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Fransa Akdeniz • 
ıçın 

• 
muvazenesı 

• 
ile bi rliği lngiltere • 

iŞ yapacak -
Demiryollar 

politikamız gibi 
bir yol politikası ! 

' Eden ·don Krala 
Hep biliriz ki, cumhuriy~t. mem

leketi tam manasiyle yolsuz bulmu,. 
tur: ve gene hep biliriz ki geni§ böl· 
geleri biribirine bağlamak, uzaklara 
kavuımak ve toptan nakliyat yapabil· 
nıek için demiryolu politikasını öne 
almıştır. Bugün dcmiryol ,ebckemi
tin ana hatları son menzillere yakla,. 
nıak üzeredir. Dcmiryolu inşa itini 
artık hafiflemiş sayabiliriz: Sıra yol
lara gelmiştir. 

Ancak, derhal ilive etmeliyiz ki 
curnhuriyctin kurulduğu günden be
ri yol işi de ihmal edilmiş değildir: 
Geçid vermeyen sular üzerine sayısı 
YüzU geçen büyük beton köprüler 
:Yapılmış ve Nafıa Vekaleti şarkta 
transit, Trakyada Avrupa turizm yo
lu, ~nkara civarı yollarını ve Çanak
kale • Balıkesir şosesini inşa ederken 
Vilayetleri de mevcud yolları, müna
kalcyi kesilmekten korumağa yarıya
tak surette tamire sevkctmittir. 

Fakat, ne yukarda bahsettiğimiz 
birkaç büyük şose, ne de vilayetlerin 
kendi menba ve vasıtalariyle in9a ve
Ya tamir edebildikleri yollar memle
ketin ihtiyacını hakkiyle tatmin ede· 
!nezdi. 

Şef, geçen 1 aontetrin gw.ıu, Ka-
.._._,,•no• Q,ııt~ .. 'lr·n cx,,1,.n;ı,.1.-rt "'rntrr:ıım.. 
llu ukta yôllara C!air şu direktifleri 
\rernıi9lerdir: İlltanbuldan itibaren 
baflayan Avrupa turist yolunun as
falt olarak in§asına devam olunmak· 
t~~ır. Bu tarz in§aatın, bir plan da· 
hılınde, memleketin diğer sahalarına 
da teşmili beklediğimiz milliğ başarı
lardandır.,, 

" ... Demiryol hatlarımızı iç saha
lara bağhyacak ve bu hatların bir an 
evci milliğ ekonomik kalkınmaya aza
:tniğ hizmetlerini temin edecek olan 
kara yolu inşaatı önümUzdeki dev
relerde teklif ve bir plan dahilinde 
tevai edilmek lizımdır ... ., 

Başbakan Celil Bayar da, Kamu
tayın, 8 aonteşrin toplantısında itti
!akla tasvib 'ettiği hükümct progra
Jnında, gene yollara dair şu beyanatta 
bulunmuşlardır: "Şef'in yol in,aatı 
h.akkındaki iıaretlerini tahakkuk ct
tıreceğiz. Bunun için, yilz kilometre 
kadar bir kısmı kalmış olan 652 kilo
ltletrelik İran transit yolunun, mcm· 
lelcette baılanmış ve ba9lanacak as
falt yolların, geçid vermeyen nehir
ler ve büyük sular üzerinde tamir ve 
tadiline lüzum görülen köprülerin ve 
diğer umumi ve hususi kara yolları
ll~n bir inşa plinını vücuda gctircce
lız; büdce imkinları nisbctinde pey
derpey tahakkuk cttirmeğe çah,aca
lız. Bu meyanda, fOSe ve köprüler 
lranununda muhtelif bakımlardan za
?ur! gördilğilmüz bazı tadillt için 
}'iilcaek meclise bir liyiha ile mUra
Clat edeceğiz. 

Yol inpatr bakımından huıuıi i
a.rclcrin mlinaacbetlerini daha ameli 
r,e faydalı bir şekle koymak için tek
lflerimiz olacaktır.,, 
Öğreniyoruz ki, bu çok ,amil ve 

~rih direktifler dairesinde hazırlık 
•r• baılamıı olan Nafıa Vekaleti, 
~Unıburiyctin kuruluşundan beri top
.ıc.•dığı istatistiklere ve cdinmi' oldu
gU tecrübelere müstenid tasavvurla
l"tıu tcsbit eylemi' bulunmaktadır. 

••• 
l İıtikbalc aid tasavvurların daha 
}'f anlaşılabilmcl.cri için bugilnl.ti yol 
hpına &istemine göz gezdirelim. 
d "1eınleketimizdc bedenen veya nak· 
'13. tn Ödenen bir yol vergisi vaı dır. 

12
u Verginin ıon senelere aid yekOnu 

bu·OOo.ooo lira kadar tutmakta olup 
lte~un_ da 3.000.000 lirası bedcnt mU· 
lt 

1 
lef~yet karşılığıdır. Bedeni mil· 

t e ~tfıyct iıc o mükellefiyeti yerine 
lt ttırecek olan yurddaı için bir takım 
~d .. ve fartlara ve zahmetlere ta· 

rnuı etmek demektir. 
CSd' 'Yılda dört liralık yol parasını 
b· 'Yemeyip de bunun mukabilini 

1 ızzat çalışarak ödemek istiycn
e~r~ viliyct idare 

1
beyetlerinin tayin 

1 tıldcri :zamanlar J.a evlerini ve JdSy· 
er· · l' 

ını bırakarak c 1 .,.atllk bir yere 

kadar gitmeğe ve gittikleri yerlerde 1 
de, yani kırda, bayırda, dağda batak
ta toprak karrştınnağa, taş kırmağa 

ve taıımağa mecburdurlar. Bu mecbu
riyetin müddeti her zaman sekiz gü· 
nil bulur. Meydana getirilen iş iıc 

vaziyeti izah etti ..... 

- pek az istisnasiyle - ancak el ve kol 
kuvveti ile husul bulmu9 dağınık, ka
rışık, hulba, ekonomik manasiyle 
verimsiz bir iştir. 

Yurddaş için pahalıya ve ağıra 
mal olduğu kadar da faydasız olan 
böyle bir işin resmi makamlara tah
mil ettiği vazifeler ise can sıkıcıdır. 
Tasrih edelim: Her sene başından i
tibaren tekmil köy, kasaba ve şehir
ler halkının 18 den 60 yaşına kadar o· 
!anlarının bir cedveli hazırlanır; pa-

(Sonu 8. inci sayfada) 

•• 
U niversite 'de 

Fevkalade bOdce 
2,5 milyon llra 

Kadroya yeniden 24 
doçent ilave edilecek 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Üni

versite rektörü Cemil Bilse} Ankara· 
dan dönmüş ve Ankaradaki temasları 
hakkında gazetecilere şu izahatı ver-

' 

Hangşova 
taarruz 
başladı 

·İn•dlterede -

s:y: .. , ....... 

' ty·l: ... 
ı fuC.O 

o 

Japonlar tarafından istila edilen 
Sanghay'ı ve Nankin'i, japonla· 
rın yeniden taarruza geçtikleri 
Hanl(•OV mıntakcuını, ve cenub
ta japonlann taarruza hazırlan-

Londra, 20 (A.A.) - B. Eden, bu- clıkları Kanton'la Hongkong'u 
kün kıral tarafından kabul edilmiştir. gö.terir harita 
B. Eden, kırata uzak 9ark hadiseleri ı--------------
hakkında malümat vermiştir. 

Bu gibi istisnai kabullerin, yalnız 
pek ciddi hallerde yapılmakta olduğu 
söylenmektedir. 

İyi malfimat almakta olan mahfiller • 
B. Edcn'in kıral ile konuşmasının baş-
lıca mevzuu Singapur'a bir İngiliz fi. 
losu gönderilmesi ve Japonyanın 
Hongkong mıntakaaındaki tchdidlcri 
tetkil ctmit oldu2unu, bildirmektedir. 

Bakanlarm ço~nu ve deniz müte • 
hassıılarınm, ancak bilyilk bir filonun 
bir tesir yapabileceği mütaleasında ol. 
duklarından dolayı, bir filo gönderil -
mesine muarız oldukları kaydedilmek
tedir. 

Fransız askeri 
heyeti gitti 

Şehrimizde bulunan fransız askert 
heyeti dün akşam Toros ekispresiylc 
Suriyeye dönmek üzere şehrimizden 
ayrılmı§ ve istasyonda Ankara garni-_.,._ ı.·--•--· •.t:.-a----"1 u., ..... ~- v _ 
mal Gökçe, Merkez komutanı albay A
li Demir, ve müzakerata iştirik ctmiı 
olan subaylar tarafından uğurlanmış
tır. Bando ile ihtiram kıtası selam res
mini ifa etmiştir. (A.A.) 

Fıkra 

(Sonu 8. inci sayfada) lngiltere kıralı bir harb gemi•ini gezerken 

Bu zatlar, aynı zamanda Avrupada 
kontrol nuntakalarının yeniden taksi
mi zarureti hasıl olacağını dilşünmek

(Sonu 1 üncü sayfada) 17. 37 

General Ludendrof öldü 
Berlin, 20 (A.A ) - Bir müddetten 1 

beri hasta olan ve ııhi vaziyeti epey 1 • • • 
endiıe de uyandırm•ı bulunan general Sovyet er bırhğınde 
Ludcndorf aon günlerde iyileşerek • • 
yataktan kalkmıştı ve Bavyera Alple- yeni idamlar 
rindeki sayfiycıine gitmek niyetinde 
idi. 

Kendisi, Münih'te bir klinikte teda
vi ediliyordu. Generalin kalbi bugün Karahaıi da idam 
birdenbire durmuı ve tesirli bir müda- _..ı:lenJer araımdadır 
hale yapılması bu vaziyet kartısında CKlll 
mümkün olanıamı§ .ve general vefat 
etmiştir. 

Ludcndorf son demine kadar akli 
mclekatını muhafaza etmiştir. Ölümü 
bütün Almanyada derin bir teessür u
yandırmıttır. 

Luderıdorf Hindenburg'un 
yanına gömülecek 

General Ludendorf, pek yakında 
hükUmet heaabına prki Pruıyada 
Hindenburg'un medfun bulunduğu 
Tanenberg muharebe meydanında bir 
türbeye defnedilecektir. 

B. Hiıler'in tmiyeıi 
B. Hitlcr ,generalin refikuı Mat

hilde Ludcndorf'a derin sempatisini 
ifade eden bir telgraf göndermiıtir. 

Bu telgrafında B. Hitler, f(Syle yaz· 
maktadır : 

"- Büyük aıker ve general Luden· 
dorf'un phsında alman milleti, en iyi, 

(Soau 8. iaci u7/ada) 

Moskova, 20 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Sovyetlcr Birliği temyiz 
mahkemesinin aakcri koleji 16 kinu • 
nuevvcl 19 3 7 de akdettiği gizli celse • 
de ihanet, tethit faaliyeti ve yabancı 
bir devlet hesabına muttarit bir su· 
rette caıusluk itini tetkik etmittir. Bil· 
tün suçlular kendilerine isnat edilen 
suçlan tamamen itiraf ctmiılcr ve 
mahkeme Enukidze, Karahan, Orahc· 
laıevili, Şcboldacf, Larin, Metclef. 
Tzukcrman ve Stciger'i l:Slüm cezasina 
mahk<Un etmiştir. 

HUkUm infaz edilmittir. 

B. Necmeddin Sadalr 
Cenevre'ye gitti 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Millet' 
cemiyeti nezdindeki delegemiz B 
Necmeddin Sadak bU akpmki ekiaprcs 
le Cenevreye harelDet etti. 

Hüküm.etçiler 
ilk evlerine 

Teruel'in 
vardılar 

Yangın alevlerinin 
şiddetli çarpışmalar 

ısığ ı altında 
devam ediyor 

A•i tayyareler tarafından bombardıman edilen Barıelon'un 
havadan ·görünüfü 

Taruel cephesi, 20 (A.A.) - Ha---------------
os ajansının muhabiri bildiriyor: 1 

Cumhuriyetçilerin Torucl şehrine 
karşı dün saat 18 de başladıkları ta· 
arruz muvaffakıyetle neticelenmiştir. 
Bütün gün milisler şehri müdafaa e
den Frankocuların mevzilerine taar
ruz etmişlerdir. Cumhuriyetçiler, Os
kandon kalesi ile mevzilerini ve Kas· 
trcllon sırtlarını zaptettiktcn sonra 
şehrin mezarlığına girerek Terucl'in 
ilk evlerinin önüne kadar gclmiılcr
dir. 

Siddetli çarpıımalar 
Her taraf ta anudanc ve pek şid

detli çarpışmalar olmuftur. Gecenin 
ilk saatlerinde kuvvetli projektörle· 
rin ışığı ve bombardıman neticcsin-

(Sonu 8. inci say! ada) 

B. Cemll Mardam 
bugün gellyor 

Kendisi yıPl<llı temısl•ın 
nelkeslnden ümldwar 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Dün 
şehrimize gelmiş olan Suriye başbaka· 
nı B. Cemil Mardam, bugün öğleden 
önce Pcrapalaa otelinde istirahat etti. 
Vali ve belediye reisi B. Muhiddin tls-

(Sonu 8. inci say! ada) 

"Ulus" un bugünkü kadın sayfası İ• 
çin hazırlanan resimleri gördüm. Bun
lara dikkatle bakınız. 

1917 senesinde idi. Büyükada'da do
la§an o vaktin inzibat reislerinden 
biri, lsplandid Palas otelinin alt ca
mı arkasında çar~aflı bir kadın haya· 
leti gördü; süratle merdivenleri çıka
rak içeri girdi ve kapıcıya sordu: 

- Bu kadın kimdir? 

- -·Beyin hanımı! Kocası ile bera-
ber otelde misafirdirler. 

- Nasıl? Otelde bir müs/üman kadı
nı ha! 

Hemen kadrnrn kovulmasını emret
ti: 

- Hemen şimdi! 
- r akaı mıisaadc buyurursanız ko-

cası ..• 

- Şimdi, şimdi .. 
Kadrncagız birka~ dakika içinde so

Kaga atıldı. 

l-' aka, ku:ları Bogaz yukarısında de
nızc gırdiği ıçin bır mıralayrn tekaüd 
edilaıgi zamana tesadüf edıyordu. 

Aym gunlerde polıs gene Adanıa 
tur yoıunda bir arabayı durdurdu. 
lçınde bır erkek, bır de ma~lah/ı ha.
nım vardı : 

-hu hanım kimdir?. 
-Xarrm/ 

- Vesıkanız var mı? 
- Ne vesıkası? JJenİ tahkir mi edi· 

yorsun? 
- ~uyuru11uz, karakola! 
Vaka, hudullda bozgunlar olduğu i· 

çin, başkumandan vekili Enver'rn, in
zibat kuvvetleri vasıtasiyJe, kadın e
ıeklerwin topugun neresıne kadar ine
..:cgi iıakkında talimat yaptırdığı gün
ıer" rastlıyordu, Hududlarda bozulan
ıar, lscanbul ~okaklarrnda, kadmlarr, 
c:ıa.ssub canavarının agzrna atıyorlar
dı. 

Mcbu.:. kadın, belediye aza~ı kadın, 
hekım kadın, tayyareci kadın, memur 
kadın, kimyager kadın, hulasa erkeği 
ile tam müsavi kadın, garb/ı birçok 
hemşirelerine hukukça iıstün türk ka
dını: lşte Atatürkün hangisi biribirin
Jen büyük olduğu olçülmcz inkılabla
rından biri, belki ba§llcalarrndan biri! 

Bizim gibi 1917 yi görmüş olanlar, 
1937 senesinde çıkan bir türk gazetesi
nin bu sayfası üstünde derin derin dü
şünürler • • ratay 



-2-

.J• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "-
: . 
~ DÜŞÜNÜŞLER ~ . : 
9\ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt' 

Bir derdimiz 
Şimdiye kadar takib ettiği para cezası usuliyle esnafı yola getiremi

yeceğini anlıyan İstanbul belediyesi şimdi yeni bir ceza usulü takibe 
başlamıştır, temizliğe riayetsizlik gibi beledi nizamlara aykm hareket 
eden esnafın dükkanlan muvakkaten kapatılmakta ve bu kapatılışm se
bebi dükkan kepenklerine asılan bir lavha ile ilan edilmektedir. 

lstanbul belediyesinin bu cezri hareketini, yolsuzluğu önlemek için 
zaruri bir tedbir alarak alkıılamalıyız. Hakikaten, belediyenin daimi 
kontrolüne ve bu yüzden dükkan sahihlerinin uğradıkları para cezala
rına rağmen halkın sıhatini yakından alakadar eden işlerle uğraşanla 
rm, umumun menfaati düşüncesine her zaman kazançlan kadar ehemi
yet vermedikleri, hergün karşılaştığımız bir hakikattir. 

lstanbul belediyesi tarafından muvaffakiyetle takibedilen bu zecri 
tedbirin bütün memlekete ve halkın menfaatiyle alakalı bütün iş saha
larına teşmilini temenni edelim. 

Unutmamalıyız ki, halkın esnaftan şikayeti, yalnız temizlik hususu
na münhasır değildir. Bilhassa iş hacminin işçi miktarına nazaran pek 
yüksek olduğu Ankarada, halkımızın her gün pek çok yolsuzluklarla 
kar§ılaştığını göz önünde tutmak lazımdır. Bir misal mi istiyorsunuz ~ 
işte size bizzat karşılaştığım bir hadise : 

Yirmi gün evvel dükkan sahibi bir marangoza bir etajer ısmarlıyor 
ve be§ lira pey veriyorum. Bu etajeri azami on gün zarfında alacağım 
teahhüd ediliyor. Kendisine işin acele olduğunu sıkı sıkıya tenbih edi· 
yorum. Bununla beraber, verilen mühlet bitince müracaatımda her gün 
teslim tarihini ertesi güne havale eden laubali bir kayıdsızlıkla karşılaşı
yorum. Adeta vazifesine devam eden bir adam intizamı ile her
gün dükkana uğradığım halde "etajerin hazır olduğu, yalnız havanın 
rütubeti dolayısiyle iyi yapışmadığı için tekrar preseye konduğu,. tar~ 
zında inanmadığım mazeretlerle avutuluyorum. Ye nihayet sabnmm 
tükendiği bir gün, artık bu işe nihayet vermek kati karariyle dükkana 
gidince, ne zamandanberi bittiği temin edilen etajere daha yeni başlan
mış olduğunu görüyorum. Yerdiğim peyin iadesini istiyorum. Bu se
fer de .. parayı vermem, yann gel malını al" tarzında küstahça bir ifade 
ile kar§ılaşıyorum. Böyle bir manzara karşısında ne yaparsınız. Mah
kemeye mi baş vuracaksınız, vaktinize acırsınız, bir de, elinizde hakkı
nızı isbat edecek hiçbir vesika bulunmadığını düşünürsünüz. 

Vadini yerine getirmemek, teahhüd edildiği günde sipariş teslim et· 
memek, esnafımız arasında maalesef hergün rastlanan hallerdendir. 
Yukarıda zikrettiğim vakayı bir hadiseyi teşhir için değil, içtimai bir 
derdimizi teşkil eclen umumi bir cereyanın ifadesi olmak dolayısiyle 
kaydettim. Bu, hepimizin, her gün karşılaştığımız ve asabımızı boşu 
boşuna harab eden ihmallerin, kayıdsızlıklann bir küçük misalidir. 

Bir ticaret ahlakı buhranı karşısında bulunduğumuz muhakkaktır .. 
Hakkınızı bizzat arayamazsınız. Beş on liralık, beş on günlük bir ziya
nımz için günlerce mahkemelerde sürünemezsiniz. Susarsınız. Fakat 
susuldukça bu acıklı zihniyetin devam edeceğinden de şüphe etmezsi
niz. 

Bu derde karşı amme tedbirleri lazımdır. İstanbul belediyesinin kabul 
ettiği usule benzer tedbirler. 

Ye o zamana kadar size tavsiyem: Her hangi bir siparişinizde, işçi ve
ya esnaftan, size eşyanızı teslim edeceği gününü ve verdiğiniz parayı 
8U:tLcı .. u lllı ~cuoo alnıayı :ıalun ıııınaı etuıcJ'ıuı.c.. -Y~AI'\ t•ADl 

Halkevinde 
dersleri 

lisan 

Ankara Halkevi halk dersaneleri 
komitesi tarafından tertib ve idare edi
len almanca, fransızca ve ingilizce li • 
aan derai kuralanna apğıdaki tarihler· 
de baılanacktır. 

Bu kurslra devam etmek arzuaun
da bulunan arkadaşların muay}'Cn gün 
ve saatte Ankara Halkevine gelmeleri 
lüzumu bildirilir. 

İngilizce haftada iki saattir. Pazar
tesi ve perşembe günleri tam saat 18,30 
da baılar. Okunacak kitab Metod Al
ge birinci kısımdır. tık ders 23. 12. 937 
dedir. 

Mimar ve mühendisler 

hakkında talimatname 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Mimar 

ve milhendislerin inşaat işlerindeki 

vazife ve salahiyetleri hakknda bir ta-
Iimatname hazırlandı. Bu talimatna
me şubatta tehir meclisine verilecek -
tir. Yeni talimatname tatbik edildik· 
ten sonra §ehirde inşaat işlerine yal -
nız mimarlarla inpat mühendisleri 
bakabileceklerdir. 

Kamutay çağnlan 

Kızılaym 
60 ıncı 

yıldönümü 
Kızıaly merkez umumi heyeti dün 

ikinci başkan Trabzon mebusu B. Ha
san Saka'nın reisliğinde toplanmış, 

kurumun umumi finanı vaziyetini tet
kik etmi§, idare heyetince verilen in· 
batı dinlemi§ ve Kızılayın kuruluşu -
nun altmıııncı yıldönümü için huır -
lanmış olan kutlama pl'Ogramını tas -
dik etmiştir. 

Haber aldığımıza göre Kızılay ku
rumu önümüzdeki cumartesi günü sa
at 17 de kurumun altmışıncı yıldönü -
mü dolayısiyle büyük bir çay ziyafeti 
verecektir. Ziyafete bütün bakanlan -
ınız, mebuslarımız hükümet erfı::inı, 
ıehrimizin ileri gelenleri davet oluna
caktır. 

Kızılay kurumu ikinci reisi Trab
zon mebusu B. Hasan Saka çay ziyafe
tinde bir nutuk söyliyecektir. 

Kızılay kurumunun altmışıncı yıl -
dönümü münasebetiyle memleketin 
her tarafında gençlik ve parti teşkilat
lannın iştirakiyle merasimler yapıla • 
cak, halkevlerinde müsamereler veri -
lecektir. 

Atatürk'ün türk 
tüccarına 

dair sözleri 
Reisicumhur Atatürkün senelik nu

tuklarında pek beliğ bir surette tarif 
buyurdukları bugünkü türk tüccarı i
fadesi, Ankara ticaret ve sanayi odası 
tarafından güzel bir levha üzerine be

yaz harflerle yazılarak odanın içtimi 
salonna asılmıştır. 

Levha şudur: 
"Tüccar, milletin emeği ve üretimi 

kıymetlendirilmek için eline ve zekl
sma emniyet edilen ve bu emniyete li
yakat göstermesi gereken adamdır.,. 

K.ATATURK 

Kigı ve lspartada 
bir sarsınn 

İç Bakanlığa gelen malumata göre 
evvelki gUn 24 saat içinde Kigı'da iki· 
ıi fiddetli olmak Uzere dört yer ur • 
ııntı olmuıtur. Hasar hakkında henüz 
malumat alınamamııtır. Gene bakanlı
ğa gelen malumata göre evvelki gUn 
lııpartada da giddetli bir yer sarsıntı· 
sı olmuş, 4 dakika devam etmiştir Bu 
sarsıntıdan telefat ve zayiat olmamış
tır. 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - --
okurlarımıza E -§ Bi:zse mekıub veya telef on- § 

: la adre~lerini bildiren o- : 
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KAMUTAY 

ENCÜMENLERiNDE 

Dan Encümenlerin 
Müzakere 
Ettifi mes 'eleler 

Biidce enciimeni: 

Büdce encümeni dün umumi itha -
Iat tarifesinin bazı numaralarında ya
zılı pamuk iplikleri ve çimentonun 
gümrük resimlerinde tenzilat yapılma
sı için hükümetçe ittihaz olunan karar
lann tasdiki hakkındaki layiha. 

Tapu kanununun muvakkat mad -
desindeki (muamelenin bitirilmesi) ta
birinin tefsiri. 

Askeri ve millki tekaild kanununun 
23 üncü maddesinin tefsiri müzakere 
edilmiştir .. 

Dahiliye enciimeni: 

Gelirleri idare ve teıkillt masrafı
nı benimseyen köylerde yapılacak sal
malarla bunlann nisbetine ve tahsil u
sullerine aid dahiliye vekll.letince ha -
zırlanan lAyihanın heyeti umumiyesi 
görü.şutmüt maddelere geçilmesi ge -
lccek içtimaa bırakılmıgtır. 

Adliye enciimeni: 

Noterler kanununun müzakeresine 
devam edilmiJtir. 

Divanı Muhmebat enciimeni: 

Yükaek mlihendis mektebi ile ba
rut inhiaannın 1933 maU yılı katt be -
aab kanunu llyihalan müzakere ve ka
bul edılrniıtir. 

Ziraat encümeni: 

Ziraat Vekileti hukuk miltavirliği 
teıkilltıru geniıleten layiha mUzake • 
re edilmittir. 

lkıılKJd Encümeni: 

Tütün kanununun mUzakereıine 
devam edilmiıtir. 

Meclise verilmiı arzuhaller üzerin
de müzakere yapılmıttır. 

Hariciye encümeni: 

Türkiye cumhuriyeti ile Afgan, İran 
ve Irak devletleri araunda tanzim olu-
nan ademi tecavüz ve müşavere mua
hedename.sinin tasdikına dair kanun 
layihası, hükümetçe Büyük Millet 
Meclisine tevdi edilmit ve hariciye en· 
cUmenine havale olunmuştur. 

Gene bir iıçi balya 
altında kaldı 

İatanbul, 20 (Telefonla) - Kara
deniz vapurunda çahf811 deniz iJçile
rinden ŞUkrU yUz kilo ağırlığında bir 
balya altında lı:almrı ve bacaklarından 
ağır yaralanmııtır. 

21 - 12. 1937 

KAMUTAY'DA: 

Dün konuşulan ve kabul 
edilen layihalar 

Kamutay dün B Hilmi Oran'ın baş
kanlığında toplanmııtır. DördUncü 
kolordu kurmay batkanı albay Hasan 
Atakan'ın yarbaylık nasbının dUzel
tilmesine dair evelce arzuhal encüme
nince verilen karara, Necib Ali KUyU
ka taarfından yapılan itiraza dair en
cümenin mazbatası okunarak kabul e
dilmittir; encümen, Hasan Atakan'ın 
hiç bir ıun'u taksiri olmaksızın, mahza 
şubesince yapılan yanlış bir muamele~ 
den dolayı geri kalan bir senelik nasb 
tarihinin düzeltilmesi hakkındaki di -
leğinin yerine getirilmesini madelete 
uygun gördüğünü mazbatasına der
cetmiş bulunuyordu 

Sıvas inhisarlar baımüdürlüğü ta • 
kibat şubesi memurlarından Hayri in
hisar idaresine geçmeden önce devlet 
hizmetlerinde geçirdiği müddetten 
dolayı tekaild hakkının tanınmasını 
veya bu müddetin her yılı için bir ma
aı niabetinde ikramiye verilmesini is
temişti ve arzuhal encümeni bu talebi 
yerinde bulmıyarak reddetmişti. Yoz
gad mebusu Emin Draman, evelce dev
let maaşlı hizmetlerinde bulunmuş o -
tanların mezkur maaşlı hizmet müd
detlerinden dolayı tekaüd ve tazminat 
hakları için 3028 numaralı kanunla 
hUktim konmuı olduğundan bu talebi
nin yerine getirilmesi lbım geldiğine 
dair itirazda bulunmuıtu. 

Arzuhal encümeni, Hayrinin bu ka
nunun neşrinden önce altmıı ya,ını 

doldurmuş bulumasına binaen o vakit
ki inhisarlar tekaüd sandığı kanunu 
hUkUmlerine göre hizmetine nihayet 
verilmiş ve muamele yapılmış oldu
ğundan itirazın varid olamıyacağı
nı bildirmiıtir, mecliı encümenin fik
rini tasvib etmiştir. 

Bundan sonra 3052 sayılı kanunun 
üçüncü maddesinin son fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair l~yihanın ikinci mü
zakeresi yapılarak maddeler şöyle ka
bul olunmuıtur: 

"Askeri lise mezunlarından yaban
cı memleketlerde askeri yüksek mü 
hendis ve mllhendis yetiıtirilmek ü 
zere seçilenler iki ay müddetle hazır-, ....... ..a.-----~- L : ___ _ ,,;1 • .,. .. " uo c.'!rnrf. 
ları ile alakadar askeri fabrikalar veya 
sair müesseselerde altı ay çalıştıktan 
sonra liyakat ve kifayeti tasdik edi
lenler tahsil görecekleri yabancı mem 
Jeketlere askeri talebe sıfatile gönde
rilirler. 

Yabancı memleketlerı'n yüksek mü
hendis mek.teblerinde en az iki senelik 
tahsilden sonra yapılacak ön imtihan
larda ve mühendis mekteblerinde bu· 
na tekabül eden devre imtihanlarında 
muvaffak olarak iki sene tahsil sene
sini ikmal edenler yedek yar subay 
nasbolunurlar ve tahsillerine devam 
ederler. 

Talebe sılıtile yabancı memleket
lerde tahsilde iken muvaffak olamı
yanlar memlekete getirilerek askeri 
memur nasbedilmek üzere meslek tah
siline veya yedek subay mektebi tah -
siline tibi tutulurlar. Bunlardan mes
lek veya yedek subay mektebinde de 
muvaffak olamıyarak sıhl hallerden 
gayd sebeblerle çıkarrlanlar kıtılara 

verilir ve muvazzaflık hizmetlerinden 
başka askeri mekteblerde meccaneıı o
kudukları müddetin yarısı kadar faz
la hizmet ederler. 
Yabancı memleket tahsilinde iken 

yedek yarsubıy olduktan sonra tahsil
de muvaffak olamayanlar da memleke
te getirilerek muayyen bir meslek kur• 
suna tabi tutularak askeri memur nas• 
bolu nurlar. 

Askeri liseleri muvaffakiyetle bitir-
dikten sonra memleketimizdeki fabri
ka veya müessese stajlarında askeri 
yüksek mühendis ve mühendislik tah· 
silini takibe kifayeti görülmiyenlet 
talebe sıfatile Harbiye mektebine sev.• 
kedilirler.,. 

Madde 2 - Askeri sanat lisesi m.
zunlarından olup da askerl yüksele mü· 
hendis ve askeri mühendis yetiştiril· 
mek üzere seçilmiyerek askeri sanat• 
kar yeti~irilmek üzere seçilenler iki 
ay müddetle hazırlık kıtasında hizmet 
ettikten ve sınıllarile alakadar askeri 
fabrikalarda veya sair müesseselerdi 
iki sene çalı~tıktan sonra liyakat ve ki· 
!ayeti tasdik olunanlar ihtiyat yarsu· 
bay nasbedi/irler ve ihtiyat yarsubay 
olanlar 1455 sayılı kanunun 4 üncil 
maddesine tevfikan muvazzaf askerl 
sanatkar muavini nasbedilerek kıtalara 
sevkolunurlar.,. 

"Madde J - 1976 ve 2970 numaralı 
kanunlar kaldırılmıştır.,, 

Sınai müesseselerle sigorta 9irket• 
!erinde kullanılan yabancılara mukabil 
türk memur ve mütehassıs yetiştiril
mesi hakkındaki kanun layihasiyle, 
vakfa aid hi11eli mahlCU yerlerin 
hissedarlarına ne suretle satılacağına 
dair kanun layihasının birinci mü;ake· 
releri yapılarak toplant ıçarlfClmbaya 
bırakılmıttır. 

B. Yedad Uıakhlllln 
cenaze töreni 

İıtanbul, 20 (Telefonla) - Kısa 
U- 1...--... -1.L --.. J---•- •-
Tirarı elçiliğimiz: erkanından B. Ve
dad Upklıgil'in cenazeıi arnavudluJı 
tan memleketimize getirllmif ve dUn
ktl paıar gUnll hazin bir cenaze töre
ni yapılmııtır. 

Cenaze merhumun pederi üstad 
Halid Ziyanın Ye9ilköyilndeki evin· 
den kaldırılarak Bakırköyüne geti" 
rilmiı ve çar91 camiıinde namazı kı
lındıktan sonra Kartaltepe mezarlı
ğına götilrülerek gömülmü,tür. 

Törende merhumun çok ınütee11it 
olan babasından maada hıınnları, 

doıtlan ve kendisini uzaktan, yakın· 
dan tanıyan birçok zatlarla, tanınmıf 
edibler, pir ve muharrirler bulun• 
muşlardır. Arnavudluk konaoloaluğu' 

erkanı da törende hazır bulunanlar 
arasında göze çarpmakta idi. Birçok 
çelenk gönderilmitti. 

ULUS: Pek ıevdiği oğlunun unu
tulmaz ölüm yasiyle vurulmuı olan 
üstadımız Halid Ziya'ya, merhumun 
anasına, kardetlerine ve akrabaıın• 

Fransızca haftada iki derstir. Salı 
ve cuma günleri saat tam 18,30 da 
başlar. Okunacak kitab Metod Alge 
birinci kısımdır. İlk ders 24. 12. 937 
dedir. 

Almanca haftada iki derstir. Ders 
günleri çarşamba günü tam saat 18.30 
ve cumartesi günleri tam saat 14 de -
dir. Okunacak kitab Metod Alge, bi • 
rinci kısımdır. İlk ders 25. 12. 937 
dedir. Kitabsız ve not deftersiz gelin
memesi rica olunur. 

bu hazin münasebetle dahi sami.ın! 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 taziyetleriınizi ıunarız. 

Ankara halkevinde 

l\luasır İran ve eski edebiyatı 
hakkında değerli bir 

konferans 
Bugünkü 1ran'ın yeni kurulmu§ 

kültürü, coğrafi vaziyetleri üzerinde 
B. Memet Sadık Aran tarafından bu
gün Ankara Halkevinde saat 17 .30 da 
bir konferans verilecektir. 

Bu konferansın gerek ilmi bakım
dan, gerekse İran'ın bugünkü aktüali
tesi bakımından ehemiyeti vardır. 

B. Mehmed Sadık Aran konferansın 
da eski İran edebiyatına da temas e -
derek tahliller yapacak ve konferan
sını projeksiyonlu, pilakla müzikli ola· 
rak verecektir. 

Bu konferansa herkes gelebilir. 

Antrepo buhranım önlemek 
için tedbir alındı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Liman 
iıletm't idaresi antrepo buhranını ön
lemek için Haliçte yaptırdığı atelye
nin hangarlarını antretto halinde kul
lanamağ karar verdi. İnşaat kısa bir 
zamanda bitirilecek, sahilden hangar
lara kadar vagonetlerle nakliyat yapı· 
lacaktır. 

Asi ! 
Birbirine zıd ideolojilere bağlı 

milletlerde aynı kelimeler, artık, 
birbirine büsbütan aykırı mana
lar almağa baıladı. Mesela gene
ral Franko'yu ele alımz. Bu adam, 
İspanyol miJJetinin serbest bir se· 
çimle iı baıına geçirdiği Madrid bü
kümetine karıı ayaklandığı için, ta
bii ki, bir "8.si., dir. Fakat bazı mem
leketlerde bu eski salon zabitine bu 
sıfat yakııtırılınıyor. Onlara g6re 
Madrid :ınarıist ve bolşevilr.tir; 
Franko ise nasyonalist/erin ıefi. 

Frankoyu resmen tanıyan Japon
ya, son haftalar it;inde uzak ıarkın 
büyük askerlerinden birisini asi di
ye ilan ettirdi. Halbuki milletinin 
istikl§lini korumak için cehennemle; 
re karşı kaymağa uğraşan Çan-Kay
Şek'e "asi,. derneğe hangi kamusun 
dili varır? 

Gerçekten bi general Fı·anko'ya 
nasyonalist şef, gerçekten nasyona
list !jel general Çan-Kay-Şek'e de 
asi demek J 

Dilin kemiği yok mu diyelim? 
Yoksa sınırlardan sonra kelimele
rin manalarına karşı da saldırganlık 
mı baıladı ? - T. 1. 

Beklenen yolcu 

Ankaar'ya kıı, tabiatm bir töre
ni ile gelir. Bu soğuk kanlı yolcu
nun geleceiini haber almca "El
ma daiı,, kendisine çeki düzen 
verir..;. Bqına beyaz kuketini ge· 

çirir, boyunlarına beyaz atkısını 
sarar ve bekler. 

Dün sabah, tepelere bakanlar, 
o beyaz kasketi, o beyaz atkıları 
gördüler. Şu halde yolcumuz u
zaklarda olmasa ge~k. 

Gençleıecek gemiler 

"Dııarıdan aatın alınarak türk 
bayrağı taııyacak gemiler hak· 
kındaki nizamnamenin bu gemi
lerin yaılarına dair olan hüküm· 
leri değiıtirilmiıtir. 

Vaktile yaf haddi meselesi ar
matörler arasında epey münaka· 
ıaln mucib olmUf, bunlardan ba· 
zıları eski, bazıları yeni vapur a
lınması lüzumunu ileri sürmüıler· 
di. Yeni nizamname bu gibi karan
lık noktaları aydmlatmakta ve 
yaı haddi on beti geeçn gemilerin 
memlekete aokulmasım yasak et
mektedir ....... ,. 

Dünkü Ulw'ta bu habri oku
muısunuzdur. Rahmetli "Gülce
mal,, sağ olsaydı, bu haberi öğre
nince, kim bilir, ne kadar hayıf. 
)anacak, böyle tecrübesiz, çoluk 
çocuk nevinden gemilerin ne ka-

dar aleyhinde bulunacaktı ! 
Ben, gene Osküdarla Kabataı 

arasında iıliyen araba vapuru 
"sahilbend,, in bu karara bıyık 
altından gülerek : 

- Ne günlere kaldık! Diyeceği· 
ni tahmin ediyonun. 

Lavrentc ve Mata Hari 

Evvelki gün bir telgraf, japon
lann Mata Hari'ai olan genç bir 
kadm cuuaun çinliler tarafından 
öldürüldüjünü haber veriyordu. 
Dün de japon generali Doihara'· 
nın ıimali Çin cebhelİnde maktul 
düıtüiünü öirendik. Bu general 
de "japon Lavrensi., töhretini ka· 
zanmııtı. 

Japonya ıayılı caeuslarını hu· 
camağa baıladı. Acaba aebebi ne· 
dir? Diyecekıiniz. Bana kalırsa, 
bütün maksadlar, bütün planlara
çığa vurulduktan sonra Mata-Ha· 
ri'lere, Lavrena'lere lüzum kalma· 
mııtır da ondan. 

Yeni bir kabahat: Nehre 
diişenicre yardım 

lngiliz topçekeri Lady Bird, 

Çin'de Yanıçe nehrinden iki çin· 
liyi kurtardıiı için japonlar gemi 
kaptanına ihtarda bulunmuılar, 
bir daha böyle bir iı yapacak o
lursa halinin kötüye ..-aracaimı 
anlatmıılar. 

Denize düıenlere, yaralılara, 
zavallılara yardım etmek gibi t•Y· 
leri garb medeniyeti fazilet belle
mitti; uzak ıark medeniyeti acaba 
bunları da moda11 geçmİf ıeyler 
mi sanıyor? 

Japonlar da fazla ileri git
mi~ler: Koskoca Çin batıyor, bo
ğuluyor; Avrupanın bir ıey dedi
ği yoktur; bari, bırakın da iki za
vallı çinliyi boğulmaktan kurtar-
11nlar, ne olur ! 

Seker / 

Aziz bir dostum, galiba arttır· 
ma haftasında yapılan ıeker rek
lamlarından gelen bir tedai ile o
lacak, ıunu anlattı : 

- Yeni tanıttığım bir kadın, 
bir gün bana ıu suali aormU§tU: 
"Neniz var? Ne oluyoraunuz? Şu 
günlerde sizde bir tuhaflık sezi· 
yorum?" 

Ben de ona ıu cevabı verdim· 
di: "Hannnefendi, sizi tanıdık
tan sonra ,.kere tutuldwn da . ., 

Tatlı bir nükte. Fakat kendiain
de teker hutalığı bulunan biriai 
söze kanıtı : 

- Nükte halinde iken tatlı olan 
bu teker hastalığı, gerçeıklettiii 
zaman tadını Ye imanm afzmm 
tMlmı kaçsnyor. 

Çanakkalede iki 
vapur çarpıjtı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Dtin (O" 
ce fada deniz yüzünden Çanakkaled• 
Nara burnunda bir İngiliz vapuru ile 
bir yunan vapuru birbirlerinin ~eri" 
ne dUşmUJler, yunan vapuru daha ağıt 
olmak üzere her ikisi de yaralanmıt" 
lardır. 

Hııı sabahleyin yağı~ı gectl 
Dün ıehrimiıde hava aabahleyiO 

yağıılı, öğleden ıonra kapalı geçıııitr 
ııı gece 5, gündüz 15 derece olarak 
kaydedilmiıtir. 

Diln yurdun Trakya, Kocaeli mırı· 
takalarında hava kısmen, orta AnadO" 
luda yer yer yafışlı, diğer bütün ını1'" 
takalarda slsli ve kapalı geçmittit• 
DUnkU yağııların karemetreye bırak " 
tıkları ıu mikdarları Edirnede 45, Ç•" 
nakkalede 32, Bodrumda 14, İzmir .,. 
1stanbulda 13, Çorluda 12, Balıketlt" 
de 1 O, diğer yerlerde ı - ı o kilograıtl 
araaındadır. Dün en dilşük 111 sıfırı" 
altında Elaziğ ve Vanda 2, en yUkte~1 ııı da sıfırın Uıtünde Trabıonda 2 
derecedir. 
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Delbos'un orta Avrupa 

seyahati 

, DÜNYA HABERLERİ 

Fransız hariciye vekili B. Delboa, 
;rt~ Avrupaya yaptığı aeyabattea 

Uzak Şark vaziyeti 
•rıse avdet etti. Seyahatin proara

~ında hiç bir aksaklık olmamııtır. 

1 elbos, Franaaya doıtlukla bağlı o· 
an dört devletin paytahtlarma git:elt. Üzere yola çıktığı zaman Önce 
erlın•e uğradı. Alman büküınet 

~:kezinden geçerken, hariciye ve
ılı Von Neurath'ın istasyona kadar 

i .elip kendisine iyi aeyahat temenni
~de bulunması, seyahat için güzel 

?" baılaııgıç oldu. Fakat bu cemile· 
~ ~iyasi bir mana ifade etmiyeceği 

Eden dün Krala 
e bırkaç gün aonra eaki franaız baı

)>&Jcilleriııden Flandiıı'in Berline yap· 
~iı bir ziyaret neticeainde anlaııldı. 
uelboı Berlinden yoluna devam ede
~&lt Vartova ve Bükret'• giderken, 

vaziyeti izah etti 
landin de Almanyaya gitmiı ve al· 

~•n devlet adamlarile temaa elmiı· 
ti, Halifaka'm on gün evel yaptığı zi-

~~eti azıcık andıran bu aeyahat, 
111ç bir tarafta büyük alaka uyandır
bıa.dı. Flandin Parise geri döndük
teaı IOnra alman devlet adamlarilo 
Yaptığı temasların intıbamı, arada 
~iiYÜk görüı farkları bulunduğuna 
lf•ret etmek auretile hülaıa ettiğine 
iÖre, alman • fransız görütmelerin • 
den bir netice çıkını~ değildir. 

Delbos'un seyahatine gelinco; 
f'ranaaya dost olan bu dört devletle 
Yapılan temaslar ıüpheaiz eski dost· 
1llk :rabıtalarmı takviye etmiıtir. Fa
~t va:ziyeti esaıh surette değiıtirdi
tı de iddia edilemez. Malümdur ki 
h11 dört devletten ikisi, Lehistan ve 
Çekoslovakya, Fransaya birer itti
fakla bağlıdır. Romanya ve Yugos • 
la"Ya ile Fransa arasmda ise, dost
llllt mukaveleleri vardır. Fakat Fran
'-rıın iki müttefikinden biri, Lehis
tan, Fransaya kartı ittifak baiları • 
Ilı tnuhafaza etmekle beraber, Al
ltıanya ile de anlatmııtır. Ve umumi 
•tdh meselelerinde Franu.daıı ziya • 
d~ Almanyanm yolunda yürümekte· 
dır. Delbos'un ziyaretinden aonra da 
lehiataıım aynı yolda yürümekte de· 
~.lln edeceği bu ziyaret münasebe
tile söylenen nutuklardan anlaııl
ltlıttn-. 

. l>elboa'un Va1'§0vada diğer bir va
aı(eıi de uzun bir zamandan beri 
bıt.ıııe.aeoeuerı ger1ıw vı........ ıı..ı u..&h• 

tefikinin, Lehistanla Çekoalovakya'• 
llın, aralrmı bulmaktı. Lehistan 
Franaanm aracılıfmı kabul etme· 
illi§, binaenaleyh Delbos bu noktada 
bıuvaff a:k olamamııtrr. 

F ransaıım ikinci müttefiki olan 
Çekoslovakyaya gelince; Delbos için 
bllrada esasen halledecek bir mesele 
)'oktu. Çkoslovakya hem Franaaya, 
~de Franu.nm Avrupa siyaseti· 
lle aıkı surette bağlı olan bir devlet • 
tir, Halifaks'm Berlini ziyaretinden 
~llta Çekoslovakyadaki alman ekal
lıYetlerinin hukukunu korumak ba· 
hanesile bu devletin baıma çorap Ö
tiileceğinden çekler korkmuılardı. 
l>elbos bu noktada çekleri tatmin et· 
bıiı olmalıdır. 

Delboı'un Bükreti ziyareti çok 
bıiinasebetaiz bir zamanda yapılmıt· 
tll'. Romanya umumi seçim arife5İn· 
de bulunduğundan ziyaret, fransız 
S>0litikasına tiddetle taraftar olan· 
1~la ~iddetle aleyhdar olanlar ara· 
•ında bir takım nümayiılerin yapıl • 
lnasına vesile teıkil etmiıtir. Hükü -
bıet de franaız hariciye vekili de 
ltıiiıkül vaziyette kaldılar. O kadar 
ki fransız büyük elçiliği tarafından 
~Crilen süvarede iki tarafı bir araya 
~~tirınek mümkün olmadı ve elçilik 

•r hükümet partisi erkanına, diğeri 
de tnuhalefet menaublarma mahsus b11tlak üzere iki aüvare vermek mec-

llr-iyetinde kaldı. Romanya hükü
bıtj her halde ziyaretin bu aıralarda 
l'apılnıasından memnun kalmamıı 
olaa gerektir. 

Belgrad'da da, bunun tersine ola
t~k. ziyaret zamanının Sitoyadino
~ıç tarafından Romaya yapılan, di
~erj de Berline yapılacak olan iki 
~Yahatin arasına sıkı§lllaamdan 

elbos memnun kalmamıt olacak-
tır d ki · Bu ziyaret de Yugoslavya a 
~llhalefet partileri tarafından dahi
~ Politika oyunlarına alet olarak 
h Ullandnıııtır. Yugoalavyadaki mu· 
1 alefet partileri, hükümete kartı o • 
~n düıınanlıklarmı, Fransaya kartı 

t.ıhahbet ve dostluk tezahürleri 
fekı· · d' 1) •nde ·göstermek iıtemıtler ır. 
Qı elbos, istasyondan ıehre giderken, 

llhalif parti mensubları : 

(Başı ı. inci sayfada) 
tcdirler. 

Bil!kis bazı deniz mahfilleri başı:ıa
kan B. Çemberleyn'in bu tedbire ta
raf tar olduğunu ve Avusturalyanın 
filonun gönderilmesi hususunda ısrar 
etmekte bulunduğunu söylemektedir -
ler. 

Akdcnizde mıntakaların yeniden 
taksimi hususunda Franaa'nın muza 
haretine güvenilmektedir. Bahri te
cemmüiln ihtimal Singapurda yapıla -
cağı ilave olunuyor. 

lngiliz filosunun büyük bir 
kısmının Singapura gönde

rilmesi muhtemel 
Londra, 20 (A.A.) - Havası ajansı 

muhabirinden: İngiliz filosunun bü
yük bir kısmının singa?ur'a gönd~r~l
mesıi ihtimali dolayısıle Akdenızın 
muvazenesini temin için Fransa ile 
lngiltere'nin daha ııkı bir iş birliği 
yapmaları zaruret halini almıştır. . 

Eğer ingiliz kabinesi, önümilzdekı 
çarpmba gilnü yapacağı toplantıda u
zak tarka harb gemileri gönderıneğe 
karar verecek oluna franaız ve ingiliz 
amiralhk daireleri, Akdenizde ve At
laa Okyanuıunda derhal yeni bir ta -
kım mmtakalar teıbit edeceklerdir. 

Bu mıntakalar ihtimal ~u suretle 
taksim olunacaktır. 

ı _ İngiliz filosu, Atlas Okyanusu-
na nezaret edecektir. 

2 _ Fransız filoıu, garbi Akdenizi 
muhafaza edecektir. 

3 _ Garbi Akdenize ingiliz filosu 
ve mtimkün olduğu takdirde iki filo • 
ıunun cllzUtamları nezaret edecektir. 
luı,:lc..,ı ç .1u.lıuM U•c.ı lt.c:-•#; Çin 

hükümetini tanıyor 
Londra, 20 (A.A.) - Avam kamara

ıında iıçi Henderson ingiliz hilktime
tinin Pekinde japonların teşkil ettik
leri yeni idareyi tanımayacağına dair 
Edenin teminat vermetini iıtemeıi il· 
zerine Hariciye nazırı demittir ki: 

"-BüyUk Britanya hUkümeti, Mer
kezi Çin hükümetini bUtün Çinin hü· 
kilmeti olarak tanımaktadır. Binaen· 
aleyh yeni idarenin tanınması bahis 
mevzuu olamaz.,, 

Eden, i9çi Alexade'e de verdiği bir 
cevabda Kanton ve Hongkong civarın
daki vaziyeti etrafiyle bildirdiğini ve 
Çin muhacirlerini İngiliz topraklarına 
akından doğabilecek zorlukları kar· 
~damak üzere icab eden bütün tedbir
lerin alındığını beyan etmiıtir. 

Avam kamaraaında Uzak şark mese· 
lesinden ve ingiliz ve amerikan harb 
gemilerine kaqı yapılan japon taar
ru.zları hakkında İngiltere ile Ameri
ka arasında yapılmakta olan konuşma
lara dair sorulan suallere hariciye na
zırı Eden cevab vermekten imtian ey
ıemiştir. 

lngili~ ga~eıelerinin teJıirleri 
Londra. 20 (A.A.) - Taymis hariç 

olmak üzere umumi olarak ingiliz ga
zetelerinin noktai nazarı şudur: 

"Tokyo, ingiliz hükümet adamları 
tarafından derpiJ edilen tedbirlerin 
tatbik edilmesine meydan vermemek 
için ·garb devletlerinin infialini mucib 
olacak tekilde hareket etmemeğe ve 
Çinde yeni hadiseler çıkmasına mani 
olmağa karar vermiştir. 

Taymis gazetesi ise, cet1eyan eden 
hadiselerin vahim olduğunu ve Ameri
karlıların bu hadiseleri büyük bir cid
diyetle göz önüne almakta haklı olduk
ları noktasında ısrar etmektedir. Bun
dan ba'ka Taymis gazetesinin Vaşing
ton muhabiri, bu hususta yazdığı ma
kaleye "Gerginlik artıyor,, başlığını 
koymuştur. 

lngilıerenin Uzak .Şark'ıaki 
filosu 

Deyli Telegraf gazetesi, Mautikue 
iınzaaiyle nc9rcttiği bir mektubda !n
gilterenin Uzak prk filosunun 5 zırh
lı, 1 büyük kruvazör, 9 hafif kruvazör, 
bir tayyare gemisi, 9 torpido muhribi 

l' - Yatasın Fransa, kahrolaun Sito
ı "dino\riç hükümeti, diye bağımııt • -!""'!!~~~~~~--""!!!!!!!!!!!"'""'!!!'!!"~~ 
Yllrdır. Halk kütlelerile değil, Sito- kat karıılıklı münasebetlerde bir de
h adinoviç ile görütmeğe giden Del- ğitiklik olmamııtır. Prag ziyaretile 
ltıoa, bu tezahürlerden memnun kal • bu teyahatin ancak birinci aafbuı 
g arnıı olsa gerektir. Maamafih Yu • tamamlanmıı oluyor. Şimdi ikinci 
"os.lavya ziyareti de samimi bir ha· aafhuını tefkil edecek olan Balkan· 

a •çinde yapıldı. lar ve Ankara seyahati yapılacaktır 
Bu seyahatin umumi bir blanço- ki görüıülecek olan meselelerin §Ü· :u Yapdac~k oluraa, denilebilir ki mul ve ehemi.y~ti !tibarile, seyahatin 

'tterrıas netıceainde Fransa, dostları • bu safhası, bınncı aafhaımdan çok 
~ ın, dostları da Fraı sanın noktai na-l ziyad alakaJ.:ı celbetmektedir. 
arlarını daha iyi aı•taınıtlardır. Fa- A. Ş. Eamer 

ve 15 denizaltı gemisiyle takviye edi
lebileceğini yazmaktadır. 

Japonlar va~iyeti kolluyorlar 
Tokyo, 20 (A.A.)-Japoo hükümeti 

ile askeri ve bahri makamlar, Çin'e kar
şı takib edilecek hareket tarzını karar
lagtıracak olan konferansı tehir etme
ğe karar vermişlerdir. 
Anlaşıldığına göre, japon makamla. 

rı, Kantonun muhasaraamdan ibaret o
lan planlarının icrasına devam etme
den evel son hadiseler üzerine İngil
tere, Amerika, Sovyet Rusya ve Al
manyanın ne gibi bir tavır alacakları· 
nı ogrenmegı tercih etmekte ve Kan
tona karşı yapılaca kbir taarruzun ş:ırn· 
diki hal ve şartlar içinde katı aksuıa
meller uyandırmasından korkmakta
dır. 

Asabi gazetesine göre, Tokyo milli 
Çin hükümctini kati surette tanımıya
cak, ancak eski Çin hüklimetini huku
kan tanrmamaktan istinkaf etmiyerek 
yalnız Pekindeki yeni Çin makamları
na politik ve ekonomik yardımda bu
lunacaktır. 

Diğer taraftan kamoy, Çin zimam
darlarının evelki gün Hankeuda akdet
miş oldukları konferansa büyük bir e
hemiyet atfetmekte ve Japonyaya kar
şı müdafaa tertibatı alınması kararına 
tees&üf etmektedir. 

Gazeteler, böyle bir kararın Sovyet
lerin tesiri altında verilmiş olluğunu 
iddia etmekte ve bu karar ile yeni Sov
yet sefirinin muvasalatı arasında bir 
münaaebet görmektedir. 

Gazeteler, diğer taraftan, Sovyet 
Ruıyanın Çine mühim mikdarda harb 
aııuzem1:111 ~çıu.ı~ "'111 ... g .... lol ı.:ıul• ç~· 

mektıedir. 

ilk ate§i kim açm14?. 
Dı9 bakanı namına ıöz aöylemeğc aa

lihiyetli bir zat, Panay hadiaeai eana
sııııOa, balıkçı gemilerine bin.mit olan 
japon aakerlerinin topçekere mitralyöz 
ateti açarak batırmıf, hatta topçekere 
çdmut olduklarını itiraf etmiştir. Bu 
hattı hareketin aebebi ne olduğunu i· 
zah etmiyen bu zat, yalnız hadisen.in 
kısmen ruyet 9eraitinin fenalığından 
ileri gelmit olduğunu ilave etmiş ve 
japonlarla Panay mürettebatından 
hangi tarafın daha evel ateı açmıf ol
duğunu meydana çıkarmak için tahki· 
kat yapılmakta olduğunu aöylemiJtir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Hariciye ba
kanlığı bugün yaptırdığr bir beya
natta, Nankinden alınan son malQma
ta göre, ilk ateşin Panay tarafından 
açılıp açılmadığı meselesi henilz kati 
surette halledilmemiş olduğunu bil
dirmektedir. Gerek japon mahfille
rinde ve gerek yabancı mahfillerde, 
Mdiıenin Vuhu ile Nankin arasında 
mevcud vaziyetten doğan anlaşmaz
lıkların neticesi olduğu miltaleası 
mevcuddur. Burada mevcud kanaat, 
Amerikanın .tebaasınm emniyeti için 
istediği temınatın bundan sonraki 
harekatta zorluklara sebeb olacağı ta
bii bulunmasına rağmen, meselenin 
memnuniyeti mucib bir tarzda halle
dileceği merkezindedir. 

Amerlkada 
Amerikalılara göre vaziyet 

hala vahimdir 
Vaşington, 20 (A.A.) - Yarı res

mi mehafilden elde edilen intiba ga
zetelerin sükQnetine ve hariciye ne-

zaretinin de sabırlı vaziyetine rağmen 
Panay Mdisesiyle Amerikan japon 
mUnasebatında hasıl olan gerginlik 
vahim olmakta devam ettiği merke -
zindedir. 

Bu mesele hakkında mufaıaal bir 
rapor bekliyen hariciye nazırı Hull 
her türlü beyanattan imtina eylemek
tedir. Diğer taraftan Japonyanm da 
Amerikan notasına cevab vermek için 
mütemmim malGmat beklediği zanno
lunmaktadır. 

Amerika Çinaeki kuvvetlerini 
geri çekmek niyetinde değil 

Vaşington, 20 (A.A.) - Demokrat 
ayan azaıından Smath,ersı Çindeki bü
tün Amerika kuvvetlerinin geri alın
masını istemesi üzerine dış işler ba
kanı Hu11 gönderdiği bir mektubta 
şöyle demektedir: 

"- Bundan birkaç ay önce bu 
kuvvetleri geri çekmeğe baylıyabile· 
ceğimiz zamanın yaklaşmakta olduğu 
nu dütilnüyordum. Halbuki, bugünkü 
tartlar içinde böyle bir tey, doğru 
olamaz.,, 

Çin - japon harbından önce Ame
rikanın Çindcki taahhüdlerini tahdit 
ederek Amerika kıtasmdaki komşu 
devletlerle münasebetlerini sıkılaştır
mak ve Avrupa ile Asyadaki taah
hüdlerinden vaz geçmek istediğine 
dair mevcud intibaı, dış işler bakanı 
Hull'un bu izahatı teyid etmektedir. 

Amerika ile Japonya arasında bir
denbire hasıl olan gerginlik bu siya
setin tahakkukunu başka bir zamana 
bırakmaktadır. 

lngilterenin yaptıracağı 
zırhlılar 

Londra, 20 (A.A.) - Bahriye si· 
yasi müsteşarı avam kamarasında yap
tığı beyanatta, 1938 programı mucibin
ce yenidel'l sekiz bin tonilatoluk dört 
kruvazör sipariş ettiğini ve bunların 
Londra deniz anlaşmasına iştidik eden 
diğer devletlerin son zamanlarda yap
tırdıkları gem.ilerin aynı evsaf ıru haiz 
olduğunu söylemi§tir. 

Harb vaziyeti 
Tokyo'da Çingt.ao hadiseleri 

tahkikatı 
Tokyo, 20 (A.A.) - Domei ajan

sı bildiriyor: Baıvekilet müsteşarı 
Atira bUtUn gün Tsingtau hidisele
rinin tahkikiyle meşgul olmuş, ora
dc:ı.ld jc:ı.pon. mUcoooııolcrinfn yo.nmacı 

hadisesini incelemiştir. Bu hususta 
hariciye, harbiye ve bahriye nazırla
riyle mlilakatlarda bulunmuıtur. A· 
sıl nazarı dikkati celbeden husus, bu 
yangında japon iplik imalathaneleri
nin ve 200 milyon yen kıymetinde 
tahmin edilen pamuk stokunun yan
mıt olmasıdır. 

Japonya tavrını 
~eğiftirmiyecek •.• 

Maamafih tahkikat neticesi her ne 
olursa olsun japon hükümetinin Çine 
karşı tesbit etmiş olduğu hareket tar
zında hiç bir değişiklik olmıyacak
tır. Bu program Nankinin sukutun
dan sonra kabine azasiyle bUyUk er
kanı harbiye arasında yapılan milte
addit müzakereler Birasında tesbit e
dilmif bulunuyor. 

••• Ve kıarruza devam edecek 
Bu program huıusunda şurası kay

da değer ki, Çindeki japon orduları 
kumandanı general Matsui geçen gün 
beyanatta bulunmuş ve milli Çin hü
kümeti J aponyaya karşı aldığı vazi
yeti değiştirmediği takdirde japon 
ordularının Çin kuvvetlerine taarru
za devam edeceklerini söylemiştir. 

Japonlar Hangşov' a taarruza 
b<ı§ladılar. 

Şanghay, 20 (A.A.) - Japon kı
taatı, bu gün Hanggov'a karJı taarruza 
başlamışlardır. 

Japonlar Y angtse' de seyrisef e
re izin vermiyorlar 

Hankeu, 20 (A.A.) - D. N .B. bil
diriyor: Şanghay'a doğru yola çıktığı 
bildirilen ingiliz Capotown kruvazörü 
tekrar buraya dönmüttür. Japonlar iç 
Yangtze'de gemilerin ıeferine müsaa
de etmemektedirler. 

Hankov' da emniyet mınt.akCJ8ı 
Londra, 20 (A.A.) - İngiltere hü -

kümeti, Hankov'da bir emniyet mın -
takası teşkili lüzumu hususunda Tok -
yoda teşebbüste bulunmuştur. 

Haber alındığına göre, Amerika ve 
franaız hükümetleri de bu teşebbüse 
iştirak eylemişlerdir. 

B. Herbert Sido Bothan 
lstanbuldan ayrıldı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Bir tet
kik seyahati yapmak üzere memleketi
mize gelen ve Ankaraya da giden Sun
day Times gazetesinin politika muhar
riri Herbert Side Bothan Londraya 
gitmek üzere bugün ekispreale fehri
mizden ayrıldı. İngiliz gaıeteci•i Sir
kecide türk meslekdqları tarafından 
uğurlarumftır. 

Meşhur fransız kadrn tayyarecisi 
Maryse Hilsz 

Maryse Hilsz yeni 
bir rekor hazırhyor 

Marsilya 20 (A.A.) - Tanınmış 

kadın tayyarecilerden Maryae Hilsz, 
dilz hat ilzerinde kadın tayyarecilere 
aid mesafe rekorunu kırmak tasav
vurundadır. Bu husuı.ta hazırhklara 

baflamak üzere Manilya yakınında
ki istr hava meydanına gelmiıtir. 

}""ili tin' de yapılan 

İngiltere İtalyaya 
ihtarda bulundu 
Londra, 20 (A.A.) - Dıı bakanı E

den, Avam kamarasında yaptığı beya
natta, İtalya Filistindeki propaganda
sına nihayet vermediği müddetçe İtal
yan - ingiliz milnuebetlerinin iyileı
tirilmesi için yapılacak konuşmalara 

elverişli bir hava yaratılmaııına imkan 
olmadığını italyan büyük elç.iaine ih
tar ettiğini ıöylemittir • 

Tel - Aviv'de grevler 
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TÜRKiYE BASINI 
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Yüksek tahsil gençli0i 
için oba 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 
yÜksek tahsil gençliğinin vaziyetini ko
laylaıtıracak tesislerin devl~tçe k~ul
ması meselesini ele alarak dıyor ki: 

" Bir çOk memleketlerde bi~im ~i
versite obası dediğimiz üniver11te sıte
leri tesis olunmuştur. Biz Paris'teki si· 
teyi görüp gezmeğe fırsat bulmuştuk. 
Paris üniversite sitesinde dünyanın 
belli batlı memleketlerinin hepsi ken· 
dilerine aid güzel pavyonlar yaptırımı· 
lardır. Orası bir alemdir. Her iki tara· 
fı tetkik eden Lyon üniversite sitesinin 
Paristekinden dahi mükemmel oldu• 
ğunu bize temin ettiler. 

Bu üniversite sitelerinde her şey • 
den evvel talebeye temiz, konforlu, aı• 
hi olarak yatıp kalkacağı bir yer temin 
olunuyor. Ejer isterse talebenin i&Jesi 
de site tarafından deruhte olunabilir. 
Biz Paris ıitesini gezdiğimiz zaman 
yabna ve yiyip içme masrafının mec • 
muunu bizim paramızla 18 buçuk lira 
olarak hesab etmiştik ki çok ucuz ol
duiunda ıüphe yoktur. Bunun haricin
de üniversite sitesinde oturmanın 
yüksek tahıil gencine temin ettiği da
ha birçOk maddi ve manevi iyilikler 
vardır.'' 

Muharrir, yüksek tahsil gençliği • 
nin vaziyetini kolaylaıtıra~ ~lan bu 
çok faydalı tesisin ıınemlekeüınız~e de 
vücude gctirilmeıi lüzumunu belirte • 
rek Batba.kan B. Celil Bayar'm 
bu husuıta kendiıine .<iyleınit olduğu 
ıu .özleri kaydediyor: 

" Sizin de üzerinde durmuı oldu· 
iunuz mesele cidden yerinde ve yapıl• 
rnaaı elzem bir jf olarak eauen benim 
de düşünceme dahil bulunuyordu. Siz 
Obayı lstanbul üniversitesi için ileriye 
ıürmüı bulunuyorsunuz. Ben onu bem 
İstanbul, beın Ankara için lüzumlu 
buluyorum. Bir ucundan Ankarada da 
baılanuı olan ,.üksek tahıilin munta • 
zam ve müreffeh bir hayat içinde bu • 
zurla ileri götürülmeai için lıtanbul 
gibi Ankara'da da talebe yurdu VÜCU• 
de getirmekliğimiz kati bir vücub .ı. 
bndadır. Bu itin tatbik ve icra mevki· 
ine çıkarılabilmesi için imkan arayaca
iu ve zannederim ki araymca da bu• 
lacatız. Bu iml&mn hududunu ölçmek 
için talebe hayatı üzerinde yMcınden 
tetkikler yap~ yalan İjlerİn:ııİıa 
programı meyanına ko,muf baJunu • 
yorum. Yüksek tahsil gençlifimize 
mükemmel yetipneleri için bu türlü 
kolaylıklar temin edebilmekten pek zi. 
yade ıevinecejimizi .öylemeye hacet 
bile yoktur!' 

ÇOK ÇOCUKLU AiLELER 

Tıel-Aviv, 20 (A.A.) - Liman ame
lesinin g{lndelikleri netice.inde çıkan 

anlafma dolayısiyle liman ve mcn
derckte işler durmuştur. !Grev devam 

ettiği takdirde liman kumpanyası, 

grevcilerin bliyUk bir kısmının yerine 

Selanik limanında çalifan yahudi ame
leyi getirmek niyetindedir. SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 

.. •-... çok çocuklu aile sabiblerindeıı, bayat-tt tt tt 

• lanndaki güçlüğü belirten mektublar 
aldığını kaydederek diyot' ki: 

• 

Bu mmartesl 
"Ulus'' un ilavesi 

Türk şehirleri 
ne haıredilmittir. Türk 

tehirlerine aid 

Fevkalade resimler 
Bundan batka ilavenin ıon 

kapak sayfasında 

Ankara planı 
Gene bu ilavenin içinde, 

birçok enteresan yazı 
ve fıkralar, 

Ostad profesör 

Bruno Taut 
Modern mimari içinde 

türk üslubunun nasıl doğa
cağını, yeni türk evinin na
sıl olacağrnı, mimar Sinan 
ve eseri hakkındaki hayran
lıklarını, ve Ankara şehrine 
aid mülahazalarım anlatı- . 
yor. • 

Profesör Egli 
Türkiyede inşa hareketi

ne dair pek kıymetli bir ya
zı vermittir. Nihayet 

G. Bartch 
Türk şehirlerinin karakte
ristiklerini, birçok resim
lerle anlatıyor. 

CUl\IARTESIYl 
BEKLEYlNtZ ! . 

--· " .... ... .. ,r 

"Hükümet ma&§lardan kesilen ka· 
zanç, buhran muvazene vergilerini ye
ni bir kalibe dökmek ve alakadarların 
yüklerini hafifletmek arzusundadır. 
bu hususta tetkikler yapılıyor. Bu tet• 
kikler arasında acaba bu nevi insanla· 
nn derdlerini dikkate almak, yapılacak 
hafiflebn&l ameliyesini bu derdlerle 
mütenaıib bir tekilde mütalea etmeye 
imkin yok mudur? 

Bence buna imkan vardır, fakat, aca• 
ba bu tarzda yapılacak bir hafifletme 
derdin izalesine ki.fi gelebilir mi? Kifi 
gelmese bile, gene bir teselli, derde 
karıı bir alakadarlık alameti olabilir. 
Hiç olmazsa, çok çocuklu ailelere kar
tı devletin baıka türlü bakbğmı gÖS• 
teren bir baılangıç olur ve bu fikir, 
gittikçe irlkitaf ederek tedricen daha 
geni.t sahalarda tatbikat mevzuu olma-
11na yarar. 

Devlet, ka:uuıç nisbetlerinde, irad 
niıbetlerinde, maaılarda, ücretlerde ve 
nihayet vergilerde çok çocuklu aileler• 
le az çocuklular ve hiç çocukıuzlarla 
büıbütün bekarlar arasında elbet b&J· 
ka ba§ka muameleler yapmaya, baıka 
ba§ka heı;ablarla hareket etmeye mec • 
burdur. Birçok memleketlerde bu, 
böyledir. Bugünkü Avrupanın hemen 
hemen hiç bir memleekti yoktur ki bu 
mesele kar111ında herhangi bir- vaziyet 
a1mı, bulunma11n. Kimiıi fazla, kimisi 
eksik alaka gösterir, fakat hepsi de bu 
meıele ile meıguldür. Aynı medeniyet 
ve aynı içtimai teıkilat ve içtimai ni· 
zam içinde yaıadığımız halde, bu me • 
sele ile hiç me11ul olmıyan ve yahud 
bu bahıe karıı pek az alaka gösteren 
yalnız biziz. 

Bu meıele halledilmez bir muam
ma da değildir. Biraz bekardan biraz 
çocukıuzdan isteyip çok çocuklu~a bir-· 
az yardım etmek ve aynı zamanda bir 
t~k ~abanın avucuna bakan çocuklara 
bır hımaye kucağı açmak çc* basit bir 
iıtir." 

Japi yola çıktı 
İstres, 20 (A.A.) - Hafif tayyare

ler için doğru hat üzerinde dünya me
safe rekorunu kırmak üzere tayyareci 
Japy ile Morizon bugün öğleden son
ra uçmuşlardır. 
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En ileri sanayi şehrimiz 
Ankara: 

öGLE NEŞRYATI: 12.30 Muhteli~ 
neşriyatı - 12.50 Plak: Tiırk musikıs 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici 
berler. 

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

Harbi gözle görmekten ziyade kulakla 

işitmek insana dehşet verir 

Birinci derece ithalatçı, ikinci 

derece ihracatçı bir şehir olan 
İstanbul, sanayi müesseselerinin çok
luğu ve smai istihsalatının tenevvuu 
bakımından memleketin en ileri sana
yi şehri telakki edilebilir. 

İstanbul 
müstahzarat, matbaacılık, demir, ta

mirat ve inşaatı bahriye ilh. ilh .. sa
nayii tamamen denecek kadar İstan
buldadır. En yüksek değirmenler, de-

~ ..... ,,,.i, .. ~ .. ~ ....... ~ .. ~ .. , ~ .. ,, ... ;,,.~ .. ,~ .. , ~ ........... ;~ .. , :c ....... ~ ,,.,~ ... , .. :~ ...... ~ .. ~ .. , ~ .. :~ ..... ~ ...... ~ .. , ~ ....... ~ .. ~ .. , ~ ....... ,:ro .............. ~ .. ~ .. :: .. ,~ ... : ~ ..... , ~~1:;1 s:~unİs~:: 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Muh 
plak neşriyatı - 19 Türk musikisi ve 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları 
19.30 Saat ayan ve araps;a neşriyat - 1 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Haluk 
cai ve arkadaşları) - 20.15 Sıhi konu~ 
Dr. Nusret Karasu - 20.30 Plakla dans 
sikiıi - 21 Ajans haerleri - 21.15 Su 
salon orkestraı;ı: 1- Verdi: Aida, 2- Ser 
L'Avia dans Catalane. 3- Schreiner: .M 
calische Fauschungen - 21.55-22 Yar 
program ve istiklil mar§ı. 

- Müıir takviye kıtaları istedi. de harbin sesini kulakla duymak 
daha korkunç bir tesir yapıyor. 240 
topun mütemadiyen gürliyen sesle
ri, uzaktan havhyan çoban köpek
lerinin uğultusu gibi geliyor, dağ
lar çatırdıyor, yanar dağlar fııkırı· 
yor gibi idi. 

Sağ cenahnnızda i§ler kötü gidiyor. 
Ruslar, iki tabyayı zaptettiler; Bul
gareni yolu üzerine ilerliyorlar .. E
ğer sağ cenahımızı Plevneye kadar 
aürmeğe muvaffak olurlarsa o za
man ricat yulumuz kesilecek ve biz 
iki ate§ arasında kalacağız. İhtiyat 
kuvvetleri de harbe girdi. Ferik~ bi -
zim ihtiyattan da oraya gönderdi. 
Şimdi, bu tabyadan da iki bölük isti
yorlar. Sen bölüğünle hareket et. Yol 
göstermek üzere karargahtan bir e -
mir neferini de beraberine al 1 Yan 
aiperlerden bir bölük de senin peıin 
aıra yola çıkacak. Buradaki tabyayı 
sağ taraftaki yan siperinden iki bö • 
lük işgal edecek ! 

Ayağımın altındaki toprak bütün 
sinirleri gerilmiı ve hummaya tu
tulmuı canlı bir mahluk gibi tir tir 
titriyordu. Bir yangın ortasında a
yakta duruyormuşum gibi geliyor
du bana. 

Manzara, içinde tarihin bir par
ça sı eritilen, örse vurulan, şekil 

verilen bir fırın gibi idi. 
Bizi karşılamağa gelen atlı bir 

zabit, eliyle acele etmemizi istiyen 
bir İşaret yaptı. Galiba bu zat, Os
man pa~nm yaveri Talat beydi. 
Yanına koştum; kendimi, bölüğün 

muvakat kumandanı olarak takdim 
ettim. Aramızda çabuk çabuk §Öyle 
bir mükaleme geçti : 

Ben askerlerimi topladığım sırada 
yan siperlerden p ve q bölükleri tab. 
yaya gelmitler ve bir an için bir ka· 
rı§ıklık olmu§tu. Çok geçmeden ce
nub istikametinde yola çıktık. Bir 
atlı bizi bekliyordu. 

lki buçuk mi11ik bir mesafeyi yü • 
rüyecektik ki bu yürüyüş yarım sa -
atten fazla sürmedi. 

Yola çıktıktan bir müddet şonra, 
benim bölüğe mensub olmıyan as
kerlerin de arkamdan geldiklerini 
farkettim. Yürüyüşü durdurmakıızm 
bunların kimler olduklarını anla
dmı; bu askerler, P bölüğünün sağ
daki yan siperlere sığınmış olan av
cıları idi. Tabii vaziyetlerde Bakkal 
ÇaVU§a akıl danışmak adetti; fakat 
§İmdi bölük kumandanı vaziyetinde 
bunu yapmak kibrime dokunuyor
du. Bir Mülazımın kumandası altın-
4fa krrk nefer vardı; bunlar ya al
dıkları emri yanlış anlamıtlar, ya
hud da hiç bir emir almamışlardı. 
Biraz düşündükten sonra bunlara, 
işlerin kötü gittiği cenubta ıimal
den ziyade lüzum olduğuna karar 
verdim. Bunun üzerine bunları bö
lüSüm,. ald on. B;),yloco -ftt!A 1c hiifü. 
ğü hariç olmak üzere dört takun 
~e 180 askerim oluyordu. 

Plevne ile Griviça yolunun tam 
ortasmda bulunan Griviça köprü
sünden geçtikten sonra Bulgareni 
yolu üzerinden garbe doğru yarım 
mil yürüyüp tarlalara saparak wnu
mi karargahın ve fasılaıuz ateı e
den merkez bataryalarının bulun
duğu hafif meyilli tepelere yaklaı
tık. Plevne, bu tepenin arkasınday
dı. Sol tarafta bir mil kadar uzakta 
rus piyadeleri yığın halinde görü
nüyordu. Bizimkiler, tepenin üstün
de kendilerini yeniden toplamağa 

çalı§ıyorlardı. iki taraf arasındaki 
topraklar ölülerle dolu idi. 1leride 
cenuptaki iki tabya.mızın rusların 

elinde bulunduğunu dürbünümle 
görüyordwn. Bir kısmı sürülmemİ§ 
tarlalardan, bir kısmı çiğnemiş mı
sır tarlalanndan ibaret olan yamaç
lar boıtu. 

Buralarda ne çit, ne siper, ne ku
lübe, ne ev, hiç bir şey yoktu. 

Yirmi mil murabbaı kadar büyük 
olan harb sahasına baktım. Burayı 
tasvir etmekten kalemim acizdi. 
Fakat harbi gözle görmekten ziya-

O - Askerleriniz harbe hiç gir. 
memiş midir ? 

Ben - Hayır efendim, fakat ce
sur ve muharebeye isteklidirler. 

O - Birinci ate§ hattına girebi-
lir misiniz ? 

Ben - Tabii girebiliriz efendim. 
O - Öyleyse haydi, çabuk olun ! 

Bundan sonra kotınağa baıladık 
ve biraz sonra yedi sekiz tabur ol
duğunu tahmin ettiğim bir piyade 
grupunun arasındaydık. Bunlar, ka
rııık bir halde idiler; manevi kuv
vetleri de sarsılmışa benziyordu. 

ilk hücum hattı teıkil olunmuıtu; 
bizde bunlara iltihak ettik. 

Sonraları öğrendiğime göre vazi
yet şoyle idi : 

tık hatta benim bölüğüm, tabya • 
da bizim ihtiyatlarnnızı teıkil eden 
ve henüz harbe girmemiş bulunan 
D ve t bölükleri. keza simdive kadar 
harbe girmiyen ve aekiz ihtiyat ta -
bunınun aonuncusu olan tam bir ta· 
bur, bizim tabyanm sol tarafındaki 
yan siperlerinden bizim ardumzdan 
gelen r bölüğü ve her iki cenahta 
birer nizamiye süvari bölüğü, yani 
1000 piyade ve 350 atlı asker vardı 
ve bu kuvvet Talat Beyin kumandası 
altında idi. 

İkinci hatta ise mağlub olmuı o· 
lan n ve yeniden organize edilip 
biraz kendilerine gelen piyadeler· 
den 2 tabur, aıağı yukan harbe gir
memi§ sayılabilen ve bizim tabyanın 
sagmdaki tabyadan gönderilmit o
lan iki bölük, altı ,yedi muhtelif ta• 
burlara menaub olup bozulmuı, ka • 
rıımıt, ondan sonra kıtalarmı kay
betmiı bir takım zabitler kumanda • 

sında derhal teıkil edilivermi§ üç 
bölük, bir cenahta osmanh kazakla· 

n, bir cenahta çerkes atlıları bulu -
nuyordu. Bunların mecmuu 1500 pi

yade ve 150 atlı asker tutuyor ve bu 

kuvvet doğrudan doğruya müfirin 

kumandası altmda bulunuyordu. 

(Sonu var) 

Türkiyede sınai faaliyetin son 
yıllar içinde başladığına ve elde bu 
faaliyetleri günü gününe tesbit eden 
ralramlar bulunmadığına göre; İstan
buldaki ufak büyük sınai müessese
ler, bunların sermaye, istihsal ve iş 
vaziyetleri hakkında rakamlar ver
mek şüphe yok ki mümkün değil
dir. Fakat tahminler yapılabilir. 

Alakadar ve salahiyettar bir zat 
bana; İstanbulda, teşviki sanayi ka
nununun muafiyetlerinden istifade 
eden 250 si mütekamil telakki edile
bilecek 450 - 500 birinci sınıf sanayi 
müessesesinin bulunduğunu ve bu 
müesseselerde 11-12 bin arasında işçi 
çalıştığını söyledi. Gene bu zatın tah
minlerine göre; bu müesseselerin te
sis sermayeleri 70 - 75 milyon ve yıl
lık ciroları 100-120 milyon arasında
dır. Mütedavil sermayeyi tesis ser
mayesinin asgad yüzde ellisi olarak 
hesab etmek yanlış olmazsa, bu ra
kamlarla, İstanbuldaki belli başlı sa
nayi müesseselerinin istıhsal, serme;. 
ye ve iş vaziyetleri hakkında şöyle 
böyle tahminler yapılabilir. 

İstan' ul sanayiciliğinde ikinci bir 
tetkik mevzuu da. - içine tenekeci, 
sobacı, kolacı ilh. ilh. gibi küçük sa
nayi erbabını da alan - ve sayılan 
11 - 12 bine çıkan küçük sanayi mü
esseseleriyle, sayıları iş mevsimlerin
de oldukça yüksek rakamlar doldu
ran, mevsim işçileridir. Ata.kadarlar 
tütün işçilerinin asgari 8-9, ihraç 
mevsimlerinde 40, vasati olarak da 15 
bin olduğunu söyliyorlar. 

Bunun gibi, İstanbul üzerinden 
ihraç edilen, fındık, cevızıçı, deri, 
tiftik, yapağı, yaş meyva ilh. gibi gı
da ve ham maddelerimizin İstanbulda 
oldukça kalabalık ve mütehassıs iş
çileri vardır. 

İstanbulda henüz kimse, bu sayısı 
11-12 bine varan, ve hemen hepsi ser
maye karlarından ziyade iş gelirle
riyle geçinen, kliçük sanayi mües
seselerinin sennaye, istihsal, ciro hat
ti işçi vaziyetleri hakkında derhal ce
vab verecek vazıyettc degıldır. 'fer· 
ziler, ayakkabıcılar, uzunçarşı esnafı, 
kahve değirmencileri, kantarcılar, 
nargile marpuççuları ve binlerce kU
çillc atelyeler •.. bunlar ne kadar ser
maye ile çalışırlar, ne çıkarırlar, ne
ye malederler, nerelere satarlar, kar
larının vasatileri nelerdir? .. 

Salfilıiyettarlar, bu küçük müesse
seler için, i~, ciro ve karları hakkında 
bir tek rakam vermeksizin, sadece, 
7-8 milyon arasında bir sermaye tah
mini yapılabileceğini söyliyorlar. 

Gene tahmini olarak, İstanbulda 
mağaza ve hürolarda çalışanlar dahil 
olmamak üzere; 11 • 12 bini birinci 
sınıf sanayi müesseseleri" -le, 15 bini 
tütün işlerinde geri kalanı da ktiçük 
sanayi müesseselerinde olmak üzere 
ortalama 50-60 bin kadar daimi sana
yi işçisi bulunduğu hesab ediliyor. 

İstanbulda sanayi işçilerinin günde
lik kazançları - çıraklar müstesna -
en çoğu 350 en azı 80 olmak üzere va
sati 120 kuruştur. 

1 stanbuldaki sanayi işçilerinin 

iş kabiliyetleri hakkında şim

diden leh veya aleyhte hükümler ve-

şehirlerimizin önünde bir ehemiyeti haizdir. buldadır. 

lstanbulda yalnız sanayide çalışan i~çilerin Ve bu sanayi 

sayısı birçok şehirlerimizin niifusundanl il'kdteessü.s 'bdev-
... rın en ıtı aren 

fazladır. Eger bu işçi nüfusuna bir de bun- kendilerini git -

ların geçindirdikleri aile efradı ilave edile- tikçe tasfiye et
cek olursa Ankara nüfusuna muadil bir Jı mişler, fenaları, 

··ı k labal '"' • . ·ı· .... ·ı fena malzeme ve 
n~ .... us a ıgının san.ayı ışçı ıgı ı e geçin- şartlarla teessüs 
dıgı meydana çıkar. ı edenleri tedricen 

ortadan kalkarak 

...._ YAZAN: ""'"'"""""'"""'"'"""'.... -mesela trikotaj
cılar 60 dan 30 a 

Neıet Halil Atay inmişlerdir - yer
lerini oldukça 

r~I7~ez. ı:am ma.ddecilikten sanayi- ı muntazam istihsal yapan ve işlerinde 
cılıge geçış devrınde, her memleket- nisbeten ihtısaslaşan müesseselere bı
te olduğu gibi bizde de, işçiler henüz rakmışlardır. 
meslek ihtisaslarını tamamlamamış- Mevcud sanayiden çikolatacılar 
lar, ve iyi işçiliğin vasfı olan, meslek ham maddeden alman istihlak resmi
ahlakmı edinememişlerdir. Bu mese- nin fazlalığından glikozcular şekeri 
lenin tam halli, mütehassıs işçi, usta- himaye için konan istihlak resmin
başı yetiştirmek üzere ikinci beş se- den, ve belli başlı bütün sanayi mü
nclik plana, ve maarifin hazırladığı esseseleri, muamele vergisinin tarh 
progr~ma konan tedbirlerin tatbikı- ve cibayet tarzından müştekidirler. 
na baghdır. En az, mesela, yüksek İçlerinde mecbur oldukları, için bu 
m~hendis mektebinden makina elek- vergiye karşı tedbirler aradıklarını 
t~ık nafıa ustabaşıları yetiştirmek i- ve bulduklarını söyliyenler de var
çın yapılan tadilatın (teknikum), a- dır. Hiç bir şikayet, mükellefiyetin 
melelcr için fabrikalarda açılacak aleyhine değildir. Verginin çok veya 
mekteb (ki havuzlar idaresi bir işçi az olması, sanayicilerimizi ikinci de
mektebi açmış ve tedrisata başlamış- recede alakadar ediyor. Şikayetler, 
tır) ve kursların ili\, ilk talebelerini verginin aynı sanayi zümresine muh
ve:melerini ~beklemek lazımdır. Buna telif nisbetlerle tatbikına, bir de ay
ragmen, alakadarlar, türk işçisinin nı zümre içindeki kiiçük müessesele
zeka, tahammül ve yüksek iş kabili- rin muafiyetlerine aiddir. Mesela· 
yetinden takdir ve ümidlerle bahsedi- İstanbul değirmencileri, muamel; 
yorlar. vergisinin kendilerini taşra değir-

İstanbuldaki ufak büyük sanayi menleriyle rekabet edemez bir hale 
müesseseleri arasında fazla istihsalin getirdiğinden, deri sanayicileri ver
sebeb olduğu, hiç bir türlü rekabet ginin muafiyetlerinden istifade için 
yoktur. İstihsal edilen her türlü mal - kalite ve maliyet zararlarına rağ -
satılmaktadır. Ve satış iç pazarın sa- men - fabrikalarını küçük atclyeler 
t~nalma kabiliyetinin inkişafı nisbc- halinde işletmeğe mecbur kaldıkla
tınde daha da artacaktır. Trikotajcı- rından bahsediyorlar. 
ların yaptıkları bir hesaba göre; 
memleketimizde bir kişiye 10 yılda 
bir fanila, yahut on kişiye bir yılda 
bir tek fanila düşüyormuş. Süphe 
yok Kt nesabta, ıç gomıegını 'kendi 
tezgahından çıkaran köylüye büyük 
bir yer ayırmak lizımdır. Fakat he
sab yalnız büyük şehirler nüfusuna 
göre yapılsa gene lehte ve muayyen 
neticelere varılabilir. Vaziyetin leh
te inkişafını gösteren birkaç rakam 
da şudur: 

1935 yılında İstanbulda 401 ferdi 
müessese, 16 anonim, 11 limited şir
ket terki ticaret etmiş, 34 ferdi mü
essese şirket haline gelmiş, 138 kol
lektif, 7 komandit şirket feshedilmiş, 
34 kollektif 4 komandit şirket tasfiye 
edilmiş, buna mukabil; 805 ferdi mü
essese, 175 i kollektif, 32 si limited, 
9 u anonim, 5 i kooperatif, 3 ti koman 
dit şirket olmak üzere, 808 müessese 
kurulmuştur. 

1936 da - fark yüzde yüz lehe ol
mak üzere - kapananlar 419, kurulan
lar 833 dir. 1937 rakamları 1936 dan 
daha iyidir. 

ıstanbulda teessüs eden sanayi-
den, % 90 dan fazlası bütün 

memleketle alakadardır. Trikotaj, ka
uçuk, kablo, kontrplak, mobilya, kur
şun kalem, çikolata, konserve, sıht 

S öylenenleri ve söylenenlere 
karşı hükümetçe şimdiye ka-

..t .... o1 .. ,D .. v• J...,.,A!ln C.OT\ra alınacak 
tedbirleri de göz önünde bulundur· 
mak 9artiyle vaziyet §Öyle hulasa e
dilebilir: 

a - İthalltçı ve ihracatçı blr 'ehir 
olarak, Türkiye §Chirlerinin en ba

tında gelen İstanbul, sanayici bir şe
hir olarak da gene bütün şehirlerimi
zin önünde bir ehcmiyeti haizdir. İs
tanbulda yalnız sanayide çalışan iş
çilerin sayısı birçok şehirlerimizin 

nüfusundan fazladır. Eğer bu iş~i 
nüfusuna bir de bunların geçindir
dikleri aile efradı, asgari bir nisbetle 
- mesela bir aile üç kişi hesabiyle -
ilave edilecek olursa - ki 3X 60,000 ı::::: 

180.000 olur - İstanbulda Ankara nü-
fusuna muadil bir nüfus kalabalığı
nın sanayi işçiliği ile geçindiği mey
dana çıkar. 

b - lstanbulda sanayi işçilerinin 
günde vasati 120 kuruş kazandıkları
na göre; bunun bir günlük tutarı 

72,000 bir aylık tutarı 2,160,000 lira
ya varır ki, bu kadar çok bir parayı 
bir yarı müstemleke merkezi olan 
imparatorluk İstanbulu, yalr · · fstan
buldaki memurlarına değil, bütün 
devlet memurlarına maaş olarak öde-

Jstanhul : 
UGLr; Nl!.ŞRİYATI: 12.30 Plakla . 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05-14 P 
la türk musikisi 
AKŞAM NEŞRİYATI: 17 İnkılab d~ 

Üniversiteden naklen: Mahmud Esat l 
kurt tarafından - 18.30 Plakla dans tıı 
kisi - 19 Konferans: Çocuk terbiyesi, 
Kimi Akyüz tarafından -19.30 Konferı 
Beyo&lu Halkevi namına inkılipçıhk, ~ 
met Hamdi Baııar tarahndan - 19.55 B 1 

haberleri - 20 Klasik türk musikisi: C 
yan Nuri Halil, Keman Reşat, Kemı 
Kemal Niyazi, Tanbur Dürru, Nısfiye 
18.haddin Candan, Kanun Vecihe, Ut S• 
- 20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer 1 
tarafından arabça söylev - 20.45 Vedia 
za ve arkadaşları tarafından türk musi 
ve halk şarkıları (S.A.) - 21.15 ORK 
TRA: 1- Maillart: Les dragons de Vill 
2- Gregh: Nuitı Algeriennes, süite 3- Gr 
Norvvegischer Brautzng. 4- Lehar: Laf 
me ideale, valse. 5- Hans May: Serenad· 
22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plikla S• 
lar, opera ve operet parçalan - 22.51 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 19.30 
dapeşte - 21 Milano, Roma - 21.30 p, 
- P.T.T. - 24 Frankfurt. 

ORKESTRA ve SENFONİK KONSl 
LER: 14.10 Frankfurt - 16 Königsberı 
19.10 Kolonya - 19.30 Stokholm - 20 : 
za - 21.30 Königsberg, Strazburg - 2 
Kopenhag - 23.35 Droitvich. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgaı1 
23.25 Budapeşte (Sigan müziği) 

mezdi, 
İki İstanbul arasındaki farklar< 

biri de, imparatorluk İstanbulur 
iç memleketten vergi şeklinde çel 
rek İstanbullular arasında taksim 
tiği parayı, cumhuriyet İstanbulur. 
ihtısasını ve işini satarak temin 
mesidir. 

c - İthalatçı, ihracatçı İstanbul 
bi, sanayici İstanbul da, İstanl 
coğrafyasının bir eseri telakki edi 
bilir. Fakat sebcb yalnız bu değile 
İmparatorluk devrinden de lstanl 
lun coğrafyası bugünkü gibi idi. 11 
t.i .,.'hri" i1'tuao~~ ı.:_._ __ ,_~- - __ _.. 
daha büyüktü. Fakat o zaman lstı 
bulda - işlerin içinde olanların söY 
diklerine göre - devlet fabrikalarıt. 
çalışanlar dahil, sanayi işçilerinin 
yılan türk olarak, 4000 i geçmez 
Sanayici cumhuriyet lstanbulu, da 
fazla müstakil Türkiye cumhuriY 
devletinin eseridir. 

d - Yıllık cirosu asgari 100 - l 
milyon arasında tah.min edilen İste 
bul sanayii, bu büyük kudretiyle, 
pazarlara doğrudan doğruya tesir 
yapmakta, bu pazarlara bıraktığı 
bu pazarlardan çektiği, i~ ihtısas i 
retleri ve karlarla hem kendi refa· 
nm hem de memleket refahmın · 
kişafına hizmet etmektedir. 

lstanbulun kara günleri, ıstırab 
rı arkada kaldı. Cumhuriyet İstanl 
lu yeni ekonomik şartları içinde, as 
!arca hasretini çektiği, refah ve ş< 
retlerini kıskanarak dinlediği, A " 1 

pamn büyük tacir ve sanayici şeh 
terinden biri haline gelmek yolun~ 
dır. Ve bu iktısadi İstanbulun, tt11 

pazarlara dayanarak kurulması 

milli pazarların inkişafiyle ınu": 
bir refaha doğru ilerlemesi, parl 
bir taliidir. 

- Şu gördüğünüz enteresan tip, dedi, senatör 
P. D. dir ve Fransanm en büyük endüstriellerin
den biridir. Derler ki, gençliğinde çok yakıtıklı bir 
adamını§. Hatta bir rivayete göre Guy de Maupaa
aant'a (Bel Ami) modeli olan bu imi§. il a dea ori
gines tres obscures, comme Bel Ami d'ailleurs ••. 

BİR SÜRGÜN 
- işte; dedi, sizin o gülünç, yapmacık, grotesk 

bulduğunuz ve kendi kendinize bunların acaba bir 
ruhu, bir kalbi, bir dimağı var mıdır 7 diye sordu• 
ğunuz mahlUkat yok mu 7 işte, Fransız Cumhurİ• 
yetini onlar idare ederler. Bu memleketin yegane 
hakim ve sahibi onlardır. Otuz otuz beş milyonluk 
bir halk içinde, belki, bir kaç bini geçmiyen bir 
akalliyettirler; belki, yüz yüz elli ailelik bir zünı• 
reyi (bir smıf demiyorum) bir zümreyi tem.sil e• 
derler. Fakat, Fransız devleti denilen mühip ve 
muazzam çark yalnız bunlar için döner. Köylünün 
ve iıçinin alın teri yalnız bunlar için dökülür. Me• 
rakeıtoe, Kongo'da, Hindi-Çini'de, Fransız askerle• 
ri bunların menfaatlerini müdafaa için can verir. 
Orta-Çağ'ın derebeylerinin, kölelerini birer hay• 
va~ sürüsü gibi istismar etme tarzı hakkında tüy• 
ler Ürpertici çok şeyler yazılmıştır .• Büyük f ran· 
aız Inkilabındanberi •••• Lakin bizim çocukluk uy• 
kularımızı kaçıran bütün o korkunç masalların 

mevzuu, gözlerimiz önünde cereyan eden - ne di· 
yorwn ? - bizzat kendimizin içine karıştığmuz ha• 
diseler yanında bir ıaka gibi kalır. On üçüncü a• 

sırda bir derebeyi, yirminci asırda bir banka ınÜ• 
dürünün veya her hangi bir fabrika sahibinin ya• 

nmda masum bir köylüdür. 

Comtesse ilave etti : 
- Bir tane de Rotschild görmek ister misiniz ? 

Iıte xvı cı Louis'ye benzeyen §U büyük burunlu, 
§işman kadınla konuıan kumral adam .... 

Derken siyah dantelli yelpazezisinin ucuyla, 
aaçlan tıpkı eski berber dükkanlarında görmeğe 
alıştığnnız klasik, yarı peruka, erkek kuvafürü 

modellerini hatırlatan uzun boylu, burma bıyıklı 
bir efendiyi işaret ederek : 

- Buna gelince; dedi, C'est l'homme le plus pa
risien de Paris. Yüksek banka alemine mensubdur 
ve kadınların pek gözdesidir. 

Yakası canfesten, gri bir redingot giyiyordu ve 
kocaman bir plastron boyunbağırun ortasmdft no
hut tanesi büyüklüğünde bir incisi vardı. Ancak 
aalon adamlarında bulunan ince bir sezişle Com
teue'İYl kendisinden bahsettiğini hissederek ona 
doğru ilerledi. Yürürken adeta kırıtıyordu. lğildi, 
Madamın elini öptü : 

- Chere Madame .. 
Doktor Hikmetin mevcudiyetinden bihaber gö

rünüy;>rdu. O, ayağa mı kalkacak, oturduğu yer· 
den selam mı verecek, yoksa sıvışıp gidecek mi, 
bilmiyordu. Comtease, elini tersiyle kendisini işa

ret ederek : 

- le parlais, justement de VOU8 a Monsieur. le 
disais ci Monsieur (Adınız neydi ? ) ... que vous 
itie:ı l' homme le plw parisien du monde. 

-50-
Kaküllü adam, doktor Hikmetten yana baımı 

çevirmeğe bile lüzum görmiyerek yapmacık bir 
korku ile etrafına bakındıktan sonra Comtesse'in 
kulağına doğru iğildi : 

- Bilmem bu sitayiıinizden memnun mu ola
ynn, mahzun mu ? dedi. Zira Duchease d'Urat'nm 
salonunda görü.yorum ki bir Çinli veya bir türk ol
n:.ak daha iyi .. 

Comtesse ıatkınlığından ne yapacağını bileme
di. Ust üste öksürür gibi yaptı. Gri redingotlu efen
di bir pot kırdığını derhal anlamı§ olacak ki he
men sözünü çevirdi : 

- Belki de Duchesae'in hakkı var; dedi. Bir Pa
risli neden mutlaka herkesten Üstün olsun ? Fran
sızlann büyük bir kwuru vardır. Dünyayı kendi 
memleketlerinden ibaret sanırlar. Fakat, hakikatte 
hududlarmuz dışenda görüp öğrenmek ihtiyasında 
bulunduğumuz bir çok ıey olabilir. 

Bu mevzuu yakalar yakalamaz, artık, dünyayı 
gezip dolapnanm f aydalarma dair ağızdan ağıza 
dolaıan harcıalem ne kadar laflar varsa hepsini 
birbiri ardı sıra aayıp dökmeğe baıladı. Ve ne jest
ler, ne edalar, ne kırılıp dökülmeler; sesinde ne 
muzikamsı bir ahenk, ne samimi bir intat toniyle!. 
Sanki, söylediği ıeyler bir takım yükaek ve derin 

YAKUB KADRi 
hakikatlermiı ve.ya mensur bir ıiirden parçalar
mıt gibi. 

Herif çekilip gittikten sonra Comtene, doktor 
Hikmete : 

- Ne kadar güzel konU§uyor, değil mi ? dedi .• 
Doktor Hikmet, baıtan savma bir "Evet !,, de· 

meği bile fazla buldu. Burada, adeta uzvi bir ra
hatsızlık higgetıneğe batlamııtı. Guya saatlerce yol 
yiirümüı, gUya bir dik yokuıu tırmanmıt gibi yor· 
gundu. Bütün bu odaların içindeki beyhude ve me
kanik hareketler, bütün bu bot laf kalabalıkları 

ve hele her biri bir cendere içinde smı§mıı gibi do
laşan bu kadın ve erkekler, ona, bir yaıamaktan 
bezi§, bir insanlardan iğrenit duygusu vermişti ... 
içinden : "Bu gördüklerimin bir kalbi, bir ruhu, 
bir dimağı var mı 1 Severler mi 7 Nefret ederler 
mi 1 Gerçekten gülüp ağlıyabilirler mi ? ,, diyordu. 
Ve gözlerini bazı tarkh aimalara çevirince inaan
lrk namına adeta bir vicdani huzur, bir emniyet 
duyuyordu. Bunlar, bütün o pısırık, düşük ve ma
d\in görünüılerine rağmen öbürlerinden daha ne 
kadar insan, ne kadar kibar ve ne derece daha en
teresan idiler. 

-XV
Şair Lavaliere'in oflu Albert a 

"Hatta, diyebilirim ki, o eski derebeyleri bu ye• 
nilerin yanında birer mücessem fazilet gibi görii• 
nürler bana .. Çünkü, onlar, çok defa köylülerin" 
babalık ve rehberlik etmesini de bilirlerdi. Bir kıt• 
lık oldu mu, ta.tolarmm ambarlarını açarlar ve ge• 
nif avlularında hastalara, ihtiyarlara sıcak çorb~ 
d.ğıbrlardı. Şu mübarek 1905 yılında, şu Uçünc\I 

(Sonu var) 
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Çiy ayva yenir mi? 
Spor anketimiz 

G), İskender (A.0), Orhan (A.0), Pethi 
(A.0) 

Gümrükler Vekaletinden 
A. Tekin 

Cahid (A.S) - Yaşar (D.Ç), Mchmed (A. 
S) - Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A. 
G) - Ali (G.B), Rıza (M.G), İıkender (A. 
S), Abdilrrahman (H.G), K. Şefik (D.Ç) Doğuda yeni bir arkadaş 

Şiındi herkes ayvanın kompoıto
ıunu tercih eder, fakat vaktiyle ay· 
"ayı • bıçaklar kcsilirae suyu kaçar• 
tnıı diye • kapının sivri pervazına 
"urarak parçaladıktan sonra hatır 
hatır yiyenler çoktu. Onun yamrı 
Yumru ıekli bazılarına güzel görün· 
llı\iı olacak ki - "Hanım abla,, ıar· 
lı:ııında olduğu gibi • güzel endamlı 
bir kadının göbeği ayvaya benzeti
lirdi. 

AyVaya gösterilen bu rağbette o· 
!\Un eıki efsaneler araaında yeri bu
lunınaaının da tesiri oba gerektir. 
Meıhur Hesperid kız kardeılerin 
hahçeıinde yetiıen altın elmanm 
•n-a olduğunu bilirsiniz. Ancak ge· 
ile o efaaneleı-deki nifak elmaamın 
da gene ayva olması pek eaki za· 
lna.Jtlarda bile ~nu aevnıiyenler bu
lunduğunu gösterir. 

Denıokratlğı kuran Solon ayva· 
Yı aevenler Uırafında bulunduğun· 
da.ıı, yeni gelinin nikahtan sonra ya
tak odaaına girerken kapının eti· 
iirıde ayva yemesini kaide olarak 
koYrnuı ve ayvanın kokusunu kan 
koca arasında dirliğe vasıta saymıı· 
tı. Ondan sonra da herkeı ayvayı 
&evıneğe alıımııtı Şu kadar ki ağız. 
larınm tadını bilenler, ıekerin he
b\iz icat edilmediği zamanlarda 
lr:Oftıposto yaptıramadıklarmdan, 
an-ayı rendeliyerek balla karııtı· 
rırlar ve yeni gelinlere de çiy ayva 
l'erine ballı ayva yedirirlerdi. Ki
lrıiıi de büyük demokratm kanunu
ba. tam riayet e\mek iıter, fakat ay
"aya karanfil taneleri aokarak onu 
daha lezzetle yenilecek bir hale ge
tirirdi. 

Bizim hekimlik pirimiz lpokrat 
da, ha.ata bir hükumdan tedavi et· 
hıekten çekinecek kadar demokrat 
olduğundan, ayvayı aıtmaya kartı 
"e iıhali durdurmak için ilaç olarak 
~&bul etmiıti. En büyiik üatadm 
ıllcını, aonra gelen büy\ik küçük 
heJcinılerin hepıi beğenmeğe mec· 
h\lr olmuıtu. Iıtanbulun Bizana dev· 
t'İaıde methur hekimi Aktuariua, 

l ramvav arabası 
hızlanınca 

Korliup atlayanlardan 
5 kişi yaralandı 

İıtanbul, 20 (Telefonla) - Bu 
lkşaın Sirkeciden kalkan bir tramvay 
aral:; 1sı Bayazıd'd<ın Aksaraya doğru 

inerken birdenbire sUratir · A .. ~tırmış
tır. Fazla süratle tramvayın arşı tel
lerin üstüne çıkmış, elektrik freni 

kullanılamamış, birçok yolcular fer· 

}'ada başlamışlar ve içlerinden bazı
ları kendilerini ~·şarıy· .~mışlardır. 

Tıb faktiltesi talebesinden Enver 
•ğır yaralanmış, ıivil komiser Meh· 
llıed, bir kadın, bir musevi ve diğer 
bir kimse de yaralanmışlardır. Bun
lardan komiser Mehmedin yarası da 
a ~ 

gırcadır. Tramvay arabası Aksaraya 
hktaşırken ıüratini kaybetmiş, bu 
•uretıe dah:l büyük bir facianın önü 
•hnnııştır. 

timdiki Çakaldağı eteklerinde yeti
ıen ayvayı balla ve airkeyle kant· 
tırarak sıtmalılara içirirdi. Büyük 
Türk hekimi lbni Sina kavrulmut 
ayvaya büyük rağbet göıtermit "'.e 
onu • daha kolay yenilebilecek bır 
hale getirmek için biraz da baharat 
karııtırarak hem kuvvet ilacı, hem 
de karaciğerden aafra sökdünnek 
için kutlanmııtı. Hekimlerden baz~
ları da • hep, onu yenilebilecek bır 
hale getirebilmek maksadiyle • ay• 
vayı ıaraba karııtınnayı düıünmüt
lerdi. 

Ankara muhteliti nasıl 
tertib edilmeli ? 

En iyi karar1 maçları seyreden halkımız veriyor 

Ayvanm eski hekimlikte ıördÜ· 
ğü 0 büyiik rağbetten timdi yalnız 
ıurubu kalmııtır. lıhale kartı kul· 
lanılan sulu ilaçlara ayva turubu 
karııtırılınca o ilaçlara güzel .b!r 
koku ve lezzet verir. Çocuklar ıla· 
cı daha. kolaylıkla içerler. 

Bir de ayvanın ortaımdan çıkan 
bulaıık maddeyi, eıki zaman .~
yanları saçlarını yapııtınnak ıçın 
kullandıkları gibi, timdi de eaans 
fabrikaları onu türlü türlü madde
lerle karııtırarak gene aaç tuvaleti 
için ilaç diye satarlar. 
Ayvayı çiy olarak yemiı diye ye

mek zevke bağlı bir ittir. Fakat 
içindeki azotlu maddeai ancak yüz: 
de bir niıbette olduğu ıibi ıekerı 
de devede kulak miaali olduğundan 
onunla bealenmeği ummamalıdır. 

Buna karıılık iç.indeki tanenler 
pektin denilen maddesi ite yarar. 
ishale kartı ilaç olarak teair eden 
bunlardır. 

Şekerle karıttmlarak ıuda k..:Y· 
natıldığı vakit güzel renkli, hem 
de lezzetli hoıaf yahud kompoıto 
olur. O vakit besleme kudreti de 
haylıca artar. Veremli haatalara 
tanen verebilmek için ayva kompos· 
tosunu tavıiye edenler vardır. 
Ayvanın yaprakları da yiizde bet 

nisbetinde su içinde kaynatılarak 
hem ökaürüiü kesmek, hem uyku 
getimıek için içilir. Fakat çiy ayva• 
nm elde çok tutuldutu vakit cildi 
tahrif ettiğini unutmamalımııs. 

G. 'A. 

Sirkeci gUmrU§Unde 
bir sundurma yapıldı 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Sirkeci 

Bükreş muhtelitine ~rfI çıkarılacak 
Ankara muhtelitine girecek futbolcu
ları seçmek üzere açtığmıız anket müd
deti dün bitti. .Gelen cevablardan ka
lanları bugün ve yarın koyarak netice
yi alacağız. Bu netioe bize aynı zaman
da Ankara sporcularının oyunlarını 
beğendikleri futbol aslarını da tanıt
mış olacaktır. Atağıdaki rakamlar, an
ket cevablarıru nefre bafladığımızdan 
düne kadar elde edilenlerdir: 
KALECİ: Fuad (M.G) 73, Oıınl.!1 (A.G) 

10, Cahid (G.B) 5, Ateı (A.G), Fethı (H.G), 
Refet (G.S) birer. 

SAGBEK: Yaıar (D.Ç) 74, Nuri (G.B), 
Saffet (M.G) be~er, Mehmed (A.0) 4, En. 
ver (A.G), İhaan (G .. B) birer. 

SOLBEK: Sabri (H.G) 22, Enver (A.G) 
20, Ihıan (G.B) 5, Mehmed (A.O), Saffet 
(M.G) dörder, Nuri (G.B), Yaıar .<J?.Ç) 
üçer, Salih (M.G), Ali Rıza (A.G) ıkıııer. 
Nihad (A.S) 1. 

SAG HAF: Muıa (A.G) 28, Kadri (G.B) 
27, Abdili (A.G) 7, Semih (A.G) 5, Gazi (D. 
Ç) 4, Haaan (li.B) 3, Ali Rııa (A.G) 2, Se
dad (A.S), İbrahım (D.Ç), Miinlir (G.B), 
Hüseyin (D.Ç) birer. 

ORTA HAF: Hasan (G.B) 65, Semih (A. 
G) 9, Cahid (M.G) 4, Ali Rııa, Muaa (A.G), 
Hilıeyin (D.Ç) birer. 

SOL HAF: Muıa (A.G) 3&, Abdiil (~.G) 
13, Haaan (G.B) 6, Semih (A.G), Kadrı (G. 
B) dörder, Kimli (D.Ç) 3, Yuıuf (G.B), 
Gazi (D.Ç), Enver (A.G) ildıer, Cahid (.M. 
G), Hüıeyin (D.Ç) birer. 

SAG AÇIK: Hilmi (H.G) 28, Selim (G. 
B) 13, Muıtafa (D.Ç), Ali (G.B) on birer, 
Şerif (H.G.), Hamdi (A.G) beıer, Abd\U 
(A.G) 3, Sallhaddin (G.B) 2, Abdi (A.G), 
Raaim (G.B), Ali Rıza (A.G) birer. 

SAG!Ç: Yaıar (A.G) 36, İlkender (A.O) 
16, Rıza (M.G) ıs, Ali (G.B) 4, İzzet (H.G) 
Fahri (A.G) üçer, Abdül (A.G), Reıad (A. 
S), İbrahim (D.Ç) birer. 

ORTA: Rıza (M.G) 53, Füruzan (G.S), 
7, Abdurrahman (H.G) 5, İlkender (A.O), 
Orhan (D.Ç) dörder, Muaa (A.G) 2, Ra
ıhn (G.B) 1. 
SOLİÇ: İzzet (H.G) 17, Fahri (A.G) 15, 

Ali (G.B) 11, Ya1&r (A.G), İıf'ender (A.O) 
)'ediıer, Orhan (D.Ç), Rıa.ı (M.G) dörder, 
Füruzan (G.S) 2, Fethi (D.Ç) bir. 

SOLAÇIK: Kemal Şefik (D.Ç) 25, Ali 
(G.B) 16, Naci (M.G) 15, Hilmi (H.G), Şe
rif (H.G) beıer, Fethi (D.Ç) S, Raalm (G. 
B), Selim (G.B) iklıer, Sallhaddln (G.B) 
ı. 

Baıın Spordan. Ihsan Ala.aç 
Fuad (tıU:ıJ - 'Yaaar (D.ÇJ, Zlll\Jrl (H. 

G) - Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A. 
G) - Hilmi (H.G), Ali (G.B), Yaıar (A. 
G), Fahri (A.G), Ali Rıza (A.G). 

yolcu salonunda gümrük işleri için Kurtulutta Anın sokakta 
yapılan ıundurma bugün açıldı. Şim - Sali.hattin 

· · k k k d"' Fuad (M.G) - Yapr (D.Ç), Sabri (H. 
diye kadar Halıçte bır ta ım ırı o- G) _Kadri (G.B), Haaan (G.B), Muaa (A. 
kük iskelelerde muayene edilen ve o· G) - Hilmi (H.G), .Yaıar (A.G), Rıza (M . 

. . 
1 

G), İzzet (H.G), Ah (G.B) 
radan gümrük anbarlarına getırı en 
eşyalar bundan sonra anbar ve antre- Uluı basımevinde Mustafa Sadıç 

· · k 1 1 ••t" Oıman (A.G) - Yaıar (D.Ç), Enver (A. 
polara gırmeden ve ıs e e ere go u- G) _Musa (A.G), Hasan (G.B), Abdül (A. 
rülmeden doğruca ıundurmaya alına· G) - Selim (G.B), Yaşar (A.G), Rıza (M. 
cak, gümrük muamelesi burada ikmal G), Fahri (A.G), Hamdi (A.G) 

edildikten ıonra şehre girmcıine mü· T. Maarif Cemiyeti le de 179 
saade edilecektir. Ali Boıet 

Sirkeci yolcu ıalonu da ayın ıon gil· Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Sabri (H. 
·· 1 k G) - Kadri (G.B), Haaan (G.B), Muaa (A. 

nu açı aca tır. G) _ Selim, (G.B), Ali (G.B), lakender 
- (A.0), Rıza (M.G), Hamdl (A.G) 

Kellog a§lr hasta Samanpazarı Foto Rıdvanda 
Fikri Kalat 

Nevyork, 20 (A.A.) - Briand - Fuad (M.G) - Yapr (D.Ç), Sabri (H. 
Kellog misakını imza eden Frank B. G) - Kadri (G.B), Haaan (G.B), Muaa (A. 

G) -Ali Rıza (A.G) - Yaıar (A.G) - İl· 
Kellog, pek ağır hastadır. Kendisi 81 kender (A.0) - Fahri (A.G) 

yatındadır. Altı hafta evvel baılayan lakin umum müdürlüiünde 
beyin humma11, dUndenberl zatürree Fanık Köken 
ile ihtilat peyda etmiştir. Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Sabri (H. 

aan olan kıımıdır. 

Kurtuluşta Arım so-Burn Spordan Ihsan 
kılında Sılfbıddin Alsaç 

!skin Umum müdür- Ulus Basımevinde 
Jütünde Faruk Köken Mustafa Sadıç 

Maarif cemiyeti mek- Samanpazarı Foto 
tebinde 129 Ali BosetRıdvanda Fikri Kalat 

G) - Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A. 
G) - Selim (G.B), Füruzan (G.S), Ali Rı
za (M.G), 1Bkender (A.O), Kü. Ali (G.B) 

Veteriner fakültesinde Bn. 
Halime Gönenç 

Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç), Enver (A. 
Q)._ Kadri (G R) , Haııan (G.B). Musa (A. 
0) - Selim (G.B), 1skender (D.Ç), Rıza 
(M.G), Ali (G.B), Hamdi (A.G) 

Sıhat vekaletinde Mustafa Acar 
ve Nazif Serim. 

Fuad (M.G) - Yaı;ar (D.Ç), Nihat (A. 
0) - Kadri (G.B), Haaan (G.B), Musa (A. 
G) - Kemal Şefik (D.Ç), Fahri (A.G), Rı
za (M.G), İskender (A.0), Hamdi (A.G) 

Oğuz Batur. Harbiye son 
ımıftan 

Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Sabri (H. 
G) - Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A. 
G) - Selim (G.B), Yaşar (A.G), Ali (G.B), 
Ali Rıza (M.G), izzet (H.G) 

Demiryollarında Naaır Sayman 
Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç), Sabıi (H. 

G) - Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A. 
G) - Muıtafa (D.Ç), Rıza (M.G), Ali (G. 
B), İ.zzet (H.G), Kemal Şefik (D.Ç) 

Maarif cemiyeti okulunda 
Nezihi Dikbaş 

Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç), Sabri (H. 
G) - Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A. 
G) - Selim (G.B), İskender (D.Ç), Rıza 
(M.G), YaDar (A.G) Hamdi (A.G) 

Cebeci cad: No. 27 E. Emon 
Cahid (A.O) - Yaşar (D.Ç), Nihad (A. 

O) - Kadri (G,B), Hasan (G.B), Turgut 
(A.O) - A. Tacettin (A.O), A. Rıza (M. 

S. B. O, N. E. 
Cahid (G.B), - Ya§ar (D.Ç), Nuri (G.B) 

- Kadri (G.B), Haaan (G.B), Abdül (A. 
G) - Taci (A.0). Ali (G.B), İlkender (A. 
0), Yaşar (A.G), K. Şefik (D.S) 

Cebeci Uluı sok. No. 31 
Şadi Orhan Kavur 

Cahit (A.0) - Yaşar (D.Ç), Sabri (H. 
G) - Necmi (A.0), Hasan (G.B), Turgut 
(A O) - Tacettin (A.0), Yaşar (A.G), la
ke~der (A.O), All Rıza (M.G), K. Şefik 
(D.Ç) 

Kültür Bakanlığında N. 
Tavkaner 

Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Nuri (G. 
B) - Kadri (G.B), Haaan (G.B), Muaa (A. 
G) - Hilmi (H.G), A. Rıza (M.G), Yaşar 
(A.G), Abdurrahman (H.G), Ali (G.B) 

Son Poıta Ankara ıpor muhabiri 
Selim Tezcan 

Rahim (G.B)-Ali Rıza (A.G), Gazi (D. 
Ç) - Hüıeyin (D.Ç), İh11n (G.B), Keşfi 
(G.B) - Selim (G.B), Muıtafa (D.Ç), Fü
ruzan (G.S), İbrahim (D.Ç), Naci (M.G) 

Nazımbey mahallesi ulukapı 
caddesi Zeki Dinçoy 

Fuad (M.G) - Yaaar (D.Ç), Sabri (H. 
G) - Muıa (A.G}, Hasan (G.B), Abdill (A. 
G) - Hilmi (H.G), Yaııar (A.G), Rıza (M. 
G), Fahri (A.G), Hamdi (A.G) 

S.B.O. Kurt 
Cahit (G.B) - Yaııar (D.Ç), Nihat (A. 

0) - Necmi (A.O) , Hasan (G.B), Abdül 
(A.G) - Tacettin (A.0), İıkender (A.0) 
Ali Rıza (M.G), Orhan (A.0), Kemal Şe
fik (D.Ç) 

lktııad Vekaleti Zt. Salih 
Fuad (M.G), Saffet (M.G) veya A. Rıza 

(A.G), Sabih (M.G) veya Ya1&r (D.Ç) -
Nuıret (A.G), Cihat (M.G), Muıa (A.G) -
AbdUl (A.G), Rıza (M.G), Yaıar (A.G), 
Fahri (A.G), Naci (M.G) 

Cebeci Bülend 
Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), 1haan (G. 

B) - Kadri (G.B), Huan (G.B) - Cihad 
(M.G) - Hilmi (H.G), Yaıar (A.G), Rıza 
(M.G), Orhan (D.Ç), Ali (G.B) 

Yeni halde No. 39 M. Kadri 
Erpekin 

Fuad (M.G) -Yaıar (D.Ç), Sabri CH. 
G) - Kadri (G.B), H111n (G.B), Semlh 
(A.G) - Şerif (H.G), Sabahattin (G.B), 
Rıza (M.G), İzzet (H.G), Hamdi (A.G) 

Fi tek f abrikaıı Ayn. muhasibi 
Sırrı Fitek 

Osman (A.G) - Yaıar (D.Ç), Enver (A. 
G) - Muaa (A.G), H11an (G.B), Abdili (A. 
G) - Hamdi (A.G), Rıza (M.G), İıkender 
(A.O), Fahri (A.G), Ali Rıza (A.G) 

Fitek fabrikaıı muhaaiblerindea 
Ahmed Açıkkan 

Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Enver (A. 
G) - Muıa (M.G), Haaan (G.B), Abdili 
(A.G) - Hamdi (A.G), İıkender (A.O), 
Rıza (M.G), Fahri (A.G), K. Şefik (D.Ç) 

1 necik nahiyesinde 

Atatürk büstü 
Tekirdağ, 20 (A.A.) - DUn tne • 

cik nahiyesinde Atatürk anıtı parlak 
bir törenle açılınııtır. Törende Villyet 
erkanı, halkevi bandosu ve köycUlük 
komitesi ile etraftan gelen binlerce 
köyliller bulunmuıtur. Törenden ıon· 
ra ve gece verilen iki milaamereyi bin
lerce yurddllf g<SrmU§tilr. 

Yugoslavya seçiminde 
hükumet kazandı 

Belgrad, 20 (A.A.) - Yapılan in
tihabat, hükUmete bilyilk bir ekıeri
yet temin etmlıtir. Yeni mebuan mec
liıi bilha11a mutedil naayonaliatlerden 

Kanla, Erzuruında, Bayburtta, 
hatta Gümüıhanede, ve hatta hatta 
Trabzonda münevver bir adamın is
tihbar imki.nlan azala azala niha
yet dört, bet ve altı gün ~.n~ ve 
ekseriya intizamsız gelen buyuk §e
hirler gazeteleriyle ajansın bir say
fadan ibaret bültenine inhisnr eder. 
Bahsettiğim, bu merkezlerdeki m~
nevverdir• daha ilerilerde, bu ve cı· 
var vilaye~lerin kazalarındaki, nahi· 
yelerindeki münevver ise en az bi.r 
hafta sonra belki gazete bulabilir. 
Oralar, dünya hi.diıelcri bakımın• 
dan, denilebilir ki üç, be§, on ve da
ha fazla gÜn geride veya uzaklar· 
dadır. Oralarda haber, canlı bir va• 
ka değil, adeta eskimiı, porsumU§, 
bütün canlılığmı kaybetmiı bir müa
tehaaedir ki kendisi ile karıılaıan& 
ancak eski zamanlardan kalma her 
hangi bir hi.diaeyi keıfeden tarih· 
çinin veya tabiiyecinin irkilerek 
du.yduğu hayret hiaaini verebilir. 
Halbuki zamanımız cihanın bir kö
ıesinde vukua gelen turlü hi.diae
lcrin haberlerini bir anda alıp öte kö
ıeaine bir anda verecek kadar iler• 
lemiıtir. Telgraf telsizlenmiı, posta 
• denilebilirae • tayyareleımiıtir; 
radyolar herkesin ~ini herkese 
duyurmaktadır. Fakat bunlarm 
vermeğe tavassut ettikleri maluma· 
tı toplayıp halka ucuzca ve zahm4;_t• 
eizce netredebilen tek vasıta henuz 
gazetedir- ne telli, ne telaiz telgraf 
ve '.hatta ~e de radyo halkın iıtih
bar vaııtası olacak ekonomik tart• 
ları henüz haiz defillerdir. 

Gün ıelecektir ki biribirinden 
uzak ve biribirinin hareket ve fa
aliyetinden haber.iz geniı bölgeler 
araamda d&ha arkı bir itbirlili ta
hakkuk edecek ve o zaman modern 
vasıtalardan da hakkiyle istifade 
imkanları haııl olacaktır. Anc&k o 
rünleri de bir vilayetin, bir kaç vi· 
li.yetten mürekkeb tiir mmtakanm 
huauai vaziyetlerini ilk önce bizzat 
oralar halkma ve eonra civar aha· 
Haine devamlı ıurette öfreterek va. 
tanda bir tefekkür ve tahuMiı bütün 
lüfü teai. etmekte mahalli gazete
lere düten büyük bir tenvir ve irfad 
vazifeıi oldufunu hatır1amahyn. 

lıtibbar ve ihbar, ve nihayet ten· 
Tir ve irıad... Erzunımdc., birkaç 
sündenbw:i muntazam ıurette çık
mafa bqladıfmı, ilk nü91ıalarmı 
alarak öjTendifimiz, Doiu gazete
ainin ıiiç vazifuini itte böyle telLiı 
edebiliriz. 
Dofu,duı kendi intiıar mmtaka-

11 dıımda kalan vatandatlarm bek· 
ledikleri de vardır : Bize doğunun 
haberlerini ve huauaiyetlerini öğret
mek aibi .. Vanda, lfdırda, Çoruhta 
neler oluyor, neler yapılıyor, oralar 
naaıl yaııyor, ne düıünüyor ? 

Mıntaka gazeteleri, zamanımız· 
da, bir memleketin en doğı-u a-ören 
gözleri, en yanlrısız ititen kulakla· 
n gibidir. Dolu aeniı bir vatan 
parçaamda bizim gözlerimiz ve ku· 
laklarımız olaca.kt1TJ onun vasıta• 
ıiyle daha iyi ıörecek, daha iyi iti
tecejİz. - N. Baydar 

mürekkeb bulunmaktadır. 

İyi haber alan mahfiller, parlamen· 
to reisliğine e&ki senato aziıından Mev 
lud Pata Muhlis'in seçileceği nnılmak· 
tadxr. 

Yeni meclis, 28 ilkkanunda topla -
nacaktır. 

KESİK BAŞLAR 
Sir Gregori misafirini, dar ve biri bi

rinden uzakça pencerelerin aydınlattı· 
ğı geniş bir koridordan geçirdi. Bura
da da divarlar pırıl pırıl yanan kılıçlar
la dolu idi. Sonra, bir kapı açarak, 
Brikıanı fazla kitab bulunmamakla be· 
raber kendiıine kütübhanelik ettiği 
anlaşılan geniş bir odaya aldı. 

Yüzünü Briksana döndü. Gözlerinde 
korku alametleri vardı. 
Delikanlıya alçak bir iskemle gö&te

rerek : 
- Oturunuz efendim ... Bir şey içe

lim ... 

Brikaan gUlümıiyerek ve gözleri 
tekrar t-öminenin üzerindeki kılıçlara 
kayarak : 

- Hayır, henüz ba.rdaiımdaldni bi
tiremedim.. Bu kılıcı yeni mi aldı
nız? 

mış gözlerini uğu,turarak, kapıdan, 
dünyanın en çirkin, en korkunç bir 
mahlClku çıktı. Ve Briksan; bir hayret 
nidasını dudaklarında boğmak için 
nef ıinl zorla zabtettl 

--8-
. "lialden anlaraın ya ı., demek ister 

~lbi göz kırptı. Bu adamda tayin ede
l:tıcdiği bir şey Briksanı alakalandm
~0rdu: Bu, besbelli behimi hislerine 
~bi bir adamdı, fakat beyinsiz de de
lıldi. liatta biraz daha fazla bir şeyle
~~. de sahih olmak lazımdı; çünkü bii· 

Ult bir mevki işgal etmişti. 
Sir Gregori Briksana hiç beklen-

tı:'ıect · • ık bir teklifte bulundu : 

ta - Eğer yapacağınız bir rol yoksa 
lt toya gidelim de size kılıçlarımı gos· 
teyinı. . 

d t1işe1 Briksan, bu adamın, her ne-
enae k . d .•.. 

ilııı • endisi ile dost olmak ıste ıgını 
alı. Ve cevab verdi : 

; liayır, bu ıoırada rolüm yok • 
da Basen hiç bir davet Briksanı bu ka· 
Cr:~ falakalandıramazdı. Zira kendisi de 
i?o 

1
• §atosundan ayrılmadan, Sir Gre· 

i?i ~~ın kılıç koleksiyonunu, her han
th. ır bahane ile, gözden geçirmek is-

" Ordu, 

ttt~ir Gregori gene eski bahse avdet 
l : 

~ Evet, bu kız pek tatlı bir kız. De· 
&ııi Ya'. _genç, taze, tertemiz bir kız. 

n dıger kızlar onu\J. gibi değiller: 

Yazan: Ed6aT W allace 

anlayışlı bir adam için onların esrarlı 
taratları kalmamış olduğunu sezmek 
öyle kolay ki 1 Bir genç kız bahar çiçe
gıne benzemelidir. Kır menekıelerini, 
papatyaları düşününüz. Bunların bir ta 
nesıne mukabil size çiçekliklerde ye
tiştirilmi9 bir demet gül vıeririm 1 

1~Lışel bu gevezeliği ilgi ile karışık 
ı.ıır tıksinti ile dinliyordu. Bu ihtiyar 
ıgrenç ve canavarca şeylerden bahse· 
aıyordu. Brikaanm yanında, yilrümek· 
te olan kirli ruhlu herifi tokatlama
mak için zorluk çektiği dakikalar ol
du, ve nihayet, bir yılan karşısında bir 
tabiiyecinin takınacağı tavra sığınarak 
nefsine hükmetti. 

Girdikleri büyük hol düz tuğlalarla 
döfenmişti. Brikıan, batını kaldırınca 
dıvarlarda mahud kılıçları gördü. Bun· 
ların sayısı yüzleri buluyordu: Kama
lar, kılıçlar, eski japon yatağanları, 
haçlılar zamanından kalma çifte kab
zalı ıaldırmalar ve biçaklar •• , 

- Ne derıiniz bunlara ? 

Sir Gregori, heyecanlı bir kollekli
yoncu gururiyle konuşuyordu : 

- Yavrum, buradaki silahların e~ 
hiç bir yerd~ yoktur. Halbuki bu gör
düğünüz kolleksiyonumun ıen az entre-

Şöminenin üzerinde hafiye, henüz 
hiç bir yerde tesadüf etmemi' olduğu 
şekilde iki büyük kılıç gördü. 

- Bunları nasıl buldunuz ? 
Sir Gregori, böyle diyerek, bunlar· 

dan birini atılı olduğu çividen alıp 
kınından çekti, çıkardı. 

- Sakın keskin olup olmadığını 
denemeğe kalkışmayınız; derhal par· 
mağınız kesilir. Bu kılıç bir kılı ikiye 
bölebilir; hattl ıizi bile kıl gibi iki 
parça eder de haberiniz olmaz, 

Kılıcı Brikıanın elinden çekercesl· 
ne alıp kınına kıoyarak yerine aatı. 

- Bu bir Sumatra kılıcı değil mi ? 
Sir Gregori k~arını çatarak kıaa· 

ca: 
- Borneo, cevabını verdi. 

Belli idi ki bu kılıç onda hof olmıyan 
bir takım hatıraları uyandırmıftı. Son· 
ra, gidip bir müddet, töminede yan
makta olan odWlları karı9tmb. 

Nihayet: 
- Bu kılıcın sahibini öldürdüm, de

di. Yahud öldürmüş olduğumu sanıyo
rum. 

Sir Gregori Aendi kendine konu9u
yord1& , 

Bir elektrik zili düğmesine bastı. 
Biraz; sonra kapı açılıp kısa boylu, 

tunç renkli, beline kadar vücudu 
çıplak bir adam içeri girdi. 'Gregori bu 
adama, Briksanın bilmediği, fakat Ma
lezya lisanı olacağını tahmin ettiği 
yabancı bir dille bir şeyler söyledi. U· 
,ak batı ile sert bir selim verip çıktı ve 
derhal, üzerinde iki bardakla bir ıüra
hi bulunan bir tepli ile geri geldi. 
Sir Gregori Pen, bardağındaki içkiyi 
bir yudumda içerek : 

- Ben beyaz u~klardan hoşlanmam 
dedi. Hizmetçilerim hırsızlık vıe geve
ı;elik etmemelidirler. Bunlar şayed si
ze itaatsizlik ederlerse hiç çekinme
den kamçılıyabilirsiniz. Bu ç.cx:uğu 
geçen sene Sumatradan getirdim. Şim
diye kadar kullandığım u,akların en 
iyiaidir, diyebilir~m. 

- Her ıene Bornoya gider misiniz? 

- Hemen her sene. Bir yatım var· 
dır, timdi Sutampton'dadır. Bu hınzır 
memleketten yılda bir kıet-e bafka bir 
tarafa gitmesem çıldırırım. Burada hiç 
bir şey yok 1 Siz, Longval disini gör
dünüz mü? K.nebvort bana onun evinde 
film çekeceğinizi söylemişti. Ne öküz 
herif! Hala sanki mazide yaşıyor ve 
bir eski şarab reklamı gibi giyiniyor. 
Biraz daha içermisiniz ? 

Modem bir ite benziyor. 
- Yok canım, ne modemi? Hiç ol

mazaa üç yUz ıenelik var. Geç.en ıene 
elime geçirdim. 

Gene birdenbire mevzuu deiiftirdi: 
- Siz, Bay ... şey, benim hoşuma git

tiniz. Tanıdıklarım ya hoşuma gider, 
yahud gitmez. Siz şarkta muvaftak O· 

labilecek bir adamsınız. Ben oralarda 
iki milyon kazandım. Şark harikalarla 
vıe jnanılmaz 9eylerle doludur. 

Gözlerini Brikııana dikti; ve yava, 
yavaş : 

- İyi hizmetçilerle de doludur, de
di. Hizmetldrların en mükemmelini 
görmek iatermiıinl& ? 

Konuflll&lında pek huıuıi bir eda 
vardı : 

- Hiç sual sormayan, biç itaatsizlik 
etmiyıen bir eı;irle tanışmak istermisi· 
niz? Öyle bir hizmetçi ki tek ıevgisi 
sahibine kartı olan scvgiıidir; tek kini 
sahibinin nefret ettiklerine karJı olan 
kinidir .... Sırdqımı, B#i'ıını görmek 
istermisiniz ? • 

- Bahsettiğiniz esirin adı Bağ'ıru ? 
Sir 'Gregori cevab vermiyerok kalk

tı. Masaaınm önüne gidip bir yere bu
tı. O zaman .kartı divarda &izli bir ka
pı açıldı. Briksan, bir an bir tcY gör
medi. Biraz sonra. aydınlıktan kamat-

VIII 

BA~ 
Bağ; iki metreden fazla boyda bir o

rangutan idi ki yere yarı çömelmiş bir 

halde, kurnaz bakışlı gözleriyle Brik

sanı tetkik ediyordu. Kıllı göğaü koca
mandı. Hemen hemen yere kadar uza
nan kolları bir insan bacağı kalınlı
iında idi. Ayağında bir mavi pantalon 
vardı ki geniş sırtında biribirine kavu
şan a&kılarla tutturulmuştu. 

Sir Gregori onu, Brik&anın ancak 
duyabileceği kadar hafif bir •~le ça
fırdx : 

Dev gibi hayvan odanm bir başından 
öteki başına bir anda geldi. 

- Bu dostumdur benim, Baf . 
Maymun elini uzattı ve Mişel Brik

sanın eli tilylü bir el içinde bir an 
mahbus kaldı. 
Bağ, elini burnuna götürerek gilrül

tü ile nefes alıp kokladı. 
- Bağ, bana aıgar getir. 
Maymun, hemen bir kUçilk maaanm 

önüne gidip çekmesini çekti ve oradan 
aldığı kutuyu kendisine getirdi. 

- Bunları istemiyorum, küçükler
den getir. 

- Sonu var -
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İzmir'in iman için esaslı adımlar abldı 

lzmir planll (allşmalarla 
1 YURDDAN RESiMLER 1 

(ok modern bir hal alacak 
Dört senelik bir program haz1rlandı 

hk hamlede 
Şunlar yapılacak: 

Sun'I bir göl, 
Modern hapishane, 

(ocuk hastahanesi 

20 senelik program 

Daha çok zengindir 

lzmir, (Hususi Muhabirimiz
den) - Belediye Reisimiz Dr. 
Behçet Uz, Ankaradan tehir he
sabına oldukça zengin bir it ve 
enerji hamulesi ile geldi. Kendi
si ile konuttum. Reisin verdiği 
malUınata göre, memleket ikti
aadiyatında, tehrin hayat ve ka
zanç faaliyetlerinde, uzak, yakın 
tehirler halkının tanıtmasında, 
milli mahsüllerin ve endüstri 
mallarının tanınmasında çok 
fay dası görülen fuvarımız, 938 
senesinde çok zengin bir tekil 
alacaktır. 

Ecnebilerin ziyareti gittikçe art
maktadır. Fuvarm bugünkü vaziye
ti, reia tarafından bir raporla Bat
bakanımıza bildirilmittir. Batbaka
nımız, gerek fuvar, gerekse tehir 
itleri ile yakından alakadar olmut
tur. Hükümetin gösterdiği ve vid 
eylediği yardımlar, fuvara çok gü
zel ve parlak bir iatikbal hazırla
maktadır. 

Kültürpark ve fuvarın tamamlan
ması için (200) bin lira lazımdır. Hü
kümetin de yardımı ile bu iş, dört 
senede başarılacaktır. Bu sene fuvar
da büyük yenilikler olacaktır. 

Bir kaç sene sonra fuvar ve kültür
park, yakın şarkın ve bir kısım Avru
panın en güzel eserlerinden biri ha
linde yükselecektir. 938 fuvarında 
bol eğlenceye, bol satış ve ziyaretçi
ye ehcmiyet verilecektir. Çünkü, tec
rübelerden anlaşıldığı veçhile, fuvar
dan efya satm almak hususunda bil· 
yük bir tehalük vardır. 

Müze 
Ege ve bütün memleket mahsulleri 

.ıumuneleri ile ziraat uaullerimizin 
temsiJini ta,ıyacak olan büyük ziraat 
müzesinin ihalesi yakında yapılacak-
tır. 

Sergi sarayı 
3000 metre murabbaı saha üzerinde 

inşa edilecek sergi sarayının planları 
hazırlanmaktadır. İnşaat iki sene i
çinde bitirilecektir. Saray, kış mev· 
siminde, müzikli, eğlenceli itlere, 

dansiglere, hatta bazr spor hareketle
rine tahsis olunacaktır. 
Fuvarımıza yabancı devlet ve mem

leketlerin daha fazla iştirakleri için 
hlikümetçe teşebbüslerde bulunula· 
caktır. Hükümet bu sene 100 bin li
ralık döviz verecektir. Eğlence işleri
ne bilhassa dikkat olunacaktır. 

Suni göl 
10 bin metre murabbaı bir saha 

üzerinde, içinde küçük adacıklar bu
lunan ve eğlence metodları ile dola
şılan büyük bir suni göl açılacaktır. 

Yeni hapiıhane 
Şimdiki hapishane, şehrin çok gü

zel bir yerini körletmekte ve şehirci
lik bakımından bazı tasavvurlara ma
ni olmaktadır. 

}' u lmrda lm.~bakanımızın 

lzmir'i ziyaretlerinden bir 
intilxı, solda l!eçen seneki 
f ırnrd<ı demiryolltırı pav
')'Onrınd<ın bir göriinii.~ 

Adliye Vekilimiz bu mevzu ile 
yakından alakadar olmuştur. İmar sa
hasında (yangın yerinde) 100 bin li
ra sarfedilerek içinde imalathanesi ve 
parkı bulunan bir hapishane binası 
inşa edilecektir. Yanında da bir de 
adliye binası kurulacaktır. Şimdiki 
bina ve yeri, belediyeye verilecek bu
rada park ve plana göre caddeler açı
lacaktır. 

Çocuk hastahanesi 
Sıhhat vekilimiz Dr. Bay Huliısi 

de İzmir belediye ve vilayet büdçele
ri tahsisatı ile iki senede inşası karar
laştırılan çocuk hastahanesine (20) 
1'ln lln.hk utr yaroıuı vaoınae t>uluıı· 
muştur. 

Su ve elektrik tirketleri 
Bu iki müessesenin belediyece sa

tın alınması hususundaki İzmir bele
diyesinin fikirleri, hükümet merke
zince de alaka ile karşılanmış ve isa
betli görülmüştür. Buna muvaffaki· 
yet hasıl olduğu takdirde, şehirde su 
ve ışık azlığı çeken mahallelerden e· 
ser kalmıyacak bütün şehir daha faz
la istifade imkanlarını bulacaktır. 

Çünkü her iki müessesenin de halkın 
ih~iyacını karşılayamadığı muhakkak
tır. 

Yeni program 
Belediye reisimi~ bunlardan bahse

derken, bir de şehrin daha geniş öl
çüde, her mıntakanın, her ihtiyacına, 
tam şekilde cevab vermek için hazır
lanan programını an! · · ıştır. 

Bu programlardan biri, belediye 
varidatını, her sene bir b~u· ~·•yon 
liraya çıkarmak gayesini gütmekte· 
dir. Bu da, inşaat . ~ tesisatla olacak
tır. 

Mesela 200 bin liraya bir garaj inşa 
edilecektir. Gerek yurddan, gerekse, 
belediyenin şehirde işletmekte oldu
ğu ve işleteceği otobüslerden, her se· 
ne 200 bin lira alınacaktır. Belr · . · 
ye geçmiş bulunan mezbahaca kandan 
gübre, tutkal, ayrıca sucuk, temiz ba-
ğırsak alınacak4•-. Tutkal makineleri 

şimdiden getirilmiştir. Hayvan pa
zarları mezbaha civarına gc · · ıecek

tir. Kültürp:- · ci .. arında inşa oluna

cak hal aantraldan her sene 300 bin 
liralık bir varidat alınacağı tahmin o
lunmaktadır. Şehidler mevkiinde bir 
ekmek fabrikası, Kordonda 100 yatak
lı güzel bi. otel inşa edilecektir. Bü
tün bu eserler için 1,5 milyon lira 
sarfı Hizımdır. Belediye, 4 senede 
bunları başaracaktır. Bunu, ikinci 

programın, geniş imar programının 

ta ·Jiki takib edecektir. Hesab şudur : 
Yirmi senede 12 milyon lira sarfe

derek şehrin kanalizasyonunu, yol-
larını, seyl"ptar '·orunma tedbirk. i
ni, bataklık kurutmasını tamamlama'.-., 
Kışladaı İncir~1 tına kadar - Karataş
Yalı boyunda deniz kısımlarında is
timHikat yaparak - yeni bir rıhtım a
çarak Birincikordonu İnciraltına ka
dar uzatnu-· , yukarı mahallelere su 
ve ışık vermek, bu mahallelerde şehir 
planına göre bulvarlar açmak, Kadi
fekalede bir otel, bir de gazino aç
mak ... 

Yukardaki resim, lnegölün Yenice köyünde yapılan köy konağını 
göatermektedir. Yenicelilerin köy ortaaında kendi ça1ıımalan ve ken
di paralariyle yÜkaelttikleri bu bina güzel bir eaer olmuıtur. 

Diyarbakır mektubları 

Halk yazın bağlara ve 
kamış kulübelere gidiyor 
Diyarbakır, (Hususi Muhabirimizden) - Diyarbakırın sayfi

yeleri pek güzeldir. Halk yazın aıcak günlerinde, Ergani ılıcaıı
na, Karacadağ köylerine, tehrin bağlar mevkiindeki kötklerine 
giderler. 

ravat suyu denilen tatlı bir su boru
larla fehre getirilerek taksim edil
miştir. Bütlin evlerde bir havuz veya 

Bir kısım halk ta Dicle kıyısında, 
Hulle denilen kamış kulübelere ta,ı
nırlar. Diyarbakırın mesireleri, bağ
lar, istasyon ve Mardin kapı dışında
ki köşklerle Dicle kıyısındaki bah- bir çepe vardır, Hamravat suyunun 
çeler ve yakın köylerdir. derecesi 6 dır. 

Şehrin parkları, Dağ kapı dıtında Bundan baıka İçkale suyunun de-
Halkevi parkı ve ordu evi, Halkevi 

recesi 7 dir. Tahtalı çefD1e suyunun 
bahçeleri; şehir içinde Melek Ahmed 
ve belediye bahçeleriyle hük!hnct derecesi 7, Behram pa,a suyunun de-
bahçesidir. recesi 6, Araka Şeyh suyunun dere-

Diyatbakırın acıları cesi 6 dır. Köşklerde de muhtelif 
Bu tasavvurlar İzmir için cidden 

hayati ve kıymetlidir. 
Diyarbakır içme .ıları ve sularının gözler vardır. Bu suların hepsi de 

güzelliği itibariyle çok zengindir. fenni ve sıhhi tesisatla şehre ak:tıl

Gündü ~chrin ıu tesisatı mu.ota.zamdır. Ham- m1ftır. 

Yalovadan bir 
görünüş 

ERZURUMDA 
Doğan çocuklar 
hakkında bir 

istatistik 
Doğumlar hangi ay1arda fi 
ğalır, erkek çocuklar ned_,. 

daha çok o1uyor! 

hilesi Melek Arslan, on senelik 
ma hayatında kendi tecrübesi 
olan, bir istatistik yapmıştır. Bu 
kate değer istatistik Erzurumdald 
ğum vaziyetini şöyle hülasa 
dir : 
1- Sağlam ana ve babadan 

çocu}dar gürbüz ve sağlam olu~ 

gibi çocuklarda ölüm vakalarlllll 
az tesadüf ediliyor. 

2 - İkiz çocuklar sülaleyi _., 

yor. 
3 - Erzurumda umumiyetle 

çocuklar kızlardan daha çok oklflP 
4 - Şubat ayında doğan 

ekserisi erkek oluyor. _ _I 

6 - En çok doğum birinci ........ ~ 
kinci kanun, şubat, mart, niua ~ 

yıs aylarında oluyor. 
7 - En az doğum haziran, 

aylarında oluyor. · ._J 
8 - Kanunlarda doğan çocuP""",J 

ölüm daha az oluyor. Bu çocukl'-f 
li olarak yaza çrkıyorlar. ~ 

9 - Meyva mevsiminde w biY rf 
hai:iran ve temmuz aylarında do~d' 
cuklarda ölüm daha çok oluyor. ~ 
lar kış yavruları kadar sağlaaıo111Pr 
lar. 

Palandökende kİP~ 
Erzurum, (Hususi) - PaJal' 

yolunlaki ufak köprülerle T~ 
!undaki iki köprünün proj-1 
miJtir. lnıaata yakında baş 
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Türk kadını hayatın 
her safhasında yer aldı 

Büyük Millet Mecli•ine srirdi, 
teşrii hayatta rolünü aldı, solda. 
ki re.imde dört kadın mebu•u-

muzu mecli•ten cıkarken 
llÖrÜyor•unuz 

L 
rürk kaelını aelliyeele vazife al
mıs. hakim olmuı, avukat olmuş 
müeleleiumumi olmuftur. Yukar
daki re•İmele ieldia1ını Yapan bir 

müddeiumumi kadını 

Havalara htikim oldu, tayyare
yi keneli•ine ram etti, Bu •oldaki 
re•imele, Atatürk kızı kahraman 
tayyarecimiz Sabiha Gökçen'i 

tayyare•İnin bll$ında 
görüyoraunuz 

1Türk kadını hntibtir. Memlekc 
\meselelerinin bahis mevzuu ol

duiu zamanlarda onu bütün 
heyecaniyle hal~ kür•ülerinde 

nutuk söylerken {l'Örürüz 

l 
f ürk kadınını artık 
hayatın her çalqma 
•aha•rnela daima mu· 
uallak bir tekilele 
'1Örme~e batladık. 
Türk kadını kimya
Jier oluyor, türk ka-

l dını doktor oluyor. 
Velhasıl türk kaelını 
crkei in bütün yaptı. 
~ı işleri batarıyor. 

}' uharda ortada spor yapan ııenı.. 
1trzlarrmı'l1'ı görü.vorıunuz, aıaiı· ' 
do mikroskop baıuncla meıllUl 
bir türb miit .. haHııını ırörüvor
llınuz. Türk kadını avnı zaman
do rnühenelisUh. meıleiine ele ~ir 
1'1İftir. Saielalıi reıimcle bir mü
laendiı türlı kaclınını bir plan Ü· 
~nde tetkilrlf!r yaparlten ııörii· • 

1 Gündüz türk kadınının büroda çalıştığına bakıpta evini ihmal 

:YOl'fllllld. 

ettiiini ~nelmeyiniz. O matbaha gireliii zaman 
mükemmel bir e11 kadınıdır. 
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Demiryollar 
politikamız gibi 
bir yol politikası ! 

(Ba§r ı. inci sayfada) 
/ 

ra vereceklerden bedenen çalııacak-
lar ayrılır· itirazlar temyiz edilip . . 
bağlanan huHisalar nafıa dairelerıne 
gönderilir. Nafıa daireleri, vilfi.ye~~e
rin Uç senelik programlarına gore 
köyler ve kasabalar halkından mükel
lefiyetlerini bedenen ifa edecek ol~n
ları onar saatlik mıntakalara taksım 
ve gene idare heyetlerinin ~ö~terdi~
leri zamanlara göre sevklerını, tertıb 
ile iş cedvellerini çizerler. 

Ancak bütün bu taksim ve tertib
lere müteallik türlü şartların telifi 
tatbik sahasında güçlüklerle doludur. 
Meseli nafıaca derhal tamir ve ısl§hı 
istenilen bir yol parçası ya köylerin 
vaziyetine göre on saatlik mıntaka 
dışında kalabilir, veya oray~ gönde
rilmesi iktiza eden amele mıkdarı kfi.
fi olmaz yahud işi az bir mıntakaya 
lüzumundan fazla amele tahsisi zaru
ret kespeder. 

Bahsettiğimiz cetveller, zamanın
da, jandarma vasıtasiyle köy muhtar
larına gönderilmiş, diğer taraftan ne 
kadar iş mahalli varsa oralarda ~a 
kazma ve kürek gibi levazım temın 
edilmi,, fen memurları, süveyanla~, 
amele katibleri, çavuşlar da ıevkedı· 
terek birçok paralar harcanmıştır. 

Düşünülüp özenilerek hazırlanan 
bütün bu işler tamamlandıktan sonra 
muayyen zamanlarda gelecek olan a
meleye intizar edilmeğe başlanır.'. B~zı 
dikkatli muhtarlar köy halkını onUne 
katıp getirirlerse de bir takım köylü
ler de üçer beşer kişilik gruplar ha
linde iş yerinde görünürler. Yol yor
gunluğu, iş yerinde geçirilecek bir 
haftalık ikamet için yerleşme telfi.tla
rı içinde birinci gün geçer. İkinci 
gün memurlar ameleye yapacağı i'i 
tarif ederler. 

Ancak bu hususta da birçok anlaş
mazlıklar zuhur eder: Köylil verilen 
işin yumuşak tarafını arar, Memurlar 
iş gördürmek isterler, nihayet müza
kere ve münakaşalar şu veya bu su
retle halledilir. Fakat netice, bu gibi 
inşaatta ihtısası olmıyan işçinin zora
ki yaptığı işten de ileri geçemez. 
Bundan dolayı memurlar eksik işin 
\.ClJ.J..&4UlAQl.~W66'& 1, .. 1.ıı.'&a, \,11.iAa-la :-'-•• 

ler; köylüler itiraz ve tiki yet ede:
ler; değeri dört lira dahi olmryan bır 
iş dolayısiyle vilayet ve vekalet me
kanizmasını harekete geiren· elim bir 
muamele devri başlar, hatti Devlet 
ŞQrasına kadar baş vurulur. 

Geçen devirlerde az çok ranıhman 
vermi' olduğu halde zamanımızın bil
hassa teknik ıartlanna uygun olma· 
dığından dolayı iflb etmi' sayılabi
lecek olan bedeni milkellefiyet UiııU
lilnü işte yukardaki tcırzda telhis e
debiliriz. 

••• 
Yol milkellefiyetinin nakdi kJSmı

na gelince: Kanunen Nafıa Veklileti 
hissesi olarak ayrılan % ıs den ma
daaının tutarından % 50 ila 70 i vila
yetler husust idarelerinin maarif ve 
sıhiye işleriyle diğer ihtiyaçlarına 

tahsis edilmekte ve geri kalan % 30 
ili 50 si de ancak yol işleri için ayrıl
maktadır. 

Bunu şöyle rakamlayabiliriz: 

•• 
Universitede 

fevkalôde büdçe 
2,5 milyon lira 

(Bap 1. inci sayfada) 
miştir: 

••- Başvekil Celal Bayar'ın unı
veraiteyi ziyareti Universite için bir 
bahtiyarlık olmuştur. Bu sayede üni
versitenin maddi eksiklikleri en kısa 
bir zamanda tamamlanacak ve üniver· 
aite huzur içinde çalışmalarına de· 
vam edecektir. 

Üniversitenin büdcetJi 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan ü

niversitenin biltiln ihtiyaçlarını esas
lı surette tetkik etmiş ve üniversite 
büdcesi iki milyon lira, fevkalade 
büdce de üç senede yapılacak işler 
için 2,5 milyon lira olarak tesbit edil
miştir. 

Tedris kadrosu 
kuvvetlendirilecek 

Bu para eskiden verilmiş olan 1 
milyon 200 bin liraya ilavedir. Bun
larla üniversitenin bütün ihtiyaçları 

kargılanmış ve tamamlanmış olacak
tır. Yeni büdcede profeıörlerin, do
çentlerin, asistanların vaziyetleri göz 
önünde bulundurulmuş, 50 asistan, 7 
başasisatn, 24 doçent ilavesi kabul e
dilmiştir. 

Fevkalade büdcenin 
uıksim tarzı 

Fevkalade büdcenin bir milyon 

Nakdt yol parası tutarı 8.500.00 lira 
% 15 nafıa hiBBesi 1.250.000 ., 

geri kalan 6.250.000 ,, 
Orta hesabla % 60 vila-
yetler hisesi 3.150.000 ,. 

yollar için kalan 3.100.000 •• 
Bu Uç milyon yilz bin lira kadar 

para 63 vilayete taksim edilirse, gene 
orta bir hesabla, her viUiyete 50.000 
lira kadar bir para isabet eder. Esas
lı tamire muhtaç bir yol için kilomet
re başına ve bugünkü rayice göre 
5.000 lira verilmek lbımgeldiğine gö
re bir vilayetin yılda olsa olsa on ki
lometre yol yapabileceğini görürüz. 
Halbuki bir vilayetin yol ihtiyacı 
300 kilometreden aşağı değildir. Bu 
kadarcık, para ile bu kadar yol, ne 
kadar zamanda yapılabilir? 

Bundan başka, yol daimi bakıma 
muhtaçtır; bunsuz iyi yol tasavvuru 
bile imkansızdır. Halbuki yukarıki 
mücmel hesabta bu mühim nokta ih
mal edilmiştir. 

Diğer taraftan şu ciheti de dikka
te almak gerektir ki yollara tahsis 
edilen üç milyon yüz bin lira kadar 
paranın hemen bir buçuk milyonu 
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Zon
guldak, gibi birkaç büyük vilayete ve 
umum yol parasının üçte ikisi Sam
sundan Payas'a çekilecek mefruz bir 
hattın garbında kalan 33 vilayete ve 
üçte biri de şarkında kalan 30 vilaye
te aiddir. Bu mukayese ile şu netice
ye varmaz mıyız? 

- Yol parası, memleketin geniş ve 
uzak, fakat nUfusu nisbeten az kısım
larına daha toplu ve nüfusu daha 
mlitekbif kııımlarından makOsen 
mlitenasib bir surette isabet etmekte
dir. 

Nakden ve bedenen temin ettiği 
gelir az olduktan batka Nafıa Veka
leti ile beraber 63 vilayetin - bazan 
biribirine tearuz eden - türlil ihtiyaç
larını telife de imkin vermiyen yol 
mükelefiyeti usulü, yurdun imarında 
asıl olan asri bir yol şebekesi meyda
na getirememek kadar tabii ne olabi
lir? 

*** 
İzahına çalı,tığmıız sebeblerle za

manımızın ıaarı ve tcıcnut ıcaoıarına 
uygun olmaktan uzak bulunduğu an
laşılan bedeni yol mükellefiyeti ver
gisinin de, aşar gibi, kaldırılması za
manı gclmit sayılmaktadır. 

Eıki usulün yerine konabilecek 
yeni yol vergisi sistemi nasıl tasav
vur edilebilir? 

Bunu, herkesin geliri ile miltena
sib, ve fakat, azami mikdarı 12 lirayı 
geçmemek ilzere mütezayid ve hazi
nece tarh ve cibayet edilecek bir ver
gi olarak dütUnebiliriz. 

Böyle bir esas kabul edildiği tak
dirde yol vergisi geliri, hazineden de 
ilave edilecek tahsisat ile oldukça e
hemiyetli bir sermaye te~kil eder ve 
bu sermaye de Şef'in ve Başbakanın 
nutuklarında kaydedilmiş olduğu gi
bi planlı bir yol şebekesi vücuda ge
tirilmesi kararlaJtığı zaman kısa ad
dedilebilecek bir zamanda Türkiye 
yolları da, garb memleketleri yolları 
gibi, güzel ve bakımlı yollar haline 

gelir. * * 

B. Van Zeelônd'ın 
raporu yakında 
neşrolunacak 

Londra, 20 (A.A.) - Politik mahfil
lerden alınan malumata göre van Zee
Jandm enternasyonal ekonomi vaziye
ti hakkında yapmıt olduğu tahkikatın 
neticesini bildırn raporu pek yakında 
Paris ve Londrada neşrolunacaktır. 

Rapor 35 sayfa tutmaktadır. Van Zee
lanaa verılmış olan bu vazife şahsi ol
duğundan rapor Brükselde resmen in
~işar etmiyecektir. 

Raporda, Paris, Londra ve Vaşing
tonun kabul etmiı bulunduğu müsbet 
ve açık teklifler yapılmaktadır. Bu 
teklıtler Bedin ve Romaya bildirile
cektir. Fransa, İngiltere, Amerika, İ
talya ve Almanya arasında derhal gö
rüşmelere girişilmesi, kambiyoların 
tevhidi için müşterek bir sermaye ko
nulması, enternasyonal tediyat banka
sının kliring sistemlerinin ıslahı hu
susunda alınacak teıdbirlere iştiraki ve 
enternasyonal bir ekonomi tetkik mer
kezinin kurulması teklif edildiği aöy· 
lenmektedir. 

450 bin lirası Tıb Fakültesinin ihti
yaçlarına ayrılmıştır. Fen fakültesine 
tahsis edilen para 950 bin liradır. E
debiyat fakültesine 300 bin lira, yeni 
yapılacak talebe yemek ve istirahat 
yeri için 100 bin lira, hukuk enstitüü 
için 50 bin lira ayrılmıştır. 

• 

U[US 

Hüküm etçiler 
ilk evlerine 

Teruel'ln 
vardılar 

(Başı ı. inci sayfada) 
de çıkan yangınların alevleri içinde 
şehrin surları önünde muharebeler ol
muştur. Hükümetçilerin, şehrin bo
şaltılması için sivil halka mübılet ver· 
miş oldukları malumdur. 

H ükiimetçilerin t.ebliği 
Barselon, 20 (A.A.) - Cumhuri -

yet hükümetinin tebliği: 
Toruel'in muhasarası muayyen bir 

sistem dahilinde devam etmektedir. 
Tarafımızdan mühim mikdarda 

harb malzemesi iğtinam edilmiştir. Bu 
meyanda birkaç tane de top vardır. Bir 
kaç yüz esir alınmıştır. 

Frankistler tarafından yapılan mu
kabil hücumlarla hava akınları geri 
püskürtülmüştür: Muharebe esnasın· 
da iki tayyaremiz ziyaa uğramııtır. 

Salamanka, 20 (A.A.) - Frankist 
tebliği: Teruel havalisinde cumhuri -
yetçilerin şiddetli hücumları geri püs
kürtülmilştür. 10 cumhuriyet tayya • 
resi düşürülmüştür. 

Barselon boyuna bombar
dıman ediliyor 

Barselon, 20 (A.A.) - Asi tayya -
relerin evelki gece yaptıkları hava hü
cumu, yirmi kişinin ölümü ve ot~z 
kişinin de yaralanmasile neticelenmıg 
tir. Fransız ve amerikan konsolosha
nelerinin yakınlarına da bombalar 
düşmüş, fakat patlamamıştır. 

Dün gece ay ışığından istifade eden 
tayyareler şehre yeniden hilcfim ede· 
rek birkaç bomba daha atmışlar, fakat 
hava müdafaa topları tarafındn pils
kilrtillmüşlerd ir. Bunlrın attıkları 
bombalar merkez mahallelerile, bir kaç 
gün önce boşaltılmış olan hastahane 
üzerine düşmüştür. Bu bombalar da 
bir çok evlerin hasara uğramsına ve 
nüfusça telefata sebeb olmuıtur. 

Franko'ya kar§ı isyan mı? 
Sevil, 20 (A.A.) - General Kueip 

dö Lano, ispanyol Fas'ında yerli aha
linin isyan ettiği hakkındaki haberle
ri tekzib etmiştir. General demiştir 
ki : 

"- Bilakis halk general Frankoya 
karşı sempati ve sadakatini izhar et
meğe devam etmektedir.,, 

Cebelüttarık, 20 (A.A.) - Havasa
jansının muhabiri bildiriyor : 

Birkaç günden beri kapalı bulunan 
hudud, buglin yeniden açılmıgtır. 

Tuarrm;;s, btüfkın ıekUnde 

yapıldı 
Sen jan dö Luz, 20 (A.A:) - Asi

lerden alınan malQmata göre cumhuri
yetçilerin Teruel Uzerine son yaptık -
lan taarruz şimdiye kadar cumhurl -
yetçiler kumanda heyetinin tertib et -
tiği taarruzların en mükemmeli olmuş
tur. Filhakika, bu taarruz tam bir bas
kın halinde yapılmıştır. Cumhuriyet -
çi kumanda heyeti gecenin karanlığın
dan istifade ederek ve tanklar kullana
rak önce elde ettiği kazancı azami de
recede ilerletmek Uzere bütün kuvvet
lerini ileri sUrmüştilr. Maamafih bili 
Teruel şehri ile Franko hattan arasın
da muvasala mevcud bulunuyor. 

Frankonun planları 
deği§miyecek 

Toruelin müdafaası bir tepede bu
lunması itibariyle kolaylaşmaktadır. 

Bu mıntakadaki ihtiyat !atalan Teruel 
müdafilerini takviye etmişler ve bilhas
sa başka cephelerden kuvvet getiril -
mesine lüzum bırakmamışlardır. 

Bu suretle, cumhuriyetçilerin Fran 
ko tarafından hazırlanan büyük ve u
mumi taarruzu akim bırakmak için gi
rişildiği sanılan bu taarruz Frankonun 
pUinlannda hiç bir değişiklik yapmı -
yacak ve Teruel münhasıran bu mın
takadaki kuvvetler tarafından müda -
faa olunacktır. 

Parpinyan, 20 (A.A.) - Bugün 
öğledenberi hudud ispanyollar tarafın
dan Perthusda kapatılmış bulunuyor. 
Henüz teeyyüd etmiyen haberlere gö
re buna sebeb Gorona garnizonunun 
isyan etmiş olmasıdır. 

Yüksek Sovyet meclisi 
gelecek ay toplanıyor 

Moskova, 20 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği merkezi icra komitesi reislik 
divanı, Sovyetler Birliği yüksek ıov
yet meclisinin 12 kanunusani 1938 de 
toplanmasına karar vermiştir. 

Sovyet, "birlik sovyeti,, ve "nasyo -
naller sovyeti,, isimlerinde iki meclis 
kurulmuştur. Bu meclisler, mügterck 
bir toplantı aktederek yüksek sovyet 
divanile Sovyetler Birliğinin hilkü
meti olan halk komiserleri meclisini 
seçeceklerdir. 

Yüksek reis kim olacak? 
Stalin'in yüksek sovyet reisliğine 

tayin edilip edilmiyeceği o zaman an
laşılacaktır. Stalin'in bu makamı iıgal 
edip edemiyeceği meselesi şimdiye 
kadar hiç bir suretle mevzuu bahis ol
mamıştır. Bununla beraber efkarı u -
mumiyenin daima ondan bahsetmesi 
bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. 

General 
Lu.dendrof öldü 

(Başı ı. inci sayfada) 
en sadık evladlarından birini kaybet
miştir. İsmi ,alınan tarihinde ölmiye
cektir. Nasyonal sosyalist hareketi ka
dar ben de, milletin büyük bir ümid -
sizlik içinde bulunduğu bir sırada 
kendini tehlikeye atarak Almanyanın 
daha iyi bir istikbale kavuşması için 
mücadeleye girişenlere iltihak etti
ğinden dolayı kendisine ebediyen min
nettar kalacağım.,, 

Hayatı 
Erich Ludendorf, ticaretle meşgul 

Pomeranyalı bir ailenin oğludur ve 
1865 senesinde Kruzwenia'da doğmuş
tur. Daha gençliğinde askerliğe kartı 
kendisinde büyük bir incizab duyan 
Erich, babamın mesleğine girmemeğe 
karar vermiş, asker olmak için hazır -
lanmııtır. 

Liege hücumu 
Kurmay subay olduktan sonra Ber

lindeki alman genel kurmayında uzun 
mliddet çalışmıgtır. Cihan harbı patla
dığı zaman kurmay albaylığına kadar 
yükselmiı bulunuyordu ve harekfi.t 
daireıi şefi idi. Büyük harbın en kanlı 
ve korkunç aafhaalrından biri olan 
Liege hilcUnıunu hazırlayan, Luden
dorf'tur. 

Şark cephesinde 
Belçika toprakları alman ordusu ta

rafından istiJl edildikten sonra Lu
dendorf prk cebhesine gönderilmig 
ve Hindenburg'un kurmay reisliğini 
yapmııtır. Hindenburg, ruslara karşı 
kazandığı zaferleri, Ludendorf'un yap 
tığı planlara borçludur. 

Generallikte 
Bu zaferlerden sonra generallığa 

terfi etmiş ve genel kurmay reisliğine 
getirilmiştir. Bu sıfatla 1917 deki mü
dafaa ve 1918 deki taarruz hareketle -
rini tanzim etmiş, fakat alman ordusu 
Pariıe çok yaklaıtığı halde mağlQ.b o -
lunca, genel kurmay reisliğinden isti
fa etmiştir. Bir ara ıiyaaal işlerle de 
uğraşmıştı. Çarlık Rusyasını içinden 
kemirterek mağlQb etmek Uzere Le
uin"l mUhUrl\1 bir yagon içinde alman 

topraklarından geçirtip Rusyaya gön
derten de odur. 

Siyasi Jaal.iyeılen 

Harbden sonra Ludendorf alman 
inkıllbile meydana gelen vaziyeti de 
devirebilmek için çok uğraımıg ve 
muhtelif hareketlere de karıgmııtı. 

Nazi hareketinin milteıebbiılerinden -
di. Bir ara Hitlerle arası bozulmuı, 
sonra gene düzelmişti. Kendisine ma
regalhk asası verilmek istendiği za
manı 

"- Mareplhk harb meydanlarında 
kazanılır.,, diyerek bu rütbeyi reddet
mesi gayet me§hur bir jesttir. 

Eserleri 
Ludendorf askerlik hakkında, yal

nız meslekten olanlar değil, fa~at bü
tün münevverler ve mütefekkirler ta
rafından büyük bir allka ile kargıla

nan birçok kitablar yazmıgtır. Karısı 
Mathilde, kendisinin baş yardımcısı 
idi. Son eserlerinden olup etrafında 
büyük bir alaka ve münakaşa uyanan 
Der Totale Krieg, "Top yektln barb,, 
adile gazetemiz tarafından türkçeye 
çevrilmişti. 

General geçen 9 nisanda 72 inci ya
şını kutlamıştı. 

Bütün alman gazeteleri Ludendor
fun ölümüne tahsis ettikleri uzun ya
zılarda parlak bir asker ve büyük sev
kulceyş üstadı olan müteveffayi med
hüsena etmekte ittifak göstermekte
dirler. 

B. Cemll Mardam 
bugün geliyor 

(Ba!Jı ı. inci sayfada) 

tündağ Perapalas otelinde misafir baş
bakan şerefine bir öğle ziyafeti verdi. 
Ziyafette ayrıca İstanbul komutan ve
kili, merkez kumandanı ve vali vekili 
de bulundular. 

Ankara'ya hareket 
Öğleden sonra B. Cemil Mardam 

Dolmabahçeye giderek tarih sergisini 
gezdi ve akşam ekspresin · arkasına 
bağlanan hususi bir vagonla Ankaraya 
hareket etti. Misafirimiz Haydarpaşa
da vali ve belediye reisi, İstanbul ko -
mutan vekili, merkez komutanı ve em
niyet müdürü tarafından uğurlandı. 

B. Mardam. neticeedn ümidli 
B. Cemil Mardam hareketinden ön

ce beyanatta bulunarak Ankarada dev
let adamlarımızla iki memleketi allka
landıran muhtelif işler hakkında te
maslarda bulunacağını ve neticeden 

21' - 12. 1931 

Katil bir delikanlı ! 
Erzurum lisesinde arkadaıını 
nasıl ve niçin öldünııüıttt ? 

Katil zanhsı Kemal, Kayseri lisesinde 
de bir ar.kadaşını ustura ile kesecekti 

Erzurum (Husuıi Muhabirimizden) - Bir buçuk iki ay evel 
fehrimizde tüyler ürpertici bir cinayet olmuf, liae talebelerinden 
Kemal adındaki bir delikanlı arkadaı ı Hamdiyi ıustalı çakı ile 
yaralıyarak öldürmüıtü. Bu facia ilk tahkikat aafhuına ıirmif 
bulunuyor. Cinayet ıöyle itlenmitti: 

Hamdiyi öldürmekle zanlı bu- dar arkadaşını iyice döğdü. 
lunan Kemal, Kayseri lisesinde Fakat Kemal hırsını bir tUrlU ıla
paraıız olarak devlet hesabına mamıttı. Nihayet arkadatını öldUrme• 
okuyordu. Çekingen, ürkek tabi- ğe karar verdi. Bunun için elindt 
atli bir çocuk, hazan sinirlerine kullanacağı bir vasıta yoktu. Bir bı
hakim olamaz, kendisinden U· çak satınalmağı dü9UndU. Paruı ol• 

madığı için arkadaglarına müracaat 
mulmıyacak hareketler yapardı. etti. Topladığı yirmi yedi buçuk ku· 
Bu yüzden Kayseri liıesinden rutu cebine koyarak bu paranın on 
Erzurum lisesine nakledilmiıti. bet kuruşu ile bir sustalı çakı aldı ve 

Geçen sene Kayseride bulunduğu bir bileyicide iyice biletti. Akfam ... 
sıralarda bahçede oynarken ayafına at altıya doğru mektebe döndil. 
bastıktan sonra kendisinden af dile- Kemal her zaman olduğu .gibi dur
miyen bir arkadaşını ustura ile kes- gun ve çekingen bir kenara çekilmlf 
meğe kalkmış ve iş o ;aman mahke- ve sessizce yemeğini yemiJti. Kafa• 
meye intikal etmişti. O zaman yagı- aında mütemadiyen yapacağı kötil işl 
nın küçilklliğü yüzünden ancak 10 tasarlıyordu. 
giln hapse mahkum edilmiş olan Ke- Yemeklerini yemiş olan talebe üst 
mal eldeki talimatnameye göre mek- kata çıkıyorlardı. Bu sırada Hamdi 
tebten tardedilmişti. Bu tard kararı- de oturduğu masanın batından kalktı, 
nı Maarif V ekAleti tasdik etmemiş başına gelecek feci Akıbetten haber• 
ve Kemali Erzurum lisesine naklet- siz, sakin adımlarla yemekhaneden 
mekle iktifa etmişti. çıktı ve merdivene yürildU. Kemal <>-

Cumhuriyet bayramının ikinci gü- nu gözlilyordu. Peginden koştu ve 
nü sabahleyin lisenin bahçesindeki merdiven batında ona yetieşrek ce
talebeler arasında bir futbol maçı ya- bindeki suıtalı çakıyı birdenbire ar• 
pılıyordu. Bu esnada katil Kemal ile kadaıının kalbine sapladı. Zavallı 
arkadaşı Eleşkird jandarma komuta- Hamdi niye uğradığını bilemedi, can 
nınm oğlu Hamdi yanyana durmuı- havliyle yemekhaneye koflll&k iste· 
lar, hem maçı seyrediyorlar, hem de di, fakat Kemal arkasından yine ye-
aralarında konuşuyorlardı. tiıti ve: 

Bir ara iki arkada§ 'imendiferin - Sen bati ölmedin mi? diyerek 
iyiliklerinden, Erzuruma vereceği ikinci bir bıçak darbesiyle arkadatı· 
büyük inkişaftan bahsettiler. Söz de- nın karnını parça parça etti. Bu hadi· 
miryolunun döşenme şekline· gelin- se orada bulunanları faşkın bir balo 
ce aralarında şiddetlice bir münakafl getirmigti. Hamdi hemen öldU. Ke
çıktı. Birisi rayın gu taraftan, öteki mal yakalandı. 
de bu taraf tan geçmesi lazım geldiği- Poliı dairesindeki ilk isticvabın• 
ni müdafaa ediyorlardı. Kemal fena da ve vakanın hemen akabinde eo
halde kızdı ve arkadaşına kUfilr et- ğukkanlılığını insana hayret veren. 
meğe başlıyarak onun Uzerine atıldı. bir tekilde muhafaza eden katil Ke
Etraftaki arkadaşlar yetiginceye ka- mal hidiseyi olduğu gibi ikrar etti. 

• • İhtiyar 
katili 

ermenının 

yakalandı 

Cinayeti iıliyen, Onnitin komıuıu 
İhsan adında bir gençtir 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Onnik .-------------
Acemiyan isminde bir ihtiyar, birkaç 
gün önce Üsküdardaki evinde ölü ola
rak bulunmuş ve polis derhal tahkika
ta baflamıştı. Bu tahkikat netioelenmiş 
ve suçlu yakalanmıştır. Cinayeti işle
yen, Onniğin komşusu İhsan adında 
bir gençtir. İhsan geçenlerde annesin
den para istemiş, fakat al~tır. 
Annesinin bu paraları bahçeye gömdü
ğünü sanarak, bahçedeki para gömülen 
yıeri görmüştür ümidiyle Onniği sıkış
tırmağa ve Biksık i.zaç etmeğe başla
mııtır. 

Onnik bu tacizlerden bıkıp delikan
lıyı kovunca, İhsan kendi kendine bir 
intikam planı hazırlamıştır. 'Günün bi
rinde kafayı tütsüledikten sonra teda
rik ettiği bir maymuncukla eve girip 
Onniğin eJyalarmı karıştırmış, ihti
yarın annesinden kaldığını umduğu 

altınları aramağa başlamıştır. 

Bu aralık gürültüden uyanan Onnik 
İhsanın bulunduğu yere gelince Ihsan 
elindeki rakı ıişesiyle ihtiyarın kafa
sına vurmuş, sonra da bağırmamaı>ı i
çin ağzını tıkanuştır. Onaan sonra da 
bıçagmı çekmiş ve ihtiyarın katasına 
rast gele saplayarak adaıncağıı:ı öl
dürmüştür. 

İhsan cinayeti işledikten sonra araş
tırmalarına devam etmi_ş, takat bir şey 
bulamayınca birkaç parça eşya aşırmış, 
evelce metnini bilaırdiğimız mektubu 
ya.zıp savuşmu~tur. 

İhsan sorguya çekilince cinayeti ol
duğu gibi anlatmıştır. 

ç~k ümidvar bulunduğunu söylemiş· 
tır. 

B. Cemil Mardam wrenle 
kar§ıÜJruıcak 

Ankarayı resmen ziyaret etmek üze
re, Suriye baıbakanı Bay Cemil Mar -
dam bu sabah saat dokuzda Ankaraya 
muvasallt edecek ve merasimle karşı
lanacaktır. 

Bay Cemil Mardam Ankarada kal
dığı müddetçe Türkiyenin misafiri o . 
lacak ve hükümet erkanımızla temas -
!arda bulunacaktır. (A.A.) 

Yozgatta ticaret odası 

heyeti seçimine hazırhk 
Yozgad, 20 (Hususi) - Yozgadd• 

bu ayın 23 ünde yapılacak ticaret ve 
endüstri odası seçiminde reylerin da
ğılmamasını ve verimsiz bir seçim mü
cadelesine yol açılmamasını temin için 
şehrimiz tacirleri bu akşam halkevinde 
Ziraat bankası direktörü B. Müslimin 
başkanlığında toplanarak o gün yapı· 
lacak eeçimin ana hatlarını tesbit et· 
mitlerdir. Bu suretle, çılanası melhuır: 
ola.z seçim mücadelesi çok samimi bir 
şekilde önlenmiş bulunmaktadır. 

ANKARA 
Borsası 

Günlük fiyat cedveli 
20 - 12 -1937 

Azam[ Asgari Vasati -- ~ 
Yumuııak butday 5.50 4.04 4.63 
Sert 4.95 4.00 4.60 
Mahlut 4.19 3.83 4.08 
Sünter 4.75 4.75 4.75 
Çavdar 4.18 4.18 4.18 
Arpa 3.19 2.85 3.00 
Yulaf 4.02 4.02 4.02 
Nohut 4.05 4.05 4.05 
Mısır 3.55 3.51 3.52 
Mercimek 4.09 4.09 4.09 
Bulcur 6.75 6.75 6.75 
Faıulyc 7.01 7.01 7.01 

Tiftik (1) 9.00 9.00 9.00 
(1) Kilosu 9 kuruştan muamele gör

milııtür. 
Ankara piy&1aımda mühim barı 

maddelerin vasati perakende fiatları: 

VAHİDİ KIYASİ 
METAIN ve 

tSMt KALİTE KUR US --Ekmek Birinci Kilo ıo 
Francala - . .. 14 
Koyun eti Kiloıu 40 
Dana eti so 
Sığır eti 

" 
ss 

Balık Torik. Adet 5S .. Kefal. 
" 
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H i K A Y E 11_. _And_a~ _ı 
TAYYARE POSTALARI 

Temizlik hastası 
Ankaradan kalkıı 14.10 
latan bula vanı: 16.00 
1ıtanbuldan kalk.ıı 10.00 
Ankaraya varıı 11,50 

NÖBETC1 ECZANELER 
Pazar : :f stanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez ,, 
Salı ı Ankara ,, 
C&r1amba Yeni ve Cebeci eczJcri 
Perwembe ı Halk ve Saka1"1'& .. 
Cuma Ece eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir ec.leri Panay hadisesi üzerine rupa ile imparatorluktan birini tercili 

etmek vaziyetinde bulunuyor. " 
HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

Hercün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

MATİNELER 
Cumartesi 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pu:ar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Japon İmparatorunun tarziye Fransa 
• • k d ? Tuna havza ında huzur ·uzluli 

vennesı müm ün mü ür • Fransız gazeteleri, mütalealarrnı ye
Pazar ve cumartesi güıılerinden baıka 
HALK sinemaamda herıiin H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Amerikanın Panay hadisesi dola-.---------------
yısiyle Japonya imparatorundan tar
ziye istemeıi dolayısiyle bir yazı ya
zan ingiliz muharriri Ward Price, 
Japonyanın eski teccrrüd siyasetin
den, nihayet 1854 senesinde amiral 
Perri'nin bu memleketle bir ticaret 
muahedesi yapmağa muvaffak olma
sından, siyast ananelerin Japonyada 
tamamiyle hUkUm sUrdilğündcn bah

lurlaraa o zaman, bütün yabancı dev
letler, Japonyanın prkt Aıyada ne 
büyük bir huzur ve sükQn amili ol
duğunu takdir edeceklerdir. 

niden B. Delbosun seyahatine tahsis 
etmektedirler. 

Lö Jurnal dö Sen Faris, diyor ki : Film deiitme aünleri: Puarteıl ve Cuma 

LU'ZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yananı ihban: 1521, - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 -1024. - Şchirlerarası: 2341 • 
2U2. - Elektrik ve Havapzı Anza Me. 
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anha
n: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicaml civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 3259. - Yeni-

aebir ,Havuzbaıı Bizim takıi: 2323 -
Havuzbaıı: 3390. settikten sonra diyor ki: 

"BUtiln bu devirlerde güneş ma
budunun sillftlesinden geldiğine ina
nılan japon imparatoru, idart işlerle 
uğraşamıyacak kadar mukaddes bir 
1}Clhıs telakki olunmuştur. Onun adı
na bu i§leri, veraset tarikiyle gelen 
asilzade bir Şogun idare eder ve da
imyos denilen eski derebeylerinden 
mürekkeb bir heyetin başında bulu

OTOBUSLERİN İ 1 k n S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Aktanı 
tıt Son 

ıefer ıefer 
Ulus M. dan K. dere'7e 6.45 23.00 
K. dereden Uluı M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Onu, Temiz Ali diye çağrxrlardr ve 

1 

lırdı. Uzun tereddüdlerden sonra Çaııkaya'dan Uluı M. na 7.lO 

ınektebte uzaktan yakından kendisini nihayet elini korka korka uza- Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 
~ımıyan bir tek talebe yoktu: Hiç tır, bir cedvel tahtaaiyle gözünü kirl~- Dikmen'den Uluı M. na 8.00 

kıınseye benzemiyen tabiati ile o ka- ı ten §eyleri oradan alarak ımıfın bır Uluı M. dan Keçiören'e 6.00 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

dar herkesin merak ve alakasını tahrik kö,esine atar, ıonra, bütün gün devam Keçiörenden Ulua M. na 15.30 
CtJni§ti. edecek olan temizlik funeliyesine baş-

21.00 
21.30 

Uluı M. dan Etlik'e Adının evveline temiz ıııfatımn ila- lamak Uzere ıırasına oturdu.. Etlik'ten uıuı M. aa 
\re edilmesi boşuna değildi, pek az la- Bu gözün, bu mikrop yuvası haline 

6.30 
7.00 

20.30 
21.00 

kab onunki kadar hak edilmiştir, deni- gelen gözün temizlenmesi nasıl büyük, g!b!~ci!:°ufuC:;.f~ 
1~bilir. Temizlik merakı, onda adeta müthi9 bir ittir, bir t:ısavvur edin· 0-

1.00 
7.00 

20.30 
20.30 

bır hastalık halindeydi. nun gözü, fakat bu bır tüvalet dolabı Cebeci'den As. fabL ra 
Aa. fabL dan Cebeci'ye 

Sabahleyin kahve altıya bir an evvel kadar garib ıeylerle dolu idi. Fırçala~-, 
cs.so -11.ıs 

Y~tişmek için her:kesin acele ile giyi- taraklar, aynalar, boy boy kolonya ~- S. puan'ndan AkklSprli'ye 8.30 
l'lıp dışarıya fırladığı yatakhaneden en şeleri, manikür takınılan, ayakkabı cı- Akköprli'den S. pazarı'aa -
10nra o çıkardı. Çünkü aralarında kil- laları, türlü türlü dezenfckt~n il~çlar. 
ÇÜk birer mesafeyle yanyana dizili Sınıfta bulunmadığınız bır glin ho
llıus)uklarda talebelerden bir tek kişi canızın vermiş olduğu dersin. z~bıtl~
k~dıkça 0 yıkanmaya gidemezdi. üs- rını bütlin arkadaflarınızdan ıstıyeb.ı
tU~e uzaktan bir damla suyun sıçrama- lirdiniz, fakat on~an asli 1 Yabancı bır 
61 ıhtimali onu deli etmeye kafidi. Ya- elin defter veya k~t~bının yapraklarına 
takhaneden son talebe çıktıktan sonra dokunmaıı onun ıçın en korkunç ıaa · 
;-atağından kalkar, musluk başına ge: metti. Oğ~etmene ~a~ifeleri herkes 
Ser \re bitmez tükenmez ttivaletinc baş- defterler i§iınde verdığı halde yalnız 
1Cltdz. Talebeleri bir an evvel v~ vaktin- o bir klğıda yuıp götürilr, ve tuhih 

1.15 
9.45 

Yenişehir, İıtaıyon ve Bakanlıklara 
her ıaatr beı geçe muntazam seferler 
•ardır. Pazar f{inleri ilk aeferler birer 
aaat ıonra baılar. 

POSTA SAATLERİ 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare postası 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 

~ Haydarpa5aya 
\lC a§ağıya indirmek için yatakhaneleri edilmi' kiğıdını alınca dere sonunda : Her sabah 8.20, her 

akeam 19.15 ve 19.45 
de (Sah, persembe, cu
martesi Toroı ıürat), 

d.olaşan nıuidler kaç defalar, bu gc- doğruca çöp ıepetine atardı. . 
Silaneleri yüzünden ona eczalar yaz- Teneffüslerde herkes, ~5ie~e ıner- Samsun hattına 
~şlar, fakat ne nasihat, ne de şiddetin ken, o ıxraıının altına gızlenıp mu-
1.iz~rinde her hangi bir tesir yapama- idin gözilnd~n. kurtulur, bütün ar~
dıgını görerek nihayet onu kendi hali- da9ları ne,e l§itnde oynarlarken o, bır 
ile bırakmaya mecbur kalmışlardı. tUrlU tamamlan.mıyan temizliğine de-

: Hergiln 9.35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amaaya bu 
hat tlzerlndedir). 

Diyarbakır hattı : Herriin 9.40 
Zonaııldak hattı : HercUn 15.00 
Kırıkkale7e ra7otobüı 16.05 'Cecelcri, bu halin tam aksi vaki olur- vam ederdi. 

du. Bütün arkadaşları yüzlerini yıkı- . Kendisini tanıyanlar, sel~~~a~ i. G UN L U K : 
Y~rak yataklarına girdikten sonradır çın ona el uza~lard~ ~unlcu. elını 
~~o musluğun başına geçer ve dönüşte bi~ baş.k~ının elın~ degdırme.nın . t~- • 

0 
ı.nı bilir kaçıncı uykularına dalmış ~z f\_lı ıçı~ naıııl bır az~b t~9kıl e.ttığı-

Arabt - 1356 
17 Şevval 

S. D. 

Rumf - 1353 
Birinci klnun 9 

S. D. lan karyola komşularını uyandırarak nı bılırler~ı .. Huyunu bılmıye~ bı~ ya-
0niardan azar işitirdi. Çünkü musluk bancıya elını uzatmak mecbunyetınde Güneı 7 22 
batı, temiz Alinin gecelik tüvaletinde kaldığı ~amanaa, orad~ ayrılı: ay- "'""""'"'"'"'~~~~~~~!!'!'!!!""!~'!1111!"'"'"'11111!! 

Akşam 16 43 

~tak birinci kısmı teşkil ederdi. Ya- rılmaz, mıkroplarıru temızlcmek üzere 
tagınuı başına dönünce, temiz bir hav· kendini muıluk ba9ına dar "':tardı. 
1~ .alarak patiska entarisinin - renkli Onun her halinde ayrı bır. gara~t 
l>ılaınalardan hoşlanmazdı • üzerine vardı. Fakat hayatının en garıb hldı
''çramış olan su damlalarını uzun za- seıi nedir bilir miıiniz ? Hıfz111ıhha 
~an siler, yatağının çarşafında mu- deninden ıınıf ta kalmak 1. 
b Yycı toz tanelerini silkeler, ayakka- HlKA YECİ 
f ilarını parlatır, dolabını yüzlerce de
~ ~Çıp kapar, ve ancak geç vakit, bin 

htnarnla yatağına girebilirdi. 

b 1'eıniz Afüıin temizlik endi~elerinin 
~akşam ve sabah tüvalctleriyle tat
hu 11.edildiğini hiç sanmayınız. Onun 
fııet~n hayatı fasılasız bir temizlik a-

11Yesinden başka bir şey değildir. 
Sınıfta, hoca dersini takrir ederken, 

() di 
f:.' 

1 
nlenıekten bambaşka şeylerle meş-

lt 11 ~lurdu. Birinci derste manikür ta
d lınıyıc tırnaklarını temizler, ikinci 
d~~e .mini mini bir tırça ıle ve nazarı 
fı tı celbetmemeye çalışarak üstünü 
SÇalar. 

Amerika' da açılacak sergi 
ve Türkiye 

1939 senesinde Amerikada açılması 
tekarrür eden enternasyonal büyük 
sergiye Ankara ticaret odası da davet 
edilmiştir. Sergi komitesinden gelen 
mektupta, bu ıergiye bilhassa endüs
tri ve zirai istihsal!t bakımından iki 
memleketi alakadar edecek mevzular 
dairesinde iştirak edilmesi rica edil
mekte, ve Türkiye için büyük teshilat 
gösterileceği vadedilmcktedir. 

2ıi 0ntaki derıılerde kitab ve defterleri
~~ Y~prakıarını teker teker a§iarak, be- Amerika 
ıu bır mendille bunları silerdi. Ve bü

yeni harb 
yaptıracak ı,_jfbu ameliyeleri erken bitirmeye mu gemileri 

tlli .ak olursa, gözünde aakladığı mini 
tııını b.~r minderi çıkararak sıra kapa
<ırtfjı:ı. Uzerinc koyar, hocanın gözleri 
~cC:de, başını bu mindere yaslıyarak, 
~ ~i Uykusuzluğunun acısını çıkar-

Muhtelit takima 

çağırılan futbolcular 
Bölge futbol ajanlığı Bükreı muh· 

telitine karşı cumarteıi ve pazar gUnU 
oynaması muhtemel iki takıma girecek 
oyuncuları seçmiıtir. 

Bize verilen ma.Himata göre, Anka
ra Jikinde maçlara iıtirak eden takım
larda muhtelite girmeğe l!yık birçok 
futbolcular bulunduğundan kadro ge
niş tutulmuştur. Bu suretle iki gün ay
n ayn takımlar çıkarmak imkanı ha
sıl olacaktır. 

Futbol Ajanlığının tebliği ıudur: 

Bölge Futbol Ajanlığından : 

ı - 25 ve 26 • 12 - 937 cumartcai ve 
pazar gilnlcrinde Bükreı muhte
litiyle Ankara muhtelit takımları 
araaında yapılacak müsabakalara 
iıtirak edecek ıporculnn isimleri 
apğıya yazılmıştır. 

2 - Bu ıporcuların 22 - 12 - 937 çar
§4lDba günü saat 14 de Şehir Stad
yomunda malzemeleriyle hazır 
bulunmaları ... 

nur. 
İmparatora teabbild, yalnız japon 

zabitinin bildiği bir şeydir. Bunu 
garbhlar anlıyamazlar. 

Bundan 25 sene önce rus - japon 
barbı kahramanlarından general Nogi 
karısr ile beraber, imparator Meiji
nin cenaze alayı dolayısiyle Harakiri 
yapmı9lardır. 

Bu hareket, japon gençliğinin va
tanseverliğine bir nümune gibi göste
rilebilir. 

... Harb zamanında ise Japonyada 
sivillerin hükümet Uzerinde hüküm 
ve nüfuzları kalmaz. Biltiln idare ge
nerallerle amirallara geçer. Umumi 
kararg~h da doğrudan doğruya impa
ratorun emrindedir. 

Harb eden kuvvetlerin kumandan
ları bir tek şef tanırlar ki o da impa
ratordur. Fakat bu imparator, Tok
yonun ortasındaki sarayının yüksek 
duvarları ortasında bir nevi tanrı gi
bi yaşar ve hükümet işleriyle doğru
dan doğruya temasa geçmez. 

Zabitlerinin ona karşı besledikle
ri saygı hududsuzdur. Bir gün impa
ratorun huzurunda bir japon zabiti 
atından dilşmilştil. O zaman bana de
diler ki: 

- Eğer imparator, kendlıinl af
fettiğine dair bir hediye göndcnniye
cek oluna bu ubit bu akp.m evinde 
Han1kiri yapacaktır.,, 

İ9te bu ve bu gibi sebeblerden do
layı, Amerikanın, kendi kumandanla
rından birisinin yaptığı bir iıten do
layı tarziye verebileceğini hatıra bile 
getirmemelidir. 

lngillere 
Nankin'in zabtı bir l:)a§Iangıçtır 

Taymiı gazetesinin Tokyoda bu
lunan muhabiri bildiriyor: 

Nankinin düş.mesinden sonra ja
pon hariciye nezaretinin yapmasına 
intizar edilen beyanat henüz verilme
miş olmakla beraber Başvekil Prens 
Konoe, bu mesele hakkında gazeteci
lere beyanatta bulunarak demiJtir ki; 

- Nankin hUkümeti, Japonyanın 
ne derecede kuvvetli bulunduğunu 
yanlış heaablıyarak japon aleyhinde 
bir siyasete girişmiş, bu yilzden ken
di felliketini davet etmiştir. Bununla 
beraber, hlili Çinin aklını ba9ına top
layıp Japonya ile birlikte çalışmak 
kararını vereceğini ümid etmekteyiz. 

Çan - Kay - Şek, mukavemet ede
ceğini sliyliyor. Halbuki artık elinde 
kuvvet kalmamı' ve kendisi de bugün 
ufak bir kumandan haline gelmiştir. 

Japonya, düşmanı i~ harb etmek
ten geri kalmıyacaktır. Fakat biz, 
Çin milletinin mukadderatına karşı 
da lakayıd kalamayız. 

Nankin hükümeti, bugün tamamiy
le mahalU bir hükilmet haline gel
miştir. Bununla beraber, kendisi ken
di vaziyetini takdir edememektedir. 

"Garb blokunun muvakkat harabisi 
ve Berlin • Roma mihverinin tc§ekkü
lünün Tuna havzasındaki huzursuzlu
ğu bilhassa ağırlaştırmış olduğu mu
hakkaktır. Çekoslovakyanın bir tazyi
ke maruz bulunduğunu ve bu tazyike 
karşı onu himaye etmeğe ne küçük an
tantuı, ne fransız i ttifakmın ve ne de 
Milletler Cemiyetinin kafi olmadığı 
aşikardır· Bu sebebten dolayı ingiliz
ler, Çekoslovakya devletinin vahdetini 
ihlfil etmiyccek olan bir takımfedakar
lıklar mukabilinde Almanyanın göste
receği zamanı esas tutarak Avrupayı 
yeniden tensik etmek için yeni bir plan 
tasarlamaktadırlar. 

Bu vaziyet karşısında Japonya, 
kendine dilşman olan idarelere ve as
kerlere karır barba devam etmekle 
beraber, masum Çin halkının bayat 
ve mukadderatı ile de yakından arn
kadar olacaktır. 

Tokyoya verilen nota 

Deyli Hera/d yazryor: 

İngiltere, Japonyaya sert bir 
nota gönderiyor. Hakikatte bu nota
nın sert olmasına da lüzum vardır. 

Bu notanın Çindeki ingiliz mal, 
mülklerine, ingiliz vatandatlarına 
yapılagelmekte olan taarruz ve hü
cumlara bir nihayet vermesini uma
rız. 

Fakat bunun nihayet vcremiyece
ği bir şey varsa o da uzak prkta ja
ponların girişmiş oldukları barbarca 
cinayetler ve fecaatlerdir. 

Gene bu, japon militaristlerinin 
çamurlar içine düşilrdüklcri enternas
yonal kanunları da bulundukları yer
lerden kaldıramıyacaktır. 

Gene böylece Japonyanın kendine 
meydan okumayan Çine karşı reva 
gördüğil cinayetlere bir sed çekilemi
yecek, böylece uzak şarktaki fecaatler 
nihayet bulmıyacaktır. 

Ve netice olarak Japonyanın bü
tün §arkta kanunsuz bir şekilde kur· 
mak niyetinde olduğu ve kurmağa 
giriştiği diktatörlilğün önüne geçil
miyecektir. 

Bütün bunları yapabilmek ıçın 
notadan daha fazla şeylere lilzum 
vardır. 

Hakikat şudur ki hilklimetin 1931 
de Milletler Cemiyetinin uzak 9arkta 
tatbikini iıtediği siyaseti reddetme
sinden beri, İngilterenin burada ka
nunsuz ve yolsuz hareketleri önlemek 
için baı vurduğu bütün çareler hü
kümsüz ve tesirsiz kalmaktadır. 

Hükümsüz ve tesirsizdir; çünkü 
tutulan yol, bir nota göndermek, tar
ziye ve mesullerin cezalandırılması
nı istemekten ibaret kalıyor. 

Uzak şarktaki anarşi, kanunsuzluk 
ve saldırganlık, başlıbaşına bu köh
ne ıiyasctin bir şeye yaramadığını 
gösterecek bir delil sayılabilir. 

Bu işte geç kalındığı muhakkak
tır. Fakat Uzak §arkta vaziyet bir 
kat daha berbadlaştığı için eğer İn
giltere, Fransa, Amerika, Ruııya ve 
buna benzer devletler elbirliği ile 
bunun önüne geçmezlerse akıbet da
ha feci olacaktır. 

İngiltere için elzem 
olan politika 

Observer gazetesinde, uzak 9ark ha
diselerinin lngiltcrede yapacağı tesir
leri tetkik eden Garvin, §Öyle yazıyor: 

"İngiltere siyaseti, ana. vatanda ol
duğu kadar Akdcnizde ve uzak şarkta
da yığm halinde miltkilat biriktirdi. 
İngilterenin ancak bizzat kendisinin 
mesut olduğu zafın en vahim neticeleri 
bugün kendini uzak şarkta göstermek
tedir. Bunu son hadiseler isbat eder. 
Büyük Britanya imparatorluğu için 
elzem olan siyaset ananevi ingiliz do
nanmasının hareket serbestliğini ye
niden kurmaktır ki, bunun için de 1n
gilterenin Avrupa siyasetini baştan ba
şa değiştirmek icabeder. 

İşler her şeyden önce 
Berline bağlı 

Pragda ncşredilmi§ olan nihai tebliğ, 
ingiliz telakkisine prensip itibariyle 
muvaffakat edilmiş olduğunu göster
mektedir. 
Şimdi bilinmesi Hizımgelen nokta, 

hakikaten hoş arzular beslemekten vaz 
ge§ierek ameli tahakkuk sahasında cid
di gayretler sarfına karar verilmil) o
lup olmadığıdır. Fakat bu, her şeyden 
önce Bcrline bağlıdır.,, 

Ekselsiyor gazetesinde Marsel Payi 
Varşova, Bükrcş, Belgrad ve Prag gö
rüşmelerin nnctayicini tekrar ettikten 
sonra şöyle demektedir : 
"Fransız dış bakanının dostluk tur

nesinin blancosu, müsbct bir blanço
dur.,, 

Muhtemel tehlike karşıısında 
F'ransa ve müttefikler 

Epok gazetesinde B.Donadyö, ycu:ı
yor: 

" B. Delbosun seyahati, Fransa ve 

müttefiklednin muhtemel tehlikeye 
karşı koymak hususunda sıkı surette 

birbirine bağlı kalmakla beraber bü• 
tün komşuları ile iyi münasebetlerde 
bulunmak temayülünü beslemekte ol
duklarını gösterecektir. 
Şimdi söz, B. Hitler ile B. Musolini

nindir. 
B. Delbosun Berlindcn geçerek B. 

Fon Noyrath'ın göstermiş olduğu cc
milck~r hareket, Fransada sempati ilo 
karşılanmııtır. Fakat bu hareketi Al· 
manyanın sulh arzusunda olduğunu bi
ze isbat edecek olan sarih hareketin 
takib etmesini bekliyelim. Führer, İn
giltere ve Amerika ve merkezt vıe şarkl 
Avrupa ile birleşmif olan Fransanm 
uzattığı eli acaba reddedecek midir ? 
Hitlerin vereceği cevabın bir red ol· 
mıyacağı henüz ümid edilmektedir. 

Esnaf Cemiyetleri yardım 
Sandığı 

Esnaf cemiyetleri bu sene, geçen se
neye nazaran büdcesini bir bu§iuk miı
li artıracak derecede büyük bir inki,af 
göstermiştir. Y~ nizamname hilkiim
lcrine göre, cemiyet için hazırlanan te
avün sandığından d-olayı bütün Ankara 
esnafları arasında büyük bir memnu
niyet vardır. Cemiyete kaydolunma:k
ta geç kalanlar kayıdlarını yaptırmağa 
başlamışlardır. Önümüzdeki sene için, 
cemiyet teavün sandığına 7.000 liraya 
yakın bir &ennaye konacağı tahmin e
dilmektedir. 

Ankara ticaret odası büdcesi 
Ankara ticaret odasında 1938 senesi 

büdcesi hazırlıkları yapılmağa bavlan
mıştır. 

S ~ere derin bir uykuya dalardı. 
l'aha~ıfın muzib §iocukları, Ertuğrul, 
,

1 
ın: Rüştil, Temiz Alinin can düş

t~1Ydi. Ona etmedikleri oyunu bı
li1tı lar, 90cuğu dtli edecek muzib-

Vaşington, 20 (A.A.) - Deniz ba
kanlığı kongreden, cvelce inpsına me
zuniyet verilmit olan iki zırhlıdan 
batka, her biri 60 milyon dolara mal o
lacak iki zırhlı, iki hafif kruvazör, 6 
denizaltı gemisi, 8 torpido muhribi, 
muavin gemisi, bir petrol gemisi ve bir 
remorkör filotillası inpın için tahsi
satın artırılmasını iıtemiıtir. 

Ankara Spordan: Cihad, İskender 
Ankara Gücünden: Musa, Yaşar, 

Osman, Abdül, Enver, Hamdi, Fahri .. 

Nankin milli hUkümetinin bir göl
geden başka bir fey olmadığı anla
şıldıktan sonra, herhalde, onun yeri
ne başka bir hükümet gelecek ve bu 
yeni hükümet Çin ile elbirliği ede
cektir. 

Binaenaleyh, alman mesel~si halle
dilmeli ve İtalya ile de tam bir sureti 
tesviyeye varılmalıdır. İngiltere Av· 

1937 ı;enesinde gerek kaydiye ücreti 
ve gel'Ckse kazanç oda hissesini verme
miş olanların bir listesi hazırlanmış, ve 
ilk içtimada bunlar hakkında lazım ge
len kararların ittihazı kararlaşmıştır. 

'htcr bulunurlardı. 
tlli~ ese1a, sabahleyin her tarafı terte
tin ettiğine emin bir halde kalb buzu- Almanya' da musikiye 
açtıi sınıfa inip de sırasının kapağını 
fııtb ; 21Unan, temiz Ali, bir çift kirli 
o~ ç~.rabiyle karşılaşırdı. 

ili~. G~· boyle bir zamanda görmeliydi
tlcıı1 °2leı-i bir yılana rastlamış gibi, 
l\ğı~e geri çekilir, o menfur ,eyleri 
illede klı gözlerle, ne yapacağını bil
~~1~ dakikalarca seyreder. Bağırıp 
tlirı sının fayda etmiyeceğini, bü
~lu sınıfın kendi aleyhinde müttefik 
t~ l'lduğunu bildiği ir:in sesini çıka-

z, dehşetle donmut gibi bir hal a-

aanaür konuldu 
Berlin, 20 (A.A.) - Bütün ecnebi 

milJ:ikleri, bundan böyle alman müzik 
odasının sansürüne tabi olacaktır. Bu 
babda isdar edilmif olan emirnamede 
alman müzik odası reisi, bu tedbirden 
maksad, arzu cdilmiyen müziklerin al
man milleti üzerindeki tehlikeli ve za
rarlı tesirini tevkif etmek olduğunu 
beyan etmektedir. 

Gençler Birliğinden: Milnir, Ali, 
Nuri, Kadri Hasan, Selim .. 

Harbiye İdman Yurdundan; Sabri, 
Celal, Şükrü, Abdurrahman, İzzet, Şe
rif. 
Muhafız Gücilnden: Fuad, Cahid, 

Rıza, Naci, Saffet. 
Demir Çan.kayadan : Yaıar, Mustafa 

Rapid Yunanistana 
gidiyor 

Atina, 20 (A.A.) - Viyananın "Ra
pid" futbol takınır, yortular münasebe
tiyle, üçü Atinada, biri de Selanikte 
olmak lizere dört maç yapmak için bu 
cuma günü buraya gelecektir. 

Dünya bir ihtilal içindedir. Çin, 
ancak, Japonya ile dost geçinmek su
retiyle kendisine milli bir sistem ya
ratabilir. 
Şimdiki mücadele Asyanın ,arkın

da bir facia doğurmuııtur. Japonya, 
bu faciaların tekrarlanmaması için 
çok esaslı tedbirler almaktan çekin
miycccktir. 

Bu itibarla şunu söyliycyim: Nan
kinin düşmesi, bizim Çindcki işimi
zin bir başlangıcı sayılmalıdır. 

Eğer, çinlilcr bu lüzumsuz ve fay
dasız mukavemetten vaz geçecek o-
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Salim İlkuç<in'a 
aid bazı hatıralar 

Salim'in tayyare ile Kahire seferini 
gene Salimden dinleyiniz 

-2-
Yazan : Orhan Aydar 

Salim ve Kemalin Edremid tayyare•i Kahire yolunda 
Bu vakadan bir sene sonra (1910) 

Alman ordusundaki yenilikleri or
dumuzda yaymak vazifesiyle Alınan
yaya gönderilen askeri heyet arasın
da Salimi de buluyoruz. Genç yUz
başı her yeniliği görmek üzere gel
dikleri bu yerden hava işlerini de 
görmeden memlekete dönmek istemi
yordu. Arkadaşları onun havacılık 
hevesini biliyorlardı. (Tigel) den ge
çerken bu genç yüzbaşının taşkın ar
zusunu öğrenen bir baloncu zabit ona 
beraberce uçmağı teklif etmişti. Bu, 
mülazım Zümerfild ismindeki meş
hur Alman baloncusu idi. O giln ol
dukça uzun sürecek bir rekor uçuşu
na ha :ırlamyordu. Beraberce yüksel
diler. Çok sert bir rüzgar esiyordu. 
Fakat balon kolaylıkla 1.800 metreye 
ltadar çıktı ve dört buçuk saat sonra 
(I".i.\) de> indi. YU.<.u49• 0..1bn b ... ilk 

uçuşiyle, bu yenilmez inanı ile o gün
den k-;lnyesi hizasına ''iyi bir havacı 
olabilir,, kaydını geçirtmişti. 

••• 
1911 senesinde hükOmet tayyareci

liğin daha ziyade perfeksiyonunu 
beklemeden ordumuz için Fransaya 
tayyareler ısmarlamıştı. Tayyare si
parişlerimizi talebe zabitler gönder
mek takib etti. Trablusgarb harbi he
nüz devam ediyordu. O sıralarda 
Salim Pariste Trablusta çarpışan bir 
avuç Türk kahramanına para, cepha
ne gönderen gizli teşkilat arasında 
çalışıyor, işinden ve vaktinden tasar
ruf edebildiği günlerde Fransız tay
yareciliğinin faaliyetini yakından ta
kib ediyordu. İstanbuldan gönderilen 
gönüllü talebe kısım kmm Parise 
geliyor Versaydaki Bile tayyare mek
tebine devama başlıyordu. Salime d : 
arkadaşlarına iltihak etmesi için emir 
gelmişti. Bu hummalı okuma ve uç
ma devri uzun sürmedi ve tayyareci · 
lerimiz altı ay sonra 1stanbula dön
düler. Bütün kurslar bitirilmiş ve 
bröve alınmıştı. Fakat harb içinde bu 
lunan bir ordunun ileri gözcüsü de
rnek olan bu tayyarecilerin tecrUbele
ri pek azdı. Türk zabitinin vazife ve 
meslek aşkı en kısa günlerde bu boş · 
luğu doldurmakta gecikmedi ve bu 
kahramanlar Balkanların barut kokan 
havalarına kanadlarını gerdiler. 

Harbin ikinci devresinde TUrk or
dusu Edirneye Meriç boylarına ko
,arken Türk kartalları bütün hızla

riyle Bulgaristan içerlerine kadar 
uçt· Jar ve bozgu.,a uğrıyan düşman 
kuvvetleri hakkında geriye faydalı 

haberler getirdiler. Bu kahramanlar 
Fethi, N .ıri, F csa, Fazıl ve Salimdi. *. * Tayyarecileri~riizin şere f yolunda 
giriştikleri bu ateşli çalışmalar mem
lekete az zamanda değeri ve bilgisi 
çok pilotlar kazandırmıştı. Bugün· 
lerden birinde Fazılın henüz tayyare
si hazırlanmamıştı. Arkadaşlarından 
geri kalmak ta istemiyordu. Mert ve 
tok hareketleriyle kendisini herkese 
sevdiren Salime geldi ve ufak biı 
antrenman için tayyaresini istedi. 
Tayyarelerin pek sayılr olduğu bu 
devirde böyle bir teklifi kabul etmek 
büyük bir fedakıirlık demekti. Fazıl, 
arkadaşının tereddüt ettiğini görün· 
ce ona şu teminatı verdi : "Korkma 
kırarsam kendi tayyaremi sana veri
rim . ., 

Sevinçten gözleri yaşaran Fazıl 

o gün ; uçuşsuz kalmadı. 
Balkanlar harbi bittikten sonra 

tayyarecilerimize İstanbula dönmek 
emri verilmişti. Yüzba§ı Salim Kırk

larelinde bulunuyordu. Kemalle yola 

çıktılar. Sisli ve bulutlu bir hava idi. 
Her taraftan bulutlar fışkırıyordu. 
Neredeydiler, bunu kendileri de bil
miyorlardı. Pusulada 15 derecelik bir 
yan açıklığı gören Salim İstanbul 
yerine Anadolu toprakları üstüne 
düştüklerini söylüyor, rasıdı da lsti
ranca hizalarında olduklarını iddia 
ediyordu. Tam bu sırada karşılarında 
bir göl belirdi, Sapanca zannettiler, 
Manyas gölU imiş, İndiler. Köylüler 
Marmarayı aşan kahraman tayyareci
lerini o gece bırakmadılar ve miııafir 
ettiler. 

Ertesi gün hava gene fena idi. Mar
mara üzerinde soğuk ve sert bir rüz
gar esiyordu. Marmara yolcuları Ban
dırma üzerinden İstanbula uçarken 
Yeşilköy meydanında toplanmı~ bir 
kalabalık gördüler. Bu kalabalık 
Fıcıusaaan buuılıul yoııyıe Mıısıra u-
çan Dokur ve Ru'yu bekliyordu. Mar
mara denizini aşan kahraman türk 
tayyarecilerinin bu muvaffakiyeti, 
bütün gözleri tayyarecilerimiz üze
rine çevirtmeğe kafi geldi. 

Bleryo'dan sonra Manş denizini 
Jak Döleseps, Rols, Muvasan, Sop
viz, Sesil Greys, Piyer Periye, Ved
rin gibi muhtelif milletlere mensub 
tayyareciler geçmişlerdi. Fakat Lon
dra ile Paris arasında ilk gidip gelme 
uçuşu Salme'nin 7 mart 1912 teşeb
büsiyle başlar. Bu tarihten az bir za
man sonra Türk havacıları Edirne 
ile İstanbul arasında ve Marmara üze
rinde toplu ve yalnız olarak uçma
ğa başlamışlardır. 
Manşın geçilmesinin tayyarecilik· 

te bugünkU büyük terakkilere yol a
çan ilk ve ciddi bir teşebbüs olduğu 
düşünülecek olursa, tayyarecilerimi
zin bu ilk devrelerde malzeme nok
sanlıklarına rağmen böyle rnuvaffaki
yetler kazanmak suretiyle havacılı
ğın tekemmülüne ne büyük hizmetler 
etmiş oldukları anlaşılır. 

*•• 
Fransızların ta uzaklardan gelip 

İstanbul üzerinden Torosları aşarak 
Mısıra uçması üzerine bizde de böy
le bir konkur açzldı. Ve bu seyahate 
Fethi ve Nuri seçildiler. Fethi, Şeria 
ovasında Sadık ile Nuri de, Yafada 
denize düşerek havacılığımızın ilk 
kurbanları oldular. 

Fakat Kahire seyahati türk tayya
recileri için milli bir arzu olduğu ka
dar bir şeref meselesi halini almıştı. 
Lord Kiçncr, Kahireye inecek Türk 
tayyarecilerine "kollarım açıktır., di
yor, İzmir halkı tayyarecilerimizi 
görmek ve onları bağrına basmak için 
bekliyordu. Kahire seyahatinin İzmir 
üzerinden yapılmasına karar verildi. 
22 Şubat 1329 günü Florya üzerinden 
Salim ve Kemalin Ertuğrul tayyaresi 
denize açıldı. İstikamet pusula ile 
Kapıdağ yarımadası. Ertuğrul ufak 
bir zaviye ile iki saat kırk beş daki
kada, bayraklarla süslenen meydana 
indi. Ertesi gün deniz fırtınalı ve ha
va da yükselmeğe başlamıştı. Çanak
kale halkı Ertuğrulun hareketini te
hire çalışıyor, İzmirle Edremit te 
"bize gel halk üç gündür kırlarda, ba
yırlarda sizi bekliyor., diye telgraflar 
yağdırıyorlardı. Her iki tarafın arzu
sunu yerine getirmek için Edremit 
yoliyle İzmire uçan tayyareciler sa
niyede 15 metreden fazla esen bir 
rüzgarla karşilaştılar. Ertuğrul Eren
köyünü 1000 metre irtifadan geçtik
ten sonra rüzgar süratini daha fazla 
arttırmış, ve tayyareyi yerinde sayar 
gibi ilerlemekten alrkoymuştu . Bu es
nada bir bora tayyareyi kapladı ve 

ULUS 

Vaydman daha başka 
cinayetlerin de faili mi? 

Roje Löblon'u Milyon'un 
öldürdüğü anlaşılıyor · 

• 
Milyon'un üzerinde bulunan 'tat;ancanın 

kalibresi 6.35 Roje Löblon'nun yarasındaki 
kurşun 6.35, Vaydman'ın tabancasının 

kalibresi ise 7 .65 dir 
Her geçen gün Fransada yakalanan 

ve 6 cinayetin faili olan Vaydman me
selesine öyle korkunç yeni hakikatler 
ilave etmektedir ki ,artık bu kadar 
müthiş ve asabı bozucu şeyler işitmek
ten bıkmış olanların, bir gün ever her
şeyin katiyetle meydana çıkmasını ve 
canilerin layık oldukları cezaya çarpı
larak, aktüalite sahnesinden çekilme
lerini istememeleri mümkün değildir. 

Vaydman adeti bir fenahk mütehas
sısıdır. Bir kılı kıpırdamadan kimbilir 
kaç kişinin kanına girmiş olan bu kor
kunç haydud, şimdi de, itiraflarını 
damla damla vıererek, herkesi heyecan 
ve azabda yaş_.atmaktan zevk alıyor gi
bidir. Aleyhinde bir sürü yeni deliller, 
ip uçları vardır. "E", "G", "G.0", "M. 
~." ve "M:G" markalı bir sürü kadın 
çamaşırları La Vulzi villasında bulun
muştur. Bunlar katilin daha başka kur
banlarına mı aiddir? Yoksa çalznmış 
eıyadan mı ibarettir? Başka hiç bir ci
nayeti olmadığında ısrar eden cani, bu 
hususta zihinleri aydınlatacak ve şüp
heleri dağıtacak izahat vermey.e de ya
naşmamaktadır. 

Vaydman bir akıl hastası mıdır? Bu
nun böyle olmasını temenni edelim. 
Çünkü bu kadar denaet ve hunharlığın 
aklı başında bir adamın işi olması, in
sanlrk namına, utanılacak bir hadise o
lacaktır. 
Vaydmanın timdiye kadar söylemiş 

olduğu cinayetler, çetesine pek az bir 
para temin etmiştir. Aylardan berıi bu 
kadar az paranın bütün bir çeteyi ya
ptmış olmaaından ıüphelenilme.kte
dir. Parayı başka yerden temin ediyor 
idiyseler, bu kadar ehemiyetsiz meb
liğlar için i'lenmiş olan bütün bu ci
niyaetler, kan görmekten hoıJanan bir 

ruh hastalığına mı alamettir? B9tün 
bu sualleri, günden güne genişlemek
te olan tahkikatın neticesi tayin ede
cektir. 

Vaydman'ı eıki komşusu 
anlatıyor 

Şimdilik hadiı:.elerı hulasa etmekle 
iktifa edelim: 
Vaydman'ın eski komşularından M. 

Muli, bize, katilin, hakiki hüviyetini 
herkese karşı ne kadar muvaffakiyetle 
saklıyabildiğini gösteren çok entere
san malümat vermektedir: 
"- Milyonla on sen.e evel tanışmış

tım. O zamanlar hatta beraberce, yarı§ 
atı satın almıştık. Sonra Milyon ve Jan 
Blan ticaret yapmak üzere beraberce 
Almanyaya gıtmeyi teklif ettiler, ka
bul ettim ve onlara iltihak ettim. Dö
viz kaçakçılığı yüzünden orada aleyh
lerine açılan davada benim de ismim 
geçti, fakat mahkeme, bu işte bir ala
kam olmadığını tesbit ederek beni ser
best bıraktı. 

"Hapishaneden çıkıp da Fransaya 
dönüşlerinde bu iki arkadaş gene beni 
buldular. Bana, üzerimde çok iyi bir 
intiba bırakan genç ve kibar bir adam 
takdim ettiler. Bu Vaydmandı. 

''Bu adamın ne kadar teshir edici bir 
cazibeye malik olduğunu anlatamam. 
Daima nazik, kibar ve dürüst hareket 
ediyordu. Hiç fÜphelenmeden ona &on 
derece itimad bagladım. 

"Milyon ve Jan Blandan çekinmeme 
mukabil Vaydmanla görüfnıekten bü
yük bir zevk alıyordum. Öyle ki ilk
te9rinde evden çr1anam ieab edince o• 
nun tavsiyesine uyarak, Sen-Kluda o
nun villasına komşu "Begonya,. villa
sını kiraladım. 

1 VAYDMAN 

1926 da Almanyada 18 yatında 
iken 6 ay hap•e mahkum olmuftu 

1937 de gene 5 •ene 8 ay hap•e 
mahkum olmuf, Sarrcburg 

hapi•hane.ine konmuftu 

21 - 12 - 1937 

caktı. Fakat o sırada yanımıza gelell 
Jan Blan bütün kuvvetile buna rouba· 
lefet etti. Sebebi herhalde Koleti se'I· 
mesi ve ondan ayrılmak istememesiyd1

• 

Milyon dedi ki: 
"Roje, sen Koleti benim elimden al· 

dm. Şimdi onu geri alıyorum. Haftada 
bir defa seni görmeye gelecektir.,. :Ro· 
je de kendisi hapsedilirse Jan .Blatl 
Kolete tek bCl§ma sahih olacak diye. 
polise gitmekten vazgeçti.,. 

}an Hlcın'irı rolii 
Vaydmanla Mily.on şahısları oldlll<· 

ça aydınlanmış olmasına mukabil J ıı 
Blan'ın hüviyet ve rolü henüz ınuP" 
hem kalmaktadır. Kardeşinin tevkıtı 
haberi üzerine Parise gelmiş olan aga· 
beğisi gazetecilere demiştir ki : 
"- Jan Elan zayıf karakterli bir ço

cuktu. Küçük yaşta baba otoritesind.e!l 
mahrum yaşaması da karakteri üzerııı· 
de müessir olmuştur. Şaptal lisesin~e 
tahsilini yaptıktan sonra bir rnühendı• 
yanında ressam olarak çalışmıştır. As
kerliğini yaptıktan sonra Milyonla t~· 
nıştı. 1işsizdi ve fena arkadaşlarla kO
tü huylar edindi. Milyonla birlikte Al• 
manyaya gitti. Orada bir döviz kaçak• 
çılığmdan dolayı iki seneye mahkaııs 
oldu. Fakat 80.000 frank vererek, 18 a1 
sonunda tahliye edilmesini elde etta
Bir müddet Pariste namuslu bir bayat 
yaşadı. Fakat martta Milyon geri d~ 
nünce tekrar onun nüfuzu altına girdı. 
Röne Triko ile tanış.tı. Ortaya Vayd· 
man da çıktı· Kardeşim sıksık La Vu~· 
zi villasına devama başladı. Oraya T~· 
ko için gittiğini söylüyordu. Kardeş!• 
min samımiyetinden eminim. O saflı· 
ğının, karakter zafınm kurbanı olmuf• 
tur . ., 

Katil üılmnca 
Roje Löblonu, Milyonun öldürınilt 

olduğu son sorgusunda Vaydman tara· 
fından iddia edilmi§ti. Mdlyon bunll 
inkar etmekte, Jan Blan da böyle bit 
hadiseye ihtimal vermediğini söyle· 
mektedir. Hangisine inanmak Uizıııı? 
Vaydman'ın evelce üstüne almış oldll' 
ğu bir cinayeti, sonradan bir başkasınJ 
atfetmek istemekte bir fayda görmiyt' 
ceğini düşünerek sözüne inanılmakta• 
dır. 

Milyon bu cinayeti hangi tabanca il' 
işlemiştir? Vaydman ona kendi taba%1" 
casını verdiğini söylemektedir. Bu ıs· 
bancanın kalibresi 7.65 milimetredir· 
Halbuki Löblonun cesedindeki yar• 
6.35 milimetre çapında bir tabanca jlO 
açılmıştır, ki bu, Milyon'un nisanda sa· 
tm aldığı bir tabancaya tevafuk eune1'· 
tedir. 

Bundan başka cvelce Niste ensesitı· 
den bir kurşunla maktul olarak buluJl. 
muş olan bir adamı da Milyonun öldiit" 
müş olmasından şüphelenilmekteclit• 

Polis, elde edilmiş olan ipuçları ilC 
yapılan ihbarlar üzerinde hakik'ti 
meydana çıkaracak olan tahkikata ıU· 
ratle devam etmektedir. 

tayyare göz açıp yumacak kadar bir 
zamanda ıüratle 600 metreye düştü. 
Şimdi Salimi dinliyelim : 
"Eğer tayyarenin merkezi sıkletin

de bağlı olmasaydım muhakkak için
den fırlar, Çanakkale boğazını derin
liklerine gömülUru:im. Yalnız kalan 
arkadaşım da pilote edemediği için 
tayyaresiyle bana iltihak ederdi. Bo
ra bizi, biz de havayı bıraktık. Çünkü 
yere inmeğe mecburiyet hasıl oldu. 
O vaktin tayyareleri şimdikiler gibi 
değildi. Mübarekler sigara kağıdı ka
dar hafif ti. Geceyi Erenköyde silah 
arkadaşlarımız arasında geçirdik ve 
ertesi günü yolumuza devam ettik. 
Edremit körfezi üzerine geldiğimiz 
zaman 2000 metre yükseklikte idik. 
Tam kasabaya ineceğimiz zaman Kaz
dağmdan gelen bir 9imal rüzgarının 
önüne kattığı yağmur bulutlan bizi 
sarıverdi ve sanki tam zamanı imiş 
gibi motör de pan yaptı. Çare yok, 
motörsüz bu laciverdi bulutun içinde 
spiralimize devam ediyorduk. 300 
metrede arkamız, solumuz, onumuz 
deniz, yalnız sağ tarafımızdan Edre
mit körfezinin yalçın kayalarını, ke
sif zeytin ağaçtariyle örtülü sahilini 
görüyorduk. Nereye ve nasıl inecek
tik ? Nihayet dik bir sağrı, iki taraf
larında birer ağaç. Kararımı verdim, 
bu iki ağacın arasına girersem, tay
yaremizi kaybedecek, fakat biz kur
tulmuş olacaktık. Kemal yüzmek bil
mediğinden arkamdan denize inme
mekliğim için haykırıyordu. Müthiş 
bir sademe ile tayyareyi ağaçların a
rasına kondurdum. Başım iki kaban 
arasında sıkışmış, bereket versin ki, 
başımda çelik telli kask vardı. Yoksa 
kafam muhakkak ezilirdi. Kaskın ba
ğını çözdüm ve kafamı çektim. Kask 
orada kaldı fakat kafamı kurtardım. 
Kemale bir şey olmamıştı. Geride, ra
SJt yerinde tavuk tüner gibi füzelajın 
üzerinden etrdına b;ı~ınıyordu. Ka
purtanın üzerinden geçtim, yere in
dim. O da beni takib etti. Biraz son
ra haritaya baktık Küçükköy cıvarın
da idik. Bir saat sonra r tremitliler 
arabalar' geldiler ve bizi aldrlar. Kı· 

saba dışında halk bizi bc~;'iyordu. Biz 
milli arzu yerine geti::-ilemediğinden 
müteessir ve gemisini kaybetmiş kap
tan gibi meıuı 'nelül etrafımıza bakı
nırken, on on iki yaşlarında bir ço
cuk paltosunun içinden bir tayyare 
maketi çıkardı ve söz söylemeğe baş
ladı. 

Burada Mulinin hikayesi bütün ehe
miyetini kazanmaktadır. Caniyi yak,n
dan görmüş, hususi hayatına şahid ol
muştur. Vaydman dalına Begonya vil
lasının önünden geçiyor ve M. Muli'ye 
rastladıkça onu selamlıyordu. Günün 
birinde evinde yalnız olduğunu, yiye
cek bir şeyi bulunmadığını söyliyerek 
yemeğe evinde kalmak istediğini söy
lüyor ve muvafık cevab alınca, artık 
sıksık kendi kendini dostunun evinde 
yemeğe davet etmeye başlıyor. Davetli 
çok güzıel konuşpıakta ve ev sahibleri
ne iyi vakit geçirtmektedir. Bu itibar
la vücuduna abşılmıştır. Vaydman 
komşulariyle samimiyeti o derece ileri 
götürmüştür ki, yıkanması için çama
şırlarını bile Begonya villisına getir
mekten çekinmemittir. 

19J7 de bit kolaynr bulup Parise gel- r 
miş ve Pariste Lösobr'u katletmek 

~ 

lstanbul borsası 

(Sonu var) 

- Daima nazikti, diye tekrarlıyor, 
hiçbir çiylik yapmazdı. Yirmi bet ya
şında olan kızıma en küçük bir kur 
yapmak teşebbüsünde bile bulunma
mıştı. 

Bize sıksık Kanadadaki seyahatle
rinden bahsederdi. Onu zevkle ve me
rakla dinlerdik. 

Yemekten sonra, radyoda alman is
tasyonlarını almamızı tercih ederdi. 
Memleketinin musikisini ve konserle
rini dinlerdi ve derin düşüncelere da
lardı. 

Adam öldiirmek mi? 
Günün birinde kendisine ihanet et

miş olan bir arkadaşından bahsederken 
Madam Muli: 

- Herhalde onu öldürecek değilsi
niz ya! demişti. Bunun üzerine Vayd
man: 

- Öldürmek mi, diye atılm1'tı, bir 
adam öldürmek .. Bunu asla yapamam. 

25 sonteJrinde otomobilinin eski ol
duğunu ve fazla benzin sarfettiğini 
(Kufinin otomobili) söyliyerek yeni 
bir otomobil satın almak için pazarlığa 
girişmiş olduğunu söylemişti. İki gün 
sonra, Vaydman Lösobr'u öldürüyor ve 
onun otomobiline sahih oluyordu. 

M. Muli, şimdi o günleri düşünerek 
dehşetle ürperiyor ve şöyle söyleni
yor: 

- Eminim ki onun sırlarından en 
küçük bir şey öğreruniı olsaydık, ken
disini de vermemekliğimiz için beni, 
karımı ve kızımı öldürmekte bir da
kika tereddüd etmiyecekti. Müthiş bir 
ka2a atlattık desenize .. 

Markalı ÇQmcl§ırlar 
Jan Destruel isminde bir karı koca 

polise müracaat ederek, 16 nisanda 
Bordodan gelerek Pariste bulundukla
rı sırada Şanzelıizede bir kahve önün-

suçu ile yakalanmıştır 

Şimdi bu müthiş insan kasabrnrn yü
zünde korku hisleri tamamile 

görünmektedir! 

de otomobillerini durdurarak kahveye 
ğirmiş olduklarını, dönüşte üç çanta
larının eksik olduğunu farkettiklerini 
söylemişlerdir. Bu çantalarda Madam 
Dcatruelin muhtelif markalar taşıyan 
çamaşırları bulunuyordu. E, M ve G, 
B ve M.B markaları ile işli bulunan ça
maşırlar bu çantalardan çalınmıştır. 
Yalnız çantalar bulunamamıştır. Bu 
kadın çamaşrrlarının yeni kurbanlara 
alamt olmadığının bu suretle meydana 
çıkması herkese bir geniş nefes aldır
mıştır. 

Milyon masum mudur? 
Milyonun babası oğlunun masum ol

duğuna emin olduğunu söylüyor ve i
lave ediyor: 

- Onun birini öldürmüş olması im
kansıdzır. Evvela buna cesaret ede
mezdi. Hayır, buna inanamam. Meğer 
ki tamamen çıldırınıf olsun. Fakat e
ğer bunu yapmışsa onu reddederim, 
bir daha görmek istemem ve hakkında 
kanunun bütün şiddetiyle tatbik edil
mesini isterim. 

- Löblonun katline iştira.kini size i
tiraf ettiği zaman kendisine polise tes
lim olmasını tavsiye etmişsiniz. 

- Roje bunu yapmak istiyordu. Onu 
kenara çektim ve gözlerinin içine ba
karak, polise gidip teslim olmasını 
söyledim. Nasıl olsa günün birinde 
meydana çıkacak. Kendin itiraf eder
sen daha hayırlı olur, dedim. 
Oğlum ağlıyordu. V c dediğimi yapa-
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PARALAR 
ALIŞ SATIŞ -Sterlin tı23.- 628.-

Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 100.- ıos.-
Belç. Frangı 80.- 84.-
Dıahmi 18.- 23.-
ls. frangı 570.- sso.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.SO 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- ıs.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- s2.-
Yen -.- -.-
Kuron ts. 30.- 32.-
Altın 1048.- loso.-
Banknot 269.- 210.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPArııS 
~ 

Londra 625.- 624.9°9s 
Nevyork 0.7993 0.1 5 
Paris 23.54 23.577 
Milano 15.1920 ıs.3Z 3' 
Brüksel 4.7050 4.71 
Atina 87.44 87.S~ 
Cenevre 3.4575 3.4 s 
Sofya 64.- 64.ıoZ 
Amsterdam 1.4375 ı.4-410 
Prağ 22.7488 22.1s5B 
Viyana 4.2288 4.z3SS 
Madrid 13.76 13.1sıo 
Berlin 1.9840 ı.9s7S 
Varşova 4.2192 4.zz60 
Budape~te 4.02 4,026' 
Bükreş 106.72 106.8910 
Belgrad 34.52 34.s~:o 
Yokohama 2.7486 2.7 o 
Moskova 23.6025 23.s6S 
Stokholm 3.1032 3.ıos7 

E~HA!'H VE TAHViLAT 
rııs 

AÇILIŞ~ 

1933 Türk borcu 
1 14.55 

1933 Türk borcu 
I 14.50 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

Srvas-Erzurum 
hattı 

II ve 111 İs. 
C. Merkez 
bankası 

Arslan çimento 
Erıani 

95.-

96.75 
9.40 

96.75 

·ıı 
14.50 petl 

96.7S 

95.-

96.7~ 
9.4~ 

96.75 
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-11-uı.:us 

- ...... K~~ük ... iib ............. I 
Dört u~~~!~~ ı 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uı; defa iı;in 70 kuru11 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küı;Uk ilinlarm her defası 
iı;in ıo kuru11 alınır. Meseli 10 defa 
tıeııredilecek bir ilfi.n lı;in 140 kuruıı t 
alına calı:tır. i 
Bir kolaylılr olmak üzere, her satır, f 

ı 
kelime aralanndaki boııluklar mUstes- ı 
na 30 harf itibar edilml;ıtir. Bir küçük! ı• 
ilin ızo hıırften ibaret olınalıdır. 

• Dört satırdan fazla her satır için ay
i rıca 10 kuruıı alınır. ..................................................... 
~ 

Çok mühim bir fırsat - 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 numaralt arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

Satılık arazi - Yeni yapılacak 
ll'lecJis civarında Yukarı Ayrancıda 
kırk dönüm bağ arazisi ucuz satılık
tır. Tel. 2036 3-6951 

Kiralık Oda - Apartmanda aile 
yanında mobilyalı ve mobilyasız bekar 
Bay ve Bayan için. Anafartalar cadde
si No. 108 Foto Altana müracaat. 

3-7112 

Kiralık dükkan ilanı - Y enişehi
rin en güzel bir yerinde kain Kutlu 

pastahanesinin icar müddeti bitmek 
üzeredir. Herhangi bir şekilde kulla-
nılmak üzere şimdiden de kiraya veri
lir. Talib olanlar İş Bankasında Cemil 

Bozok'a müracaat etmelidir. 

Kaloriferli 6 odalı daire ehven fi. 
atla kiralıktır. Çankaya caddesi Sarı

köşk karşısı No. 49 şekerci Hacı Be-
kire müracaat. Tel. 3050 3--7029 

Kiralık yazıhaneler - Anafartalar 
caddesinde Kınacı Hanında kalorifer-
li odalar. Telefon: 1270 3-7064 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişe
hir inkılap sokak. No. 4 alt kat. Kut-
lu arkası. 3-7062 

Kiralık apartıman - Demirtepe ile 
Maltepe arasında ve asfalt cadde üze
rinde yeni yapılan dört ve altışar oda-
lı ve konforlu apartıman kiralıktır. 

Görmek istiyenler içindeki bekciye 
müracaat edebilirler. 3-7104 

iş Anyanlar . : 

Orta ve lise talebelerine : Takviye 
için akfam dersleri hesap, hendese, ce
bir, kimya Demir tepe Necatibey cad-

Maliye bakanlığı 

f' elefon santrah ile 
buna aid tesisat 

yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Muhammen bedeli on bin lira 
olan satın alınacak yüz elli numaralı 
dahili telefon santraliyle buna aid 
tesisat kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur • 

2 - Eksiltme 22. 12. 937 salı günü 
saat on beşte Levazım mUdUrlUğünde 
toplanan eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Fenni ve idari fartnameleri 
levazım müdürlüğünde ve lstanbulda 
Dolmabahçede maliye evrakı matbua 
anbarmdan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
geler ve 750 liralık teminat makbuz 
veya banka kefalet mektuplariyle 
birlikte kanunun tarifatı ve şartna
melerdeki şeraitine tamamen uygun 
ve noksansız olarak yazacakları teklif 
mektublarını havi kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis-
yon reisliğine vermeleri. (4455) 

3-6793 

Yenişehirde Mimar Kemal mektebi 
ltarıısında, Yüksel ve Onovluk cadde
lerinin birleştiği noktada, Yeşil ve as
falt yol üzerinde, iki cepheli 630 met
re arsa satılıktır. 1220 telefona mü
racaat. 3-7019 

desi. No 27 3-6934 --------------

~ 
ki.alık Çok Ucuz Daire - Maltepe
de 2 oda 1 bollu, 5 oda 1 bollu, 4 oda 
bir hollu 3 daire: İmalltıharbiye evle· 
ri civarı. Bakkal Rasime müracaat. 

3-6935 

Kiralık Ev - İzmir caddesinde 
~eniş bahçe içinde ayrı antreli iki da
ıre. Bütün konforu havi ... 

Müracaat. Telefon: 3880. 

Danı derıleri Diplomalı bir 
profesör Bayan beden terbiyesi (kül
tür fizik) ve modern dans dersleri 

vermektedir. Dersler toplu, hususi 
olduğu gibi aile nezdinde de kabul 
olunur. Yenişehir posta kutusu 1046 

3-7080 

Kat'ı alaka - Atelyemde postaba
şı olan Ahmet Şayam ustanın alakası 
kesildiğini sayın mÜ§terilerime arzey
lerim. Öztürk Demircievi sahibi Ali 

3-7110 Necati. 3-7117 

ULKD 
1fXLKEi.LERtDEROIS1 

Birincik&nun aayıaı 
1.iAKALELER: 

Toprak meselesi, Prof. Fuad Köp
rOJü - Anadolu üniversiteleri, Dr. Ş. A. 
l!ansu - Osmanlı imparatorluğunda 
Siftçi sınıfların hukuki statüsü, Ö
ltıer Barkan - İran edebiyatında ro
lllan, Dr. Ali Nihad Tarhan - Ravais
&on'un terbiyevi fikirleri, Prof. İ. 
bugas (çeviren z. F.) - On yedinci a
lır halk şairlerinden Budala hakkın
da notlar, Naci Kum - Köroğlu hak
ltında notlar, Ş. Murad Elçin - Eğin 
türkülerinin başlıca temleri, Pertev 
~. Barton - Mir Ali Şir ve siya
li hayatı - V. V. Barthold (çeviren: 
A.. Caferoğlu) - Gılgamış'ın zaferi 
(şiir), Sıtkı Akozan - notlar ve ikti
baslar, Halkevleri haberleri, Hal'A:v
leri neşriyatı, fikir hayatı, bibliyoğ· 
rafya. , 

Ülkünün 58 inci sayısı da 96 say
fadır. Bedeli her yerde 25 kuruştur. ......___ _________________________ _ 

- Zayiler ·· 
layi - Memur.in kooperatifinden 

~dığım 1410 numaralı histe senedimi 
~Ybettim. Yenisini alacağımdan eski
~nin hükmü yoktur. 

alia Mengi Niğde Saylavı 
3-7116 

Zayi - Memurin kooperatifinden 
'1dığım 1395 numaralı hisse senedimi 
~Ybettim. Yenisini alacağımdan eski
'1nin hülonü yoktur. 

Mehmet Erten Maraş Saylavı. 
3-7115 

Zayi - Ankara Gazi lisesinden 
ttıusaddak olgunluk mezuniyet vesika
~ ıayi ettim. Yeni sini alacağımdan 
lt~ ıayi vesikanın hkmü olma?,ı~~nı 
dan ederim. Haymana Culuk koyun-
en Ahmet Yüzbaşıoğlu. 3-7118 

· Vilayetler 
Elektrik tesisatı yaptmlacak 
Çankın Urbaylığmdan : 

1 - Musaddak proje mucibince 
37974 lira elli kuruş keşifli Çankırı 
şehri elektrik tesisatı kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmu§tur. 

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

3 - Talipler 2490 numaralr arttır
ma ve eksiltme kanunu mucibince 
muktazi teminatı muvakkatelerile bu 
işi ba~rabileceklerine dair nafıa ve
kaletinden 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 
Çankırıda Belediye fen memurlu
ğundadır. Fazla izahat almak iste
yenler buralara müracaatta bulunma
ları rnzımdır. 

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

Gümrük ve inhisarlar B. 

1 nhisarlar vekôleti 
teftiş heyetinden 

Gümrük vıe inhisarlar vekaleti tef
tiş heyeti kadrosunda münhal bulunan 
iki mi\fettiş muavinliği için açılan 
müsabaka imtihanına Ankaradan altı 
ve İstanbuldan üç olmak üzere dokuz 
kişi girmiş ve bunlardan Fahrettin İr
del ile Necdet Yener kazanmışlardır. 

Türk Hava Kurumu 
BÖYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Büyük , İkramiye 40.000 liradır 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Sirndiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

M. M. bakanlığı 
Vazelin alınacak 

M. M. V. Satm Alma Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiatı 2000 li

ra olan 3500 : 5000 kilo vazelin açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltmesi 29-12-937 çarşamba günü 
saat 11 de M.M.V. satın alma Ko. da 
yapılacaktır. • 

İlk teminat 150 liradır. Şartnamesi 
parasız olarak ko. dan alınır. Eksilt
meye girecekler kanuni teminat ve 
2490 say ıh kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belge ve kanunt teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve saatin
da M.M.V. satın alma ko. da bulunma
ları. (4528) 3-6923 

30.000 metre kanat bezi 
alınacak 

M. M. Vek8.leti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1) 30.000 metre kanat bezi müteahhit 
nam ve heaabma kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 21.000 lira 
olup ilk teminat parası 1575 liradır. 
• 3) İhalesi 7 - şubat - 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir • 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelıeriyle birlikte ihale gü· 
nünde teminat ve teklif mcktublarını 
en geç bir saat evveline kadar M.M.V. 
satın alına komisyonuna vermeleri. 

(4609) 3-7106 

Defterdarhk 

Satılacak ev 
Ankara Defterdarlığından 

Kıymeti 
Lira K. Cinıi Sahibi MütAnazat 
2000 Boıuncı mahal- Oıman kızı 672 lira 

lesinde, Ada so- Hacer 91 kuruli 
kağında kain bir borcu 

bab ah~ap ev için 

Kazanç vergisinden borçlu Osman 
kızı Hacerin bostancı mahallesinde A
da sokak mevkiinde kain bir bab ah
şap evi tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye vazedildiğin
den taliblerin birinci kanunun 22 inci 
çarşamba günii saat 15 de vil~yet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 

3-6696 

A. Levazım Amirliği 

68000 metre tela alınacak 
Ankara Levazım amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 

ı - Askeri okullar için 68.000 
metre telanın kapalı zarfla eksiltme
sinde talip çıkmadığından 23. 12. 937 
saat 14.30 da Tophanede İstanbul Le
vazım !mirliği Sa. Al. Ko. da pazar· 
Iıkla alınacaktır. 

z - Muhammen bedeli 17.000 lira 
ilk teminatı 1275 liradır. Şartname 
ve numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunt vesikalariyle bel
li saatte komisyonda bulunmaları. 

(4607) 3-7094 

Garaj noksanlan ve su tesisatı 
yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Lüleburgazda mevcud garajın 

noksanlarile su tesisatı kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İlk pey parası 2053 lira olup 
şartnamesini görmek istiyenler Çor
luda Kor. satm alma komisyonunda 
137 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Münalı:asası 27.12.1937 pazartesi 
günU saat 16 da Çorluda Kor. kararga
hında yapılacaktır. İstekliler belli gün 
ve saatten bir saat evel zarflarını ko
misyona vermiş olmaları llizımdır. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgelerile bir
likte belli gün ve saatte Çorluda Kor. 
satn alma komisyonuna müracaatları. 

(4525) 3--6914 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Tekirdağmda tümen kıtaları için 

1000 ton ve Kırklareli kıtaları için bin 
ton ki ceman 2000 · ton buğdayın Te
kirdağında teslim edilmek ıartile ka
palı zarf usuli ile münakasaya konul
muştur. 27 I. Kan. 937 pazartesi günü 
saat on-birde Tekirdağının ve saat on
beşte Kırklarelinin ihaleleri yapılaca
ğından talip olanların muhamn •• 
deli olan altı buçuk kuruş üzerinde te· 
minatı muvakkaetelerile beraber ihale 
saatinden bir saat evel komisyona mü
racaat etmeleri ilan olunur. (4526) 

3-6915 

Askeri Fabrikalar · · 

Tesviyeci, Tornacı 
ve duvarcı 
ahnacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Küçük Yozgatta.ki fabrikamız için 
tesviyeci, tornacı ve birinci ve ikinci 
sınıf dıvarcı ustası alınacaktır. İstekli
lerden İstanbulda bulunanların Zeytin 
burnu fabrikasına Ankara ve civarın
dakilerin de yol paraları kendilerine 
aid olmak ve yapılacak denemede gös
terecekleri ehliyete göre takdir edile
cek gündelikle çalışmağr kabul edenle
rin istidalariylc birlikte doğruca Kü
çük Yozgat fabrikasına müracatları. 

(4617) 3-7107 

. P. T. T. 
Postane çatısı ve su dereleri 

tamir edilecektir 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Merkez postanesi çatısının ve 
su derelerinin tamiri açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi 744 lira muvakkat 
teminatı 55 lira 80 kuruştur. 

3 - Şartname her gün müdürlük 
kaleminde görülebilir. 

4 - İhale 27. 12. 937 pazartesi günü 
saat 15 te müdürlükte müteşekkil ek· 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Talihlerin nafıadan alacakları 
ehliyetname ve muvakkat teminat 
makbuzlarile komisyona müracaatları 
ilan olunur. ( 4570) 3 - 6977 

Demiryoll~rı · 
36 kalem evrakı matbua 

talwttiril~cck 

D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo
nundan : 

Muhammen bedeli 5352 lira olan 36 
kalem evrakı matbua tab ettirilece
ğinden bunun eksiltmesi 5-1-938 çar
şamba günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankarada idare binasında ya
pılacaktır. 

Bu işe girme kistiyenlerin 401.40 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
~rmeleri lhımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden ve Haydarpa
şada mağaza şefliğinden dağıtılmak
tadır. 

Evrakı 'matbua örnekleri de aynı 
yerlerde görülebilir. 

(4599) 3-7051 

8000 metre mikabı 
balast almacak 

Devlet Demir Yolları ve Limanla
rı Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonundan : 

Bu işe girmek istiyenlerln Nafıa 
ve diğer vesikalariyle beraber ve 
1020 liralık muvalı:kat teminatla ko
misyona milracaatlan. Şartnameler pa· 
rasu olarak komisyondan ve Ankara
d malzeme diresinden verilmektedir. 

(8392 - 4638) 3--7083 

Metal, külçe, kalay ve 
antimuvan alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli (195000) lira olan 
100 ton metal ile muhammen bedeli 
(172400) lira olan 80 ton killçe kalay 
ve on ton antimuvanın bedeli serbest 
dövizle ödenmek üzere 4 - 2 - 1938 cuma 
günü saat l!ı .30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal i
çin 11000, kalay ve antimuvan için 9870 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 862 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (4620) 3-7108 

Ankara Valiliği 

72 takım elbise 
yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Kızılcahamam yatı okulu tale

belerine lüzumu olan 72 takım elbise
nin beher takımının fiyatı 1000 ku
ruştan 72.000 kuruş, 72 adet buluzun 
beheri 100 kuruştan 7.200 kuruı, 54 
adet yedek pantolon beheri 60 kuruş· 
tan 3.240 kuruş,.144 adet donun behe
ri 30 kuruştan 4320 kuru§, 71 adet 
gömleğin beheri 30 kuruftan 2.130 
kuruş, 45 adet terliğin beher çifti 140 
kuruştan 6.300 kuruş, 144 çift fotinin 
beher çifti 450 kuruştan 64.800 kuruf 
ki ceman 1.599 lira 90 kuruştur. 

2 - İşbu eşyalar açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

3 - Pazarlığa girecekler muham
men bedelin % 75 nisbetindeki mu
vakkat teminatını husuıt muhasebe 
müdürlilğil veznesine yatırmaları la
zımdır. 

4 - Eksiltme 3. 1. 938 pazartesi 
günü saat 15 de VilAyet daiml encü
meninde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere Kültür Direktörlüğüne ve 
ihale günü de daimt encümene mü-
racaatları. (4558) 3-7006 

İhale müddeti uzatıldı 
Ankara Valiliğinden : 

2-12-937 günilnde ihalesi ilan edilmşi 
olan Bankalar caddesi Kızxlbcy ıoka
ğında 11ve13 N. lu mağazalara talip 
zuhur etmediğinden 2-12-937 günün
~tcn ."ubaren bi·· ay oUJdetle ı;;.zarlığa 
konulmuştur. Taliplerin perşembe ve 
pazaı te~1 günleri su-: l!ı .:ıe ülayl t da
imi encümenine müracaatları ilan o 
lunur. (4536) 3 - 15921 

Bas bakanhk 
Evrakı matbua hakkında 
Baıvekalet latatiatik Genel Di

rektörlüğü Arttırma, Eksiltme ve 
İhale oKmisyonundan : 

1 - 26 Forma kadar tahmin olunan 
936-37 senesi maarif yıllığından 175<> 
adet kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - 16 Sahifelik beher forması için 
45 lira üzerinden 1170 lira bedel tah
min edilmiştir. Yüzde yedi buçuk he
sabiyle 88 liralık muvakkat teminat ve
sikası verilmek lağımdır. 

3 - Eksiltme 17 kanunusani 1938 
ayının pazartesi günü saat 15.30 da 
umum müdürlük binasında toplana
cak olan komisyonda açılacaktır. İ'
tirak edeceklerin bir saat evvel tek
lif mektuplariyle teminat zarflarını 

komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Nümune dairede görülecektir. 
Şartname bedelsiz olarak komisyon 
katibliğinden istenebilir. • 

(4611) 3-7105 

Bir daktilo almacak 
Ankara Müzik Öğretmen Okulu 

Direktörlüğünden : 
Okulumuza 75 lira ücretli (iaşesi o

kula aid) bir erkek daktilo alınacaktır. 
(Almanca bilenler tercih olunur) İa· 
teklilerin 27-12-937 pazartesi günü aaat 
ondörtte okulda Sınavları yapılmak 

üzere evraklariyle birlikte Ankara 
müzik öğretmen okulunda bulunmala-
rı. (4637) 3-7109 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. --
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Tebliğ 

Divanı Muhasebat Riyuetindenı 

Tekirdağ muhasebeciliğinin 340 yı
lı idare hesabmın tetkik vıe muhakeme
si neticesinde muhasibi mesul sıfatile 
İf görmüı olan Sal~haddin hakkına 
sadır .olan 175 sayılı ilam mumaileyhin 
vefatı dolayısiyle kendisıne ve vere· 
sesinin kimler olduğu ve ad reslerinin 
malfun olmaması hasebiyle veresesine 
tebliğ edilememiş oldugundan hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesine tevfikan tıebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 

İşbu ilan 21 kanun evvel 1937 tari
hinden itibaren daire dahilindeki lav· 
haya satılmıştır. (4652) 3-7121 

Tebliğ 
Divanı Muhasebat ı<ıyasetindena 

4 üncli fırka muhasebeciliğiıtin 340 
yılı idare hesabının tetkik ve muhake
mesi neticesinde muhasibi mesul 1>1fa
tiyle iş görmü' olan Mehmet Fehmi 
hakkında sadır olan 20 sayılı ilam, mu 
maileyhin vefatı dolayısiyle kendisine 
ve veresesinin kimler olduğu ve adretı
leri malüm olmaması sebebile de vere
acaine tebliğ edilememiş olduğundan 

hukuk usulü muhakemeleri kanunu· 
nun 141 inci maddesi hülonünce tebliğ 
makamına kaim olmalı: üzere keyfiyet 
ilan olunur. 
İşbu ilan 21 kanun evvel 1937 tari

hinden itibaren daire dahilindeki lav.-
haya asılmıştır. (4650) 3-7119 

Tebliğ 
Divanı Muha.ebat r<.iyasetindenı 

'Gelibolu muhasebeciliğinin 340 yıh 
idare hesabının tetkik ve muhakeıne&i 
neticesinde muhasibi mesul sıfatiyle 

iş görmüş olan Salahaddin halı:kmda 

sadır olan 251 sayılı ilam mumaileyhin 
vefatı dolayısiyle kendisine ve verese
sinin kimler oldufu ve adreslerinin 
malQm olmaması sebebiyle de ve.reac
ıine teblii edilememit oldufundan hıı.ı 
.kuk usulü mahkemeleri kanununun 
141 inci maddesine tevfikan tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere keyfiyet i
lan olunur. 

İşbu ilan 21 kanun evvel 1937 tari
hinden itibaren daire dahilindeki lav
haya asılmıştır. 

(4651) 3-7120 

Mahkemelerden 

Tebliğ 
Ankara Asliye Mahkemeıi ikin• 

ci Hukuk Dairesinden : 

Ankarada Ateş hanında avukat Ha
mit ~evket İnce tarafından İıtanbulda 
Beyoğlunda Maçka Palas apartımanın
da 4 üncü kapıda 4 üncü dairede mu
kim komisyoncu Ahmet Asaf aleyhine 
zimmetinde ücreti vekaletden matlubu 
olan 500 liranın tahsiline dair açtığı a
lacak davasının icra kılınan mahkıeme
sinde: 7-11-933 tarihli dava arzuhali 
kendisine 15-11-933 tebliğ edilmiş bun
dan sonra 15-11-937 tarihinde mahke· 
meye celbi için çıkarılan davetiyede 
adresinin meçhul olmasından bila teb
liğ iade edilmesi üzerine davacının i
lanen tebliğat icra hakkında sebkedeıı 
talebi H . U. M. K. nun 141 ve mütcakib 
maddeleri hükümlerine uygun görüle
rek ilanen davetiye tebliğine kerar ve
rilmiş olup muhakeme .günü olan 12· 
1-938 çarşamba günü saat 14 de An
kara asliye mahkemesi ikinci hukuk 
dairesinde hazxr bulunmanız veya bir 
vekil ikame etmeniz aksi halde işbu 
ilanın tebliğ makamına kaim olacağı 

bilinmek üzere keyfiyet ilan olunur. 

Tebliğ 
Ankara u.1 ıncı ..>Uth 

mahkemeıinden : 

3-7111 

Hukuk 

Muhammen bedeli (13,600) lira o
lan kilometre 27 de vagon stünde tes
lim" artiyle (8000) metre mikabı ba -
last 1-1-938 cumartesi günü saat 10 
da pazarlık suretiyle Sirkecide 9 un • 
cu tılctme mübayaa komisyonunda şa
tın alınacaktır. 

: SARI ESiRLER -- -

Ankara Yenidoğan mahallesinde 278 
numaralı evde taş müteahhidi Şükrü 
oğlu Abdullah Başkır tarafından er
kek lise mektebi karşısında arabacı 
Sabri namı diğeri Sadri aleyhine açı
lan 66 lira alacak davasının yapılan du
rufIOa&ı sonunda Sadri gösterilen ad
resten çıkıp meçhul bir semte taşındığı 
bildirilmiş olduğuna binaen tebliğat 
yapılamamıştır. Usulün 141 inci mad
desi mucibince ve 20 gün müddetle 
gazete ile ilanen tebliğat yapılmasına 
karar verilmiş ve duruımada 17-1-938 
pazartesi saat 9,5 a bırakılmış olduğun 
dan o gün bizzat hazır bulunmadığı ve
ya bir vekil göndermeliği takdirde 
mahkemesine gıyaben bal.ılacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere il§n 
olunur. 3-7113 

- -E Paul Muni E - -'"tl111111111111111111111111111111111111ıi=' 
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Eksiltme 

• 
şartnamesı 

Türk Hava Kurumundan : 
Adana'da inşa edilecek Türkkuşu 

binasına aid eksiltme !Jartnamesidir : 
1 - Eksiltme götürü olara.k ve ka-

palı zarf usulü iledir. . 
2 - Eksiltme 10-1-1938 pazartesı 

günü saat 15 de Adana T.H.K. ıube
ıinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye aşağıdaki şartları 
haiz olanlar girebilir : 

A) Kanuni ikametgahı olmak 
B) Türk olmak. 
C) Halen inşaat müteahhidi olarak 

faaliyette olduğuna dair resmi vesika 
ibraz etmek. 

D) Şimdiye kadar bir defa en az 
(25.000) liralık resmi bir bina inşaatı 
işini muvaffakiyetle başarmış olduğu
nu isbat etmek. 

E) Dördüncü maddede yazılı mu
vakkat teminatı vermek. 

F) Mukavele müsvıeddesi ve ona 
merbut bilcümle evrakı görüp imza 
etmek. 

4 - Bu işin muvakkat teminatı 
% 7,5 hesabiyle 2174 lira 81 kuruştur. 

5 - İstekliler muvakkat teminatları
nı eksiltme saatinden bir saat evvel 
T.H.K. Adana §Ubesi veznesine yatı
rarak alacakları makbuzu ve 3. madde
C. ve D. fıkralarında yazılı vesaiki 
teklif mektublarını havi kapalı zarfla 
birlikte eksiltme saatindende T. H. 
K. Adana şubesinde toplanacak ek
siltme komisyonuna tevdi edecekler
dir. 

6 - Kati ihale türk hava kurumu 
umumi merkezinden sorulduktan son
ra yapılacaktır. 3-7122 

1\f alzeme alınacak 
Türk Hava Kurumundan: 
1 - Kurum Malzeme deposunun 

ahşap tesisat malzemesiyle yerli do
lapların imaliyesi açık pazarlığa kon
muştur. 

2 - Katt ihalesi 24-12-1937 cuma 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Kurum Levazım 
fUbesinden alınmalıdır. 

4 - İlk teminat maktuan (110) 
liradır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve sa
atte Kurum binasında bulunmaları. 

3-7042 

Kazalar 
Buldan su yolu ve .bonı 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. ıı. 937 tarihinden itibaren bir 
ay içinde evvelce ilan edilen şartlar 
dairesinde boru ve tef errüatı pazarlık
la satın alınacak ve yolu da pazarlıkla 
yaptırılacaktır. İsteklilerin müracaat-
ları ilan olunur. (4567) 3 - 6984 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

................... Nikelôj ve - Kromaj 1111111111111111 ... --: Bilumum oksidasyon ve bronz işleri atelyesi bu kere yeniden E 
: tertip ve tamamen fenni bir surette ihzar ettiğim tesisatile bilumum E 
: galvano plasti işleri yapıyorum, badema yapılan işlerle en müşkül- E 
: pesent zevkleri bile memnun edebileceğimi cesaretle ilan ederim. E = -: Dışkapı Ulucak caddesi krom nikel atelyesi Köz. E 
= 3-7114 = 
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Hediyelik eşyanızı 

Günde yalnız bir defa 

HASAN 
DAN TOS 

Diş macunu ile dişlerini
zi temizlerseniz, ömrü· 
nüz müddetince dişleri · 
niz sağlanı ve inci gibj 

par lak ve beyaz kalır. 

Dişleriniz çürümez, diş 
etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dört misli 12.5, 

en büyük 20 kuruttur. 

3--6421 

SEFALİ 

&a.ı ·"S\I Si riclo.n 
Çok l11h«p 

ÇekllfO\. 

Baş- Oiş 
ağrıları 

Nezle-Grip 
üşütmekten 

Mütevellit 
Bütün 
Derhal 

ağrılan 
• • 

geçırır 

Eczanelerden 
Birli]{ ve on ikilik 

ambalajları 
. 

arayınız 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada h.ergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Kız ve erkek talebe için ..,. 1111 Dr. Raif Gürün llllt.. 
elhi"clik kumaş alınacak : :. 

Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi : Göz hastalıkları mütehassısı : 
Direktörlüğünden : § Hastalarını Bahkpazarında Ku- E 

1 - Tarih, Dil, Coğrafya Fakül- : yumcular sırasında No. 87 de E 

Grip 
nezle 

başağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametler ini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğmlığınm fena ikibetler doğurmaıro' 
mani olmakla beraber bütün ıztırapları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

3-6891 

Serveti fünun 
1891 UYANIŞ 

Serveti fünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 
47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli g&• 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruıı 

Bq, dit· nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keset 
lcabmda günde 3 ka§e alınabilir. 

lıim ve mmkaya dikkat v~ her yerde urarla Gripin iıteyinİJ-

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane baıtaneıi nişaiye ıeriri

yab ıabık muavini 
Birinci muf kadm haıtalddan ve 

doğum mütehaaam 

Hergün öğleden sonra Postahant 
:addesi Devrim ilk okulu karşı· 
;ında Esen apartımanında 7 numa
rada hastalarını kabule başlamış-
tır. relefon: 3549 3-6190 

3-6816 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin üni·. 
versitesi (Charite) sabık muavin• 

Her gün saat 16 dan sonra ATA· 

tesinin 90 yatılı kız ve erkek talebe· E öğleden sonra kabul eder. : 

leri için alınacak kumaşlar ile 20 : 3-7036 : ~-----------~ 
manto, 29 rob, 6 tayyör. 6 eteklik ve 111111111111111111111111111111111111111111 

ÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar· 
tımanı 7 No. lu dairede hastala· 
rını kabule başlamıştır. 3--6861 

50 takım erkek elbisesi imali açık ek- ---------------------------------------

sil~mey~:~~:~:;~;in muhammen be- EJ il l l l l l l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
del 2635 lira, imaliye için muham· = A N K A R A p A L A s T A ~ men bedel 2130 liradır. EE ~ 

3 - Satın alınacak kumaşların EE ~ 
nümunelerini ve imal ettirilecek işle- = ~ 
rin şartnamesini görmek istiyenler EE ~ 

~=~~!~e hesap işyarına müracaat e- § y ı L B A ş ı G E c E s i ~ 
4 - İlk teminat rl:umaslar için 198 = ~ 

lira, imalive için 160 lira.dır. § ~ 
5 - İhale 4-1-1938 salı günü saat = Masalar 25 birinci kônuna kadar tutulmalıdır ~ 

15 de okullar sağışmanhğında yapıla- EE ~ 
caktır. EE ~ 

6 - Teminatın okullar sağışman- = Bir yemek 5 lira ~ 
lığı veznesine münakasadan bir saat = ~ 

" =- 3-7091 ~ evveline kadar yatırılmış olması la· ~ 

"mt~ imal cd ilm k işi edn ihale 'ij 1111111111111 lll il lll lll il lll lll l lll lll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
tarihinden itibaren bir ay zarfında 
teslim edilmesi şarttır. 

8 - İlan ücreti müteahhide aittir. 
(4600) 3-7030 YENİ 

BUGÜN BU GECE 

SİNEMALAR HALK 
......... BUGÜN BU GECE 

- -fi'~] KANUN HARİCİ Büyük neşe - musiki ve gençlik filmi - - ~ - -- -
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ide.re eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

bizden alın ! 
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Halil Naci Mıbçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~.ubeai: Ankara Bankalar caddeai. Telefon: 2619 


