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Aradığımız 

Yeni adam; 
Teknisiyen 

· Nankinde harb (inlilerin 
Suriye Btıfuekili Ek•elan• Cemil MarJam Hariciye 

V ekili.mizle /ıonufuyor 

F alila Rılltı AT AY lehinde devam ediyor Suriye başvekili 

Ekselans Cemil Mardam 
dün eehrimize geldi 

Motörleımek, makineleımek: 
Hava, kara veya deniz orduaun
dan, ziraatten, endüstriden bu 
tabirlerden birini kullanmaksı
zın bahsedemiyoruz. Elektrik en 
küçük kasabalara kadar aokul
IDuttur: Karyola lüks eıya iken, 
buıün, radyo, buz dolabı, elek
trik ütü ve süpürgesi, motörlü 
dikit makinası evlerimizin basit 
demirbaıları olmuıtur. Türkiye
nin bütün yollarmdan benzin 
kokusu geliyor. 

On sene evel nereye yerlqti
receğimizi bilmediğimiz teknik 
adamını, timdi nerede bulacaiı
nıızı bilmiyoruz. Vilayet merkez
lerinden bazılarının elektrik san
trallarım 9of örler idare etmekte
dir. Fabrikalar •naat mektebi 
talebelerini, daha mektebte iken 
&qaje etmektedirler. 

Teni türk eTinde~ birkaç tele
fon mükllemesinden biri, bir 
zanaatçı aramak içindir: Ban
Yomuzda, mutbafmuzda, bir ci
haz aksadı mı, nereye batwraca· 
fımnda tatmJOruz. Teknik ada
lllı kıtlıfı, yeni bir pahaldık ve 
İaraf doğurmaktadır: Ya naza 
tahammül etmek, yahut bozulan 
aletlerimizi ıık sık deiittirmek 
zonmda kalıyoruz. Bu bal, fÜP
heaiz Türkiyemizin lehinedir. 
Zanaat mekteblerimiz akisin
den çok fazla, yabancı memle
'lcetlerden her aene bir yılın ta
lebe ıelirken, ıene darlıkta ka
btımızın sebebi, medeni inlritaf 
1eyrinin daha süratli olUfUndan
clır. 

Fakat ordumuzun, demiryolla
l'llnızın endültrimizin, ve ıün· 
delik v~tandq bayatmm elinde 
lbotör ve makina seneli olarak 
be muaz:ıam bir yekOn yatmak
ta olcluiumı tasavvur ediyor mu-
9'1nuz? Bu senet.i iyi kullanmak, 
-.zuıı müddet kullanmak, serma
)e ve döviz tasarruf etmek, ma
lcina ve mot6rü pahalılık ve zor
luk delil ucuzluk ve kolaylık 
&.nili kııı:.u için bol ve yetifkin 
teluıisiyenler kadroauna muhta
CQ. 

Mot-luOLVA 

1 . • ç 1 

Japonlann Cin'de Utila ettikleri yerleri .,. timdi alıer edcama
ia çallftılıları Hong - Kong'a ttö•terİr laarita 

[Gelen haberlere bakılırsa, ingiliz filosu Singapur'da ve amerik&IJ do
nanması Filipin'de toplanacalclardır.] 

Hankeu, 21 (A.A.) - Yarı reamt Çin dair · çiıı menbalarından geİen haber· 
SaotanıP&o ıuete.min verdiği babe- ler hilafına olarak Royter ajanaınm 
re &öre, japonlar dün Biu körfezine Hongkong'dan aldıfı malQmata göre, 
on bin kadar uker çıkannıflardır. japonların böyle bir harekette bulun· 

Japonlar Hongkonı ile kanton ara- duğuna dair henüz hiç bir malilmat 
arndalri demiryolunu keserek çin-ingi- yoktur. Maamafih içinde 11.000 japon 
Hz toprakları ile olan mUnakalitrnı askeri bulunan nakliye gemileri dün 
durdurmak iıtiyorlar. gece Şanghaydan hareket etmitler ve 

Londra, 21 (A.A.) - Japon kuvvet- bu gemilerin cenuba gittiği .ıannedili· 
!erinin Biu körfezine çıkarıldığını (Sonu 8. inci sayfada) 

Buhran ve muvazene 
vergileri indiriliyor nıu ? 

Buıünkü vaziyet~ ~ı.m: BUtre muvazenesini bozmiyacak 1927 aeneıinde bır Telmikum ~ 

Projeai hazırlamak üzere Avru- derece.de Ve imkan nisbetinde bir 
P&dan mütehauıslar ıeldi. Bun· 

lar memlekette her türlü tetkik- tahfı·f yapılması tetkik olunuvor 
lerde bulundular. Projeler ha- , 
llrladılar. Bu projelere. ıör~ Hizmet erbabınm maq Ye iatibkaklan üzerinden balen acle-
lllevcud zanaat mekteblen, kalı- mekte olcluldan buhran Ye muvazene verıilerinin çok Jaknı bir 
fi1e usta yetittirecek s~tt~ ı~ zamanda tahfif edileceiine dair bazı ıazetelerde devamlı netri
l&b edilecek, ve, teknisıyen ibtı- yata teMdüf edilmekte ve bu hususıa bir takım tahminler yapıl-
hemı kartılamak üzere de aJ. maktadır. . 
llaanlann Telmilcum'u teklinde Büyük Şerin nutuklanndaki Hizmet erbabı maaıları tlzerinden 
it üniveniteleri açılacaktı· Sonra yüksek direktif dahilinde biz- alınmakta olan ve bildcenin içinde 
el. 1D ht l"f fUbeler için müte- met erbabmm ödemekte ~lduk- milbim bir mevki tutan buhran ve 
L_ - u e ~ • 1 • lan bub • muvuene vergilerinden yapılacak 
~ıs yetııtırecek, hıenle, .. ~ 1 • •• !&Dd vebü~~azene verı!· tahfiflerin niabet ve mikdarlan ve 
~ T elmite Ho fU e . erı n~ en uzerın e, gçe muvazenesi· bunların bUdceye yapacaiı tesirler 
'inden bir yüksek mubendıı ~e halel .1el~i7ecek. derce~e ve halen Maliye Veklleti Malt Tetkik 
ı.tektebi kurulacaktı. imkb nııbetınde bır tahfıf J&- Heyeti tarafından heaab edilmekte· 

Pı-ojelerin bir bmu 1928 de pdmuı için lbı~elen tetkikler dir. 
1-tbik edilmeie batlanmıftır. Bu- devam et.mektedır. Yapılmakta . olan heaablarm neti
~ ıündüz ve alqam mekteb- Bahiı mevzuu olan tahfif, Bqve· celeri klaa bir zamanda alınarak bu 
leri, kız enstitüleri, ticaret mek· kilin nutkunda da teabit edildiği il- huıuı için bir kanun projeai huır-
lte bleri hep bu tatbikin eseridir- zere, büdce muvazenesi eaaıını boz- lanacağı ve Bilyilk Millet Mecltıine 
er. Aynı zamanda zanaat mek- mıyacak ıurette senelere bağlanarak ıevkolunacafr haber afımmıtır. 

tebleri Kültür Bakanlıjma dev- icra edilecektir. Yapılacak tahfifin Tahfif yapılırken muvazene, buh
l'eclibniı, tamamlanmıt, l:na mek- niıbetini ve bu nlıbetln her aeneye ran, kuanç nrcilerine aid httktimle

(Sonu ı. im:l uylatl•) 
isabet edecek olan mlkdarınr timdi- rin de blrıe,tlrllmeti dtlfllnlllmekte
den rakamla töylemek lr.abil delfldlr. dlr. 

Parti Kamutay 
grupu toplandı 

Dr. Aras pollllk 
vaziyeti izah etti 

Ankara. 21 (A.A.) - C.H.P. 'Grupu 
bugün (21.12.1937) öğleckn aonra An
talya mebusu Dr. Cemal Tuncanın re
islitinde toplandı. 

Son günlerde balkanları alikadar e
den ıiyui aeyahatler hakkında ve Ha
tayın ıon safhalarına dair sorulan ıu
allere Hariciye vekili Dr· Teriik Rüf
dl Ane uun " etrefh laMt nrdi. 

Bu beyan.at ifUpça tasvib olundu. 

Suriye Bqbakaru Ebel!na Cemil teri mahsusu imulamış ve müteakiben 
Mardam dün sabah saat 9.12 de Anka- Hariciye vekili Tevfik Rüttü Aru'ı 
raya gelmiı ve iataayonda Hariciye Ve- Ba,velcil CeW Bayar'ı ve B.M. Meclisi 
kili Rüttü Araı, bafvekilet müatepn, reiai Abdülhalik Rendayı ziyaret et
Ankara vali ve belediye reisi, hariciye mittir . 
vekileti protokol ıefi, Ankara emni- Saat 12.30 da Hariciye vekili miaafir 
yet direktörü, hariciye vekaleti ikinci bafvekile iadei ziyarette bulunmu' ve 
daire reia muavini ve merkez komuta-1 B. M. Mecliai Reisi Abdülhalik Renda 
nı taarfından ıelimlanmııtır. Selim ile .Baıvekil Celal Bayar da kart bırak
reami eınaamda lataya refakat eden mak suretile ziyareti iade etmiflerdir. 
bando tarafmdan Suriye ve İ•tikW Ekselans Cemil Mardanı öğle yemc
martları çal11Unıftır. Misafir Bafveldl ğini hususi olarak Ankarapalaata ye
Ankarapalu otelin4'e lcendieine tabsia mitlerdir. 
edilen claiıe lmnl Jerdi Saat 20.30 da Hariciye vekili Riiftü 

ye 1 T. Aru tarafından AnbrapalMtamiaafV 
B1ree7em Cemil Mardmn mt l1 ele ~kil ıerefine bir akpm ~ii 

ownhtar d,.-t& k~~ 5ı~~ok -r. wru.attw. 

Avam kOmarasında Sancakta 
Aalrellere silah 

Sqvekil Çemberlayn 
politik vaziyete dair 
genit imhat verdi 

dllıtıyorlırl 
Haleb, 21 (Huıuıt) - Franns 

memurları tarafından bazı qiretlere 
ıilih dağıtılmaktadır. Bu meyanda 
Kethomlı ve Aliattin afiretlerine bin 
lerce ailih verilmittir. 

Fıkra -
Bir av dönUıD 

Londra, 21 {A.A.) - B. Attlee ta· 
rafından verilmiı olan bir takrir üze
rine avam kamaraaı bugün dıf politi
ka müzakerelerine baılaınıttır. 

M Tanıdığım bir ecnebi dedi Jıiı uhalefet partisi reiai binbaşı Att· 
lee hülı:ümetin umumi politikası hak- - Kışları arasıra Tralcyada avl•• 
kında beyanatta bulunmasını istemit - mağa giderim. Şimdi de oradan döaiJ-
tir. Binbatı Attlee Çemberlayn'ın mil- yorum. Ne kadar memnun olduğumuu 

; bilmezsiniz. lete ümit verici bazı sözler ıöyliyebile-
ceği ümidini göıtermit ve bütün vazi- "Evveli 14 saatte gittiğim Tekird•-

• ğı'na J saatte vatdım. Telıirdağı'm11 yetin bir kere gözden geçirilmesi li -
zım olduğu noktasında ıırar etmiıtir. pehlivan yeti§tirdiğini bilirsiaiz: T• 
Attlee, "içinde bulunduğu geminin bir kat şimdi orada teais yeri de vu. 
limana doğru mu gittiğini yoba fır - "Hayat biiyii'k bir hızla değifiyw. 

Sade kaubalarda değil, Jc6ylerde de tınaya kapılarak geliıi güzel mi aeyr böyledir. Göçmen barelcetiaia bir per;.. 
ettiğini bilmek milletin bir hakkıdır.,. 
demiıtir. şanlılc manzarası vereceğini u1J170r• 

dum. lş aksi olmuftur. Soara eski lc6y-ltalya'nın Milletler Cemiyetin- lerin, yenilerini kıslcanacaklarına bii.t-
den çekUmeai mettim. Halbuki aynı toprak astaade 

Bundan sonra binbaıı Attlee mil· toplanan tecrübeler, istihsal nevileriai 
Jetler cemiyetinden çekilmit olan üç artırmıştır. Yerli köylü, evini, tarlav-
bUyilk devlete ipret ederek İtalyanın nı ve kazancını yeni gelmiş olanlarıa-

(Sonu 8. inci sayfada) lngiliz muhalefet partisi lideri Attlee irine benzetmeğe FlllflYOr. Eğer b6yle 

Hükümetçiler Teruel 
üzerinde .tazyiki artırddar 

Teruefi mubaf aza ttdea blllrtJımtçi kıtalar bir ı.ltlf #IJDlada 
(Ta&illıb üsinci ~) 

giderse birkaç sene sonra Tralcyaıus, 
değme memleketlerde bulunmaz bir 
zenginliğe erecektir. 
"Dahası var: Endüstri tarlayı bofa] .. 

tır. Tralcyada devlet Julavuzluğu ve her 
taraftaki tecrübeleri getirenlerin yar
dımı ile, toprak, çiftçiye lıaza.ndırryor. 
ve onu tezgih batma koğmuyor l 

"Türle köylüleri mektebten çılumı 
değillerdir. Fakat öğreniı ve alzş kabi
liyetleri hemen göze çarpıyor. Tür.t 
koyünde eslciden gördüğüm gaye ıe
çinmek'ti,· yeni gaye onun yerini tut
muştur: Kazanmak! Büyük yığın, ye
rinden oynamıştır. Onlara yalıuz im
anlar hazırlayınız.,, 

Daha birçok mülahazalar anlattıktaa 
sonra gülümsedi: 

- lstanbula döndüğümde yıllarlaa
beri memleketinizde bulunan yabancı
lardan bazı bildikler1me gördüklerimi 
naklettim. Hayretle dinlediler ve bam 
dediler Jci: "Fakat bi• ıa.etel~rdeki 
giJçmenl~r bilcl.yesinin sad«e propa
gaadadan ibar~t o/dulunu u.ımedi7or
dıılıl,. • Fatay 
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Paranın lüzumsuzluğuna dair 
Yanlış anlamayınız. Umumiyetle kastedilen manada paradan değil, 

kuruşun kırkta birini teşkil eden paradan bahsediyorum. 
Bütün ölçülerimizde ondalık (aşari) sistemi tatbik ettiğimizi bilir

siniz.fakat bunun bir tek istisnası vardır: Bir lira yüz kuruta bölün· 
düğü halde, bir kuru§ on veya yüz değil, kırk parçaya bölünür ve her 
parçanın adına para denilir. 

fakat nakid sistemimizde bu "para,, denilen cüzün mevcudiyeti 
nisbidir. Bankalarımızın kayıdlarmda paraya rastlamazsınız. Yalnız li· 
ra ile onun kesri olan kuruş tandır. 

Devlet hesablarmdan da para taksimatının kaydını kaldırmak üzere 
Hüküme in Kamutaya bir kanun projesi verdiğini bir gazetede okuduk. 
Bunun ne kadar isabetli bir karar olduğunu izaha hacet yoktur. 

Nakid ünitemiz, kuruştan liraya geçeliberi, nakid sistemimizde pa· 
ranm mevki ve manası kalmamıştır. Hususiyle bu taksimatın ondalık 
esasa istinad etmediği göz önünde tutulunca. 

Bugün "on para,, dediğimiz en küçük nakid cüzünün para tedavül 
piyasasında lüzumsuz hale gelmiş olduğunu söyliyebiliriz. Kuruştan 
daha küçük bir taksimata ihtiyaç olduğu iddia edildiği takdirde yanm 
kuruı, hatta çeyrek kuruş şeklinde yeni bir taksimat esası kabul etmek 
de mümkündür. 

Nakid sistemimizdeki bu para ünitesi son derece basit bir sisteme 
malik olan türk parasının taksimatına ecnebilerin nazannda girift bir 
manzara vermektedir. 

Bugün tedavülde bulunan eski harfli nikel onluklann yerine yeni 
bronz onluklarm darbedileceğini gazeteler yazıyorlar. Böyle bir işe 
başlamadan evel, para ünitesinin devlet kayıdlarmdan da silineceğini 
itibara alarak ,artık maddi bir mana ifade etmekten çıkmış olan bir sik· 
kenin lüzumlu olup olmadığı üzerinde düşünmek faydasız olmasa ge· 
rektir. On paralıkları büsbütün tedavülden kaldırarak yalnız yarım ku· 
ruş kıymetinde yeni bir sikkeyi piyasaya çıkarmakla iktifa etmenin da· 
ha doğru olacağını sandığım için bu düşüncemi alakalı makamların 
dikkatine arzetmeyi faydalı buldum. - YAŞAR NABi 

Vilôyetler idaresi kanununda 
yap.lan değişiklikl.er 

fç Bakanlık, vilayetler idaresi ka- menlerce verilegelmekte ise de bazı 
nununun ikinci ve yetmiş birinci müstaceliyet meselelerinde tereddü
maddelerini değiştiren 3001 sayılı de dilşülmesini önlemek için projeye 
kanunun birinci maddesini değişti· ayrı bir kayıd konulmuştur. 
ren bir kanun projesi hazırlamış ve Birinci maddenin tadilen bazırla-
projeyi Başbakanlığa vermiştir. nan şekli şudur : 

İç Bakanlık, bu projenin hazırlan· A - Vilayetler kurulması ve kaldı· 
masını, mucip sebebler Hlyihasında rılması veya vilayet merkezinin tes
töyle izah etmektedir : biti ve değiştirilmesi Devlet ŞQrau· 

"Vilayet adlarının değişmesi ka· nın mlitaleau alınarak kanun ile ya· 
nunla yapılmakta ve bir vil!yet adı· pılır. 
nın değişmesi uzun zamana bağlı bu· B - Kaza kurulması ve kaldırıl· 
lunmakta idi. Öz dilimize uymıyan ması veya bir kazanın bagka bir viHl· 
bazı viltiyet adlarının değiştirilme· yete bağlanması ilgili vilayetlerin 
sinde dil inkilabımızın süratine uyul· idare heyeti ve umumi meclislerinin 
mak zarureti hissedildiğinden bu ka· miltaıeası alındıktan sonra kanun ile 
....... ,n d•lJli•l.-1.lün:•l "e vıutyet Ad yapılır. 

!arının değiştirilmesi işinin Bakanlar C - Vilayet adlarının değiştiril· 
Heyetine verilmesinin istenilen sil· mesi vilSyet idare heyeti ve umumi 
rati temin edeceği neticesine varıl· meclisinin ve Devlet Şurasının müta· 
mıştır. leaları alındıktan sonra İcra Vekille· 

Mühim mevkilerle göl ve saire gi· ri Heyeti karariyle yapılır. 
bi ehemiyetli tabii arızaların adları- D - Viliyet sınırlarının, kaza 
nın ne suretle değiştirileceğine dair merkez, sınır ve adlarının teabiti ve 
mevcud mevzuatımızda bir kayıd ve değiştirilmesi, mühim mevki ve tabit 
sarahat bulunmamaktadır. Bu noksan· arıza adlarının değiştirilmesi, nahiye 
lık zaman zaman kendisini hiHettir· kurulması ve kaldırılması, bir köyiln 
mekte ve nitekim Büyük Önder Ata· veya nahiyenin başka bir vilSyet ve 
türkün son seyahatında da ifaret bu- kazaya bağlanması ve yahud nahiye· 
yurdukları veçhile Gölcilk gölU adı· lerin merkez ve sınırlarının idare he· 
nın değiştirilmesi işinde olduğu gibi yeti ve umumt meclislerinin miltale· 
daha bariz bir surette kendisini göı· aları alındıktan sonra Dahiliye Veka· 
termektedir. 'Buna binaen her hangi !etinin kararı ve Cumhurreisinin tas· 
bir sebeble bu ı:ibi mevki ve arızalar dikiyle yapılır. 
adlarının değiştirilmesinde bu mev· E - Nahiye adlariyle köy adları
zuata istinad edebilmek için kanuna om değiştirilmesi, yeniden köy ku· 
bir fıkra illlve edilmesi lilzumlu gö· rulması ve kaldırılması, köylerin bir· 
rülmüştür. leıtirllmeai ve ayrılması ve köylerin 

Mevcud kanunda sınır değiştirme 

Kamutay' da 
Bugün mecliste 

edilecek müzakere 
meseleler 

Kamutay bugiln toplanacaktır. Ruz· 
namesinde fU maddeler vardır: 

Kamutay 1937 yılı ikinci tetrin ayı 
hesabı hakkında Mecliı hesablarım 
tetkik encümeni mazbatası, 

Deniz Bank kanunu liyihuı. 

KAMUTAY 

ENCÜMENLERİNDE 
Dün Kamutay encümenlerinde ko· 

nutulan meseleler ıunlardır: 

Adliye encümeni: 

Noterler kanununun müzakeresine 
devam edilınittir. 

Milli Müdafaa encümeni: 

Nasb tarihlerinin tashihini i:;tiyen 
bir subayın arzuhali üzerine açılan mü
zakerede bu gibi meselelerin halli için 
hükümetçe bir kanun layihasının tan· 
zim edilmesi uygun görülmüştür. 

lkti.~ad enciimeni: 

Tütün kanununun 44 Uncü madde
sinden batlanarak Uiyihanın müzakere· 
sine devam edilmiştir. 

Diin Meclise gelen evrak: 

ı · Barem kanununa göre, garb lı&a· 
nına vakıf olanlar devlet hizmetine gi· 
rerken, emsallerine nazaran bir derece 
yukarısına alınabilir kanundaki (garb 
lisanı) tabirinden maksad hangi diller 
olduğunun tefsiri tezkeresi. 

2 ·Mezun memurlara verilecek har· 
cirah hakkında bazı yeni hükümleri 
havi kanun layihası. 

Kamutay çağrılan 
X Dahiliye Encümeni bugün Heyeti 

umumiyıeden sonra toplanacaktır· 

X Arzuhal Encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak· 
tır. 

X İktısad Encümeni bugün saat 
15.30 da toplanacaktır. 

ayni kaza içinde bir nahiyeden baş· 
ka bir nahiyeye bağlanması vilayet 
idare heyeti ve umumt meclislerinin 
ve bir mahalle ve semtin belediye aı· 
nırından ayrılması, milstakil köy ha· 
line konulması da vali tarafından gö· 
rülecek l!lzum üzerine belediye mec· 
lisi, viliyet idare heyeti ve umumt 
meclisinin miltaleaları alındıktan 
sonra Dahiliye V ekSletinin tasdikiy· 
le yapılır. 

F - Yukardaki fıkralarda wnumt 
meclislere verilen vazife ve salahi· 
yetler umumt meclis toplantı halinde 
değilse daimi encümen tarafından 
yapılır. 

Kubilcly'ın 
ölümünün 
yıldönümü 

Y arm balkevinde 
törenle kutlanacak 
Yarın, inkılSb uğrunda Menemen

de 9ehid dliten öğretmen Kubilay'ın 
ölümUniln yıldönümüdür. Bu yıldö
nümünü her sene olduğu gibi bu sene 
de anmak için dlin Halkevinde öğret· 
menlerin de iştirak ettiği bir toplantı 
yapılmış ve o günkü program tesbit 
edilmiıtir. 

Ankara Halkevi ıalonlarının kifa
yetsizliği dolayısiyle, bava güzel ol
duğu takdirde toplantı Hs!kev•nin ö
nündeki meydanda yapılacaktır. Top
lantıya bütün öğretmenlerle gençlik 
ittirlk edecektir. 

Törene tam saat 15.30 da istiklal 
marşiyle batlanacaktır. Aziz inkılab 
§ehidinin ruhunu taziz için bir daki· 
ka sükOt edildikten sonra, Halkevi, 
öğretmenler ve yüksek tahsil gençli· 
ği namına muhtelif hatibler söz söy
liyeceklerdir. 

Törene, Atatürk'ün kurduğu inkı
lab ve cumhuriyetin mevcudiyeti üze· 
rine and içilerek ıon verilecektir. 

Ankara' da 
meyva 
ağaçları 

Ziraat Bakanlığı, büyilk k5y kal
kınmasını bir esasa ve programa bağ
lryacak olan kanun projesi üzerindeki 
tetkiklerine devam etmektedir. Pro· 
je en kısa bir zamanda hazırlığı ik
mal edilecek ve Başbakanlığa verile
cektir. Büyilk köy kalkınmasına bir 
başlangıç olmak üzere Ankara civa
rındaki köylerde meyva ağaçları di
kilmesine başlanmıştır. 

Çubuk mıntakasında bugüne kadar 
9200 çukur açılmış, 2617 meyva ağa· 
cı dikilmi§tir. Gölba§ı mıntakasında 

5400 çukur açılmış, !281 meyva ağa
cı dikilırılıtlr. Sincan köy mıntaka· 
sında 4125 çukur açılını~ ve 2275 a
ğaç dikilmiştir. Şimdiye kadar açılan 
çukur mikdarı 27050, dikilen meyva 
fidanı eayısr da 6173 dir. 

Havaların iyi gitmesinden istifa· 
de edilerek çukur açılmasına ve mey· 
va fidanı dikilmesine devam oluna
caktır. 

A§aç dikmek 
. . 
ıçın 

Orman kanunu mucibince köy ve be· 
lediyeler hududları içinde ne suretle 
ağaç dikileceğine ve yeti,tirilip koru
nacağına dair Ziraat ve İç bakanlıklar 
tarafından bir talimatname hazırlan
maktadır. 

Her iki bakanlık delegeleri birlikte 
bir komisyon halinde ilk içtimalarmı 
Onnan genel direktörlüğünde yapmı~
lar ve bu husustaki proje esaslarını tes
bit etmişlerdir. 

22 - 12 - 1937 

hkemelerde 

Yalancının mumu yatsıya 
kadar yandığı · gib · ..• 

... Cereyan aşıran müşterinin elektriği 
de iş çakıhnaya kadar yanar 

Ankarada bazı kimselerin elektrik 
hırı;ızlığını bir sanat haline getir
diklerini işidir dururduk. İçine para 
atılınca işleyen elektrik saatlerine 
bir ipin ucuna bağladığı on kuruşu 
atıp saati işlettikten sonra parayı ge· 
ne geri çekenlerden tutun da, saatin 
üstilne mi, kenarına mı, mıknatıs ko· 
yarak içerdeki daireyi döndürtmiyen, 
üstteki kapak gibi yeri açıp içinde 
esrarengiz bir takım işler yaptıktan 
sonra ayda - mesela • 25 kuruşluk 
elektrik yakanlar olduğunu da du
yardık. Tabii bu zevat evlerinde ütU, 
teshin, tenvirden başka mesela... Ek· 
mek kızartmayı bile elektrikle yapar· 
lardı. Medeniyet başka şey ' vesselim. 

Fakat bu yilzden şirketle açık göz 
milşteriler arasında davalar da eksik 
olmazdı. Elektriğin ucuzlaması üzeri· 
ne bu gibi işlerin azalacağını sanı· 

yorduk. Meğer bu karlı işe hala de· 
vam edenler varmış. Artık "bal tutan 
parmağını yalar,. mı dersiniz, ''huy 
canın altındadır,. mı dersiniz ? Ne 
derseniz deyin. 

Evvelki gün İkinci Sulh Ceza mah· 
kemesinde gene böyle bir dava görü· 
lüyordu. 

Hayati adında birisi, vaktiyle kes· 
tirdiği elektrik cereyanının yeniden 
verilmesi için şirkete müracaat et· 
miş. Şirket de Hayatinin evine bir 
memur göndermiş. Memur telleri rab
tetmiş ve işleyip işlemediğini anla· 
mak için saatin karşısına geçmiş, 

Türk maarif 
cemiyeti piyangosu 

Türk maarif cemiyeti eşya piyango
sunun en büyük ikramiyesi olan 3000 

liralık otomobil Samsun saylavı Dr. 
B. Asım Sirele çıkmıştır. 

Cemiyete karşı ötedenberi yardım ve 
ilgilerini esirgemiyen Dr. B. Aaım Si

ret kendine 'ıkan bu ikramiyenin yarı
sını Tilrk maarif cemiyetine terketmek 
suretile yeni bir büyüklük daha göster· 
miştir. 

Cemiyet de bu hayır ıever zat adına 
Ankara kollej binasında bir kütilpba· 
ne kurmaya karar vermi~tir. 

Prens Seyfeddinin 

karısı Mıs1ra gitti 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Prens 

Seyfeddin'in karısı Prenses Ulviye ya· 
nn vekili avukat İsmail İsa ile birlikte 
Mısıra hareket edecek, Prenses Mısır 
mahkemesinde Prens Seyf eddinln ken
disiyle izdivacını tanımayan prensin 
diğer varislerine karıı miras haklan· 
nın tanınması talebinde bulunacaktır. 

lambaları da yakıp beklemiş. Fakat 
saatte hiç hareket yok. Bunun üzeri· 
ne şirkete vaziyeti bildirmiş, o da 
Hayatiyi mahkemeye vermiş. 

Hayatinin ve davacının vekilleri 
yerlerini aldılar. Evvelki celseden 
sonra hikim değiştiği için zabıtlar 
bir daha okundu, Fakat, Hayati veki· 
lini yeni tayin etmiş. Onun da vaır:i· 
yetten haberi yokmuf. Davanın başka 
bir gUne bırakılmasını istedi. 

Hakim hadiseyi şirkete haber ve· 
ren memuru dinledi. O da o :zaman· 
danberi, memur olduğu mmtakayı de• 
ğiştirmijı. Maamafib hadiseyi yukarıda 
yazdığımız şekilde anlattı. Hakinı 
sordu : 

- Cereyan tellerinde kopukluk 
varmıydı ? 

- Hayır. 
- Defter rakamlarında, kayıdların• 

da bir tahrif varmıydı ? 
- Hayır. Fakat saatin işlememesi, 

içinde oynanmış (saatin içinde ne 
oynanır acaba ?) olduğunu gösteri· 
yordu. 
Zanlının vekiline bir diyeceği olup 

olmadığı soruldu. Davanın başka bir 
gilne bırakılmasını tekrar istedi ve 
muhakeme son müdafaanın yapılma• 
sı için başka bir güne bırakıldı. 

Kıssadan hisse: Yalancının mumu· 
nun yatsıya kadar yandığı gibi, ecre· 
yan aşıran milşterinin elektriği de 
şirket memuru işi çakıncaya kadar 
yanar 1 

Kız dayın 
altmışıncı 
ylldönümü' 

İstanbul, 11 (Telefonla} - Xml
ayın 60 met yıldönlimü milnasebe
tiyle cumartesi günil Bayazıd meyda· 
nmda bliyük bir toplantı yapılacak 
ve toplantıya iştirflk edenler alay ha• 
tinde Taksime gelerek abideye bir ÇC"" 

lenk koyacaklardır. 
Aynı gUn şehrin biltlin meydan v• 

caddelerine Kızılay dövizleri asıla• 
cak, sinemalarda filmler göeterllecelc, 
aynı geceden itibaren de radyoda Ki'" 
zılay için konferanslar verilecektir. 

Çankırr<la Kızılay'ın altmışin .. 
cı yddönümüne hazırlık 
Çankırı, 21 (A.A.) - Kızilay ku· 

rumunun altmıtıncı yıldönümü mU· 
nasebetiyle yapılacak tezahürat için 
ıimdiden hazırlıklara baflanmı9tır. 

Yılbaşı gecesi de kurum menfaati
ne bir balo verilecektir. 

Amerika'ya illC 
bak1r ihracatımız 

kaydı varsa da sınır tesbiti kaydı 
yoktur. Ha)buki yeni 1en kurulan na
hiye, kaza ve vilayetlerin ilk önce sı· 
mrlarının tesbiti lizım gelmektedir. 

1 

Kanunda tesbit keyfiyeti tasrih edil· 
memit olduğu için bu gibi yeniden 
te§kilat vücude getirilmesine dair o· 
lan kanunlarıı. hepsinde ayrıca sınır 
tesbiti için hilklimetin meclisten sa· 
Hihiyet almasına ve bu suretle kanu
na bir fıkra eklenmesine zaruret gö· 
rillmUştilr. 
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İstanbul, 21 (Telefonla) - Per

fembe günü Examilia vapuriyle A· 
merikaya ilk defa olarak 400 ton ba· 
kır gönderilecektir. Bu bakırlar Eti 
Bankın Kuvarshan maden ocakların• 
da kurduğu işletmenin ilk mahsulü
dür. 

Kanunda köy teşkili, ayrılması ve 
birleştirilmesi .-arsa da köy kaldırıl· 
masr hakkında bir hüküm yoktur. 
Gerçi başka bir köyle birleşen köyiln 
kaldmlmaBI bu Lirleşme içerisinde 
mündemiç isr de g·· ··e"<·ek er hangi 
bir ıiyaaf ve inzibati ve yahud da har
si sebeblerle bir köyün kaldırılması
na lilzum görilldüğü takdirde kurul
masında olduğu gibi kaldırılmasının 

da ayni formaliteye tabi tutulması 

için kanuna bir cilnıle iUvesine IU
zum görUlmliştilr. 

TeşkiHit kanununda köylerin bele
diye sınırına alınması veya belediye 
sınırında bulunan bir yerin ba!Jka bir 
belediyeye veya köy sınırı içerisine 
verilmesi hakkında hilkümler varsa da 
belediye sınırından müstakil köy teş
kil etmek üzere ayrılacak her hangi 
bir mahalle veya 'emte dair bir kayıd 
ve sarahat yoktur. Bunun için, bu iş· 
lerde mevzuata istinad edememek· 
te; köylerin ve semtlerin belediye 
sınırlarından ayrıldıkları zaman ha
zırlanan bu kanuna tabi tutulmaları 
derpiı edilmiştir. 
TeıkilSt işlerinde lazım gelen sü

ratin temini için meclisler içtima ha· 
linde değilse, gereken kararların 8te· 
denberi cari usule göre daimi eneli-

Ludendorf ve Kellog 
Dünkü gazetnin dünya haberle· 

rine g6z gezdirenler §U iki telgrafı 
görmüşlerdir : 

1 - "Berlin 20 - Bir müddetten 
beri hasta olan ve son günlerde Mü· 
nihte bir klinikte tedavi edilmekte 
bulunan general Ludendorf, bugün 
birden bire kalbi durarak ölmüş· 

tür.,, 
2 - "Nevyork 20 - Brian ·Kel· 

log paktını imza eden Frank B. Kel
log, pek ağır hastadır. Kendisi 81 
yaşındadır. Altı hafta eve/ başlayan 
beyin humması, dünden beri zatür
ree ile ihtilat peyda etmiştir.,, 

General Ludendorf, bir kaç tara· 
fından bakılrnca bir kaç türlü gö
rünen bir şahsiyetti. Nazilik cereya
mnr ilk kuranlardan birisi olduğu
na göre bolşevik düşmanı olduğuna 
§Üphcniz yoktur; fakat büyük harb· 
de hususi bir trenle Lenin'i Rusya 
topraklarına soktuğu için bolşevik· 
Jiğe yardımı da dokunmamış değil· 
dir. 

General, almanları eski toytonik 
dinlerine çevirmek dileğinde idi; 
onun için katoliklerle protestanJa. 
rrn haçlarına, yahudilerin mührü 
Süleyman/arına düşmandı. Fakat ib. 
tiyar yaşında kendisine tekJif edi· 
len nazi müşirlik asasrnı da kabul 
etmemiftir. 

Lüdendorf'un en son ve en meş· 
hur eseri "Top yekDn harb" di. Bu· 
rada general sivil ve asker bütün 
bir memlekete, devamlı !urette, 
harb için çalııma yollarını göster· 

mişti. Ayrıca kehanet savurmaktan 
hoşlanan bu eski kumandan, 1938 de 
bir cihan harbmrn patlak vereceğin· 
den bahsetmişti. · 

Bugün, kendisi ihtiyar gözlerini 
hayata kaparken Almanya, "Top ye
kun harb,, faaliyeti içindedir. 1938 
yılına ise, ancak, on gün kalmıştır. 
Meşhur paktı, bütün enternasyo

nal meselelerde dillere pelesenk O· 

lan Kellog ise barb için değil, harb· 
dan sonra sulhu pekiştirmek için 
var kuvvetile çalışmış bir başka ih
tiyardı. 

Yukarrki iki telgfaltan öğrendiği· 
mize göre büyük bir barb adamı öl· 
müş, büyük bir sulh adamı ise can 
feki~mektedir. 

Bu iki h§dise, biraz da dünyanın 
politika vaziyetine i~aret eder gibi 
değil midir? Harb öldükten sonra, 
Türkiye dışındaki dünyada, sulh 
de yıJJardan beri beyin hummasın· 
dan ıstırab çekmiY_or mu? - T. 1. 

Acıklı bir hazan m.anzaraaı 1 

Otobüsün aağhk bakanlığı du· 
rağında acıklı bir hazan manzara-
11 varı Şairlere ilham vereceğini 

aanmadığmuz, fakat bir gazete· 
ciyi ilıilendiren bu hazan manza· 

rasını aaf alt caddeye ve yaya kal
dırımlarına serilmiı sarı yaprak· 
}ardan anlıyorsunuz. 

Bunlar ,akaaya.larnnızm ufacık 
yaprakları değildir; onlardan bir 
kaç misli büyük yapraklardır. 
Bunlar, ağaçlarm dallarmdan da 
değil, tchrin temizliğine itina et· 
menin bir vazife olduğunu bilemi· 
yen hemıehrilerimizin ellerinden 
düımüı, yedi buçuk kuruıluk aarı 
otobüs biletleridir. 

Caddelerin temizliği, belediye ... 
Bunlan daima yanyana anarız. 
Fakat bu acıklı hazan manzara· 
sında belediyenin hiç bir kusuru 
yoktur. Onun oraya koyduğu çöp 
sepeti daima bombot durur ve çok. 
larıınız, bu sarı yapraklan yere 
atmaktan eza duymayız. 

Şehirleri temiz tutmak, yalnız 
belediyenin değil, aynı 41:amanda 
o ıehirde oturanlarm da vazifesi
dir. 

Belediyesi o kadar zengin, nıita· 
ları o kadar mükemmel olan Ham· 
burg'da kar yağdığı zaman, her 

ev sahibinin kendi önünü karıma· 
ar, ortalık donduğu zaman, önün
deki caddeye kum dökmeşi mec· 
buri olduuğnu, bilmem, bilir misi· 
niz 1 

Milyon 

F ransadaki korkunç cinayetle· 
rin son aafhasmda §Öyle bir mese· 
le ortaya çıktı : 

"Bazı kurbanları Vaydman mı, 
yoksa Milyon mu öldürdü? ,, 

Fransız polisi, bu işi tahkik ede· 
dursun. Ölenler ölmüı. Bunları o 
da öldürse, bu da öldürse zavailı
ların dirilmesine imkan yok. Fa· 
kat eğer bu canavar Vaydman ya
kalanmamıt olaaymıf, galiba, Mil
yon öldürecekmiı ! 

Bir m11ahcde)·i bozduiiıı için 

Dünyada tuhaf feyler ekaik ol· 
mıyor. Bir taraftan koakoca mu
ahedeler gürültü ile, patırdı ile, 
topla, bomba ile, yangmla, kanla 
bozuluyor da bozanlira ses çıka· 
rılmıyor. Otelci taraftan canı Ör· 
dek çorbası istiyen bir amerikah, 
Kansas' daki mahkeme tarafından 
enternasyonal bir muahedeyi ve 
be§ Amerika hükümetinin kanunu
nu bozduğu için bet ingiliz lirası 
para cezasına mahkiim edilmittir. 

Çünkü 1918 de İngiltere ile Bir· 
letik Amerika devletleri arasında 
muhacir yabani ördeklerin korun· 
maaı için aktedilmit bir muahede 
vanruı. 

Fena def il; bektaıinin sahur ve 
oruç hikayeai gibi: Mademki İn· 

sanlan koruyan muahedeleri ye· 
rine getiremiyoruz; bari, hayvan· 
ları koruyan muahedeleri tatbik 
edelim 1 

İstanbul' daki eski eserler 
tamir edilecek 

İstarbul, 21 (Telefonla) - Yapı
lan tahminlere göre İstanbuldaki mll· 
zelerin ve eski eserlerin tamiri içirı 
1 milyon liraya yakın bir paraya ibtİ• 
yaç vardır. Bu sene Topkapı sarayı· 
nm harici sıvaları yenilenecek, tarihf 
eserlerden birkaçı da tamir edilecek· 
tir. 

Dün sabah hafif kar yaGdı 
Dün şehrimizde hava öğleden evel a• 

karlı ,öğleden sonra kapalı geçmiş, ısı 
gece O, gündilz 6 derece olarak kayde· 
dilmiştir. Diln yurdun cenubi Anado-
lu mıntakası ile Orta Anad.olunun §8r1c 
kısmı bulutlu, diğer mıntakalarda ki!' 
palı ve yeryer yağıfh geçmiftir. vurı· 
kil yağışların karemetreye bıraktıkları 
su mikdarları Muğlada 25, NaziıtidC 
19, Bodrum ve Tokatta 15, Ala§ehir· 
de 13, diğer yerlerde 1-10 kilogtıırıl 
arasındadır. 

Diln en düşük ısr sıfırın a}tı11d3 
Karsta O, en yüksek ısı da Antalya </f 
Adanada 18 derecedir. 



22. 12. 1937 

Erich von Ludendorff 
General Ludendorff'un ölümiyle 

"hüy\ik harb" adı verilen facianın en 
eberniyetli ıahsiyetlerinden biri daha 
ba1ata veda etmit bulunuyor. Alay ku· 
~danı, fırka kumandanı, tark cepb .. 
11 eıiEiuıı harbiye reıai, garb cephesi 
erkanı harbiye reisi, politikacı, komp
locu, propagandacı, gazeteci: itte Lu• 
de.ıdorff'un yetımit iki yılını dolduran 
f ... ., 
-.ıyetlerinden bazılan. 

Büyük barb çıkbiı gün Luden
dorff, Straaburg ıebrinde bir alayın 
~danı idi. Almanyanın Belçika
h İstila için harekete getirdiği ilk kıta-
1-rdQ biri de bu alaydı. Ludendorff, 
liej tehrinin iıgalinde gösterdiği ceaa· 
ret ve mebarel dolayııile büyijk harb 
~de ehemiyetli rol oynamaya nam • 
tedbir asker olarak temayüz etti. lm
.._.,ator kendisine bu yararbiı için liya• 
llat tnadalyaamı verdi. 

Almanlar garbta Belçika'dan geçe
~ Franaa'yı ezmeğe çabtırlarken 
°l'llalar da prkta Pruıya'yı istila etme
~e '-tlanuılardı. Şarkta beliren bu teh· 
~ berataraf etmek için Hinden
~. vazife verilmitti. Ludendorff ela 
~ harbiye reisliğine tayin edileli. 
8- H.indenburg • Ludendorff kombine
lotıu, rualan Tannenberg'de mailfıb 
etti, Garbta Mame ve ıarkta Tannen• 
lıerı, dört senelik boğu!U'aDln en ehe
ltıİyetli iki muharebesidir. 

Biri alavlarm cermen ırkını mailub 
~yeceklerini, diğeri de cermenle • 
liıa Fransayı ezeıniyeceklerini göster • 
~tir. Ve garib tecelli olmak üzere 
~Yiik harb dört sene sonra, bu iki 
llıuharebenin neti~ine söre nihayet
~ttir. Şarkta rualann garbta ela 
~lann mailubiyetiyle. .. 
l' annenberg'in kazanılmumda Hin· 

"9.ıburg'un ve Ludendorff'wı rollm 
1'edir? Tannenberg zaferi, önce Hin " 
~ld>urg'a mal edilmitti. Fakat barb 
ll~n Ludendorff tarafından tertib 
edildiği anlatıldı. Binaenaleyh zaferin 
ferefi herkesten ziyade ona aid olmak 
ltrektir. 

Falkenbayn, 1916 senesinde Ver· 
dlln' den geçerek Pariı üzerine yürü " 
illete muvaffak olmayınca, Ludendorff 
hQ defa garb cephesine nakledildi. 
lılllıd.n sonra Almanyada Hinden • 
~ ve Ludendorff'wı büiın olduk· 
1-. devirdir. Alman impu'atorunun 
~li taJıaiyeti bile bu iki ilim 
~da arka plana geçti. Hankltı 
İ~ eden hakikatte Ludendorff idi. 
l,dendorff, garbta yapılacak bir tur
l'ılz ile harbı kazanmak için tmtlbat 
'1.nıya bqladı. Bu sıralarda Almanya· 
lalQ diktatörü vaziyetinde idi. Amerika· 
ltaıı korktuklan için denizaltı barbı 
)-.,maktan çekinen politikacılara ÇI " 

~tı. Şubat 1918 de denizalb barbı bat 
-.cıı. Nihayet Ludendorff, barbı niha • 
)etlendirecek olan büyiik darbesini 
~ yinni birinci günü indirdi. Ta· 
'-'ruz için intihab ettiği nokta, ingilit: 
\'e franaız ordulannm birleıtilderi yer
di. ilk hamlede iki orduyu biribirinden 
,,,__.,_ • • b" d 

- .. UI. Sonra her bınne ayn ırer ar-
be İıldirdi. Almanlar bayii ilerlediler. 
l'-ar.t bu ilerleme kendilerine çok alır 
~Ya mal oldu. Ludendorff bir im· 
' gibi bütün varını bu taarruz için 
~landı. Alman mağlubiyetinin bat
~rıcı bu taarruzun muvaffakiyet~· 
i•dir. itilafçılar alman darbelerıne 
~I ettikten sonra, karıılarında· 
~ "'-vvetlerin ihtiyatı aza)dığmı anla· 
>1ıaea mukabil taarruza ııeçtiler. Ve al· 
~ları, büyük fedakarlıkla itıal et • 

eri topraklardan atblar. 
Aı_ Bundan sonra Ludendorff'wı iı~ 
~yada ağza alınmaz oluyor. Milli 

.. l'&rnan vaziyetinden mağlubiyetin 
~bbibi vaziyetine geçiyor.Bu aralık 
.:~ndorff'un asabı da o kadar bozul· 
-"'"ttu ki Almanya'nın derhal sulh 
t'Prna11nı teklif etti. Fakat almanlar 

11detıdorff'un nasihatleriyle amil ol
~-Y~rlar. Harb devam ettikçe Lu~n. • 
~ &ene ümid!e~~or.. ":'.e. garıbtir 

Almanya maglubıyetım ıtiraf ede • 
~l lllütarekeye talib olacağı sıralarda 

ll.I- • d" ~ ~ndorff mukavemet tavııye e ıyor. 

~~t bu defa Hindenburg sulha taraf· 
, 01uyor. Ve mütareke imzalanacaiı 
lt\ıarda Ludendorff, laveçe kaçıyor. 
t\ Bir müddet lsveçte kaldıktan aon-

lelcrar Almanyaya avdet ettiği za • 
~ ludendorff'un bütün faaliyeti, fU 
~ t._da toplanıyor: Alman ordusu 
'- lub olmamıı, sosyalistler tarafın • 
~ arkadan vurulmuıtur. Luden· 
ker.ıttln bu propaganda taarruzu, u
~k hayatında yaptığı taarruzlardan 
~h ~hiranedir. Halbuki hakikatte 
it., •n ılanmda da idaresinde de asker· 
'çtı '1tnan devlet adamlanna ağız bile 
İçin ~ışlardı. Belçika' dan &'eçmek 
'-k '~eri ıürülen zaruret Sehliffen'in 
"ııa e~ Planma dayamyordu. Amerika
'1tı rba iıtirakine aebeb olan deniz· 
11-ııttharbı aakerlerin tazyikiyle hafla • 
~ 1• Mağlüb olunca, meauliyet bafka 

\l~lara yükletildi. • 

---- Ludendorff'un bu propasanduı 
•ırıdadı ._, ·11· ali t --...:.: . ~~ r 1U mı ı aoay s ,._ .... nın 

l 11de uresi inkiıaf edip kuvvetlenmiıtir. 
~~~rff 1923 senesinde Hitler ile 

te ıneıbur darbeyi yapmaya te-

ULUS 

DÜNYA HA.BERLERİ İngiliz -
hava 

isbirliOi 

fransız 
ordusu 
yapacak 

Mısır krah ile kabine 
arasındaki anlaımazlık 

Üç noktada henüz uyusulamadı 

Kıra/ Faruk, Valide kıra/içe ile beraber Avrupa seyahatlerinden birinde 

Londra, 21 (A.A.) - Kahireden ge-

B. Delbos seyahati 
hakkında bakanlar 

len haberlere göre, iç politika bakımın
dan sarayla hük\lmet arasında çıkmış 
olan anlaftlı&Zlığı hal için yapılmakta 
olan görilpıeler birçok noktalarda an
lqma ile neticelenınittir. Fakat bilhu
aa Uç noktada henüz anlatma elde edi- meclisinde izahat Yeteli 
lememittir. 

Kıral senato azlsından üçte birini Pariı, 21 (A.A.) - Bu sabah Leb-
kendiıinin tayin etmesi hakkından vaz run'iln reisliğinde aktedilen bakanlar 
g"CÇ!llek istememektedir. Bu mesele bir meclisi toplantısında Delboı, orta 
defa daha bundan önce müteveffa kı- Avrupa seyahati hakkında izahat ve
ral Fuad ile Vafd partisi arasında an- rerek bu eeyabatin kendisine, ziyaret 

ettiği memleketlerle Fransayı birlet
la.,mulık çıkannıftı. O zaman tayin e- tiren bağlarm sağlamlığını mUfahede 
dilen hakem hükümet lehinde karar etmek fırsatını vermit olduğunu ıöy
vermişti. İyi malılmat alan mahfiller Iemittir. 

hükümetin bu husuıta hiçbir tavizde Delbos ile mesul devlet ad~ları 
bulunmıyacağını bildirmektedir. arasında yapılan samimi fikir teati-
tenıüka tibi tutulmuında da ıarar göa· leri Fransa ile dostlarının aktettikleri 
termektedir. Hükümet bu huaauta uy· anlaflll8lara ve Milletler Cemiyetine 
sal davranmağa meylediyorsa da mavi olan sadakatlerini ve Avrupadakl ger 
gömlekliler teıkilatını feshetmek ni- ginliğin zail olması ve serbestçe mll
yetinde delildir. Mamafih bu tefki- zakere ederek bu maksadın haaıl ol
litm miliıe veya hava müdafaaaı kuv- mauna çalqmak buıuaundald arıula· 
vetlıeriue bail•nmMı ıuretiyle meae- rını meydana koymuttur. 
lenin halledilebileceği aöyleniyor. 

Lebrun, meclisin hissiyatına terce
Nihayet kıral yilbek memurlann ta- man olarak Delbol'a hararetle tebrik 

ylni itin• de mücWsale etmek i9temek· etmittlr. 
tedir. 

Ludendorf 
Hindenburg'mı yanma 

gömülmiyecek 
Berlin, 21 (A.A.) -General Luden

dorfun evelce bildirildiğinin hilifına 
olarak Tanncnberg'e ömUlmiyeceği an· 
latıhyor. 

Doyçe Algemaync Saytung bu hu
susta Ludendorfun Mare,at Hinden
burg için yapılan merasimde hazır bu
lunmamış olduğunu ve Tannenberg a
bidesini franmasonluğun bir remzi ola
rak telakki ettiğini hatırlatmaktadır. 

Ludcndorfun cesedi Münihte Hitler 
de hazır olduğu halde 22 k!nunu evel
de yapılacak merasimden sonra Tut
zing'e götürülerek orada gömülecek
tir. 

Ceruue töreni 
General Ludendorfun milli cenaze 

töreni fU suretle tesbit olunmuştur: 
Çartamba sabahı, saat 10 da cenaze 

zafer kapısı önünde tabuta konarak, 
resmi törenden sonra tabut zafer kapı
sından mare§auar locasına getirilerek 
orada geçid töreni yapılacaktır. Geçi
de, iki piyade taburu, bir topçu milfre
zeai, bir bahriye müfrezesi ve bir hava 
taburu İftİr!k edecektir. Harbiye ba
kanı Maretal fon Blomberg, mütevef
fanın mezayası hakkında bir nutuk 
ıöyliyecek ve bundan sonra fon Blom
berg, fon Makenzen, muhtelif ordular 
başJtumandanlan ve muhtelif heyetler, 
tabuta çelenkler koyacaklardır. Tabut, 
buradan motörlU kıtalar ile Tutzlng 
mezarlığına götürülerek aakert tören
le gömülecektir. 

Münib halkı, çarşamba sabahı saat 9 
a kadar tabutun önünden geçerek bü
yük askeri selamhyacaktır. 

G<ueıelerin ya:Klıkları 

Bütün guetıeler, hemen yalnız Lu
dendorftan bahsetmekte ve büyük .;. 
kerin ölilmil dolayısiyle alman milleti
nin hissiyatına terccman olmaktadır. 

Gazeteler, ilk sayfalarında B. Hitlerin 
millete beyannameai ile harbiye num 
M&ref&l fon Blombergin orduya emri-
yevmiıini netretmekte ve daha birçok 
1&yfalumı da Ludendorf'un ı.,.tı· 

na taheiı eylemektedir. 

F ranaa Hava Bakanı 
B. Piyer Kot 

Londra, 21 (A.A.) - Fransa hava 
nazırı Cot'un Londrayı ziyaretinde 
franaız ve İngiliz hava kuvetleri ara-
11nda ııkı bir ifbirliği kurmak hu
ıuıunda ingiliz bakanı ile mutabık 
kaldığı teyid edilmektedir. 

Royter'in öğrendiğine göre, ikinci 
kAnunun hatlarında fransız hava mü
tehassıslarından ml:rel;kep bir komiı
yon Londrayı ziyaret edecek ve iki 
memleketin hava filoları hakkında 

teknik ma1Gmat teatisinde buluna
caktır. Bu maınmat en son sistem 
tayyare makinaları ve silihları hak
kında olacaktır. 

Romen seçiminin 
ilk neticeleri 

Ben badieeler oldu 

2 ölü birçok yarah var 
Bük~f. 21 (A.A.) - İntihabatın ilk 

neticeleri, liberallerin, reylerin yüzde 
40 tan fazlaaiyle hakim oldwdarmı ve 
milli - çiftçilere vi.ai mikyasta galebe 
çalmakta bulunduklarını göatermekte
dir. . 

Eyaletlerde kanlı hadiseler olmuş-

tur. İki kiti ölmüf, birçok kiti yaralan
mııtır. Birçok kiti tevkif edilıni9tir. 

72 eyaletten kırkında yapılllll inti • 
habtm neticeleri ıuntardır : 

Liberal parti.al Urtldar meWrlinde % 41 

Mut klSyltı partiai .. muhalif % 22 
Her teY vatan için partiıi. lüt-

U mumt kanaate göre, bu ihtillflar 
ancak iki taraf da büyük tavizlerde bu
lunduğu takdirde halledilebilecektir. 

Bugün muhtelif ıiyut tqekkilller 
nUmayitlerde bulunmak iatıemitlene 
de poliı tarafından bidlaeeiz dağıtıl
mıtiardır. 

Hükümetçiler T eruel 
ler taraftarı 
Milli hıriıtlyan partisi. Raıist 
Muhalif liberaller 

%14 

% 8 
% 6 

-
12.178 ölü! 

-
San Domingo'daki 
kıtalin bilançosu 

budur. 
Vaşington, 21 (A.A.) - Va9ing

tondaki Haiti elçiliği, ne9rettiği bir 
tebliğde ilkteşrin katliamları eına
sında San-Domingo araa:iıinde öldü
rülenlerin 12.178 olduğunu tasrih et· 
mektedir. Tebliğ San-Domingo cum· 
huriyetini, 1874 ıulh muahedesini 
ve 1929 dostluk muahedeıini ihlll ile 
itham eylemektedir. 

ıebbü• etti. Muvaffak olamayınca par· 
ti faaliyeti ile alüaamı kesti. Fakat 
gazete teıia ederek aoıyaliıtler komü
nistler ve katolilder aleyhine neıriya • 
ta batladı. Hıriatiyan dinini bıraktı. 
Ludendorfrun kanaatleri milli ıoaya· 
liat prensiplerine uygun olduğu için 
bu partinin ikbdara geçmesini, dola • 
yıaiyle keneli muvaffakiyeti addetti. 
Fakat bundan istifade etmek istemedi. 
Hatta Hitler, kendisine mü,ürlük rüt
besini vermeği teklif ettiii zaman, bu
nu reddetti. iki arkadq, 1923 darbe
sinden beri biribirine gücenikti. Bu
nunla beraber, Hitler, Ludendorff bak· 
kında daima bir hürmet biıai besledi. 
Ve nihayet seçen mart ayı içinde ..... 
men barııblar. 

Alman ordusunun 1918 senesinde
ki hezimeti karııamda büyük acı du • 
yan Ludenclorff hayata veda ettiii bu· 
sünde gözleri arkada kalmıt bir adam 
aayılamaz. Çünkü Almanya'nm, bu 
mailubiyetinin aanmbdan kurtularak 
enternasyonal muvazenede büylk bir 
kuvvet halinde tekrar belirdiiini ve 
bayabnl hizmetine valdettiii alman or
dusunun ela canlandıinu görsek öl -
müıtür. Hatta denilebilir ki kencliaiy • 
le mezara bir de teaelli ptüriiyor. 
Kendine &'Öl'e 1918 senesinde orduyu 
arkadan vuran unsurlar ba defa likide 
edilmittir. 

A..§. ESMER 

üzerinde tazyiki artlrddar !' ____ ... ,,\ 

Şehrin yardımına gelen asi 
kuvvetler de durduruldu 

Bu mmırtesl 

"Ulus'' un ilivesi 

Banelon, 21 (A.A.) - Millt müda
faa Bakanhiı tarafından fevkalide o
larak netredllen bir resmi tebliğde, 
Teruel cenubundald hWdinıet kıtaatı 
arasındaki muvaaalayı zorlaştırabile -
cek mahiyette müteaddid mukavemet 
merkezleri bulunan villa Eapeaa mev -
zilerinin dün akpm hükümetçiler ta· 
rafından zaptedildiği bildirilmektedir. 

Hüküınetçiler bir çok malzeme ele 
geçirmitlerdir. Diğer cihetten alınan 
malfunata &öre, cumhuriyet kuvvetle
ri bu sabah Teruel üzerine tazyikleri· 
ni arttımntlar, bir taraftan da Teru -
elin imdadına gelmekte olan isi kuv
vetleri tutmuşlardır. 

Merkez mahallelerine doğru •. 
Teruel'de timalden ve batı ıimalin· 

den hücum eden kıtalar bazı evleri ele 
geçirmişler, demir yolu köprUıUne 
kadar ilerlemitler ve mezarlığı tama -
men işgal etmişlerdir. 

Cumhuriyetçi kıtalar Villaaatardan 
Turla nehrine dofru olan yola kıımen 
hücum etmitler ve diğer taraftan da 
nehrin doğuıunda timalden Teruelin 
mcrkeı: mahallelerine varmıılardır. 

Teruel'den Sagontaya doğru olan 
yol boyunca ilerlemekte bulunan kol 
henüz ıuaktadır. 

1ıilere göre V<Qiyeı deiifmedi 
Sen Jan dö Luz, 21 (A.A) - Fran

kiıt İapanyadan alman son haberlere 
göre Teruel'de vaziyet değipemiı
tir Hüküınet milisleri Franko'nun ih
tıyat kıtalarile çarpıftn8k için kuvvet
leı:ini yeniden toplamak ihtiyacında
dırlar. 

Bu kuvvetlerin faaliyetleri zayıfla
mııtır. Frankonun ihtiyat kuvvetleri 
tedricen harbe ittirak etmekte ve mi -
liılerin harekitına mani olmaktadır. 
Milisler birçok noktada müdafaa ha -
tinde bulunmaktadırlar. 

Hüküm.etçilerin eıir ettikleri 
yabam pUoılar 

Madrid, 21 ,(A.A.) - Tcblii : Cum 

buriyetçi tayyareler, Guadalajara eya. 
!etinde bir iıi tayyareyi yere inmeğe 
mecbur etmişlerdir. Bu tayyarenin 
kaçmış olan dört kişilik mürettebatı, 

bugün ele geçirilmittir. Bunların dör
dü de almandır. Bunlar, Almanyada 
ukeri pilot olduklarını ve hüktimetle
rinin emrile İapanyaya geldiklerini 
bildirmitlerdir. 

Filistin "Şeyhülmeıayih,, i 
tevkif edildi 

Kudüs, 21 (A.A.) - Zabıta, Filis
tin Şeyhül meJ&yihi Yuin Bahri'yi 
tevkif etmiştir. 

Yapılan bir araştırma kendisinin 
yabancı memleketlerdeki müfritlerle 
devamlı münasebetlerde bulunmakta 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

KudU1, 21 (A.A.) - Yahudi bele
diyeleri, ve yahudi cemaat konseyle
ri umumi meclisi, garbın idari uıul
lerini memlekete idhal için hazırlık
larda bulunmak üzere bir fUbe kur
mağa karar vermiştir. 

Bu tedbir, müstakbel yahudi dev
letinin idart bir çerçevesini vilcuda 
getirmek Uzere atılmıt olan ilk adım
dır. 

(eka'nın yirminci ylldönümü 

Türk sehirleri 
ne huredilmiftir. Türle 

ıehirlerine aid 

Fevkalade resimler 
Bundan bqka ilavenin 10D 

kapak 1ayfaıında 

Ankara plinı 
Gene bu ilavenin iç~nde, 

birçok entere1an yazı 
ve fıkralar, 

Ostad profesör 
Bruno Taut 

Modern mimari içinde 
türk üılubunun naııl doia
cağını, yeni türk evinin na
ııl olacaimı, mimar Sinan 
ve eaeri hakkındaki hayran
lıklarını, ve Ankara tehrine 
aid mülihazalarmı anlatı
yor. 

Profesör Egli 
Türkiyec:le inıa hareketi

ne dair pek kıymetli bir ya
zı vermittir. Nihayet 

G. Bartch 

Moskova, 21 (A.A.) - -Taa • bll
tiln Sovyetler Birliğinde, dUn, irtica 
bozgunculuk ve spekülasyonla mUca
dele panrüı fevkallde komiıyonunun 
"Çeka" nrn • devlet umumi ıiyaaet 
direktörlUğünUn, dahili}'(' lromiaerli- Türk şehirlerinin karakte-
ğinin • kurulutunun yirminci yıldö- ristiklerini, birçok resim-
nümü kutlanmıştır. Nüshalarını he- )erle anlatıyor. 
men tamamiyle bu yıldl:Snllmüne tah-
ıiı eden gazeteler, birçok ıellm me- CUMARTESİYİ 
aajları, makaleler ile· beraber Cerjin- BEKLEY1NIZ ! 
ıi'nin, Yejov'un ve yilkaek Çekiıt- • • 
terin fotoğraflarını ·netretmektcdir. "'•------------· ,r 

-3-................................................ ! 
YE BASINI 
................................. 

Suriye ile 
münasebetlerimiz 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi, 
Hatay meselesini ve bu meselenin 
Fransa, Türkiye ve Suriye arasında 
doiurduğu ibtiliflan ve bunların ae • 
beblerini yeniden hulasa ederek huku
ki bakımdan bizim manda sistemini ne 
kendimiz, ne de bqkaları için ula ka· 
bul etmemit olduiwnuzu batırlabyor 
ve istiklaline dütkün olan Türkiyenin 
ko1DfUlannm da aynı ıekilde iatildil • 
lerine kavuımalarından ancak ~u
niyet duyacaiını ileri sürüyor ve di • 
yor ki: 

Franaadan avdet ederken memleke
timize uirayan ve burada birkaç gün 
kalacağı anlatılan Suriye bqvekili C. 
mil Mürdüm, kendi memleket ve mil • 
letinin istiklali uğrunda çok çalıflllll 
vatansever devlet adamlarındandır. 
Vatanseverliğin &fıkı olan türkler 
komtu ve kardeı Suriyeye kartı mu• 
babbetlerinin de inzımamiyle Cemil 
Mürdüm'ün taJıııncla Suriye'nin seç • 
kin ve büyük himmetli bir devlet ada· 
mını aeliımlamak .. ancak zevk ve ifti· 
bar duyarlar. Cemil Mürdümün bu ıı.. 
kikab kendi gözleriyle müıahede ve 
takdire fırsat bulacağım ve bundan iki 
memleket münasebetlerinin çok kaza
nacağını ıüpheaiz addederiz. Suriyenin 
istildil ve tamamiyeti türklerce bu b.. 
dar matlub ve mültezem olunca bunun 
tam ve ümil bir tahakkukunun türk 
ve arab milletleri araamdaki mubah • 
beti alabildiiine arttıracak bir imil 
vazifesini göreceği muhakkak aayılma
Jıdır. işte Türkiye ile Suriye ar~ın~ 
ki hakiki vaziyet budur. Bu vazıyetin 
tabii inkiıafında Fran1&111n da dostluk 
kazançlariyle temayüz etmesi en aa • 
mimi temennilerimbe dahildir. Fran
sa bu havalide kendi milli ananesine de 
muvaffak olarak hürriyet ve iıtiklilin 
tahakkukuna yardım etmekle manen 
ve mddeten çok kazanmıı olur. 

Prensip itibariyle hallolunmut o
lan milli Hatay davası Suriye ile Tür
kiyenin araaım açacak bir mesele değil
dir. Biz Hatayı Türkiyeye ilhak et
mek istemedik ve istemiyoruz •• Suriye 
ile devlet alikasıru muhafaza eden bu 
kıtanm türk çc:ıkluiu eaa11nda müsta
kil bir idareye mazhariyeti mevzuu ba
histir. Bu haliyle Hatay bilakis Türki
ye ile Suriyeyi yekdiğerine daha siy ... 
ele 1aldattıran bir köprü vuifeaini P. 
recektir. Ve nihayet orada dünyaya ka. 

•. cük bir Jotanm kendi kendini idare 
!::.den aaad bir c:.naet ı..,. ... r"·h.iı.. 
ceğinin bir nümuneai aöaterilmiı ola
cakbr. Suriye zaten kabul ettiii IMa 
prenıipin kolay, tam ve 1ı:Ami1 tabak • 
kukuna yardım etmekle iki komt• 
memleketin yukarda aöylediğimiz mü
nasebetlerini ve binnetice SuriyenİD 
1n9nfaatlerini takviye etmiı olur.'' 

iHTiRAS TERBlYESl 

AKŞAM'da Hasan. Ali Yücel, ibe 
tiraauı iyisi ve fenası oldujunu, bizde 
asırlardan beri çok kere fena ibtiralla
nn ayaklanmıt olduğunu, tevekkül ve 
kanaat zihniyetinin iyi ibtiraılann in
kitafına yer bırakmadığım anlatrak di
yor ki: 

"Yapmak için istemek prttır. s .. 
rada bütün dava neyi istemek? Mese
lesinde toplanır. Uzviyet aabuıncla p 
iu ıuur albnda cereyan eden isteklen 
mukabil, ruh ve cemiyet bayabnda ıu
urlu istekler olmabclır. Büyük uker, 
büyük tacir, büyük alim, büyük kitif, 
büyük sanatkar •.. Bütün bunlar birer 
istek mevzuudur. Fakat sade istemek• 
le it bitmez. O isteii hakikatlqtirmek 
için emek, bıkmadan, yorulmadan ça· 
hımak zaruridir. Böyle muayyen bir 
gayeye kalbini bailllltllf olunca, o in • 
san için hayat, ciddi bir mahiyet 
alır. Dalıacılrk, takacılık, kayıdaı:a • 
lık artık bitmiftir. Hatti., bu hazırlık 
devresinde, en acı mahrumiyetler bi· 
le, insana tatlı gelmeğe hatlar· 

lıte •mel ihtiraı bu anda tetekkül 
etmİf, doğmuttur. Mimar Sinan'a bu 

. muazzam abideleri kurduran iç kuv • 
vet, böyle bir ibtiraab. Mevlinaya o 
koskoca külliyatı söyleten böyle bir 
aıktı. Timurlenği Aayanın ortaamdan 
Ege kıyılarına, Hind illerine koıturan 
böyle bir ruh yangmı idi. Kitib Çele • 
biyi, yesin diye kendisine verilen zey
tin yağını sabahlara kadar ıtık edip 
kuru ekmekle yatatan böyle ateşli bir 
sevgi idi. Daha birçok misaller hatıra 
gelir ve her biri öbüründen batka aa • 
hada, bqka ilemde birer kutbolan bu 
büyük insanlar, insanlığın özü ve züb
deaidir. 

Parlak zekalar ve dehalar hep ihti
raı dediğimiz bu ruh halinin eserleri· 
dir." 

Bir vapur İmdad istiyor 

Londra, 21 (A.A.) - Lloyd kum· 
panyası, 8000 tonluk City of Hamburg 
ismindeki Amerika vapurundan saat 
15,58 de imdat telgrafları alındığını 
bildirmektedir. Bu telgraflarda: 

"Müsademeden sonra Terschellin
gin doğuıunda aüratle batıyoruz'' den· 
mektedir. 
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Katil Vaydman'ın arkadaşı ı====R =A=D=Y=O===: 

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

Roje Milyon, Vaydman'ın 
iftira ettiğini söyliyor 

Avrupa : 

ÖôLE NEŞRİYATI: 12.30 Muht~ 
plik neşriyatı - 12.50 Plak: Tıirk m~s! . 
si ve halk ıarkıları - 13.15-13.30 Dahılı 
harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Muhte 

pllk neıriyatı - 19 Türk musikisi ve hı 
tarkıları (Hikmet Rın Sesgör ve arka. 
ları) - 19.30 Saat alran ve arapça nesrı 
- 19.45 Türk musikisi ve halk şarkı 
(Servet Adnan ve arkadaşları) - 20.l~ 
tıaadi konuşma: Ş. Siıreyya Aydcmır 
20.30 Plakla dans musikisi - 21 Ajans 
berleri - 21.15 Stüdyo salon orkestrası 

Biz Bataryadan 
topçu atesi 

ayrıhnca şimaldeki 
yeniden basladı 

Altı kere katil Vaydman'ın suç orta
ğı Milyon Versayda sorgu bakimi tara
fından dinlenmiştir. Gazete havadisle
rinin bütiin dünyaya tanıttığı bu iki 
numaralı şeriri Adliye kapısında 60 
f.otoğrafçı karşılamıştır. Gazete fotoğ
rafçıları polis kordonunu yararak, ca
ni yardağının her pozda bir sürü res
mini çekmişlerdir. 

Üçüncü hatta ise bozulmuı, da
ğılmıı ve efradının bir kısmını zayi 
etmiı olan taburlardan yeniden teı • 
kil edilmiı iki taburla Plevnenin mu
hafazasına memur taburdan henüz 
harbe girmemi§ ve geç kaldıkları 
için birinci, yahud ikinci hatta ilti
hak edememi ıolan iki bölük, (bu ta
burun öteki bölükleri Tulçenice va
disinde harb halinde idiler.) her iki 
cenaha taksim edilmiı yarnn niza
miye süvari bölüğü ve atlı bir topçu 
müfrezesi, yani 800 piyade, 100 atlı 
asker vardı ki bunlar da Tahir Pa
tanın kumandası altında idiler. 

Dördüncü ve son batta ise gene 
bozulmuı piyadelerden teıkil edil
mit bir taburla gene kaçanlardan 
geliıi güzel yapılmıı bir iki bölük, 
aon dakikada Bukova tabyasından 
gönderilmiı dört bölük (çünkü o ta
rafta muharebe ıiddetli değildi.) 
cenahlarında yarım bölük osmanlı 
kazağı ve ıuradan buradan ele geç. 
mit atlılar bulunuyordu. Bunların 
mecmuu 700 piyade, 100 atlıyı bu
luyor ve bu hatta Hasan Sabri Paıa 
kumanda ediyordu. 

Dört hattın mecmu kuvveti 4000 
piyade ile 700 atlıdan ibaretti. 

En arkada ihtiyat kuvveti ve ba
taryaların koruyucusu olan 2000 pi
yade askeri vardı ki bunlar, henüz 
nizama girmemiı olmakla beraber, 
türk piyadesinin, hele müdafaaya 
geçtiği zaman görülen inadcı ve 
müdhit cesaret sayesinde pek çabuk 
kendilerini toplamıtlardı. 

Üçüncü ve dördüncü hatlar, birin
ci ve ikinci hatlar, tekrar tekrar hü
cum etmek ve yapılan mukabil hü -
cumları püskürtmek için bütün e -
nerjilerini harcadıklan sırada he
nüz tama.mile nizama girmiı değil
lerdi. 

Her dört hat ve ihtiyat kıtaları 
birbiri ardınca, düpnanla yakından 
temas ettiler. 

Ruslar, ricat etmeden altı, yahud 
»ekiz defa çarpıpna olmuıtur. 

Ben, bölüğümü fÖyle ta'biye et
ıniıtim: Seymour ile Bakkal Ça.vu
fUD takımları, birinci asfta yanyana 
:ve arka arkaya üçer kiti halinde; 
Tereb'in bölüğü ikiıer kiti arka ar
kaya olmak üzere ikinci safta; p bö
lüğünden gelen bir takım üçüncü 
11&fta ve tek sıra halinde. 

Ben, borazan, davulcu,, sancak 
takımı efradı yanımda ve arkamda 
olduğu halde, ilk aaftaki iki takmıın 
ortasında bulunuyordum. 

Tahminime göre saat altı buçuk
.tu. 

Şimaldeki topçu ateıi, biz tabya
dan ayrılır ayrılmaz, yeniden baı
la.mıttı. Düıman eline geçen tabya
lardan getirilrnit iki batarya ile tak
:viye edilen (burada yalnız iki top 
kalmıf, fakat bunlar da sonradan 
istirdad olunmuıtu) merkezdeki üç 
buçuk batarya bizim kal'§nnızdaki 
rua hatlannı öldürücü bir aurette 
bombardıman ediyorlardı. Bat tab
)'adaki toplardan bir kısmı da ağız· 

larını bu tarafa çevirmif, aynı diif • 
mana gülle yağdırıyordu. Düımanm 
topçu ate§İ iae burada aksak ve te
siraizdi. llk .safımıza hiç bir gülle 
düımüyordu. 11eri hareket baılar 
batlamaz bu topçu ateıi büsbütün 
keailmiıti. 

Burada iftiharla hatırladığnn bir 
duygumu anlatacağım. Bu iftihar 
duyguau, büyük bir tarihin yapıldı -
ğı bir sahneye katıtmak, onun tabi -
di olmaktan ileri geliyor. Yazı masa
smın batında, yahud bir dükkan 
tezgahının arkasında oturan sizle
rin bu duygu hakkında hiç bir fikri -
niz olamaz. 

Rw kıtaları harekete başlamıt· 
lardı. Bunlar ateı menziline girer 
girmez onları iki üç dakika süren 
bir yaylım ateıile karııladık. Saf
larda geniı boıluklar meydana gel -
diğini, f aakt bunlan çabucak dol
durduklarını görüyordum. Dütma
nın tepenin eteğine kadar sokulma
sına müsaade ettik. Ondan sonra be
nim yanıbaşımda bulunan Talat Bey 
kılıcını çekerek korkunç bir sesle 
fU kwnandayı verdi : 

- Tabur hücum 1 

Vaydman, tevkifinden beri perişan 
bir hale geldiği, mahpus elbisesi içinde 
kendine hiç itina etmediği ve çökmü§ 
bir vaziyet gösterdiği halde, Milyon 
bilakis, adliyeye her zamanki şık, iti
nalı kıyafeti ve taz.c perdahlanmış yü
zünde bir tebessümle gelmiştir. 

Milyonun avukatı Hanri J ero, zanlı
ya hakime bütün hakikati soylemesini 
tavsiye etmiştir. Avukat, gazetecilerin 
suallerine cevaben demiştir ki: 

- Milyon hakime bana söyledikleri
ni tekrarlıyacaktır. Ben onun samimi
yetinden şiıphe etmiyorum. Milyon di
yor ki: "Löblonu ben öldürmedim. Ci
nayete vasıta olan benim tabancaındır, 
fakat Vaydman tarafından kullanıl
mıştır. Delili de şudur ki bu tabancayı 
çantamla birlikte polise getirdim. 
Suçlu olsaydım bu tedbirsizlikte bu
lunmazdını.,, 

Avukat, Kufinin katli hadisesinde 
Milyonun da görülmüı olduğu hak
kınoo şehadetler mevzuubahs edilince 
demiştir ki: 

Benim borazanım bu emrin boru- "Evvela bu şehadetlerin doğruluğu-
sunu çaldı; on on iki borazan bunu nu tahkik etmek lazımdır. Sonra unut
takib etti. Büyilk kıta önceleri ağır mamalıdır ki Milyon Vaydmannın ye. 
ağır, sonra daha ıüratli harekete gane arkadaşı değildi. Yanında ba~ 
geçti. Zabitler, efradın düz bir çiz- biri görülmü§ olabilir.,, 
gi halinde ilerlemeai için büyilk bir , Miıyon, Madam Kellerin katli hadi. 
gayret sarfediyorlardı. sesinde de parmağı olmadığı iddiasın-

- Diraek teması! kumandası sık dadır. Bunu neyle isbat ettıgi sualine 
sık ağızdan ağıza tekrarlanıyordu. karşılık avukatı demiştir ki: 
Atlı zabitler önde olmak üzere tepe- - Menfi deliller göstermek kolay 
den aıağı fırladık. Bizim ilk safta değildir. Bununla beraber kuvvetli bir 
bir aralık görerek bağırdan ı delil vardır ki oda Milyonun kendi rı-

- Bitiıtirin ıurayı ı zasiyle gelip polise teslim oluşudur. 
Gittikçe yaklqıyorduk. Vahıi Madam ve Mösyö Dcstrüelin otomo-

seıler duyulmağa batlamıı ve bu ferdi bilinden çalınmış olan e§yaların La 
Vulzi villasında bulunanlarla aynı ol

sesleri boğmuıtu. Artık kumanda 
vermenin de faydası yoktu. 

Birbirine hücUın eden ...Oarm a -
raaında yÜz adım nıeafe kalmıftı. 
Ondan sonra bu iki saf, birbirile çar
pııan iki tren gibi çatırdı ile birbiri
ne girdi. 

Böyle bir temasın ne korkunç bir 
kargaşalık olduğunu tasvir etmek 
kudretinin kalemimde olmasmı ne 
kadar isterdim. Bağıran, haykıran, 

küfür eden, ilerleyen, gerileyen, vu -
ran, saplayan insanlardan mürek· 
kep bir mahıer. Yaralanarak yere 
düıenler vardı ki bir taraftan can 
çekiıiyor, fakat bir taraftan da sa· 
vaılarına devam ediyorlardı. Y uka
rıda ise insan baıları ve tüfek dip· 
ç.ikleri kızmıı bir makinenin sayısız 
pistonları gibi bir kalkıyor, bir ini • 
yordu. Süvariler, bir timJek hızı ile 
ellerindeki kılıçları savurmakta idi
ler. Atlar, karıılarındaki insan saf
larına saldırıyor, onları deviriyor, 
ayaklarının altına gömüyor, çıldır
mıı, köpürmüı insan çehrelerinden 
kanlar fıtkırıyor, hava binlerce ku
durmuş mahlukun ateı gibi nefesin
den sıcak bir çöl havasına dönmüıtü. 

(Sonu var) 

ması ihtimali hakkında Milyon'un ne 
dediği sualine cevab veren avukat: 

.. Hayır, demiştir, bana Milyon bu 
hususta bir şey söylemedi. Milyon hiç
bir .zaman böyle bir hıraızlı.k yapma
mıştır.,, 

Vaydmanın kendisine cinayetler ve 
suçortaklığı ianad eden sözlerine Mil· 
yon fena halde sinirlenmekte ve o al
çaktan her fCY umulur, demektedir. Bu 
hiddetin tesiri altında Milyonun, Vay
dmanın varsa, diğer cinayetlerini de 
haber vereceği tahmin ediliyor. 

Sorgu hakimine, Löblonun katli es
nasında Pariate bulunduğunu söyliyen 
Milyon, kendisinin ve Jan Blanın Vay
dmandan fena halde korktuklarını, 
onlara bir fenalık yapması ihtimalini 
düşünerek bucak bucak kaçtıklarını 
iddia etmektedir. 

Koletle Milyonun, zengin Jan Blan
ın paralariyle geçindikleri tahakkuk 
etmi,tir. 

"Yedinci kur'ban'' ıağ çıktı! 

Vaydman'ın, oturduğu La Vulzi 
villasında, Karrer adını tqıdığı ve tev
kifi esnasında üzerinde bu ada yazılı 
bir hüviyet varakasının bulunduğuma
lilmdur. Bu hüviyet vara.kasının kime 

Vaydman çete•inden 
aid olduğu etrafında tahkikat yapan 
polis bunun Belfort vilayetinin bir 
köyünde çiftçilik yapan Karrer adında 
yaşlı bir adama aid olduğunu tesbit et· 
mittir. Bu adamın Anna adında bir kı
zı vardır ki başka bir vilayette hizmet
çilik etmektedir. Fakat ailesi iki üç ay
dır kendisinden bir haber alamıyordu. 
Gazetelerde Karrer sahte hüviyetini 
kullanan Vaydmanın tevkifi haberini 
okuyunca, aile, kızlarınn da bir cina
yete kurban gitmiş olması ve bu su
retle de hüviyet varakasının Vaydman
ın eline geçmesi ihtimalini düşünereb. 
büyük üzüntüler geçirmiş ve polise 
meseleyi haber vermiştir. Fakat 
Anna Karer tahminlerin hilafına 

olarak Vaydman'ın kurbanı değildir. 

Ve bulunduğu yeri şimdi haber ver -
mittir. Fakat hüviyet varakasının 
Vaydman'ın eline nereden ve nasıl geç· 
tiği hala anlaşılamamıştır. 

Sel - Sen - Klu' da poliıin 
aNl§tırmaları 

Vaydman'ın cinayetlerine aahne o
lan La V ulzi villası sakin ve ıuız Sel -
Sen - Klu kaaabasında bulunmaktadır. 
Bu nuntakanın daha başka şüpheli ıa
hıslara yataklık etmesi ihtimalini dil· 
günen Pariı polisi, burada ani olaraş 
büyük mikyasta ve baskın mahiyetin
de araştırma yapmıştır. 

Emniyet müdilriyle muavini ve po· 
lis müdürünün riyasetinde 40 müfettiı, 
22 komiser ve 222 memurdan mürek
keb kafileler sabahın saat altısında o -
tomobillerle bu mıntakaya gelmigler, 
derhal köşe hatları polis kuvvetleri ta
rafından muhafaza altına alınmış ve 
her evin kapısı önüne birer memur ko
nulmuştur. 

Bundan sonra müfettişler ellerinde 
doldurulacak birer sual varakaıiyle ka
pı kapı dolapralı: tahkikat ve araştır

malara başlamışlardır. Polisin bu ha -
reketine karşı serkeşlik eden bulundu
ğu takdirde derhal evinin polis kordo· 
nu altına alınması ve içinden kimsenin 
çıkmasına müsaade edilmemesi emre
dilmiştir. 

Araştırmalar sükQn ve intizam için
de nihayete ermi9, bir sivil dedektifle 

1- Leo Delibcs: Çoppelia. 2- Carı Erh 
İm frühlichen Zecherkreise. 3- Cari 

bercht: Atlantsis. 4- Kari Blume: Winter 
21.55-22 Yarınki program ve istikli.l ma 

İstanbul : 

ÖôLE NEŞRİYATI: 12.30 Plakla t 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plik 
riyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Mand 
takımı konseri: KaJıki:iy halke,·i tarafın 
- 19 Bayan 1nci Şan: Piyano n keman 
fakatile - 19.30 Radyo Ionik komedi ( 
atik) - 19.55 Borsa haberleri - 20 Mu 
fa ve arkadaıları tarafından türk musi 
ve halk ııarkıları - 20.30 Hava raporu 
20.33 Ömer Rıza ııını hndnn arabca sö 
- 20.45 Nezihe ve arkadaşları tarafın 
türk musikisi ve halk şarkıları (S.A) 
21.15 Julya : Şan atudyo orkestrası ref 
tile - 21.45 ORKESTRA: 1- Schub 
Symphonie inachevc. 2- Bach : Concert 
majcur (Violon Orhan Borar, orkestra 
fakatile). 3- Paderevsky: Chant du V 
gcur. 4· Drigo: L'~che -22.15 Ajans ha 
leri - 22.30 Plakla sololar, opera ve op 
parçaları - 22.50-23 Son haberler ve e 
günün proıramL 

Roje Milyon adliyede 
. . . b h erken Ankara : bır sanayıcıden başka sa a ın 

saatinde rahatsız edilmelerine itiraz e
den olmamıştır. Hatta mahallelerinin 
şüpheli şahıslardan temizlenmesi ga
yesiyle yapılan bu harekete çok mem
nun olarak yardım edenler ekseriyeti 
teşkil etmiştir. Polis, topladığı beyan
nameler üzerinde tahkikat yaptıktan 

sonra anketin neticesi belli olacaktır. 

Moris aranıyor 

Vaydman'a sahte hüviyet varaka -
ları ve pasaportlar temin etmek su • 
çiyle araştırılmakta olan Moris ismin
deki şahıs hala bulunamamıştır. Vayd· 
man'ın başka cinayetleri ve suç ortak
lar ıolup olmadığı hakkında da henüz 
tahkikat kati bir neticeye varmış değil
dir. 

Çanakkaledeki 
çarpıpna badiwi 
İatanbul, 21 (Telefonla) - Na'ra 

burnunda bir yunan tilebiyle çarpı

tan Hanne adlı İngiliz vapuru bugün 
İstanbula geldi ve zahire yüklemek 
için Köstenceye gitti. Limanda bu
lunduğu sırada vapurda tesbiti deliil 
yapılmıf, İngiliz vapurunun kaptanı 
gece Na'ra önüne geldikleri zaman 
bütün ışıkları sönmü9 bir vapurla 
karşılaftıklarını, bu yüzden çarplf· 
manın önüne geçilemediğini söyle
miş, yunan vapurunun dinamosu bo
zulduğu için ıgıklarını yakamadığını 
ilbe etmiştir. 

Yunan vapurunun yarası oldukça 
ehemiyetlidir. Gemi ıu aldığı ıçın 
yaralarının kapatılmasına çalışılmak

tadır. 

Mısır'daki hukuk kongresine 
giden delegelerimiz 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Mısır
da toplanacak olan birinci ceza huku· 
ku tevhidi kongresinde Türkiyeyi Pro
fesör Tahir'le müddeiumumi muavin -
!erinden Sadrettin Berk temsil edecek· 
terdir. 

OPERA ve OPERETLER: 15.25 it 
burı - 19.lC Brcslav, Königsberg, H 
burı - 20 Berlin - 20.45 Lil - 22 Va 
va - 22.30 Tuluz. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve S 
FONİK KONSERLER: 20 Prag 
Brüksel, Milano, Hamburg - 21.30 St 
burı - 24 Stuttıart, Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Berlin, Berom· 
ter - 20.10 Münib - 22.20 Keza -
Doyçlandzendcr. 

SOLO KONSERLERİ: 13 Stokbol 
14.10 Frankfurt - 14.15 Kolonya - 1 
Liypzig - 16 Münih - 16.40 Bcromün 
- 17 Paris - 17.15 Varııova - 17.30 P 
- P.T.T. 18 Könilsberı - 18.15 Hambur 
20.30 Bükreıı - 20.55 Keza - 21 Varıo 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.ı.) 12 L 
zig - 19.10 Münib - 21 Laypzig - 2 
Königsberı. 

ORG KONSERLERİ ve KORO 
19.25 Viyana - 20.40 Stokbolm - 21 
nib - 21.15 Stuttgart - 21.25 Kopenha 

HAFİF MÜZİK: 6.SO Hamburg ve di 
alman istasyonları - 8.30 Frankfurt ve 
icr alman istaayonlan - 10 Berlin - l 
Hamburıı - 11.15 Berlin - 12 Breıla• 
diier alman istasyonları - 14 Stutts 
14.10 Liypziıı - 14.15 Berlin - 16 F 
furt, Hamburı, Könipberı - 16.40 K 
ya - 17.15 Münib - 18 Berlin - 1 
Frankfurt, Kolonya -20.10 Kopenbac 
Köniısberı - 21.25 Breılav - 21.SO 
• P.T.T. - 22.30 Frankfurt, Stuttıart. 

HALK MUSİKİSİ: 9.30 Bertin - 1 
Stuttp.rt - 19.15 Keza - 21.10 Berom 
ter. 

DANS MÜZİCİ: 21 Kolonya -
Liypıiı - 23 Münlh, Krakovi, Roma 
23.10 Budapeite - 23.25 London - Regi 
- 24 Droitvicb, Lükıemburı. 

İstanbul muallimlerinin kıd 
zamları ödenecek 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Vila 
hususi muhasebesi muallimlerin 
rikmiş kıdem zamlarına mahsuben 
çer aylığını bugüne kadar biri 
mesken paralarından ödiyebilecelc 
Geri kalanlar hakkında maariften 
rar istenmesi muhtemeldir. 

MuaUimler için kursıar 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Mu 

!imlerin mesleki bilgilerini arttır 
için tertib edilen konferanslar şu 
sonunda bitecektir. 2 martta resirJl 
elişi kursları açılacaktır. 

Cumhuriyet rejimi altında; hür fransız vatandat· 
larJndan kaç kiti, Paris aokaklarınm kaldırımları 
üstünde açlıktan ölür de hiç kimsenin haberi ol
maz •• Hatta, gene bu hür vatandaıların reyile hü
kumet ve idare batına geçenlerin de bundan ha
beri yoktur. Haberleri olsa da neye yarar 7 Duc
hesae d'Urat'nın davetlileri, yürüdükleri kaldmm 
üstünde bir açın can çekiıtiğini kendi gözleriyle 
görseler bile atlayıp geçerler; atlayıp geçerler. 
Bununla beraber onlarm her biri bir hayır müu
eeseainin, bir tefkat ve yardon teıkilatının azasın· 
dandırlar da ... Arada bir fukaraya iane toplamak
tan büyük zevk duyarlar, zira bu münasebetle bir 
takım aoiree'ler verirler. Hatta, son zamanlarda -
aanki, artık beni beıere mensub hastaların, yoksul
ların bütün dertlerine derman bulunmuı gibi • bir 
de her kibar mahalleainde bir "Himayei Hayva
nat,, teıkilatı kurulmağa baıladı. Uyuz köpekler 
için her köte baıında bir dispanser açıldı ve araba
cılara atlarını kamçılamalan • insaniyet namma -
yasak edildi l 

BİR SÜRGÜN 
altınlar gözle görülmez bin bir türlü esrarıengiz 

ı)'Ollardan, durmaksızın, kendilerine bu nasihati 
veren inaanlarm cebine akıyor. Kim bilir kaç yÜll 
binlerce küçük burjuvanın mahvma sebeb olan, 
"Panama,. dalaveresini de amele taknnı icad et• 
medi ya ? Fakat, bunu, o miskin, o aünepe, o bur• 
nundan ötesini görmeyen küçük burjuvaya nasıl 
anlatırsm ? 

"ihtiyar Comtesse'lerin, Boia'da serçe kuılanna 
pamuk gibi elleriyle nasıl yem verdiklerini görme
diniz mi ? Lakin, ne yazık ki, bu yufka yÜrekli ha
nımnineler, ücra amele mahallelerinde surunen 
çıplak ayaklı çocuklara bir dilim ekmek vermeği 
düıünmezler. 

"Montmartre'm tepesinde, metruk bir ahırda 

ikamet eden bir genç reaaam vardır. Arasıra, lau
bourg St. Honore kibarlarmdan bazı snobların 
onu acayip bir ıeymiş gibi seyretmeğe geldikleri 
görülür. Bu aefalet manzarası onları bir tiyatro 
sahnesi kadar eğlendirir. Gene o civarda Sacre
Coeur'e çıkan merdivenlerin aırumdaki dar tara-
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çaların birinde bir kanepe vardır ki bir adamın e· 
vidir. Bu adam bütün gecelerini o kanapenin kah 
altmda, kah üstünde geçirir ve bir lokma ekmek 
bulunca orada yemeğe gelir. Size ayrıca köprü 
altlarında yatan serserilerden bahsetmiyorum. 
Çünkü, bunlar artık edebiyata girmit harcı alem 
mevzulardD'. Ve dahi, piliç gibi kızlar vardır ki, 
etlerini satmak için sokak aokak müıteri ararlar 
da bulamazlar ve geceleri sabaha kartı tabıtuvan
dan kesilmiı bir halde evlerine dönerler ve hicap -
}arından annelerinin yÜzÜDe bakamazlar.,, 

Şair Lavaliire'in oflu Albert, bütün bu yürek 
paralayıcı ıeylerden kupkuru bir sesle bahsediyor
du. Genç yÜzünde ne merhametten, ne heyecan
dan eser vardı. Yalnız gözleri fena bir panltıyla, 
bir cani bakııınm parıltısıyla parlıyordu ve Albert, 
doktor Hikmeti, naklettiii facialardan ziyade M

ainin bu kuruluiu, yÜzünün bu hiuizliii ve gözle
rinin bu fena panltıaıyla alakadar ediyordu. 

Genç adam devam etti : • 
- Paris. bir acayip Babel Kulesidir. Kat kat bir 

bina ki, her katmda dili, tarihi, ananeleri ayn bir 
baıka millet oturur. Meeela, diyelim ki, bunun en 
üst katmda, sizin geçen gÜn arala.rma kablmak 
betbahtlığma uğradıimız inl&Dlar .-rclır. Bunla· 

Yl\KUB KADRi 
rm tantanası debdebesi vardır. Sonra... (durunuz 
sıra daha burjuvaziye gelmedi). 

Yüksek ve ariatokratik mondla burjuvazi - yani 
küçük burjuvazi dedifimiz amıf araaında daha i,a.. 

mi konulmamıt, daha delinition'u yapılmamıt bir 
sınıf vardır ki, bu, adeta yüksek ve kibar alemin 
gübresi gibidir. Bu alemin kökleri onun hayat ve 
bereket veren karnma saplanmııtır. Usaresinin on
dan almakta, ve söz kamattırıcı, ağız sulandll'lCt 
yemi§lerini onun kuvvetiyle meydana getirmekte
dir. Zira, politikacılarla it adamları olmazaa IÖ

mürücü Ye müstehlik aınıf hort1Bllunu küçük bur
juvaziyle emekçi yıimlarmm bağrına dofru nasıl 
saldırabilir ? Seraem küçük burjuvazi bu mahhi
katı, daima kendisinden ve kendisiyle beraber te
lakki eder. Ve bot yere alt kat komıularınm karın 
gurultularmdan korkar. Bir dakika dütünmemif
tir ki bu yerinden kımddanamıyacak kadar tabu
tuvandan keailmit proletarya haddi zatmda onun 
en samimi dert ortağı olabilir. 

"Lakin, muttasıl dit gıcırdatan bu denaiz komtu 
ile U)'Uflllak ne mümkün... lıte yukan katm akıllı, 
terbiyeli, namualu aükk&nı da ona böyle diyor. 
Ona "Yün Çorap., lannı aıaiaclakilerden sakm cli
Yf'W· Fakat, Yün Çoraııbm içindeki ltütün 711Yarlak 

Albert, sesine ağır, dokunaklı bir ton 'HTmeğe 
çalıtarak : 

- Ben, dedi, bizzat bu smıftan olduğwn için bi· 
lirim, onun hamakatinin derinliğini kimse beniın 

kadar ölçemez. Ve dütünmeli ki, bu meneub oldu• 
ğumuz cemiyetin temel direğidir. Bazılan bu kö
tü cemiyet binasını yıkıp yeniden yapmakta bir 
fayda umuyorlar. Yıkmak ? Pek al&.. Fakat, tek
rar yapmak ne için 7 Tekrar yapmak 7 Hangi 
malzemeyle ? Gene bu insan denilen çamurla de
iil mi ? 

"Bence binanm hiç bir kabahati yok. Bence ka• 
bahat iç.inde oturanlarındır 7 Kabahat, insan de
nilen mahhlktadır, planda ve sistemde değil... in• 
aanı deiiıtirebilir misiniz ? Hiç inanmam. Bu ola• 
mryacak bir ittir. insan bana tarihin her devresin• 
de §ayanı nefret görünmüttür. Ben insandan, daha 
hiç kimseyi tananazken evde anamla babama ba· 
ka baka nefret etmeii öğrendim. Ve ondan sonra 
öirendiklerim bana bu ilk ilmimi unutturamadı.,, 

Ve genç adamm, ilk defa bu cümleleri söyler• 
kendir ki sesi titremiye batlamıftı. Doktor Hik· 
met, Albert'i o kadar garip, o kadar uzak bir ha• 
leti ruhiye içinde dinliyordu ki, az kalım, dalgın• 
hkla "Kız kardetinizden de mi nefret ediyorsu• 
nuz?,, diyecekti. Kendini ıüç zaptetti. (Sonu var) 
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Kadın k·okusu 
Uluı'un geçen cumartesi günkü 

1'adın • moda ilavesinde, kokular üze· 
tine o zarif yazıda okumuısunuzdur. 
l<.ibar ve çok güzel bir bayan: 

- Yılda üç rob yerine iki rop yap· 
lınnm da. demiı, gene koku sürün
inekten vazgeçmem. •. 

askere alınacak delikanldann bile ko
kusu muayene edillrmiı. 

Başka yerlerde de kadın kokusu 
(odora di femina) meıhurdur. Erkek
lerin de kokusu olmakla beraber, ka
dınlar eakidenbcri ~ücudlarını elbise -
leriyle daha az kapadıkları için kadın 
kokuıu daha methur olmuıtur. K.a
kadınların her biri • tabii eaanı ıürün
meden • ayrı ayn koldanırsa kokusu 
güzel olabilir. Baz111 kendi kendine 
pek güzel kokar. Tarihte meıhur gü • 
zel kadınlardan birçoğunun menekşe 

ULUS 

Spor anketimiz 
Ankara muhteliti nasıl 

tertib edilmeli ? 
BülCreı muhtelitine girebilecek futbolcular 

hakkındaki anketimiz devam ediyor 
ÖnUmUzdeki cumartesi ve pazar 

günleri Ankara muhteHti ile karşılaş
mak üzere şehrimize geleceğini haber 

- Musa (A.G), Hasan (G.B), Klmil (D.Ç) 
- Hamdi (A.G}, İıkender (A.S), Ali (G.B) 
Rıza (M.G), Fethi (A.S) 

verdiğimiz Bükreş muhtelitıne kar§ı Aıkeri fabrikalardan 
nasıl bir Ankara muhteliti kurmak la- Celal Sever 

C. H. P,. 
şi ld maçları 

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara 
İlyönkurulu 1931 yılı ıonbaharında 
Ankara kulUblcri arasında yapılacak 
futbol turnovasının galibine verilmek 
Uzere bir şild koymugtu. 

Bu şild on senelikti. Her yıl kaza
nan takımın adı şUdin üzerine hak
kedlliyordu. On sene içinde en çok 
hangi takım maçları kazanırsa şild 

o kulilbte kalacaktı. 
1931 • 1932 futbol mevsiminde bu 

şild için gilzel ve temiz bir spor re
kabeti içinde maçlar başladı. Gençler 
birliği, çetin kar\lılaşmalardan sonra 
adını ilk defa şild Uzerine kazdırmak 
şerefini kazandı. 

Kadınlara dair haberler 
Bu aütunda, bu ba§hkla, modenı 

kadın hakkında bir yazanı hatırlı· 
yorum. Dünkü Avrupa poataaı ka· 
dınlara dair yine kucak kucak ha • 
herler getirdi. 

Holliwood'un töhretli yıldızların • 
dan Bayan Puth Chatterton, Lon· 
drada bulunduğu bu günlerde gaze
telerde §Öyle bir haber okumU§tur: 
"Bayan Chatterton Madera adaama 
gelmi§tir. Sevimli ainema yıldızı o • 
ralı zengin tacirlerden ainyor Kar • 
loa Freytaa Marten'le evlenmek üze· 
redir • ., Gazeteler, yıldızın resimleri
ni baamıı ve gazetecilerle yaptığı 
mülakatları nıretmiılerdir 1 

Oç yerine iki rop diktirmek nokta· 
•ında kibar ve güzel bayanlann hepsi
ııin Öyle düıünecekleri tüphelidir. Bir 
$Ofunun üç yerine bet rop yaptırmayı 
~rdh edeceklerini sanıyorum. Fakat 
aiizel kokunun kadınlıia mutlaka lü
lunıu noktaıında hepıinin aynı fikirde 
~ıılunduklanna tüphe etmiyorum. Bu 
•ttir c..ka, zaten, erkekler de, can ve 1rö
lliilden, girınitlerdir. Bir kere, kadın
ların her dediklerini tasdik etmek 
lılec:buriyetinden, ıonra da, bayanların 
esan. ıürünmeleri erkeklerin de zevki
Qe uygun geldiği için •.• 

gibi, gül aibi, miık gibi, anber gibi 
koktuğunu rivayet ederler. Her kadı
nın tabii kokuıunun aaçlanmn rengi
ne göre olduğu da iddia edilir. Hor
monlar ketfedildiğinden beri, kokuyu 
çıkaran onlar olduğu anlatddıiından 
o rinyetleri ve iddiaları yabana atma• 
ğa da bir ıebeb yoktur. 

zım geldiğini okuyucıılarımızdan sor- Fuad (M.G) - Yaııar (D.Ç). Enver (A. 
mu?tuk. !sunun için bir hafta içinde 1 G) - Musa (A.G), Hasan (G.B), Abdül (A. 
umduğumuzdan çok cevab gönderildi. G) - Musaı_afa (D.Ç), Ya~ar (A.G), Rıza 
B l ·f k . (M.G), Fahrı (A.G), Hamdı (A.G) 

un arı tasnı edere , gelış sırasına 

1932 • 1933 ve 1933 - 1934 devre
sinde AnkaragUcU üstilste iki defa 
kulUbUne kazandırmak fırsatlarını el
de etti. Bu iki devre esnasında da 
maçlar hayli mücadeleli geçmiş ve 
AnkaragilcU çok güzel oyunlar çı
karmıştı. 

Pek cazib •İnema aktrisinin no 
sinyor Marten'den, ne böyle bir izdi· 
vaçtan ve ne de gazetecilere verilmit 
beyanattan habetıi vardır. 

••• 
Kadınlann böyle eıanı sürümneğe 

diiıkünlükleri, erkeklerin de kadınlar· 
"- esanı kokuıu duymağa alıflllalan 
'caba nedendir? 

Ayn ayn ıüzel olan kOkular bir 
araya gelince • her aleti baıka bir ha
va çalan mızıka bandoıu gibi • çirkin 
bir koku hasıl olur. Kadın kOkusu da 
böyledir. Hafif giyinmit kadınlar 
• esan• sürünmeden· bir araya topla· 
mrsa hepsinden birden çıkan tabii ko
ku muıikideki kakofoniye benzer, ta
hammül edilemez.Bu hal batıma gelmit 
hepıi genç fakat meıleklerinin terbiye
sine uyarak esanı sürümnemit birçok 
kızların bulundukları bir yerden, ka· 
dm kokuıuna dnyanaınıyarak, kaçmak 
mecburiyetinde kalmıı olduğum için 
tecrübe Üzerine söylüyorum. 

göre, gazetemize koyduk. Bugün de Aı. Fb. U. Md. Satın alma ko
bir kısmını neşrediyoruz. Yalnız, en miıyonunda Hüıamettin Sayın 
son pazar gUnü akşamına kadar cevab- Fuad (M.G) - Yaııar (D.Ç), Enver (A. 
ların gönııerilmcsıni şart koştuğumuz G)-Abdul (A.G), Hasan (G.B), Musa (A. 
h~lde o~uyucularımızdan birçokları bu gt Ya:~c~i.~)~"a~dlt(i~?>· Rıza (M. 
muddetı geçirmiılerdir. Bu sebeble, e-

1934 • 1935 şild tumovasını, ilk 
şild şampiyonu Gençlerbirliği aldı 

Geçen sene muhtelif aebeblerle bu 
turnova yapılamadı. Şild, yeni şam
piyonunu Gençlerbirliğinde bekle
mektedir. 

Paris-Soir'm birinci aayfasınm bi· 
rinci sütununda çerçeveli bir haberı 
"Kanun kumara müsamaha gösterir, 
fakat meıruiyetini kabul etmez. Bu
na gayri ahli.kilikte veya kumarda 
iatia.na adı verilir. Mıaır prensesle
rinden Şiveki.rın ikinci kocaaı llha • 
mi Hüaeyin, 1933 te Dovil oyun sa. 
!onlarında kaybettiği bir milyon 
frangı ka!'§ılrkaız bir ç.ekle ödemiı 
olduğundan Dovil otel ve gazinoları 
ıirketi tarafından ikame olunan da
vayı, Prenses bugün yukarıda baha 
ettiğimiz i.atiına ile kal'§ılamaktadır: 

Kadın aiizelliğinin göz duyguıuna 
"erdiği zevki, esanıın güzel kokuıu
llun burun duygusuna vereceği zevkle 
llci kat etemk için, diyeceksiniz. Vakıa 
fiİzel bir kadın, yumuıak elleriyle her
kesin el duyguıuna da zevk verdikten 
'<>nra, güzel kokusunu etrafa aaçarak 
l>irıuıo çalarsa, dinliyenlerin kulak 
~Yıusuna da zevk verir. Fakat eaanı 
•iirünmek ıadece zevki arttırmak için 
0116ydı, kadmlann, dekolte oldukları 
"~t, duygulanmızm en aç gözlüsü 
~lan dil duygusunu da tatmin etmek 
Üte~ kollarına bal ıürmeleri lazım ge
.;~· Halbuki kollarına da esanı sürer· 

limizde mevcud yüze yakın anketi ko- Elektrikçi Nuri Erkan 
yamıyoruz. Pazardan evel gönderilen Fuad (M.G)-Yaııar (D.Ç), Sabri (H.G) 
son cevabları yarın neşredeceğiz. - Kadri. (~.B), Hasan. (G.B), Semih (A. 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö
re, Ankara bölgesi futbol ajanlığı 

1935 • 1936 yılına aid tumovaya 15 
ikinci k~nunda başlamağa karar ver
miştir. Bu iş için son lik içtimaında 
bir fikistlir tanzim edilmiştir. Kura 
çekilmek suretiyle yapılan bu fikis
türe göre, maçlar Uç haftada bitecek
tir. Yenilen takımlar çekilecek ve fi
nali kazanan takım şildi hak edecek
tir. Program şudur: 

. G) - Hılmı (H.G), Alı (G.B), Yaşar (A. 
l:ipora ayuuıı;ımız sutunları, gene o- G), Fahri (A.G), Rıza (M.G) 

kuyucularımız ıçın, daha faydalı mev-
zulara tahsis etmek düşüncesiyle, bu Maske ıpordan Mustafa 
suretle hareket etmek luzumunu his • Fuad (M.G) - Ya.ııar (D.Ç), Sabri (H.G) 

t ' k E . - . - Musa (A.G), Cahıt (M.G), Münir (G.B) 
set ı · . sasen bır taraftan Bukreş - Ali (G.B). Abdurrahman (H.G), Rıza 
muhtelıti gelmek uzeredir. Diğer ta- M.G), İzzet (H.G), Şerif (H.G) 

Kadınlann, ezelrlen beri denilebile
cek kadar eıki zamanlardan beri suru 
koku 5Ürümneleri, bir araya geldikleri 
vakit çıkan tabii kokuyu baıtırmak 
içindiı. Eıki zamanlarda koku sürün· 
mek ıanatı timdikinden pek ziyade j. 
lerde olduğunu da söylerler. Mesela 
eski Yunanistanda kadınlar ziyafete 
giderken azi.lanndan her birine ayn 
bir koku ıürerlermit: Kollarına nane, 
yanaklarına ve göğüılerine hurma ya. 
ğı, saçlarına ve katlarına ıatır otu ya• 
ğı, gerdanlarına ıarınatık otu yağı v.s. 

raftan da Anxara bölgesi futboı ajan
lığı cumartesi ve pazar günü oynaya
caıc futbolcuları seçmiş bulunmakta
dır. 

Y eniıehir Yüksel sokakta 
Yiğit Köker 

Fuad (M.G)- Yaııar (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Semih (A.G), Hasan (G.B), Musa (A.G) 

lçtimaiyatta bile her ıeyin tabii bir 
sebebi vardır. Kadınların böyle suni 
koku sürünmelerinin de tabii sebebini 

'-'llnlak lizund'rr. Bence bu ıebeb her 
icadının • biç bir esans sürünmeden • 

lcendiıinde bulunan tabii kokudur. 

Şimdi, bugüne kadar çıkan cevablara gö. 
re, Ankaranın en &ok begenilen futbolcuıa. 
rına aid rey sayılarını bildiriyoruz. Reyler 
~a~laca dağılmı5 olduğu cihetle, her mevki 
ıçın en çok rey alan ilç futbolcunun adım 
Yazıyoruz: 

- Ali (G.B), Rıza (M.G), İzzet (H.G) Ali 
Rıza (A.G,) Hilmi (H.G) 

Hukuk fakülteıi Nerİnin Mutlu 
Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Sabri (H. 

KALECİ: Fuad (M.G) 90, Osman (A.G) 
12, Cahid (A.0) 11. 

SAGBEK: Ya5ar (D.Ç) 97, Saffet (M 
G) 6, Nuri (G.B) 5. • 

SOLBEK: Sabri (H.G) 33, Enver (A.G) 
22, İhsan (G.B) 6. 

G) - Zeki (H.G), Cibat (M.G), Celil (H. 
G) - Hilmi (H.G), Abdurrahman (H.G), 
Rıza (M.G), İzzet (H.G), Şerif (M.G) 

A. S. F. 8. kalarda tafocağında 
O aman 

İnsanlardan her birinin • nebatlann 
"- hayvanların her biri gibi • kendine 

:::uı tabü bir kokusu olduiunu el • 
bilirsiniz. Burunları koku almak

'- .. ,ta olanlar her milletin de kendine 

Ancak bu kadar batka batka koku· 
yu, bir araya geldikleri vakit fena kok
maktan korunmak için, iyi seçmek üp
beıiz pek güç bir hünerdi. Ondan dola
yı olacak ki, bu zamanm bayanları yal
nız bir koku .ürünürler. Böyle yap
makla tabii kadın kokusundan bizi kur
tardıkları için kendilerine minnet bağ. 
lamıJıyız. Fakat, yazık ki, auni koku, 
bP.r kadın ayn ayn koklanınca güzel 
olan tabii kokuyu kaybettirir. 

..._•us bir kokusu bulunduğunu iddia 
~de,.ler. Rivayete göre japonlar • bel
ft ._. milletten daha çok koku çıkar
:-ıan için· kokuları ayırdetmek itin-

e en ileri gitmiılerdir. Orada herkes 
9\tleneceği zaman kendine eı olacalı. 
ea-keği veya kadını kokuya göre seçer, 

.Bayan Piraççinin 
verece§i konser 

l'~a~ınmıı romen mugannisi Bayan 
d ~tıtıa Anuşka Piraççini birkaç gün
~tnbcri şehrimizde bulunmaktadır. 

aYan Piraççini Scala dö Milan'da, bir 
~ok Amerika ve Avrupa şehirlerinde 
1 tganni etmiş ve büyük muvaffakiyet
tr kazanmıştır. 

G. A. 

\ 

Kayseri' de Atatürk günü 

Kayseri, 21 (A.A.) - İlimizin en 
§erefli bayramı olan Atatürk günü
nün 18 inci yıldönümü dün bütün 
halkın ve gençliğin iştirakiyle cum
huriyet alanında coşkun tezahüratla 
kutlandı. Atatürk anıtına Halkevi 
adına çelenk konuldu. Bu büyük gün 
münasebetiyle şehir donatılmış, mey
dan ve caddelerde şenlikler yapılmış
tır. 

SAôHAF: Kadri (G.B) 44, Musa (A G) 
32, Abdül (A.G) 7. ' 

ORTAHA.F: Hasan (G.B) 88, Semih (A 
G) 8, Cahid (M.G) 5. • 

SOLHAF: Musa (A.G) 50, Abdill (A.G) 
19, li&1an (G.B) 6. 

SAôAÇIK: Hilmi (H.G) 33, Selim (G.B) 
26, Mustafa (D.Ç) 12, Ali (G.B) 12. 

SAô1Ç: Yaııar (A.G) 43, İıkcnder (A.O) 
20, Rıza (M.G) 20. 

OR.;t'A: Rıza (M.G) 65, İskcnder (A.0) 
11, Furuzan (G.S) s. 
SOLİÇ: FabrJ (A.G) 23, lzır:et (H G) 20 

AH (G.B) IS. ' ' 
SOLAÇIK: Kemal Şefik (D.Ç) 32, Ali 

(G.B) 22, Naci (M.G) 13. 

Çıkrıkçılar yokuıu M. G. 
Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç) Sabri (H G) 

- Abdül (A.G), Hasan (G.B) Musa (A 
G) - Naci (M.G), İzzet (H.G), A. Rız~ 
(M.G), Yapr (A.G), Muıtafa (D.Ç) 

Erkek lisesinde 59 Nusret 

• Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç), Sabri (H. 
G) - Musa (A.G), Cahid (M.G), Hasan 
(G.B) - Hilmi (H.G), Yaşar (A.G), Rua 
(M.G), İzzet (H.G), Hamdi (A.G) 

Birinci orta okuldan 
Kemal Erkut 

Fuad (M.G) - Yasar (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Zeki (H.G), Hasan (G.B), Enver (A.G) 
- Hilmi (H.G), Fahri (A.G), Rıza (M.G), 
İzzet (H.G), A. Rıza (A.G) 

t l{endisi şehrimizde de bir konser ve
t;c~ktir. Halkevi bu tanınmış aea ar
b lstine sırf bir sanat eserine yardım 
b ~1ntından salonunu bir akşam için 
>'1raknıak nezaketini göstermiştir. Ba
~ Piraççini Halkevi salonunda tama
ttı kendi hesabına 28 ilkkanun akşa
~ &aat 9 da bir konser verecektir. Bu 
"nserde bilyilk musiki üstadlarznın e-

Necatibey ilk okulunda 870 
Sıvas veteriner memuru BB Tur-

Haydar Erdurak 
gud Bitlis vilayeti veteriner direktör 

1-·eteriner tayinleri 

rleri teganni edilecektir. ...., 

lil ~ .. Fuad (M.G)-Yaşar (D.Ç), Enver (A. 
gune, Bitlis veteriner memuru Ö- G) - Musa (A.G), Hasan (G.B), Abdül (A. 

mer Lutfi Sıvas merkez veterinerli- G) - Hilmi (H.G), Yatar (A.G) Rıza (M. 
ğine, İstanbul belediyesi veterinerle- G), Fahr~ (A.G), Hamdi (A.G) • 

rinden Basri Çatalca kazası veteri- Adliye vekaletinde Enver 
nerliğine tayin edilmişlerdir. Fuad (M.G)- Yapr (D.Ç), Sabri (H.G) 

pek hoşlanır o ... 

KESİK BAŞLAR 
- Ona söylemiş olsaydınız beni is

mimle tanıyabilirmiydı ? 
- Sizi tanır mı idı? Yalnız tanımak

la kalmaz, hatta §.imdi bile isterse izi
nizle sizi nerede olsanız bulabilir. Eli
ni.ıi sıktıktan sonra kendi elini nasıl 
kokladığını görmediniz mi? Bundan 
maksadı si;Gın ne ~eşid bir adam oldu
ğunuzu anlamaktı. Eğer kendisine bir 
~e~~u~ vererıek "Şunu al, Briksana gö
tur, dıyecek olsam derhal size getire
bilir. 

-9-

~~ir ~regori, bir sağırla konuşuyor
'<S ~ gıbi kelimeleri hecelercesine söz 
el~ Uyordu. İğrenç mahluk hiç tercd
b'Jı.~tnıeden kutuyu yerine koyup bir 

"" kutu getirdi. 
~ Bağ, bana viski ve soda ver. 

tııcd ayınun itaat etti ve bir damla dök
'cn sahibi "yeter" deyinceye kadar 
~ ltıp kapağını surahiye ve surahiyi· 

>'trine koydu ..... 'l' . 
k}' 

1 
C§ekkür ederim Bağ, başka bir 

~ aınn değil. 
l>ı}'a a~ın~n, hiç sesini çıkarmadan ka
Pı da gıttı, gö~den kayboldu ve gizli ka· 

n .kapandı. 

Yazan: Edgar W allace 

kadar da onu severler. O onlar naza
rında bir nevi ilahtır; ondan çekinir
ler. Şimdi ona "şu adamı görüyonnu
:sun? Benim düşmanımdır,, desem pa
ram parça ediverir ve düşmanımı Bağ-' 
m eıınaen kimse kurtaramaz. Anladı
nız mı .!fay ... şey? Fakat Bağ gayet 
mu1ıty1mdır; evet, mülayim olınağı da 
oılir. Zekidir. Hemen her aktam dışa
rı çıkıp gezer. Köylülerden Bağ hak
kında hiç şikayet eden olmadı; ne bir 
hayvan çaldı, ne de kimseyi ürküttü. 
Bağ. gidip sad«e ormanlarda gezer, 
ve bır tavuk bile öldürmez. 

- Bağ ne zamandanberi yanınızda 
bulunuyor ? 

Sir ·Gregori ile Briksan §&tonun ar
ka tarafındı~ld ~üzel bahçeye, vardık
l:ırı zaman fılmın birinci kıamı bitmit
tı . . J ak Knebvortu~ yüzündeki neşe 
Brıksana anlattı kı Adelin kaygıları 
yerinde değildi. 

J ak Knebvort : 

Fuad (M.G) - Yavar (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Musa (A.G}, Cihat (M.G), Haaan (G.B) 
- Hilmi (H.G), Yavar (A.G), Rıza (M.G) 
Fahri (A.G), Hamdi (A.G). 

Sakarya M. Erinç sokak 
M. Oz Bayraktar 

Fuad (M.G)-Yapr (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Musa (A.G), Haaan (G.B), Abdül (A.G) 
- Muıtafa (D.Ç), Yaııar (A.G), Rıza (M. 
G), Ali (G.B), Şerif (H.G) 

Silah fabrikası 2570 Müslim 

Osman (A.G) - Yaııar (D.Ç), Enver (A. 
G) - Muıa (A.G), Hasan (G.B), Abdül (A. 
G) - Hilmi (M.G), Yaşar (A.G), Ali Rıza 
(M.G), İzzet (H.G), Kemal Şefik (D.Ç) 

Mahmut Sonuvar 
Hamamönü inci sokak No. 109 

Fuad (M.G) - Yı~r (D.Ç), Enver (A. 
G) - A. Rıza (A.G}, Hasan (G.B), Abdül 
(A.G) - Hilmi (H.G), Yaşar (A.G), Musa 
(A.G}, Fahri (A.G), Hamdi (A.G) 

Safi Ataç 
Musabey ınah. Ok. sok. No. 2 
Fua~ (M.G) - Yaıar (D.Ç), Sabri (H.G) 

- Z~kı _(H.G), Hasan (G.B), Enver (A.G) 
- Hılmı (H.G), Fahri (A.G), Rıza (M.G), 
İzzet (H.G), A. Rıza (A.G) 

S. B. O S. Engin 
Osman (A.G) - Yaşar (D.Ç), Enver (A. 

G) - Musa (A.G), Hasan (G.B), Abdül (A. 
G) - Mustafa (D.C), Yasar (A.G), Rıza 
(M.G), Ali (G.B), K. Şefik (D.Ç) 

Gazi Enstitüsü Şükrü Ural 
Fuad ÇM.G) - Ya5ar (D.Ç), Sabri (H.G) 

- Kadrı (G.B), Hasan (G.B), Musa (A.G) 
- Selim (G.B), İlkender (A.O), Rıza (M . 

düğünüzdü ••. 
Briksan bunları daha fazla dinlemi

yerek uazklaştı. 
Sir Gregori Pen de, hatta kendisine 

karşı kin güdemiyecek kadar memnun 
görünen Adete yavaş yavaş yaklaştı 
ve sesini alçaltarak : 

- Hareketinizden evvel sizinle gö
rüfffiek isterdim, dedi. 

- Tam zamanını buldunuz Sir Gre
gori. 

- Geçen günkü hadiseden dolayı 
ne kadar müteesssir olduğumu ve o 
gün söylediğiniz sözler mtinasebetiyle 
sizi ne derece takdir ettiğimi anlat· 
mak isterdim. Hakkınız var: bir genç 
kız hoşuna giden adama kendini öptü
rür, değil mi? 

- Elbette, elbette. Fakat Sir Grego
ri artık bunları düşünmeyiniz. 

- Evet ama arzunuza rağmen sizi 
öpmek • hele evimde - hiç hakkını de
ğildi. Beni affediyonnusunuz ? 

15-1-938 cumartesi (Ankaraspor • 
Muhafızgücü) 

16--938 pazar (Harbiye 1. Yurdu -
Gençlerbirliği) 

22-1-938 cumartesi (Demirçankaya 
• Ankaragücil) 

23-1-938 pazar (Ankaraspor - Mu
hafızgUcü) galibi ile (Harbiye İd
man Yurdu • Gençlerbirliği) galibi. 

30-1-938 pazar (final). 

Lik maçlarının hemen sonunda 
şild tumovasının başlaması bölge bi

rinciliğinde fena derece alan takım

lar için bir şanstır. Henliz formlarını 
bulmadan lik maçlarına girdiklerini 
iddia eden kulüblerin bu imtihanı na
sıl geçireceklerini merakla bekliyece
ğiz. 

G), İzzet (H.G}, Ali (G.B) 

Nüfus U. Md. de Nevzad Olcay 
Fuad (M.G) -Yaııar (D.Ç), Sabri (H.G) 

- Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A.G) 
- Hilmi (H.G), Ali (G.B}, Rı.o:a (M.G), 
İzzet (H.G), Hamdi (A.G) 

Ankara birinci orta okul sınıf 
3/ 1 No. 107 Bahattin Ermit 

Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A.G) 
- (Harbiye aağaçığı), İakender (A.0), Rı· 
za (M.G), Ali (G.B), Kemal (D.Ç) 

Ankaragücünden Hasan Olgun 
Ekin 

Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Sabri (H:G) 
- Musa (A.G), Hasan (G.B}, Abdül (A.G) 
- İzzet (H.G), Naci (M.G), Yap.r (A.G), 
A. Rıza (M.G), Muıtafa (D.Ç) 

Bir izah 
(Dün matbaamıza .tadır gefen, Sıyasıl 

bilgı'ler okulundan B. Şadi Orhan Kavur ve 
Sonposta gazetesi Ankara spor muhabiri B. 
Selim Tezcan dünkü ıayımızda çıkan ve ad
reslerini taşıyan anket cevablarrnı kendile
rinin göndermediklerini bildirdiler. Arka
daşlarının bir aziz/iti o/dulu anlaşılmakta
dır. Arzularını yerine ıetirmelı: için kayde
diyoruz.) 

le söykmiyorum. Bilakis, benim de 
hoşuma gidiyor. Gelecek misiniz ? 

Adel, bu adam hakkında duyduğu 
nefrete tekrar kapıldı : 

- Esef ederim. Hayır. Gelemem. 

- Yavrum; sizin benden isteyipde 
alamıyacağınız hiç bir §CY yoktur. Ne
den bu tiyatroculuk sıfatiyle o güzel 
çehrenizi harabedeceksiniz? Şayed ar
zu ederseniz emrinize bütün bir tiyat
ro takımı, ve dünyanın en güzel oto
mobilini verebilirim. 

Herifin gözleri ateşten iki nokta gi
bi pırıldıyordu. Adetin tüyleri ürper
di. 

- Sir Gregori ne arzum varsa hep
sine malikim, dedi . 

Mişel Briksana hiddetlenmişti.' 
Nasıl olurdu da kendi namına bir da
veti kabul edebilirdi? Ne cesaretle 
dostu olduğunu söyliyebilirdi? Bunla
ra o kadar kızdı ki adeta Sir Gregoriye 
karşı duyduğu tiksintiyi unuttu. 

- Kumar borcu kanunen öden
mez. 

Odenir mi, ödenmez mi? Bunu 
mahkemenin hükmü bize göatero
cektir.,, 

••• 
Dünyanın en zengin miras yedisi 

Barbara Hutton, yirmi dört saat için
de amerikalılıktan çıkıp danimarka· 
1ı olmuıtur. Bayan Barbara Hutton'un 
serveti 40 milyon dolar tahmin edil • 
mektedir. Hatırlardadır ki Bayan 
Hutton, bundan birkaç sene evvel 
Pariıte gürcü prenıi Alekıi Mdivani 
ile evlenmit ve uzak ıarkta aeyahate 
çıkmııtı. Prenaea, 1935 te birden bi
re prensten botanmıt ve biııkaç za• 
man aonra danimarkalı kont dö 
Reventlov ile evlenmitti. Kontea 
Reventlov, geçen çal'§amba günü 
Nevyorka gelmiı ve erteai perfelllbe 
günü tekrar Avrupaya hareket et· 
mittir. Bu yirmi dört saatlik vatan 
•İyaretinin tabiiyet dciiıtirmeie aid 
bazı reami muamelelerin tamamlan
ması maksadile yapılmıı olduğu an
l&Jılmı§tır. Amerika, dünyanın en 
zengin mirasyedisine malik olmak 
rekorunu itte böylece kaybetmi§tir. 

••• 
Fransada Liyon ıehrinde, Bayan 

Blante isminde elli be§lik bir falcı 
kadm, adını vennek istemiyen bir 
diğer kadına, milli lotaryanın büyük 
ikramiyesini kazandıracağını vade
derek 12,500 lira, bir tüccarı da, se
kiz milyonluk bir definenin yerini 
haber vereceğine inandırarak 50.000 
lira dolandırıp ortadan kaybolmU§ • 
tur. ••• 

Bu haberlerden birinciai muhak· 
kak ki bir sinema reklamı, ikincisi 
bir milyon frangın yüz suyu hünne
tine yapılmıı uaulünde bir tADtaj
dır. Üçüncüsünü amerikan garabet • 
!erinden sayabilir.iz. Dördüncüaünü 
tefsire lüzwn mu var? 

Yinninci aaırda bu çetid kadınlar 
da vardır. Böylelerine ıapnah-
yız. - N. Baydar. 

öyle hiddetli bir tavurla önünden geç
ti ki • bu halin sebebini derhal ketfet
miş olmakla beraber - olduğu yerde 
mıhlanmış gibi kalıverdi. 

Makineler toplanıp arabalara yu
leştirilerek her kes yerini alınca Brik
san, Adelin, bililtizam Knebvortla Kon 
noli arasına oturmuş olduğunu far.ket· 
ti. Biraz ötede bir yer bulup sesini çı
karmamağı daha makul buldu. 

Araba hareket etmek üzere idi ki 
Sir Gregori basamağa çıkarak Briksa
na : 

- Bana onu ikna edeceğinizi aöyle
miştiniz, dedi. 

Briksan hemen cevab verdi : 

- Size böyle bir şey söylemek için 
sarhoş olmalı idim. Halbuki sarhoş ol
mam için bana bir bardak viski yetmez. 
Bayan Limingtona gelince; o hür bir 
insandır, ve sizinle veya başkasiyle 
gidip baş ba§a yemek yimeyecek ka
dar da aklı başındadır. llıuı r~san, heyecandan gırtlağı kuru

llıa.ı' Yretini izhardan kendini ala.,., : 

Si"r Olur §ey değil, bu adeti insan J 
......_ 1Gregori iştihzalı bir gülüşle : 

tliırı b naandan da üstün, dedi. Bağ be
~tıı~~r kötillüğe knrşı adet! bir kal· 

ır. 

Si~ Gregori, maymunun doldurmuş 
oldugu bardaktaki viskisini içerek : 

- Sekiz, dokuz seneden beri, diyen 
Gregori ilave etti : 

- Haydi gidip artistleri görelim. 

- Bu kız hakikaten bulunmaz bir 
inci, dedi. n.oğuştan aktris, sahne için 
yaratılmıt bır kadın. .. Onu ötekilerin 
arasından bulup çıkarışım hakiki ola
mıyacak kadar mükemmel bir keşif ... 
Size başka ne diyeyim ? 

Knebvorta yine Konnoli •okularak 
cam ııkılıru' bir adam haliyle: ' 

- Bay Knebvort, dedi, bu filmde 
ben pek az görünilyorunı. Şimdiye ka
dar on metre film çekilmedi. Bakın, bu 
na haksızlık derler. Eğer ben bu kadar 
gözükeceksem. ••• 

Adel: "Sizi affettim,, diyerek uzak
laımak istedi. Sir ,Gregori kızın ko
lundan yakaladı. 

- Bana, eve, yemeğe gelecebiniz, 
değil mi ? 

- 'Geliniz, onunla birlikte geliniz ... 
Bunu istiyorum ... anladınız mı? Bu ak
fa.Dl bütün takım bu akşam ihtiyar Lan· 
gvalin evinde bulunacaktır. Oradan 
kolayca sıvışıp buraya gelebilirsiniz ? 

Briksan, ihtiyarın bu sözlere hid
detleneceğini sanırken sadece homur
dandığını, ve kendisini dostça selam
ladığını gördü . 

..... 13 ğ 

......_ 
13 

a . nerede oturur ? 
'~dı agın burada küçük bir dairesi 
lti~t'V~ bu daireyi iayet temiz tutar. 

...._ l!: çılerlc birlikte yemek yer. 
lt~lc 'Vct, Bağ hizmetçilerle birlikte 

Yer, Bir.netçiler korktukları 

Kız, sevimli değil mi, ha? onu bana bir 
akşam yemeğine getinneği unutmaya
caksınız, ya? Sizin adınız ne ? 

- Briksan, Mişel Briksan. 
Sir Gregori anlatılmaz bir şeyler 

mırıldandı. 

- Evet, hatırlarım: Briksan •.• Bağa
da aöylemeli idim. İsim öğrenmekten 

Knebvort onun birden bire 18.ıilnli 
kesti : 

- Hayır, göriinmiyeceksiniz. Stel
lanın iddiası da ıizin fula &örUn-

İleride duran Briksanı göstererek : 
- Arkadaşınız ıizi getireceğini 

söyledi. 
- Hangi arkadaşmı? Briksandan mı 

bahsediyorsunuz ? 

- Evet, Br.ikaandan. Neden böyle 
adamlarla dost oluyorsunuz? lyi' bir 
çocuk olmadığını ima maksadiylc böy· 

- Böyle bir şey yapamam Sir Gr~
gori. Teklifinizin ne demek olduğunu, 
zannedersem, farkedcmiyorsunuz. Ni
yetkriniz ne olursa olaun bu bana ha
karetten başka bir ,ey değildir. 

Adel, birden bire arkasmı dönüp u
zaklaştı. Brikaan da Adel'le konuşmak 
isterdi, fakat genç kız, batı dimdik, 

Sonra, araba bahçe kapısından çıkar
ken Briksan başını çevir.ince Sir Gre
gorinin bir başka adamla fısıl fısıl ko

nuşmakta olduğuna dikkat etti ve bu 
adamın, her hangi bir aebeble geride 
kalmış olan Lavley Foı olduğunu an
ladı. 

(Sonu var) 
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1 YURDDAN RESiMLER ... l -

lzmit'te meyve ve sebze • • 
ısı 

Servet kaynaklarımm 
nasıl kıymetlendireceğiz? 

lzmit, (Hususi Muhabirimizden) - Bir kaç gün evvel Ankara
dan §ehrimize dönen, Vali ve Parti ba§kanı B. Hamid Oskay ile 
göriiıtüm. Vali ziraat vekaletinde, meyvacılık, bağcılık ve sebze
cilik mütehassısı profesör Glaysberg ile temaslarını anlattıktan 
sonra §U izahatı verdi : 

- Arifiye mevya istasyonu, yalnız sandıklara örselenmeden ve istifleri 
ağaç dikmeyi, aşı yapmağı, ağaç bu
damayı, gübre vermeği öğretmekle 
kalmıyacaktır. Profesörün hazırladığı 
projede, yemişlerin toplandıktan son
ra uzun müddet muhafazası için ya
pılacak binalar, meyvaları kurutacak 
fırınlar vardır. Mıntakamızda bu te
ıisat yakında yapılacaktır. 

İktisad Vekaletinde, İstandarizas
yon mütehassısı profesör B. Baade 
ile de görüştüm. Yemişlerimiz hak
kında kendisine izahat verdim. Al
manyada yemiş sandıklarının boyla· 
rının kanunen muayyen olduğunu ve 
bu boylar haricinde yemiş sandığı 
kullanmanın yasak olduğunu söyledi. 
Bu sandıkların boyunu aldım. Bun
dan sonra vilayetimizde bu boylar 
esas ittihaz edilecektir. 

bozulmadan sevkini temin etmek ve 
piyasada iyi bir fiat bulabilmek için 
bu tasnife ehemiyet vermek mecburi
yetindeyiz. 

Bu izahatımla yemiş işinin ta ağaç
tan ve aşısından başlayarak müstehli
ke arzına kadar bütün safhaları üze
rinde icab eden ilerletici ve koruyu
cu bütün tedbirlerin alınmış olduğu 
meydana çıkar.,, 

Vali bundan sonra, ambalaj sandık
larının köylüye pahalıya mal olduğu
nu ve bunun kendileri tarafından ya
pılmasının temin edileceğini ve çabuk 
büyüyen kavak ağacının dikilmesine 
ehemiyet verileceğini ilave ederek 
beyanatını şöyle bitirmiştir : 
"Yemiş işlerimiz en fenni ve dün

ya terakkiyatına uygun bir şekil ve 

1 

Diyarbal<ı raa 
. Ulu cami 

Bir facia 

Bir baba 
kızını kurtarnken 

lrmakta 
boğuldu 

Çaycuma, (Hususi) - Çaycuma ır
mağında bir facia olmuştur. Bir köy
lü, arkasında buğday dolu bir çuval 
olduğu halde kıziyle birlikte ırmak 
üzerindeki dar köprüden geçerken, 
kızın gözleri kararmıştır. Bunun üze
rine baba, kızının elini tutmuş fakat 
kız muvazenesini kaybettiği için, ba
ba kız ikisi birden nehre yuvarlan
mışlardır. Yetişenler kızcağızı kur
tarmışlar, fakat adamcağızın sırtında 
buğday çuvalı olduğu için nehrin di
bine gitmiştir. 

Geçenlerde bir manifatura tüccarı 
da atiyle ırmağı geçmek isterken a
kıntıya kapılmış ve boğulmak üzere 
iken yetişenler tarafından kurtarıl
mıştı. 

Bir ana 
çocuğunu 

öldürür mü? 
İzmir, (Hususi) - Buryaz köyünde 

Halil kızı AyfC adında bir kadın meş
ru olmıyan altı aylık çocuğunu öldür
mek zanniyle yakalanmıftır. Günahkar 
ana adliyeye verilmiştir. Yakında mah
kemesi başlıyacaktır. 

Yemişlerin sandıklara yerleştiril
mesi meselesiyle meşgul oldum. 
Profesörün bizzat yaptırmış olduğu 

t>ir tasnif füetini de alıp getirdim. 
Bunun bir kaç numunesini hapishane 
ıtelyesinde yaptırdım. Bunu her köy
lü kendisi yapabilecektir. Yemişlerin 

istikamete girdikten sonra muhterem lik takib edecektir. Profesörün vila
profesör Glaysberg vilayetimizin ü- yetimizde yapmış olduğu tetkikat, 
züm işlerini eline alacaktır, ve en Pendikten İzmite kadar olan sahanın 
nefis . Çavuş üzümlerini yetiştiren turfanda sebze yetiştirmiye çok mü
Tavşancıl, Değinnendere, Geyve ha- said olduğu neticesini verdiği cihetle 
valisinin üzüm istihsalatı üzerinde ı iler~de bu cihete de ehemiyet verile
durulmuıtur. Uzüm itini de aebzeci- cektir.,. - C. Y. B. 

Konyada cirit ~yunları 
Atalardan kalan bu güzel sporun 

canlanması aloka uyandırdı 
Ciridin ihyası 
ve at sevgisinin 

kökleşmesi 
için çal ışı hyor 

Konya, (Hususi Muhabirimizden) 
- Konya, geniş mera ve yaylaları ile 
hayvan beslemeğe çok elverişli bir 
mıntakadır. Bu ülkede eskidenberi 
yaşayanlar, milli servetlerimiz ara
sında mühim bir yer alan hayvancı
lıkla uğraşmışlar, hayvan nesillerini 
üretmeğe ve ıslaha çalışmışlardır. 

Bu havalide hayvancılık yalnız ka
zanç veya maişet temini bakımların
dan kök salmamıştır. Halk arasında 
dededen kalma bir itiyadla güzel ve 
cins bir at beslemek bir süs, bir ifti
har vesilesi olmuştur. 
Şimdi Konyanın bu asırlık itiyadı 

tekrar canlandırılıyor. Hayvan sevgi
si bilhassa iyi hayvan yetiştirmek me
rak ve hevesini yayabilmek için ev
vela bugünün icablarına uygun ola
rak bir (atlı spor) kulübü kuruldu. 
Bir taraftan bu kurumun aza adedi 
çoğaltılırken diğer taraftan da mü
kemmel konforlu bir de salon meyda
na getirildi. 

Amatör üyelerin istifadelenmeleri
ni temin için iyi cinı atlar getirtil
m~ ve zaman zaman atlı gezintiler 

tertip olunmuş ve bu arada da her
kesin birer at tedarik etmesi için pro
pagandalar yapılmıştı. 

Bu ıuretle halkın ruhunda mevcud 
olan binicilik .zevki yeniden canlan
mıştır. 

Bu arada, reımt koşulardan bafka, 
yere yer açılan ıergiler, kazalarda 
tertip olunan mahalli at yarıtları da 
maksadın süratle yayılmasına amil 
olmuştur. 

At sevgisi, binicilik hevesleri bu 
suretle tekrar canlanmağa batlarken 
en eski sporlarımızdan olan atlı ci
rid oyunlarının ihyaar dilşünlllmilt
tilr. Bu makaadla Yüzbaşı Saidin ida
resi altında her pazar meraklılar ça
hıtmlmıştır. Ayrıca,, eskiden bu işte 
mah,aret gösteren ihtiyar biniciler de 
bu temiz gayenin etrafına toplatıl-
mııtır. . 

İki aydanberi devam eden bu ça
lıfltlalar tahminlerin Uıtünde bir ala
ka uyandırmış, istasyon civarında ya
pılan bu oyunlar her pazar binlerce 
seyirciyi çekmiftir. 

İlerliyen bu canlı alikaya daha faz
la bir heyecan katmak, ayni zamanda 
binicilerin maharetlerini daha ıyı 
göıtermefe imkln verebilmek için 
geçen pazar gUnU, ayni hızla ve ayni 
yolda çalışan Kadınhanı kazasının 
güzide binicilerinden teşkil edilen 
(20) kişilik bir ekip Konyaya davet 

Bir Facia 
edilmiştir. 

Misafir biniciler atlariyle 18 saat 
de Kadınhanından gelmişler ve şehir 
haricinde Konya atlı ıpor kulübü 
mensubları tarafından hararetle kar
şılanmışlardır. Bu cirid maçı halka 
Halkevi hoparlörleri ile ilan edilmiş 
ve bütün şehir halkı müsabaka saati
ni alaka ile beklemiştir. 

Bir köy yangınında 
Beı kisi diri di ri yandı. Faciaya 

dikkasizlik sebeb oldu 
Kadınhanı binicilerine bir öğle zi

yafeti verilmiş ve bu ziyafette atçılı
ğın geniş ölçüdeki faydaları üzerin
de hasbihaller yapılmış ziyafette bu
lunan vali Bardakçı bu konu üzerin
de öğüdlerde bulunmuştur. 

Balıkeıir (Husuıi) - Dursunbey kazaıınrn Çatalçam kö .. , 
de tüyler ürpertici bir facia olmu§, bet kiti diri diri yanmııtır. ti 
diıe fÖyle olmuıtur: 

Çatalçam köyünden Mustafa 
oğlu Ali önce ahıra gidip hay
vanlara yem vermek iıtemittir. 
Ali, bir çıra yakarak ahıra gir
mi§, hayvanlara yem ve saman 
vermittir. Bu esnada çıralardan 
sıçrayan kığılcımlar samanların 
üzerine dütmüf, ve samanları 
için için yakmağa b&§lamıttır. 

Pazar günü erkenden müsabaka 
mahalli meraklılarla dolınuştu. 
Halkevi bandosu da sahaya gelmiş 
güzel parçalar çalıyordu. Halka icab 
eden izahat hoparlörlerle veriliyordu. 
Vali, kor ve or generaller belediye 
reisi ve bir çok memurlar ve subay
larla kesif halk kütleleri müsabakaları 
görmeğe gelmişlerdi. Bir kısım halk Ali işini bitirdikten sonra ahırın 
atlariyle bir çok kimseler de arabalar- üstündeki evine girmittir. Bütün ev 
la meydanda yer almışlardı. halkı uykuya dalarken ahırdaki ve sa-

manlıktaki samanların hepsi alevlen-
Kadınhanlıların ekiplerinde de gü- miş ve biraz sonra ev alevlerin ortasına 

zel hayvanlar görülüyordu. Mahir bi- çökmüştür. Büyük bir gürültü ile alev
niciler iyi cirid kullanan hakim sü- ler içine dökülen ev halkının çığlıkla
variler takdirlerle seyrediliyordu. rına civar köy halkı koşmuş ise de yan
Müsabakalar git gide heyecan kesbe- gın ancak üç ev yandıktan sonra sön
diyor, halk meydanı yavaş yavaş da-
raltıyor, hoparlör neşriyatiyle bunun --------------
önüne geçmeğe çalışılıyordu. binicilere bugünün değerine layık 

Devre arasında Parti sekreteri LOt- güzel hediyeler verildi. 
fi Bir.kmen hayvan yetiştirilmesi, ba- Herkes ecdaddan kalma bu çok fay
kılması ve faydaları mevzuu üzerinde dalı sporun ihyaıİndan memnun gö
hoparlörde güzel bir konuşma yaptı. rünüyordu. Öğrendiğime göre istas
İkinci devre de birinci gibi zevkli yon civarındaki bu saha tanzim edi
ve heyecanlı geçti. lecek manej yerleri seyirciler için 

Hakem heyeti, müsabakaların so- münasib şekillerde tribünler yaptırı
nunda Konya ve Kadınhanı takımla- lacak ve her pazar bu meydanda atlı 
rından birinci ikinci ve üçüncü de- spor hareketlerine devam . olunacak
recede muvaffak olanları teabit ede- tır. 

rok bunları halka bildirdi. Bu çevik Celal Vaner 

dürülebilmiJtir. 
Alinin bir kül yığını haline geletı 

vinde yapılan araştırmalar çok acı 
neticeler venniştir. 

Ali ile karısının ve çocuğunun 1' 
mür haline gelmiş iskeletleri butııtl 
muştur. Alinin annesi Gülsüm ile ô 
ğer bir çocuğa aid iskeletlere tesadii 

edilememiştir. Fakat bu iki zavaJlJ111 

da yanmalarma muhakkak göziyle 
kılmaktadır. Evin ahırındaki ha 

Iarın da hepsi yanmış, bir yığın k 
haline gelmittir. 

Bir dikkatsizliğin sebeb olduğı.ı 
facia köyde büyük bir teessür u 
dırmıştır. Hadise hakkında tahki 
yapılmaktadır. 

Karakösede hükümet 

konağı yapıt.yor 
Erzurum, (Hususi) - Geçenler 

yanan Karaköse hilkümet konağı~ 
yeniden yapılması için 14 bin l 
gönderilmiştir. Binanın inşasına 

kında başlanacaktır. 

Belediyenin yenı yaptırdığı ve 
günlerde bitmek üzere olan otel, ~ 
r\n büyük bir ihtiyacını karşılı 
caktır. 
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l - Diinyamn en büyük ~emi~i 

lnaan, denizlerin enginlik ve aza
meti önünde, bu devin büyüklüğü 

hakkında bir fikir edinemiyor. 
Bundan dolayı, reuam "Kuin Mary" 
trana atlantiğininin büyiiklüğü 

hakkında bir fikir vermek için, 
gemiyi, Londranın en büyük mey
danlarından birine yerleıtirmit
tir. Geminin ön tarafı kabaran bir 
dalgayı ifade etmektedir. 

2 - "Bremen'' transatlantiği 

"Bremen,, in, 30 millik bir aürat 
temin ederek Atlantik denizinde-
ki sürat rekorunu kırmaaı bir te
aadüf eseri değildi. Bu geminin in-
faat tarzı, gemi yapıcılığmda ye
ni bir devre açmı§br. Bu gemiyi 
yapan mühendis, planlarını, il
min yeni esaslarına göre tertib et-
mek cesaretini göstermittir. Y aıa
dığunız "sürat devri,, telakkisi, 
ilk defa olarak bu gemide tatbik 
ediJmittir. Bir çok modelleri yapıl-
dıktan sonra kati teklini almıt o
lan, "Bremen,, in 100,000 beygir 

kuvvetindeki makineleri rekor 
krrmağa kafi gelmiıtir. 

3 - ' 'Normandie'' transatlantiği 

"Quenn Marie,, denize indirilme
den evel, "Normandie,, dünyanm 
en büyük gemisi idi. Bu gemiyi 
yapan mühendiı, 150,000 beygir 

kuvvetini, elektrik turbinlerile el
de etmek tecrübesine gİrİ§mit ve 

muvaffak olmuıtur. 
Buhar turbinleri, dinamo makine
lerini çalııtırmaktadır. Elektrik 
cereyanı, uskur taf tlarını çeviren 

nıuazzam elektrik motörlerine ve-

• • 
LI D 

riln;ektedir. 

4 - Dört kardeş gemi. -
Vapur yapıcılığmdaki yeni çığı· 
rı göstermek huıuıunda, bu mo· 
deller bir çok uzun yazılardan da· 
ha beliğdir. Soldaki model, dün· 
ya harbından evel yapılan "Mau· 
retania'' dır. Geri kalan, dün.fanın 

en büyük dört gemisinden biri, in 
riltere' deı biri F. a . .oa' da, biri .ı\l
manyada ve biri de ltalyada ya
pılmıı olduğu halde biribirlerin
den hemen farksızdırlar. Bacaaız 
oldukları farzedilse, bu remileri 
ayırdetmek çok güç olur. 

Tahrib edüen bir J~miryolu tamir ediliyor 

• 
U[US 

Transallantlk 
GEMİLERİNDE 

Moda 

Jaoon topçuları bir yürüyüf eınaaında 
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Son hadiıelerde SanKhayda ölenlerin mezarları b~ında tören 

Sanghay'dan Üerliyen japon aıkerleri 
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Avam kamarasında 

Başvekil Çemberlayn 
politik vaziyete dair 
geoit izahat verdi 

(Başı 1. inci sayfada) 
bu ıuretle ayrılışının teeaaüre şayan 
olmadığını ıöylemiş, çünkü milletler 
cemiyetinde kalması o müessese için 
kuvvetten ziyade zaaf teşkil ettiğini 
i.l!vc etmiştir. 

Bundan sonra bugünkü harbcu ha
leti ruhiyenin bariz bir misali olarak 
tavaif ettiği cihan propagandasından 
bahaeden Attlee kendisi ilk defa Avam 
kamaraeına dahil olduğu vakit Komin
tern tarafından yapı.lan propagandalar 
hakkında ne kadar şikayet edilmekte 
olduğunu dcrhatır ettırmiş ve buna 
mukabil bugünkü propagandanın, mü
tecaviz memleketler taratından, daha 
müessir bir surette yapılmakta oldu
ğunu ve bu propagandanın demokrasi
ye, Milletler cemıyetine, sulh mefku
resine karşı olduktan başka hiç çekin
meden Büyük Britanya ve Britanya 
imparatorluğu aleyhine de müteveccih 
buıunduğunu kaydetmiştir. 

Attlec muhtelif şekillerde yapılan 
bu propagandaya yalnız tedatiiı bir 
vazıyet almakla mukabele edilemiye
ccğini aöyledikten sonra hiikümetin 
hem bu meseleyi ve hem de ona karşı 
mukabil tedbiri ehemiyetli bir aurcttı.. 
gözden geçirmesi lbun geldiğini işa
ret eylemiştir. 

leri ile karşılafmıştzr. 
Başvekil vereceği cevabın Attlee 

tarafından arzu edildiği derecede ge
niş olamıyacağına teessüf ederek: 

"- Eğer muhalefet partisi o ma
ğaza dahilindeki poralen eşyanın mu
hafazasından dolayı kendini mesul 
mevkide görmiyorsa, hUkilmet bilakis 
bunların tam mesuliyeti kendine aid 
olduğu kanaatindedir . ., demiştir. 

Şiddetli alkışlarla karşılanan bu 
sözlerinden sonra Başvekil Attlee'
nin nutkuna geçerek Avam kamarası
nın çoktanbcri tamamiylc mutabık 
bulunduğu bir çok meseleleri ve bu 
meyanda propaganda işini Mr. Att
lee'nin ortaya atmasına bütün mebus
ların mütehayyir olduğunu zannet
mekte bulunduğunu söylemiştir. 

Hükümct, şimdi iyice anlamıştır 
ki, yalnız kendi vckarını bilerek ağır 
başlı bir hareket tarzı takib etmek 
bugünkü asri şeraite tevafuk etme -
mektedir. 
Enternasyoruıl münasebetler 

Enternasyonal münasebetlerin bu 
kadar acı ve bu kadar karışık oldu
ğu bir devirde kendimizi yanlı11 bir 
şekilde herkese tanıtmaktan kaçına
cak tedbirleri almamız lazımdır. 

Attlee'nin takib ettiği gayeler he

ULUS 

11 bin Japon Hongkong 
yolunda! 

(Ba~ı '1. inci sayfada) 
yor. 

Hongkong, 21 (A.A.) - İki japon 
nakliye gemiainln hail buuda Biu .. 
bay'da bulunmakta oldulu haber ve -
rilmcktedir. 

B. Landon B. Ru2velı' e 
yardıma hazır 

Vaşington, 21 (A.A.) - Cuınhur re
isi seçiminde B. RU%VC1t'c kartı nam
zedliğini koymuş olan Landon, muma
ileyhe bir telgraf çekerek, Uzak doğu 
anlaşmazlığında yapılacak her tcıeb
büste kendisine tam yardımda bulun
mayı vadetmiştir. 

B. Ruzvelt de cevab vererek B. Lan
don'a bu hareketinden dolayı teşekkür 
etmiıtir. Bu hareketin, Uzak şark me
selesinin kuvvetli milli esaslara göre 
sevk ve idaresi için B. Ruzveltin işine 
yarıyacağı kanaati vardır. 

Amerikan destroyer ve 
tayyarelerinin. hareketleri 
San Diegodan bildirildiğine göre, 9 

destroyer birdenbire filonun umumi 
kararg!hı olan San Pedroya hareket et
miştir. Diğer taraftan karada bulunan 
mürettebata hcımen gemilere dönmek 
emri verilmiştir. 
· Ayrıca 9 tayyare filosu da, San Pie· 
go hava üssüne giderek orada meçhul 
bir istikamete harekete hazır bulun-
mak emri verilmiştir. 

dlr. Deniz mütehassısları son zaman
larda artan beklenmedik w ani yer de
iiıtirmelerln kıymetini tcbarilz ettiri
yorlar. 

Çingtao' dakl. yangı ngeniıliyor 
Hankeu, 21 (A.A.) - Çingtao'dan 

gelen haberlere göre, japon fabrika
ları hUi yanmaktadır. Yangın gitgi
de geniıliyor. Şehir açıklarında 16 
japon harb gemisi görülmüştür. Li
man tamamiyle kapatılmış olup Çin 
kıtalan tabyalarda mevzi almışlardır. 

Japon kamoyu heyecan.da 

Tokyo, 21 (A.A.) - Çingtao ha
diseleri, efUrı umumiyeyi heyecana 
diltürmüştilr, fakat gazeteler bu h,li
diaeler, hakkında tefsirlerde bulun
mamaktadırlar. 

Bazı mahfiller, Japonyanm bütün 
Chantung'un fethini istihdaf edecek 
askeri bir hareketin pek yakında va
ki olmasından bahsetmektedirler. 

Japon mehafili, beynelmilel yeni 
hadiselere meydan vermemek için ec
nebi menafiini himaye etmek kaygu
sundadır. 

Çingtao' daki anıerikalılar 
çekiliyorlar 

Tokyo, 21 (A.A.) - Çingtao'daki 
Amerikan konsolosu, hükümetinden 
aldığı emir üzerine bu şehirde bulu-

Sebeb ne? nan 300 Amerikan tebaasını şehirden 
Filonun yer değiştirmeleri şimdi çekilmcğe davet etmiştir. 

teşkilat ve talim maksadiyle seferber- 20.000 Çin askeri Nankin'de 
lik manevrası olarak izah edilmekte

"Hükilmet her türlü tedbirleri ala
rak büyük Britanya davasının yanlış 
bir şekilde etrafa aksetmesine müsaa
de etmemek mecburıyetincıedır. Çün
kü, lngilterenin en büyük istinadgah
larından biri küçük hi.ıKumetlerin ken
disine karşı gösterdıgi hüsnüniyettir.,, 

pimizin gayelerimizdir. Fakat bu ga- ~!'!!!!!~-"'!!."'"'"!'---·~-'!"""~~-'!!! 
yetere vasıl olmak için takib oluna
cak yollar ihtiyar etmek lazım geldi
ği vakit Attlee'nin semere verecek 
pek az. fikirlere malik olduğu görül

Bir yarma hareketi yaptı 

Çinin. istilası 
Bundan svnra Attlee ~ınin Japonya 

tarafından ıstilasma şiddetle hücum 
etmif ve japonyalıların bcynelmileı 
hukuku tam manasiyle ayaklar altın<.. 
aldığını ıöylemiıtir. 

Bu hareketin doğurabileceği tehli
kelerden ve j aponyanın uzak ,arkta 
bir hegemonya teeiı etmesinden bah
seden Attlce, lngiltere hUkümctinin 
politikasını tenkid ederek bugünkt. 
vaziyetin meıuliyetini İngiltere tara
fından Man!iuri h&diseleri esnasında 
.,. .. ı..:. _ .J!t-- &"-t!a.!1--..J- ıa.-s.-s-6---

iiÖylemiptir. 
Attlce sözüne devam ederek demiş

tir ki: 
- Britanya imparatorlğu ancak bi

zimkilerden daha büyük ve daha fCUD.il 
menfaatlere hizmet etmek şartiyle pa
yidar olabilir. İhtiyatsız bir dış polıtı 
ka bu imparatorluğu temelinden sar
aar. Halbuki Uzak şark meselesi yalnı~ 
büyük Britanyayı alakadar eden bir 
mesele değil, aynı zamanda millet._ 
cemiyetine de taalluku olan ve bilhas· 
aa Amerika birle~ik cumhuriyetleri i
çin hayati bir nokta teşkil eden bir me
seledir. 

mektedir. 

Almanya ile müzakere değil 
mii kaleme yapılmış 

Bundan sonra Lord Halifaks'ın 
Almanya Ba,vekili Hitlerle olan ko
nuşmalarına geçen Çcmberlayn bu 
konuşmaların mahremiyetini kaydet
tikten sonra hiç bir vakit İngiltere 
hUkUmetinin derhal istihsal olunacak 
neticelere intizar etmemit olduğunu 
söylemiş ve bunların mUzakere değil 
nihayet bir mükalemeden ibaret oldu 
ğunu bildirerek: 

"- Yapılmıf hiç bir teklif, alın
--., ı.:s ı.1. •wa.uııua, 1Jh.H-1j' L.:.:r ı,;. 

pazarlık yoktur,, demiş ve sözüne §U 

suretle devam etmiştir: 
"- DU9ündUğUmüz ve tatbik et

tiğimiz şey, ıahst bir temas temin e
derek kabil olduğu takdirde yekdiğe
rimizin ıiyasetini daha iyi anlamak 
ve ilerde takib edebileceğimiz yol
ları daha iyi görmeye çalışmaktan i
baret olmuştur. Şimdi diyebiliriz ki, 
Almanya hilkilmctinin .::ışUncelerin

de halli derhal icab eder telakki edi
len meseleler hakkında sarih bir fik
rimiz vardır. Bu ıuretle ortaya çıkan 
meselelerin halli çareleri bulunabile
cek olursa milletleri itimadsızlık ve 

ispanya vakalan adalet ile yckdiğerine bakmaktan kur 

B 
taracak ve biribirlerine el uzatınaları-

undan sonra lspanya vckayiine ge-A nı temin edecek bir devreye adım at-
çen ttlee ,hükümet tarafından birçok mış olabiliriz.,, 
cieıalar yapılmış olan protestolara rağ- · 

k 
Vazıycti ve yahud ortaya konula -

men abınenin teraziye tam bir muva- bilecek mantıki §ikiyetleri bilmeyi 
zene veremediğini ve kendi zannınca 
daha ziyade düşman menfaatlerine biz- uml ub~li birk anlaımiağb~ varmak içdin ğya-

t tın· ld ,, . pı a ı ece umum ır gayrete o ru 
me e 11 ° u'"unu söylemıştir. ' ilk adım olarak telakki etmek icab 

Sömürgeler bahsi eder. Bunun için hiç §Üphesiz bütün 
Mulıaletet lıderı bundan liOnra sö- iştirak edenlerin müşterek gayeye biz 

miirgeler bahsine geçerek ışçi partisi· met uğrunda çalışmaları lizımdır. 
niIJ bu meselenin dıp!omatik pazarhk· Çemberlayn bundan sonra fransız
Jar esnasında kumar oyununda kullanı· larla yapılan temuları anlatmış ve 
lan iışler gizi oynanılamıyacağı kana İspanya meselesine geçerek sözlerine 
atınde bulunduğunu kaydetmıştir. şu suretl devam etmiıtir : 

Işçi partisi sömürgeleri her şeydeı - Muhalefet İspanyada bir taraf le-
evel '"oralarda yaşayan mil.ıctıerin hine müdahaleyi istiyor. Halbuki hü -
mcnfaatlcrıni temın edecek tarzda ıda- kümet iki taraf arasında muvazenenin 
re edilmeleri lazım geldiği,, kanaatim muhafazasına çalıımaktadır. Şunu hak 
beslemcktedır. Versay muahedesi da- lı olarak iddia edebiliriz ki, son altı ay 
i.md hikim olacak bir adfilct dusturu zarfında Avrupa gerginliğinde hisso
teı!dl edemez. Bunun büyük bir kısın. lunur bir azalma mevcud olmuştur ve 
..ıaten yırtılmıştır. Orada bahis mevzuu bu da İspanya meselesinin daha az had 
olan işlere yeniden bir nizam verile- bir hale gelmesi ıaycsindedir. Gene 
bilmesi için teşebbilsatta bulunulmak iddia edebiliriz ki, hilkilmetimizin po
zamanı çol<tan gelmiştir. litikası hariçte mümkün bir ihtilafa 

Yeni baştan işe başlamak lazımdır. mani olmakta mühim bir rol oynamış
Attlee Britanya hükümetinin bu yol- tır. 
da hareket edeceği ümidindedir. 

Başvekilin cevabı 
Bundan sonra söz alan Başvekil, 

Çemberlayn bu münakaşa için amele 
partisinin müstacel talebine red ce
vabı vermenin nazikane bir hareket 
teşkil etmiyeceğini düşünmüş olmak· 
la beraber, dış politika hakkında ye
niden bir münakaşa istenilmesine kar 
şı teessüftcn de kendini menedemi
yeceğini öylemi' ve: 

"- Çünkü fimdiki vaziyet itiba
riyle dıı politikada iyilik edecek tarz 
da söz aöylemek çok güç, fenalık ge
tirebilecek söz bulmak ise çok kolay
dır., demiştir. 

B. Çemberlayn bir porselen ma
ğazasının iskrim talimleri yapmak 
için şüphesiz en müsait yer addedile
miyeceğini söylediği vakit hüküme -
tin taraftarı olan mebusların gülilş-

Uzak Sark meselesi 
Başvekil, sonra, uzak şark mesele -

sinden bahı;ederek felaketli uzak do -
ğu vakalarının İspanya meselesini u -
nutturduğunu kaydetmit ve ,bu gün 
yalnız ismi müstesna olmak üzere bü
tün heyetile büyük harb haline gelmiş 
olan uzak şark ihtilafının sebebini 
tedkike girişmek niyetinde olmadığı -
nı söyledikten sonra demiştir ki: 

- Çini japon kuvvetleri harbe mec
bur etmiş olmakla beraber Japonyanın 
müdafaasını yapanlar bu memleketin 
Çin taarruzuna karıı müdafaaya mec
bur kaldığını bildirmek istiyorlar. Şu
rası bir vakıadır ki, Japonya musliha
ne vasıtalarla bir hal tarzı bulmak için 
hiç bir zaman hiç bir teşebbüste bu
lunmamıştır. Japonya Brüksel konfe
ransında hazır bulunmaktan imtina et 
tiği gibi daha ıonra da konferans dışın 

da resmi olmı yan görüşmelere giriş -
mckten de kaçınmıştır 

Bunun neticesi şu olmuştur: Kon • 
ferans, anlaşmazlığa muslihane çare -
lerle nihayet vermek olan gayesine e -
rişememiştir. Bu netice felaketli bir 
neticedır, fakat konferansın şerefini le
keliyen bir netice değildir. Ihtilafa ni
hayet vermek için tek bir çare vardır: 
Kuvvet. 

Fakat kuvvete müracaat, dokuz 
devlet muahedesinde yazılı değildir. 
Tazyik ve cebir teklifi Brüksel konfe
ransının hiç bir azası tarafından tasvi
be mazhar olmıyacaktı. Brüksel kon • 
fcransının neticesi bütlin barış dostla· 
rı i~n bu kadar inkisarı mucib bir ne
tice olmakla beraber, memnuniyeti 
, .... oi.b bh noktaıu v11rdır ki o d4, mü
zakere edilen bütün meseleler hakkın
da Amerika delegeleriyle tamamen 
mutabık bulunmuı olduğumuzdur. 

Son lıôdiseler 
Çcmberlayn bundan ıonra son Çin 

vckayiinden ve bu arada da Yangtse 
hıtdisclcriyle İngiltcrenin Japonya nez
dinde yaptığı teıebbüslerdcn bahact -
miı ve demiıtir ki: 

- Şimdi yaptığımız şey, japon hü
kümetinin bu hadiselerin tekerrürüne 
mani olmak azim ve kabiliyetini iabat 
etmesini beklemektir. İhtiUifa nihayet 
vermek isin herhangi bir çare bulmak 
maksadına matuf mütemadi tekliflerde 
bulunduk. İm1dinıımz dahilinde bulu • 
nan çarelerle barışa hizmeti daima ha
rarrtle arzu ediyoruz. Fakat barış ar -
zumuzdan ve mükerrer tahrlklt karşı
sındaki ıabrımızdan beynelmilel vcci
be lerimize likayt olduğumuz ve yahut 
ingiliz menfaatlerini himaye vazifemi
zi unuttu~umuz manası çıkarılmamalı
dır. Yabancıların hak ve menfaatleri -
ne karşı altikasız olmadığını ve temi -
nat ve tarziyelerin sözden daha kıy
mc.li şeyler olduğunu isbat şimdi ja -
pon hükilmetinc tcrcttüb etmektedir. 

Milletler Cemiyetine 
müzaheret 

Milletler Cemiyetinden bahseden 
B. Çemberlayn, İtalyanın çekileceğine 
dair yaptığı tebliğatın filhakika vazi
yette hiç bir değişiklik husule getirme 
diğini, şimdiki tartlar içinde Milletler 
cemiyetinin ihdası sırasında kendisine 
verilen vazifelerden bazılarını yapamı
yacağını, bunun beynelmilel iıbirliği • 
ne imanı olanlar nezdinde endişe uyan 
dıracağını ve fakat Milletler Cemiyeti
nin dünya İ§lcrinde rolünü oynayabi -
leceğini ve bunu vaziyetin realitesine 
ne kadar açık surette bakarsa o derece 
müessir bir surette ifa edebileceğini 

kaydeylemiş ve: 
•• Milletler Cemiyetine en hararetli 

bir surette müzaherete devam edece -
ğiz. Bizim inanımıza göre, bu cemiyet, 
barışın muhafazası için lüzumlu ad • 
dcttiğimiz daha iyi ve daha geniş bir 
teşkilatın nüvesini teıkil edebilir. 

Çemberlayn sözlerini şu suretle bi
tirmiıtir: 

- Akıntıya tabi olarak gitmiyoruz. 
Muayyen bir hedefimiz vardır ki o da 
dünyanın tikiyetlerini barba müraca
at etmeden umuınl bir surette hallet
mektir. Buna erifmek için bazı tehdit
ler savurmak değil şahsi temaslar tesi
sine çalışmaktır. Ruhlarımızdan endi -
şeleri bir kere daha koğabileceğimiz 
bir vaziyete erişmeyi Umid edebilece
ğimiz yegane yol, milletlerarasında 
dostça ve açıkça müzakere yoludur. 

Hankeu, 21 (A.A.) - Nankinde 
hata 20 bin Çin askerinin mahsur bu -
lunduğuna dair japon haberleri hilafı
na olarak Çin askeri makamlarında be· 
yan olunduğuna göre, bu kıtalar 

19 ilkkanunda çok şiddetli ve kanlı 
muharebeler neticesinde japon mu -
hasara hattını yarmağa muvaffak ol -
muşlar ve mühim mikdarda da hrb le
vazımı iğtinam etmişlerdir. Bu yarma 
hareketi Çin ordusunun en muvaffak 
olmu~ hareketlerinden birini te~kil e
der. 

Çin kıuıları japonlara arkadan 
hücum ettiler 

Şanghay, 21 (A.A.) - Hankcu'dan 
bildirildiğine göre, Nanklnden ricat et 
mekte olan 20 bin kadar çin askeri 
Vuhu'nun §arkında 18 inci japon piya
de fırkasını arkadan bastırmıştır. Bu -
nu haber alan ve Uhu'nun garbında 

bulunan Çin kuvvetleri de hemen ta
arruza iştirak etmiştir. Muharebe çin 
kuvvetlerinin lehine olarak devam e • 
diyor. 

Japonlar Tiyençin. - Pukov 
demiryolunu kestiler 

Tokyo, 21 (A.A.) - Umuınl ka -
rargahın tebliğine göre, Pukov'un 40 
kilometre şimali garbisinde bulunan 
Huşien'in japon kuvvetleri tarafından 
zaptı üzerine Tientsin - Pukov demir
yolu kesilmiştir. 

Londra'da }aponya'nın 
cevabı bekleniyor 

Londra, 21 (A. A.) - Japonyanın 
ingiliz notasına vereceği cevabın pek 
yakında buraya gelmesi beklenilmek
tedir. 

Dlplomasi mahafili, Japonyanın ec
nebi ticaret ve harb gemilerinin emni
yeti. hakkında evelce vermiş olduğu 
temınatı tekrar ve bu suretle ingiliz 
notasında mevzuubahs notalardan bi
rini tatmin edeceğini beyan etmekte -
dir. 

Hankeu'daki yabancıl·tır 
ve I ngilıere 

, Lon.dra, 21 (A.A.) - İngiltere hü -
kilmctı Hankeu'daki ecnebilerin akı -
betile tiddctle aUikadar olmaktadır. 
Burada bin kadar ingiliz tebaası ile bir 
çok amerikalı ve avrupalı vardır. 

Her millete mcnsub bir çok gemi -
ler nehrin üstünde toplanmışlardır. 
Şehirdeki ecnebt menfaatleri pek mü
himdir. 

latanbul'un 
bir adam yaraladı 
İstanbul, 21 (Telefonla) - İstan

b~lun ~cşhur cücesi olup piyango 
bılctlcrı satmakla geçinen Sinan e
velki akşam evine giderken bir ayak 
seıi duymu1 ve üzerine doğru gelen 
bir karaltıya ateş etmif, ıonra da oda
sına kaçını.ıtır. Sinanın yaraladığı a
dam Hayrı adında biridir. 

Anlaşıldığına göre Hayri, Şileden 
mezun olarak İstanbula gelmiş bir 
gümrük muhafaza memurudur. 

B. Sinan tabancayı attıktan sonra 
kendisi de korkudan yarı baygın bir 
halde düşmüş ve tabanca sesini du
yup gelenler tarafından güçlükle ken 
dine getirilebilmiştir 

Aradığımız 

Yeni adam: 
Teknisiyen 

(Başı 1. inci sayfada) 

lehlerde çalışmak üzere Avrupa
ya muallimler yollanmııtır. 

1927 ye göre zanaat mekteble
rimizin dört misli çoğalmış oldu
ğunu söyliyelim. Eskiden parasız 
geceli talebe aranırken, timdi 
taleb o kadar artmıştır ki ge
celi talebeler müsabaka ile alın
makta, birçokları gündüzlü ça
lışmaktadır. 

Zanaat mekteblerimizde ge· 
rek piyasanın, gerek fabrikaları
mızın istediği ustalar yetişiyor. 
Ordu makineleşmekte olduğun
dan, milli müdafaa bunları bil
hassa aramaktadır. Bundan baş
ka zanaat mektebi mezunlarımız 
tayyare, şimendifer ve vapur 
hizmetlerinde kolaylıkla it bul
maktadır. Marangoz, dökümcü, 
modelci, elektrikçi ve sıhi tesi
satçılar hep bu mekteblerden çı
kıyor. 

Hatta bu hizmetlerde bile 
memleketin ihtiyacını karşıla
mak imkanını bulamıyoruz. Ka
rabük kurulduktan sonra bu ih
tiyaç büsbütün şiddetlenecektir. 

Mekteblere karşı ne kadar hu
cum olduğunu göstermek için 
3500 namzedden ancak 300 ve
ya 400 kadarının kabul edilebil
diğini zikredelim. 

, 

9 zanaat mektebimiz, 11 kız 
enstitümüz, 15 akşam mektebi
miz var. Teknikum noksanını az 
çok karşılamak üzere 200 tale
beli inşaat usta mektebi, zanaat 
mektebleri, muallim mektebı, \ 
Bayındırlık Bakanlığının teknik ...._ ___________ _, 

okulu gibi müesseseler de açıl
mıştır. 

T eknikum ve Politeknik'in e
tüdleri 1929 senesinde Almanya
daki Teknişe Hohıule'nin pro
f esörlerine yaptırılmıştı. Fakat 
projeleri gerçeleştirmek için pa
raya ve zamana ihtiyaç var: 7 
milyon lira ve dört beş sene! 
Çünkü bu binalarda makina ve 
atölye kısımları vardır. 

T eknikum'un ıubeleri maki
na, elektrik, kimya ve inşaat, 
Politeknik'in ıubeleri de maki
na, elektrik, kimya, maden ve 
inşaat fakülteleridir. 

Kurulduktan ancak sekiz do
kuz ıene sonra ilk mezunlarını 
verecek olan bu müesseselere 
kavuımak bahtiyarlığını duy· 
makta şüphesiz gecikmiyeceğiz. 

Falih Rıfkı AT AY 

Küçük Dış Haberler 1 

, 
ANKARA 

Borsası 

Günlük fiyat cedveli 
21-12 -1937 

Azam! Asgari Vaaatt -Yumuıak bu~day 4.85 4.05 4.54 
Sert 4.98 4.04 4.55 
Mahlitt 4.27 4.04 4.10 
Sünter 4.75 4.75 4.75 
Çavdar 4.18 4.18 4.18 
Arpa 3.12 2.90 3.05 
Yulaf 4.33 4.33 4.33 
Nohut 4.05 4.05 4.05 
Mısır 3.55 3.51 3.52 
Mercimek 4.09 4.09 4.011 
Bulgur 6.75 6.75 6.75 
Fasulye 7.01 7.01 7.01 

Tiftik (1) 11.00 Si.DO 11.00 
(1) Kilosu 9 kuru~tan muamele ııör

mU~tUr. 
Ankara piyaıaaında mUhlm ban 

maddelerin va1ad perakende fiatlan: 
VAHİDİ KIYASİ 

METAIN ve 
lSMt KALİTE KUR US -
Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala -. " 

14 
Koyun et Kilosu 40 
Dana eti .. 30 
Sığır eti " 

35 
Balık Torik. Adet 55 .. Kefal. " 

75 
Koyun baıı Adet 10 

X Napoli - Deutschland, Falke, 
Möve, Greif, Kondor iamindeki alman 
harb gemileriyle Vollin Sahrinç gemi
si Kagliari'dcn Napoli'ye gelmişlerdir ,,. 
İkincikanunun 2 sine kadar burada "--------------" 

~ 

kalacaklardır. Gemi kurtarma şirketi 
hissedarlarının bir müracaatı X Bağdad - Kıral tarafından neş-

redilen bir kararname mucibince par - İstanbul, 21 (Telefonla) - Gerııi 
lamento 23 ilkkanunda açılacaktır. kurtarma ıirketi hiıacdarları ellerin .. 

X Belgrad - Bulgar kıraliçcsi, be- deki hisselerinin hükfunet tarafındall 
raberindc prenses Marie Louise oldu- satın alınması için Ankara ya murah .. 
ğu halde Sofyaya gitmek Uzerc Bel- has göndermiflerdir. Hi1&edarlar za• 

rara uğramamaları için hisselerinila 
grad'dan gcsmiştir. şirketin emval ve vesaitinin bir heyet 

X Roma - Habeşistanın yeni u - tarafından kıymet takdirini ve sonra 
mumi valisi Aoste dükü Zara Kruva - derhal satın alınmasını istemektedir• 

zörü ile Massauaya varmıştır. 

X Bern - Milli meclis yeni İsviç
re ceza kanununu büyük bir ekseriyet-
le kabul etmiştir. Bu kanun, 40 saatlik 
çalışmanın neticesidir. 

ler. 

Bayan Stoyadinoviç Fransad• 

Paris, 21 (A.A.) - Bayan Stoyadıi• 
noviç ile vis amiral Marian Poliç 'lff 
bazı yugoslav ricali, Beograd iımin • 

X Prağ - Yugoslavya kırat naibı deki yugoslav torpidosunun dcniS9 
Prens Pol ile refikası prenses Olga, indirilme merasiminde bulunmak ~.,.. 
mart nihayetinde Prag1a resmi bir zi- re buraya gelmiılerdir. Beograd, ZS 
yaret yapacaklardır. ilkkanunda Nant'da denize indirilr 

X Pariı - Temps gazetesinin öğ
rendiğine göre Çekoslovakya cumhur 
reisi Bencs Fransa hariciye nazırı Del 
bosun davetini kabul ederek ilkbahar
da Fransayı resmen ziyaret edecektir. 

X Le Burget - Cumhur reisi Löb
rön hava meydanında denizaıın hava 
manevralarında bulunmuş olan tayya
relerin mürettebatını kabul ctmittir. 

X Pariı - Van Zeeland bugün 
Romadan Parise gelmiştir. 

X Tokyo - Olcmpiyat komitesi, 
olempiyatlann açılış tarihini 24 ağu&
tos 1940 olarak tcsbit etmiştir. Olempi 
yatların kapanııı 8 eyUllde olacaktır • 

cektir. 

Uç şantajcı 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Tanaft 

Dimitri ve Andurya isminde 3 geni 
Taksimde 1lkbahar apartımanı sahibi 
Manol'a tehdid mektubu gönderere" 
1500 lira istedikleri için sorgu haki • 
minin karariyle tevkif edildiler. 

o BJ:ll.%7 2b.llalüL? so 2AL111lh7 ,, 

Yazımızın çokluğundan tay
yareci Salim llkuçan 'a aid 
yazıyı koyamadık özür di
leriz. ....... -.....-.-..~----·----· - .. - -



H i K A Y E 
İğrenç 

ı İki genç kız sinemadan dönüyor
ardı. 

- Bu gece çok soğuk var. 
::- Bu senin taliin Cahide .. Bir kaç 

g\in evvel, tam bir bahar havasında 
Yaşıyorduk. Pazardan sonra soğuklar 
gene başladı. Oralar nasıldı ? 

- Müthişti Nermin. Buraya gele
teğiın gece, evden istasyona kadar; 
<>toınobilin içinde olduğum halde a
Yakıarım, buz kesilmişti. 

11.~zun bir caddeyi takip ediyorlardı. 
G~rıbirlerine iyice sokulmuşlardı. 

olgeleri, kaldmmlarda tek bir vü
tud gibiydi. Her yer aeasizdi. Bazan 
derinlerden ince düdük sesleri iştili
Yordu. Ayakları altında çıtırdıyan buz 
Parçalarından, ürpererek ara sıra sen
d:Iiyor, sonra küçük bir hamle ile 
Yurilınelerine devam ediyorlardr. 

l{ Bir saniye duraklar gibi oldular. 
arşıdan sallana sallana bir serhoş 

g~liyordu. İlerideki pasta salonuna 
gırebiJmek için hrzlandılar. 

Üstü başı rakı kokan, ağzında dona 
ltaıınış yarım sigarasınr bile eli ile 
~ekip almaya takati tükenmiş bulunan 
U adamın yanından geçtiler. 

la O, kenarları çürümüş gözlerini, su-
r gibi akan bu iki genç krzdan ayr
~dı. Ayakları sanki yere çakılmış 
gıbi orada kaldı. Sonra bozuk bir şi
\'e ile : 

lt - O .. O .. Onun tıpkısr ... Bu sarı 
ız .. 

İkisi de bunu işitmi§lerdi .. Biribir
ıerine bakarak fısıldar gibi : 

- Ne iğrenç adam 1. Dediler. 
d "iğrenç adam., halS orada duruyor
u. Onlar salona girdiler. 

*** 
küçük bir masa işgal etmişlerdi. 
Cahidenin kıvırcık sarı saçları, 

~rrnakarışıktr. Koyu yeşil gözleri, 
:rıunde dumanları yilkııelen ıiltlü 
ahve fincanının resimlerine dalmr9· 

~r: kızarmış yanakları, gittikçe pem
ucle§iyordu. 

Nermin, dirseklerini mermer maaa
ta dayamıg, hareketsiz duran, kUçt;k 
()Uıtıraı bagı ile Cahideyi dinliyordu. 
b~ derin ve içli bir nefes daha aldık
·~ sonra devam etti : 

. - Memnunum Nermin .. , Fakat on 
dokuz yıllık hayatımın son gtınlerf, 
tok acr geçti. Hatta diyebilirim ki : 

abam sağ olsaydı; annemin kurtul
llıaıı milmkilndil. 

tı Aldığımız §ehid maaşından biriken 
l beş kuruşla, bir hasta ne kadar te· 
avi edilir 1 Ne yapalım, kader !.. 

~alnız : Şunu itiraf edeyim ki Ner
:ırı, senden aldığım ve bana iş bul-
tıtunu bildiren son mektub, acrlarla 

'arsılan benliğime, derin bir kudret 
aııladı. Bu hususta sana çok borçlu
l'Utrı. 

d ~ermin, sağtlaki masada oturanlar· 
an çekinir gibi yavaş sesele : 

t"- Cahideciğim .. dedi, böyle reıımi 
lı~leler kullanmam istemem. Ben, 
d 11Scme düşen arkadaşlık vazifesin-
1.en başka bir şey yapmış değilim. Bi
~orsun ki annenin sağlığında da, aa
~ burada iş aramakta olduğumu her 
h~ yazardım. Hem artık her şey 
~tti. Müsterih olman lazımdır. Ağa-

Yin nerelerde acaba ? 
d Cabide, sütlü kahvesinden bir yu
İltıı:n içtikten sonra, küçük mendili 
ıı: dudaklarını kuruladı. Yeni bir şey 

hrhyan yeşil gözleri parladr : 
tı ....._ Sahi Nermin. Dedi. Bak onu 
• ~tuyordum. Mendilini, avuçlarında 
1 

rak devam etti : 
l:U ..... Annemin son günleri idi. On beş 
h tı kadar evvel bir sabah şu mektu
~ aldık. On senelik bir sükutu yır
d'" bu mektup annemi ne çok üz-
it bilsen .. 

,. kçantasından mavi zarflı bir mektub 
:rı ard 

ı. 

0~liayrette kalan Nerminle baş başa 
Uttııya başladılar : 

ihi ..... "Anneci~~m .. Yıllardan!:ıcri sefil 
d/ ~yat geçiriyorum. O nankör ka
•tıtı 1Çin seni ve küçük Cahidemi, ma
lta ttı Calıidemi, bırakıpta buralara 

Stını. Affet anne .. Beni artık affet .. 

1 aştan başa bir harabe olan bu haya-
• ~e~in sıcak dizlerinde göz yaşlan
C 0 grnaya geleyim._. 

1 ~id~ de· affetsin beni.. Altın saç
n· .1 kım bilir ne güzel olmuştur ? 
ılıyo · 1 k ll' rum, sız ere arşı ... ,, 

apazla devam edemediler. Mektubu 
~attılar. 
alktılar. 

Cahide : 

i~ <;>na, dedi, annemizi de ltaybetti
a 121

• kendimin çalışmak için bura
Clza&eleceğimi bildiren bir mektub 
iıtı. r~k f~to.ğrafnnla Erlikte gönder-
l:) elkı hır gün olur, bulu§uruz. 
~ •Şarıya çrktrlar. 

\ilerine giden yan sokaklardan bi-

adam 
Yazan: Nureddin Maral 

rine sapacaklardr. Karşı divarın di
binde gene bir gölge gördüler. 

Nermin korkak bir sesle : 
- Deminki adam ... Dedi. 
O, titrek bacakları ile divara yas

lanmıştr. 

Onları görünce cüzdanını çıkardı. 
arasından sarkan bir iki kağıd parça
sı yerlere dağrlmıştı. Yalvannıya ve 
kolunu uzatmıya başladr : 

- Sarı kız... Şunu al be.. Şuna .... 
Şuna bir bak be ... Ne olur .. Yapma .. 
Bakıver ... 

Çok korktular. Hele Cahide, sini
rinden titriyordu : 

- İşte .. Dedi. İğrenç sefil bir a
dam ve küstahça bir teklif ... Bize pa
ralarını uzatıyor... Sürüklenen adım
lan ile arkalarını bırakmak istemiyen 
bu sefilden kaçtılar. Demir kapılı bir 
bahçenin önünde durdular. Telaşla 
kapıyı açarak pancurlarından sarı ı

şıklar srzan köşke doğru yürüdüler. 
* * • 

Ertesi sabahtı. 
Ufuklarda, kızıl bulutlar biribirini 

kovalıyor, sokaklar soğuk bir rüzgar
la kavruluyordu. Kır bıyıklarının uc
larında • buzdan inciler sıralanmış, 
kasketli başını, kaputunun kalkık ya
kaları içinde saklıyan kara eldivenli 
bir bekçi, demir kaprh bahçenin önü
ne geldi. Sağ kolu ile zembereği kal
dırdı .. 
Geniş adımlarla köşke doğru koş

mağa başladı. 

••• 
''Polis merkezi,, nin her tarafın

dan bir ölüm aükiltu Bizıyordu. 
Zemin katındaki 3 numaralı nezaret 

odasında idiler. 
Ortada, elbiseleri, eriyen buzlardan 

sır sıklam olmuş, otuz beş senelik 
ömrilniln son uykusundan ııonra, bir 
bahçe kapısı önünde soğukların uçur
duğu ruhuna hasret çeken, bir cesed 
yatıyordu. 

Nermin, köşedeki koltukta hıçkıra, 
hıçkıra ağlıyor, iki polisle kır bıyrk
lr bekçi, baygın yatan Cahideyi ayrlt
mağa uğraşıyorlardı. 

Komiserin elinde, hırpalanmıt bir 
fotoğraf, ucundan yazrları bilzillmu, 
bir mektub gözilken para çantası var
dı. 

İri yapılı komiser, fotoğrafın altın
daki yazıyı içini çekerek tekrar oku
du : 
"Ağabeyciğim.. Cahiden, işte bu 

kadar büyüdü ve seni bekliyor. Has
retle ellerinden öper.,, 

Yurdda kayak 
sporları 

Bursa, (Husust) - Yurdun her tara
fından kış ve dağ sporları için burada
ki dağ kulilbiine müracaatlar yapıl

maktadır. Van vilayeti, vilayetimiz 
kanaliyle; Bolu da vilayet vaaıtasiyle 

bazı dileklerde bulunmuştur. Van 
vilayeti Bursaya kayak ve dağ ayakka
bm sipariş etmektedir. Bolu vilayeti, 
mıntakalarında başhyacak olan dağcı
lığın tesisatı için buradan plan ve 
maH\mat istemektedir. 

Ayrıca Brilkselden, turizm bürosu 
namınaUludağ ve Uludağda dağcılık 

Çapraz kelimeler 

4 
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Soldan aağa: 

1- Bir türk kanbHı 
2- Kriıtof Kolombun keıfettiği kıta 
3- İçine süt konur - İfp 
4- Ev yapılacak toprak - İçilir 
5- Scbeb - Sanat 
6- Muvafık değil. 
7- Bir nota • Çenede çıkan kıllar 
8- Üzerinden tren yürür - Kışın yaiar 
9- San bir kuı 

Yukarıdan apğıya: 

1- Kazıklı humma 
2- Bayındırlık - Yüz kuruı 
3- Roıim yapan - Lilua 
4- Ncfor - Yeıihrmak vadiıinde bir kasa

ba 
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TAYYARE POSTALARI 

Ankaradan kalkıı 14.10 
İ•tanbula vanı: 16.00 
tıtanbuldan kalkıı 10.00 
Ankaraya vanı; 11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez ., 
Salı Ankara ,. 
Carıamba Yeni vo Cebeci ecz.leri 
Perııembo Halle ve Sakarya ,. 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y eniıehir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Heri\in 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
HALK sinemasında herıün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiame günleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
&ehir: 1023 - 1024. - Şehirlcrarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagaıı Arıza Me
murluiu: 1846. - Mesajeri Şehir Anha
n: 3705. - Tak•i Telefon numaraları: 
Zincirlicaıni civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806. 3259. - Yeni. 

ıehir ,Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuzbaıı: 3390. 

OTOBÜSLERİN ! l k ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Akşaru 
!ık Son 

ıefer •ef er 
Ulu• M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Ulus M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Cankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.30 

Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiörcn'e 6.00 21.00 
Keçiörendcn Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'o 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. oa 1.00 21.00 

Ulu• M. dan Cebeci'ye 1.00 20.30 
Cebeci'den Ulu• M. da 1.00 20.30 

Cebeci'den Aı. fabl ra 6.30 
As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköpril'den S. pazan'na - 11.45 

Yenlıehir, !ıtHYOD ve Bakanlıklara 
her eaatı beı ıeçe muntazam ıeferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler birer 
saat ıonra baılar. 

POSTA SAATLERi 

Posta eaat 19 a kadar İıtanbul cihetine 
melctub kabul eder. 
Taahhiltlü 18 e kadardır. 
Tayyare postan 13 • kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpapya : Her aabah 8.20, her 

akıam 19.15 ve 151.45 
de (Sah, perıembe, cu
martesi Toroı ıilrat). 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaa, Am11ya bu 
hat üzerindedir), 

Diyarbakır hattı : Hergiln 9.40 
Zonculdak hattı : Hergüıı 15.00 
Kmkkaleye rayotobüı 16.05 

GUNLUK: 

Arabt - 1356 
18 Şevval 

S. D. 
Güneı 7 ı3 

Rumi - 1353 
Birinci klnun 10 

8. D. 
Akaam 16 44 

mevzuu üzerinde malilmat istenmekte
dir. 

Bursa dağcıhk kullibü idare heyeti 
son toplantısında biitün bu müracaat
lar üzerinde konuşmalar yapmış; yur
dun bir çok yerlerinde kış sporlarına 
karfı göııterilıen alakayı aevinçle kar
tılamış; bu mıntakalara gereken yar
dımların yapılmasr için tedbirler a
lınmasına karar vermiştir. 

5- Tek - haret 
6- Eıki bir •ilah - Abdal 
7- Söz - Su tagıyan 
8- Uzun bir sopa - Bir notı. 
9. Muharremde piıen bir tatlı - Bir nota 

iyi hizmetçi 
Evin bayanı, yeni hizmetçiıines 

dedi ki: 

- Kızım, bundan evvel oturdu
ğun evin bayanı ile kavıa gürültü 
ederek mi aynldın ? 

Kız, istifini bozmadan cevab 
verdi : 

- Hayır, kavga etmek adetim 
deiiJdir. Son &ünü bana fazlaca çı
kıtnufb. Öyle olduğu halde gene 
eeıimi çıkarmadım. Kendiıini ban • 
yo odasına kilitledim. Uaulca evden 
çıkbm. · 

Güvercinin cinai 
Birisi ıordu: 

- Bir &iivercinin Nub'un· gemi· 
1 

sine aizmda bir dal 1rötürdüfünü 
bilinin. Acaba bu givercin, erkek 
mi idi? Diıi mi idi? 

Öteki cevab verdi: 

- Diıi olduiunu zannetmem· 
erkek olacak. ' 

- Neden biliyorawa? 

Japonya ~nın iç 
;abasında da, iki erkanı harbiye tara
fından daha evvel kara kuvvetleri için 
hazırlanmış olan ingiliz - fransız işbir
liğinin aynını kurmaktadır. Bazı Lon
dra mahfilleri, aynı zamanda hava i~ 
atmın teknik cihetinde de az çok sıkı 
bir elbirliği tesisine tevassül edilece-

ve dıı politikası 
Nankin'de vukua gelen enternasyo

nal hadiselerin Çin'deki harbın bir 
dönüm noktasını teşkil etmesi muhte
meldir. Japon militerleri, Yangtse 
üzerinde demirli yabancı gemilerini 
bombalamakla Avrupa'nın şimdiye ka· 
dar kendini bırakmış olduğu alakasız· 
lık politikasını kırmış gibidirler. 

Avrupa diyorum, çünkü Amerikanın 
durumu ?şırtıcı olmakta devam edi. 
yor. Cumhur reisi Ruzvelt, amerikan 
halkının büyük ekseriyeti, hatta he. 
men tamamı tarafından anlaşılma
rnakta ve takib edilmemektedir. Ame· 
rikanın karışmazlık arzusu müşahe -
de etmekten kaçınmıyacağımız bir re
alitedir. Kendi içine çekiliş gitgide 
daha fazla mikdarda milletler tarafın
dan takib edilen bir kaide olmaktadır, 
fakat kendisini pek yakından alaka
dar eden bir meselede Amerikanın ka
yıdsız kalışı istikbal için çok endişe 
verici bir haldir. 

Buna mukabil, İngiltere daha azimli 
bir durum almıştır. Londra gazetele
rinden bir çoğunun daha şiddetli ha
reket edilmeyişine te~ssüf etmelerine 
rağmen, İngiliz dış bakanlığı bu sefer 
sesini yükseltmiştir. Ve bu ses işitil -
miştir. Japonyanın derhal tedbirler 
almış olduğunu kabul etmek lizımdır. 
Özür dilemek ve l~zım gelen tazmina
tr vermeğl teahhild etmekle kalmıya -
rak Japonya Nankin bombardımanla -
rından mesul olan zabitlere karşı ce -
zai tedbirler almıştır. Bilhassa bir a -
miral vazifesinden geri çekilmiştir. 

İngiliz politikası, bu işte rus poli
tikasının ınuzaharetine mazhar olmuş
tur. Şarki Sibiryada ruslar silahlanma 
işini hızlandırmıılardır. Son gelen ha
berler buraya takviye kıtalarmın var
dığını, cephane yüklü trenlerin birbiri
ni kovaladığını ve istihkim inşaatr ça
h§malarının süratlendiğini bildiriyor. 

Her halde Moskova vahim htdiseler 
ihtimalini dütilnerek ona g6re hazır -

lanmaktadır. Eğer bu h!diseler vukua 
gelirse, ingilizlerle aovyetlerin men
faatleri miltesanid bir bale gelebilir, 
ki bu da uzak f8rkta bu giln vukua ge
len hadiselerin belki de en şaşılacak 

neticesi olmıyacaktır. 

Bu çifte tehdid kar11aında, Tokyo 

devlet adamlarının, menfaatleri ihltl 

edilen devletlerin arzularını yerine 

getirmeyi tercih etmiş olmalarında 

anlaşılmryacak bir taraf yoktur. 

. Fakat iıte bu noktada, dış politika, 

Japonyanın iç politikası üzerinde a -
kisler yapmaktadır. Japon hilkilmeti
nin gösterdiği uzlaşıcı durum askeri 

mahfiller tarafından fena karşılandı. 

Halbuki, askeri otoriteler günden gü

ne daha kuvvetlenmektedir. Şüphe 
götürmez zaferlerile sarhoş olmuşlar
dır. Memleketin rejimi hakkındaki ih
tirasları belirmektedir. Kabinede yeni 

değişikliklere karar verilmiştir. Ve 

Oyun sonları etütleri 
İlk bakışta beyazların kaybettiğine veya 

kazanamıyacağına hükmedilirken ince bir 
hamle ile galip vaziyetine geçen veyahut o
yunu kayım yapan bazı meseleler: 

• Beyaz oynar ve OyUJJu Jcazamr 

Beyazlar: KaTalar: 
1) Vezir : d7 1) Şah :as 
2) Şah : d5 2) Vezir : b8 
3) Fil : c4 

- Azizim, diti olsaydı, o kadar 
uzun müddet ağzııu kapeL tutabi
lir mi idi? 

La Repüblik'te 
Jerar Jan-Piyer 

yazıyor 

l ğini füsas ctmektcdider." 

(ekoslovakya 

bunlar karakteristiktir: İç bakanlığa 
bir general tayin edilmiştir; sıhat ba
kanlığına da bir başka general getiril
miştir. 

Dünkü "Times,. gazetesi, japon ida
re adamlarının, genel kurmayın gitgi
de artan nüfuzu altına girmiş olduk -
larını sivil bakanların "askeri mahfil
lerin sabırsızlık ve ihtiraslarını daha 
uzun zaman frenlemeğe muvaffak o -
lamıyacaklarını,, yazıyor ve "şahısları 
tehlikede olan, siyasetleri beğenilmi -
yen bu bakanlar, tehlikesini kendi 
kendilerinden sakhyamadıkları ihti
laf ihtimallerine doğru, bir çılgınlık 
rüzgarile sürüklendiklerini hissedi
yorlar,, diyor. 

Ve belki bugün için en vahim olan 
taraf da burasıdır. Tokyoda mutedil 
bir kabinenin vücudu, mutedil yani 
kabul edilir sulh şartlan demek ola
caktır. Fakat fetihlerin sarho' edici 
içkisi japonların başını döndürürse, 
her gey mümkündür. 

Fransa 
İngiltere kayguda 

La Republik gazetesinde Yerar, u
zak doğu meıeleai hakkında ıu satır
ları yazıyor : 

"İngiltere, kendi menfaatlerini doğ
rudan doğruya tehdit eden hayret ve
rici japon fütuhatmdan dolayı gittik-

çe daha ziyade endişe hiaaetmektedir. 
Japonya, aekorl hawleatnıa , .. ı.ı al-

tında, haklı teminat isteklerini tatmin
den imtina ettiği takdirde, İngiliz ef
kirı umumiyeai kendi hükümetini zor
lıyacak ve vaziyet vahim bir tekil ala
bilecektir., 

Japonlar Çin ordusunu 
kıramadılar 

Hümanite gazıetesinde Peri diyor ki: 
"Dünya barı§ toplantısı kararı, şid

detle muhalefet taraftarı olan hUkü
metlerin kendi efkarı umumiyelerinin 
mukave~t edilmez tazyikleriyle kar-

tıla~acaklarını göstermektedir. Japon
ya beş aydanberi kati hiç bir netice el-
de edememiştir. Japonya Çin ülkesi
nin içlerine kadar sokulmuş, fakat Çin 

ordusunu kıramamıştır. Japon ekono
misine karşı boykotaj, tesadüfi ve ne-
tioeai tüpheli bir teşebbüs değil, uzak 
doğuda yangının sönmesini dileyen 
herkesin tasvib etmesi icabcden bir 
tedbirdir." 

Fransa' dan da yardım istendi 

Lö J ur gazetesının Londra muhabi· 
ri yazıyor : 

"Londra hükümeti bir taraftan A
merika hükumetiyle gorüşürkeıt .t<'ran-

sadan da müzaheret istemeği ihmal et
memiştir. Bay Korben bu hususta B. 

Eden ile görüşmüştür. Bu görüşmele· 
rin sebebini anlamak çok kolaydır. 

Filhakika, İngiltere Akdeniz filosun
dan bazı gemileri uzak şarka gönder
meğe lüzum gördüğü takdirde, Akde
niz havzasında statükonun muhafa
zasr vazifesi fransız filosuna terettüb 
edecektir. ,, 

B. Kot~un Londra ziyareti 
Hava Bakanı B. Kotun Londra gö

rüşmeleri hakkında tefsiratta bulunan 
Övr gazetesi ezcümle diyor ki : 

"Takib edilen gaye hava kuvvetleri 

Fransız - Çekoslovak 
göriiş birliği 

Prag gazeteıeri, B. 1von Delbosun zı
yare.ı ve bunun politik neticeleri bak
ıı:mda tcısırata aevam etmektedir. 

Gezeteler, görüşmelerin iki hükümct 
taratmcıan taKib edilen politikanın e
sas ve usullerı uzerinde tam görüg bir· 
ııgini müşahede ve tesbite imkan ver
dıgıni muakla kaydediyorlar. 

Yarı resmi Prager Presse bat maka
lesım1e dıyor l;ı : 

"iki dış bakanının Milletler Cemi~
tine sacıa.ttatını kayde lüzum görmeleri, 

bir buhran geçirdiği aşikar olan Ce
nevre müessesesinın hakiki icraat im-

kanlarına lüzumundan ıazla değer ver
mek istedikleri demek değildir. Al-

manya ıle ~e.Koslovakya arasındaki 

munaııebetkre gelince, ~ekoslovakya-
nın buyük komşusu ile halisane biı: 

yaklaşma teminıne çah~tığını herkes 
bilmektedir.,, 

Narodni Politika gazetesi yazıyor ı, 
"Pragda Çekoslovakyarun hakimi· 

yet hukukuna ve enternasyonal teah
hüdlerine riayet edilmek kaydüprtiy• 

le Berlinle anlaşmağa çalışmak lüzu
mu üzerinde uyu:ı;ulmugtur. Almanya

nın buna muhalif olmıyan arzuları, 

mütekabiliyet esası dail"C&inde yapıla· 

cak bir müzakereye mevzu teşkil ede
bilecektir. 

Almanra 
" ••• Gerginligın ızaıesıne 

O kA kt IJ ını an yo ur. 
Diplomatik Korrespondans gazetesi 

B. Delbosun orta Avnıpada yaptığı ae
yahatin son merhalesini t>eşkil eden 
Pragı ziyareti hakkında diyor ıki : 

"B. Delboıun Pragda kutlandığı do· 
mokrasi, milletler arasında tesanüt, 
kardeşlik, ve adalet prensipleri her 
milletin kendi topraklarındaki işleri 
bizzat kendisinin görmesi kanaatini 

de tazammum etmek gerektir. Keza 
milletlerin birbirleri karşısında tam 
bir hukuk musavatı da bulunmaaı li· 
zımdır. Ancak bu auretledir ki Millet
leri hayatında zuhuru zaruri olan ger
ğinliklet izale olunabilir. Fakat Prag· 

da da o!du~u gibi, bir memleket kt-ndi
sine .Jl":rkczi Avıuparım hür mil!uJeri 

şampiyonluğu veya cermenlik dalğa
larına karşı bir sed rolünü verdiği 
müddetçe gerginliğin izalesine imkan 

yoktur. Eğer fransız milleti kendi es
ki prensiplerine samimiyetle iyman 
ediyorsa fransız politikasının, Avru-

pa anlatması zihniyetine ve framnz i
deallerine zıt olarak bazı dostlar tara
fından yapılan hareketleri korumaya 
kalkışmayacağını bekliyebiliriz.,, 

Eski bir öğretmenin 
ölümü 

"Rehberi Ef'ali Franseviye" mü
ellifi, eski fransızca öğretmenle
rinden Muallim Biti Benrubi 
Bilen vefat etmiştir. Bu dilrüst 
ahlaklı muallim 45 senelik ted
ris hayatında memlekete birçok 
değerli unsurlar yetiştirmiştir. 

Kederli eşi ile biricik oğlu 
B. Vitali Bilen'e ve ailesine sa
bırlar temenni ederiz. 
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-------
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ı-.. K~~~k'"ii;~·············ı Kiralık : 
i Kiralık Çok Ucuz Daire - Maltepe· 
i ŞARTLARI de 2 oda l bollu, 5 oda 1 bollu, 4 oda 
j ı· bir bollu 3 daire: İmalatıharbiye evle· 
J Dört &atırlık küçük iUi.nlardan· ri civarı. Bakkal Rasime müracaat. 

1 

Bir defa için 30 kuruş 3--6935 
İki defa iı;in so kuruş 

1
! Kiralık dükkan ilanı - Yenişehi-

Üç defa için 70 kuruş rin en güzel bir yerinde kain Kutlu 
Dört defa için 80 kuruıı alınır. pastahanesinin icar müddeti bitmek 

ı Devamlı küçük ilanların her defası i üzeredir. Herhangi bir şekilde kulla-
• için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa : l .. . . 

1 
neııredilecek bir ilan için 144 kuruş i ~1 malt. uzcre şımdıden de kiraya veri
alınacaktır. İ lır. Talib olanlar lş Bankasında Cemil 
Bir kolaylılr olmak üzere, her satır, ! Bozok'a müracaat etmelidir. 

1 

kelime ıır.:l~nndak~ ~şl~kla~ m~~t~- ~ Bozok'a müracaat etmelidir. 3-7134 
~a 30 harf ıtıbar ~dılmıştır. Bır kuçuk i Kiralık yazıhaneler _ Anafartalar 
ılan ızo hnrften ıbaret olmalıdır. : caddesı·nde K H d k 1 ·f .. . . t ınacı anın a a on er-
Dort satırdan fazla ber satır ıçın ay- i li odalar. Telefon. 1 _ 
nca 10 kuruş alınır. i . · 270 3 7064 

• ... ..-......................................... ,. Kiralık apnrtıman - Demirtepe ile 
Maltepe arasında ve asfalt cadde üze
rinde yeni yapılan dört ve altışar oda-Saı.Jık : 

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 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

Yenişehirde Mimar Kemal mektebi 
kar§ısında, 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 

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

MOTOSiKLET - Asri kovanlar 
arılarla, bir beygir elektrik motoru, 
baskül ucuz satılıktırlar. Telgaz, Aziz 
Alpaut. 3-7139 

iş Arıyanlnr : 

Orta ve lise talebelerine : Takviye 
için akşam dersleri hesap, hendese, ce
bir, kimya Demir tepe Necatibey cad-
desi. No 27 3-6934 

Satılık - İsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar
tıman ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 
Dans dersleri - Diplomalı bir 

profesör Bayan beden terbiyesi (kül
tür fizik) ve modern dans dersleri 

vermektedir. Dersler toplu, hususi 
vlüugu J;;11J1 aııe nezcııncıe de kabul 
olunur. Yenişehir posta kutusu 1046 

3-7080 

Vakıflar Umum Md. 

Üç değirmen satılacak 
Vakıflar Genel Direktörlüğün • 

den: 

1 - Eskişehirde mazbut vakıflardan 
Akarbaşı, Defterdar ve Çeribaşı Ali 
Bey a~larındaki üç değirmenin mülki
yetlerı şartnamesi mucibince satıl
mak üzere 26-11-937 gününden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. 

2 -Her üç değirmenin birlikte mu
hammen bedeli (70,000) liradır. 

3 - İhale bedeli dört taksitte alına
caktır. Birinci taksit hini ihalede ni· 
hayet bir hafta içinde peşin verilecek 
ve diğer üç takoiti müsavi mikdarlar 
üzerinden ihale tarihinden itibaren bi
rer sene fasıla ile üç senede ve her tak
sit senesi başında nakden ödenecektir. 

4 - İhalesi 25-12-937 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 1 ı de Eskişe
hir vakıflar müdürlüğü ihale komis
yonunca pazarhkla vakıflar umum 
müdürlüğünün tasdikine talikan yapı· 
lacaktır. 

S - Muvakkat teminat muhammen 
bedele göre (4750) liradır. 

6 - Satışa aid şartname Ankarada 
vakıflar umum müdürlüğü emlak mü
dürlüğünde, İstanbulda İstanbul va
kıflar başmüdürlüğünde ve Eskişehir
de vakıflar müdürlüğünde parasız ve
rilir • 

7 - Pazarlığa iştirak edenler şart
namenin bütün muhteviyatını kabul 
etmiş sayılır. ( 4480) 3 - 6852 

Pazarlık suretile diikkfın 
tamir ettirilecek 

Vakıflar Genel Direktörlüğünden : 
Koyun pazarında vakfa aid 36 numa

ralı dükkanın keşfine göre 195 lira ile 
ve vahit fiat üzerinden pazarlık sure
tiyle tamiri müzayedeye konulmuş
tur. 

İhalesi 20-12-937 pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. Taliplerin% 15 te
minat paralariyle birlikte vakıflar u
mum müdürlüğü inşaat dairesinde mü
teşekkil komisyona müracaatları. 

(4571) 3-7045 

lı ve konforlu apartıman kiralıktır. 
Görmek istiycnler içindeki bekciye 
müracaat edebilirler. 3-7104 

Kiralık Ev - İzmir caddesinde 
geniş bahçe içinde ayrı antreli iki da
ire. Bütün konforu havi... 

Müracaat. Telefon: 3880. 
3-7110 

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

3-7112 
Kiralık Oda - Mobilyalı veya mo

bilyasız. Yenişehir, İsmet İnönü cad. 
No. 74 3-7071 . 

Kaloriferli 6 odalı daire ehven H
atla kiralıktır. Çankaya caddesi Sarı
köşk karşısı No. 49 şekerci Hacı Be-
kirc müracaat. Tel. 3050 3-7029 

Kiralık büyük bir oda aranıyor -
Yenişehirde, jimnastik ve dans dersi 
için büyük bir oda aranmaktadır. Pos-
ta kutusu 1046. 3-7143 

Kiralık oda - Yenişehirde Bakan
lıklar caddesinde her türlü konforu 
haiz bir apartıman dairesinde bir oda 
bir bayan için kiralıktır. Ecnebiler ter
cih olunur. Kızılay genel merkezi ka
pıcısı Kamil Ayana müracaat. 

3-7138 

Mahkemelerden 
Satılık eşya 

Ankara 3. üncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Ankaranm Ergazi köyünden Be
kir ugıu 61U Ahmede ald mezkQr Jc5y 
de hark altı mevkiinde 22 dönüm 300 
lira kıymetinde bir tarla ve tandırhk 
mevkiinde 14 dönümlük ve 200 lira 
kıymetinde bir tarla ve arılık mevki
inde 240 lira kıymetinde bir tarla ve 
çay yolu mevkiinde 25 dönümlük 450 
lira kıymetinde bir tarla ve gene baş 
yer mevkiinde 600 lira kıymetinde bir 
tarla ve yine baş yer aşağı mevkiinde 
160 lira kıymetinde bir tarla ve göl
cük mevkiinde 13 dönümlük 200 lira 
kıymetinde bir tarla ve güvercinlik 
mevkiinde 1000 lira kıymetinde bir 
tarla ve tırtılmıştaş mevkiinde 1750 
lira kıymetinde bir tarla ve yova yo
lu kumluk mevkiinde 500 lira kıyme
tinde bir tarla ile mezkur köyde ölü
ye ait menkul mallar birlikte ve on 
beş gün müddetle ve bilmüzayede 
6-1-938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 de satılacağından talip 
otanların yüzde yedi buçuk pey ak
çesile birlikte mezkur günde Ergazi 
köyünde hazır bulunan Ankara 3 ün
cü sulh hukuk hakimine ve daha zi
yade malCımat almak istiyenlerin mah 
keme kalemine müracaat etmeleri lü-
zumu ilan olunur. 3- 7140 

Ankara Birinci Asliye Hukuk Mah
kemesinden: 

Kastomonide Cebrail mahallesinde 
askeriye mütekaitlerinden yüzbaşı A
li efendinin oğlu Abdullah Rüştüye. 

Karınız Şerifenin mukaddema a
leyhinize ikame 937-185 sayılı boşan
ma davasının neticei muhakemesinde 
istihsal ettiği ilamda adının Şerife 
olduğu halde sehven Meliha olarak 
yazılmış olduğundan bu kere aleyhi
nize açtığı isim tavzihi davasının du
ruşması 21-1 -938 cuma günü saat 14 
de icra kılınacağından mezkur gün 
ve saatta Ankara birinci asliye hu
kuk mahkemesinde hazır bulunmanız 
ve yahut musaddak bir vekil gönder
meniz lüzumu davetiye makamına ka
im olmak üzere usulün 142 inci mad
desine tevfikan ilan olunur. 3-7136 

Ankara 3. Üncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Ankaranın Zir nahiyesinin harun 
mahallesinden Ohannis kızı Scfyekin 
vefatı dolayısiyle terekesine mahke
mece el kunmuş olduğundan mirasçı
lar ve kefaleti hasebile alacaklı olan
lar da dahil olduğu halde bilcümle a
lacaklı ve borçluların vesaiki resmi
yeleri ile beraber bir ay zarfında An
kara 3 üncü sulh hukuk mahkemesi-.,:!lllllllllllllllllllllllll lllllllllllllL. 

: ne müracaatları ve alacaklarını vak
: tiyle kayıt ettirmeyenlerin mirasçıya 

ne şahsen ve ne de terekeye izafeten 
takib edcmiyecekleri lüzumu ilan o-

- )ISV ONW3W --:: Albert Prejean - Lisette Lanvin -
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ur us 22. 12 - 1937 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
J\KTIF 

Kasa : 
Altın: Sarı kiloıram 19.623,712 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirHı 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909 
Aluna tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu klirinr 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karıılığL 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karşılığı eı

( ham ve tahvilat (itibar? 
kıymetle) 

B- Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Vilôyetler 
Şose tesviye ve 

menfez 
yaptırılacak 

Manisa Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

1 -Turgutlu - Manisa yolunun 1 
+ 074 - 17 + 430 uncu kilometreleri 
arasında yaptırılacak şose, tesviye ve 
menfez inşaatı (105687) lira 34 kuruş
luk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf 
suretile eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Eksiltme 23-12-937 perşembe 
günü saat on birde Manisa vilayeti dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (6534) lira 
37 kuruıtur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin içinde, 
Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet, 
bu yıla aid ticaret odası vesikaları ile 
teminata aid banka mektub veya mak
buzu ve teklifname bulunan kapalı 
zarflarını 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesine göre hazırlanmış olduğu 
halde bu il!nın üçüncü maddesinde 
yazılı vakitten bir saat evvele kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine vermeleri ve kapalı zarfları
nı posta ile göndereceklerin aynı ka
nunun 34 üncü maddesi hükümlerine 
riayet etmeleri ilan olunur. 3 - 6808 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 

Çankırı Urbaylığından : 

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

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

3 - Talipler 2490 numaralı arttır
ma ve eksiltme kanunu mucibince 
muktazi teminatı muvakkatelerile bu 
işi bayarabileceklerine 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 llizımdır. 

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

Ma1atya kaysı istasyon 
binaları eksiltmesi 

Malatya Nafıa Mü dürlüiünden: 

14-1-938 cuma günü saat 15 de Malat
ya nafia dairesinde 40712.56 lira keşif 
bedelli Malatya kaysı istasyon binala
rı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, 
Bayındırlık işleri genel, hususi ve fen
ni fUtllamelcri, P.roje, kefif hUll~ıı 

18 Birinci kanun 1937 vaziyeti 
Lı°RA 

27 .602.320,94 
14.153.288,-

1.186.124,86 42.941.733,80 

1.013.661,77 1.013.661,77 

9.118. 729,56 

28.060,68 

25.597.195,31 34.743.985,55 
". 

158. 7 48.563,-

14.070.463,- 144.678.100,-

1.000.000,-
39.204.239,52 40.204.239,52 

39.065.916,02 
5.259.153,54 44.325.069,56 

74.699,77 
8.643.079,41 8.717.779,18 

4.500.000,-

16. 782.955,45 
YEKO.N : 337 .907 .524,83 

- -- -

PASiF. 
Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerint" 

tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. 
bakiyesi. 

evrakı nakdiye 

Karııılığı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diler dövizler ve alacaklı klirinr 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2.105.172,40 

4.516.007 ,70 

158. 748.563,-

14.070,463,-

144.678.100,-

l 9.000.000,-

13.000.000,-

3.041,75 

27.467.200,13 

YEKÜN: 

LİRA 

ıs.000.000,-

6.621.180,10 

17U78.1CIO,-

12.481.173,0I 

27.470.241,88 

99.656.829,77 

337 .907 .524,83 
- -

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi% 5 1/2 Altın üzerine avans% 4 1/2 

ile buna müteferri diğer evrak her gün 
nafia müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarx ve en 

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

Malatya cezaevi eksiltmesi 

Malatya Nafıa Müdürlüiünden: 

6-1-938 perşembe günü saat 15 de 
Malatya nafia dairesinde 75457.98 lira 

keşif bedelli Malatya oeza evi inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muıtur. 

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

Muvakkat teminat 5023 liradır. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en 
az 50.000 liralık bu işe benzer iş yap-

tığ~na d~ir naf~a vekciletinden almış ol
dugu muteahhıtlik ve ticaret odası ve-
sikalarını havi kapalı zarfların 6-1-938 
perşembe günü saat 14 e kadar Malat-

ya nafia müdürlüğüne vermeleri ilan 
olunur. (4565) 3--7023 

Doğum, çocuk bakım evi ve 
ebe mektebi yaptırılacak 

Balıkesir vilaye ti daimi encüme
n in den : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Balıke
sir merkezinde yapılacak .. doğum ve 
çocuk bakım evi ve ebe mektebi,, bina
sıdır. 

2 - Eksiltme 6. ı. 938 perşembe gü
nü saat 15 te Balıkesir hükümet bina
sında encümeni vilayet odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve müte
ferri evrak vilayet nafıa dairesinde 
ve encümen kaleminde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek için istekli
lerin 5340 lira 74 kuruş muvakkat te-· 
minat vermeleri ve Nafıa Vekaletin· 
den 1937 yılı için alınmış yapı müte
ahhidliği vesikası ibraz etmesi lazım
dır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri muk -
tazidir. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (8466/4657) 3 - 7141 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3--6861 

c::::: ::~~:~!~~:~:::::::::::::J 
Elbise yaptırılacak 

Müzik Öğretmen Okulu Direktör 
lüğünden: 

1 - Müzik öğretmen okulu ve kon -
servatuvar okullarına elbise yaptırıla
caktır. 

2 - Nümunesine göre bir takım er -
kek elbisesinin kumaşı ile malzemesi 
ve dikme ücreti muhammen bedeli 
2350 kuruş ve kızlar için kumaşı ile 
malzeme ve dikme ücreti muhammen 
bedeli 2200 kuruştur. 

3 - Erkekler için 80 - 90 kızlar 
için .5.5 - 70 aagart 135, azami 160 ta -
kımdır. Teminatı 274 lira 12 kuruştur. 

Nümune ve şartnamesini görmek 
istiyenler okul muhasebesine her gün 
müracaat edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretiyle 28/12/ 
937 salı günü saat 15 te okullar sayış
manlığında yapılacaktır. 

Teminat saat 14 e kadar okullar sa
yıımanlığı veznesine yatırılmış ola-
caktır. (4490) 3 - 6903 

a .LKU 
HALKEVLER1 DERGiSi 

.Birinciki.nun sayısı 
MAKALELER: 

Toprak meselesi, Prof. Fuad ]{Ö 
rülü - Anadolu üniversiteleri, Dr. ş. 
Kansu - Osmanlı imparatorluğund 
çiftçi sınıfların hukuki statüsü, 
mer Barkan • İran edebiyatında 
man, Dr. Ali Nihad Tarhan - Ravai 
aon'un terbiyevi fikirleri, Prof. 
Dugas (çeviren Z. F.). On yedinci 
sır halk şairlerinden Budala hakkıtı 
da notlar, Naci Kum • Köroğlu ~ 
kında notlar, Ş. Murad Elçin - ı;:,ği 
tilrkillerinin başlıca temleri, Perte 
N. Barton ·Mir Ali Şir ve siY 
si hayatı • V. V. Barthold (çevireıı 
A. Caferoğlu) - Gılgamış'rn zafe 
(şiir), Sıtkı Akozan • notlar ve ikt' 
baslar, Halkevleri haberleri, Halk 
leri neşriyatı, fikir hayatı, bibliyo 
rafya. 

Ülkünün 58 inci sayısı da 96 sı.1 
fadır. Bedeli her yerde 25 kuruştur. 

Spor malzemesi ve spor 
eşyası ahnacak 

• • 
gıyım 

Siyasal Bilgiler okulu Mübayaat Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen Muhamı:rıt 

Miktarı 
fiatı fiata göre 

Nevi bedeli 

340 tane beyaz lastik ayakkabı 230 782.00 
340 ,, Siyah saten don 120 408.00 

1 
" 150X 450 boyunda jimnastik minderi 200.00 

l .. 100 X 1 70 boyunda ,, 100.00 
15 çift Hammer marka kayak (iski) 240 360.00 
15 ,, Kayak ayakkabsı 1200 180.00 
15 

" 
Kayak sopası 425 63.75 

15 ,, Kayak eldiveni 300 45.00 
30 

" Yün çorap 70 21.00 
15 takım kayak elbisesi 2000 300.00 

3 tane sırt çantası 1000 30.00 
15 .. Kayak başlığı 85 12.75 
10 ,, Paten demiri 700 70.00 
3 .. Cirit 850 25.50 
3 ,, Disk 750 22.50 
4 .. Gülle 5 kiloluıc 750 30.00 
1 .. " 7 " 750 7.50 
2 .. Çekiç 5 .. 700 14.00 
1 

" " 
7 

" 750 7.50 
15 .. Eşofman 650 97.50 
3 ,, Kronmetro 1750 52.50 
4 .. Sağlık topu 1500 60.00 
5 çift Çivili ay~kkabı 600 30.00 
3 tane el topu 450 13.50 
2 .. Voleybol topu 400 8.00 
1 ,, Basketbol topu 850 8.50 
2 .. Basketbol ağı 150 3.00 

11 
" Lacivert futbol donu 100 ıı.oo 

11 
" 

Beyaz forma 125 13.75 
3 ,, Futbol topu 600 1s.oo 

11 
" 

,, ayakkabısı 600 66.00 
2 

" 
Tekmelik 150 3.00 

2 ,, Dizlik 150 3.00 
5 ,, Bileklik 125 6.25 

11 ,, Futbol ~orabx 125 13.75 --3087.25 

~ıyasal Bil~il~r Okulu için yukarda cins ve miktarı yazılı spor ınatet' 
mesı ve spor gıyım eşyası açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksilt~ 
10-1-938 pazartesi günü saat 14 de Ankara mektepler muhasebeci!iği11 ~ 
yap~lacaktır. ~yanın muhammen bedelleri yukarda tesbit edilmiştir· jl 
tcmınat 231 lira 54 kuruştur. Şartname her gün mektepte görülebilir· 

(4649) 3-7133 



22. 12. 1937 

Ankara ~elediyesi 

:Y enişclıirde bir arsa satılıyor 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Yenişehirde 1152 inci adada 

28 parselde 520 metre murabbaı ana 
~n beş gün müddetle açık artırmaya 
0nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2600 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 195 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gUn yazı işleri kalemine ve 
iııteklilerin de 4-1-938 sah gilnü saat 
0 n buçukta Belediye encilmenine mil-
racaatları. ( 4618) 3-7070 

A. Levazım Amirligi 

iki pavyon, bir ahır, 
hamam, etü, 

çamaşırhane ve 
mutbah 

yaptırılacak 
Ankara levazım amirliği aatın al

llıa komiayonundan : 

1 - Kırkağaç garnizonunda kıtaat 
~akeri için inşa edilecek iki pavyon 
lle bir ahır ve bir çatı altında hamam, 
ttüv, çamaşırhane ve mutfak eksiltme 
"le artırma kanununun 31 inci maddesi 
lnucibince kapalı zarf usulile münaka
laya vazedilmiştir. 

2 - Münakasası 23-12-937 perşembe 
tünü saat 16 dadır. 

3 - Tahmin bedeli 23900 lira ilk te
lninatı 1792 lira 50 kuruştur 

4 - Keşifleri plan ve şartnamesi her 
&Un komisyonda görülebilir • 

5 - İstekliler artırma ve eksiltmeye 
tirebilmek için kanunun 2 ve 3 üncü 
l?ıaddelerinde yazılı vesaiki haiz olma-
lı Şarttır. • 

6 - Talip olanlar teminatı muvak
kate ve teklif mektuplarım münakasa
llın icra kılınacağı gün ve saatten bir 
llaat evel ine kadar Manisada tümen 
latın alma komisyonuna vermiş olma-
ları lazımdır. ( 4468) 3 - 6807 

Sabun alınacak 
, Ankara Levazım Amirliği Satın 
~a Komisyonundan ı · 

Gümrük ve inhisarlar B. 

3409 takım yazlık elbise 
alınacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı latanbul Satın Alma Komis
yonundan: 

ı - GUmrük muhafaza eratı için 
3409 takım yazlık elbisenin kapalı 
zarfla eksiltm~ine istekli çıkmadı
ğından 5. 1. 93"8 çarıamba günü saat 
15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18.749 lira 
50 kuruştur. 

3 - Şartname, evsaf komisyonda
dır. GörUlebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 
1407 liralık vezne makbuzu veya ban· 
ka mektublarr ve kanuni veıikalariy
le birlikte o gün Galata Eski İthalat 
Gümrüğü binasındaki komisyona gel
meleri. (8324/4587) 3-7018 

Eğer takımı alınacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komu• 
tanlığı lstanbul Satınalma Komisyo
nundan: 

1 - 'Gümrük muhafaza orglitü için 
330 ita 367 tane eğer takımının 3.1.938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bir eğer takımına 63 lira bedel 
tahmin edilmiştir, Ve ilk teminatı 
1735 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyonda
dır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saa
tinden bir saat evetine kadar 2490 sayı
lı kanunun 32 inci maddesi hükmüne 
göre hazırhyacakları teklif mektupla
rını Galatada eski ithalb gümrüğü bi
nasındaki komisyona vermeleri. 

(8232-4518) 3--6900 

lstanbul Deniz Lv. A. 
Ekmek alınacak 

Deniz Levazım Satcnalma K;ıia
yonundan : 

2) Tahmin edilen bedeli 5800 lira 
olup ilk teminat parası 435 liradır. 

3) İhalesi 23 birinci kanun 937 per
şembe günü eaaat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen bclgelerile birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale gününde 
en geç bir saat evetine kadar M.M.V. 
ıatm alma koınisyonunna vermeleri. 

( 4137) - 3-6205 

3 adet motopomp 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı 

1 - Hepsi (30.000) lira fiat tah
min edilen 3 adet otopomp ve bir ila 
üç motopomp kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuıtur. 

2 - İhalesi 10-1-938 pazartesi gU
nU saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (2250) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (150) ku

ru9 mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanu:ıun 2, ve 3 üncil madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temi
nat ve teklif mektuplariyle birlikte 
ihale ıaatından en az bir saat evvel 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 428~) 3-6541 

20,000 adet kilim alınacak 

M. M. Vekileti Sahn Alma Komis
yonundan ı 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen 
fiat 349 kuruş olan 20.000 tane kilim 
kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur. 

2 - İhalesi 28.12.1937 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (4740) liradır. 
4 - Evsaf ve gatrnaınesi (349) kuruş 

mukabilinde M.M. V. Sa. Al. Ko. nun-
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, ve 3 üncü maddelerin
de gösterilen vesaikle teminat ve tek
lif mektuplarile birlikte ihale saatin
den en az bir saat evel komisyona ver-
meleri. (4481) ~899 

2 - Tahmin edilen bedeli 30.000 2 - Avcr yeleğinin muhammen 
lira olup ilk teminat parası 2.250 li- bedeli (4900) lira ve muvakkat temi-
radır. natı (367) lira (50) kuru9tur. 

3 - İhalesi 8 §Ubat 938 aah günü 3 - Avcı yeleğinin §artnamesi be-
saat 15 dedir. delsiz örneğini görmek üzere her giln 

4 - Şartnamesini 150 kuruşa M. M. komisyona gelmeleri. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 4 - İsteklilerin teminatlariyle 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 birlikte mezkOr giln ve saatte komis
sayılı kanunun 2, 3 üncil maddelerin_. yona gelmeleri ilan olunur. ( 4547) 
de istenilen belgeleriyle birlikte te- 3--6976 
minat ve teklif mektuplarını ihale 
günil en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4625) 3-7124 

Bir adet iç vida kesme 
tezgahı alınacak 

M. M. Vekileti Sa. Al. Komisyonun
dan: 

1 - Bir adet iç vida kesme tezga
hı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 700 lira 
olup ilk teminat parası 53 liradır. 

3 - İhalesi 7 2.Kanun 938 cuma 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatında M. M. V. satın al
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(4626) 3--7125 

· Kültür bclkanlıiı · : 

Ücretli stajiyer 
ah nacak 

Kültür Bakanhğından: 

ı - Bazı kız .enstitilleriyle akşam 
kız sanat okullarının moda-çiçek 
derslerine, yapılacak bir sınavdan 
sonra kazananlar arasından ticretle 
stajyer alınacaktır. 

2 - Sınav 3. 1. 1938 pazartesi günü 
saat 9,30 da İstanbul akşam kız sanat 
okulunda yapılacaktır. 

3 - Sınava girebilmek için ı 

A) Kız enstitülerinin birinden me-

fiiiYiüil~""""""" ............. il 
... ~~.!.~.~.~ ..... ~~.~.~.~~~~~"i 

Memur alınacak 
Divanı Muhasebat Riyasetinden: 

Divanı Muhasebatta milnh.al .bulu
nan 17,5 lira maaşlı ilç kStiplik için 
müsabaka ile memur alınacaktır. 

Kabul şeraiti şunlardır: 
1 - En az orta tahsilini ikmal et

miş olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
3 - Yazı makinasile çabuk ve doğ

ru olarak yazı yazmak melekesi bu
lurunak. 

Bunda yapılacak imtihanda muvaf
fak olmayanlar ikinci imtihana ka
bul edilmezler. 

Yazı makinesile yazmakta muvaf
fak olanlar tahriri ikinci bir imtiha
na tabi tutulurlar. 

4 - Maaşlı devlet memuriyetine 
ilk girecek olanlar namzet olarak alı
nırlar. 

5 - Kadromuzun müsaadesizliği 

yüzünden ikmali tahsil için mektebe 
devama müsaade edilmemekte oldu
ğundan bu maksatla memuriyet tale
binde bulunulmaması icap eder. 

6 - Yazı makinesile yazı imtihanı 
28-12-937 pazartesi gilnü saat 9,5 da 
Divanı Muhasebat binasında icra kı
lınacaktır. 

7 - İsteklilerin 27-12-937 pazar
tesi akşamına kadar bir kıt'a fotoğraf 
ve hüviyet, sıhhat, tahsil, askerlik, 
memur olanlar için memuriyet vesi
kalarile birlikte arzuhal ile Divanı 
Muhasebat riyasetine müracaat etme
leri icab eder. 

Fazla izahat Divanı Muhasebat 
Zat işleri müdürlUğilnden alınabilir. 

(4662) 3-7142 

...... 

la Ankarada idare binasında satın a· 
hnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 li· 
rahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ahhidlik vesikasını hamilen eksiltme 
günü yukarıda yazılx saata kadar ko
misyon reisliğine müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme da
iresinde, Haydarpaşada \esellüm vo 
sevk şefliğinde görülebilir. (4647) 

3-7128 

Lokomotif tender ve \'agon 
bandajları hakkında 

D. D. Yollan satın alma komisyo • 
nundan: 

Muhammen bedelleri, muvakkat 
teminatları ve eksiltme saatı aşağıda 
yazılı lokomotif Tender ve Vagon 
bandajları 2-2-1938 çarşamba gilnü 
kapalı zarf usulil ile Ankarada idare 
binasında ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağı· 
da yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Na
fıa müteahhitlik vesikası ile teklif
lerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 219 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. 

İsmi 
1 - Loko ve 

tender 
bandajları 

2 - Vagon 
bandajı 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
Lira Lira saat 

43857 

96000 
(4591) 

3289) 
) 15 

6050) 
3-7049 

B. tipi salon vagonu alınacak 

D. D. Y otlan Sa Al. Ko.dan : 
Muhammen bedeli 75000 lira olan 

bir adet B. tipi salon vagonu 1-2-938 
salı günil saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5000 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlile vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lbrmdır. 

Şartnameler 375 kuruşa Ankara vo 
Haydarpaşa veznelerinde dağıtılmak-
tadır. (4543) 3-6997 

36 kalem evrakı matbua 
tabettirilecck 

D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo
nundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü -
esseaeleri için 40000 kilo sabunun ka
palı zarfla eksiltmesi 3/2.kAn/ 938 sa
lt 15 te Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12800 lira 
ilk teminatı 960 liradır. Şartname ve 
tıilmuneıi her gün komisyonda göril -
lür. İçinde kanuni vesikaları bulunan 
teklif mektupları saat 14 e kadar ka -
hu1 olunur. Eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte komisyonda bulun-

1- Tahmin edilen bedeli (33718) il
ra (20) kuruş olan (331,840) kilo ek
mek 28-birinci kanun-937 tarihine rast
lıyan salı gilnü saat 14 de kapalı zarf 
usuliyle alınmak üzere münakasaya 

Çelik malzeme 
eksiltmesi 

konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminat (2528) lira ' M. M. Vekaletinden ı 

zun olmak, B) 20 yaşından küçük ol
mamak, C) Öğretmenliğe mani ııh.hi 
ve bedeni bir noksanlığı olmadığını 
hükumet veya belediye doktorundan 
veya resmi hastahaneden verilen bir 

• raporla tevsik etmek, D) İyi sanı ol
duğu polisçe verilecek bir vesika ile 
anlaşılmak, E) Bakanlıkça gösterile
cek mahalde vazife kabul edeceğini 
kendi yazı ve imzasiyle taahhüd et· 
mek. 

(87) kuruş olup, şartnamesi (169) ku- 1) 7820 kilo çelik malzemesi liapalı 
ruş mukabilinde komisyondan her gün zarfla ebiltmeye konmu9tur. 
alınabilir. 2) Tahmin edilen bedeli 6500 lira o-

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun lupı ilk teminat parası 487 lira 50 Jru. 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

;.._.. . · Si rketler 
Diıılomalı sanatkar alınacak 

Ergani Bakın Türk Anonim Şir
ketinden: 

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 
vermeleri l!zundır. 

ruştur. 

kapalı teklif mektublarını en geç belli İhalesi 22 birinci kanun 937 çarşam-
giln ve saatten bir saat evv~line kadar ba günü saat ıs dedir. 

lnaları. (4555) 3 - 6969 

Kasımpaşada bulunan komısyon baş- 4) Eksiltmeye girecekletin 2490 ıa
ka~hğına makbuz mukabilinde verme- -yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
lerı (8231) 3-6920 istenilen bclgelerile birlikte teminat 

Kuru üzüm alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
.\ima Komisyonundan ı 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
taacı.eleri için 25000 kilo çekirdeksiz 
lturu üzümün kapalı zarfla eksiltmesi 
~-2.k&n-938 saat 15 de Ankara levazım 
lınirliği satın alma komisyonunda ya
llılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6250 lira ilk 
teıninatı 468 lira 7 5 kuruştur. Şartna
tlle ve nümunesi her giln komisyonda 
görülür. İçinde kanuni vesikalar da 
htılunan teklif mektupları saat 14 e 
ltadar kabul olunur. Eksiltmeye gire· 
teklerin belll gün ve saatte komisyon-
da bulunmaları. (4554) 3 - 6968 

500 ton buğday alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
~ Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizon birlik ve mU
'•aesseleri ihtiyacı için ilğütUlecek 
SOo ton buğdayın ıs. 12. 937 eksilt
~tsinde talip çıkmadığından 25. 12. 
l7 saat 11 de Ankara Lv. amirliği 

'atın alma komisyonunda açık eksilt
~eai yapılacaktır. 
t 2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk 
cnı· · k 

·M. M. bakanhğı 

Kimya alôt edevat 
ve eczası ahnacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyonun
dan: 

1 - Hepisine tahmin edilen fiyatı 
2367 lira olan 70 kalem kimya alat 
edevat ve eczası açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 30. 12. 937 perşembe 
günU saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 177 lira 53 kuruş
tur. Şartnamesi parasız olarak M. M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazdı belgeler
le birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 
(4454) 3--6789 

Fotograf malzemesi 
eksiltmesi 

M. M. Vekaletinden : ~· ınatı 375 liradır. Şartnameı>ı o-
c 18Yonda görülür. Eksiltmeye gire- 1) 35 kalem fotoğraf malzemesi ka· 

1eltlerin belli vakitte komisyonda bu- palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
lltıınaları. (4597) 3-7130 ....__ ___________ _ 

Un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

M. İlk 
Miktarı bedeli teminatı Eksiltme-•' 

Cinai Ki la Lira Lira tarihi Saatı 

'1ize Un 245000 34300 2573 7 . 1 . 938 15 
Alpuııu - 187000 26180 1864 - - - 16 
~1narhisar - 246000 34440 2583 - - - 10 ::::: 

11~000 15680 1176 == - - - - 11 

. ~ukarıda yazılı unlar ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu9tur. Ek-
11.!trnesi Vizede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini 
Rortnek istiyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. 

1 
tı.ünakasaya iştirak edeceklerin bildirilen günde ve tayin edilen eksiltme 

k~atınden bir saat evvel teminat ve teklif mektublariyle icabeden sair vesai-
ın komisyona tevdii ilan olunur. (4579) 3-7020 

ve teklif mektuplarını ihale günü en 
geç bir saat eveline kadar M.M.V. sa 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(4138) - 3-6206 

Nöbetçi muşambası alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

1 - Her bir tanesine tahmin edi
len (14) ondört lira olan 1000 ili 1400 
adet nöbetçi muşambası kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 - İhaleai 4-1-938 ealı günü ıaat 11 
dedir. 

3 - İlk teminat 1470 bindörtyüz yet
miş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesini almak is
ti yen bedelsiz olarak her gün öğleden 
sonra M.M.V. satm alma komisyonu
na müracaat 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. Uncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinckn en az bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (4561) 3-7021 

Pulan ya tezgahı alınacak 

M. M. Vekileti Sa. Al. Komisyonun· 
dan: 

1 - Bir adet pulanya tezgahı kapa
h zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5500 
lira olup ilk teminat parası 412 iira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 7 şubat 938 pazartesi 
günil saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte temi
nat ve teklif mektublarını ihale gü· 
nünün en geç bir s:ıat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4624) 3-7123 

Avadanlık malzemesi 
alınacak 

M. M. V eületi Sa. Al. Komisyonun
dan: 

1 - 535 kalem avadanlık malzeme
si kapalı zarfla ekailtmeye konmug
tur. 

4 - İsteklilerin bir istida ve 3 Un
cü maddede yazılı vesikaları ile bir
likte en çok 29. 12. 1937 akşamına ka
dar İstanbul kültilr direktörlüğüne 
müracaatları (4644) 

3--7129 

Jandarma 
Zahma ve tartı kayışı alınacak 

Jandarma Genel Komütanlığı An
kara Sahn alma Komisyonundan: 

1 - Bir kilosuna dört lira kıymet 
takdir edilen vasıflarına uygun (132) 
kilo zahma ve (36) kilo tartı kayışı 
11. 1. 938 salı günü saat onda pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan ahnabilecek bu eksiltmeye gir
mek isteyenlerin elli yedi lira tloksan 
kuruşluk teminat makbuzu ile belli 
gün ve saatta komisyona baş vurma-
ları. (4645) 3-7132 

Yiiz dli hin metre yazlık 
kumaş alınacak 

Jandarma Genel Komütanlığı An
kara Satın alma Komisyonundan: 

1 - Metresine altmış kuruı fiyat 
tahmin edilen vasıf ve 8rneğine uy· 
gun yüz elli bin metre yazlık kumaş 
10. 1. 938 pazarteai gilnü saat onda 
kapalı zarf uııuliyle ıatın alınacaktır. 

Sanayi mektebi diplomasını haiz 
birkaç sanatkar izabe ustası sıfatiyle 
şirketimiz hizmetine alınacaktır. 

Namzedler başlangıçta bir müddet 
Kvarshana bakır madeninde çalıştı· 
rılacak, ve bilahare bir kısmı şirketi
miz hesabına Almanyaya gönderile
rek orada bir fabrikada staj gördük
ten ve bakır izabesi ameliyatında me
leke sahibi olduktan sonra, Ergani 
Madeninde işletme idaremizde tav
zif edilecektir. 

Talipler yaşlarını, muhtasar ter
cemei hallerini ve istedikleri ücret 
mikdarını bildiren talepnamelerini 
sıhhat vesikalarının sureti ile birlikte 
Anakarada Ulus meydanında Koç ha
nındaki idarei merkeziyemize gön-
dermelidir. 3-7135 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden ve Haydarpa
şada mağaza şefliğinden dağıtılmak· 
tadır. 

Evrakı matbua örnekleri de aynı 
yerlerde görülebilir. 

( 4599) 3-7051 

Çam telgraf direği alınacak 
O. O. Yollan Sa. Al. Ko. dan: 
İlk eksiltmesi feshedilen ve mu· 

hammen bedeli 5230 lira olan 2300 
adet çam telgraf direği 6. 1. 938 per• 
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 

--------------- usuliyle Ankarada idare binasında sa~ 

Vagon, lokomotif ve kriko 
verenleri alınacak 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan: 

20.000 lira muhammen bedelli ve 
ikinci eksiltmesi de feshedilen vagon 
ve lokomotif verenleri ile sair muh
telif kriko ve verenler 29. 12. 1937 
çarşamba gUnü ıaat 15,30 da pazarlık-

tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 292,21 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay• 
ni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden, İz· 
mir ve Eskişehir mağazalarından da
ğıtılmaktadır. ( 4642) 3-7127 

Küçük yol malzemesi, 
ve vida ahnacak 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan: 

bulon 2 - Buna aid şartname dört yüz • 
elli kuruı karşılığında komisyondan 
alınabileceği eksiltmesine girmek is
tiyenlerin (5750) liralık ilk teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve 
şartnamede yazılı diğer belgeleri 
muhtevi teklif mektublarını belli 
gün saat dokuza kadar komisyona 
verilmiş olmaları. (4619) 3-7131 

Yerlı ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 
iki grup malzeme 7-2-1938 pazartesi gilnü saat 15,30 dan itibaren sıra ile 
ve kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi ol
duğuna göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon reisliğine vermele
ri lazımdır. 

Orman koruma 
Genel komutanh§ı ........................................................ 

Orman koruma kıtaları için 
avcı yeleği alınacak 

Orman Konuna Genel Komutan
lığı Satın Alma Komisyonundan ı 

1 - Orman koruma genel komu
tanlık kıtaları ihtiyacı için (3500) a
ded avcı yeleği açık eksiltme ile iha
lesi (29-12-937) çarşamba günü saat 
11 de Ankarada Yenişehirde Yüksel 
caddesinde orman koruma genel ko
mutanlık binasında yapıbcaktır. 

Şartnameler 190 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin 
de satılmaktadır. 

Grup İsim 

1 8 kalem kilçük yol 
malzemesi 

2 28 kalem muhtelif 
cins ve ebatta bulon 
ve vidalar 

Yerli Mala ait 
MuhamenMuvakkat 
bedeli teminat 

Lira Lira 

70.183,21 4.759,16 

Ecnebi mala ait 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

91.701,48 

38.716,84 
(4643) 

5.835,07 

2.903,16 
3-7126 



-t!-

Safran hanı satılığa 
çıkanlmıştır 

Emlak ve Eytam Bankasmdanr 

YERİ 
Depozito 
Miktarı 

Ankara, Arslanhane Sutepe 
mahallesinde Pirinçcihanı 

ookağında yeni 40/ 36 kapı 
448 ada, 12 parsel No. lu 
Safran hanı namiyle maruf TL: 
gayrimenkul 2.000.-
MÜŞT EM!LATI: 

Zemin katında: 1 methal, 16 oda, 1 
yazıhane, 3 dükkan, 1 kahvehane, 5 
hela, 2 banyo yeri, 2 avlu, 

Birinci katta: 25 oda, 1 tonoz koridor. 
Evsaf ve müştemilatı yukarda ya

zılı, "Safran Hanı" namiyle maruf 
gayrimenkul açık artırma usulü He 
tekli olanların depozito akçeleri, bi
rer vesika fotoğrafı ve hüviyet cüz
danlariyle satış gününe tesadüf eden 
ve ilk taksidi peşin olmak üzere se
kiz senelik taksitle satılacağından is-
3 ikinci kanun 938 pazartesi günü sa
at on birde bankamız Genel Direk
törlüğüne müracaatları. (4612) 3-7059 

~~ 
Eksiltme 

şartnamesi 
Türk Hava Kurumu Adana Şube

ai Başkanlığından ı 

Adana'da inşa edilecek Türkkuşu 
binasına aid eksiltme şartnamesidir : 

1 - Eksiltme götürü olarak ve ka
palı zarf usulü iledir. 

2 - Eksiltme 10-1-1938 pazartesi 
günü saat 15 de Adana T.H.K. ıube
sinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye aşağıdaki şartlan 
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 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz
maz, böbrekleri ve kalbi yor
maz. 

Aldıktan beş dakika son.E_a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve markaya dikkat 
ve her yerde ısrar la Gripin isteyiniz. 

Serveti fünun 
1891 UYANIŞ 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

. 

3-6908 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara~da satış veri A K B A Kitabevidir. Se· 
nelik obane 1 O lira, Sayısı 20 kuruş 

Diı tabibi Hamdi Alagün - Ihsan· Çandır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

'Anafartal :>r No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

~~n~s;~v::;ı::etle başarmış olduğu- .:!Jllllllllll llll lll l lll l lll l lll l il l lll l lll l lll l lll l llll l lll il llll l il l 1111111111~ 
E) Dördüncü maddede yazrlr mu- = 1938 Yılbacı 

vakkat teminatı vermek. = ~ 
F) Mukavele müsveddesi ve ona := 

~:::~.t bilcümle evrakı görüp imza § Hava kurumu büyük piyangosu 
4 - Bu işin muvakkat teminatı _ 

% 7 .s hesabiyle 2174 lira 81 kuruştur. = Bu·. y u·. k .1 k ra m ,·ye 51• 5 - İstekliler muvakkat teminatları- = 
nı eksiltme saatinden bir saat evvel E 
T.H.K. Adana şubesi veznesine yatı- = 

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

EN KIYMETLİ 
YILBAŞI HEDİYESİ 

NE OLABİLİR? 

Mutlaka söylememi istiyorsan, beni 
en çok memnun edecek hediyeniz 

bir ~'VEBOLİ Dil olacaktır 

Kür~çnn ~lYI fflütr~ <.eülhıa~ll@ı1ro 

GÜZELLIGlN SIHHATIN SERVETİN MUHAFIZIDIR. 
VEBOLJD LiMiTED iDARE MERKEZi: lstanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40-42 

Ankara ıubeai: Ankara'da Bankalar caddesi 
Ankara satış yerleri: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez Ecza Deposu. 3-7001 

Dr. Galib Gök'er 
Giilhane haltaneıi nİf8İye seriri

yatı ıabık muavini 
Birinci ıınıf kadm hastalıkları vı 

rarak alacakları makbuzu ve 3. madde- =: ( 5 o o o o o ) ı · _ doğum mütehaaam 
C. ve D. fıkralarında yazılı vesaiki = 1 ra = Hergün öğle.den sonra Postaham 
teklif mektublarınr havi kapalr zarfla = r = :addesi Devrim ilk okulu ka~ı-
birlikte eksiltme saatindende T. H. E =: sında Esen apartımanında 7 numa. 
K. Adana şubesinde toplanacak ek- = = rada hastalarını kabule başlamı~ 

---

ıil tme komisyonuna tevdi edecekler- E Ayrıca 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 30.ooo,=: tır. relefon: 3549 3-6190 

dir. :=20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) liralık ikE ~------------, • 6 - Kati ihale türk hava kurumu :=adet mükafat vardır. · = 
umuınl merkezinden sorulduktan son- = = ------------- Krem asamın 
ra yaprlacaktır. 3-7122 =: Ke§ide Yılbaşı gecesi yapılacaktır § ..11111 Dr. Raif Gürün llllL 

· · .. Deft~rdarhk · · 

Dosya dolabı, banko, dosya 
rafı masa ve miişamba ferşi 

yaptırılacak 

J\nkara Defterdarlığından : 

Defterdarlık Kızılbey maliye tahsil 
Ye tahakkuk §Ubelerine yaptırılacak 
dosya dolabı Banko, dosya rafı, masa 
ve muşamba ferşi fenni keşif ve şart

namesi mucibince açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Bedeli keşif 3900 lira olup 
eksiltme 29.12.937 çarşamba günü saat 
15 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 292 lira 50 kuruş
tur. 

Taliplerin keşif ve şartnameyi gör
mek üzere her gün defterdarlık mim 
emlak müdürlüğüne müracaatları • 

Ve ihale günü saat 15 de muvakkat 
teminatları ile birlikte defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonda hazır bulun
maları lazımdır. 

Bu işe girecekler vilayet nafia mü
dürlüğünden bu işler için fenni ehli
yet vesikası almaları şarttır. ( 4533) 

3-6937 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımanı N o. 1 
3-6949 

- - - -= B i 1et1 er: 2,5 5 ve 1 o 'i rad 1 r. = = Göz hastalıkları mütehassısı = := :E :S Hastalarını Balıkpazarında Ku- E = Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. := E yumcular sxrasında No. 87 de E 
~111111111m111111111111111111ım11111111111111m11111111111111111111111111Fr ~ öğleden sonra kabul ~~~36 E 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~11111111111111111111111111111111111111~ 

Günde yalnız bir defa 

HASAN İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı ide.re eden 

Yazı lıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Bas1mevi: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Kumral, Sarış.m, Esmer her tene tevafuk eden yegane szhhl kreın· 
lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarıııı 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem. gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

~1111111111111111 N ikelôj ve Kromaj 1111111111111111~ - -- 'd :::: : Bilumum oksı asyon ve bronz işleri atelyesi bu kere yeniden -
§ tertip ve tamamen fenni bir surette ihzar ettiğim tesisatile bilumum ~ 
: galvano plasti işleri yapıyorum, badema yapılan işlerle en müşkül- :::: 
iE pescnt zevkleri bile memnun edebileceğimi cesaretle ilan ederim. ::: - :::: § Dışkapı Ulucak caddesi krom nikel atelyesi Köz. ~ 
= . 3-7114 :::: 
ii 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111 

SİNEMALAR HALK 
..lllllL BU GECE - -- - Aşk - heyecan - n:acera ve sergüzeşt Senenin en muvaffak Fransızca sözıu - -- - Türkçe sözlü 

Diş macunu ile dişlerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7 ,5' dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 

3 
_ 

6813 

musikili ve gençlik filmi 

ÜÇ MODREN KIZ 

Baş rolde: DEANNA DURBİN 

Ayrıca - Dünya haberleri 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6, 45. gece 9 da 

- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.,llllr" 

MACERALAR KIRALI 

(Buffalobil) 

Baş rollerde: GARRY COOPER . 
JEAN ARTHUR 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 9 da 

Halk Matinesi 12,15 de: FAHİŞE 

Hediyelik · eıyanı.zı bizden ahn ! 
Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubeai: Ankara Bankalar caCldeıi. Telefon: 2619 


