııerliJc daireıinde 'ektiii kuradan aon
.ra ~te &irdi. 
Denildiğine göre bu boylu boılu bir 

dclibnh ldL AnMı ili bir ıens ku o
Ilı& ıwura kadar uturladılar. lldal de 
durmadan ağlıyordu. Zamanımızda da 
.. lter..ık daireleri önünde, onlar gibi 
'i!.1111 ihtiyar analarla genç kızlara 
~tı.nmaktadır. 

Jan Payt,, ıınırda ikiıini de kucakla
dı. İhtiyar kadına : 

- Ah anacığım, canım anacığım, 
dedi. 

Genç kıza da : · 
- Ah yavrum, Ah Lididğim !. ... 
Uzun nutuklar söyliyerek sevdikle-

thıe Yalnız aahnclerdeki aakerler ve
da ederler. 

\'edi ıene ıonra Jan habersface geri 
Ctldi. Çok değifIDişti. Uzun bir bıyık
~ •üılenmif olan yüzü hakikaten güç 
~lırdı. J anı getiren arabada, kara
&1Sı1u bir kadınla, kara gözlü bir çocuk 
)\rdı. 

.\nası ]andan sordu : 
- Bu kadın kim ? 
...., !U.rım, öteki de çocuğum. 
lhtiyar ana onlara urıldı : 

ıA,- Gelinimi ..• Torunum! ... Safa gel
'"''l° ~. 

J in gülerek : , 
~ Anne, bir kelime macarca anla-

1-r, dedi. 
le Ve karısına dönüp İtalyanca bir fCY
tl{.~Yleyince gelin de kaynananın eli

opuı. 

clı llu itaıyanca ne anlaşılmaz lisan
r. l 

Janın anası fısıldadı : 
'Ya lidi? 
'Lidi mi? 
'~'Yet. 
..... liaıa kızmı ? 
"' Seni bekliyor. ' 

"' liıı l'aif. derın bir uykudan uyanı-
'Otıtı. . tö llfçaıına başını saUadı. ~onra, 
i nece bir omuz ıilkti. ve aaha sonra 
"~11~ İtalyan kadınını bir eliyle, çocu· ... ııu ·· d' Oteki eliyle tutub odasına gır ı. 

lI 

~ttıY&n gelin ne oldu ? 
l' •~ca öğrendi. 
s~ llc&t vatanının robalarını 11rtından 
~)' tınadı; 'ölünceye kadar, onunla &· 

11 ,;.den Olmadı, zını Jan .l'ait'in karı· 
-~ air Çok harlJierde çarpıfDll' bir 
d: _ ın kar11ı ile eı,:ıcnmek kımin had· 
~e 1 

\'a Lid· 
lııt ı ne oldu ( 

~ti.le ~ar &ilnil Jan bıyıklarını koz
röl.Q .. ledi; hakanın ıözlerini kam&ftı· 
tt "eu,_ ~e madalyeıini gökaüne tak· 
&•~t· _ ~liaeye öyle bir plımla aitti ki 
h.rı '&ı Yolun iki tarafıııdaki aiaçlar 
1'1~e kadar ijilip kalıraananı aelim-

leö laıııludı. 
~ )' halkı hemen ner vakit kiliae c:.i-
4-::ı- toplanıp gelen ıideni aeyre-

Yazan: Gem GarJonyı 

Çocuklar: "İtte geliyor!;, dediler. 
Evet, Jan Paiş geliyordu. 
Fakat neden yalnız gelmişti ? 
Kar11ını neden getirmcınij.ti ? 

Jan Paiş, büyük bir alçak gönüllü
lükle sağı solu sellmlıyordu. 'Genç kız
lara doiru yürüdü. Onların önüne ge
lince ad.ımları biribirine karışır gibi 
oldu. Yüzü aarardı. Lcdi Gedö'nün yü
zü de kireç gibi bembeyazdı. 

Jan onun önünde durarak : 
- Ledi, beni tanıdın mı, dedi ? 
Sonra elini genç kıza uzattı. 
Lidi ona elini vermedi; battan aya

l• kadar ıiiadU ve •dece : 
- Kahbe, defol,! dedi. 
Bundan aonra ne J an, ne de karısı 

bir daha Lidi'yi göremediler, Lidi de 
onları göremedi. Yolda birbirlerine 
rasthyacak olaalar görmemezliğe geli
yorlardı. 

III 
Yazın bizde, her gün saat altıda ki

lisede dua vardır. Fakat köylüler iş ve 
güçleriyle uğra,tıklarından kiliseye 
gelen olmaz. Fakat iki ihtiyar dua vak
tini hiç geçirmezler: Bunlardan biri 
kanbur sırtlı bir kadın, ~ki de sarsak 
kafalı bir erkektir. 

Bunlardan biri kilise çanının ikinci 
çalınışında köyün aşağı mahallesinden 
ve öteki yukarı mahallesinden yola çı
kar. Koca karı kiliseye girip yürümeye 
baılayınca, erkeğin de başı, bir saat 
rekaaı gibi, sallanır. erkeğin arkasında 
kış yaz, bir çoban kucuğu vardır. Ka
dına gelince; onun da, değişmez bir 
kılığı: bir atkı önden gelip belinde 
düğümlenir; başını siyah ipekli bir 
mendille örter. Yalnız yüzü bir kağıd 
gibi beyazdır: üzerinde hiddet ifadesi 
bulunmıyan, fakat hiç gülmiyen sakin 
ve kırı,ıklı bir yüz ... 0, ihtiyar kadın-

Çapraz kelimeler 
1 ' 1' 

ı 
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Soldan ufa : 
1- Hükümeto verilen para - Birin 2 miıli 
2- 1ıtaıyonun içi. 
3. Blr orta tahıil mile11eaeıi - GIU:el blr 

çiçek. 
4- Bir erkek iıml. 
5- Ayala sl1illr, bap da anhr. 
6- Deniıde boiulan bir inıilla lordu. 
7- DU7JDuı - Arkadaı 
8- Bir hıriıtiyan bayramı • Köpek. 
g. Y olran addı • Blbiıenfn ucu. 

Yubndan •111171: 
ı- tı t 
2- Beraberlik edatı - Nakııta yapUUl Dir 
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S- Tuvir • bi 78DDUI kömür, 

Çankaya merkez 
kamunu kongresi 

toplandı 
Cumhuriyet Halle partisi Çankaya 

merkez kamununun kongresi dUn Ye
nişehirdeki parti binasında yapılmı9-
tır. 

Köylerden ve ocaklardan gelen dele
gelerin dilek ve ihtiyaçları tesbit edil
miştir. Şehirde kanalizasyon yapılma
sı, köylerin ağaçlandırılması, mekteb
lerin çoğaltılmaaı, köylere aeyy~ 
doktor gönderilmeei dilek ve tıemennı
ler arasına alınmıttır. Hesab işleri tet
kik edildikten aonra aeçim yapılmış
tır. Dr. Hamdi Olcay, Hayri Eken, 
Behçet Çağlar, Muhliı Arıaan, N~k 
Ö:.ıgören, kamun yönkuruluna ıeçil -
miştir. 

Bu toplantıda Çankaya kaymakamı 
Haluk Nihad da bulunmuı ve delege
lerin serdettiği dileklere cevab ver
ınittir. 

Çocuk esirgeme 
kurumunun yardımları 
Çocuk Esirgeme kurumu ge~el. mer

kezi tarafından 16.11.1937 tarıhınden 
16.12.1937 tarihine kadar bir ay zarfın
da 2824 çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 369 hasta çocuk ve anne 
Genel merkezin polikliniklerinde ba
kılmıf ve tedavi edilmiştir. 
Ayrıca diş bakımcvinde de 498 çocu

ğun dişleri bakılmış ve tedavi edilmiı
tir. 

1795 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından hergün 86 çocuğa 
süt verilmit ve bir ayda yekun olarak 
1144 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 
Yardım için genel merkeze başvuran 

59 yoksul yavruya para yardımı yapıl
mıştır. 

17 fakir yavruya elbise, çamaşır ve 
ayakkabı verilmek ıuretile sevindiril
miftir. 

Kurumun Kcçiörendeki anakucağı
nı görünüz. Dikkat ve şefkatle bakılan 
yurd yavrularının sağlıkları ~ nefe
leri siz;i sevindirecektir. 

lardan hiç birisine benzemez, Zaten ka

din da değil, hala kızdır: Y etmitlik bir 

kız. Bir delikanlı yüzünden böyle ev
lenmeyip kalmııtır. Elli yıl evvelki 

delikanlı ise şimdi, her gün, kilise ça
nının ikinci çalıımda yukarı mahalle
den kalkıp buraya kadar gelen ve boş 

11ralardan birine ilitcn bu aaraak ihti-
yardır. Uzun bıyıkları göğsüne kadar 

düşer ve enseainde de bir kaç beyaz kıl 
uçuıur. 

İhtiyar kadın, kilisenin kadınlara 
mahıus sıralarından üçüncüsüne otu· 
rup kolunun altında &etinniş olduğu 
"gül bahçeai" adında dua kitabını açar, 
ince ve çatlak sesi ile ergununa uyma· 
ğa çalışır : 

Yer, gök, ateş, mavi deniz, inciler, 
altınlar, dilnya haizneleri 

Ruhumu neden bulandırıyorsunuz, 
böyle? 

... İhtiyar Paiş, bazan bafmı çevirip 
mahzun mahzun kilise arkadaşına ba
kar; mevhum bir görüfınc de muhata
binin sözünü sarsak ba,ı ile tasdik ve
ya reddeder. Kadın bu içten konuşma
nın farkında bile değildir. Duasını bi
tirince kitabını kagar. 

Sonra, bunlar, tanıımıyan iki kişi 
gibi ıelamlaımadan biri birinin ardı 
sıra kiliseden çıkar, titriye, sallana, 
biri köyün yukarı mahallesinin, öteki 
de aşağı mahallesinin yolunu tutar. 

4- Yama. 
S- Sicim - Kız kardeıinlzin kocaar. 
6- Yabancı - Dahil - Bir musiki tleti 
7- Gelir - Sorru edatı 
8- Şube - Çocufun sallanan yataiı 
g. Süt veren bir hayvan. 

Yeni hulmacamız 

Mikadonun ordusu 
Nankin önünde 

Japonlar Pekin' de yeni bir hükllmeı kurmak ve U?f kil 

b . n· d .. AA,, Ça K "·!·'e e<İCcckleri ır ın or us unu mı n&e - "Y - ·-- .. 

~aldırtmak ni)·etindedirler. 

Berlinden ve Tokyodan bize şu ha
ber geliyor: 1:okyo kabin~s.i • ~ank~n ----
işgal edilir edılmez - Pekın de hır Çın 

Yııan:--.... 
hükümeti tıeeisine karar vermif. Bu 
hükümet, japon ordularının kontrolu 
altında, bugUn japon orduları tarafın
dan işgal edilmiş olan beş Çin eyaleti· 

Genevieve Tabouis 
L'Oeuvre' den 

ni idare edecektir. Tokyo telgrafı, *-------------
imparatorluğun Çin'de meşru hükümet 
olarak ancak Pekin hükümetini tanı
yacağını da ilive ediyor. Bu hükUmc
tin başına 1922 veya 1923 de Çinde 
cumhur reisliği etmiş ve Çang-Kay
Şek'in nasyonaliıt ihtilaliyle devresini 
tamamlamadan Pekin'den koğulmu~ 
olan bir zat getirilecektir. 

Japonlar, ıol cumhuriyetçiler tara
fından mevkilerinden koğulmuş olan 
aağ cumhuriyetçi Çin partileriyle iş
birliği yaparak Çin partilerini takai
ıne uğratmak istiyorlar. Bundan böy
le Tokyo Çang·Kay-Şek'i isi ilin ede
cek, §imali Çindeki geniı japon impa
ratorluğunun kıymetlendirilmeıi ifıy 
le uğraıırken, Çinle harbetmekte de
vam edecektir. 

Bu haberler Almanyanın ara bulu
culuk etmek projelerini suya düşür

mektedir. Bir kaç gün evvel Çindeki 

alman elçisi B. Trotman, komintern a
leyhtarı pakta iştiralc etmeıi ,artiyle, 
Çin için daha müsaid sulh prtları el

de etmek Uzerc Japonyaya müracaata 
hazır olduğunu Nankin hükümetine 
bildirmişti. Bu ara bulmak teklifi, 
Çang-Kay-§ek, maliye bakanı ve Çin 
hükümetinin bir kısım bu demokraai
lerin Çine maddi yardımda bulunmala
rından ümidsizliğe düşmüş oldukları 
bir sırada yapılınıştı. Derhal bu tekli
f in kabulü lehinde Çin hilkümetinde 
bir cereyan uyanmış olduğu ıöylene
bilir. Bu eınada vikont İfi, Londra ve 
Paria hükümetlerinin niyetleri hak
kında Avrupada bir anketle mefguldü. 
Bundan maksad, Japonyanın Çindeki 
feth metodlarını, Berlin ve Roma ile 
işbirliğini hangi hududa kadar, perva
sızca götürebileceiini anlatmaktı. 

Vikont lıinin phsen, ıivil Japonya 
ile asker Japonya araamda bir nevi 
mütavassıt olduğu anlafıhyordu. O, 
serbestçe ve kendi arzusuna göre ha· 
reket edebilseydi, bu feth harbine niha 
yet vermek üzere mantıki şartlarla bir 
sulha taraftar olduğunu söyliyecekti. 

Bütün hal şekilleri içinde, japonya
dan, yukarıda söylediğımiz, görilnü,te 
miıtevazı, §artları elde etmek üzere 
yapılacak bır alman teşebbüsü büyük 
demokrasiler için en kabul edilmez 
şartlar olacaktı: Bu suretle, Almanya, 
Japonya ve Çinde hususi haklar elde 
etmiş olacaktı. Sonra bu iki memleket, 
akibetlerini git gide Berlin ve Roma
ya bağlıyacaklardı. 

Çin'in, Paris, Londra, Motkova ve 

Nevyorkla iıtipre ettikten sonra, bu 
bilyük devletlerin kendisini hi~~yeye 
pek istekli olmadıklarını gorerek 
Almanyanın aracılığını ve Japonya~ın 
mutedil sulh şartlarını kabul etınesın
den korkulabilirdi. 

Bugün. hiç olmazsa zahiren - bir de
ğişiklik olmuştur. Japonya Almanxa 
aracılığından vazgeçmek ve enerJık 

kararlar almak arzusunda görünmek-
u~~ . 
Şimdi mevzuu bahsolan Çini yeni bır 

lspanya haline retirmektir. Japonya 
Pekinde bir nevi "Franko" hükümctle
ri ve diğer bazı 'imali Çin eyaletlerin
de küçük "Mola" hUkümetleri kurma~
ta, bir yandan da japon ordusunun bır 
kıamı "aai general" Çang-Kay-Şek'e 

karşı mücadeleye devamla, tiınal eJ:'a
letlerindeki çinlileri japon askerlerıy
le beraber isi çinlilere karşı harbe 
mecbur etmektedir. 

Ve bu hareket, Çini, ıözde bir kızıl 

komünist cumhuriyetten kurtarmak 
için yapılmaktadır. 
Japonyanın son kararları, düıünüle

bileceii ıibi. Çana-Kay-~ek'i Japon
yaya kartı mUcadeleye devam kararını 
vermeye ıev•derae, demokraıiler için 
bu çok daha lehte olacaktır. Antiko· 
mintern pakt yalnız timalt Çin tara
fından tatbik edilecektir. Çinin bütün 
diğer k11ımları yarı çinli, yarı japonlu 

olmıyacaktır. Bundan ba'ka Japonya 
yorucu ve yıpratıcı bir harbe devama 
mecbur kalacaktır. 

Her ne de olaa Nankin'in zabtmdan 
çıkacak neticeler henuz kestirilemez. 
Umumiyetle, üeneral Çang-Kay-~ekin 
son kararını vermek içın .d. Norman 
Davisin Ruzvelt nezdinde yapacağı 
teşebbüalerin neticesıni bckliyecegı u
mulabilir. 

Vaıınrton fevkalide kongresi ilkkl
nunun sonuna dogru dış poutıka husu
sunda kararlar vermek mevkiindedir. 
Amerika da Japonya ile mtibadeleleri
ne cıcvam etmeK ıstı yen tıcaret mahfil· 
leri l<u;:veıt ın ta.ıcıı.ıe~tı~ı dıprda mü
danaJe pontıK<ııu aJcymııc: ayaJuannuş
iardır. 

japonyanın Çindeki seri fethleri, 
ve narbın Japonyaya ıemıerinın se
merelerını ıazlasıyıe tcmın edecek bir 
neticeye varması 1'1tıma!ı karııımcıa 
amerucan kamoyu Kenaısını toplamak
tan vezıeçınıyccektır. 

Londra ve t'arıs şımdiye kadar Çang
Kay-;oıek'e silah ve muhımmat yaraı
mında bulunmak husuıunaa en Jcuçuk 
bir vaidde bulunmuş degillerdır . .tier
lin - Roma - Tokyo must!ilesi, hıç ol
mazsa uzak ,arkta talilidır. 

Fransa 
ltaJya'nın l\lilletler 

Cemiyetinden çekilmesi 
Sekiz harfli bir Ankara bağıyım. 
ı, 4, 8 inci harflerim intikam hisai 
1, S, ti ıncı harflerim gözü görmez. 

6 1, 4, 6, 7, 3 üncü harflerim badana-

Le Temps gazetesinden: Muıolini 
İtalyanın Milletler cemiyetini terket
ti&ini Roma ıehri halkına ilan et
ti. Büyük faJist konseyi bu kararı taı_. 
dik etmek için toplantıya çağmldı, bu 
kararın il&m faşizm rejimine mahsus 
olan ilayifle yapıldı. Her şeyden evel 

da kullanılır. 

1, 2, 8, 7 inci harflerim cilde yapı,ır 
bir böcek. 

tavzihi icab eden bir nokta var1a o da 
faşist konseyinin to~lanacağı haberi
nin şayi olması üzenne . y~p.ılan tah· 
minlerin tahakkuk etmedığıdır. İtalya 
anayasası ahkamından bazıları tadil e· 
dilmemiıtir; İtalya kıralhğı İtalya im
paratorluğu haline Hrağ olunmaınıJ· 
tır; İspanya i'lerinde tamamen .erbHt 
kalabilmek için İtalya karışmazlık ko· 
mitesinden çekilmiyecc.ktir. Bütün hi· 
dise Milletler cemiyetinden çekilmek· 
ten ibaret kalmıştır ki bu da, umu.mt 
bakımdan fazla endişeleri mucib ola • 
cak bir hal değildir. İtıflya hükümeti• 
nin aldığı karar, cereyan etmekte olan 
milzakereleri ıemereıi daha mefkud 
bir hale getirmekten ve Avrupada ıul· 
hun teıisi için kulanılmak iatenen me· 
todların esua taalluk eden tezadlarını 
daha vahim bir şekle sokmaktan bili 
kaJmıyacaktır. Bu. karar bcynel~lel 
havanın iyileşmesıne yardım etmıye

cektir; bilakis, hiç olmazsa man~vi sa
hada istihsal edilmiJ bulunan baZı ne· 
ticeleri tehlikeye ilka edecektir. İtal
ya hükümetinin böyl~ bir vaziy~t al· 
masını icab ettiren derın aebeblerın ne- · 
!erden ibaret olduğu anla9ılamamak:ta· 
dır. 

Duçenin bu yeni hareketini muhik 
gösterecek yeni bir vakıa yoktur. Fa
şizm metodlarınm Milletler cemiyeti· 
nin pakt ile tesbit edilmiş bulunan mu· 
amele tarzları ile telifi kolay olmadı· 
ğından İtalyanın Milletler cemiyeti i
le münasebetlerinde hiçbir zaman tam 
manasiyle itimad mevcud olmuş deiil· 

clir. Musolininin beyanatlarında bu in· 
kıtaı muhik görebilecek bir vesika 

yoktur. Umumi bir uzlaşma hakkında
ki ingiliz telakkilerinde Ahna~ya~ın 
reforme edilmit Milletler c;cmıyetıne 
avdeti keyfiyeti esaslı bir yer işgal et· 
mekte olduğu malCtmdur. İngiltere • 
Almanya konuşmalarının inkişafından 
endişelenen İtalyanın, Ittndi ittirlki 
olmadan lngiltere ile Almanya araaın
da bir anlatma akdine mani olmak iı
tediği faraziyesinde duraklamak doiru 
olmaz mı? 

Musolininin Milletler cemiyeti hak
kında kullandığı tabirler alı,ılmaya 
başlanan bir hitabet tarzının unsurla
rından sayılmalıdır. Musolininin bu 
nutku sulhun sekiz milyon silngilden 
müteşekkil bir defne dalı ile sem~lik 
bir surette temini hakkındaki gorU
şünde de bir deği1iklik yapını' değil
dir. 

Halkevinde halk 
şarkılar1 konseri 

Bugün akpm ıaat 20,30 da Halk· 
evinde, halk şarkıları konseri verile • 
cektir. Program şudur: 

ı - K.ıroğlanın Davarı: Sadettinı 
2 - Yanık Ömer: Sadettin, 
3 - Şanlıdır Efem: Mehmet, 
4 - Sazına yel bağlamış: Şükrü, 
5 - Dağları hep kar aldı: Sadettin, 
6 - Yelkenimiz denizlerde (Laz) 

Zeki 
7 - Gel benim nazlı yarim: Ahmet 

Yekta, 
8 - Çile bülbülüm çile: Halk tür· 

küsü. 
Halk şairi Hafız İsmail Hakkı ta

rafından halk şarkıları Feryat ve G~ 
nül sazlariyle: 

9 - Esmer bu giln; Halk tUrküsil, 
1 O - Bizim dağlar meşelidir: Halk 

türküsü, 
11 - Kozan oğlu : Halk türküsü , 
12 - Harmandalı: Halk tilrküsü, 
13 - Fırsat bulsam: Rahmi, 
14 - Ey dilber: Mustafa, 
15 - Kesik Saçın: Kadri, 
16 - Yürükte yaylasında: Halk 

tUrkllsU, 
17 - Düğün Evi: Halk tilrkilsü. 
Biletler gündüz saat birde halke

vinden alınmalıdır. 

Aydında motör kursu 
Aydın, (Hususi) - Aydın Halke

vi kurslar şubesi bir motörlü vaaıtalar 
kuJlanma kursu açmıştır. Bu kursa bir 
çok gençler ve bu arada Türkkuıu tet
kilitı üyeleri de yazılmıılardır. 2, ı inci harflerim yama. 

2, ti ıncı harflerim nefer. 
2, 8 inci harflerim arz. 
2, 6, 7, 8 inci harflerim vasıl OJan. 
3, 5, 1 inci harflerim inhidam et 

manuını imir. 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı tekli .=!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - --

3, 2, 1 inci harflerim AvJiupada bir 
millet. 

3, 4, 8 inci harflerim ateşler içinde 
bulunan bir Aıya memleketi. 

3, 5, 6, 2, 1 inci harflerim aimidin 
yağlısı. 

3, 2, 1, 4 üncü harflerim odun CSlçU-
sü. 

4, 3 üncü harflerim dahil. 
4, 8 inci harflerim ayı mağarası. 
4, 8, 2, l inci harflerim ıüt veren 

bir hayvan. 

5, 6, 7, 8 inci harflerim dokuyan. 
2, 6, 4, 1 inci harflerim çekirdekli 

bir yemiı. 

5, 1, 3, 2 inci harflerim ayakkabrnm 
altında bulunur. 

S, 6, 7, 1, 2 inci harflerim yGn CSr
me &leti. 

6, 7, 3, 4, 8, 2 inci harflerim Keman 
yayına ıilrUlilr. 

Benim neresi olduğumu anlıyabil
dinis mi l 

--------------------------------

IZMIR Enternasyonal Fuarına 
Hazırlanınız 

20 aguıtos 20 eylul 
1938 

------------------------------3-7041 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi? 
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Ölüm kadar acı 

Büyük fransız hikayecisi Maupas
sant'ı türk okurlarına takdime hacet 
yoktur. Hiç bir garb edibi memleke· 
timizde onun kadar fazla tercüme 

edilmemiş, onun kadar takdir görme
miştir. Ve bu takdir çok yerindedir. 
Çünkü mükemmeliyet derecesine çı
kardığı küçük hikayecilikte onun se
viyesine çıkmış bir diğer muharrir 
bulunmadığı bile söylenebilir. 

Fakat Maupassant'ın eserleri defa
Jarca türkçeye çevrilmiş küçük hika
yelerinden ibaret değildir. Bu velüd 
muharrir, ardında bir çok güzel ro
manlar da bırakmıştır. Küçük hika
yeleri derecesinde geniş bir itibar ve 

takdir görmüş olmamakla beraber bu 
romanlar da usta bir kalemin bütün 
sanat kabiliyeti fark edilebilir. 

Ölüm kadar acı -= Fort Comme la 
Mort Maupassant'ın en güzel roman
larından biridir. Hafif bir romantizm 
ile karışık realizmi burada insanı 

içinden kavrayan canlı bir mevzu 

etrafında en güzel örgüsünü örmüş

tür. 

!şte üstadın bu eseri şimdi gazete
cilik alemimizde tanılan Muhittin 
Birgen tarafından sade bir ifade ile 
dilimize çevrilerek neşredilmiştir. 

Mütercim eserin başına Maupassant'
ın hayat ve sanatı hakkında kısa bir 

mukaddime ilave etmiştir. 

Bu eser ''dünya muharrirlerinden 
tercümeler serisi,. nin 16 ıncı sayısını 

teşkil etmektedir. 

Remzi kitabevinin güzel bir teşeb
büsü eseri olan bu serinin kısa za
manda kütüphanemize 16 cild !tazan
dırmış olmasını memnuniyetle karşı
larız. 

Yeni Adam 

16 Birinci kanun tarihli 207 inci sa
yısı şu yazılarla çıkmıştır : 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu : Dekor
suz tiyatro olur mu, eğer elimizde ol
saydı, Neyzer Tevfik; Hüseyin Av
ni: Bahşi§ ne .demektir: kimler bah
~iş vermiye meraklıdırlar, Lord Rut
herford of Nclson : Büyük fizikçinin 

hayatı ve eseri, : smail Hakkı Balta
cıoğlu : İfade pedagojisi, Hatay hak-

kında türk düşüncc:ıi, bizde kUtUpha
neler ne halde ?, Espion, Sadettin 

Vedat Koçer : Kazanılmış karakter 
verasetle geçemezler, İzeddin Şadan: 
Akıl hastalıkları, İsmail Hakkı Bal
tacıoğl u : Hayatım, kültür, iç sosye-

te, dış &Oilyete haberleri. Ayrıca 

"'Yeni Adam Ansiklopedisi., nin 4 

aayfası ilave olarak verilmektedir. 

lstanbul borsası 

18 - 12 - 1937 

PARALAR 

AJ.IŞ SATIŞ 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. Frangı 
Drahmi 
ta. frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avus. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron İs. 
Altın 
Banknot 

623.-
122.-
80.-

100.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
-.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
-.-
30.-

1053.-
269.-

ÇEKi.ER 

628.-
126.-
88.-

108.-
84.-
23.-

580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
- .-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
-.-
32.-

1055.-
270.-

AÇILIŞ KAPANI~ 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeıte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625.50 
0.7987 

23.5325 
15.1925 
4.7025 

87.37 
3.1'455 

63.9488 
1.4366 

22.73 
4.2254 

13.7490 
1.9820 
4.2151i 
4.0168 

106.635 
34.492 
2.7464 

23.6225 
3.1013 

625.-
0.7992 

23.55 
15.2050 
4.7065 

87.44 
3.4575 

64.-
1.4375 

22.7486 
4.2288 

13.76 
1.9836 
4.2192 
4.02 

106.72 
34.52 
2.7486 

23.6025 
3.1038 

ESHAM VE TAHVİLAT 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu 
1 14.55 14.55 Vadeli 

Sıvas-Erzurum 
hattı: İs. 3 95.- 95.-

Anlan 
çimento 9.35 9.40 \.. _____________________ ~ 

uı;us 19. 12. 1937 

1. Andaç 

TAYYARE POSTALARI 
Ankaradan kalkıı 14.10 
lstanbula vanıı: 16.00 
lstanbuldan kallat 10.00 
Ankaraya varıı 11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi : Merkez ,, 
Salı : Ankara ,, 
Çarııamba : Yeni ve Cebeci ec%.leri 
Perşembe : Halk ve Sakarya ., 
Cuma : Ere eczanesi 
Cumartesi : Sebat ve Yeni şehir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergiln 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
ı1.oo 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi giinlerinden baıka 
HALK sinemasında herrün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film değişme ııünleri: Pazartesi ve Cuma 

Vilayetler 
Akçakale ve Resülayn istas
yonlarında Gümrük ve Muha

faza bölük komutanlığı 
yapılacak 

Urfa Nafıa Direktörlüğünden : 
. Vil!yetin cenub hududu üzerinde 

Akçakale ve Resülaym istasyonların
da yeniden inJa edilecek olan iki adet 
Gümrük Muhafaza Bölük komutanlı
ğı binası (55,462) lira (80) kuruş ~e
deli keşif üzerinden kapalı zarf usulıy
le eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 11-1-938 tarihine 
müsadif salı gUnü .saat 14 de Urfa Na
fıa müdürlüğU odasında toplanacak 
komisyon marifetiyle yapılacakt.ır. 

2 - Bu iki bina inşaatına aıd mu
vakkat teminat mikdan (4023) lira 
(14) kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları
L UZ UML U TELEFON NUMARALARI na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart-
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 • 1024. - Şehirlerarası: 2341 - tır • 
2342. - Elell1rik ve Havagazı Arıza Me- A - Yukarıda mikdarı yazılı temi
murluğu: 1846. - M esajeri Şehir Anba- nat akçesinin malsandığına yatırdıkla-
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 1' h .. k .. 
Zincirlicami civan; 2645. 1050, 1196. - rına dair sandık makbuzu veya u u-
Samanpazarı civarı: 2806. 3259. - Yeni- metçe muteber bir bankadan alınacak 

şehir ,Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 - teminat mektubu. 
Havuzba:ıı: 3390. B _Teklif sahiplerine Nafıa Ve-

OTOBUSLERlN 11 k ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

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

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

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

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

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

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

Cebeci'd~n As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

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

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saatı be• reçe muntazam seferler 
vardır. Pazar rıinlcri ilk seferler birer 
11aat sonra baelar. 

POSTA SAATLERİ 
Posta saat 19 a 'kadar latan bul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahbütliı 18 e kadardır. 
Tayyare postası 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaşayı : Her sabah 8.20, her 

ak&am 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perıjembe, cu
martesi Toroı sUrat). 

Samsun hatuna : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9.40 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 
Kırıkkaleye rayotobüs 16.05 

GÜ NL ÜK: 

Arabi - 1356 
15 Şevval 

S. D. 

Rumi - 1353 
Birinci klnun 7 

S. D. 

kaletinden verilmiş asgari (30,000) li
ralık ehliyet vesikası veya musaddak 
sureti. 

C - Teklif sahiplerinin mensub 
olduktan ticaret odasından aldıkları 
1937 senesine aid vesika veya musad
dak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis veya fen 
memuru olması veya bunlardan birin
den bu işin mesuliyeti fenniyesin~. der
uhte edeceğine dair alacağı teahhut se
nedi. 

4 - İsteklilerin arttırma ve eksilt
me kanununun umumi hükümleriyle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 
ahkamına ve yukarda yazılı maddele • 
rin icabına riayet eylemeleri şarttır. 
Aksi halde hiç bir mazeret kabul edi
lemez. 

.5 - İsteklilerin bu işe aid proje, 
evrakı keşfiye ve şartnameleri Urfa 
Nafıa müdürlüğünden isteyerek göre
bilirler. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatrndan bir saat 
evveline kadar eksiltme komisyonuna 
varması ıarttır. Postada vaki gecikme
lerden dolayı komisyon mesuliyet ka -
bul etmez. (8432 • 4639) 3-7082 

Par ke yol yaptırılacak 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Divan yolunun asfalt dörtyol 

ağzından - yazlık sinema önilne kadar 
olan kısmının parkeye tahvil inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muttur. 

2 - Bedeli ketfi (7745,56) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (580,54) 

liradır. 

4 - İhalesi 1938 senesi şubatın 
3 üncü pertembe günü sact onbetde 

,,---- ----------..... ~ Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Güneı 7 21 Akşam 16 42 

DIŞ TABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımanı No. 1 
3-6949 

""----------------------·""'~ 

(Evkaf 

Yedi 
apartmanında 

oda lı bir daire 
devren 

relefon: 1897 
kirahkt1r 

3-6730 

r 

... 

ANKARA 
Borsası 

Günlük fiyat cedveli 
18 - 12 - 1937 

Azami Asgari Vasati 

Yumuşak buğday 5.00 4.11 4.60 
Sert .. 5.00 4.00 4.60 
Mahlfit ,. 4.44 4.00 4.18 
Sün ter 4.60 4.60 4.60 
Çavdar 4.18 4.18 4.18 
Arpa 3.05 2.80 2.94 
Yulaf 4.10 4.00 4.08 
Nohut 8.51 1.00 8.06 
Mısır 3.55 3.51 3.52 
Mercimek 5.00 5.00 5.00 
Bulgur 6.75 6.75 6.75 
Fasulye 7.01 7.01 7.01 
Tiftik (1) 9.00 9.00 9.00 

(1) Kilosu 9 kuruııtan muamele ııör
müştür. 

Ankara piyasasında mühim bazı 
maddelerin vasati perakende fiatları: 

METAIN 
tSMl 

Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Balık 

K;yunbaıı 

V AHlDl KIY ASİ 
ve 

KALİTE KURUf 

Birinci Kilo 
-. .. 

Kilosu .. 
Tori~ Adet 
Kefal ... 

Adet 

10 
14 
40 
30 
35 
55 
15 
10 

5 - Proje ve şartnameler fen mü-
dürlüğündedir. İsteyenler oradan 
dört kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale tarihinden 
bir hafta evveline kadar Belediye en
cümenine müracaatla bu işin ehli ol
duklarına dair ehliyet vesikası alma
ları lbımdır. 

7 - Teklif mektuplarının 3-2-938 
perşembe günü saat 12 ye kadar ka
bul olunacağı ilin olunur. (4634) 

3-7085 

Elektrik tesi!ö'atı yaptırılacak 

Çankırı Be lediye Urbayhimdan: 
1 - Musaddak proje mucibince 

37974 lira elli kuruş keşifli Çankırı 
şehri elektrik tesisatı kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 14 kanunusani 938 cuma 
günü saat 15 de belediye encümenin
de yapılacaktır. 

3 - Talipler 2490 numaralı arttır
ma ve eksiltme kanunu mucibince 
muktazi teminatı muvakkatelerile bu 
işi başarabileceklerine dair nafıa ve
kılletinden aldıkları 937 senesine aid 
vesikaları, ticaret odasına kayıtlı ol
duklarına dair vesikaları teklif zarf
ları içerisine koyacaklardır. 

4 - Bu işe aid proje keşif ve sai
renin birer sureti İstanbul, Ankara 
belediyeleri heyeti fenniyelerinde ve 
Çankmda Belediye fen memurlu· 
ğundadır. Fazla izahat almak iste
yenler: buralara müracaatta bulunma
ları lazımdır. 

5 - Yapılacak işin bedeli peşin 
ve Belediyeler bankasından tediye e-
dilecektir. ( 4632) 3- 7088 

Sam~un tütün ve sigaraları 
nakledilmek isteniyor 

inhisarlar Samsun T ü tün Fa hri -
kasından: 

Fabrikamızdan bir sene içinde şart· 
namesinde yazılı yerlere yollanacak 
tütün ve sigaralarla sair eşyanın nak -
!iyesi talih zuhur etmediği için 2. 12. 
937 günilnden itibaren on beş gün 
müddetle tekrar eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

İstekliler eksiltme prtnamesini 
resmi dairelerin açık olduğu saatlerde 

her gün fabrika sevk şubesine müraca
atla görebilirler. 

Eksiltmeye çıkarılan nakliyatın 
muhammen bedeli 5340 liradır. 

Eksiltmeye girmek için bu paranın 
yüzde yedi buçuğu nisbetindc dört 
yüz lira muvakkat teminat vermek la
zımdır. Eksiltme 20 birincikanun 937 
pazartesi giinil saat on birde fabrika -
da müte§ekkil komisyonda kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. Muvakkat temi -
nat makbuzlarile teklif mektupları ek
siltme saatinden evvel komisyon baş -
kanlığma verilmiş bulunacaktır. 

(4563) 3 - 6982 

Şose tesviye ve 
menfez 

yaptırdacak 
Manisa Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
1 -Turgutlu - Manisa yolunun 1 

+ 074 - 17 + 430 uncu kilometreleri 
arasında yaptırılacak şose, tesviye ve 
menfez inşaatı (105687) lira 34 kuruş
luk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf 
suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid ketif ve sair evrak 
(525) kuruş mukabilinde Manisa nafıa 
müdürlüğlinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 23-12-937 perşembe 

günü saat on birde Manisa vilayeti dai
mi enclimeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (6534) lira 
37 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin içinde, 
Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet, 
bu yıla aid ticaret odası vesikaları ile 
teminata aid banka mektub veya mak
buzu ve teklifname bulunan kapalı 
zarflarını 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesine göre hazırlanmış olduğu 

halde bu ilanın üçüncü maddesinde 
yazılı vakitten bir saat evvele kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine vermeleri ve kapalı zarfları
nı posta ile göndereceklerin aynı ka
nunun 34 üncü maddesi hükümlerine 
riayet etmeleri ilan olunur. 3 - 6808 

Kaplanlı suyunun Ankarada 
satışı ~crhest bırakılmıştır. 
Eaki~ehir 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 !izami kolaylık gösterilmektedir. 

Mikyası ma derecesi (1) olan Kap
lanlı suyu memleketin bütün bucağın
da yurddaşların istifadesine arzedil -
miştir. (4568) 3 - 6978 

Ka:Zalar . 
Bir makinist aranıyor 

Yozgat Belediyesinden : 
Türk olmak, elektrik lokomobil 

makinesini işlettiğine dair musaddak 
ehliyet vesikası göstermek şartiyle yüz 
lira ücretle Yozgat belediyesi için bir 
makinist aranılmaktadır. Talip olanla
rın müracaatları ilan olunur. (4633) 

3-7087 

Buldan su yolu ve boru satın 
alınması iki ay uzatılmıştır 
Buldan Belediyesinden : 

24. 11. 937 tarihinde ihalesi mukar
rer Buldan su yolu yapısına ve boru 
satın alınmasına istekli çıkmadığın
dan 24. 11. 937 tarihinden itibaren bir 
ay içinde evvelce ilan edilen şartlar 
dairesinde boru ve teferrüatı pazarlık
la satın alınacak ve yolu da pazarlıkla 
yaptırılacaktır. İsteklilerin müracaat
ları ilan olunur. (4567) 

3 - 6984 

22,000 ne yakın fidan 
ı-atılac.ak 

Keskin Şarbaylığınd'an : 
Keskinde kalkınma faaliyeti 
Keskin belediye fidanlığında dört 

senedenberi asri ve fenni usullerle 
tohumdan yetiştirilen ve her birinin 
sayrsı yüz binleri aşan meyveli ve 
meyvesiz, aşılı ve aşısız ağaç fidan
larından geçen seneler olduğu gibi 
bu sene de 22,000 ne yakın fidan sa
trlacaktır. Satılacak fidanların cinsi 
mikdarı ve yaşma göre Hatları aşa
ğıda gösterilmiştir. Hariç kazaların 
almak istediği fidanlar, Kırıkkale 
istasyonuna teslimen gönderilecektir. 
Bu fiatlar istasyona teslim fiatıdır. 

beherinin F. 
Cinsi Mikdarr kuruş yaşı 

Emniyet Sandığı İlanları 

T oksitli emlak satışı 
SEMTİ 

Büyükadada eski bahçıvan oğlu ye
ni Alpaslan sokağında eski 59 mü
kerrer yeni 42, 44, 46, 48 No. lu. 

Kınalıadada Sahilhaneler sokağında 
yeni 4 numaralı 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesin
de Bağdat caddesinde eski 18 yeni 
128 numaralı 

Bebekte bebek caddesinde eski 124 
yeni 198 numaralı 

Yeşilköyde Ümraniye mahallesinde 
çekmece sokağında eski ve yeni 53 
numaralı 

Yeşilköyde köyiçi mahallesinde eski 
Rum kilisesi yeni mirasyedi soka
ğında eski ve yeni 66 numaralı 

Bakırköyünde zeytinlik mahallesin
de baruthane caddesinde Türkçü ve 
ikinci sokakta eski ve yeni 27, 27 / 1, 
29 numaralı 

CİNSİ 

Muhatnınlıı 
kıyıneti 

Lir• 

----İki buçuk katta sekiz oda
lı elektrik tesisatını havi 
sarnıçlı ve bahçeli ahşap 

bir köşkün tamamı. (ayrı
ca iki kat üzerinde üç oda 
bir mutbahla bir kat üze
rinde ahır ve arabalığı 
vardır). 5250 

İki katta dokuz odalr e
lektrik tesisatını havi sar-
nıçlı yarım kargir bir 
evin tamamı 

Üç buçuk katta yirmi dört 
odalı elektrik ve terkos 
tesisatını havi kargir ze
min üzerinde üç bölüklü 
bahçeli ahşap bir köşkün 
tamamı (ayrıca üstü odalı 
ahır ve arabalığı vardır) 

Üç katta sekiz odalı ter
kos elektrik, havagazı, ban
yo tesisatını havi ahşap 

bir evin tamamı 

İki katta sekiz odalı maa 
bağ ahşap bir köşkün ta
mamı. 

Üç katta dokuz odalı 
bahçeli yarım kargir bir 
evin tamamı 

Birisi bir katta iki odalı, 
diğeri iki katta altı odalı 
iki kargir evin tamamı. 

2oOOo 

71oO 

1ooıı 

Galatada bereketzade mahallesinde Beş katta otuz altı odalı 
hezeran sokağı ve bankalar caddesin- ve altında dört mağazası 

de eski 16, 18, 2, 4, 6 yeni 2, 4, 6, 8 olan kargir Adalet hanı-
numaralı. nm üçte bir hissesi ııooO 

1 - Arttırma 6-1-938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 de yapı• 
Jacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin Üzerlerinde kalacaktır: • 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetıll 
de pey akçesi yatırmak lazımdır. oe 

3 - Artırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sene 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler% 5 faize tabidir. ô 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derece 
1 

ipotekli kalır. (8410) 3--7090 

.................................................... 
Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük Uinlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük i!Anlann her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 

alınacaktır. 

Bir kolaylı; olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiatir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

.... . . ... .. . ..... . .... . ... 1' •••••• ••••••••• , •••••••• 

Satılık : 

Çok mühim bir fırıat - Çocuk 
sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya
nında, asfalt üzerinde, müstakil iki 
daireli su, hava gazı, elektrik tesisat
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

Satılık arazi - Yeni yapılacak 

meclis civarında Yukarı Ayrancıda 
kırk dönüm bağ arazisi ucuz satılık
tır. Tel. 2036 3~951 

Satılık ev - Yenicami Kızılay Şef
kat yurdu karşısında, elektrik ve su
yu havi mlistakil iki daireli bir ev satı
lıktır. Bakırcılar çarşısında 124 No. 
müracaat. 3-7000 

Yenişehirde Mimar Kemal mektebi 
kar,ısında, Yü.ksel ve Onovluk cadde
lerinin birleştiği noktada, Yeşil ve as
falt yol üzerinde, iki cepheli 630 met-
re arsa satılıktır. 1220 telefona mü-

Kiralık : 

Kiralık üç odalı daire-Yeniş.~bİ; 
de, Elektrik Şirketinin tam önWl 
No. 34 Bay Ekrem. 3-6879 

Kiralık Çok Ucuz Daire - Malte~ 
de 2 oda 1 hollu, 5 oda 1 bollu, 4 Oô 
bir bollu 3 daire: İmalatıharbiye evle' 
ri civarı. Bakkal Rasime müracaat. 35 3--69 

Kiralık - Yenişehir Türk Maarif 
cemiyeti koleji karşısında No: 10. s: 
elektrik, havagaıı mevcud alt kat39 iki oda bir hol. J--69 

Kaloriferli 6 odalı daire ehven ~ 
atla kiralıktır. Çankaya caddesi sıı e
köşk karşısı No. 49 şekerci Hacı :e

9 kire müracaat. Tel. 3050 3_70Z 

Kiralık daire - Yeni şehir D~Jil~ 
tepesi Bakanlıklara yakın Fethı )I' 

köşkü civarı 3 oda hol ve banyolu e 
ven fiatla kiralıktır. Tel: 1452 1'111 
lana. 3- 7034 

,ıı' Kiralık yazıhaneler - Anafar~fet" 
caddesinde Kınacı Hanında kalofl 
li odalar. Telefon: 1270 3-7064 

Kiralık Oda - Mobilyalı veya~ 
bilyasız . Yenişehir, İsmet İnönü el 
No. 74 3-7071 

"fe' 
Kiralık mobilyalı oda - Ye0 '

11
t• 

bir inkılap sokak. No. 4 alt kat. 1' 
lu arkası. 3- 7062 

K. 1 k d . 1 . - 1''' ıra ı apartman aıre erı ·şe-

lorifer, konforu çok elverişli. Ye0
' eti 

hir Karanfil sokak Belçika sefa! 
arkasından Tan apartmanı. 7oSı 

~ ------------------------
b Verenler : 

Aşısız akasya 
Aşısız akasya 
Aşısız akasya 
Aşrlr akasya 
Ceviz 

3000 
3000 
3000 

2,5 
5 

10 
50 

20 
30 

20 

bir racaat. 3-7019 
rs1ıı 

İngilizce, franstzca, almanca 
1 

• 

muallimi alınacak. Kınacı Han ~~·ıı 
Tel: 3714 Posta Kutusu: 277 3- . 

Ceviz 
Aşılı zerdali 
Aşısız zerdali 
Aşılı erik 
Aylantüz 
Aylantüz 
Mazı 

Ayva 
Aşılı dut 
Aşısız dut 
Badem 
Giladiçya 

Yekun 

500 
500 
500 

1000 
1000 

250 
1000 

500 
400 
100 
100 

5000 
100 

2000 

21950 
( 4635) 

5 
20 

5 
10 
40 
25 
25 
3 

20 
3 

iki 
üç 
üç 
iki 
üç 
iki 
iki 

_lş Arıyanlar : 

Orta ve liıe talebelerine : Takviye 
için aktam dersleri hesap, hendese, ce
bir, kimya Demir tepe Necatibey cad· 
desi. No 27 3--0934 

Dans dersleri - Diplomalı bir 
profesör Bayan beden terbiyesi (kül
tür fizik) ve modern dans dersleri 

üç vermektedir. Dersler toplu, hususi 
üç olduğu gibi aile nezdinde de kabul 
üç olunur. Yeniıehir posta kutusu 1046 
iki 3--7080 

iki 
iki 
üç 

üç Bir yabancı bayan İt •.-nror - Ya-
iki -·.1 

3--7084 

hancı bir bayan fransızca, almanca ve 
müzik bilir. Çocuklu aile yanında mü
rebbiyelik aramaktadır. Adres: ULUS 
L. B. 3-7092 

M.. "d · ı b" hi:tıt1et? usaı şeraıt e genç ır bıC 

1 ve 
aranıyor. Okuma yazması o an ıctı!• 
ecnebi lisan bilen tercih olunaca 
Ulus'ta M. T. rumuzuna müracaat· 

3-7013 • 
raııı 

Piyano öğreten bir bayan a 11ııB 
yor. Ulus gazetesi V. G. rurnuı: 
müracaat. 3-7067 ____/ 

Aranıyor : 
1ft' 

iki odalı bir daire aranıyor ---:-oÔ'. 
nişehirde Orduevin civarında il<10rôıJ 
1r müstakil bir daire aranıyor· iir'cl' 
Dişevi B. Fazilete mektupla ıt1 106' 
at. Tel: 2641 s-
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A. Levazım Amirliği 
Un alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - Kor. Birliklerinde Kırklareli, 
Vize, Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ, 
Malkara ve Çorlu garnizonları un ihti
yacı için 3400 ton buğday kırdırıla
taktır. 

2 - Her garnizon için münakasaya 
ayrı ayrı girileceği gibi heyeti umumi
Y~sine de bir kişi girebilir. Şu kadar
kı her garnizon için ayrı ayrı fiat ver
lllek şarttır. 

3 - İlk pey parası:. 
Lira 

kırklareli içiı 1214 
:Vize • 342 
Pınarhisar ,, 581 
Al pullu ,. 2tf5 
Tekirdağ ,, 350 
Malkara ,, 233 
Çorlu ,, 262 
4 - İhalesi 29.12.937 çarıamba günü 

aa:ı-t 16 da talipler bir aaat evvel ko
ırııayona teklif mektuplarını vermiı 
buı unacaklardır. 

S - artnamesi Ankara ve İıtanbul 
Lv. aı •..• ıiği satın alma komiıyonu ve 
Çorlu kor satın alma komisyonunda 
görebilirler. 

6 - Talib!er kanunun ikinci ve Ü· 

Slincu maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatte Çorluda 
kor. satın alma komisyonuna müracaat
ları. (4542) 3-6943 

350 ton un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
~lll\a Komiıyonundan : 

. l - Üçüncü kolordu merkez bir
hlderi ihtiyacı için 350 ton unun 
2, 11. g37 tarihindeki münakasasında 
talih zuhur etmediğinden yeniden 
kapalı zarf usuliyle 350 ton un alına
Cllctır. 

2 - İlk pey paruı 3413 lira olup 
lhaıeaı 251. 12. 937 çarıamba gUnU aa
ıt 16 da Çorluda Kor. aatm alma ko
ıJ:ıiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
lıtiyenler Ankara Lv. Amirliği, la
tlnbuı Lv. amirliği ıatın alma komiı
)onunda ve Çorluda Kor aatın alma 
ltonıiıyonunda g<>rebilirler. Teklif 
lnclttubları ihale uatinden bir aaaat 
evvel komisyona verilmiı olmaaı 11-
ııtrıdır. 

nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tubları saat ı4 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin belli saatte komisyonda 
bulunmaları. (4582) 3-7077 

Harp okulu için nalbant 
körüğü alınacak 

Ankara Levazan Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Harp okulu için bir Nalbant kö
rüğilnün pazarlığı 22-12-937 saat 11 
de Ankara Lv. amirliği satınalma ko
miıyonunda yapılacaktır. Nümunesi
ni Sarıkışla civarında hayvan hasta
nesinde krokisi iıe komisyonda görü-
lür. (463ı) 3-7089 

_ Baymdırhk BakanhOı 

:Müsabaka ile bir ressam 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

Şose ve köprüler reisliğinde açık bu
lunan "125" lira üctttli ressamlığa mü
sabaka ile bir kişi alınacaktır. 

Müsabaka 22-xn-937 çarşamba günü 
saat 14 de şoseler reisliği köprüler fen 
heyetinde yapılacaktır. 

Taliplerin 21-xıı-937 akşamına ka
dar evrakı mUsbiteleri ve dilekçesiyle 
birlikte adı geçen reisliğe müracaat
ları. (4577) 3--7027 

Askeri Fabrikalar 

Müteahhit nam ve hesabına 
15 ton Lüleci Kili 

Aıkeri Fab.·ikalar Umum Müdür 
lüfünden : 

Tahmin edilen bedeli (525) lira olan 
yukarıda miktarı ve cinsi yazılı mab:e
me askeri fabrikalar umum mUdürlilğü 
satın alma komisyonunca 3-1-938 pa
zartesi günil saat ı4 de açık ekıiltme 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon· 

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

(4535) 3~922 

uı:us 

M. M. bakanlığı 
180 adet gradrop yaptınlacak 

M. M. V eki.Jeti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ekıiltme gilnünde talip çık
mayan 180 adet Gardrop tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyat 64 liradır. 

3 - İhaleıi 6. ı. 938 perşembe günü 
saat 11 dedir. 

4 - İlk teminat (864) liradır. 
5 - Evsaf ve şartnamesi ve örneği 

görmek iıteyen bedelıiz olarak her 
gün öğleden sonra M. M. V. satın al
ma komisyonuna müracaat. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyo
na vermeleri. ( 4621) 3-7074 

9360 çift yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
ı- Mtiteahhid nam ve hesabına 

mübayaa edilecek ve beher çiftine bi
çilen ederi 35 kuruş 60 santimden 
9360 çift yün çorap açık ek&iltmeye 
konmuştur. 

2 - İlk teminat parası 250 liradır. 
3 - İhalesi 4. 2.kinun 938 salı gü

nU saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 UncU maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatında M. M. V. satın al
ma komisyonunda hazır bulunmala
rı. (4622) 3-7075 

Mil ve Delik ta~lama 
tezgahı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 
miıyonundau : 

1 - Bir adet mil ve delik taşlama 
tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5.500 li
ra olup ilk teminat parası 412 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 4 Şubat 938 cuma günU 
saat 15 dedir. 

Benzin alınacak 
Türkiye BüyÜk Millet Meclisi 

idare Heyetinden: 
ı - Sekaen bin litre benzin alına

caktır. 

2 - Şartname her gUn Büylik Mil -
let Meclisi muhasebe müdürlüğünden 
bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - Eksiltme 10. 1. 1938 pazartesi 
gilnü ıaat 15 te Büyük Millet Meclisi 
idare heyeti odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile o • 
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (ıllO) lira
dır. 

6 - Teklif mektupları ıo. 1. 1938 
pazartesi günU sat 14 de kadar idare 
heyetine verilecektir. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. 

7 _ Şartnamenin 4 üncü maddesin
de istenilen vesikalar teminatın kon • 
duğu zarf içerisine konulmuş olacak
tır. (4511) 3 - 6979 

Demiryolları 
Almanyada Teknikum tahsili 
yapmak için Devlet Demiryol
ları hesabına talcl>e gönderil-

mek iizcre müsabaka 
açılacaktır. 

D. D. Y. Satın Alma Ko. dan : 
1 - :MUsabaka 3. 1. 938 pazartesi 

günü saat 9,30 da Ankarada devlet 
demiryolları zat igleri dairesinde 
Haydarpaşada birinci işletme müdür
lüğünde icra edilecektir. 

2 - Taliplerin en &fağı orta mek· 
tep veya o derecede sanat mektebi 
mezunu olmaları, 20 yaşını müteca
viz bulunrnaıpaları ve ahvali sıhhiye
lerinin şimendifer hidematını ifaya 
müsait olduğunun idare hekimleri ta
rafından tasdik edilmesi 'arttır. 

İki ıene herhangi bir müeaseıede 
bilfiil teıviyecilik, demircilik ve bu
na mümaıil makina kısmında çaıx,. 

mı§ oldu&unu isbat edenlerle sanat 
mektebi mezunları 24 yaşına kadar 
müsabakaya kabul edil•rlf:r. 

4 - Talihler kanunun ikinci ve ü
:~n.cU maddelerindeki belgeleriyle 
~=lıkte belli gün ve saatte Çorluda 
C\.Or eatm atma komlıyonwıa milraca- --------------------
at eylemeleri (4.541) ~942 

4 - Ekııiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 UncU maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte, te
minat ve teklif melctublarını ihale 
gününde en geç bir saat evveline ka
dar M. M. V. satın alma komiıyonuna 

3 - Talipler müracaatnamelerine 
ailevi vaziyetlerini ve pcderlerinin 
tercümei halini, polisten taııdikli hils· 
nühal kağıdını, mektep şehadetname
sini ve başka yerde çaıışmrş ise aldı
ğı bonservisleri bağhya,.ak Ankara
da devlet demiryoları ut işleri mU
dürlüğüne ve İstanbulda Haydarpa· 
şada İşletme müdürlüğüne milracaat 
edeceklerdir. En son milracaat tarihi 
25-12-937 dir. Bu tarihten sonraki mil 
racaatlar kabul edilmiyecektir. 

Un alınacak 
~nkara Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

Karaköse garnizonu için 200,000 
;ilo ukeri evsafta fabrika unu kapa
r zarfla ekıiltmeli 24·12-937 cuma 

&Ünü aaat 11 de Karaköıe Tümen Sa
tınalına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26000 lira 
~it teminatı 1950 liradır. Şartnameıi 
ı.~trıisyonda görülebilir. İstekliler 1-
""'llesi günü ihale saatmdan bir aaat 
~v7line kadar kanuni vesi~alarmı 
avı teklif mektuplarını komisyona 

•cttneleri. (4476) 3-6834 

700.000 kilo buğday 
alınacak 

4 .4.nkara Levazım Amirliii Satın 
1ırıa Komiıyonundan: 

7 l - Erzurum birlikleri için 
~O.ooo kilo bufdayın kapalı zarfla 

t 8iltınesi 25. I. Kan. 937 cumartesi rnu saat 10 da Erzurum Lv. amirli
• ~ Batın alma komisyonunda yapıla
'""'ktrr. 

t 
2 - Tahmin bedeli 36.750 lira ilk 

tın· 
ti ınatı 2756 lira 25 kuru,tur. Şart-
l •ıncıl her gün komiıyonda görülür. 
~~C~lllerin kanuni veılkalarını havi 
tı lıf nıektublarını belli gün ve saat
ti 11 bir saat evveline kadar komisyob: vcrrntı veya poıta ile gönderıniı 

hınacaktır. ( 4472) 
3-682ı 

38000 kilo nohut alınacak 
.\ı~llkara Levazım Amirliği Satın 

....._ Komisyonundan ı 

~~ - Ankara garni.ıonu birlik ve 
dıı eııeaeleri için 38.000 kilo Nohu
at ~açık eksiltmesi ıı. 2.Kcin. 938 sa
aı?tıa5 de Ankara Lv. amirliği satın 

2 komisyonunda yapılacaktır. 
ille - .Muhammen bedeli 3420 lira 
ş, teınınatı 256 lira 50 kuruştur. 
~(S~~.ll~tne '!e numunesi komisyonda 
\>e Ulur. İsteklilerin kanuni vesika 
lto~~ıninatlariyle belli gün ve saatta 

(ısyonda bulunmaları. 4581) 3--7076 

1260oo kilo pirinç alınacak 
~~kar~ Levazım Amirliği Satın Al· 

1 °rnııyonundan: 

cıac ~ A~kara garnizon birlik ve mü
k•rı:ıc crı için 126.000 kilo pirincin 
••ıt 1ı zarfla eksiltmesi 10. 2.Kin. 938 
•lına ~ de. Ankara Lv. imirliği satın 

2 °ınısyonunda yapılacaktır. 
İl,_ t- Muhammen bedeli 20.160 lira 

"' cnı· lltıın ın.atr 1512 liradır. Şartname ve 
unesı komisyonda görülür. Ka-

P. T. T. 
Posta gişeleri ve asansör 

yaptınlacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 

vermeleri. ( 46ıO) 
S-7073 

lstanbul Deniz Lv. A. 
5.000 ton mazot pazarlıkla 

alınacak 

1 - Açık ekıiltme ile merkez pos· 
tahaneıi salonuna yeniden posta gi· • 
ıeleri ve bu aalonla birinci kat ara· 
sına bir asansör yaptmlacaktır. 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa• 
tın Alma Komisyonundan ı 

2 - Yaptırılacak gişelerin keşif 
bedeli 2332 lira 25 kuruş, muvakkat 
teminatı 174 lira 92 kuruştur. 

Asansörün keJif bedeli 2200 lira 
Muvakkat teminatı 165 liradır. Buna 
aid ke~if, !artname, mukavelename 
ve proje her giln mUdUrlUk kalemin
de görillebilir. 

3 - Ayrı ayrı eks~ltmeye konula
cak bu iki it bir müteahhide verile
ceği gibi ayrı ayrı müteahhitlere de 
verilebilecektir. 

İhale 24-12-937 cuma günil aaat 
ıs de müdilrlUk münakasa komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu i§e g-irmek ıstlyenler Na
fıa Vekaleti yapı işleri müdürIUğü
nün ehliyetnamesini komisyona ib
raza mecburdur. 

5 - Talip olan1ar :hale gilnünden 
evvel teminatlarını -MüdUrlUk vezne· 
sine yatırarak makbuz ve ehliyetna
melerile birlikte komisyona müra-
caatları. ( 4523) 3--6888 

Harita Umum Md. 

Fotoğraf 
malzemesi 
ah nacak 

Harita Genel Direktörlüğünden 

1 - Harta Genel Direktörlüğü kar
toğraf şubesi fotoğrafhanesi için açık 
ekııiltmesi yapılan altı kalem fotoğ
raf malzemesi için talibi tarafından 
teklif edilen 760 lira fiyat gali görül
düğünden pazarlık ıuretiyle alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 20. 12. 937 günü aaat 
14 de Cebecide Hrt. Gn. Drk. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (58) lira 
olup komisyonca yalnız teminat mek
tubu veya banka mektubu kabul olu
nur. 

4 - İsteklilerin evsaf ve §eraitini 
öğrenmek için her gün ve pazarlığa 
i9tirak için de yukarıda yazı!~ gün ve 
saatte komiıyona mlirıcaat etmeleri. 
(4450) 3-6790 

1 - 16 ı.Kinun g37 tarihinde ka
palı zarfla yapılan münakasasına ta· 
lib zuhur etmeyen ve tahmin edilen 
bedeli 266.700 lira olan 5.000 ton ma
zotun pazarlıkla milnakaaau 26. 12. 
937 tarihine mUsadif cuma gUnU saat 
14 de vekalet binasında müteşekkil 
komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - 14 lira 34 kuruş mukabilinde 
9artnamesini almak istiyenlerin her 
ıün münakasaya ittirik edeceklerin 
de 14~!! liralık teminatları ve kanuni 
belgeleı iyle yevmi mezkfırde komis-
yonumuza müracaatları. (4616) 

3-7078 
59 kalem eczayı 
tıbbiye alınacak 

M. M. Veka.Ieti Deniz Merkez Sa
tın Alma Komiıyonundan : 

1 _ Tahmin edilen bedeli 1500 li
ra olan 59 kalem eczayı tıbbiyenin 
açık ekailtme ile mUnakaaası 5. ı. 5138 
tarihine müsadif çarşamba günü ıaat 
14 de Ankarada Vekalet binasındaki 
komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün münakasaya iştirak e
deceklerin de mezkQr gUn ve saatte 
112/50 liralık teminat mektupları ve 
kanuni belgeleriyle komisyonumuza 
müracaatları. ( 4590) 3-7079 

T apo ve Kadastro U. Md. 

4 adet lstor, Demir dolap 
alınacak 

· Tapu Kadastro Umum Müdürlü
ğünden : 

Umum mUdUrlUk evrak mahzenin
de mevcut nümune ve yapılan şartna
mesine göre 4 adet İstor demir dolap 
açık eksiltme ile yaptırılacaktır. latek· 
lilerin beherinin muhammen bedeli o
lan 220 Uranın % 7 ,5 pey akçesiyle ek· 
siltme gUnU olan 3 kanunusani 938 
pazarteııi günü saat 15 de umum mil· 
dürlük satın alma komiıyonuna ve nü
mune ve şartnamesini de görmek isti
yenlerin her gUn umum müdürlük le
vazım mildUrlUiUne mUracaatları. 

.(4628) 3--7086 

4 - Müsavi numara kazananlar
dan almanca lisanına vakıf olanlar 
tercih edilir. 

SORULACAK SUALLER: 
1 - Umumi mallımat ve Türkçe 
2 - Hesap, hendese, ce

0

b'r 
3 - Fizik, Kimya 
4 - Almanca bilenler almanca-

dan. (4537) 3--6980 

8000 metre mikabı 
Lalaı:,t alınacak 

Devlet Demir Yolları ve Limanla
rı Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko
miayonundan : 

Muhammen bedeli (13,600) lira o
lan kilometre 27 de vagon stünde tes
lim artiyle ( 8000) metre mikabı ba -
last 1-1-938 cumarteıoi günü saat 10 
da pazarlık ıouretiyle Sirkecide 9 un • 
cu işletme mübayaa komisyonunda ıa
tm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin Nafıa 
ve diğer vesikalariyle beraber ve 
1020 liralık muvakkat teminatla ko
misyona müracaatları. Şartnameler pa
rasız olarak komisyondan ve Ankara
d malzeme diresinden verilmektedir. 

(8392 - 4638) 3-7083 

ı~ 
150 adet kı~lık frcnk gömlt·ği 

alınacak 
Türk Hava Kurumu Başkanlığın

dan: 
1 - Tilrkkuşu talebeleri için nü

munesi veçhile 150 tane kışlık firenk 
gömleğinin iymaliyesi açık pazarlık
la ihale edilecektir. 

2 - İhalesi 22-12-937 çarıamba 
günü saat ıs de yapılacaktır. 

3 - tık teminat maktuan 75 lira
dır. 

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

5000 metre Amortisör 
alınacak 

Türk Hava Kurumu 8atkanhğın· 
dan ı 

1 - 1rürkkuşu planörleri için 

5.000 metre amortis<ir açJk pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Nümune ve fenni ,artname
sini görmek için Kurum Levazım ıu· 
besine milracaat edilmesi. 

3 - İhalesi 21-12-937 salı gUnU 
saat ıs de yapılacaktır. 

4 - İlk teminat maktuan 400 lira
dır. 

S - İsteklilerin kanuni vesaik ve 
teminat akçeleri ile birlikte belli gün 
ve aaatta Kurum binasında bulunma-
ları. 3--6988 

l\lalzeme alınacak 
Türk Hava Kurumundan: 

1 .- Kurum Malzeme depoıunun 

ahşap tesisat malzemeıiyle yerli do
lapların imaliyeıi açık pazarlığa kon
muştur. 

2 - Kati ihalesi 24-12-1937 cuma 
günü saat ı5 te yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Kurum Levazım 
şubesinden alınmalıdır, 

4 - İlk teminat maktuan (110) 
liradır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve sa
atte Kurum binasında bulunmaları. 

3-7042 

Yol tamiri 
Türk Hava Kurumundan: 

1) Orman Çiftliği karşısındaki 

Türkkuşu planör alanına giden yo
lun tamiri için lüzumu olan (135) er 
metremikabı blokaj ve kırma taşı ile 
14 metremikabı kum açık pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2) Vermeğe talip olanların 20-ı2-
1937 pazartesi günil saat ıs te Kurum 
Levazım fUbeıine müracaat etmeleri. 

3-7043 

Paratoner yaptırılacak 
Türk .Hava Kurumu Baıkanlığın

dan ı 

1) Ankara paraıilt kulesi ile Eti· 
me1ut (Ergazi) motBrlü tayyare bi· 
nası için para ton er tesisatı yaptırıl· 
maaı açık münakasaya konınu9tur. 

2) İhalesi 23-12-937 peflembe gü· 
nU aaat IS de yapılacaktır. 

3) Şartnamesi kurum levazım şu
besinden alınmalıdır. 

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

5) İsteklilerin kanuni vesaik ve 
teminat akçeleri ile birlikte kurum 
binasında bulunmaları. 3~5187 

Orman koruma 
Genel komutanh§ı . ...................... . 

E1hi~e1ik bez kuma~ 
alınacak 

Orman Koruma Genel Komutan • 
lığı u.tın alma komisyoııu Rı. den : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 6955 metre 
yazlık elbiıelik bez kuına9 açık eksilt
me ile ihalesi 27 1. Ki. 937 pazartesi 
günü aaat 10 da Ankarada Yenişehirde 
Yükıtel caddeıi komutanlık binasında 
satın alma komiıyonu daireainde yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3825 lira 25 
kuruş, muvakkat teminatı 286 lira 87 
kuruştur • 

3 - Şartnameıi her &iln komisyon
da gBrUlebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ile şartnamede yasılı vesika
larla ihale gUn ve saatinde komisyona 
müracaatları ilin olunur. (45ı9) 

3 - 6901 

Mahkemelerden 
Siverek SUih Hukuk Hakimliğin

den: 

Sivereğin Ulu cami M. den Ankara 
Divanı Muhuebat mürakiplerinden 
Ömer Ali oflu Rafetle Hacı Ömer 
M. den Faklı Hacı Ahmed ve arka
daşlarının şayıan mutasarrıf olduk
ları Sivereğin Halebi köyünde vaki 
malilmulhudud dört parça sulu tarla
larının taksimi kabil olmadığından 
Siverek ıulh hukuk mahkemealnce 
bilmüzayede 8. 1. 938 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat on ikide ve 
tahmin edilen kıymetin yUıde yirmi 
nisbetini bulmadığı takdirde birinci 

artırmayı takib 24. 1. 938 pazartesi 
günü ayni saatte son ve kati ihaleıi 
yapılmak Uzere satılacafından bu 
gayri menkuller üzerinde bJr hak ve 
iddia edenlerin tarihi ihaleden itiba
ren yirmi rUn içinde evrakı mtiıbite
leriyle Siverek sulh hukuk mahkeme
ılne ve talih olanların tayin olunan 
gün ve saatte yüzde yedi buçuk te· 
minat muvakkateleriyle artırmaya 

sulh hukuk hikimliğine müracaat et-
meleri ilin olunur. (4615) 

3--7072 

-11-

Ankara Valiliği 

72 takım elbise 
yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Kızılcahamam yatı okulu tale· 

beterine lüzumu olan 72 takım elbise
nin beher takımının fiyatı 1000 ku
ruştan 72.000 kuruş, 72 adet buluzun 
beheri 100 kuruştan 7.200 kuruş, 54 
adet yedek pantolon beheri 60 kuruş
tan 3.240 kuruş, 144 adet donun behe· 
ri 30 kuruştan 4320 kuruş, 1ı adet 
g8mleğin beheri 30 kuruştan 2.130 
kuruı. 45 adet terliğin beher çifti 140 
kuruıtan 6.300 kuruş, 144 çift fotinin 
beher çifti 450 kuruştan 64.800 kuruf 
ki ceman 1.599 lira 90 kuruştur. 

2 - İşbu eıyalar açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

3 - Pazarlığa girecekler muham
men bedelin % 75 nisbetindeki mu
vakkat teminatım hususi muhasebe 
mUdürlUğU veznesine yatırmaları la
zımdır. 

4 - Eksiltme 3. 1. 938 pazartesi 
günU saat 15 de Vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere Kültür Direktörlüğüne ve 
ihale gilnli de daimi encümene mü-
racaatları. ( 4558) 3--7006 

Bahce tesviyesi ve diyar inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli keşfi 822D liradan ibaret bu • 
lunan Etlik merkez laboratuvarı bah .. 
çe tesviyesile istinat duvarları inşaatı: 
20. 12. 937 gününe rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de vilayet binası dahilin
de nafıa komisyonunda ihalesi yapıl• 
mak üzere açık ekıiltmeye konulmuı • 
tur. Muvakkat teminat 616 lira 50 ku • 
ruştur. 

İstekliler teminat mektubu ile tica· 
ret odası veıika11 ve Ankara nafia mU
d ürl üğünden bu işe ait olmak üzere &• 

lacakları fennt ehliyet vesikasile bir• 
likte sözü geçen gUnde nafıa müdür· 
lüğU odasında teşekkUl eden komisyo
na gelmeleri ve buna ait keıif ve şart
nanıeyl nafıa dairesinde görebilecek
leri. (4449) 3--6777 

Ankara Belediyesi 
39 metre murabbaı arsa açık 

artırmaya konmuştur 
Ankara Belediyeıi Encümenin • 

den: 
1 - YeniJehlrde 1069 uncu adada 

8 panelde ada fulau olarak zuhur e
den 3g metre murabbaı belediyo malt 
arsa on beş gün müddetle açık artır
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (156) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11,70) ll -

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rln her giln yuı itleri kalemine ve is
teklilerin de 28, klnunuovel, 937 aah 
günil aaat on buçukta belediye encll • 
menine müracaatları. (4575) 3--0985 

Halde bir dükkan artırmaya. 
konulmuştur. 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Halde 26 numaralı dükkan on 

beş gün müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - İcar bedeli (600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 45) lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 28 kanunuevel 937 
salı günü saat 10,5 de belediye encüme 
nine müracaatları. ( 4573) 3--6971 

Bir katip alınacak 
Ankara Belediye Reialiğinden : 
lktısat işleri müdürlüğüne istatis

tik ve grafik işlerinde çalışmış (80) 
lira ücretli bir katip alınacaktır. 20 
kanunuevvel ı937 tarihinde saat 10 da 
müsabaka yapılacağından isteklilerin 
o güne kadar evrakı müsbitelerile 
birlikte istida ile Belediye reisliğine 
mUracaat etmeleri ilan olunur. 

(4576) 3--6973 

Su saatleri hakkında 
Belediye Reisliğinden : 
Su saatlerinin iyi bir surette muha

fazasından aboneler mesuldür. Kışın 
bunların donmaması için saat sandık
larının talq. saman gibi maddelerle 
doldurulması lazımdır. Bu hususta 
kafi tedbir alınmaması yüzünden saat
lere gelecek zararların tamir masrafı 
ve saat değiştirilmesi işçiliği abone-
lerden alınacaktır. (4444) 3-6775 

Potrel alınacak 
Ankara belediyeainden : 
1 - Fen idaresine alınacak 1,20 

boyunda 12 lik ve beheri ı7 kiloluk 
100 aded potrel on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 290 lira
dır. 

! - Muvakkat teminatı (21,75) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
iıteklilerin de 28 kanunuevvel 937 sa. 
lr ıünü saat on buçukta Belediye en
cUmenine mUracaatları. (4574) 

3-6972 
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Ditlerinizi her gün 

RADYOLiN 
Dit macunu ile fırçalayınız 

3 - 6930 

Dr. Kemal Arıcan NAS11l 1lAC1 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Bapuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TURK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
mu kabule bqlamıftır. 3--6861 
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KANZUK 

5 Duray ~ 
: : En eski nasırları bile pek kısa bir 
5 Cebeci Hutaneai E zamanda tamamen ve kökünden çıka· - -- - rır. 
5 RONTGEN mütehaaaıısı ÇocukE 
5 1&rayı caddesi Niyazi KanıukE Umumt deposu: İngiliz Kaıuuk ec-
5 Ap. No. 2 Telefon: (3509) : zaneıi. Her eczanede bulunur, ciddi 
'=i1111111111111111111111111mmum11r ve müeuir bir nasır ilicıdır. 

ULUS 

ŞEHİR LOKANTASI 
1 1 kifilik meıhur JANOSSY orkestro 
geldi. İki orkestro qtirakiyle aile Dine 

daman. Masaları evvelden tedarik ediniz 

3-7065 Karpiç Tel : No. 2038 

!9. ·12. 1937 

HASA N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yaosız Kar Kremi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ACIBADElVİ Y AGt 
KREMİ Berlin'de 

HOTEL TEMPO 
Kurf ürstendamm'ın 

En modem oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59 / 60 

~ Telefon : 32 39 11 . . 
~Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 

Oda kiraıar1 
' 

.13 oda tek yataklı 
• 
: 4 

" " " . 
: 2 ,, 

" " . 
:ıı " " " 
=ıı " çift " 

6 " .. " 
l " " • 

2,40 Mark 
3,40 
3,90 
<J,40 

S,90 
15,90 
8,-

" 
" 
" 
" .. 
,, 

.. 11111 Dr. Raif Gürün 11111. - -- -: Göz hastalıkları mütehassısı : 
E Hastalarını Balıkpazarında Ku- : 
E yumcular sırasında No. 87 de E 
E öğleden sonra kabul eder. E 
= 3-7036 = 
111111111111111111111111111111111111111111 

~-ooGu-, 
Biçki Dikiş Yurdu 

1 - 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 iptidaaıdır. 

6 - Aylık ücret ( 4) liradır . 
7 - Fazla bilgi edinmek ve 

talebe kaydettirmek iatiyenler 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN iımine ve markaıına dikkat. 

3-6909 

Bq, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün afnlarmı.zı keser 
lcabmda günde 3 kate alınabilir. 

lıim ve markaya tlikkat ve her yerde ıırarla Gripin uteyin;. 

3-6816 

Otlaların lıepıintle altar ncak. Hacıbayram caddesi Yıldız so-
ve .,~ .. le ıa ve telefon vardır.: kafı No: 2 ye müracaat etmeli-

... dir. 3-7007 
Bmılanntla lıuıua banyo var-E ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
dır. E ....: Diı tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır . 

• • 
Kahvaltı: 1,1 O Mark ~ 

Türk vatandaşlara lisan hu-~ 
susunda azami kolaylık. Misa-: 
lir/erden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-: 
le muhalaza edilir. : . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

imtiyaz sahibi ve Ba,muharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Ne,riyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Pazardan maada hergün dit tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Serveti fünun 
1891 UYANIS 

Batyazarı: A. Ihsan Tokg8s 

Serveti filııun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık re1lmll ga• 
%etenin Ankara'da aatıt veri A K B A K.ltabevidir. Se
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruı 

Öksürenlere ve 
aöğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ ANKARA PALASTA 1 = ~ 

1 VILBAŞI GECESi 1 - ~ = ~ 
~ Masalar 25 birinci kanuna kadar tutulmahdır ~ = ~ ~ Bir yemek 5 lira 1 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~~:111111~ 

YENİ SİNEMALAR HALK iyi ışık 
Söglain iş Osram nJ lamhasım kullanınız. BUGÜN BU 'GECE ......... BU GECE 

Ucuz bir ışık temin eder. 

-~ 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

Hediyelik bizden alın! 

Ya,anmı' büyük bir afkm hikayesini - -- - Aşk - heyecan - kahramanlık filmi - -- -çok güzel canlandıran senenin en - -- -büyük filmlerinden - - KANUN HARİCİ - -- -- -ALLAHIN BAHÇELERİ - - Baş rollerde: KAREN MORLA Y • - -- -- - WAREN WİLLİAM - -Bq rollerde : Charleı Boyer - - -- -- -Madene Dietrich - - Gündüz seanslarında: ÇELİK KALE - -- -Ayrıca - Dünya haberleri - -- - Seanslar: 11 - 1 - 2,30 - 4,30 • 6,30 - -Seanslar: 11 - 1 • 2,45 - 4,45 - 6 ,45 - -- - gece 9 da 
gece 9 da 

, .... ,. 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
Şubeli: Ankara Bankalar caddeai. Telefon: 2619 


