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İstanbul' da büyük bir miting yapıldı 
İşte bir Mitinge on binlerce halk gelmişti /1 Kemal 

/1 

İtimad bilQn1çosu: 
90 milyon tasarruf! 

H d k. d ·d · · 11

Atatürk11 atay a ı man a ı aresının "Modern 

Önilmüzdeki hafta içinde doku
zuncu yerli malı ve arttırnn haftası
~. kutlayacağız. Dokuz senelik bir 
ıtıyadla, gözlerimiz, bankalarımızda
ki taaarruf hesablarının aon sene ra
kanuna bakacaklar: Daha §imdiden 
9o nıilyon ... 

hareketi protesto edildi "Romulus:: 
Cenevrede Hatay seçimi için 

ben.zer bir sistem tatbiki 
Sarre plebisitine 
düşünülüyor 

1920 de Türkiye halkının banka
lardaki tasarruf hesabı yekfinu yalnız 
bir milyondu. Para biriktirme ifimi
~in yüzde yüz bir inkılab malı oldu
gunu anlamak için 1920 den sonraki 
§u senelere bir bakmak kafidir: 

l 920 bir, 1921 iki, 19.22 üç, 1924 al
tı, 1925 sekiz, 1926 on, 1927 on yedi, 
1928 yirmi iki, 1929 yirmi yedi, 1930 
0 tuz iki, 1931 otuz sekiz, 1932 otuz 
dokuz, 1933 altını§ dokuz, 1934 altmıf 
Sekiz, 1935 yetmiş iki, 1936 seksen 
dört, 1937 doksan milyon. 

Bu doksan milyonun bizim için 
bir ba§ka değeri daha vardır: Cum
huriyet vatandap; müabet itiyadları 
arasına bir yeni millilik daha katmıf
tır: Tasarruf ahlakı ... Bir bünye dc
fi§ikliğini ifade eden bu işin pek ko
lay olmadığını, onu kuranlara ve ya
panlara olan şükranımmı da unutmı
Yarak, itiraf etmek lizımdır. 

Türkiyede tasarruf, bir mim ce
nıiyetin adı arkasından gelmiftir: 
Uıuaaı Ekonomi ve Arttırma Kuru
mu. 1929 senesi eonlarmda panmı
•ın .. , u~rr 1 nrdaaılıt· ~~'tıuıı Y,.'tirmJ 
teesıUı etmiftt Devlet bu radikal 
tedbirleri, geçici Te gilnltlk zaruret
lerin neticesi olarak almem'f, bunla
rın, milletin hayatında yer almasını 
da düfüıımüt ve bu vazifeyi kuruma 
'9ermifti. BugUn elimizdeki doban 
nıilyon bu İ§in başarılma derecesi 
hakkında bir misaldir. 

yılın harikul!de eseridir. 
Bugün bankalarda tasarruf hesa

bı olan vatandaşlar arasında kim
ler vardır? Meslek, ya,, zümre, hayat 
standardı ve kazancı muhtelif olan 
ne kadar vatanda• varsa hepsini bir 
an için hatırlayınız: 90 milyonun aa
hiblcri itte bunlardır. 

Tasarrufun, her şeyden evci bir 
itiyad meselesi olduğunu, milli ban
kalarnnızın defterleri, açık olarak 
anlatıyor: Tasarruf etmek için çok 
para kazanmak tart değildir. Tasar
ruf itiyadına kilçük yaıta alıpııı ol
mak lazımdır. Bugün Türkiye halkı
nm çotu. laı•mmıyacalı Mnelerl 
• ,. _ _, __ .-.ıs - ıı- -ı.:1:k darn .... , !\rtrt'
mayı, para JCaranma a tabu aa-
yan milletlerde en çok tuarraf edm 
zümre, en u kazananlardır. Uluul 
Arttırma ve Ekonomi Kurumunun 
ilk bastırdığı döviz nedir, biliyor 
musunuz? "Damla damla göl olur-" 
Bir milyon liradan dokuz ıenede, 
doksan milyon yaratan zihniyet itte 
budur. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Hataylı
.arın istiklil bayramlarını serbestçe 
kutlamalarına mani olmağa çalıtan 
memurların bu hareketlerini protesto 
etmek üzere bugün üniversite gençleri 
tıe.rafından Beyazıtta büyük bir miting 
yapılmııtır. 

Binlerce üniversitelinin ve on bin -
terce balkın ittirak ettiği bu muaz
~am toplantıda, hitabet kürsüsünde 
bir.birini takib eden birçok genç ha
tjbler, hür doğan ve hür yapyan tür -
k'ün, ne topraklarının sömürge topra
ğı, ne kendisinin ıömürge halkı o.~~
ıına tahammül edemiyeceğine butün 
bir dünya tarihinin şahid olduğunu, 

18 - 20 ıaene evel çelik göfüılerinden 
ve yıkılmaz imanlarından batka silahı 
olmayan türk çocuklarının ba§buğ 
Atatilrk'ün irade ve idareı altında bU
tUn bir huıumet cihanını nasıl yıktık
larmı tebarihı: ettirdiler ve aynı batbu
ğun idareai altında bugün topu ile, tü
feği ile, tayyareılle, urt teçblza~ile 
Ylll' olan tilrlriin neler yaratacafma ıp-

(Sonu 8. inci uy/ada) 

Dıı bakanh§ımızın 

teıekkDrO 

ll«rlı Twoin eemi)Winin 

"'°""'~ 
Cumhur Reisi AtatGrk beynelmi-

lel Mark Twain cemiyeti namına A
merikadan kendilerine takdim olı.r 
nan bir madalyayı kabul buyurmut' 
lardır. Altın olan madalyanın bir yU
zilnde Mark Twain'in kabartma rea-

(Sonu J ilnca say/ ada) 

Yeni haftamıza girerken, milli eko
ll<>nıinin iki ana ifinin yerli malı kul
lanma ve para biriktirme davllarımı
znı ayrı ayrı olarak bugünkü durum
ları bize &evinç veriyor: Taaarruf 
doksan milyonu bulmuttur ve yerli 
lbah, nıilletin ıevgi ve güvenini ka
Zlnnıbu lftır. Birincisinde olduğu kadar 

ikincisinde de, Ulusal Arttırma 
•e Ekonomi Kurumunun, bilyilk his
leti vardır. 

Hatayda yeni rejimin batlamaaı dola 
yıaile hariciye veklletine, memleketin 
dahilinden ve haricinden pek çok teb
rik telgrafları gelmektedir. Bunların 
hepsine ayrı ayrı cevab yetittirmeğe 
lmkin mevcut olmadığından hariciye 

c~~~~~ı -........... ::::::::: Poterü~ &ı f elô:~ü~:;:~::.~:~.~:.;:; 
İtimad unsuru Atatürk'le 

Terimler hakkında 
Diln cuetemizde DC§rCtmeğe haf

ladığmm: Matematik terimlerinde 
bir yanlıtlık olmuıtur~ Meıaell 10 un
cu sayfada 1 inci sütundaki Koefici
yant kelimeıi .. Kafçıtan" olacaktı. 

kurum, bu .gayelerine varmak için 
"l'ilrkiyenin her tarafında fahri ola
~k çalııan fakat büyük davayı be
~tnaenıiı zatlardan mürekkeb şube-
er kurdu. Halka yerli mallarımızın 

Çeyidlerini tanıtmak maksadiyle yer 
~er Yerli mallar sergileri tertib etti. 
.adyo, matbuat, konferanslar vasıta

:•yl~ genit bir propaganda ve telkin 
aatıyetine başladı. Ressamlara bu 

f'Ye etrafında gayet güzel ve plakat
~r, ~ropaganda levhaları hazırlattı. 

n hın baskılı bir aylık mecmua neş-
retti. 

d Bu sene dokuzuncu defa kutla
•ğınıız yerli malı ve arttırım hafta-

11• kurumun tasarruf sahasında, milli 
;ferberliği ilan ettiği yedi gündür. 

er •ene, tasarruf hayatımızın ve 
l'e 1. 

r ı malmı sevme ve benimseme sa-
••tunızın kısa bir tarihçesini gözden ge . 
la Çl~ıtıek, bilhassa bu haftanın yak-

ttıgı günlerde, kazanılmış bir mü
cadelenin hazırlanma zevkini veri
)'or. 

lir Bir nıilli kurum ne işler yapabi
'tlıa? Cunıhuriyet ilk kurulduğu za
}' nlarda milli endüstrinin seviyesi, 
,, erJi ınalı kullanmayı benimsemiş 
~~~ndaşlara bile bir külfet yüklemek 

1 telakki ediliyordu. Bugünkü ör
~eıc endüstri vasfını alan yerli malla
~ınızın ileri duru!J!unda, halka, ona 
e fanmak .ve onu, zamanla değişe
.: . . !artlarına rağmen sevmek kana
,...1nı telkin etmesinin büyük hissesi 
•cırdır. 

b l929 dan 1937 ye kadar, yani, ilk 
.rerı· 
d k 1 malı ve arttırım haftasından 
h 

0 
Uzuncu yerli malı ve arttırım 

aftaıına kadar geçen zaman, yerli 
lbatı yap • . _ 

1 }' ana ıyı, guzel ve ucuz ma 
k:~;rıanın. m~cburiyetini anlatmaya 
• geldı : Bılhassa bir yurd borcu 
~ mim ekonominin muvaffak olma 
}' rcu olarak. .. İlk sergi ile bugün, 

1 Ur~un herhangi bir köşesinde açılan 
ergı araıındaki büyük fark, dokuz 

Yeni bir buhran alameti, aon za
manlarda, cihan ekonomik alemini 
kaygılandırmııtır. Bunun aebeblerini 
tahlil edenler, bqhca &millerden biri 
olarak itimad unsurunun aarsdmlf ol
masını ileri sürmektedirler. Nitekim 
gerek Amerika' da cumhur reisi Ruz
velt, grek Franaa'da yeni kabine iti
madı iade etmek için bütün cebdle • 
rini ıarfetmektedirler. 

Fakat aon aene iç.inde asıl buhran, 
enternasyonal politika aleminde gö
rülmüıtür. Doğrusunu IÖylemelİ: la -
zungelirae, bu buhranı önlemek için 
berJfçı ve nizamcı milletler araamda 
hakiki bir elbirliiini ve dayaıuflll&yı 
mümkün kılmayan aebeb, menfaat 
tezadlanndan fazla, menfaati aynı 
olanlar arasında itimad unıurunun 
zayıflaması olmuttur. Niçin in.kir et
meli? Bazı rejimlerin her türlü 
abidleri bozarak tecavüz ve istila da
vasına kalkıımalarmdan ıikayet e
denler, acaba, yalnız onlara karıı 
hareket ederken değil, bizzat kendi 
aralarındaki meseleleri hallderken 
dürüstlük miaali olmutlar mıdır? 
Barıt nizamına aadık kalan biz türk
ler, herhangi bir anlaımazhk olursa, 
daima alakalı devletler veya IDÜeNe

aelerle konutmaiı, anlatmağı ve uz
latmağı tercih etmitizdir. Nam ki 
aon Boğazlar ve Hatay iılerinde hep 
bu uıule aa.dık kaldık. Bu aadakati -
miz, enternasyonal abidlepnelere iti
madımız olduğundandır. Hatay iti· 
nin aon aafhasındaki tiki.yetimiz ve 
endiıemiz de, bu itimad hiuinin 
kaybolmasındaki derin umuaa'nm 
tehlikesini görmekliğimizdendir. Biz 
verilen senedin tatbikini istemekte 
taaasub göıterirken, yalmz bir ahdi 
değil, enternasyonal bir nizamın 
eaas menfaatini de korumaktayız. 

Kral Zogu 
arasında 

Arnavutluğun 25 inci yıldönümü 
münasebetiyle Reisicumhur Atatürk 
ile Kral Zogu arasında qağıdaki tel
graflar teati olunmuftur: 

Majeste Birinci Zogu 
.Arnavutlar Kralı 

Tarana 
Arnavutluk istikl§Jinin ilinınıa 

25 inci yıldönümü münasebetiyle, ha
raretli tebriklerimin ve şahsi saadet
leri ile memleketlerinin re&hı hak
kındaki dileklerimin kabulünü ma
jestelerinden rica ederim. 
Ekaelanı Kemal Atatürk 

Reiıi Cumhur 
Ankara 

Bugünkü tarihi yıldönümünde lüt
fen izhar buyuru/an ve Arnavutluk 
ile Türkiye arasında mevcud anane
vi dostluğun benim için yeni bir bel
ge'sini teşkil eden hissiyattan fev
kalade bahtiyarım. M.ukadderau ek
selansrnız tarafından idatt olunan 
şanlı ti1rk milletine karşı olan derin 
dostluk hislerime ve şahsi saadetleri 
hakkındaki dileklerime itimad buyu-
rulmasını rica ederim. ( A.A.) 

an a o sır sın s s s s a a san 2Jl1iP 

Sivas - Erzurum 
tahvilleri 

tamamen satıldı 
Ankara. 2 (A.A.) - Maliye veldle

tinden tebliğ edilmittir: 
Barıı safında bulunan devletler, 

enternasyonal anlatmalar ve ahidle
re itimad edilmenin asla yanllf olma
dığmı filen göatermeğe mecburd• -
lar. Milli menfaatlerin müdaf .... ka
dar, mensub olduğumuz Mdh cepbe
ainin muhafazuı da buna baibcbr. 

D<>rt buçuk milyvn liralık dordfincü 
tertib Sıvaa - Erzu:ı.ım iıtıkrcıunm 
suıkripsyon'u halkın bu defa da göa
teımiı olduğu bilyük rağbet ve fazla
siyle talcb neticesind~ müddetinden 
evci bugün muvatfail.:yetle kapatılmıf
tır. 

Osmaniye ile Mamure arasında 

Diyarbakır treni seller 
yüzünden yoldan çıktı 
Şiddetli ve ıürekli yağmurların te

siri ile Osmaniye ile Mamure arasın -
da Camus çayı denilen dere tatmıf, 
sular demiryolunun 30 metre uzunlu -
ğundaki bir kısmını yalayarak balaa
ları sürUklemiş ve hattı askıda bırak -
mııtır. Gece yarısı oradan geçmekte 
olan Adana - Diyarbakır treninin lo -
komotifi hattan çıkarak suya yuvar
lanmııtır. Lokomotifin arkasındaki 
furgon ile posta vagonu da lokomoti -
fin üstüne düşmüştür. Hadisede yalnız 
bir makinist ölmüttür. İki atetçi ile 
iki kondoktör ve bir gardöfren hafif 
surette yaralanmııtır. Yaralıların te -
davisi yapılmıştır. Yolculardan ölü ve 
yaralı yoktur. Tertib edilen diğer bir 
trenle yolcular yollarına devam et-

mişlerdir. Sel bu mıntakada hala de
vam etmektedir. Sel tahribatı tamir e
dilinceye kadar burada trenler aktar
ma surctile temin edilecektir. (A.A.) 

Elhistanda seylib 
Maraı, 2 (A.A.) - Elbistanda 

Hurman suyu devamlı yağmurlardan 
taımıı. Til köyünde bir çok zararlara 
sebeb olmuıtur. Köyde on beş ev yı
kdmııtır. Suların götürdüğü eşya ve 
zahire kıymeti 4630 lira tahmin edil -
mektedir. 

Sular ayrıca, iki yüz dönümlük ekili 
bir arazi parçaıını da kaplamııttır. 

Çankın'da kar 
Çankırı, 2 (A.A.) - Vilayetin her 

tarafına kar yağmııtır. 

Çin tayyareleri Şanghay'a bir akm yapmıılard1r. Japonlar Nankin'e 
doğru ilerlediklerini bildirmektedirler. Nankinde bir hava harbı olmut
tur. Yukarda Nankin'in bombardvnandan IOıDl'&ki halini sörüronuııuz. 
T afail&t üçüncü aayfaclad... 

Bu türlü yanlıtlar olmamak için 
doğrudan doğruya Dil Cemiyetinden 
tashihli nüshayı aldığımızda terim
ler listesinin nC9rine devam cdeco
ğu. 

Fıkra 

GDzel zarf . . 
ıyı mazruf 

Bi1yük ~bir caddelerinin vitrin
lerinde görebildiğiniz kadar zarif bir 
paket ve daha şık örme bir kutu: Bi
rinin içinde lzmir üzümü, ötekinde 
lzmir inciri var. Böyle hazırlanıp 
arzedildiği vakit, mal, prklı olmak
tan çıkıyor. Bir memleketin iyi cimı 
üzüm veya incir yetiştirmesi kili 
gelmez: Ağız ve midelerini düşiinen 
insanlara emniyet verecek bir tarzda. 
ve gözleri hazlandıracalc bir şekildt1 
hazırlanmalıdırlar. Kalite i§porta 
içinde sefil olur. 

Tariş'in paket n kutularının bir 
hususı·yeti de, birincı'den sonu~cuya 
kadar aynı nelislflcte. çürü.lcsuz, sa
katsız üzüm ve incir bulacağımzdan 
emin olmanızdır. 

Falcat artık bu paket ve kutuları. 
bir, "y a b a n c ı y /1 m 11 h s u s" 
damgası olmaktan çıkarmalıyız: Türk 
evi dahi, yalnız misafiri değil, ken
disi ve çocukları için üzüm ve in
cirin temizlik ve ijiyen prtlarına gö
re hszulanmı§ olup olmadığına dik
kat etmelidir . 

Geçen günkü ''zari ve mazrur 
hkrasından sonra, milli b;r müessese
mizin İki tDrk mahsulünü kıymetlen
diren bu eserine tesadüf etmekten 
derin bir zevk duymamak mümkün 
mü? 

Ve heni1z bayram ldetini muhafa
za edenler, ziyatttçilerine bunlardan 
daha iyi ne ikrazıı edebilirler? - Fata1 
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Kültür • ve ımar 
Gene iç ve dış mevzuundayız. Varlığın bu iki cephesini fertten mil

lete intikal ettirelim. Bir milletin iç mükemmelliği kültüründe, mş mü
kemmelliği mamu~luğunda görülür. içi, dı~ını beslemiyen bu ülkede ba
yındırlık olamaz. Üç bet eser yapılmış olsa bile altı gehnez; muvakkat
tir, ölür, gider. Tanzimat devrinin meaela cam fabrikasından kalma 
banJaklar, sürahiler bugün müzelerin dolaplarına girmiştir; en eski za
manların avanisi gibi nadir bulunur eşyadan sayılır, o kadar. O çeşmi 
bülbüller, o kesme kristaller, hakikatte ölüdürler. Hatta doğdukları za
man ölmüşler, daha doğrusu ölü doğmuşlardır. 

Niçin? 
Çünkü, bu cam eşyayı yapacak ve kullanacak insanları, onlardan 

zevk alacak ve fayda bulacak tarzda yetiştirmek için sistemli ve canlı 
bir şekilde çalışılmıı değildi. Cam fabrikası bir misal ve bir remizdir. 
Bunu her şey~. tatbik ed~bilirsiniz. Tanzimat devrinin imar faaliyeti, 
kışla, saray, koşk vesaıre, sırf dışta kaimi§ işlerdi. Devletin bunlatı 
y.ıpmağa muktedir olmıyan iktısadi bünyesine yüzlerce milyon ağır-
1ıgmda borç y_ükleterek bi~g~n istiklalini bile kaybetme bahasına ya
pumış şeylerdı. Uydurma ıdi. Zorlama ile vücuda getirilmit eser kırın
tılarıydı. 

Bilmem hangi (Kasrı şehriyari) nin mermer sütunları, mevcut a
ğırlık vahidi kıyasilerile ölçülemez bir baskı ile kim bilir kaç bin türkün 
sırtını çökertmiı ve ezmiıti? Vatan toprakları üzerinde imar namına 
yapılmış bu hamakat abideleri, kim bilir ne kadar vatan çocuğunun yi
yeceğinden, yani hayatından kesilerek ödendi? Böyle oldu. Çünkü tan
zimatçılar yalnız, şekilde kaldılar, esasa gidemediler. Onu, onun ehe
miyctini göremediler. Eğer görmüş olsalar, milletin iç tekamülüne lü
zumu nisbetinde hizmet edebilaeler ve ileri yıllara büyük nisbette bir 
ümmilik devretmeselerdi hiç değilse yüz sene daha ileride olurduk. 

Ancak cumhuriyettir ki, bu büyük hakikate iki muvazi çizgi üze
rinden gitmenin lüzumunu bir prensip haline koydu. Çizginin biri kül
tür, öbürü imar. Bu çift rayın herhangi bir noktasındaki muvaziliği 
bozmnğn gelmiyeceği yeni anl8§ılabildi. Esasen imar, teknik demektir. 
Teknik ise bilgi ve melekedir. Bilmey~n ve işlemiyen fertlerle tekniğe 
dayanan bir imar çalışmasına imkan olabilir mi) 

Bunun içindir ki Kemalizm sistemi içinde kültür davası, ana dava
dır. Her ıey gibi imar da ondan doğuyor ve onunla yaşıyacaktır. 

8. Şükrü Kaya 

İstanbul da 
İstanbul, 2 (Telefon1-) - İç i'ler 

bakanı ve Parti genel sekreteri B. ŞUk
rli Kaya htanbula gehnif ve Haydar
pa,ada vali muavini, Emniyet mUdUrü 
\e dostları tarafından kartılanmıttır. 

lstanbula giden 
bakanlar1mız 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Öz
alp, Finans Bakanı B. Fuad Ağrah 
bayramı geçirmek Uzere dün akıam 
htanbula gitmi,lerdlr. 

Vergi kanunlar1nda 
yapılacak tadiller 

Finans Bakanı B. Fuad Ağralı

nın reisliğinde toplanarak vergi ka
nunlarında yapılacak değitikliklerin 
mevzuu Urerinde çalr'an komisyon 
ı,ınl bitirmi9tir. Komisyon hazırla
dığı esasları birer direktif halinde 
alakalı dairelere tebliğ etmi9tir. Fi· 
nans daireleri kendi dairelerini alli
kalandıran muhtelif vergi kanunları
Uzerindeki çalıtmalarma ba9lamıflar· 
dır. 

Hıuan • Ali YOCEL 

Adliyede terfiler 
Adliye bakanlıiı, yeniden bir tayin 

ve terfi kararnameıi hazırlamaktadır. 
Bu kararname projeaile 116 hakim ve 
milddei umumi tayin ve terfi edilmek
tedir, 

Ayakta tedavi edileceklerden 
ücret alınmıyacak 

İ&tanbul, 2 (Telefonla) - Belediye 
gelirini çoğaltmak makııadiyle hasta
hanelerde ayakta tedavi göreceklerden 
ücret almmaıı hakkında.ki tarifenin ta
limatnamesinin dahiliye vekaleti tara
fından ttddedildiği haber verilmekte
dir. 

Hikbnlere tahkir edici 
sözler söyllyen adam 

latanbul, 2 (Telefonla) - Galib a
dında biri evelki gün müddei umumi
likte hakimler heyetine karşı tahkir e
dici sözler söylediği için hakkında ta
kıbc!t yapılmış, hacir altında bulundu
ğu anlaiılarak, umumi hükümler daire
sinde muhakemesi yapılmak üzere ser
best brrakılmı9tı. 

Galib bugün de adliyeye gelmit ve 
hakaretini telrreır etmiştir. Hakkında 

yeniden zabıt tutulmuttur. 

ULUS 

Finansta 
yeni tayinler, 

Açtktan Bekir Sıtkı Çankırı hazne 
avukatlığına, Fehmi Zonguldak hazne 
.ıvul.:.atlıgma, Dervit BJC:ce genel di
tekıöı:;tlgü namHd': ğiııc, Ahmed Re
fik Sağlık l ıak.ırıl•gı ım•hasebesi dak
tiloluğuna, Niyazi büdce genel direk
törliliü daktiloluğuna, Muıtafa mer
ke2 muhaaebeciliği mümeyyizliğinc, 
Necati Celil D. D. Y. ifletme muhase
be memurluğuna Burhaneddin, Meh
med Ali. Mehmed D.D. Y. muhasebesi 
masa şefliklerine, Konya Ziraat ban
kası :nemuru Baki hukuk müşavirliği 
memuı uğuna, muntazam borçlardan 
Sabahaltin Maliye muhasebesi memur
luğuna, bildceden Refik ikinci mü
meyyı:aic.e, gwnriık muhasebesi cer
kik memur vekili Mazhar aynı muha
sebe tetkik memurluğuna, lç bakanlık 
muhasebe direktörü İbrahim terfian 
aynı muhaııebe direktöıh!Jüne, rıiidce
den Faik ikinci mümeyyi.z:liğe, vari
dattan İskender muhasebat genel di
rektJı li.ıgü direk.ör muavinliğine, hu
susi kalem daktilo&a Sadık muhasebci 
umumiye memurluı;t.rıa tayin edilmiş
Ier.;ir. 

Navlun ücretleri 
İ&tanbul, 2 ('l'defonla) - .bugün 

deniz ticaret müdürlüğünde fon der 
Portenin de iştirakiyle bir toplantı 
yapılnuı ve toplantıya deniz müessese
leri müdürleriyle bir kzıım amatörLer 
de i~tirak etmiılerdir. Toplantıda za
man zaman yükseltilen eşya navlunla
rının normal hadde indirilmesi mese
lesi görUtUlmü,tUr. 

Adana sokaklarında 

elektrik 
Adana. (Hususi) - Şehrimizdeki 

caddelere 100 lamba daha takılmuı 
kararlatmıt ve vaziyet firkete bildi
rilmiıtir. 

Adana berberlerinin 

dile ti 

David Zirkin 

Radyonuzda 
güzel bir konser 

Bayramdaki tatil günlerini dinle
yicilerine daha neşeli geçirmek isti
yen Ankara radyosu, programını zen
ginleştirmit. bu maksadla İstanbul
dan kadın okuyuculardan Bayan Mü
zeyyeni şehrimize getirmiştir. Bu 
Bayan bu akşamdan itibaren 'konser
lerini vermeğe bafhyacaktır. Bundan 
başka yarın akpm radyomuzda Ri
yaseti Cumhur flarmonik orkestra· 
sından solist viyolonselist Bay Da
vid Zirkin bir viyolonsel konseri ve
recektir. Avrupanın muhtelif 'ehir
lerinde verdiği konserlerle bUyük bir 
,ahret kazanmIJ ve enternasyonal 
çelistler arasında yer almı1 olan Bay 
Zirkin'in bu konseri çok güzel ola<:a
ğına 1Uphe etmiyoruz. 

Garb musiki 
notaları 

GOmrOk resminden 
muaf tutulacak 

Adana (Husus!) - Şahrlmlzdeki Memlekıctte garb muılldılnin yayı-
berberler, movcud tarifenin arttrrıl· mını artırmak mabadiyle musiki no
maaını istemişlerdi. Belediye encU- tatarının gU.mrUk resminden muafiyeit 
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mişlerdir. lanan kanun teklifi gilmriik enclime· 
nince ,u tekilde tadil edilerek heyeti 

Siyasal Bilgiler Okulu 
mezunlan toplantısı 

Eıki millkiye mezunları komiteıin -
den: 

Siyasal bilgiler okulu (millkiye) -
nun yıld!SnilmU münasebetile birinci 
kanunun dördüncü cumartesi günü 
akşamı saat sekizde Karpiç lokanta
sında bir yemek toplantısı olacaktır. 
Mcktebden meı.:un arkadaşların gelme
lerini rica ederiz. 

Dişi Sülün avlanması yasaktır! 
Avcılık kanununda dişi sülün av

laıunası yasak edilmiştir. Bu yasağa 
rağmen, İstanbulda ve Samsunda böy
le ıülUnlerin vurulduğu öğrenilmiş
tir. ükümet bu nevi avcılığı ehemiyet
le takib edecektir. 

umumiyeye .. -erilmittir: 

Madde 1 --8 haziran 1929 tarih ve 
1499 sayılı gilmriJA: tarifesi kanununun 
birinci ınaddesine bağlı tarifenin 354 
numara.sının (B) pozisyonu apğıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

B) Yazılmış veya tabedilmiş nota 
( cildli olanlar da dahildir) muaftır. 

İatanbulda ıııklı 
reklam ücretleri 

İstanbul, 2 (Telefonla - Belediye 
afişaj talimatnamesini JUbatta tekrar 
tehir meclisine verecek ve kabulü için 
ısrar edecektir. Talimatnamede ışıkla 
reklam fiatı şehrin gece tenvirini te
min için fevkalade ucuzlatılmıştır. 
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On senelik tekaüd 
maaşlarından vergi 

nasıl kesilecek ? 
Askeri ve mülkt tekaüd kanuniyle zeyilleri hükümlerine gö 

n;ıemurl~ra v~ya ~aaşa müstahak yetimlerine ve yahud varisi 
rıne v~len ikramıyelerle on senelik maaşlann vergi tevkif a 
nın tayın ve hesabında fina.s dairelerinden bazılarmm teredd .. 
de düştükleri anlaıılmıştır. 

MOstahzarlardan 
istihlôk resmi 

al.nacak 

Finans bakanlığı kanunun tatbik& 
tında yanlışlıklara mahal verilmeıne 
sini ve her tarafta seyanen tatbiki 
temin için finanı teşkilatına yeni b' 
emir göndermittir. Bakanlık bu e 
rinde, sicillen veya hükmen tekaü 

lspen!iiyarı ve tıbbı müstahzarlar
dan alınmakta olad istihlak relllllinin 
değiştirilmesi hususundaki kanun la
yihası maliye enci.mrnince §U şekilde 
tadil edilerek heyeti umumiyeye veril
miştir: 

sevkedilen zabitlerle askeri memu 
lardan hizmet müddetleri on be9 sen 
den atalı olanlarla aidllen veya ın 
murin kanununun 77 inci maddesi 
yahud 2919 sayılı kanunun Uçünc 
maddesi mucibince tekaüde ıevkedi 
len mülki memurlardan hizmet müd 
detleri yirmi seneye baliğ olmayanla 
ra, hizmet 1ıeneıi itibarile verilen 
ralar ile 65 yaımı dolduran veya n 
zife icabı olmıyarak malfil olan ın 
murlardan hizmet müddetleri 20 sene 
ye baliğ olmayanlara tekaüd kanun 
hükümlerine göre hizmet senelerin 
göre yapılan tediyeler hizmet mukabi 
li tazminat hükmünde olduğunda 
hizmet erbabı istihkakları gibi kaı.:anÇt 
iktisadi buhran, muvazane ve ha'll 
kuvvetlerine yardım vergilerine tabi 
tutulacaklardır. 

Madde 1 - 1262 sayrlı ve 21 mayıs 
1928 tarihli ispençiyari ve ubb1 müs
tahzarlar kanununun 16 ıncı maddesi 
a~agrdaki şekilde degiştirilmiıcir: 

('fürkiye dahı'linae ımal ve hariçten 
i thal olunan ınıistahzarlar, fiatrna gö
re istihlak re:;mine tjbidirler. Hu re
sun müstab:&ariarın zarflar üzerinde 
muharrer satış iiatı, 26 kuruştan (26 
dahil) .50 kuruşa kadar (50 dahil) olan
Jaraa iki, yiız kuru~a &adar (yüz dahil) 
cJlanlarda üs·, yüz kuruştan fazla olan
larda S kur.:ı~tur. 

Zarfları üzerinde muharrer satı~ ii
atı 2$ kuruştan aşağı olan mastahzar
Jar bu resimden muaftır.) 

Rumen Prikof takımı 
lstanbula geliyor 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Galata
aaray ve Pera kulilblerl Romanyanrn 
tanınmx, profesiyonel takmılarmdan 

Prikof'u bayram günlerinde ka11ılaş
mak Uzere İlltanbula davet etmişler
dir. 

Prikof yarın Pera ile bayramın 
UçüncU pazartesi gilnil de Galatasa
ray ile kartılatacaktır. 

Bu hafta yapılacak 
' llK lllU~IUI ı 

Bölge Futbol Ajanlığmdan ı 

Bu hafta yapılacak maçlar qağıya 
yazılmıştır : 
1 - Şehir Stadında t 

4-12-937 cumartesi gUnil ıaat 14.15 
de Harbiye İdman Yurdu - Muhafız 
Gücü birinci takımları .• 

Hakem: Kemal Halim. 
2 - Ankara Gücü Sahasında ı 

A: 5-12-937 pazar günü saat 10.30 
da Güvenç • Harbiye ikinci takımları .. 

Hakem : Hadi. 
B: 5-12-937 pazar günü saat 12.30 

da Güvenç Spor • Altınordu birinci 
takımları .. 

Hakem : Mehmed. 
C : 5-12-937 pazar günü aaat 14.30 

da Ankara Gücü - Gençler Birliği bi
rinci takımları .• 

Hakem : Sabahi. 

Verginin hesabında tazminatın ye• 
kOnu esas tutulacak ve bu tazminat 
maaı ve ücret mahiyetinde olmadı&ın• 
göre kanunlarda yazılı 20 ve 30 Jiralı1' 
muafiyet tenzili.tından bu gibiler is"' 
tifade ettirilmiyecektir. 

Tazminata iatihkak kesbettiği haldt 
henü2 kendiıine tediye yapılmadan &
len memurların kanuni mirasçılarına 
verilen paralardan alınacak vergiler de 
istihkakın yekQnu üzerinden hesapla· 
nacaktır. Böylelikle hizmet mukabili 
sayılan bu tediyelerden ayrıca veraaet 
ve intikal vergisi aranılmasma mey" 
dan kalmamıı olmaktadır. 

25 yaşını doldurmak ve yahud evlen" 
mek suretiyle maqlan keailen kız ço
cuklarile maap müıtahak yetimleri 
olmadan ölen mütekaidlerin 25 yaıın· 
dan yukarı bulunan kız çocuklarını 
verilen 2,5 aenelilç ikramiyelerin ye 
raiı, muva%ene ve liava lcüvv!tıtrnı• 
yardım vergiıi kesilecektir. 

Bir nüfusa isabet eden maaı mik
darı 300 kuruı ve daha atağı olduğıs 
ahvalde on aeneliği birden vcrilerelt 
alakaları keıilenlerln lıtihkakların· 

dan yalnız hava kuvvetlerine yarduıl 
vergisi kesilecektir. 

Ecelile vefat eden memurlardan 
hizmet müddetleri 15 ıeneden apğı o
lanların maaıa mUıtahak yetimlerine 
verilen paralar da hizmet mukabili 
tazminat hükmUne tabi olacaktır. 

Bu paralardan kazanç, buhran, mu"' 
vuene ve hava kuvvetlerine yardını 
vergileri, yetimlerin her birinin hiaae· 
sine düşen mikdar Uzerinden beaabla· 
nacak ve bunlar veraaet ve intikal ver" 
gisine tabi tutulmıyacak, tazminat 
mahiyetinde olduğu için de 20 ve 30 li
ralık muafiyetlerden istifade ettiril
miyecektir. 

.................................................... 
Küçük iç Haberler 
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30 sene ve daha fazla hizmet edenle
re tekaüd oldukları zaman verilen pa"' 
ralar hizmet mukabili ikramiye mahi " 
yetinde olduğundan bunlardan kaı.:anÇ• 
buhran, muvazene ve hava kuvvetleri
ne yardım vergisi kesilecektir. 

[l•tanbul, 2 Telefonla:] 
XTiftik sabtı - Son on günde 

1027 balye tiftik aatılmııtır. 

X Zeytin yağlar - Yeni mahsul 
zeytin yağlar piyasaya gelmeğe baş
dı. 

XTrakyada tenzili.tlı tarife - E
dirne aefalt yolunun açılmasından 
ıonra kamyon nakliyatı, bilhassa as
falt yolun geçtiği yerlerde çok inki
ıaf ettiği için, 9 uncu işletme mü
fettişliği tenzillth bir tarifenin tat· 
biki için devlet demiryolları umum 
mildlirlüğilne müracaat etmiıtir. 

X Karaburundaki fener - İzmirde 
Karaburunda yapılmakta olan deniz 
fenerinin in,aatınm bittiği haber ve
rilmektedir. 

xlstanbulda hayvan mezarlığı -
1stanbulda bir hayvan mezarlığı ya
pılmasına karar verilmiştir. Mezarlı
ğın Şişli ile KAğıdhane arasında ya
pılması muhtemeldir. 

X Çemberli laf meydanı - Çember· 
lltaı etrafında istimlak muamelesi 
bugün batladı. İstimlak bir ay için
de bitirilecek ve meydanın açılması
na başlanılacaktır. 

XSeyhan emniyet müfettiıliği -
Seyhan emniyet müfettigliğine jan· 
darına ön yUzbattlığından müstafi B. 
Şevket tayin edilmi,tir. 

X Burıa belediye reiıliii - Bursa 
belediye reisliğine seçilen B. Neşetin 
bu seçimi yüksek taadike iktiran et
mittir. 

Huzur ve sükOn 
düşmanlara ! 

zarfın içinde dinamit ve üzerinde 
Leon Blum adresi bulundu. 

Bayron'un, Şelley'in ölümlerin
den bir asır sonra yine A vrupada, 
hatti Afrikada bir "ısyan havası,, 

mı esiyor? 
Bu saydığımız i~leri yapanlar a

caba dünyanın huzur ve sükfin için
de ya~amasına tahammül edemiyen 
p!tikopatlar mı, yoksa balık avlzya
bilmek için 5uyu bulandırmaya 

kalkışan macera düşkünleri midir
ler? - T. 1. 

Mmal ve hakikat : 

Meıhur masaldaki kahraman -
lardan biriıi aeslenir : 

- Açıl kilid ! 
Ve ıu cevabı alır ı 
-Açılmaz! 
- Anahtarı nerede ? 
- Suya düıtü 7 
- Su ne oldu? 
- Öküz içti ! .... 
Sonunda ıu feryadı basar ı 
-Vay benim köae aakalmı! Ma-

aalda it böyledir. Halbuki haki
katte bakm, nasıl ı 

Balıkesirin Omer köyiinde Ali 
ile Osman bir evde otururlar. Bir 
gece Osman bu eve geldiii zeman 
kapıyı kilitli bulur. 

- Açıl kilid 1 Diye aeslene<:eği 
yerde Aliye baaar küfürü. Ali dı
ıarıya çıkar. O söyler, öteki söy-

ler. Ama ne anahtardan, ne sudan, 
ne öküzden bahsetmezler. Birbir~ 
}erine saldırırlar, bıçak çekerler. 
Şimdi Osman birçok yerlerinden 
yaralıdır. 

Masal bir kilid ihtilafmm bü
tün ııkmtıaını bir köse sakala yük
letir, hakikat ise ••..• 

Kara kışta bir düğün : 

Uunyanın çeııo çeııu haberlori 
araımda Pariıten gelen bir telgraf 
da tunu bildiriyor : 

"Zenci dansöz Jozefin Baker, 
dün Pariı civarında Krevkör kaaa
basmda J an Riyon isminde bir sa
nayici ile evlenmittir.,, 

Koyu renkli yıldız kocaya var· 
mak için, acaba, neden karakıtm 
girmesini bekledi? Ne dersiniz ? 

Bir lıaymhane ! 

Şu avrupaJuar iyidirler, h()ftur
lar. Aynı medeniyet ailesine men
sub olduiumuz için kendilerinden 
alacak çok derslerimiz, kapacak 
çok hisselerimiz vardır. Fakat ara
larında acaib tabiatlı olanlar da 
ekıik deiildir. 

Londrada çıkan bir Tit-Bits der
lW vardır. Bu derginin aon sayısın
da "Dünyada olan acaib feyler,, 
batlığı altında birçok §eylerden 
bahsedildikten sonra fU satırlar 

da yazılıyor : 
''Türkler, bütün Avrupaya kah

ve içmek adetini soktukları halde 
timdi kendi kahvelerini dıtarıdan 
ithal etmek mecburiyetindedirler. 

Şimdi hükümet, memlekette Iİ· 
kör içilmesini eıaılı surette tetvik 
etmekte ve kahvenin yasak edil
mesi için bir proje hazırlamakta· 
dır.,, 

Cumhuriyet Türkiyesini hala 
dördüncü Murad zamanında imit 
gibi kahveyi, tütünü yaaak ed~ek 
bir memleket halinde eöateren bu 
muharririn hayalhanesine ne bu
yurolur ? 

Göniil işleri ve baskill ! 

uzun zamanuana.>t!n ncadınlar 

dünyasında zayıflık moda idi. A
merikalı film yıldızı Mae West 
töhret kazandıktan aonra aemizli
ğin rağbet bulmağa baıladığı söy
lendi. Şimdi aon durum nedir, bil· 
miyoruz. Belki eaki ile yeninin va· 
aatiai alınmıt, balık etinde bulun
mak moda olmuıtur. Her ne de ol
sa, titınanlıkla zayıflıim güveye 
ve onun anaaile babaıına göre bat
ka, geline ve onun anuile babası
na &Öre baıka olması lazon gelen 
bir memleketin de mevcud bulun
duğunu ôğreniyoruz : 

Yugoalavyadaki çineene köyle
rinde Kelinler kilo'larma &'Öre aa· 
tılırlarmıf. Bunu yazan gazete iki 
türlü tarifeden bahsediyor: Bun· 
lardan biriıi farkı söyleyip göbek 
atmasını iyi beceren kızlara, öte
kisi bunları beceremiyenlere mah
suatur. Gönül iılerinde baskülün 
de vazife görebilec:eğini taaavvur 
edebilir miydiniz? 

Bu gibilerden ölenlerin ikramiyele· 
ri kanuni mirasçılarına verilirken 4 
vergiye tabi tutulacak, vergiler ikr•· 
mi yenin yekunu üzerinden hesab edi • 
lecektir. Bu ikramiyeler de hizmet mu• 
kabili olduğundan ayrıca veraset v• 
intikal vergisi kesilmiyecekti~. 

Vatani hizmetten maa~ alanlat 
Vatani hizmet tertibinden maaf a· 

!anların maa~larının da üç aylıklarını 
defaten vermek prtiyle ödenmesin• 
dair l.iyiha cüdce encüıreninc~ kabW 
cdilmiftir. 

Gece ısı sıf1rın altında 

4 derece idi 
Diln şehrimizde hava açık geçrnif• 

ısı &ece 11fırın altında 4, gündüz ıı· 
fırın üstünde 4 derece olarak kayde· 
dilmiştir. Dün yurdun şarki Anado
lu mıntakaaında yalnız Vanda hav• 
karlı, diğer mıntakalarda ise bulutlU 
geçmiftir. 

Dünkü yağııların karemetreye br• 
raktıkları su mikdarları Rizede 38, 
Trabzonda 34, Kiliıte 15, Giresund• 
14, Sinob'ta 13, diğer yerlerde ı-1Z 
kilogram arasındadır. Dün yurdda eıt 
düşük ııı sıfırın altında olmak üzere 
Ulukışlada 7, en yüksek ısı da sıfırııt 
Ustünde olmak üzere Antalyada 16 
derecedir. 
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Belçika ve Portekiz; 
sömürgeleri ve Almanya 
nı Avrupa hartasmda küçücük birer 
t ~~leket gibi görünen Belçika, Por
~ 1~ ve Holanda hakikatte geniı 
t ınurgelere sahib olan birer impara· 
orl~ktur. Belçikanın orta Afrikada 
ırenıı bir K .. .. . d fi 1 ongo somurgesı var ır. 

rıt ~ •ııda uzak ıarkta çok zengin aö
d Urgelere sahihtir. Portekizin elin • 
• de ıarki Afrika .ahillerinde Mo • 
~bik, garbi Afrika aahillerinde 
d tl&ola ve bunlardan batka da Ma
'Nera, Azor ve Verd adalan vardır. 
ı el 2aırnan sömürgelerin büyük dev• 
.: e~ arasında yeniden taksimi ı e
d eaı bahis mevzuu olaa, bu küçük 

e'Y)etleri bir telP.§tır alır. 
lie.lifa.ka • Hitler iÖl'Üpelerinden 

~ Cbeznberlain • C1ıautemps müza. 
~rele~inden sonra,, Portekiz ve Bel· 
le a Yıne teli.fa düpüılerdir. Eaa· 

11 Halifaks Almanyayı ziyaret et· 
lltetden evel de Almanyayı tatmin 
;::: için bu k'lçük devletlere aid 
b h' ıelerden bir kıammm verilme:oi a: ~ nıevzuu idi. Fakat her halde 
S.~1?1 görü§l'nelerinde Portekize ve 
b Çİkaya aid bazı aömürgelerden 
d~&edildiği artık gizlenmemekte
t ır .. Londradan gelen ve "resmen ne 
l eyıd ~ de tekzib,, edildiği bildiri -
en bir telgrafta deniliyor ki: 
"lr ı d ıt er, lngiltereden ve Franaa-

a.r Alınanyaya aid olan eski Kame· 
~r. \'e Togo sömürıelerini Portekiz· 

lln Angola'yı. Belçikadan da Kon -
io'y · ,u,, ıstemiı. 
. Fılhakika Kamerun ve Toııo in -

rltere ile Franaanın Almanyaya ko • 
aylıkla iade edebilecekleri iki aö

tnurgedir. Almanyaya aid olan diier 
'°~ürgeler Japonya ve İngiliz do
~ı~onları arasında taksim edilmiı
. etdır. Bu aömürgelerin Almanyaya 
~desi çok zor, hatta imkansızdır 

e Alınanya da bunları geri istemi • 
Yor. Fakat geri alamıyacaiı sömür
~ele~ yerine Portekizden Angola'yı, 
elçıkadan da Kongo'yu istiyor. E -

~~.aen Kongo'nun küçük });,r parçası, 
iti Uyük. harba kadar Almanyanın ıo.r
. , Afrika sömürgesine aid iken, harb 
'~de Kongo'ya ilhak edilmiıtir. 

lnailtere ile Almanya arasında Por• 
teiciz sömürgelerine aid pazarlık ya· 

''4.ıb. ilk defa olarak vaki olmayor. 
-in - do" iı iüıiku -vw-: 

te~ çok benzer bir halde iken;. bq
~l ~hamberlain'in babası Joaeph 
~lll&Qıberlain ile alman hükümeti ara
~IJ:ıda uzun görü,melerden aonra 
'tl89~ .~nesi~.de bir itilaf 0imzalanmııtı. 
1 u itilafa ıore, Angola de Mozambik 
il ·ı . &'ı tere ve Almanya arasında tak -
;ırn. edilecekti. Fak.at bu itilaf biliha
t e 11!aai vaziyetin değitınesi üzerine 
athık edilmedi. 

iti ~ngo'~a gelince; orta Afrikada
&o 

1 
u genıı memleket, geçen .urm 

ti ~arına kadar müatakil bir devlet
~l akat Belçika kralı ikinci Leo· 
llt d Yavaı yavaı burayı hakimiyeti 
k llla aldı. Önce Kongo Belçika ile 
ralın h .. . d b' 1 . . 11t· ıa sı uzerın e ır eımııtı. 

İıtıı~ci Leopold, Kongo'yu bir çiftliği 
'<ı 11 gibi idare etti. Fakat öldükten 
r llra kendi !tlhsına aid olan hakimiye-
tn aelr'k d 1 . • 'k 1 .. "a . ,,ı a ev etıne ıntı a etmesını 

Ye~Yet etti. Ve Belçika da bu vaai
tn aıne ile dir ki Kongo'ya ıahib ol-

ltftur. 

ol l\iiilkiyetlerinin menıei ne olursa 
ııı'Un, her halde muhakkak olarak 
ltet~Ylenebilir ki, bu küçük memle -
h der aörnürgelerini lngilterenin 
lıı r.

1
1rnile muhafaza etmektedirler. 

da.tı terenin yardımı olmasa, Holan· 
l~l Portekiz ve Belçika imparator -
lar İl't kııa bir zaman içinde dağılır
l!ıek lklParatorlukları muhafaza et
~\' lngilterenin de iıine elverir. 

"ela B k" ··k d l ti · torl u uçu eve er, ımpara-
İçi llklarını muhafaza edebilmek 
h. 

11 
Avrupa kıtasında lngilterenin ıi

Q~tini takib etmeğe mecburdurlar. 
tna dan baıka bu sömürgelerin Al
li ,tYa., İtalya ve Fransa gibi kuvvet
İııtÜ7let~.er~n ellerinde bul~u~ ~a 
bir t :ı: ~tnürge imparatorluiu ıçın 
kUçij:hlike teşkil edecekleri yerde 
,, Ve aciz devletlerin ellerinde ~u
dah aıı lngiltrenin menf aatlerme 

ta uygundur. 

dıı· •kat İngiltere 1898 senesinde ol
~-t~ gibi sıkııtığı zaman baıkaları -
t'ttı aıd olan bu aömürgeleri baıkala
~ Peıkeı çeker. Binaenaleyh Al
lııalcYa. İ~e umumi bir anla,maya var
l>0rt ı~ın giriıilen müzakerelerde 
de . 1e~ız ve Belçika sömürgelerinin 
l ı erı h ··1 • k ~~ •uru meaıne hayret etmeme 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
Çin tayyareleri Şanghaya 
doğru bir akın yapblar 

Japonlar da Nankin'e 
yaklaştıklarını haber 

oldukça 
veriyorlar 

Nankin •okaklarınJa Çin a•lıerleri 
Londra, 2 (Hususi) - Bugün Tok

yoda çıkarılan bir tebliğde şunlar kay· 
dedilmektedir: Şimal bölgesinde ja
pon kıtaları düşmanı takibe devam e
derek hemen Nankinin 7 5 kilometre 
şarkında bulunan Linkovdaki çin mev
zilerine kar§ı taarruza başlamışlardır. 

Japon tayyare filoları, bir ilkkanun
da Yangtse'nin sol sahilindeki Tien
şengkşiang iııtlhkıimlarını bombardı
man etmişlerdir. Hemen hemen tama
miyle tahrip edilmiş olan bu istihkam
lar iskat edilmiştir. 

Cenub oephesinde fasılasız olarak 
düşmanı takib etmekte bulunan japon 
kıtalarından bir grup, ı kanunuevel 
günü sabahleyin saat 7 de Liyang şeh
rıni işgal etmiıtir. 

Kvanteh'i işgal etmiş olan diğer bir 
g.-up iki kola ayrılau~tır. Birincı kol, 
Çin kıtaatmı takib etmekle beraber 
Nankinin 110 kilometI'C cenubunda bu
lunan Kienpinge yaklaşmıştır ve taar
ruza hazırlanmaktadır. İkinci kol ise 
Kicnping 9chdnln 30 kilometre garb 

• + • • ..J • 

lerlemektedir. ~ · 

Çinliler Şinldong' ı da boıalt
mağa ba§ladıl.ar 

Sanşhay - Nankin demiryolu boywı
ca ilerlemekte olan japon kuvvetleri 
Tangang istasyonunu ele geçjnnişler
dir. ~ehrin de zaptı bekleniyor. Çin 
müdafileri Şinkiang'dan geri çekilıne
ğe başlamışlardır. 

Halbuki diğer taraftan çinliler, Çin 
takviye kuvvetlerinin Kvangteh'yi ge
ri aldıklarını ve 20 kilometre kadar i
lerlediklerini bildirmektedirler. 

Şiddetli bir muharebe oldu 
~an~haydan bildirildiğine göre 'fan 

yang mıntakasında şiddetli bir mulıa
rebe cereyan etmektedir. Çinliler, Ja
ponların ıleri hareketine engel olmak 
ıçin nevmidane gayretler sadetnıek
t~dırler. J aponl .. r, çinlileri mevzile
rinden çıkarmak ıçın tayarelerle şid
detli bombardımanlar yapmaktadırlar. 

Japon kuvvetlerinin gerisinde 
ıuilu çirı askerleri var 

J"'t'vu vu.ıuııu namına sôz aöyıemeğe 
.. cııdnıyetli bir zat, hayretle karşılanan 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Bu zat, çin müfrezelerinin hali Şan
ghay ile .Nankin arasında ve japon 
di.lmdarlarının bulunmakta olduğu 
mevkie 100 kılometre kadar bir mesa
fede ve Yangtse üzerinde bulunan 1'..i
angyuon istıhkamlarını ellerinde bu
lunuurmakta olduklarını haber ver
miştir. 

Japon tayyareleri bugün bu iııtih
kam!arı bombardıman etmittir. Hava 
harekatı ilk defa olarak Yangtsenin 
şimal kıyısında ve bu istihkamların 
karşısında bulunan mevzilerden işitil
miştir. 

Çin tayyareleri Şanghay' a 
UM.ırruz ettiler 

talarınrn enternasyonal imtiyazlı mrn
takada yapacakları geçid rceminden 
doğacak her ttirlti hadiselerin mesu
liyetini kabul etmediklerini bildirmiş
lerdir. 

Bununla beraber, belediye pôlis kuv
vetlerinin yolları tahliye etmek için 
lazım gelen tedbirleri alacağı da ilave 
olunmuştur. 

İngiliz resmi mahafilinde tam bir 
ketumluk muhafaza edilmekle beraber, 
japonların bu tezahürlerin Londrada 
büyük bir infial uyandırdığı muhak
kaktır. 

İngiliz kıtaatı kumandam general 
Smollett, yarın Şanghayda yapılması 
mutasavver olan askeri geçid retımini 
japon makamatı nezdinde protesto et
miştir. Fakat ecnebi makamların yap
mış oldukları bütün tefebbüsler suya 
dil~ilftUr. 

Japon ordusunun 6nde bayrakları 
bulunan 6 taburu ile topçu kıtaatı, 
zırhlı otıomobilleri ve tankları imtiyaz
lı mıntakanm bqhca 10kaldarında bir 
VJ\,Cid rf'-"ml vsın .... .trr 

11ongkong meıeleıi hakkında 
japon lconaoloıunun beyanatı 

Hong • Kong, 2 (A.A.) - Hong -
Kongdaki japon koosoloeu her ne au
retle olursa olaun Hong - Kong hWtU
metini tıehdid etmif olduğuna dair o
lan ıayiaları katı surette yalanlamıf
tır. 

Konsoloı föylc demittir: 
"- Benim sö.ılcrim hiç fÜpbeıiz 

yanlıı tefair edilmiştir. Ben, yalnız ja
pon kumpanyaları ile münaaebatta bu
lunan müteahhidlcre tebdid mektupla
rı gönderilmesine nihayet verilmediği 
takdirde, bundan ingiliz - japon mü
naaebatınm mütcesair olacağı hususu
na alakadar makamların nazarı dikka
tini celbetmekle iktifa ettim.,, 

Şikkai' ye cuker çıkarıldı 
Hong - Kong, 2 (A.A.) - Elli bin 

japon askerinin Şikkai adasında kara
ya çıkmış oldukları haberi tekzib edil
mektedir. Bu adaya yalnız birkaç yüz 
asker çıkarılmıftr. 

Japonlar Tıingtm'a aaker mi 
çıkaracaklar P 

Tsingtas, 2 (A.A.) - Royter ajansı 
muhabirinden: Japonların buraya as
ker çıkaracakları hakkmda ortaya çı
kan şayialar ~erine Çin makamatı bü
yük bir paniğe tutulmuştur. Limanda
ki bütün gemiler, harekıete hazır bu
lunmaktadır. Bütün çin bankaları ka
palıdır. Belediye meclisi azaları §:Chri 
terke hazırlanmaktadır. 

Almanya t.ava11uUQ mı 
bulunmuı? 

Londra, 2 (Hususi) - Hankovdaki 
Royter muhabiri Almanyanın Çin ve 
japon anlafDUUlığında mutavaaııt bir 
rol oynadığını haber vermekte ve 'un
ları ilave etmektedir: 

Nankindeki alman elçisi ile Çank -
Kay Şek arasında görütmeler yapılmış 
olduğu söylenmektedir. 

Zannolunduğuna iÖre, Almanya: 

1- Japonyanın Çin arazisi üzerinde 
gözü olmadığını, yalnız Çin ile iktısa
di çalışma birliği yapmak arzusunda 
bulunduğu hakkında teminat vermesi 
ni, 

SömUrge iıinde 

Almanya, isteklerini 
yeniden tasrih eHt 

Fransız • lnailiı tebliğinin 
lklslerl devam ediyor 

Londra, 2 (A.A.) - Alınan ve ital
yan büyük elçileri öğleden sonra dış 
bakanı B. Eden'i %iyaret etmiılerdir. 
Mumaileyhin kendilerine aon ingili~ -
fransız görüşmeleri hakkında izahat 
verdiği sanılmaktadır. 

Brükıel'de 
Brüksel'de dıt bakanı B. Spaalc:, par

lamentoda dün neşrolunan ve Kongo 
hakkındaki Belçika görüıilnü bildi
ren tebliğ metnine müşabih beyanat -
ta bulunmuştur. DıJ bakanı manda al
tındaki arazi için de hiç bir müzakere
ye girişilmemiş olduğunu bildirmiş -
tir. 

Gazeteler umumiyetle dünkü tebli -
ği ve bugünkü beyanatı iyi karşıla
mışlardır. Senato sağ cenahı, Belçika
nın sömUrgeler Uzerindeki sarih hak
kını münakaşa mevkiine koyrnağa ma
tuf hareket aleyhine bir karar ıureti 
kr:aul etmiştir. 

Avuıturya ve Romanya 
Hava ajanıının Viyanadan öğrendi

ğine göre Avuıturya mahfilleri Lon -
dra tebliğini büyük bir memnuniyetle 
karşılamışlardır. Aynı ajansın Bükreş 
muhabirinin bildirdiğine göre de Ro
manya kamoyu Lonrda görü§IDCleri
nin neticesinden memnundur. 

Bir alman t.avsihi 
Alman ajansının bir tebli&inde Al.

nıanyanın aöınürgeler hakkındaki gö
rütü bir defa daha tasrih edilmektedir. 
Bu tebliğde, yapılan bazı neşriyat hi
lafına olarak Almanyanın yalnız eaki 
ıömUrgeleri.nin kendisine geri veril
mesini iıtedi&i, batka memleketlere 
aid aömUrgelerde gö&\i olmadılı, bu 
husuıta yapılan neıriyatın •ilkfuı iç.\n
de gö~ler yapılmuına engel ol -
mak gayninl takib ettiii blldirilmek-
... ;:ı :-

Filistin' de btıyuk 
bir yangın 

Kudüs, 2 (A.A.) - Geçen cece Tul
kerim fehrinin büytik bir binasında 
çclmııı olan yangın, hakiıJd bir fcltket 
halini almıftır. 
Yangın neticesinde bef kişi ölmilf

tür. Beş kişi de ümidaiz bir halde bu
lunmaktadır. 

Yangın çılanıı olan binada tutuşa
cak maddelerle dolu antrepolar vardı. 
Ve her tilrlU imdad hareketini imkan
sız kılmakta idi. 

Zabıta, birçok efhaaı tevkif etmi,tir. 

Halbuki Berlindeki D.N.B. ajansı 
bu haberi yalanlamıştır. 

Uzak fark anla§'IJ'UUlığı 
ve Amerika 

Vaşingtondan gelen haberlere göre 
diplomasi ınalıfillcri Tokyodan gelen 
ve Japonyanın yakında Çine barb ilin 
edeceğine dair olan haberler dolayı
siyle endişelidir. Böyle bir tetcbbüs, 
bitaraflık kanununun tatbiki mesele
sini bilhaaaa had bir hale getirecektir. 

Tokyodan alınan haberlere göre, ja
pon ukeri mahafili harb ilinmdan 
sonra abloka ilanını düfilnmektedir. 
Ve Ameri~a ile Japonya arasında bir 
takım Mdıseler zuhuru ihtimalleri bu 
yüzden artacaktır. Zira Amerika, ame
rikan gemilerinin japonlar tarafından 
ziyaret edilmesi hakkını tanımaktan 
daima kaçınmıştır. 

(;in gümrüklerinin vcuiyeıi 

Tokyo, 2 (A.A.) - Aaahiıinbun ga
zeteai japon hükUmetinin Şanghayda
ki deni% gümrükleri meselesi hakkın
daki noktai nazarını muhafaza etmek· 
te olduğunu Yazmaktadır. Bu mesele
nin doğrudan doğruya Çinle Japonya 
arasında yapılacak olan müzakerelerle 
halli lbı~dır, zira Japonya üçilncü 
bir devletın her türlü müdahalesine 
katt surette muarızdır. 

* Londra, 2 (A.A.) - Avam kamara-

11 Kemal,, 
11 Atatürk /1 

"Modern /1 

11 Romulus /1 
( Ba~ı ı. inci sayfada ) 

mi ve arka yüzünde ıu yazı vardır: 
"Kemal Atatürk, Modern Romulus". 

İngiltere, İtalya ve Fransa'da bi
rer mümessili olup, biltün dünya ede
biyatında tanımrut zevat cemiyetin 
azasındandır. Cemiyetin gayesi 
"Dünyayı daha sıkı kültür bağları 

ile bağlamak" tır. 
Bu madalyalardan biri 1932 de A

merika Cumhur Reisine verildiği 
uman, • Rozvelt cemiyete yazdığı 
mektubta demişti, ki: Cemiyetin ma
dalyurnı tapmak beni çok şerellen
direcelctir. Mark Twain'i çocuklu
ğumda tanımış olduğum için, bu şe
refim bilhassa artıyor!" 

Cemiyet, altın madalyalarım be,e
riyet çalışmalarının herhangi bir sa
hasında fevkallde bir muvaffakıyet 
gösteren §ahıiyetlere vermektedir. 
Cemiyet reisinin bu münasebetle A
tatürk'e yazdı~ı mektub 'udur: 

4 Sonte~rin 1937 

HSayrn Cıumhur Reisi iltatOrk, 
.. Lutfen kabul buyurduğunuz 

Mark Twain madalyasını büyDk 
memnuniyetle takdim ediyoruz. 

.. Mark Twain hayatta olsaydı, bu
gUn, türk milletir1e, gDlmesini ve ha
yattan zevk almasını iJğretmi~ olan 
sizden fazla hiç kimseye hayran ol
mazdı, !lkrindeyiz. 

''Derin saygılarımızla 
CyrU Clemen Mark Twain 

Beynelmilel Cemiyeti 
BB§kanr,, 

Mark Twain ve eserinden gelecek 
perıembe ıünkü sanat aayfamızda 
bahaedeceiiz. 

-
B. İvon Delbos 
Orta Avrupa'daki 
merkezleri ziyaret 

etmek için 
yola çıktı 

Faris, 2 (A.A.) - Dıt İfler bakanı 
B. Delboa saat ıs.ıs de timal eJdapreai 
il1', merlıtest " tarld Avrupa tflreal
nio ilk mıerhale9i olan Varpaya ba
~et etmiftir. Fn.ııaıs dıt bakanına, 
huıuai kalem direktörü B. Pierre Roşa 
ve direktör muavini B. Berar refakat 
eylemeJrtedir. 

Polonyanın Paria bUyUk elçiai B. 
Lukaaievitcs de aynı trenl~ hareket et
miştir. 

B. Delbol, trenin bllanuma on da
kika l:ala iatuyona gelmif, f, tı:>ğraf lar 
iılındılrnm, ainc filmleri çekihlikten 
&onra vagona binınittir. B. Delboıu is
tasyonda, parlamento nıesaiai dolayı
siyle meşgul olan ba§bakan namına 
müıtCflU' Bertran ile dıı itler milstep
rı dö TeNan, Yugoalavya elçili Puriç, 
Romanya elçiıi Cctıiano, Çekoalovak
ya maslahatgüzarı Frankovali, dış it
ler genel sekreteri büyük elçi Leje ve 
dış bakanlık erkim ıelamlaınıttxr. 

Lö Tan'ın bat mal«Jle•i 
Havaıı bildiriyor: Lö Tan gazetesi, 

başmakalesini, B. Delbosun orta Avru
pada Fransanın dostu ve müttefiki o
lan memleketlere yapacağı seyahate 
taiiıis etmektedir. 

Guete, bugünkü f8rtlar içinde, bu 
eeyabate atfedilmeai lazım gelen ehe
miyeti tebarüz ettirdikten aonra diyor 
ki: 

Çekoalovakya bir tecavüze 
uğrarMJ • •• 

"Kendisinin ıebebiyet vermediği bir 
LCcıılvüze mar:ız kaldığ1 takdu de Çe· 
kosl<ıvakyanın kendi b::ışına 1 ·ıra~da
cağı hakkında ileri s~rillen tez, yan
lıştır. Umumiyetle Avrupa ve hassaten 
Ingiltere ve Fransa, Avrupanın merke
zinde vukua gelecek derin bir değişik
lik karfısında, anlaşılması kolay se
bebler dolayıaiyle, alakasız kalamaz
lar. Tebliğdeki "fransız ve ingiliz ba
kanları, iki memleketin merkezi Avru
pada sükunun idameaindeki mliıterek 
alakayı kaydetmekle mcaud olmuştur., 
cümlesi bunu sarih ııurette tebarüz et
tirmektedir. 

Franaıs - ingiliz görii§ birliği 
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ITORKIYE BASINI i ........................................................ 
Hatay davası karşısında 

hassasiyet 
AKŞAM'da Ncaneddin Sadak Ce

nevrede kabul edilmiı olan Hatay ata• 
tüıünün hükümlerinden bahsederek 
diyor ki : 

"Statilnün elli ~inci maddesin
de, ikinci fıkra olarak deniliyor ki : 
"Mandanın devanu müddetince ban• 
lar yani (atatü ile ana yasa) mezkur 
mandanın ifasiylc telifi mümkün ol· 
duğu nisbette tatbik olunacaklardır." 
Bu demektir ki gerek statüde, gerek 
ana yasada yazılı olan bütün hü!t~m
Jer, tam bir ıekilde ancak Surıyede 
fransız mandaterli~i bittiği zaman 
tatbik olunur. O zamana kadar, m.:ı.n
da idaresiyle telifi mümkün olduğu 
nisbette tatbik edilir. Fakat yeni ida· 
renin 29 teşrini aanide meriyetc gire
ceğinin aynı maddede tasrih edilme
si gösteriyor ki, bu tarih yeni bir 
devrin mutlaka ba§lanııcı olacakbr. 
Ve iıtikli.lin ilanı hadisesi, manda i
daresiyle gayri kabili telif değildir. 

Bilakis mecburidir. fv1anda idaresi 
bu ilk mecburiyetini yerine getirme• 
mek, hatta bu badi.eyi ıilih kuvveti· 
le yalak etmek suretiyle Milletler Ce
miyeti kararından çıkan ilk teahhü
dünü bozmuştur. Milletler Cemiyeti 
konseyi, daha ilk adımda kararını ye
rine ıetirmiyen Franıaya ne diyecek, 
bihniyoruz, fakat Türkiye Hatay me
seleıinde tam bir hareket aerbestisi 
elde etmiı sayılır. 

Conevredeki müzakerelere iıtirak 
etmiı olan franaız ricali ve mütebas· 
aısları pek ila bilirler ki yeni rejimiu 
manda idareıiyle telifi mümkün oldu-
iu nisbette tatbik olunacait kaydini 
koyan komisyon, Fraıuanın Hatay• 
da bu yeni idareyi tedricen, adan •· 
dım tatbik edec:efini, bAlla bu yeni 
müstakil idareye ta.al bir §ekilde ve 
az zamanda eriıtirmek için bir nevi 
miirebbilik: vazifesi göreceiini DJ'• 
detmi,ti. Eğer fransıs idaresi, yeni 
rejimin tatbika bqlandığım ilin et· 
meyi dahi • Milletler Cemiyetinin sa• 
rih karanna rafmen • manda idaresile 
telif edemiyoraa, o zaman konsey ka
rarım tatbik için ilk prt franaız ida· 
resinin hemen timdiden Hataydan 
t.mamen çekilmesi olur. 

Hatay'm yeni idare tekline girme--
si için Milletler Cemiyeti Franaaya 
vazife .erdi. Türkiye bu vazifenin ya. 
pılac:ağma inandı. Hatay bu •yede, 
tıedricen aa aamanda istikliline uhip 
olacaktı. ilk aclancla aksi Nlbit olda. 
Basit bir milli aet:inç laidi...W, Ha
layda franıq idaresi bu kanlı awnza. 
raya büründürürae, yarın intibah ve 
aa.ire gibi kantık itlerde neler yapda· 
cağını kestiremeyiz. Türk efkin he-
yecandadır. Bu heyecanı, cumhuriyet 
hükümetine ve bu milli davaya ebe
miyet verdiğini her fırsatta izhar e
den Büyük Şefe sarsılmaz itimadı 
teskin ediyor. 

Hatay davaıı behemabal halledile
cektir.,, 

CUMHURIYE"rte Peyami Safa 
J'Ul)'OI' : 

"Cenevre itilifmdan evvel, onu• 
müzde iki yol vardı: Biri davayı ko
nufU'l'k ve anlaıarak, öteki de fazla 
söze hiç lmum bırakmayarak hallet· 
mek. Harb sonu tecrübelerinin hemen 
hepsi, dünya politikasında, bu ikinci 
yolun muvaffakiyete çıktığım göster· 
diii halde, biz, umumi sulha, Milletler 
Cemiyetinin prestijine ve nihayet 
Franıa ile dostluğumuza riayet ebnit 
olmak için birinci yolu seçtik. Fakat 
bu yolun çıkmaz olduğunu anladıfı· 
rmz gün Yenneye mecbur olduğumuz 
karan da hesaba katmamıı değildik. 
Bunun için, en ufak çıbrdıdan en bü
yük gürültüye kadar, Halaydan ge
len bütün seslere milli hasaaaiyetimi· 
zin olanca gereinliğiyle kulak verdik. 

Bugün orada fransız müstemleke 
memurlarının yıktıkları taklardan çı· 
kan gürültünün bir tek manası var
dır: Hatay'ın istiklati, Cenevre anla!
ması ve türk - franıız doatluğu yıkıl
mak isteniyor.,. 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen 
fÖyle diyor : 

"Arablık aleminin pı dakikada na
sıl büyük bir uyanma hareketi içinde 
bulunduğundan gafil bulunan Pariı, 
müstemleke politikacılarının Fransayı 
farkta ne kadar tehlikeli bir yola aev
kettiklerini elbet anlıyacakbr. Evet, 
Parisin anlaması )i.zımdır ki §arktaki 

lerj'l'rıdır. İngiliz ve fransız baıvekil
dett araaında yapılan müzakereler
'-ıı Soııra neşredilen tebliğden Fran
ii 111

1 
da bu noktai nazarı kabul etti

leb~~ aıılrnaktadır. MalWııdur ki bu 
fİild~~~ aöınürge meselesinin görü -
l-'ra gu ve bunun yalnız İngiltere ve 
"mı ~a:Yı ~lakadar etmeyip batkala
du· alakadar eden bir mesele ol-
1\.n~u neticesine vanldıiı yazılı idi. 
iti llfdıyor ki bu "bafkalan,, Porte -

:ı: Ve Belçika imiı. A. Ş. Esmer 

Çin tayyareleri bugün Şanghay böl
gesine karıı bir taarruz yapmışlardır. 
Çin tayyareleri, 3 mil yükseklikten u
çuyordu. Bu hava ıeferi bir aydan beri 
Çin hava kuvvetlerinin yapmış oldu
ğu ilk ııeferdir. Diğer taraftan japon
ların Nankine karşı yapmış oldukları 
bir hava taarruzu esnasında 30 Çin tay
yaresinin havalanmış ve birçok çin 
tayyaresinin havalanmağa hazırlan
makta olduklarını gördükleri haber 
verilmektedir. Çinlilerin 13 tayyaresi 
düşürülmüftilr. 

Şanghay' da büyük bir 
geçid resmi 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz diploma
tik mahafilinden öğrenildiğine göre 
Şanghaydaki ingiliz ve amerikan kuv
vetleri kumandanları japon kumanda
nına bir tezkere göndererek, japon ln-

2- Çinin komilnizm aleyhindeki mi
saka iJtirik etmesini, 

3- Japon kuvvetlerinin Çin arazisin 
den çekilmeaini teklif etmekte oldu
ğu haber alınmııtır. 

Hankovda.ki çin liderleri, Çinin sull: 
için müzakerelerde bulunmağa amade 
olduğunu, ancak bunun şimdiki halde 
yapılmakta olan müsellah mukaveme
ti terketmek manbını tazammun etmi
yeceğini söylemektedirler. 
Bazı kimseler, bu tekliflerin aami 

miyetinden filphe etmektedirler. 

sında B. Noel Bakerin sormut olduğ\: 
bir suale cevab veren B. Eden, İngil
tere hükünıetinin Japonya hilkümeti 
ne gümrükler meselesinin enternaayo
nal mahiyetini rnuhafaza etmekte ol
duğunu ihtar etmi' bulunduğunu söy
lemiştir. Bu sebebden dolayı muhasa
matm devamı esnasında gümrükler 
servislerinin yeniden tensiki maksadi
le herhangi bir itillf yapımladan evel 
kendisi ile istitarede bulunulmaaını 
beklemektedir. 

B. Delboa bir müşterek ingiliz -
franaız beyanatı ile kuvvet veril
mif bir halde, Varfova, Belgrad, Bük
reş ve Pragda, Franaanın olduğu kadar 
İngilterenin de fikir ve dü9ünceleri 
hakkında görüşmelerde bulunacaktır. 
Bu keyfiyet, hakkaniyete dayanan ve 
sulhu takviyeyi istihdaf eden hal su
retleri lehinde ihtimaller bulunup bu
lunmıyacağını muhtelif hükümler zi
mamdarları ile görUpek için B. Del
bo&a yilbok bir otorite vermektedir.,, 

mesele, sade bir Hatay meıeleai de
ğildir, bunun yanında bir de Suriye 
meselesi vardır; bu meselelerin ne bi· 
rini, ne de diğerini, huyları canlarının 
içine karı'mı' olan rnüstemlekecilerin, 
milletleri hürriyet ve istiklallerine 
dütman olan kafalariyle halledemez. 
Parisin bugünkü hükümeti, Suriyeye 
hakiki bir istiklal verip onunla dost 
olmayı, Hatay'm istiklaliyle oynamak· 
tan vazgeçip Türkiye ile anla,mayı 
temin etmedikçe §arktaki bu yara ka· 
panacak değildir. Dünya ile tesisine 
çalı,bğımız samimi sulh ve dostluk 
hesabına bunu açıkça söylemeye mec• 
bunaz.,. 
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E Her saatte Ankara Radyo 

~ ··~ , Müdaf aa!>ında. Bi'r 
INGİLİZ ZABİTİ. 

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

Neferler uzun bir çizgi halinde 
avcıya yayılmışlardı 

Çok geçmeden neferler kendile- önde mevzi almıt olduğum ıçın 
rine geldiler. Yürüy\i§ canlandı. Ge- bunlarla temu halinde bulunmak 
çen senedenberi askerlik edenler, emrini aldım. Neferlerimi buna gö
acmi efrada bir takan öğüdler veri· re yerlettirdim. 
yorlardı. Peksimetler yeniyor, mat· Bizim tarafımızda bayır oldukça 
ralar ağızlara götürülüyor, taka e- dik ve sarptı. Kartı tarafm meyli 
diliyor, hikayeler anlatılıyordu. daha hafif, irtifaı da on on, bet ka-

Biraz aonra yol kapanık bir ara· dem daha alçaktı. Gittikçe yülue
ziye girdi ve biz kolumuzun öteki len bir araziye bakıyorduk. Fakat 
batını göremez olduk. Bizden iki görüf aahamız mahduttu. 
yüz yarda ileriden giden çerkealeri Bu vaziyette teli.fa gelecek aaa
burada bulduk. Altı kitilik bir ön- ti beklemeğe batladık. Neferler J'İ· 
cü mangaaı çıkannıılar, kendileri yor, içiyorlardı; Fakat konUf1Dak 
burada durmU§lardı. yuaktı. Miralay ve Binbqı yayan 

Bütün gün gördüğüm ıeyler, iyi olarak yanımıza geldiler ve vaziye
yağlanmıt bir makine intizamı ile ti gözden geçirdiler. Geriye sider
devam edip gitmiıti. Sonradan ba- lerken nncak takonını da beraber· 
na anlattıklarına göre cenubta sağ lerinde götürdüler. 
cenahımızda bir haylı intizamaız- Düpnanı bekliyerek oturduğu
hklar olmUf, aonraları nularda muz, yahud yattığımız sıralarda et
bundan istifade etmiJler. Benim, rafnnız ne kadar aükUıı ve huzur 
buna dair kendi malôm.atım yoktu. içinde idi ! Parlak güne§ ıtıfı, dal-

Yolu sapınca bizim taburun ikiye Iar arasmdan ıüzülerek yosunlu ve 
ayrılmıı olan öteki bölüklerini gör- kokulu toprağın üzerine vuruyordu. 
dilin. Bunlardan ihtiyata bırakıl- Papatyalarla ada çiçekleri bana 
mıf olanlan biraz daha geride idi. kendi memleketimi hatırlattı. Şark
Binbaıı eıas kuvvetle birlikte idi. ta çok bulunan bülbüller, batımızm 
Yaver bizim yananızda idi ki Yüz- üzerindeki dallarda ötüıüyorlardı. 
batı bundan dolayı canı sıkıldığını Rüzgar, yaprakların arasında hul
aaklayamıyordu. Bu yaykaracı, te· yalı hulyalı fıııldıyordu. 
li.ıcı ve asabi adam, o gün geç va- Saat bet sularında öncülerden bir 
kit, yaralanmca Yüzbaıınm bundan çerkeı kota kota geri geldi. Hemen 
memnun kaldığmı sanırım. ablan bir top, bülbülün aeıini bir ö-

Saat dörtte yolumuz bir vadi ile Iüın sükutuna gömdü; tarla farele
keıiıiyordu. Çerkeıler durmutlardı. rini yerleriden tedirgin etti, tembel 
~ol dan ve vadiden elli kadem ka- tembel bir müdettir, hareketlerini 
dar daha yiiksek olan tepeyi do- ıeyrettiğim bu hayvancıklar kendi de
lanmııtık. Vadi, bir nehir gibi gö-
rün\b'ordu; fakat içinde ıu yoktu. liklerine kaçtılar. Gevıek duran a· 
iki tarafını da otlar Mb-ümüttü. Bi- damlar, aanki Üzerlerinden ııhirba· 
zim tarafta tek tük ağaçlar da •ar- zm tılıamıh aaaaı geçmif gibi top· 
dı. landılar; barbm bubar bavaıı bir-

B1D'ada Yüzbaır, bizim pleceii- denbire nme girdi. 
miz yere geldiğimizi söyledi. Çer· 
kesler atlarından indiler Ye yolun Patlayan bir nn topu idi. Bir da-

SAAT: 12 
S izinle beraber Ankarayı do

laJIDS.ya, fChrin uykuya dalış 
aaati olan on iki de b.f.şlıyacağız: yir
mi dört saatin içinde on ikinin bir 
husuıiyeti vardır. Eski cinayet ro
manlarını hatırlayınız: bütün katil
ler, hınuzlıklar, hep on ikide olurdu. 
Ankara için gece on ikinin tek husu
ıiyeti ise tehrin ağır ve sabaha ka
dar sürecek uykuya dalıf saati olma
sıdır. On ikinin bu damgası ıenede 
ancak bir kaç büyük bayram günü i
le değişiyor. O zaman Ankarayı da
ha çok seviyoruz. 

'Geçen cumhuriyet bayramının i
kinci günü gecesi idi. Bir arkadaşla 
beraber şehri dolaşıyorduk. Ana 
caddelerde yürümek zordu. Saat on 
ikiyi çok aşmıı olmasına rağmen,, i
tiyadını bırakan Ankarayı yeni bir 
hüviyet içinde seyrediyorduk. Sağ
lı aollu insan kalabalığının akışı a
rasına karışmaya ve hatta nereye gi
deceğini bilmemenin bile bir zevki 
vardı. 

Her cumhuriyet bayramının üç 
gecesi Ankara senenin bütün gece
lerinde özlediği bir hayata kavuşmuı 
gibidir. Aydınlık şehir, asfalt cad
deler günün her saatinde insan; neş
eli, hareketli, gülen, eğlenen insan; 
kahkaha ve müzik sesleri arasında 
meaud ve ıcn insan yığınları gör
mek iıtiyor. Ankarada bu varmıdır? 
Şu bir aatlik dolaşmadan sonra, hük
mü ıiz veriniz ..• 

ulus meydanından Samanpazarı-
na doğru çıkıyoruz.Köşede yal

nız İstanbul paatanesi açıktır. lçin
de altı kişi var. Karşıdaki Hasan pa
ta pasta aalonu, kepenklerini indir
miş, içerde temizlik yapıyorlar. Ana
fartalar caddesinde başka açık yer 
yoktur. Beı dakika içinde tek bir 
bo9 takai aşağıya doğru iniyor. Tak
ıi ıokağındıa sıralanan otomobillerde 
jOförler de uyumaktadırlar, 

Kartıdaki otellerin sıralandığı so
kağa giriyoruz. Bir müşteri, kapıyı 
açtırmak için hem zili çekiyor, hem 
hafif hafif yumrukluyor. Biliyor ki 

Şehir sabaha kadar 
derin uykuya dalıyor 
Ankaranın yanıbaşında gece saat 12 de 

petrol yakan mahallelerde uyku hayata 
ve harekete hakimdir: 

YAZAN: 

CEMAL KUTAY 
rcakaiyonauz kalmıştır: 

Sokaktan evine giren ankaralı 
doğruca yatağına giriyor 1 
Samanpazarına kadar cadde üze

rinde tam dokuz kişiye rastladık. 
Ses olarak bekçi düdüklerinden baf· 
ka hiç bir fCY yoktur. Arkad"'ımla 
beraber Cebeciye inen sokağa sapı
yoruz. Burası eski Ankara mahalle· 
lerinden bir sokaktır. Karanlrk, dar 
bir sokak. Köşe batındaki elektrik 
lambası olmasa yürümek çok güçle
şecek. Uzun sokakta iki evde ışık 
gördük. Bunlar, elektrik değildi. 
Petrol lambaları idi. Birisinden bir· 
de ninni sesi geliyordu: bütün husu· 
siyetleri, tezahürleri ve dekoru ile 
bir kasaba ıokakğı. 
Arkadaşım : 
"- Burada hala petrol yakan ev

ler var.Halbuki şehrin bir ana cad· 
desinin yanı başı .. ,, dedi. 

Kendisine hatırımda kalan fU ra
kamları söyledim : 
"- Ankaranın 17372 evinden 

5663 ü elektrik, geri kalanı petrol 
yakar. Nisbet, petrol lehine olarak 
üçte ikidir. Hele biraz daha apğıla
ra inince elektrik yakan eve rastla
mak güçtür. 

teriai olan bir varlıktır ki, o, ne ka
dar konforsuz olursa ols~n; hatta 
konfor değil de, içinde en tabii ihti
yaçları bulunsun veya bulunmasın 
daima mü,teri bulmaktadır. Ev sahi
bi, malının evinin bütün inşa bede
lini, araaaiylc beraber çoktan ve 
yıllar yılıdır amortize etmiştir. Bu
günkü en askari kira haddi bile, nor
malin çok üstünde olduğu için, evine 
yeni tesisler yapmayı, onu tamir et
meyi, hatta elektrik almayı bile dü
şünmüyor. Müşteriye gelince: bu 
mahallelerin en çok sakinleri, ufak 
memurlarla az kazanan esnafıdır. 

Otuz, kırk liralık elektrik tesisa
tı ile ışığa kavuşan evin kirası, ayda 
askari beş lira farkettiğinden, müş

teri de elektriksiz evden memnun
dur. Veya memnun olmuş gözükü
yor. Sokaktaki elektrik lambası ka
pısının önünden geçtiği halde, evine 
hala ışık almıyan ev sahibini, cum
huriyetin başşehrinde ya~yan ve bu· 
rada sermayesine en iyi para kaza
nan bir vatand8f olarak elektrik al· 
maaını temin etmek bir mesele ol
mu,tur. Petrol yakan evden yeni ha
yat'ı istemeğe hiç hakkımız yoktur. 
Belki bu ev sahibinin de haklı §ika
yctleri vardır. Yeni ev yaptıran bir 
dost; elektrik tesisat fiatlarının İı
tanbuldan bir misli fazla olduğun
dan dert yanıyordu. Bu it şehrin 

gerçekten büyük bir mevzuudur. 
On bet ıeneden.beri, Ankara evle
rinin dörtte üçü petrol yakıyor. l 

ANKARA : 

ÖôLE NEŞRİYATI: 12.30 M 
pla.k neşriyatı - 12.50 Plik: Türk ııı. 
si ve halk ıarkılan - 13.15 - 13.30 D 
harici haberler 
AKŞAM NEŞRİYATI: 12.30 Plik 

riyatı - 19 Türk musikisi ve halk 11\ 
rı (Servet Adnan ve arkadaılan) -
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.45 'f 
musikisi ve halk oarkılan (Müzeyyen v• 
kada§lan) - 20.15 Konferans: Parosit 
Nevzat - 20.30 Saksafon solo: Nihat 
&'İn (piyanoda Marael Bi) - 21 Ajatıl 
berleri - 21.15 Stüdyo salon orkeı 
(1- Puccini: Manon Leacaut. 2- Strl 
Lcs Baiscrı. 3- Gricg: Andante Sona 
Groımann: Caardas. 5- Adam: La P 
du Diable). - 21.55 • 22 Yarınki pro 
ve İltiklil mar§ı. 

1STANBUL ı 

ÖGLE NEŞRlYATI: 12.30 Plakla 
muıikiıi - 12.50 Havadis - 13.05 - 14 P 
la turk musikisi. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plakla 

muıikııi - 19 Radyo fonik dram: ( 
manaaı (lıtiklill harbi hatıralarındaıı 
19.55 .Boraa haberleri - 20 Necmi ve 
dalları tarafından türk musikiıi ve 
prkıları - 20.30 Hava raporu - 20.33 
mer Rıza tarafından arapça ıöylev -
Muzaffer Güler ve arkadaliları taraf 
türk mu&ikiıi ve halk pr.kıları • (Saat 
n) - 21.15 Şan: Julya tarafmdaıı ork 
refakatilc - 21.45 ORKESTRA: 1- C 
bini: Ali Baba, uvertür. 2- Kalmaıın: 
daa Füratin, potpourri. 3- Liszt: ra 
No. 12 - 4· Siede: Fatima - 22.15 
haberleri - 22.30 Plakla ıololar, ope 
operet parçaları - 22.50 • 23 Son ha 
ve ertesi &'Wlıin programı 

AVRUPA: 

OPEI<A ve OPERETLER: 14.10 F 
furt - 19.10 Liypzi&', Münib - 20 ll 
munstcr - 21 Roma, London - Regio 

uıo...ı::.~T.t<A .11..vı.~o:;ı.ı:.L'(LJ::.t<..l ve ı:ı 
FO.N.ı.K KON~.ı:..Kı.r.;.K.: lb .FranJd 
lb.:ı ~onıgsocrr - l!J ı.ondon • !<cııı 
- ıo .öenın, .A.omgı;uerı, VarliQv& -
.l:'raı - ~J. .örUJ1:se1, muano - ıı.30 Y 
- .t', .ı:. 'l' . - 24 .fraruuurt, Stuttgart. 

UJ.JA .MU ::ilKıı::ıı: ıo.ı:ı .K.01ouya - 1 
Praı - ıı.ıo Kolonya - 23.l!> .ı..uıem 
~VLO KONS!::.tU..~lU: 14.10 Laypı:ı 

17 .tjerluı - 17.l!ı Varıova - 17~!> v 
- 18.10.. Hamburg - 1Y.JO Brwae!, ı' 
- 20.JO Droıtvich - 21.15 Stuttprt. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v.L): 

Brealav, Könicıberı ve di&er alman iı 
yonları - 8.30 Breılav - 12 Hamb 
ı.ayp.zıc - 12.45 Stra.zburr - 15l.10 B 
lav - 21 Hamburr - 22 Liyon. 

O.RG KONSERLERİ ve KORO 
15.25 Hamburr - 16 Münib - 18.20 
nigıberg - 20 Kolombiya. 
HAFİF MUZlK: 8.50 Münib, Pr 

baJma dizilerek atlarmı geriye gön- kika seçmeden, eTTela eajnnızda
derdiler. Altı kiti atlarmda vadinin ki, monra -ı.-.... .ı...ırı ~-'--·'-
Öteıine denm eden yol üzerinden buna cevab verdiler. Batlangıçta a

ilerlediler. Kazma, kürekle bir mik·, tef yavafb. Faaılalarda her taraftan 
dar tahkimat yaptık. Jack'm ve be- gelen yankılan, uğultuları duyu· 
nim takonlarmuz eolda, müllzon yordum. Biraz 90DI"& toplar Wdat
evvelinki aaida yer alacaktı. Mev· maf a ve tiddetini arbrmafa batla· 
zilerimize tırmamn•k ta kolay bir dı. Gittikçe kulaklarım bu aMlere 
feY değildi. o kadar alıftı ki bu giirültüleri de 

~,.. _._. -..&&.··---··--· ...ı--,ı ... 

Ankaranın 17372 evinden 10881 ri 
neden hala petrol yakıyor? Bunun i
zahını, pek kolayca yapamazsınız. 

Elektrik pahalı.mıdır? Elektriğin 

pahalı olduğu niıbette petrol ucw:· 
mudur? Bütün Türkiycde, elektriği 
en ucuz veren 9ehirleri.m.Ude bile, fi
atların, devletin elinde bugün bir a--.-_.,..--..-. ,_.__,,.._.__ ___ ~~~~~ -·---~"".., ........ "_ 

- Sl.30 Berlin - 10.30 Ham.bur& - 1 
Berlin-1.2 Münib ve diier alman 
:yonları - 12.40 Becomünater - 14 S 
cart - 14.15 Berlin - 16 Brealav, 
burc, Stuttrart - 17.15 Kolonya, il · 
18 Berlin - 15l.10 Keza - 19.15 Sta 
-'dk:e.cit'"MublA.-ı;,ı:. ~ ;;mn. ..... 

- Sola açıl, ikifer al ! Neferler üzerimize parlayan gün91 gibi, bu· 
arasında altı artın aralık ! Sırala- nu da tabiatin bir h&diaeai gibi al
rm arası on arım ! Bet yüz metre· maia bqladun. Rua sülleleri, ait 
ye nitan ! gide, saflarımıza doinı yaklatl:J'Ol'-

Bu, benim hayatımda aldığım ilk du. Bazan b&§mıızm üzerinden VI· 

Jiarb kumandaaıdır. Benim verdi· z:ıldayarak geçtiklerini duyuyor
iiın ilk barb kumandaaı da fU oldu : duk. Fakat isabet yoktu. Sonradan 

- Sola d~ aola açıl ! Dizi kolu öğrendiiime söre benim taburun • 
ile mart ! aaı kıllllllla iki defa iaabet vuıku 

Neferler, uzun bir çizgi halinde bulmut, onlar da mevzilerini deiit
avcıya yayılmıtlardı. Kendilerine tirmefe mecbur olmutlardı. 
yere yatmalan, otlardan, afaçlar- Topçu atetinin birdenbire keail
dan, tatlardan kendilerini korumak meai Üzerine aarııldık. Ayni dakika
huauıunda iıtifade etmeleri emrini da ilerideki çerkealerden birili dört 
Yerdik. nala geri geldi ve ıu kumandayı re-

On dakika aonra sol taraftaki ko- tirdi : 
lun ileri bölüğü ora.ya vardı. Ben en (Devamı var) 

dır. Kapı yavqça aralandı ve oulci-
niı:ı mahmur bakıflı başı gözüktü. 
Mil9teri, kim bilir ne kadar zaman. 
dır, kapıyı beklemenin verdiği hid· 
detle ona çıkıJtı .ı 
"- Yahu! yarım saattir kapıda 

bekliyorum. 
"-A baymı 1 acn de her zaman geç 

geliHin. On birden ıonra otelin ka
pıamm kapandığını bilmiyor ınu
ıun? 

Müıteri içini çekti, b"'mı aalladı 
ve bir fCY ıöylemedcn içeri doğru 
girdi. Sonra gene çoğu bekarların o
turduğu bu sıra otellerin bulundu· 
ğu sokakta derin bir ıükQt ••• 
Samanpazarına çıkan yolu takib 

ediyoruz. Belediyenin kaqııındaki 
eczahane, nöbetçi olduğu için ola
cak, açıktır. Adliye sarayının kC>Je
sine kadar uzanan bu caddede bir 
nokta gezinen polis, bir de biz, iki 
arkadaş varız. 

Buraları yazın biraz daha hare
ketlidir. Gecenin geç saatlerine ka· 
dar giden gelen bulunur. Kış ve ıo
ğuk Ankara aokaklarındaki hareke
ti tahdid etmi9tir. Fakat bu tahdid 

bol enerji davaama yaklqmıf oldu
ğunu hiç bir zaman iddia edemeyiz. 
Büyük Kütahya aantralımızm latan· 
bul tehriı:ıe kilovatı nihayet ild ku
ruta elektrik aatacağını biliyormu· 
ıunuz? İfte bizim için ideal fiat bu
dur. İki kurııt. türk köyünü de ay
dınlatacaktır. 

Elektrik her eve girmeyince; ye
ni hayat da girmemektedir. Elektri· 
ği olmıyan evde bir radyo ıeai düJÜ· 
ne bilir misiniz? Yirminci aaır me
taı olan elektrik, kendisiyle beraber 
yeni hayatı, yeni z:aınanlar ihtiyaçla· 
rını, modem hayat tellkkiaini de 
beraber getiriyor. Ankaranın yanı 
ba•ında gece saat on ikide, petrol ya
kan ınahallelerde uyku, hayat ve ha
rekete hlkimdir. Fakat Trakyada 
elektriği olan köylerde gece saat on
ikide nete içinde olan insanlar ve 
radyo sesi duyuluyor. 

H er ankarah evine neden elek-
trik almaz: gene mesken buh

ranma temas edeceğiz. Bunlar, ek
ıeriyl kira evleridir. Ankarada kira· 
lık ev o kadar aranan, o kadar mü9-

yoldan; neıe ve hareket haa· 
reti duyarak, YenifChire gidiyoruz. 
Sibat enstitülerinin bazı odalarında 
ı91k var. lamet plf'l caddesinden 
Kocatepeye; Ulus Meydanmdan Ha
vuzbatına giden yolda otomobillere 
rastlıyoruz. Saat bire yakla1ıyor. 
Bu ıaatu göremediğimiz ve gezeme
diğimiz Ankara semtlerini dü,ünü
yoruz: aııl çok olan, Samanpazarı
nm arka tarafına düıen sessiz ve u-

yuyan mettir. Cebeci, bağlar, teh· 
rin kaleainin etrafında kurulan ma
halleler hep aynı dekor içinde ... Ar· 
kadqxm, 9u suali eordu : 

"-Bütün bu uyuyanlar, gülmek, 

eğlenmek, netclenmek, geç vakitle
re kadar oturmak isterle~ bi.dbiri
ne miaafirliktCJl bafka nereye gide
bilirler?., 

Saat tam bir ... Bir saatlik Ankara 
gez:memiz bitmiıtir: canı sıkılan, 

eğlenmek, gezmek, gülmek, okumak 
haıreti çeken her ankaralınm biribi
rine sorduğu bu suale acaba siz na
sıl bir cevab verirsiniz. ? 

DANS MUZ1Qt: 19.10 Frankfwt, 
burı - 22.30 Frankfwt, Stuttprt 
Milanl, Roma, Brükıel - 23.5 B 
- 23 • 23.30 Krakovi, Lembcrc, -
0.30 London - Re(ional - 23.30 ~ 
0.15 - 1 Droitvich - 24 • 2 Lükacmb 
o.ıs Tulu.z (Tangolar). 

Avcı yeleği alınacak 
Onnan koruma genel komu 

aabn alma komiıyonundan ı 

1- Orman koruma genel komu 
lık kıtaları ihtiyacı için (3500) a 
avcı yeleği kapalı zarf usulü ile i 
ıi 11.12.937 cumartesi günü aaat 11 
Ankarada yenitehirde orman ko 
genel komutanlık binasında yap 
caktır. 

2 - Avcı yeleğinin muhammen 
deli (4900) lira muvakkat temi 
(367) lira (50) kuruıtur. 

S - Avcı yeleğinin şartnamesi 
delaiz örneğini görmek üzere her 
komiıyona gelİneleri. 

4 - İsteklilerin şartnamede y 
vesikalarla beraber teklif mektubl 
nı ihaleden bir saat evetine kadar 
misyona vermeleri ilan olunur. 

(4348) 3--6619 

ahaliai gibi gündelik küçüle kaygıların, sündelik 
it ve güçlerin alelade ııkmtılarmı t&§ıyarak geçi
yordu. ilk zamanlar St. germaine'in veya Boul • 
Raıpaille'in arka kaldırunlarından süzülerek kı· 
rıtarak ve etrafına tatlı kokular Defl'ederek yürü
düiünü görüp de, bir Romanak: mülakata gittiği
ne hükmettiği genç ve güzel bir kadın, timdi, bili· 
yor ki, köıe baımdald bakkaldan bir kilo patatea 
almak için aokağa çıkmııtır. Şimdi, biliyor ki, ara 
aıra Luai'lerde rast geldiği silindir ıapkah, yakaaı 
canfes, gümüti redingotlu ve lüatrin kunduralı 

mutena ve zarif adam, dütündüğü gibi bir zengin 
kont veya bir Marquis değil, mesela hariciye ne
zaretinde iki yÜz elli frank ma&§lı bir arıiv mu
kayyididir. Artık biliyor ki, her uzun saçlı ve yu. 
varlak feulre tapkalı genç mutlaka filiz halinde 
bir büyük artiıt değildir. Bunlardan bir taneıi, 

BİR SÜRGÜN 
oldu : Gece yanıı budan bir ev; kılıç ta.kırtılan; 
boğuk feryadlar; bir kamçı sesi; Merdivenlerd
aıağıya ıürüklenen bir adam; bir minderin üze. 
rine, yüzü kuyun yıkılıp kalmıı bir kadın, kaÇlf&n 
hizmetçiler... Bu aürüklenen adam artık evine 
dönmiyecek, bu yakılan kadın artık bir daha aya• 
ia kalkmıyacak; ve dııarıda karanlık, Istanbulun. 
derin, ıaaız, koyu mezar karanlığı ... Ve bütün ban· 
lar ne için ? Kendiıinin bir kaprisi için.. Kencliai, 
hürriyetine kaVUflun, istediği gibi geHin, eilen
ıin, maceradan maceraya kotaun diye. Yani, alel• 
ade bir gençlik divaneliği yüzünden.... Doktor 
Hikmet; kurduğu facialardan daha müthiı olan 
bu hükmün altında ezildi, kaldı. Yatağmm tam 

karııaına düten eıvap dolabmm aynaaı, ona, iki 
büklüm olmut, ııaka bir ihtiyarm çökük gövdesi• 
ni aksettiriyordu. Bu gövde, kendi kendinden kor
karak irkildi, iki ince ve uzun bacak yatağın ör
tüleri altından sıyrılarak dıtarıya aarktı. 

ıanki doktor Hikmetin bu huauataki vehimlerini 
kökünden ıilmek ister gibi geçen aktamlarm bi
rinde, bir lokantada, gelmit, onun önüne dikilmit
ti. Elinde tuttuğu bir albüıne bir reıim çizmit ve 
onu iki buçuk frank mukabilinde ona vermek için 
Öyle taklabanlıklar yapmııtı ki, Eminönünde leke 

ilacı ::atan seyyar madrabazlar bile bu kadarına 
tenezzül edemez. Madeni inaanlıiın ulvi ve fera
gatlı mürtitleri teklinde taa&VVW' ettiği alim tiple
rine gelince onların bir örneğini de doktor F oia-

sard'm kuru ve yaklaıılmaz tahsında apaçık gör
müttü. 

Profesör Foissard • Salpetreire .• doktor Hikmet, 
yirmi gündenberi bu iki kelimeyi, beyninin içine 

aaplanmıf iki çivi gibi tafıyordu. "Foiıaardm dedi
jini yapacak mıyım ? Selpetreire'e ne -.akit gide· 

-35--
ceğim ? ,, Ve diıi ağrıyan bir adamın diıçiye git
memek için her sün kendini UYU§turucu ilaçlarla 
oyalayıtı gibi, bu teıebbüae her karar vereceği an· 
da, kendi kendine bir engel çıkarıyor, timdi git· 
meğe hazırlanırken, ya saat çok geçmiı oluyor, ya 
bava mutattan daha fazla bozuveriyordu. 

Bugün ise bir pazar olduğu için bu mesele biç 
te mevzuubabı değildir. Bundan dolayı doktor 
Hikmet, adeta, tatil gününde bir mekteb çocuğu
nun ferahlığını biaaetmektedir. Kendiaine bir aza· 
mi tembellik programı çizdi. Akf&llla kadar oda· 
ımdan dıtarıya çıkmıyacaktı. Gecelik esvaplan· 
nm içinde gerinerek, esneyerek ve canı isterse o
kuyup, canı iıterse dütünerek, bot. uzun, kaygu· 
suz saatler seçirecekti. Lavoboıunun bir gözünde 
kocaman bir dilim jambonla, ince ki.ğıda aanlı bir 

topak tereyaiı duruyor. Mutlaka bir kÖ§ede biraz 
da Felemenk peyniri olacak. Ragıb beyin tavıiye
siyle bir de kahve takonı almıttı• Şu halde öğle 
yemeği için aokağa çıkmasına lüzum yoktu. Dok· 
tor Hikmet, yiireğinde, adeta çocukça bir sevinç 
duydu ve küçüklüğünün cumalarını hatırladı. A· 
yaklarmda yumutak yijnlü terlikleri, sırtmda bay· 
deri rakalı, ıenit yenli pamuklu hırkaa~le Be-

YAKUB KADRi 
tiktaıtaki konaim aeaaiz Otlalarmda dol&f&ll oi· 
lan gözünün önüne geldi. Bu oilan ne kadar cı· 
lız, soluk ben.izli ve dermansızdı 1.. Ve bir büyÜk 
adama göre dikih:n.it uzun etekli entariaiyle, bol 
hırkamım içinde ne kadar zavallı, hatta ne kadar 
gülünçtü ! Bugün olduniu gibi o vakit te yalnızdı. 
Ne bir doıtu, ne bir akranı vardı ve kendi kendini 
avutmak için bulduğu oyunlar bet yatında bir kız 
çocuğunu bile tatmin etmiyecek kadar maDJ11aız, 
aaçma §eylerdi. Fakat, onun büyük, kara gözleri 
tembel tembel dolattıiı o tenha odalann her kö
ıe•inde ruhunu okıayan ve hayalinde türlü türlü 
cevelan sahaları açan neler bulmazdı. Divarda 
bir gemi resmi; tavandan aarkan bir avizenin bil-

lurlan; camlı bir dolap içinde babumm ikbal 
devrinden kalma nıtaıılan, sırma püakül ve ku
taklan; hatta hazan anneaiııin eaki düime kutu
su, onu, aaatlerce metgul etmeie kafi gelirdi. 

Bütün bu ,eyler, hala yerli yerlerinde duruyor
lar mı ? Birden, yiireği burkuldu. lıte, nerede iae 
bir a;y, belki daha fazla oluyor : Yazdığı mektu
ba henüz bir cevah gelmemitti. Trajik vakalar 
icad etmekte çok velôd ~yyeleai, bir an için
de, biribirinden korkunç )'Üz türlü faciaya aalıne 

"- Tak, tak ... 

Ne o ? oda kapıaı vuruluyor. Doktor Hikmet, 
az kalsın, lzmirdeki hizmetçinin tivesiyle Türkçeı 
"kim o ? ,, diye ıeslenecekti. Kendini toparladı. A: 
cele acele çoraplarını giydi. Sırtına yeni aldığı de
ve tüyii taklidi uzun robe de chambre'ını geçirdiı 

"- Entrez. 
Kapmm tokmağı dönüyor; fakat kapı açılmı· 

yordu. K()ftU, anahtarı çevirdi, kapıyı açtı. Etik· 
te hiç tananadığı bir adamın mütereddit kameti 
duru.yor. Bu, ne kapıcı kadının kocaıı; ne cİTaJ'"' 

daki Bakkalm çırağı, ne de bir poıta müvezziidir. 
Uetü batı düzgün, orta Y&flı efendiden bir adam ' 

(Sonu var) 
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Devlet Şurası Düzlük ve derinlik Çocuklara şeker 
Banam günlerinde teker yemek e . 

1 
.:ıyade çocuklarm hakkıdır, der-

i.it· Çocukların kendi fikirlerini ao
raraanız, onlar bu hakkı bayram 

urarır, çok teker yiyen çocuk ko· 
ıup oynasa. hatta büyüae de gene 
aağlam bir çocuk aayılanıaz. 

Ancak çok teker yiyen çocufun 
ditleri çürümesiyle tekerin güç 
hazmedilmeai. nefeaini kokutınuı 

lazım gelmez. Şeker ağızdan mide
ye ve bağırsaklara. girince hemen 
kana karıttıiından hazmedilecek 
bir tarafı yoktur. Midede kalmadığı 
için hazımsızlığa ve ağız kokuaıma 
da eebeb olamaz, çok §eker yiyen 
çocukların ağzı kokmaaı ditlerinin 
çürük olmaaından gelir. 

Kanun la.yihası 
Ulua•un "Sanat ve fikir., sayfala • 

rmı zevkle takib ediyorum. "Şiir ö
lüyor mu?,, anketi şimdiye kadar bi
ze, onunla meJgul olanlardan birka
çmm dÜ§üncolerini öğretti: Şairlik 

bir buhran geçirmek~ olabilir, fakat 
ezeli fİİr ölmiyecektir. 

~l7a.yan günlerde de iddia ederler. 

1 e e teker çukulataya karıtmıt o-
u_raa. haklarını tealim ettirmek için 
a.ırla.rnayla tehdide bile kalk.ıtırlar. 
d liekiınlere gelince. birçok ıeyler-

e olduğu gibi. çocuklara ıeker me• 
~eleainde de aralarında ihtilaf vaJ'l-

rr. Kiıniainin fikrine göre teker ço
hllklar için en iyi gıdadır. Kolay 
h a.zrnedilir, az mikdarda olduiu 
d a!de çocuğa büyiik kuvvet verir, 
• aırna hareket etmek isteyen çocu:un adalelerine lazım olan enerjiyi 
.~rnin eder, Sonra da kanda eridi
g~. Yakit hiç bir zehir bırakmaz. Sö • 
klln kısası, çocuğa hiç dokunmadan 
o()la;yca büyiimesine hizmet eder. 

nlln için çocuklarına sabah kah
\>altıaı olarak aadece üç dört parça 
eker. Veren hekimler bile ':ardır. 
aktıyle bizde de sabahleyın ço

cuklarına aç karnına tatlı yediren 
anneler vardı ama, onlar tatlıyı 
f()<:uğUn zihnini açşm, diye yedirir
erdi. Çocuğun hareketini temin 
edeceğini, büyiimeaine yardım ede
ceğini bilmezlerdi. 

1 
Buna kartıhk hekinılerden bazı

karının dü§ündüklerine göre, teker 
.olay hazmedilmez. çocuğun nefe
sıne fena koku verir. Hem de di§le
rini çürütür. 

1 
Hemen söyliyeyim ki §ekerin ko

ııy hazmedilmemesi, çocuğun nefe
~. e fena koku venneai dü§ünÜlecek 
ır mesele ise de diılerini ç.ürüttüğü 
P~k doğrudur. Çünkü çok teker yi
Yen çocuk onunla hem doyar, hem 
~e daha kolaylıkla ko§up oynadı
~rtldan baıka yemek yemeie İ§ta-

1 kalmaz. Halbu ki çocuğun sağlı
~1 için şekerden ba§ka §eylere de 
•htiyacı vardır. Şekerde ba§ka mad
deleri bulamaz. Di§lerinin sağlam 
~iması yediği yemeklerde kireç bu-
\Uımasma, benzinin iyi renkli olma-

11 gene yediği yemeklerde çelik bu-
1tıJunaaına bağlıdır. Şekerde bunla
l'ı bulamayınca diıleri çürür, benizi 

ra 

Kış, hiç umulmadık bir günde, bü
t" un şiddetile bastırdı. Herkes daha 
8 ~ ' oguklar başlamadan, kışa aid nok-
aanlarını tamamlamış bulunmaktadır. 
lie ·· 
1 

nuz, fU veya bu eşyası eksik olan -
ar, odun ve kömürünü almıyanlar 
Çarşı Ye pazarı doldurmaktadırlar. 

Bu arada bayram da geldi. Bir me -
:~r ıchri olan Ankarada, birkaç gün • 

1 ur, dükkanlar bayramlıklarını alan
ard~ geçilmiyor. 
liıç §Üphesiz az çok vakti ve hali 

Ye · b rınde olanlar. kıııla beraber gelen 
n ayranı günlerinde, yoksulları da u
b Utnıuyorlar. Hayır cemiyetleri bütün 
u Yardımlar için en iyi tevassutu yap

lllaktadırlar 
g liabcr aldığımıza göre, çocuk esir -
i' eme kurumu ile birlikte çalııan ha
r·l~c\'er bayanlarımızın te§kil ettikle
f~ıc·adın esirgeme kurumu mektebli ve 

ls tr Yavrulara 150 mekteb önlilğil ve 
O u•· d J un elbise vermek suretile yardım-

b \hulunmu! ve bayırlı bir hizmette 
tiu unarak çocuklarımızı sevindirmiş -

r. 

BUyUk Millet Meclisi encllmenle
rinde bulunan başlıca kanun layi.~a
rını Ulus sütunlarının müsaadesı nıs
betinde sıraaiyle tahlil ediyoruz. Bu
nunla meclisin büyük çalışma mevzu
larını ana hatlariyle memlekete bil
dilmiş oluyoruz. Bu kadarı bir gazete 
için, yerine getirilmi~ bir vazifedir. 
Ancak bu yazılar ilim, ihtııas ve va-

mu9tur. Ancak bu daJre için yeniden 
uzuvlar almmıyarak, diğer dairelerin 
reis ve adları arasından ıeçilerek 
tetkil edilmittir. Bu iki dairelerin 
ıbirleşmeaiyle de deavt daireleri umu
mi heyeti, yani (etki heyeti lliye) 
te§ekkill eıımkudir. 

nunu liyihasında bu vazlleyl şöyle 
tevzih etmiştir : 

A - HUkilmet tarafındaın tevdi olu
nacak kanun liyihaları hakkmde. mil· 
talca beyan ve nizamname layıhaları
nı tetkik etmek. 

Şekerin güç hazmedilir diye adı 
çıkması, vaktiyle sade §eker icad e
dilmezden önce balm ve pekmezin 
çok defa ağır hamur iıleriyle kan§• 
tırılmasmdan ileri gelmi§ti. Şekerin 
o fena ıöhretine biraz da Eflatun 
filozof sebeb olmuıtur. Bilirsiniz ki 
Eflatun §airlerle birlikte tatlıcıları 
da, zararlı adamlar diye, nıe~hur 
kitabında kurduğu cumhuriyetten 
dııarı bırakmııtı. O zamandanberi 
ıairlerin • sözlerine inanılmadığı 
için • zararlı olmıyacaklan anlatıl· 
dıiı gibi, tekerciler de yalnız teker 
yaptıkça cumhura zararlı olamaz. 
Filozofla birlikte eaki hekimlerin 
ianad ettikleri. hazımaızbğa sebeb 
olmak haaaaaı da bugÜn, olaa l>lıa, 
karııık hamurlarla ve karamelalar
la yapılan tekerli pastalara aid ola
bilir. 
Şeker mutedil mikdarda kaldık

ça. büyiikler için olduğu gibi, ço
cuklar için de lüzumlu, faydalı bir 
gıdadrr. Çocuklann uslu oturmala
rına hizmet etıneai de batka. Yara
mazlık ederek batınızı tutturan ço
cuğa ualu oturursa teker vereceği
nizi söyleyince. hiç olmazsa tekeri 
beklediii müddetçe rahat durur. 

Vakıa atları da tekerle terbiye 
ettikleri için, çocuğu ayni uaulle 
auaturma.k garip göriinürae de, bay
ram günü misafirleriniz geldiği va
kit baımızm selametini dü§Ünerek 
ve filozofların insanı nasıl tarif et
tiklerini hatırlayarak bu uaulün ku-
suruna bakmazsınız. 

G. A. 

ısranuuı rrenıen 
Bayram dolayısiyle İstanbul tren

leri çok kalabalık olmaktadır. Baıyra
mı geçirmek üzere İatanbula gidecek 
mebuslarımız dUn 19,30 da kalkan 
hususi bir trenle şehrimizden hare
ket etmişlerdir. 

Kadroları genişliyen 
pansiyonlar 

Kültür bankanlığı mevcud pansiyon
lar teşkilitmın genişletilmesi ve ye -
niden pansiyonlar açılmış olmasından 
dolayı kadrolarının genişletilmesi la
zım gelen pansiyonlar için 937 büdce
sinin N i§aretli cedveline yeniden ba
zı memuriyetler ve ilaveler koymak 
zarureti karıısında kalmıştır. Bakan. 
lık bu hususun temini için bir kanun 
projesi hazırlamış bulunmaktadır. 

Seker Bayramı 
Diyanet lıleri Rei•liğinden : 
4 Birinci Kanun 1937 cumartesi 

günü bayram olduğu ilan olunur. 
Bayram Namazı 
Saat Dakika 
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zife bakımından mevzularla alakası 
olanları, eserin daha iyi yapılmasına 
teşvik edebilirse, şüphesiz bu da 
Ulus'un a:yrı bir mazhariyeti olacak
tır. 

Husust idarelerle memurlar kanunu 
layihalarından evvelce bu sütunlarda 
.bahsedilmi,tir. Bugün de devlet fÜrası 
kanun layihası tahlil edileçektir. 1935 
mayısında Büyük Millet 1:'1e~li~ine 
verilen layiha beşinci devrenı? .ıntıha
bından sonra 1936 içinde dahılıye en
cümenince müzakere edilmiş, 1937 
başında da adliye encUınenine veril: 
miştir. Uyiha şimdi adliye encümenı 
ruznamesindedir. 

* Büyük Millet Meclisi.; milli . cidal 
yıllarında ve hatta kurtulu~u~ ılk se
nelerinde, yalnız memleketın ırade ve 
hakimiyetini temsil ile kalınamıştır. 
O, teşrii vazifesini yapmakla beraber 
devletin henüz yaratılamamış uzuvla
rı yerine de geçerek, bir çok idariw it
lerde başarmıştır. Bütün kayna.gını 
hayattan alan milli rejim, o yıllar ıçin, 
Büyük Millet Meclisinin sağlam bün
yesinde bir çok hizmetleri .t~plamakta 
zaruret kadar isabet de mülahaza et
miştir. Bu hizmetlerin teşrii bir mec
liste yapıldığını tabii bulmak için, 
o zaman içinde yaşanılan haya.t ~artla
rının - aradaki zaman mesafesının çok 
kısa olmasına rağmen - bu günkünden 
çok ve hatta pek çok farklı olduğunu 
düşünmek icabeder. Devlet şllrası 
1925 yılında Ankarada kuruluncaya 
kadar, Btiyilk Millet Meclisi encilmen
leri, şüraya düşen bir çok hizmetleri 
görmüştür. Meclis bünyesinde bir me
murin muhakemat encümeni yıllarca 
.1 - 3-..... ., ...... .....,,,,.,uol l~L.l.UUG.\. Y\,- .... ~...,, ., ..... ,.,.; 

yet şftralarına kadar geriye götürmi
yece ğiz. 

* Şftranın bünyesi, 1925 de Ş'öyle ku
rulmuştur: Bir reis, dört daire reisi, 
on altı aza ve aza sal!hiyetinde bir baş 
katib ile muhtasar bir tahrir ve idare 
kadrosu. Dört daire şunlardır: Tanzi
mat, mülkiye, maliye - nalla, deavi 
Bunların her birinde bir reis ve dört 
aza vardır. 

Bunlardan ilk Uç daireye idari dai
refer unvanı verilir. Bunların bir kı
sım kararları Devlet ~tlrası umumi he
yetinde bir daha tetkik edilir. Bu he
yet; türa reisiyle, daire reislerinden, 
bütün azadan ve baş katibten terekkUb 
eder. 

Duav1 dairesinin bir kısım kararla
rı da deavt heyet aleniyesinde tetkik 
edilir. Bir sene için diğer dairelerin 
az!iları arasından seçilen dört zatın 
deavi dairesi ile birlikte toplanması 
''deavi heyeti aleniyesi"ni teşkil eder. 

1935- maymnda B. M. Meclisine tev
di edilen layihada teklif edilen bünye 
~udur.: 

Tanzimat daireıi, Bir reis iki ad. 
Mülkiye daireıi, Bir reiı Uç azl. 
Maliye - nafia • iktiıad daireleri, 

Bir reiı iki az&. 
Davalar daireei, Bir reiı dokuı ad. 
Davalar dairesi iki tllt heyete ayrı

larak çalışacaktır. Daire reisi vazifeyi 
bu iki heyet araıında takıim edecek
tir. Heyetler, gene davalar dairesi a
zasından ıeçilecek Uçer ad.dan mllrek· 
keb Uç tahkik komiteıinden çycan it· 
leri tetkik edeceklerdir. 

Dahiliye encümeni; idad encUmen
lerdeki ıuinın azalmaaına taraftar ol
mam19, eaki ölç.Uıilne çıkannıı ve bir 
dava daireıinin iki heyete ayrılmuı 
yerine Lki mUıtakil dava daireai ku
rulmasını daha uygun bulmugtur. Bu 
esua göre encümen 9Qrayı beı daireye 
ayırmaktadır. Bunların her birinde 
bir reiı ve dört azl bulunacaktır. Bi
rinci ve ikinci dva daireleri reiı ve a
zalariyle birleıerek dava aleni heye
tini tCfkil edeceklerdir. 

Gerek meclise gelen teklife ve ge
rek dahiliye encUmcninln tadiline gö
re devlet 9\lruı kadroıuna yeniden bir 
daire reiıiyle dört ad girmektedir. 

Dahiliye cncilmcni, devlet tilrası 
müddei umumUiği va.zifeıinin mua
vinlerden birisine muvakkaten veril
mesi esasını da değittirmiştir. Encil
men milddei umumilik vazifeıinin tam 
bir istikrar ve ihtisasla yapılması ve 
bilıhaaaa bu nıakanıa geleceklerin aali 
hiyetle çalışınaları için layihada yap
tığı tadilde Büyük Millet meclisince 
seçilir az;~ derecesinde müıtakil bir 
müddei umumi bulundurmayı teklif 

etıniftir. 
..., ..... ıet şurası uınumı ncye\l teK.111• 

te ve dahiliye encümeninde aynen var
dır. 

Devlet şQrasmm kendine aid his
metleri görmek üzere - eski teşekkül
lerine yakın olarak - iki dereceli birer 
heyet daha kurulmaktadır. Reislik di
vanı, devlet şurası reisinin reisliği al
tında daire reisleriyle umumi katibin 
topl&ıunaaından, devlet ştirası encü
meni, bir daire re.isinin reisliği altın
da üç azanın toplanmasından teşekkül 
etmektedir. 

* Teşkilatı esasiye kanunu, devlet şu-
rasının vazifesini tayin etmiştir. Bura
ya B. M. Meclisince ıeçilecek reiı ve 
azAnm ili.ın, ihtiaaa ve tecrübe sahibi 
mUhim İJlerde bulunmu9 zatlar ola
cağı da ifade edil.ı:ııi§tir. Ana kanu
numuzla fQraya verilen vazifeleı 9un
lardır. : 

İdart dava ve ihtila.fları ril'yet ve 
hal. 
Hüküınetçe ihzu ve tevdi olunacak 

kanun liyihalan, imtiyaz mukavele ve 
şartnameleri üzerine beyanı mütalea. 

Gerek kendi kanunu ve gerek bqka 
kanunlarla verilen va.ıifeleri ifa. 

B - Kanunların, nizamnamelerin 
göıterdiği işleri görmek . 

C - Hükümet tarafından havale o
lunan her türlü mesele hakkında mü
talea beyan etmek. 

ç - İdari davliları rU'yet ve hal-
letmek. 

Biz burada yalnız vazifenin ana hat
larını hatırlamakla kalarak şC1ranm 
her dairesine, umumi ve Aleni heyetle
rine dilfCn hizmetleri uah,a girmeye
ceği%. Ancak layihadaki yeni bir kaç 
esasa kısaca temaıı yerinde olacaktır. 
~imdiye kadar devlet şüraaına dava 

açmak için altmıı günün geçirilmeme
ıi lhmıdı. "Her nevi idari muamele 
ve kararlara uıulen tebliğinden ve ida
d vazifeyi ifa vesileıiyle vuku bulan 
fiiller hakkında icraya ıttıla tarihin
den" itibaren 90 giln içinde alakalılar 
idari kaza yolile devlet ı<ı.rasına dava 
açarlar. Bu müddetin uzatılmıg olmaaı 
ile dava sahihlerinin müracat imkanla
rı hayli genişlemektedir. Hak arama
nın bir zamanla takyid edilmesi, 
hakkın korunmaaı için esaslı bir müey
yidedir. Ancak %amanın iyi ölçülmesi 
icabeder. 

lki aylık bir mühletin Uçe çıkarıl· 
maeı davacılar lehinde bariz bir fayda
dır. Uyihada bunun teklif edilmesi de 

gösteriyor ki cumhuriyet vatandaşla
rı böyle bir imkina kavuımak devresi
ne irişmişlerdir. 

Devlet şurasında kad karara bağla

nacak davaların aleni heyete veril
mesi yeni liyihanın esaslarındandır. 

Filhakika bir mevzuu iki dava daire
sinin birleşerek muhakeme etmesinde
ki sihat nisbeti şUphesis tek daireye 
nazaran çok yüksek olacaktır. Bu da 
bir çok davalar için kuvvetli bir isabet 

Giyabi kararlar için bir itiraz yolu 
açık bırakılmıştır. İadeyi muhakeme
den istifade yolu biru daha genişle

tilmiJtir. 

* Başvekalete bağh olarak bir çok 

mevzular da devleS;in tetkik ve müşa

vere uzvudur. Bundaki muvaffakiyeti 
hükilmetçe kolaylıkla ve süratle en i-

sabetli kararların alırunaıunı mümkün 

kılar. 

Devlet şurası, kapısı her yurddaşa 

açık bir dava makamıdır. Burada dava

ya, devletin kanu?latına ve nizamları
na bunların tatbik edili9inc karşı açı
lır. Vatandqlar, gene kanun ve nizam
larla ta9ıdxğı hakları, onların tatbiki 
sırasında kaybetmemelidir, devletin
de bir çok hakları, bu yüksek mahke
menin adalet hissine bırakılmıştır. 

Cumhuriyet; bu kadar mühim vazife
ler görecek devlet uzvunun kuruluşu 

üzerinde dalına emek vermiıtir ve ver
mektedir. 

Dünkü sayfatda, arkadaşım Yaşar 
Nabi, bunun kadar ciddi bir mevzua 
temas ediyor: Düzlük 11• derinlik ve 
diyor: "Edebiyatm:uzm en mühim 
meselelerinden birinin aathili1' olciu
ğunu itiraftan kaçma bilir miyiz? 
Sathilik ve kolay rağbeti!., 

Hatta topraiı derin kazmak, fazla 
cehdi icabettiğinden. güçtür. Zama
nmıızın çok beğenilen aoayal ve eko
nomik kanunlarından. biri de en a.z 
~ayret - eaki tabirile - si.yıakal 
kanunu değil midir? Fazla cehdle az 
gıcyreti, aarımız, düzlüklere iltifatı 
teıvik etmek awetile uzlattırmıştır. 
Vakıi. traktör ve pulluk toprağı de
rin kazabilmektedir. Fakat en az 
gayret kanuni hükümlerinden uzak
latmıyarak muharrire derin yazdı • 
rabilecek vaaıtalar henüz keşfedile
nıemittir. Bunun akaine a-elinee; bü
tün vaaıtalar timdiden elimizdedir .•. 

Yapr Nabi, "Edebi mahaul bizde, 
kendini bu mealeie vereni beslemek
ten uzaktır." diyor. Bu fikri bir mü
ıahede olarak kaydetmeliyiz. Ancak 
bu, düzlük ve derinlik meselesinin 
ıebeblerinden biri dahi değildir. 
Hanııi derin yazanı bu memleket aç 
bıraktı ? 

Bir iki müıabedemden de ben 
ba.hsedeyim : Gündelik gazetelerle 
mevkut dergilerin baakı aayısı iki 
yüz bini geçmektedir. ve miıbalega
ya düımekaizin bunları yarım mil· 
yon kitinin okumakta olduğunu farz 
edebiliriz. imdi, bu gazete ve dergi
lerdeki yazılara dikkat ediniz: Düz
lük bunların ba§lıca vaafıdır. Bu ya
zıları yazanlar bedava mı yazıyor
lar? Fakat batka zihniyette diyarla
ra mahsus olan Amerilıan11ari gaze • 
t•cililt, bizdeki teklile, muharriri 
hep düzlüğe aevketınektedir. Ve 
düzlüie ah~akta olan be§ yÜz bin 
kişi de, derinlik kar§ısmda hissedi
len bat dönmelerini, gün geçtikçe, 
biraz daha kuvvetle duymaktadır. 
Halbuki bizde, derinlik değil, hatta 
uçur11tn karşıeında cesareti kırılma -
yan okurlar vardır ve kitab dağıtma 
ve satma tetkilatmm dayanılmaz ek
sikliğine ve kötü niyetliliğine rağ. 
men, bu çeşid okurlar sayısı da, de • 
rin muharriri sefil bırakmıyacak ka-
dar çoktur. 

Evet, bütün kusur okurda değil
dir. Fakat onu düze alrıtınnakta de
vam edecek olunak, bir gün, bütün 
kabahati ona yükletebiliriz. Ve o za-
man, ortada ne düzlük, ne derinlik 
nıeaeleai kalır; Nasreddin hoca gibiı 
"Tam açlığa alıttığı sırada ... ., der ve 
tatarız. - N. B. 

Almanca bilen kadın daktilo 
alınacak 

Müzik Öğretmen okulu direktör• 
lüğünden: 

Okulumuza (75) lira ücretli (iafeai 
okula aid) almanca bilen bir kadın 
doktilo alınacaktır. 

İsteklilerin 10.12.937 cuma günü &a· 

at 13 te sınavları yapılmak üzere müs~ 
bit evrakları ile birlikte Ankarada 
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1931 yılında devlet şürası kanunun
da bazı değişiklikler yapılmı§tır. Bu 
hem bünyeye hem de vazife ve usul iş
lerine müessir olmuştur. Bu tadile gö
re ikinci bir deavt dairesi daha kurul- Dahiliye encümeni devlet fQraaı ka-

müzik öğretmen okulunda bulunmala-
Kcmal ÜNAL rı. (4354) 3-6634 

kokluyorum. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
bir düzenbaz olmuştum; hislerime ta
bi kalarak isyan ettim. Sonra, sonra 
ne oldu? Aşka bir konca gibi açılan 
bir kalbi bu isyanımla kırıp döktüm. 
Ve bu tamir kabul etmez bir cinayet 
oldu. 

Sıra servilerde, evimdeyim. Kapıcı 
odası önünden fırtına gibi geçiyor ve 
kapıcının beni bu kıyafette görmesini 
istemiyorum. Benlik en büyük acılara 
da galebe çalıyor. 

Karnım aç, akşam yemeği zamanı da 
çoktan gelip geçti. Ne tunaf şey t Ha
yatımın böyle karma karışık saatlerin
de bile vücudum muhtaç olduğu gıda
yı bekliyor. 

peşi sıra koştuğumu düşünerek ıstı
rab çekmiş olması lazım. Bununla be
raber kendi acısını unutınağa çalışa

rak beni teselliye uğraşıyor. 
Yeni hayatıma iyi bir hareketle baş

layamaz mıyım? Yalnız kendimi düşü
neceğime bir yeis gününde alınıp ge
tirilerek evin eşyasından biri gibi bu
raya yerleştirilmiş olan bu kızcağızı 
düşünemez miyim? 

-34_ Nakleden: N. B. 

UYANIŞ 
lll;canırn Güzin - sana böyle hitab et
lıt ille son defa olarak müsade et - ca
lttı~ GUzin, artık gidiyorum. Kendimi 
far a~ış olduğum karanlıklara tek
CJi donuyorum. Saadeti ebedi olarak 
fa~den ~~ırmış olmakla müte.essir, 
birn t sahıbı olmadığım cesaretı kal
diy de bulabilmiş olmakla mağrur, gi-

010tuın. .•• 
YorŞu anda ilk iyi harekette bulunu
tcah~ ... Demek ki kötülük beni henüz 
le -~r etmiş değildir ...• Bu hareketim
ilsı~ heta intihar etmif oluyorum, fakat 
Se . ayatı belki bu sayede bulacağxm .. 
\te~ı ka!bediyorum, ancak hiç bir kuv
de senı daima sevmekten beni mene
ıtıe~e~ .. Ve senin hatıranı kirletıne
ctrni ıçın _ ~ mezbeleye bir daha avdet 
cu .Yecegım. Senin sayende, canım 
gö~1~·. g.öz.lerim, hayatım müddetince 
talt YUzlinün mavilikleri ile dolu kala-

tır. Allaha ısmarladık I" 
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Cici 
l'aksinin aynasında birdenbire gör-

düğüm çehrem beni hakikate irca et
ti. üözleri deli gözleri gibi bakan, kar
ma karıtık saçlı, titrek dudaklı, pan
car gibi kızarıp limon gibi sarı yüzlü 
adam demek ki benimi 
Üşüyorum. Tabii: Ne başımda şap

kam ve ne de sırtımda paltom var. Pen
cereleri kald[rıyorum. Ani olarak tesi
ri altmda kaldığını bu korunma hissi 
aklanı başıma getiriyor ve bir kaç sa
at eveli düşünebilmeme imkan veri· 
yor. Zizi'den kaçarak Yakacıktaki 

köşkten bir çılgın gibi fırladım ve 
Pendiğe kadar koşarak geldim. Bir 
tirene atladım. §imdi lstanbuldaymı. 

Çın çın öten kulaklarmıda otomo
bilin ve şehrin gürültüsü var. 

Bitti, artık her şey bitti 1 Tiril tiril 
titriyor ve Zizi'yi bir daha göremiye
ceğime bir türlü inanamıyorum. 

Fakat her şey bitti. Bir kaç saat e
vel Güzinin nişanlısı idim. Küçüle el
leri, yumuşak ve ılık, ellerimin için
deydi. Gözlerinde sevginin il!ihi ışığı 
parlıyordu. 

Ben ne yaptım? Adi bir .dalaveracx, 

Bitti, hepsi bitti 1 'Gençliğimle bir
likte, ruhuma taınamiyle intibak eden, 
dünyada bir eşi daha olmamak lazzm 
gelen bir kalbin bütün tefkatini, bü
tün muhabbetini kaybettim. 

Evet her şey sona erdi ; fakat ortak
larımın iğrençliklerinden de, o kq ka· 
tı kalbli amcanıdan, o karma karışık 
mizaçlı Hüseyin Tuğruldan, insanı .ka
dınlıktan iğrendiren o prenaeı eaki· 
sinden kurtulmadllll mı? 

Güvenilecek hiç bir !CY kalmadı; 
sefil, fakat artık rahat yaşayamıyacak 
mıyım? 

Otomobilin buğulu camlarından 
gördüğüm yolcular yuvalarmı ararken 
biribiriyle çarpışan, itişip dürtiişen 

böceklere benziyorlar. İçlerinden ba
zıları ışıkların yer yer aydınlattzğı 
yağlı çamurlar arasında sürünerek ka
yıyorlar. 

Yarın ben de onların kap kara kala
balığı içine karışacağım, ben de onlar 
gibi harabeler arasında günlük nafa
kamı arayacağım. Kanadlarını istiye 
istiye kemirmiş, çiçeklerin güzel ko
kusunu teneffüs etmiş olmakla sar
hoş bir kelebek gibi artık yerlerde aü
rlineceık, fakat toprağı eskisi gibi ken
dime yabancı bulmıyacağxm. 

Dairemin kapısı önünde cebimde a
nahtar olmadığı aklıma gelerek si
nirli sinirli vurduğum kapı derhal a
ı;ılıyor. 

- Ayaklarının ıeainden gelenin ıen 
olduğunu anladmı. ... 

Cici, her zamanki siyah elbisesi ile 
karşmıda ... Şa§ırmadan, sorguya 1 üzum 
görmeden beni karşılıyor: Sahibi dö
nünce onu finoda böyle karşılamaz 
mı? 

Yemek odasındaki masa iki kişi i
çin hazırlantlllf. Buna hayret bile et
miyorum i zira son günlerde başıma 
öyle ICYler geldi ki Cici'nin bir başka
sını bulmuı olınasını da tabii görebi
lirim. 

- Birini mi bekliyordun, Cici? 
- Evet, seni ... seni her gün bekli-

yor, ve heı; gün sofraya böyle tabağını, 
çatalını koyuyorum. ... 

Bu kadar allka, beni memnun ede
cek yerde kızdırıyor: 

- Budalaca bir şey ı 

- Neden? Hakkını yok mu imiş? 
Seni bekleye bekleye nihayet işte ge
tirdim. 

Evet, belki hakkı vardı: Tilki gibi 
döne dolaşa nihayet eve gelmedim mi? 

Susuyor ve mutbaktan gelen yemek 
kokusunu bi le an 

Yemeğe oturuyor ve iştiha ile yiyo
rum. Cici, yüzüme bakarak beni. tazib 
etmemek için olacak, bafını tabağın
dan kaldırmıyor. 

Beni böyle kabul ederek doyurduğu 
için mi, neden, Cici'ye iltıfat etmek is
t1yorum: 

- Biliyor musun yavrum, işler hiç 
yolunda değil! 

Beni karşısında görmekle gülümse
yen gözlerme ragmen hilzünıu duran 
başını kaldırıyor: 

- Buna hiç şa~dım ... İşler yolun
da olsaycıı"geımezdin 1 

Sonra birdenbire tasalanarak ; 
- .H.tiseyın ·ı uğru! ba'şma bir iş mi 

getirdi? 
- Hayır, mesele o değil 1 
Birdenbire ytireğime bır keder çök

tü ve gözlerim doldu. Cici, iskemlesini 
yanıma çekerek sordu: ~ 

- Neden böyle müteessirsin, Sü
leyman? Sana bu ıstırabı veren bir ka
dın mı? Her kadın Cenan gibi olmaz ... 
Değil mi? 

Elindeki peçete ile gözlerimi sili
yor. Bu kadar sadelik, bu kadar men
faatsizlik beni müteessir ediyor. De
mek ki Cici de beni seviyor. Şu hal-

- Cici, yarın gidiyoruz. 
Gözleri ve dudaklariyle gülüyor. 

Fakat bahtsızlığa al1f1I11Ş olduğundan 
bu sonsuz saadete birden bire inana

mıyor: 

- Bugün böyle söylliyorsun ... Yarı
ı;ı.a kadar kararın acaba değişmiyecek 
mi? 

Kararımın ne kadar katı olduğunu 
ona isbat etmek için masaya bir yum
ruk vurarak tekrarlıyorum: 

- Cici, yarın gidiyoruz .... 

Sonra, bu karardan geri dönülmi
yeceğini anlatmak ister gibi ilave edi
yorum: 

- Yarın, sabahleyin erkenden bir 
döşemeci bulup buraya g.etirirsin. .. 
Nemiz var, nemiz oyksa hepsini sata
rız. Hüseyin Tuğrula ne kadar borcum 
kalmışsa hepsini veririz ve İstanbul
dan ebedi olarak uzaklaşırız. 

Cenan teşekkil etmiyor, başını o-
muzuma dayay özlerini kapayarak 
hülyalara dalı} .. 
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YURDDAN GÜZEL RESİMLER 

Amasyanın kuş bakışı bir görünüşü 

Vapurda Deve kini buna derlcı- • • ı~lc •.• 

(irkin bir hadise oldu 

Bir kadına 
s1rnaşt1 la r 
İzmir, (Hususi) - 1ıtanbuldan 

f mıire gelmekte olan Konya vapu
runda çirkin bir h!dise olmu§, Kani 
ve İsmail adında iki ph11 vapur lima 
nımıza demirleyince polise teslim e
dilmitlerdir. Bu adamlar, yolcular
dan Bayan Mahmure adında ve ya
nında üç yaşında çocuğu bulunan bir 
kadına sarkıntılık etmek suçiyle nö
betçi mahkemesi huzuruna çıkarıl
mışlardır. Zanlılar: 

- Yolculuk Sleminde Bayan Mah
mure ile ahbab olduklarını, başka bir 
tey yapmadıklarını söylemişlerdir. 

Davacı kadın bu yolcuların ken
disini pek fazla rahatsız ettiklerini 
iddia etmiştir. Suçluların sabıkaları
nın sorulması için muhakeme baıka 
bir güne bırakılmıştır. Muhakeme
den sonra hikim zanlılara hitaben 
demiıtir ki: 

- Şunu hiç aklınızdan çıkarma-. . 
ym kı, bu memlekette erkek de, ka-
dın da, küçük de herkes yalnız başı
na seyahat etmek hakkına mali1ctir. 
Zorbalık devri geçmiştir. Zanlılar 

tevkif edilmiJlerdir. 

Bir koca 
:Y anlıt bir illçla 

karısını 
öldürdü 

Balıkesir (Hususi) - Şehrimizde 
çok feci bir hadise olmuş, hasta ya
tan bir kadın bir yanlışlığa kurban 
gitmiştir. Facia şöyle olmuştur: 

Ege mahallesinde oturan çorapçı 
Ali Rıza, hasta bulunan karısı Nuri
yeyi doktora göstermiştir. Doktor 
B. Ferid hastayı muayene ettikten 
10nra bir reçete yazmış ve hariçten 
kullanılmak üzere bir ilaç vermiştir. 

Ali Rıza, şişenin üzerinde "ha
riçten kullanılacak" yazısı bulunma
sına rağmen kadıncağıza yanlışlıkla 
ilacı içirmiştir. Kadın biraz sonra 
zehirlenerek ölmüştür. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Müthiş bir facıa 
Azgın bir deve sahibini 
öldürerek intikam aldı 

Aydında bir gürette birinci gelen Jeoe 
Aydın (Huauıi Muhabirimizden) - Karapınar nahiyesine 

bağlı Hacıali köyünde etine az tesadüf edilen müthi1 bir facia 
olmu1tur. Hadiseyi tafsilatiyle anlatıyonım: 

~ge bölgesinde develer güreştiri
lir. Bu güreıter ç.ok heyecanlı olur. 
Çok geri bir zevkin ifadesi olmasına 
rağmen bu güreıler büyük bir kala
balık da toplarlar. Bir çok meraklılar 
da güreştirmek üzere develer yetiştirip 
beslerler. Bu azgın ve hırslı pehli
van develere burada "Tülü" derler .. 
Hacıali köyünde Kara Osman adın
da bir köylünün de bir tülüsü vardır. 
Bu tülü azgınlığı ve insana saldmşı 
ile köyde şöhret bulmuıtur. Tülü, sa
hibi Kara Osman ve oğlu tarafından 
vakitli vakitsiz dövülerek terbiye e
dilmektedir. 

Kara Osman dört gün evel tülüyü 
gene dövmüştür. İnsafsızca ve müt
hiş şekilde dayak yiyen tülü kinini 
içine akıtmış ve fırsat kollamağa 
başlamıştır. 

Kara Osman, hadise günü yalnız 
başına tülünün yanına girmiştir. Tü
lü, sahibinin yalnız olduğunu ve et
rafta kimse olmadığını anlayınca 

Kara Osmanın üzerine hücüm etmiş
tir. Kara Osman, her gün kendisine 
karşı sessiz ve itaatli duran tülünün 
niyetinden habersiz olduğu için: 

- Ooo, kara oğlan 1 diye devenin 

boynunu okşamak istemiştir. Fakat 
gözleri kin ve intikamla dönen, ağ
zından köpükler fışkıran deve, ken
disini okşamak için uzanan eli kapın
ca Oımanı havaya kaldırarak ağaçla
ra çarpmı§, ve yere fırlatmıştır. 

Ne olduğunu, neye uğradığım an
lıyamıyan Kara Osman, yerden kal
kıp kaçmağa başlamıştır. Fakat kin 
ve intikamla şahlanan deve, tekrar 
Kara Osmamn üzerine hücum etmiş, 
zavallı adamı ayakları altına almış

tır. Kara Oamamn bütün haykırma
larına aldıran olmamış, deve zavallı
yı ayaklarının altında eze eze bay
gın bir halde bırakmıştır. Kara Os
man biraz sonra kendine gelir gibi 
olmuş, gözlerini açtığı zaman, kin
dar devenin yanı başına çömelmiş ol
duğunu, ve büyük bir hırsla kendisi
ne baktığını görmüştür. Kara Osman 
biraz kıpırdanmak istemiş, fakat de
ve, her kıpırdanışta adamcağızın bir 
yerini dişleye dişleye didikleye di-
dikleye zavallıyı öldürmüştür. . 

Azgın ve katil tülü nahiyeye ge
tirilmiş, ve kudurmuş olmasından 
§Üphelenilerek müşahede altma alın
mııtır. 

Tarih 
Yurdu 
Ayd1n 

BU SEIBİ 
KAZILARDA 

Kıymetli 

Eserler 

Bulundu 

Aydın kazalara tarihi 
aydınlatan eserlerle dolu 
. Ayd~n, (Huıuıi Muhabirimizden) - Tarihten evvel ve sonra

ki devırlerde eğe bölgesinde y&§&yan türklerin yarattrklan eser
lerin çoğu ilimizde toplanmııtır. 
Aydın ilinin her köşe ve bucağın

da bunlara rastlanır. Tarih bakımın
dan çok büyük kıymet ve ehemiyeti 
olan bu abidelerin zamanımıza kadar 
mevcudiyetlerini muhafaza edebil
meleri ilim meraklıları arasında hay
ret uyandırmaktadır. 
Ecdadın bize yadigS.r bıraktıkları 

bu hamelerin kıymetini takdir ede
miyen eski idare, bunların bir çoğu
nu yabancı müzelere göç etmelerine 
göz yummu9tur. 

İlimiz çevresinde evvelce meydana 
çıkarılan eserler Didin mabediylt> 
Milet Priyen şehirleri ve Afrodit şe· 
hir ve mabedidir. Bunlardan başka 
henüz kazma değmemiş bir çok tarih 
hazneleri olduğu gibi, yukarda adla
rını bildirdiğim mabet ve şehirlerde 
de kazı işi tamamlanmış değildir. 
Bunda isabet de vardır. 1902 ve 1912 
yıllarında Karacasuda Geyre köyün

l Afrodit mabedi 

L
arab~.l~~i~~en bir 

gorunuş . ........... _______ -ı 

Konyada bir ev 

halkı birbirine girdi 
Konya (Hususi) - Bordabaşı 

hallesinde bir aile kavgası olmuş, 
ba ana oğul biribirine girmiştir. ff 
dise şudur: İbrahim ile oğlu !sına' 
uzun zamandanberi kavgalı imişler 

İsmailin karısı Şefika da bu geçi 
sizliği körükliyormuş.. Geçen giı 

gene bir kavga esnasında İbrahim 
line geçirdiği bir ustura ile oğlu 1 
maili birkaç yerinden yaralamış, İ 

mail de babası İbrahimi sopa ile k 
lundan yaralamış analığı Şefil:ayı d 
dövmüştür. Ağır yaralı İsmail hast 
h,aneye kaldırılmıştır. 

deki Afrodit harabelerinde araştırma ili 
yapan ~:ansız mmı~rine arkadaşlık ~J\~r:o.:.:~'f~;:· .. ~. ----"t'!~~~~~~~ll!"!~~.,. ..... .;;;~;::;::;~~--
eden hukflırıet komıseri · Denizlide t.!:·~"~":',,;,•,.;,c· • ... .. ~ .. "\:·,1.''"''1.-..--....::ii~'. 

yan gelirken, bir çok kıymetli eser- ~~~.~: 

b ık .,,/'~· 
a ı h!la yana yakıla anlatırlar. ,.,.;.'(.~ 

!erin Luvr müzesine gittiğini o civar "tf1J.: ~ 

~WJil Diıiim h.tii k nııtt h.. i.~~~ 1
· 

cıin feterruatı'Yfe Herrın ~sıHi ll,~~~·)0:::1:,~5_~··~~~~~~~2~-""---'-'---~· 
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nırım. 

Afrodit mabedinin bulunduğu Af
rodiıryas şehri harabelerinde, cumhu
riyet hükftmetinin müsaadesiyle son 
günlerde İtalyan alimlerinden c. 
Jakobi tarafından yapılan araştırma
larda yeniden bir çok milhim eserler 
meydana çıkarılmıştır. Bunlardan bir 
küçük taşın bile kaybolmasına mey
dan verilmeden tamamen İzmir dev
let müzesine gönderilecektir. 

Bugüne kadar çıkarılan C9erler; 
sütun üzerinde duran yüksek kabart
ma heykeller, firizler ve korniılerden 
ibarettir. Miladdan sonra birinci yüz 
yıla aid olduğu anlaşılan bu çok kıy
metli ve mühim eserler, Anadolunun 
yerli sanatkarları tarafından yapılan 
bu nadir kabartmalar, o zamanın zevk 
ve his inceliğinin bir miyarı sayıl
maktadır. 

İlimizin di~er çevrelerinde yapıla
cak kazılarda, tarihin henüz bilinme
yen bir çok noktalarını a'Ydınlatacak, 
Türk tarih tezinin bütün cihan alim
lerince hayranlık ve takdirle karşıla
nan ehemiyetini daha ziyade tebarüz 
ettirecektir. O. Becerik 

Bir berber 
Doktorluk yaptı Ye 

Bir çocuğu 
öldürdü 

İzmir, (Hususi) - Bayındırda müt
hit bir facia olmuı, kendisine doktor 
süsü veren Osman adında bir berber, 
bir çocuğa kocakarı ilacı vemıit ve za
vallı yavrucuk biraz 10nra ölmüştür. 
Hadise şöyle olmuıtur : 

Mustafa adında bir adamın bir bu -
çuk yaşında İsmet ve altı yaşında Yu
suf adında iki çocuğu birden hastalan
mıştır. Cahil baba ,köyde doktor ge -
çinen berbere müracat etmiş, berber 
çocuklara ilaç vermiştir. Bir buçuk ya
şındaki yavru hemen ölmüş, diğeri de 
ağır surette hutalanmıştır. Osman ya
kalanmış, evinde yapılan araştırmalar
da birçok ilaçlarla cerrahi aletleri bu
lunmuıtur. 

lzmirde geçim 
İzmir (Hususi) - Ticaret odası

nın yaptığı bir istatistiğe göre son 
ayda şehrimizde hayat yüzde üç pa
halılaımı,tır. Bu artma yakacak fi. 
atlarından ileri gelmiftir. 

Edirnedeki modern • 
cezaevı 

Burası suçlular için bir 
terbiye mektebi olmuştur 
Malılrumlar naııl 

yaşıyorlar 
Edime (Hususi Muhabirimiz

den) - Edimede üç sene evel 
yanık kıtlanın 200 bin liradan 
fazla para ıarfiyle tamir edile
rek modern bir cezaevi haline 
konulduğu maliimdur. 

2500 - 3000 mahkfun alabilecek bir 
büyüklükte olan bu modern müesse
sedeki hayat görülecek şeydir. Şimdi 
burada muhtelif yerlerden getirilen 
150 mahkQın, ziraat yapmak suretiy
le ceza müddetlerini doldurmakta
dırlar. 

Bunların çoğu iyi terbiye görmüş 
genç mahkQmlardır, koca hapishane
de en modern hapishanelerde görü
len bir intizam ve disiplin gözü çek
mektedir: Uyku, kahvaltı, yemek, 
den, çalıpna, istirahat ve eğlence sa
atlerini tesbit eden dahili nizamna
meyi, kendi kendilerine tatbik eden 
bu mahkQmlar bir gardiyanın neza
reti altında muntazam surette çalış
maktadırlar. 

Mahkftmların karyolaları, mütalea 
salonları, musiki ve temsil kollan 
vardır. Bunlar çalışma haricinde ken
di aralarında temiz ve eğlenceli sa
atler yapmaktadırlar. lmralı'dan son 
ra burada da tatbika başlanan bu ye
ni ve modern usul çok iyi neticeler 
vermiştir. 

Vekilet tarafından Avrupaya gön
derilen ve en modern hapishanelerde 
ki mahkQmlar arasında hüviyetini 
belli etmeden tıpkı bir mahkfim gibi 
yaşayıp tetkikatını bitirdikten sonra 
memleketimize dönen hapishaneler 
umum müdür muavini B. Mazhara 
tatbik ettirilen bu usulü yanık kı,ıa 
hapishanesini ziyaretimde görmüı
tüın. 

Vakit akJam yemeğine yakındı. 
Biraz sonra yemek zili çaldı. Bütün 
mahkumlar büyük bir intizamla ve 
gürültüsüzce yemeklerini yediler. 

Servis mahkfunlar tarafından gö-

Modern hapiıhaneden bir 
görünüt 

rülüyordu. Yemek bitince mahk 
lar mandolinlerini alarak muhtel 
havalar çaldılar, aonra milli ma 
tar söylendi. 

Şimdi hepsi okur, yazar olan" 
gençler, gençliklerinin ve görgüs .. 
lüklerinin kurbanı oldukları bir • 
yüzünden ceza müddetlerini dold 
rurlarken bu modern terbiye mües• 
sesinde ahlaklı, faziletli ve fayd 
unsurlar olarak yetiştiriliyorlardı· 

Pek yakında Isparta hapisbatl 
sinde staj gören bazı mahklımlar 
neral Kazım Dirik'in teşebbüsü iiS 
rine hah tezgahlariyle birlikte b\l' 
ya getirilecek, bunu 18 yaşına kad 
olan mahkfimlara ayrılan 200 kişil 
çocuk ıslahhanesinin kurulUJU tal< 
edecektir. 

Kadri oGV 

Mersin höyüğünde 
Mersin, (Hususi) - YumukteP 

de yapılan kazılarda birçok eseri 
bulunmaktadır. Bu arada abbasile 
den Memun devrine aid yarım ti 
büyüklüğünde bir altın sikke bul 
muştur. 
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Ege Bol·gesi Mahsulleri 

Cekirdeksiz 
Kuru üzüm 

Son 1Jenewde utih1Jal mühim nisbeıt.e arımıı rekolwnin 
de tamamı muayyen olan mevsimde kamilen ihnu; 
edilmiı, gerek müstahsil gerek tüccar için müsaid 

ve çok iyi fiatlar elde olun11UL§tur. 

Çe.kirdelaıiz kuru üzüın, umum ih
racatunızın takriben yüzde onunu teş
kil ederek tütünden sonra ihraç mad
delerimizin batında bulunmakta ve dış 
ticaretimizde büyük bir mevki işgal et
ınektedir. 

Üzüm, iklim ve toprak şartlarının 
bağcılığa en uygun bulunduğu Ege 
bölgesinin bilhassa İzmir - Manisa vi
layetlerinde istihsal olunur. 

Ziraat vekaletinin, istihaal merkez
lerinin münasip! mahallerinde fidanlık 
\'e istasyonlar tesis etmesi ve bu saha
da mütehassıslar kullanması ve gene 
İk:tısad vekaletinin çekirdeksiz kuru 
Üzüm ticaretini esaslı bir surette tan
~iı:n etmek gayesine matuf olarak aldı
gı tedbirler, cumhuriyet hükünıetinin 
kuru üzümcülüğümüzc verdiğı ehe
ıxıiyeti pek açık olarak göstermektedir. 

Bütün bunların tesiriledir ki bağ 
laha.ıarimIZ gittikçe artmakta ve istih
&alatımız normal şartlar dahilinde in
kişaf etmektedir. Şimdiki halde Ege 
bölgesinin bağ sahası 70.000 hektar 
f~desindedir. Bunun 60.000 hektarını 
;}'aln.ız; çekirdeksiz üzüm bağları teşkil 
Cder. 

İatihsalatımıza gelince; 1923 - 1932 
)1.ıllarınm (on senelik) vasati rekolte-
81 45.000 tondu. 1933 - 1937 yıllarının 
(beş senelik) vasatisi ise 65.000 tonu 
buinıuştur. 1937 yılında havaların ga
Yet kurak olması ve gayri müsaid geç
nıesi yüzünden reloolte 40.000 tona düş
?nüş bulunmaktadır. 

Cekirdeksiz kuru üzüm iç piyasalar
da 6 numaradan itibaren 12 numaralı 
k.aliterele tasnif edilmiştir. !hraç mcv-
81llli umumiyetle ağustos ortalarında 
başlar. . 

l.hracatçı firmalar tarafından borsa
dan satuı alınan üzümler hususi ima
lathanelerde manıpüle edilerek vasati 
l2.s kiloluk kutularla ihraç elilir. Ku
~u fu::ünılcrimiz 3.018 numaralı kanuna 
ıstinaden bu seneden itibaren stan
d=ı~dıze edilmı~tir. Dış ülkelere ihraç 
e~ıhnektc olan üzümler aşağıda göste
rıldiği gibi tasnif olunur: 
No. -1 

8 
9 
ıo 
11 
12 

l'llomentlatör 

~xtır uı:.ıaı<ı. "·"' auurun Sultanas 
Kiup Karaburun Sultanas 
Auslese Kiup Karaburun Sultanas 
Excelsior Kiup Karaburun 
Nec Plus Ultra Karaburun " 
İdeal Golden Karaburun .. 

Kuru üzümlerimiz istihsalde olduğu 
gibi manipülasyonda da ticari ve aıhi 
kontrol ve mürakabeye tabi tutulmak
dır. Uzümler yıkanıp temizlendikten 
ve standard tiplere uygun olduğu gö
rülüp tasnif edildikten sonra ihraç o
lumrbilir. Bu vaziyet, iç ve dış piyasa
larda Türkiye mallarına olan itimad 
ve ehemiyeti bir kat daha arttırmakta
dır. 

Fiaılar : 
Kuru üzüm fiatlarının temevvücüne 

müessir olan başlıca amiller alel Um.um 
cihan ve Türkiye rekolteleridir. Buh
ran senelerinden evel bu funillerin te
sirj y le üzüm fıatları ufak farktc1rla 
temevl!ÜÇ etmekte ve tGkat yükııek bir 
seviyede bulunmakta idi. Bundan son
raki devre zarfında fiatlar aşağıdaki 
seyri takib etmiştir: 

ieneler 
Umuıni vasati 
Kiloda kuruıı ... , ... -------..::___ 

1932 15,72 
1933 10,64 
1934 11,12 
1935 9,24 
1936 12,45 

1937 yılı rekoltesinin geçen senelere 
nazaran noksan olmasından dolayı fi-

__ •................................ , ........................................... ... 
~ ~ . 
~ Dünya Ekonomisi ! . . 

• . 
. . 

............................................................................... 

Blrleılk Amerika 
Büyük Amerikan petrol 
kumpanlarmın kan 

azlaştı 
Bu senenin ilk 9 ayında büyük Ame

rikan petrol şirketlerinin karları ye -
künu 125.121.000 dolar olmuştur. Ge· 
çen nenenin aynı devresindeki kira 
nazaran artış nisbeti % 45,3 dür. 

Birçok şirketlerin karları 1929 se -
nesi seviyesini bile aşmıştır. Bu fazla 
karlar Amerikan petrol sanayiinin bu 
seneki fevkalade faaliyetile kabili 
izahtır. Filvaki Avrupa'nm birçok 
memleketlerinde muhtemel bir barbda 
kullanılmak üzere büy.Uk mikdarlarda 
petrol depo edilmektedir. 1937 senesi -
nin ilk dokuz ayında Amerika birleşik 

devletlerinden ihraç olunan petrol 
127 .000.000 varile hali ğ olmuştur ki 
şimdiye kadar yapılan ihracatta bu bir 
rekor teşkil etmektedir. 

Am.erikadan Fransaya 
yeniden altın sevkedildi 

Bir hafta evvel olduğu gibi Ameri-

atlar geçen yıldan biraz yüksek olarak 
mütemevviç bulunmaktadır. Piyasanın 
a~ılxıını müteakib İzmir borsasında 
kaydedilen aylık vasati fiatlar şöyle
dir: 

Eylftl L inci te!irin 
aylık aylık II inci teıırin 

No. vasati vasati enaz ençok 

1 14.77 14.26 12.- 13.SO 
s ıs.as ıs.oo 12.75 14 
9 17.0B lS.so 13,25 ı5.-

10 18.90 18. 6 15.50 17 .-
11 20.84 19.44 17.- 19.-
12 23.28 23.24 18.75 23.50 
İkinci teşrin ayındaki fiatlar, eylill 

ve birinci teşrine nazaran biraz düşük 
ise de son günlerde dış memleketlerin 
ve bilhassa alman piyaı:.alannm fazla 
talebi karşısında tekrar yükselme tc· 
mayülü göstermıştir. 

ihracat : 
Reıkoltenin yüzde 95 inden fazlası 

dış ülkelere ihraç olunmaktadır. Son 

beş senenin ihraç vasati miktarı 58 bin 
ton ve kıymeti de 9. milyon liradır. 

başlıca müşterilerimiz: İngiltere, Hol
landa, Belçika, Almanya, Fransa, İtal
ya, Mısır, Çekoslovakya, Polonya ve 
İsveç gibi memlekıctlerdır. 

Bu sene mevsim bidayetinden §İnl
diye kadar ihraç olunan nıikdar 14 bin 
tıona baliğ olmuştur. 

Diğer müstahsil memleketler: 
M~eketimizden bafka çekirdeksiz 

kadan Franaaya geçen cuma da 7eni -
den 10.000.000 dolar kıymetinde altın 
sevkedilmiştir. · 

Amerikan demir sanayii 

Pittsburgh merkezindeki çelik sa
nayii bu haftadan itibaren faaliyetini 

imal kapasitesinin % 32 sine indirmit
tir. (Bir hafta evvelkine nazaran azal -
ma % 4 dUr). 

Amerikan otomobil sanayii 
Geçen hafta zarfında Amerikan o -

tomobil sanayii tarafından 85.757 oto
mobil iınal olunmuştur. 1936 yılının 
aynı devresindeki imalat miktarı 
116.000 idi. 

İtalya 
İtalyanın dış ticaretindeki 

açık 

Bu senenin ilk on ayında İtalyanın 
ihracatı 6.415.000.000 liret olmasına 
mukabil itharntı ıı.222.000.000 lirete 
baliğ olmuştur. Açık: 4.807 .000.000 li -
ret tutmaktadır ki bu bizim paramızla 
tahminen 310.000.000 lira eder. 

kuru üzüm istihsal ve ihraç eden 
memleketler: Kaliforniya, Yunanis
tan, !ran ve Avusturalyadır. Bu mem
leketlerin son üç senelik rekolteleri a
şağıda göaterilmiştir: 

Seneler 

l9J!ı 

1936 
1937 

Ko!ifor- A vus
niya turalya 
Ton Ton 

:.ııu.ouo 38.oou 
180.000 40.000 
208.000 43.000 

Yuna-
nistan İran 
Ton Ton 

..:7.000 :lS.OUO 
24.000 38.000 
17.000 40.000 

Avusturalya üzümleri yalnız İngil
tere ve dominyonlarına ihraç olunmak-
tadır. Kaliforniyanm ihracatı, istihsa
linin dörtte birini tecavüz etmemekte 

ve dahili istihlak 120 - 150 bin ton ara
sında bulunmaktadır. İran üzümleri u-

mumiyetle kalite baknrundan düşük -
tür. 

Hulasa: Yukarıda söylediğimiz gibi 
son senelerde istihsalin mühim nisbet
te artmasına rağmen rekoltenin tama-

mı muayyıen olan mevsimi zarfında kA
milen ihraç edilmit ve gerek müstah
sil, gerek tüccar için müsaid fiatlar el
de edilmjştir. İçinde bulunduğumuz 

senenin rekoltesi noksan olduğundan 
mahsulün daha müsaid fiatlarla elden 
çıkarılmaması için hiçbir sebeb mev
cud değildir. Şimdiye kadar piyasanın 
her şeye rağmen istikrarını muhafaza 
edişi ve yeni yeni memleketlerin de a
lıcı olarak ortaya çıkması bu hususta 
şüpheye mahal bırakmamakta.dır. 

-T-

Dış ticaretimiz 
Kliring hesablan bakiyeleri 

ve kredili mübayaalara 
aid taahhütler 

Türkiye Cumhuriyet Merkez: Ban
kasından alınan hesab hülasalanna 
göre 27 - 11 - 1937 tarihindeki kliring 
hesablan bakiyeleri ve kredili müba
yaata aid tahhüdler yekQnlan 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Ban.kumdaki blokajlar 

Memleket 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Fenlandiy;ı 

Fransa 
Holanda 
lngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

YekQn 

Miktar T.L. 

2.33.500 
131.200 

4-00 
2.350.100 
1.021.200 
4.179.600 
1 .. 154.200 
8.154.500 

407.500 
1.677.000 

870.000 
1.822.400 

794.000 
514.700 

1.969.100 
72.200 

243.500 
84.500 

27.779.600 

CETVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin merkez 

bankalarındaki blokajlar 

Reiclııbank - Berlio'deki blokaj yekQnu 
A hesabı T .L. 12.413.500 
B hesabı T .L. 2.948.700 
C hesabı T.L. 3.882.400 
Al.manyadaki umumi 

blokaj ycldlnu T .L. 19.244.600 
Eıtonyadaki 

blokaj yek<1nu T.L. 16.000 
Lehiıtaodaki 

blokaj yeldlnu T .L. 8.500 

Umumt 
blokaj 7ekflnu 19.269.100 

CETVEL:3 
Muhtelif memleketlerden kredili 
olarak yapılmıı olan mübayaata 

aid teabhücller yelr.Uııları 

Resmi Huıuat 
Momlelı:et daireler il~ Yekiln 

T.L. T.L. T.L. 
Almanya 19.741.128 12.949.280 SU90.408 

T.L. T.L. T.L. 

Avuıturya 57.920 334.366 392.286 
Belçika 46.5-46 46.546 
Çekoı. 616.456 512.074 1.128.530 
Eıtonya 15.582 15.582 
Fenlandiya 181 33.261 33.442 
Fransa 8.938 224.792 233.730 
Holanda 89.375 74.003 163.378 
İngiltere 201.264 367.752 569.016 
İııpanya 18.597 37.093 55.690 
İsveç 1.602.423 333.069 1.935.492 
İsviçre 50.827 289.970 340.?97 
İtalya 37.199 258.024 29S.22S 
Macaristan 797.231 173.408 970.639 
Norveç 86.883 63.545 150.428 
Lehi atan 17.767 21.841 39.608 
Yugoılavya 198.694 38.666 237.360 
Yunanistan 63.301 63.301 
Ruıya 333.498 7.750 341.248 

YEK-ON 4.117.253 2.895.043 7.012.296 

1 - Siparişin mukaveleye bağlan-
mış olduğu halde henüz memlekete 
idhal edilmemiş olan mallar bedelleri 
yukarıdaki yekBnlarda dahil değil-
dir. 

2 - Almanyaya aid yukarıdaki ye-
kO.nda dahil bulunan altı aya kadar 
vadeli mübayaat : 

Resmı daireler Husus ıahııılar Yekftn 
T.L. T.L. T.L. 

2.024.882 6.681.776 8.706.664 

Yugoslavya 
Yugoslav büdcesinde 

Yeni Yugoslav bildcesinde bir mil -
yar 270.000.000 dinarlık bir fazlalık 

vardır. (12.180.000.000 dinar) fazlalık 

büdcenin % 10 u nisbetindedir ve bi-

zim paramızla 37.000.000 lira tutmak
tadır. 

Fransa 
Frankm son vaziyeti 

Fransadaki son komplo teşebbüsü

nün frank üzerinde fena tesir yapacağı 
tahmin edilmişse de bu olmamış ve 

frank talepleri azalmamıştır. Financial 
News'e göre: Fransada altı haftadan 
beri teessüs eden itimadın zannolun
duğundan daha kuvvetli olduğu bu 
suretle meydana çıkınıt oluyor • 

Bakiye daha uzun veya başka '\fa• 

deli mübayaata aid taahhtidler yekft• 

nunu ifade eder. 
3 - Almanyadan gayri diğer mem

leketlere aid yukarıdaki umu.ml ye
kfuıda dahil altı aya kadar vadeli mü
baya.at : 

Resmi daireler Husus şahıslar Yeldin 

T.L. 
849.094 

T.L. 
1.683.269 

T.L. 
2.532.365 

Bakiye daha uzun veya daha başka 

vadeli mübayaata aid taahhüdler ye
kQnunu ifade eder. 

4 - Her memleketin kredili taah· 
hildlerimiz de dahil olmak üzere he
saben alacaklı bulunacağı meblağ 

tesbit edilebilmek için bir numaralı 
cedvelde memleket için gösterilmiş o

lan blokaj yekununa aynı memlekete 
aid olarak işbu 3 numaralı cetvelde 
münderiç taahhüdler yekfinunun ila-

ve edilmesi icabeder. 

---------------~ 
lstanbul borsası 

2 -12 - 1937 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 623.- 6ZS.-
Dolar 122.- 126.-
Frank so.- 88.-
Liret 100.- 108.-
Belç. Frangı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23.-
İı. Frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 10.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 215.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 215.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- '2.-
Yen -.- --Kuron le. 30.- 32.-
Altın 1107.- ııos.-

Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 624.50 624.50 
N evyork O. 7988 O. 7997 
Pariı 23.56 23.56 
Milano 15.1835 15.1881 
Brüksel 4.70 4.7018 
Atina 87.Sl 87.51 
Cenevre 3.4592 3.4595 
Sof ya 64.0512 64.0512 
Amsterdam 1.4385 1.439 
Prag 22.7175 22.7175 
Viyana 4.2775 4.2275 
Madrid 13.7710 13.771 
Berlin 1.9925 1.9824 
Var§ova 4.2225 4.2225 
Budapeşte 4.0232 4.0232 
Bükre~ 106.805 106.805 
Belgrad 34.1475 34.5475 
Y'okohama .7508 2.7508 
Moskova 23.62 23.62 
Stok.holm 3.1064 3.1064 

ESHAM VE TAHVlLA T 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu 
I. 14.15 

1933 Türk borcu 
il. 13.475 

1933 Türk borcu 
III. 13.50 

1933 ikramiyeli 
Erpni 96.25 

C. Merkez 
Bankası 96.-

14.30 vadeli 

lS.55 

13.45 

96 

96.-

.. 

r ANKARA 
Borıaıı 

:iünltik tıyat cedveli 
2 - 12 - 937 

l 
A:ı:ami Asgari Vasati -----

Yumuşak buğday 5.20 4.20 4.81 
Sert ,. 5.00 4.00 4.70 
Mahltlt H 4.34 4.00 4.30 
Sün ter 4. 70 4.63 4.67 
Çavdar 3.25 3.00 3.13 
Arpa 3.35 3.10 3.:IJl 
Yulaf 3.80 3.60 3.60 
Nohut 6.00 6.00 6.llO 
Mmr 6.75 3.50 4.36 
Mercimek 5.08 4.00 4.20 
BulgUr 6.oo 6.00 6.oo 
Fasulye 7.00 7.00 7.00 

Ankara plyasasmda mühim bazı 
maddelerin vasati perakende fiatlan: 

V AH1D1 KIY ASİ 
METAIN ve 
İSMİ KALİTE KUR US 

Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala -. .. 14 
Koyun eti Kilosu 40 
Dana eti 30 
Sığır eti .. 35 
Balık Torik. Adet 55 

" 
Kefal. ., 75 

Koyun baıı Adet 10 
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İıte bir 
İtimad bilançosu:· 
90 milyon tasarruf! 

. İstanbul' da büyük bir 
miting yapıldı 

Lübnan'da çıkan son 
hadiselerin taf silltı 

( Başı ı. inci sayfada ) 

Fransada yeni bir 

dahili istikraz 

( Ba§I 1. inci sayfada ) 
ret ettiler. 
Meydanı dolduran halkın heyecanlı 

alkıtları bu nutukları tuvib ediyor. 
du. Bundan sonra, Atatürk çocukları, 

Polis ve jandarma kurıuniy[e· 
20 kiıi alda bir çok yaralı var 

Bankaya verdiği paranın faizini 
her ay gidip almak bir başka itiyad
dır: Ulusal Arttırma ve Ekonomi 
Kurumunun dosyalarında elindeki 
parayı, millt bankalara vererek, ayda 
ne kadar para alacağını ve hangi 
bankayı tercih etmesi Ilımı geldiğini 
soran vatanda§lar vardır: Türk top
rağı artık gömü kabul etmiyor. 

salimiz, hayat seviyesi; hulba bir 
milletin meaud olma vasıflarını anla· 
tan biltün müabet varlıklarımu ge· 
litme ve yükselme halindedir. Bet 
aene evel ilk hedefimiz elli milyon· 
du. Simdi ilk hedefimiz bildcemizin 
yekOnudur: Devletin büdcesi ve mil· 
letin tasarrufu muvazi olarak gitiği 
ıttn yarınımız daha kuvvetli olacak· 
tır. Yerli malını sevmeyi ve onu yur· 
dumuzun bir mahıulü olarak va~nın 
bir parçası saymayı iyman haline ge· 
tirme yolundayız: Dünyaya mal sa· 
tan fakat yalnız kendisinde W.ç ol· 
mıyanı alan İngiltere bile buy bri· 
tish parolasını kullanıyor. 

Paris, 2 (A.A.) - Havas bildiriyor: ellerinde bayrakları ve dUlerlnde bü
Hazne, dahili piyasaya, miktarı daha yük başbuğun iradeleri olduğu halde 
tayin edilmem19 bulunan fakat iki mil- Takıim ibidesine gittiler ve orada ay
yar franga yakın bir miktarda olacağı nı tezahürat devam ettikten aonra 
tahmin edilen bir istikru çıkaracaktır. büyük bir vakar ve sükiln içinde dağıl· 
Bu istikraz hakkındaki hazne bonoları, dılar. 

Berut, (Hususi) - Geçen ıcneden .----------·---
beri Lübnan hükümeti dahilinde fa -
ıist ve nazist cemiyetleri ıibi ıençler
den mürekkep bir takım cemiyetler 
tilremittir. Bunlar içinde en belli baflı 
olanları müılilmanlarrn Ennecade ve 
Hıriıtiyanların Elketaip vo Elvahde • 
tilllilbnaniye cemlyctleridir. Her bir 
teıekkilliln Uç ,dört bin kadar milnte • 
ıibi vardır. Bunlar ldetl ukert uaul • 
de talim ve terbiye ıarmektedirler. 
Bunlar arasında Elketaip cemiyeti hll
kUmetin siyaıetine bile karıpmttır. 
En nihayet mahalll ht1kl1.met bunların 
yan aakert sıfatı ha.is olduldan baha
nesiyle llfvına karar vermiftlr. Bu 
hldiıe il.zerine Elketaip cemiyeti reiı· 
lerinden BiyerUlcemil Tevfik Avvat 
ve Mitran Abdulllh'ın riyaseti altmda 
hUkilmctin karrını protesto mahiyetin· 
de blr toplantı oimut, bir nUmaylt ya· 
pılmuına karar verilmittlr. HUkUmet 
bu nilmayit kararını haber alır a1mu 
uker ıetlrerek büyük caddeleri tut· 

yüzde bet faizli, Uç, altı ve dokuz sene- ' Serim naaıl vapılacak p 
de ödenecek bonolardır. Bin frank kıy· v ~ · 

Bu ıeneki arttırma ve yerli malı 
haftamızı Başbakanımız açacaktır. 

Başbakanın nutku, 90 milyon kar,ı
aında hükümetin milli tasarrufa gl.Ss
terdiği yakın alakanın yeni bfr teza
hiiril olacaktır. Millt gelirimiz, iıtih-

metinde olan bu bonolar, 955 franktan 
piyasaya çıkarılacaktır. 

Yeni Belçika kabinesi 

itimad reyi aldı 

r::::::::::::::~:~:~:~:~:x:~:ij:~~!Y.~:::::::::::::1 
Brüksel, 2 (A.A.) - Parlamento, 

hükümete, 32 muhalif ve 4 müatenkif 
reye karp 1.29 reyile itimadını bil· 
dirmiıtir. 

Yuaosliv aazeledlerl 
İtalyayı hareket ettiler 

Türkiye Hartası 

Faik Sabri Duran'ın 1/ 2.000.000 
mikyasında hazırlamış olduğu son dc
iişikliklere uygun Türkiye hartası Vi
yana coğrafya enstitüsü matbaasında 
nefis ve mükemmel bir şekilde basıl
mıştır. Kanaat kitabevi tarafından 50 
kuruş fiatla satıta çıkarılan bu harta
ya ilave olarak verilen endekste harta
da mevcud isimlerin kolaylıkla harta 
üzerinde bulunmasını temin eden alfa
betik cedvel, çok beğenilecek bir yeni
liktir. 

Yeni Adam 
Bu fikir mecmuasının 25 ilkteşrin 

tarınli 204 üncü sayısında şu ycuıl&r 
vardır: İlmail Hakkı Baltacıoğlu: 
Halkevindc müzik, Okutmanın pren
sipleri, Hayatım. Hüseyin Avni: So
kak. Ahmed Naim: Uzun Mehmed. 
Hakkı Toklu: Bclçikamn ziraat politi
kası, rcıimlerin romanı. Sami tsoyar: 
Sanatta orijinalite. Sefer Aytekin: A· 
1i oğlu Ahmed, '!'arık Onan: Spino.ıa. 
İç ve dış sosyete, naftanın hu1asaları 
V>C düfilnceleri. 

}'ikir Hareketleri 

27 aonteşrin tarihli 214 imcü aayıaı 
9u yazılarla çıkmııtır: C. BouglC: ,tı;aa-
let, melezleşmek, tereddi; ltrank H. 
Hankins: 'l'cuteon'luğun peygamberi; 
Hüseyin Cahid Yalçın: .M.cırutiyet 

hatıraları; Henry Peyret: Bir hakiki 
müphedc; Francia Delaisi: Zaferi te
min eden efsane; G. Mosca: Sıyaai 

mezhebler tarih.inde mühim simalar: 
Me.ızini, Eduar §ure: Matbuat hayatı: 
Buddha, Will Uurant: .Filozoflar, ha-

yat ve mezhcbleri; Clavijo: Timurun 
sarayında bir ispanyol aeıiri; kitablar 
arasında, kuçük notlar. 

AR 
Ankaramızın tek sanat mezmuaaı olan 
A.l{'ın ikinci teşrin tarihli sayısı bır· 
çok ,ahet1erlerin totogratııenıu ve çok 
1stitadeli yudarı havı olarak çıkmı9· 
tır: Bu sayıda: M • .l{agıp .ı:s..oıemıhaı: 
Muıiki mu.:eıi, Mesud 6.cmal Yetkin: 
Cezanne; Malik Akacı: Türk reaminin 
garb sanatına tesirleri; M . .l"'apazog1u : 
Yunanistanda heykel sanatı; Max Li
bcrman: Hır itikad; ayın kronıklerı, 
ve neşriyat alemi, yazıları vardır. 

Bu kıymetli mecmuayı butun ı.anat 
ıeverlere tavsiye ederiz. 

Halk Şarkıları hakkında 
1'üçük notlar 

Halk fiiri ıuerinde bırçox etudleri
le tanınmıf olan değerli bugmıerunı.z-
den Mehmed Halid Hayrı, evelce muh
telif tarıhlerde intıfar etmıf oıan ha.ık 
J&irleri ve eıerlerınc aid yudarmı )'U· 

kandaki isım altında bır cild halinde 
topıanmıştır. (• ). Hu kıtabda ı.ıanııs 
mevzuu olan halk şaırlerı ~Luı.dıuu. 

.hocaoglu, riükmı, Nurı ıv1enmea .l:'af .. , 

Atık ~cm'ı, Aşık .tı.srarı, \...elah, ve mu
taaavvıt pırıerden utade, rtudaı, \,ı

racı Misxın, .Ucrvıt rtacı, ~ener Ab
dal, Uerv19 .Mehmea, .tı atma .ı:ıı..amıle, 

Meknuni. 
rtalk Jıirinden hoşlananlar ve folk

lor uı:erınut: !SdUŞ<UUi1r ou e:.eraen mut
laka ıstuaae c:truelıdırler. 

Akpınar 
Niğde halkevi tarafından her ay 

neşredilen bu mecmuanın 32 numaralı 
ilkteşrin sayısı intipr etmi9tir. Bu sa
yıda 9u yazılar vardır: C. İdil: Kema
lizm ilim, insanlık, fazilet rejimidir. 
Seyfi Yalvaçer: cumhuriyet bayramı· 
nm 14 Uncti kutlanmaıı; S. E.: Cum· 
huriyet devrinde sağlık durumu ve 
anlamı, H. Uluğ: Şiir, M. Ekrem Ozü· 
meri: Niğde ve elması; A. Raaiın Ko· 
cabaş: 7 yılda Niğde, Hilmi Özgün: 
Çocuk; A. Rasim Kocabaş: 'Gill ve bül
bül (hikaye). 

Muğla 

Muğla halkevi ta.rafından neşredi
len bu aylık mecmuanın ikinci teşrin 
tarihli 9 uncu sayııında şunları görü-
yoruz: Ta. Hay. Tolga: Bir adını da
ha, Ekmel İzdem: Kurultay; Zekai 
Eroğlu: Muğla viliyeti, O. Konuralp: 
Dil ınkılabımız, Ekmek lzdcm: Yur
dumun rengi ve kokusu: D. Tula: Bü
yü gün dolayısiyLe isteklerim, Kadri 
Akçaal: Zeytincilik bilgileri, Ta. Hay. 
Tolga: Kazanç destanı, Zekai Eroğlu: 
Et yiyen otlar; Vehbi Bafko, Henrik 
lbsen, C. Aker: Uç kaıdetler. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası Mecmuası 

Bel&rad, 2 (A.A.) - B. Stoyadino
viçi Romada bekliyecek ve kendiıinin 
Romada ikameti münasebetiyle yapı· 
lacak tezahüratta hazır bulunacak olan 
yugoalav gazetecileri dün akpm Ava
la ajanıı direktörü B. Stomiroviç Yo
vanıoviçin riyaaeti altında Belgraddan 
hareket etmitlerdir. 

FrınSlda hükümelle Halk 
cephesi partileri arasında 

ınlapnııhk mı 1 
Pariı, 2 (A.A.) - Radikal ıoayaliıt 

fırkumın eıki umumt kitibi B. Pf ei
ffer, Le Capital adındaki iktısadt ga
zetede tl.Syle yazıyor: 

"Maliye bakanlığı ile, sosyalistler 
arasında mali sahada bir anlaf!MIIlU· 
lık ve dış politika sahasında da komü
nistlerle B. Delboa arasında tam bir 
anlafl?lllzhk vaniır. Eğer aoıyaliıtler 
tahrik mücadelelerine tekrar başlıya
cak olurlarsa Franaanın mali işleri 
bundan müteessir olacaktır. Sosyaliat 
liderİerinin halk kütlelerinin artık 
leendilcrlni taldti etmek istemedikle
rini görecekleri gün uzak değildir. 

İstanbul ticaret ve sanayi odaaı ' 
mecmuasının birinci tetrin tarihli sa
yısında şu yudar vardır: Cumhuriyet 
bayramı, Atatiirkün nutku, Yeni kabi
ne, latanbul nüfuıunun ekonomik ba-

Fransanın deniz 
inşaat proğramı 

kıından tetkiki, Türkiye - Almanya ti
caret anlaJDlaır, Kararnameler, Sana
yi: Teneke kutu imalatı, yedek parça 
imalatı, deniz: İskenderun seferleri. 
1936 senesine aid bir istatistik, Niyon 
anlaşması mucibince tesbit edilen sey-
rüsefer notları, Oda meclis içtimaı za
bıt hulasası, çekirdeksiz kuru ilzüm 
ihracat niaztnnameai, matbuat hulba· 
ları, kliring heaabları hakkında tebli
gat, İstanbul piyaaaaı ,iktısadi haber
ler, arz ve talebler, ilanlar. 

19 Mayıs 
Samsun halkevinin bu aylık dergi

ıindc tu yazılar vardır: H. Hızal: Tür
kiye cumhuriyetinde kültür, Dr. N. 
lJivitçioğlu, M. Şükrü .Fuat: Susuz
luk; ;.;. Akdik : ?vıodern sanat ve tiirk 
sanatı; Divıtçıoğlu: Hacı babalar, K. 
Vılcımen: l:hnıştı ve tarıhi, F. Ku
gay: Mekteblerdeki inılab köşeleri; 
.tt.n: Cumhuriyet deıtanı. 

istanbulda Semai kahveleri 
ve meydan ~airleri 

Değerli muharrirlerimizden Osman 
Cemaı .t<.aygıJı, yukarıdaki isım altın· 
da tolklor oakımından chemiyctli bir 
etud yazarak netretmiştir. İıtanbulun 
eskı aıık kahvelerıni hatırlatan ve bu
raıarcıa nalk taırJerının ruuul yapdık-
ıarıru ve muşaırc etuklerini anlatan bu 
eser de edeoıyat meraklılarına tavsiye 
edilmeye değer. c~•). 

l "'• j .... , .. ,.. ... .,..uıinönu Halkcvi Dil Tarih 
ve l::dcbıyat ıubeaı ne&riyatından. Sa
yı : 2. Sayfa ;,o. Fıatı ıs auıu;ı. Mua!· 
Hm Ahmed Halid kitabcvwcc daeı· 
tılmaktadır. 

JicJediyeler Dergisi 

Paris, 2 (A.A.) - Mebuaan meclisi 
bahriye encümeninde beyanatta bulu
nan deniz bakanı, deniz programının 
takibine normal bir surette devam e -
dilınekte olduğunu söylemiştir. 

35 bin ton hacmindeki ilk hattı harb 
gemisi olan "Jean Bart,,, 1939 da hazır 
bulunacak, ikinci gemi olan "Riche
liou" , 1940 da tamamlanmıı buluna
caktır. 

Eski cüzü tamların hava taaıuzları
na karşı teslihatının takviyesi için de 
faaliyet sarfedilmektedir. 

1 .. Küçük ~·~ Haberler 

X Londra - Bir barut fabrikasın
da patlama olmuş, binanın büyük bir 
kısmr uçmuıtur. İnaanca zayiat yok -
tur. 

X Paria - Fransa demiryollan için 
İngiltereden aldığı 40 milyon isterli
nin ilk taksiti olan 10 milyonu öde -
miştir. 

XCibuti - Tayyareci Japi, Cibuti
de yere inerek hafif tayyareler dün
ya rekorunu kırmıştır. 

XAtina - Sosyal ıigortalar kanu· 
nu bugün Atina, Pire ve Selanikte 
tatbik olunmağa başlanmıştır. 

X Roma - Parlamento deniz inşa
atı için 193 milyon munzam tahsisat 
kabul etmiştir. 

XViyana - Prens Starhemberg 
karııını bopmıı ve bir aktrisle evlen
miıtir. 

X Nevyork - Amerikada iısizlerin 
sayısı 6 milyon 355 bini bulmuştur. 

X Paria - Tanınmış edip ve fran
ıız akademisi daimi katibi Röne Du • 
nik ölmüştür. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Havu ajansı 

muhabirinden: lıkenderiye aancalı 
dahilinde ilk intihabatının tenik ve 
kontrolüne memur olan heyet buı 
Cenevreye d8nmUtlerdir. MUtebu
aıslar timdi eeçimde tatbiki lbrm ge • 
len kaideleri koyacaklar ve aeçlmln 
kontrolil için zaruri olan memurlar 
hakkında öntlmilzdeki lklnclktnunda 
konıey reiıine yapacakları teklifleri 
hazırlayacaklardır. Miltehuaıılar Sar· 
re plebisiti esnasında tatbik edilen 
ılıteme beru:er bir siıtem tatbik ede -
ceklcrdir. 

Suriye parlamentoıunun 
red karan 

Şam, 2 (A.A.) - Havu muhabiri 
bildiriyor: Suriye parlamentotu, ıon 
toplantıaında ,evvelce 31 mayııta İs· 
kenderun sancağının yeni statüıilnü 
tanımamak hakkında aldığı kararı te· 
yid eden yeni bir karar almıttır. 

Delege Garo'nun tahrikleri 
Haleb, 1 (Huıust) - Garo'nun 

Hatayda türklcr aleyhine yaptığı tah
rilder çetlt çetitlr. Hıriıtlyanları na· 
ııl ve hangi uıullerle elde etmek lı
tediklerlni daha önce anlatmı9tmı. 
Garo'nun Hatayda kUrtler ve çerkea· 
ler aruında yaptığı tahrikler de ay
rı bir tetklk mevzuu olacak 9ekilde· 
dlr. Garo muhtelif taribJerde ekalli· 
yetlerin bulunduğu sahaları ziyaret 
etmittir. Bu seyahatlerinde çerkeı w 
kUrtlere tUrlU türlil vaadlerde bu· 
lunmuştur. Mesela Reyhaniyeye gel
diği zaman çerkes köyU olan Yeni
şehri 16.10.1937 tarihinde ziyaret et· 
miş ve çerkesleri türklerden ayrı bir 
grup halinde seçime huırlanmaya 

davet etmiştir. Kürtleri de türklere 
kar9ı cephe almaya tetvik etmiftir 
8.11.1937 tarihinde de Bedrike köyü
ne giderek Kara Ömerle görüştüğü 
zaman tunları töylemiştlr: 

"- Merak etmeyiniz ekalliyetler 
ve çerkesleri himaye edeecğiz. Fran· 
11zlar Hatayın yeni rejiminin tatbi
kinden sonra da Sancakta kalacaklar
dır.,, 

Delege 11. 11. 1937 tarihinde de 
Kırıkhan ile Reyhaniye arasmdaki 
Yeniköy ve Topboğazı köylerine git
miştir. Yeniköyde çerkeıleri toplıya
rak: 

"- Bir temsil heyeti vücuda ge
tiriniz. Hariçte adamlarınız varsa ça
ğırınız. Kendilerine if bulacağım. İn· 
tibabta hazrr bulunsunlar." 

Antakyada Topboğazı köylerinde 
de: 

••- Borcunuz yoktur sanır~ e
ğer vana da hallederiz. Siz dedilde
rime bakınız I" demlttir. 

Karamut nahiyesine gittiği zaman 
halkı toplamıı ve alevilere hitaben: 

"- Çıkaracağınız mebusların lis
tesini yapınız, bana bildiriniz. Bu İŞ· 
ler için bizimle istişare ediniz. Her 

turmuttur. 
21 ikinci tetrin pu:ar günü saat bet 

den itibaren hilkilmet konağına yakın 
olan Burç aahuı halk, poliı ve jandar
ma ile dolmuttu. Saat doku.ı otu.ada 
ElketaibüllUbnaniye cemiyeti relıl 
Elcemil Burç caddesine ıelir ıelme.ı 
orada toplanmıı olan cemiyet baları
na hilcOm emri vererek hilkömet kona
ima doğru ilerlemek iıtemitlene de 
orada bulunan poliı ve jandarmanm 
müdahalesine maru.ı kalmıflar ve ele
batıları tevkif edil.mittir. Milaademe 
eanumda ahaliden 20 kiti ile Beyarill
cemil tüfek dipçiklerile yaralanmıt
lardır. ElketaibUllilbnaniye cemiyeti 
baları ıaat 11 de Ccmuze mahallesin
de Senegalli askerleri dağıtmak malı: -
aadiyle toplanan ahalinin üzerine tal· 
dırmıılar, silahlı olan bu kevvetler a • 
tcı etmiıler ve bir senegalli neferi 81-
dürerek on jandarmayı da yaralamıı
lardır. 

Bundan başka ayrı bir yerde halk 
itfaiyeye aid bir otomobili yakarak 5 
itfaiye neferinin yaralanmasına sebe • 
biyet vermişlerdir. Saat ikide halk 
tekrar Buca caddesine dofru ilerleaıiı 
ve hi.ikümet konağına saldırmak iste -
mittir. Polis ve jandarma tarafından a
çılan atcı esnasıhda yirmi kiti ölmüt • 
tür. Akşama kadar devam eden bu mü
sademede 150 kiti tevkif edilmit elliyi 
mütecaviz insan yaralanmıştır. Bu hi
diselere Ennecat müslüman partisi iş -
tirak etmemiştir. Yalnız Elketaibill
lUbnaniye - beyaz gömlekliler iıtirak 
etmemişlerdir. 

Bu gençlik cemiyetinin liğvi dola
yısiylc franıızlar ve Lübnan hUkümc
ti erkinı aleyhine galeyan vardır. Bu 
hadise fransızların tegvikiyle meyda • 
na gelmittir. Bunun sebebi de, Suriye 
ve Lübnan muahedelerinin tasdik edil
memeıine vesile aramak olduğunu giz
liden gizliye söylemek olmugtur. 

Sovyet 
endüstrisi 

inkişaf ediyor 
c~maat ~~~ak.kendi nam~na rey vere· . Moskova, 2 (A.A.) - Sovyetler bir
bılecek~ır ·. dıy~ ~ri.h ~ır propagan· liği komiserler heyetinin sınat istih-
da faalıyetıne ~ırışmıştır. . sal ve demiryollan hakkında tesbit et 

Baza? tahrıkatı daha cazıp vaad· tiği programa göre, daha 1936 yılında 
lar şeklıne de sokmuştur. Çerkeslere mecmuu istihsal!tı itibariyle Avrupa-
15.10.1937 tarihinde: da birinci mevkie çıkmış olan endüs-

"- İtsizlikten şiHyct edenlerni· tri veriminin kıymeti 84 milyar 300 
ze iş bulacağım. Sancakta Çerkes bö- milyon rubleyi bulacaktır. Yani 1937 
lUğil teşkil edeceğim. Çerkes mekteb- ye nisbetle yüzde 15,3 daha artacaktır. 
leri açtıracağım." demiştir. Tahrikatı Bu mikdarın 43 milyar 900 milyonu 
yalnız nutuk ve söz halinde bırakma- ağır sanayie, 16 milyar 250 milyonu ha
mıttır. ~rçekten türk düşmanı olan fif aanayic ve 14 milyarı da yiyecek sa-
bazı aşiret reislerine silah verilmiş· nayiine aittir. , 
tir. Göçer aşireti reisi Koço silah a- Planda, ağır ıanayi için i9çi Ucretle-
lanlar arasındadır. rindcn yüzde 10 ve diğer tubeler içiı 

B. Göbbels'in bir nutku 

Almanya infirad 
politikası güdemiyecek 

dt> yüzde 8,10 bir artırma derpif olun 
maktadır. İıtihaal fiatı ağır sanayide 
yüzde 3, 4 ve makine imalitında da 
yüsde 5,4 azalmaktadır. 

Demir yollarına gelince, nakliyat 
568 milyon ton olarak teıbit olunmuş
tur. Vuatt olarak günde 95 bin vagon 
yUkletilece ktir. 

B . .Attl" 

1 ngiliz muhalefet lideri 

Blnbaıı Aftlee 
ispanyaya glHI 

İki taraf arasında 
tavassut yapması 

ihtimali var 
Londra, 2 (A.A.) - Muhalif işçi 

partisi lideri binbaşı Attlee, dün 
Baraelon'a hareket etmiştir. Orada 
!spanyol • nazırlariyle gl:Srüte<:ektir. 
B. Attlee Parite de uğrıyacak ve o
rada da aoıyaliıt partieinin erkanly• 
le görUtecektlr. 

İyi malOmat almakta olan mahfil· 
lere göre, bu seyaliatın hak1Ki lie e io 
İspanyadaki anlapazlıkta bir tavaa
sutta bulunmak ihtimallerini derpif 
etmektir. 

İ,çi partisinin zimamdarı, timdi• 
ki ahval ve şeraitin, İspanya cephe• 
!erinin ekserisinde mevcud olan sil• 
kana binaen binnisbe daha mütaid ol· 
dutu miltaleuında bulunmaktadır-
lar. 

· l ki tarafın vaziyeti 
Bununla beraber, İspanyadaki l• 

ki taraf hil! fÜpheli bir vaziyettedir• 
ler. ÇünkU, Franko tarafı kendileri• 
nin stratejik vaziyetlerinin kendi 
menfaatlerine hidim olacağına ve bu 
sayede Madrid'e istedikleri sulh ıart· 
!arını kabul ettirebileceklerine kani 
bulunmaktadırlar. Diğer taraf ise, ia
panyol milletinin Frankoya tibi ol· 
maktan ise sonuna kadar muharebe 
edeceğini beyan etmektedirler. 

Madrid cepheıinde büyüle 
bir /aaliyeı oor 

Madrid, 2 (A.A.) - Madrid'in bO• 
tün cephelerinde bUyUk bir faaliyet 
hilkUm ıilrmilştilr. 

Madrid'in cenubunda Carabanc• 
bel mevzilerine kartı tiddetli bir top 
çu ateşi açılmııtır. 

Frankist kuvvetler, Tage'ln cenu· 
bunda Toledo'nun cenubu garbisin· 
de Tage'in sol aahilinde ıiddetli bir 
taarruz icra etmişlerdir. Franki•t 
kuvvetler, Uç taarruz icra ederek tid· 
detli bir topçu ateti ile cumhuriyet• 
çilerin siperlerini zaptetmcğe kıyaııı 
etmişlerdir. Frankistler, bu taarruz· 
ların her defasında ağır zayiat il• 
püskürtillmüşlerdir. 

Guadal.ajara -cephe,,lnde 
çarpıfmalar oldu 

\ •) ıstanoı.ı &.oıninonü Halkcvi Dil, Tarih 
ve ~debıyat ıubeıu ncıırıyaunuan. 
Seri l. Sauı yen: Abnıca halid idi· 
tupaneai. 156 sayfa. Fiatı 50 kuruı. 

fikirler 
lzmir halkevi taratından her ay neş· 

redilen bu kültür mecmuauwn 15 ı
k.inci teırin tarihli 159 uncu aayııında 
9u yazıları &Örüyoruz: Rahmi Balaban 
Gençlik diyarı; Vedide Karadayı: Be
raber yaratmak, Sadık Tüzel: lngilte
rede edebi hareketler, Celil Uzel: Ra
fael; E. H. Akman: Genel pedagoji, 
Sahire Çelik; HiUiliahmer ve salibiah
merin ilk mübeffiri. 

EylUl ve ilktetrin tarihli 26 ve 27 in· 
ci sayıları bir arada olarak çıkmıftır. 

Büyük Önder Atatürkün nutuklarile 

X Ozaka (Japonya) - Bir aktarma 
vapuru devrilmiş, 20 kişi boğulmuş-
tur. 

başlayan bu sayıda B. Şükrü Kayanın __ _ __ 
cumhuriyet bayramı dolayıaiyle rad- ;es-inl elde eden Karınca yapı koopc
yoda söylediği nutuk, belediyeler ban- ratifi inşaata başlarken, Gilriln urayın
kası umumi heyeti toplantısı, şehirci dan, muhtelif viliyetlerden haberler. 

Berlin, 2 (A.A.) - Propaganda ba • 
kanı Göbbels, Münster'de 10 bin ktıi· 
nin l.Snilnde söylediği bir nutukta ihti· 
liflr siyast meseleleri ve dl.Srt senelik 
plAnı anlatmıttır. 

Tunceli hareketlerinde 
büyük yararhk 

gösteren bir kahraman 

Madrid, 2 (A.A.) - Guadalajara 
eyaletinin timalinde Franko'nun kı· 

taatı, Aragon yolunun 100 kilometre 
işaretli noktasında cumhuriyetçilerin 
tepelerde vücuda getirmiş oldukları 

mevzilere hücum teşebbüsünde bu· 
lunmutlardır. Mütearrızlar, hükil· 
metçileri yerlerinden oynatmağa mu· 
vaffak olamaksızın hareket noktaları• 
na dönmek mecburiyetinde kalmıf• 
tardır. 

Htikümetçiler şiddetli bir muka· 
bil taarruz icra etmişlerdir. Asiler, 
ağır zayiata uğramışlardır. 

mimar Münür Cemil Topçubatı: Pa· 
riı 9ehrinde gayri sıhı evler ve mahal-
lelerin kaldmlmaaı, Enver Behnan 
Şapolyo: ilk insan ve ilk köy, S. W. 
Ramtay: Eski Anadolu yolları ve Şeh· 
rah; tehirlerimizin imarında büyük 
bir kuvvet: yapı kooperatifleri, Anka
ra Karınca yapı kooperatifi, 6 ayda ga-

Kararlar mecmuası 

Devlet Şurasınca neşredilen Karar· 
lar Mecmuasının 2 inci sayısı dün 
çıkmıttır. 

Mecmuada, halkı ve idarecileri en 
ziyade alakadar eden kararlar bulun
maktadır. 

Göbbels, Almanyanm infirad politi
kaeı gütmediğini, çUnkli bugün her sa
hada kuvvetli bulunduğunu söylemit 
ve sözlerine ıöyle nihayet vermiıtir : 
"- Bütün dUnyanın dUşmanı olan 

bolşeviklik bugün karımna dikilen 
müdafaasız bir Almanya değil, bol~ -
vikliğe kanmamağa azmetmiş bir dev· 
!etler blokunun mevcud olduğunu an· 
latmııtır.,. 

Çankırı, 2 (A.A.) - Tunceli tcdib 
hareketinde bUytlk yararlık ga.tere
rek yaralanmı9 olan yaraubay orta o
kul tUrkçe l.Sfret:meni Muammer Dül
gere, göıterdifi yilkaek vatanteverlik
ten ötUrU bin lira ile mUkifatlandırıl
ma töreni ilbaylı.k makamında yapıl
mışta. 

Karı§mazlık komitesi gene 
toplanacak 

Londra, 2 (A.A.) - Tali karıı· 
mazlık komitesinin Barselon ve Bur
gos hükümetlerinin yabancı gönüUll· 
!erinin geri çekilmesi meselesi hak· 
kındaki tekliflerini görü~mek üzere 
önümüzdeki hafta ~inde bir toplantı 
yapacağı haber almmıttır. 



ı hlklyesl ..... 

Bir 8stadm do 

Çin-Japon harbinin 
ekonomik amilleri 
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M. M. bakanlığı ~: 
, ' ' 

Aleminyüm matra imfil 
eden makina alınacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Komis

yonundan: 

Millı müdafaa vekaletince alemin
yüm matra imal edecek bir makina ve 
teferruatı en müsaid şerait teklif ede
cek bir firmadan satın alacaktır. Mez
k\1r makina ve teferruatını verebile
cek firmalar makinanın kudret, kabi
liyet, katalog ve resimleriyle birlikte 
fiyat ve ıeraiti muhtevi tekliflerini 10. 
birinci kanun 937 tarihine kadar milli 
müdafaa vekaleti levazım dairesi riya
eetine vermeleri ilan olunur. 3-6478 

66 sandık alınacak 
M. M • Vekaleti Satınalma Komis

yonundan: 

1 - Beherine tahmin edilen 12 
lira 99 kuruş olan 66 adet sandık pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 10-12-937 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 64 lira 30 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alına komisyo
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılı kanunun 2, ve 3. üncü madde
lerin<ie gösterilen vesaikla ve temi
nat mektubiyle birlikte belli gün ve 
saatında komisyona gelmeleri. 

(4285) 3--6489 

Gardrop alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine tahmin edilen (64) 
lira olan (180) adet gardrop kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 16.12.937 perşembe günü 
&aat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (864) liradır. 
4 - Evsaf şartname ve örneği gör

mek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. 
satın alma komisyonuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayı1ı kanunun 2, ve 3, üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atından en az bir saat evel M. M. V. 
aatın alma komisyonuna vermeleri. 

' (4388) 3--6654 

Arka çantalık bez 
M. M. V ekileti Satm Alma Komiı· 

yonundan: 
1 • Hepsine tahmin edilen fiatı 155 

bin 100 lira olan 120 bin il! 141 bin 
metre arka çantalık bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 9 birinci kanun 937 per-
9embe günü saat 11 de M.M.V. aatın 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 9005 liradır. Şartna
mesi 776 kuru'a M.M.V. aatm alma 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanun1 te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atinden behemehal bir saat evel M.M. 
-;v. satın alma Ko. na vermeleri. 

(3987) - 3-5887 

Emayit eksiltmesi 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
1) 23:}25 kilo emayit kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. . 
2) Tahmin edilen bedeli 26.500 lı

ra olup ilk teminat parası 1987 lira 50 
kuruştur. 

3) - İhalesi 8. 1. ci kanun - 937 
çarşamba günü saat 15 dedir. 
ğında M. M. V. satın alma komisyo-

4) Şartnamesini 133 kuruş kaqılı· 
nundan alınır. Muhabere ile şartname 
gönderilemez. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte te· 
minat ve teklif mektublarını ihale gü
nünde en geç bir saat eevline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. {3893) 3-5793 

7425 metre portatif 
çadır bezi alınacak 

M. M. Vekaleti Satmalma Komis· 
yonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edi
len 75 kuruş olan 7425 metre porta
tif çadır bezi kapalı zarf usulile alı
nacaktır. 

adet kaşık 1500 adet bıçak ve 1000 a
det su bardağı açık eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13.12.937 pazartesi günü 
saat 10 dadrr. 

3 - İlk teminatı (190) lira 35 ku
ruştur. 

4 - Şartnames ve örnekleri görmek 
için bedelsiz olarak her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma komisyonu
na müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle ve teminatla
riyle birlikte belli gün ve saatmda ko
misyona gelmeleri. ( 4353) 3-6621 

A. Levazım Amirliği 

Sadeyağı alınacak 
A. Levazım Amirliği Sa. Al. Ko

misyonundan : 
1 - San Kamıştaki tümenin sene

lik ihtiyacı için 30000 kilo sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmesi 18 1. kan. 937 
cuma günü saat 11 de Sarı kamışta tü
men Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 24000 lira ilk 

teminatı 1800 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
teminat mektub veya makbuzlariyle 
kanuni vesikalarını havi teklif mek-

Kütahya tayyare meydanı tublannı belli gün ve saattan bir saat 
tesviyesi evilen kadar komisyona vermeleri. 

M. M. Vekaleti SL Al. Ko. dan : (4366) 3-6651 

1) Keşif bedeli altmış dokuz bin bet Yulaf alınacak 
yüz yirmi dokuz lira otuz kuruş olan Ankara Levazmı Amirliği Satın 
Kütahya tayyare meydanı toprak tes- Alma Ko . undan 
viye işine talip çıkmadığından yeniden İ mııyon A: . r v. bav 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur . 1 - stanbul Lv. mır ıgıne g-

2) İhalesi 22. 12. 937 çarşamba ü~ü lı müessesat hayvanatı için .. 3?.0 ton 

11 d d . g yulaf 16-12-937 perşembe gunu saat saat e ır. 
3) İlk teminat 4726 lira 47 ku _ 15 de İstanbulda Tophanede Lv. t

ruş mirliği satınalma komis}onunda ka-
tur. fl k 

4) Keşif şartname ve projeler 348 palı zar a almaca tır. . 
. 2 - Muhammen bedelı 15000 lira 

kuruşa M. M .V. satın alma komısyo - "Ik . 
1
• d 

d 1 n r ı temınatı 1125 ıra ır. Şartname nun ana ı ı . 
ve nümunesi komisyonda gör.Hür. 5) Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
Yulaf çuvalları müteahhide iade edi

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- lecektir. İsteklilerin kanuni belgele
cü maddelerinde yazılı belgelerile ida-

rile teklif mektuplarım ib,ale s.-:ı.<ıtın-
ri şartnamenin (F) fıkrasında yazılı dan bir saat evveline kadar komisyo
vesikalarile birlikte teklif mektupları-
nı ihale saatinden bir saat evel M. M. na vermeleri. (4399) 3- 6675 

v. satın alma komisyonuna vermeleri. Samaıı alınacak 
( 4452) 3 - 6773 

Torbalık bez 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
149 bin 150 lira olan 130 bin ila 157 
bin metre ekmek torbalık bez kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 9 - birinci kanwı • 937 

perşembe günü saat 15 de M. M. V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 8707 lira 50 kuruf• 
tur. Şartnamesi 746 kuruşa M. M • V. 
aatınal ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat "" 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mekfuplannı ihale aa
atinden behemehal bir saat evvel M. 
M. V. satın alına Ko. na vermeleri. 

(3988) 3-5886 

Alat ve sihi malzeme alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko.dan : 

1) 96 kalem atat ve ııhht malzeme 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2) Tahmin edilen bedeli 2250 lira 
olup ilk teminat parası 168 lira 75 
kuruştur. 

3) İhalesi 18/2 . Kinun/938 salı 
günü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alına 
komisyonunda hazır buhırunaları. 

3--6772 

Kültür bakanhğı 
On talebe alınacak 

Kültür Bakanlığından : 

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

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

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

2. - İsteklilerin en ço!r 17 .12.1937 
cuma akşamına kadar: 

Ankara levazım i.ınirliği aatm 
alma komisyonundan : 

1 - Harb okulu hayvanat ihtiyacı 
olan 215 ton samanın açık eksiltmesi 
13.12.937 saat 15 de Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4300 lira ilk 
teminatı 322 lira elli kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. İs
teklilerin kanunt vesika ve teminatla
riyle belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. ( 4323) 3-6582 

Yulaf alınacak 
Ankara levaznn &mirliği aatm 

alma komiayonundaıı ı 

1 - Denizli Birliklerinin 349400 
kilo yulafın kapalı zarfla ekBiltımeıi 
10/1. Kan./937 cuma günü saat 11 <le 
Isparta Tümen ıatınalma komisyo
nund<- yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher kiloeıu 
be§ kuruştan ilk teminatı' 1310 lira 25 
kuru§tur. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu· 
nt vesika ve teklif mektuplarını iha
le saatından bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. (4336) 3-6591 

50.000 Kilo sığır eti 
münakasası 

Ankara Levazım Amirliği Sa. Al. 
Ko. dan: 

1 - Çanakkale Müstahkem mev
ki birlikleri için 50,000 kilo sığır eti
nin kapalı zarfla eksiltmesi 8. 12. 937 
saat 11 de Mastahkem mevki satm -
alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilo
su 30 kuruştan 15000 lira ilk teminatı 
1125 liradır. Teklif mektubları saat 
14 de kadar kabul olunur. Evsaf ff 
şeraiti Ankara Levazım Amirliği sa
tınalma komisyonunda görülebilir. 
İsteklilerin teklif mektubları ve ka
nuni vesikalarile belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 4268) 

3-6462 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazan Amirliği 

Alma Komiıyonundan : 
Satın 

tık 
Miktarı Muhammen B. teminatı 

Cinsi Kilo Lira Lira 
Koyun eti 8000 3200 240 

2 - İhalesi 9-12-937 perşembe gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (417) lira 66 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak ve öğleden sonra M. M. V. 
ı;atın alına komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3, üncü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale 
saatından en az bir saai: evvel komis-

a - İstida, b - Nüfus tezkeresi, c -
Diploma, d - aşı tezkeresi, e - Beledi
ye ve polisçe tasdikli hlisnühal vesi
kası, f - altı adet vesikalık fotoğraf, 
g - Nümunesine tevfikan heyeti sıh
hiye raporu ile birlikte İstanbul kül
tür direktörlüğüne müracaat etmele
ri lazımdır. 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri 
ihtiyacı olan 8000 kilo koyun eti 15 bi
rinci kanun 937 çarşamba günü saat 14: 
15 şe kadar açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. İsteklilerin yukarıda mu
hanmıen bedeline mukabil gösterilen 
240 liradan ibaret ilk teminatlarını 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasip
liği veznesine makbuz mukabilinde 
yatırarak belli gün ve saatte Mp. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(4413) 3-6695 

Arpa ve ekmeklik un 
alınacak 

yona vermeleri. ( 4284) 3-6488 

Yemek takımı alınacak 
M.M. Vekaleti aabn alma 

komisyonundan : 

Heyeti sıhhiye raporları örnekle· 
ri Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul 
kültür direktörlüklerinden alınabilir. 

A. Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
Cinai Miktarı İlk Münakasa 

Kilo Teminatı Günü Saati 
Arpa 444000 1574,28 15.12.937 10 
Ekmeklik 

un 132000 1214,73 15.12.937 11 

ri satın alma komisyonu dairesinde 
icra edilecektir. Talip olanlar müna
kasa şartnamesini öğrenm.ek üzere lro
misyonumuza müracaat edecekleri gi
bi dışarıda çıkacak taliplere parası 

mukabilinde gönderilir. İsteklilerin i
hale gün ve saatinden bir saat önce ka
nunt vesika ve teklif mektuplarını ko-
misyona vermeleri. ( 4398) 3-6664 

Sömikok kömürü alınacak 
A. Le. A. SL Al Ko.dan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

esseseleri ihtiyacı olan 300 ton yerli 
sömikok kömürünün 1. 12. 937 pazar -
lığında talip çıkmadığından 10. 12. 937 
saat 15 de Ankara levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda pazarlığı yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8355 lira ilk 
teminatı 626 lira 63 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. la
teklilerin belli gün ve saatte kanuni 
vesika ve teminatlarile komisyonda 
bulunmaları. (4445) 3 - 6774 

Buğday öğütülecek 
Ankara Leva.zmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mües

seseleri ihtiyacı için 500 ton buğday 
öğütülmesinin açık eksiltmesi 15.12. 
937 saat 15 de Ankara Lv. amirliği &a
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilkte
minatı 375 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesika ve teminatlarile belli gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

3--6693 

Saman alınacak 
Ankara levazmı amirliği aatm 

alma komisyonundan ı 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri hayvanatı ihtiyacı olan 
168.650 kilo samanın açık eksiltmesi 
14.12.937 saat 15 de Ankara Lv. !mir
liği satın alma komisyonunda yapıla· 
taktır. 

2 - Muhammen bedeli 3373 lira ilk 
teminatı 252 lira 98 kuruftur. Şartna· 
mesi her gUn komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesika ve teminatla
riyle belli gün ve ıaatta kooıisyonda 
bulunlnaları. (4324) 3--6583 

Sebze alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Cinai 
K. ıoian 
Kereviz 
Praıa 
Patates 
Llhna 
tspanak 
Taze balda 

Muhammen 
Mikdan bedeli 1. teminatı 
Kilo Lira - ...., 
3650 365 

100 175 
3500 350 
2300 230 
3500 350 
3500 612,50 

500 125 

Z207,50 163 515 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri 

ihtiyacı olan yeli kalem sebze 15. bi
ihtiyacı olan yedi kalem sebze 15. bi-
16 kadar açık eksiltme suretile satına· 
lmacaktır. İsteklilerin yukarıda mu
hammen bedeline mukabil gösterilen 
163 lira S6 kuruştan ibaret ilk teminat
larını Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasipliği veznesine makbuz muka
bilinde yatırarak belli ğün ve saatte 
mekteb satın alma komisyonuna gel-
meleri. (4411) 3-6694 

36 ton zeytinyağı 

alınacak 
Ankara levazım amirliği aatma). 

ma komisyonundan: 

ı - İstanbul levazım amirliğine 
bağlı müesseaeler için 36 ton zeytin 
yağı 8.12.937 saat 15 de Tophanede İs
tanbul levazım aimirliği satın alma ~ 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22320 lira 
ilk teminatı 1674 liradır. İsteklilerin 
vesikalariyle birlikte teklif mektubla
rını ihale saatmdan bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri. 

(4275) 3--6480 

Sade yağ alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Ahna Komisyonundan : 
1 - İdareleri İstanbul Lv. imirli

ğine bağlı müessesat için 50.000 kilo 
sade yağı 13 1. kan. 937 pazartesi sa
at 16 da Tophanede satın alma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
ıyapılacaktır. 

satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 48312 lira ilk 
teminatı 3623 lira 40 kunı§tur. Şartna
me ve nümunegi komisyonda görülür. 
İsteklilerin Jcanuru vesikalariyle tek
lif mektublarını ihale saatından bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri. (4433) 3--6753 

300 ton yulaf alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Harb akademisi suvari grupu 

hayvanatı için 300 ton yulafa teklif e
dilen fiyat yüksek görüldüğünden 10. 
12.937 saat 15.30 da pazarlığı Tophane
de İstanbul Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ilk 
teminatı 1125 liradır. Şartname ve nü
münesi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle birlikte belli 
gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

( 4434) 3--67 54 

Bobin keten ipliği alınacak 
An. Le. A. SL Al. llı..o. dan : 
1 - Dikim evleri için 16 numara

dan 1750 kilo, 18 numaradan 735 kilo, 
25 numaradan 230 kilo, 60 numaradan 
5630 kilo bobin keten ipliği 20 2. kan. 
938 saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltm~i yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 112030 lira 
ilk teminatı 6851 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 560 kuruş mukabilinde ko
misyonda alınabilir. Nümuneleri ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektublarmı ihale 
saatından bir saat eveline k.a.dar ko
misyona vermeleri. (4436) 3-6756 

Pijamahk bez alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 

Harita Umum Md. 

17.500 metre beyaz bel 
alınacak 

Harita genel Direktörlüğünden 1 

1 - Harta genel direktörlüğü ih: 
yacı için evelce eksiltmeye konul . 
17500 metre beyaz beze istekli çıkl1)8 
dığından açrk pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16 1. kan. 937 perıeJll~ 
günü saat (14) de Cebecide harta gene 
direktörlüğü binasında satın aıma 1'0' 
misyonunda yapılacaktır. . a o-3 - Muvakkat teminatı 525 Iır 
lup komisyonca yalnız teminat ~: 
buzu veya banka mektubu kabul ol 
nur. ~ 

4 - İsteklilerin şeraiti anıaına.~ li' 
nümuneyi görmek için pazarlık ~ 
ne kadar her gün ve pazarlığa iştır~ 
için de yukarıda yazılı gün ve saat 
müracaatları. (4427) 3-6~ 

Bayındırlık Bakanhoı 

Telgraf fincanı alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 
15-1-938 cumartesi günü aaat ıo.SO 

da Ankarada Nafıa Vek!leti malı; 
me eksiltme komisyonu odasın 
2730 lira muhammen bedelli 21.~ 

'it. adet telgraf fincanının açık eksi 
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 204,75 !iradı!·· 
Bu işe aid şartname ve sair e~ 

Vekalet malzeme müdürlüğünden pJ' 
rasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 15.1.938 cumartesi gU' 
nü saat 10,30 da komisyonda haJd 
bulunmaları lazımdır. 3--6709 

Kalorifer tamiri 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: pi• 
vanı muhasebat binası kalorifer tl 
miratı ve kazan dairelerinin te\IS1 
işi: 

Keşif bedeli : 4999 lira 10 kurııf 
tur. 

'l - Aakeri lise ve orta okullar için 2 - Eksiltme 8-12-937 çar~b' 
77996 metre pijamalık bez 21 1. kan günü saat 15 de Nafıa Vekaleti ~•' 
937 saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. pı işleri eksiltme komisyonu odasıtl' 
amirliği satın alına komisyonunda ka- da pazarlıkla yapılacaktır. 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 3 - Eksiltme şartnamesi ve bıııı' 

2 - Muhammen bedeli 17159 lira 12 mütcferri evrak 25 kuruş bedel tJlll' 
kuruş ilk teminatı 1286 lira 93 kuruf- kabilinde Yapı İşleri Umum MüdUI" 
tur. Şartname ve nümunesi komis~ lüğünden alınabilir. . 
y~nda görUlür. İsteklilerin k:uıuni ve- 4 - Eksiltmeye girebilmek iç~ 
sıka ve teklif mekt~blarım ıhale. saa- isteklilerin 374 lira 93 kurut mu"''r 
tından bir s~t evelınıe kadar komıayo- kat teminat vermeleri ve Nafıa .;e- j 
na vcrmelcn. (4435) 3--6755 k!letinden veya yapı işleri umurn~ 1 

Pirinç alınacak ' ''dürlüğünden alınmış kalorifer teıı.t' 
· tı müteahhitliği vesikası göıteriıı" 

An. Le. A. SL Al Ko. dan ı 
1 - Kor. merkez kıtaatının senelik leri lbnndır. (44Sl) 3--6778.-"" 

ihtiyacı olup '19.11.937 tarihinde kapa
h zarfla eksiltmeye konulmuş olan 
25000 kilo pfrinoe eksiltme gününde 
teklif odilmiş fiat liyik hadde görül
mediğinden mtinakasaaı mezkQr tarih
ten itibaren bir ay içinde pazarlığa dö· 
külmügtür. Ve pazarlığı da 10.12.937 
cuma günü yapılacaktır. 

2 - Pazarlık için her gün )comisyo
na müracaat edilel?ilir. Şartnamesi de 
görülebilir. 

3 - Pirincin muhammen bedeli 
5250 lira kati teminatı 788 liradır. 

4 - İsteklilerin pazarlık iç.in Kay
seri Kor. satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (4375) 3-6749 

Zeytin tanesi alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Ankara garniz,on ve Harb okulu 

ihtiyacı olan 11000 kilo zeytin dane
sine 25.11.937 açık eksiltmesinde veri
len fiat pahalı görüldüğünden 8 1. kan. 
937 saat 14 de açık eksiltmesi Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ~300 lira ilk 
temimı.tı 247 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün ko:nisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni veaika ve teminatla
riyle belli gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları. (4376) 3--6750 

Arpa alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri hayvanat ihtiyacı ıçın 

284.400 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 20 1. kan. 937 saat 15 de An
kara Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11376 lira ilk 
teminatı 853 lira 20 kuruştur. ·şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 
Teklif mektublan saat 14 e kadar ka
bul olunur. İsteklilerin belli gün ve sa
atte kanuni vesika ve teklif rnektubla
riyle komisyonda bulunmaları. 

( 4415) 3--67 51 

12000 kilo karnabahar 
alınacak 

An. Le. A: Sa. Al. Ko. dan : 

Adliye bakanhğı 
Bir memur alınacak 
Adliye Vekiletinden ı 

Ceza i'leri kaleminde açık bıJİ~ 
nan 14 lira ma~lı Icatibliğe meınuril' 
kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz ~ 
Hukuk Fakültesine devam etme~ 
kayıd ve şartile bir memur alxnacl~ 
tır. Müsabaka imtihanı 1 inci kiılıl' 
nun 8 inci çarşamba günü saat 14 ô' 
yapılacağından talip olanların istid' 
ve evrakı müsbitelerile birlikte ıııe~· 
kQr günden evvel ceza işleri kaleıı1r 
ne müracaatları ilan olunur. ( 4443) 

3--6776 

Maliye bakanhğı 
Kanaviçe almacaka 

Maliye vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i': ~; 
metre eninde on musluk yirmi 
metre kanaviçe. . 

1
, 

2 - İhale açık eksiltme suretı1 
yapılacaktır. '# 

3 - Tahmin edilen bedeli üç bl 1 
iki yüz ve muvakkat teminatı iyi ıyil 
kırk liradır. . d 

4 - Eksiltme 14-12-937 salı ~U· 
saat 15 de vek~let levazım müdurl f 
ğündeki eksiltme komisyonunda 1 
pılacaktır. JU' 

5 - Şartnamesi levazım müdilf ô' 
ğilnde ve İstanbulda Dolmabahçe 6-
maliye evrakı matbua anbannda g 
rülebilir. 

j 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunıııı e' 

ve 3 ncü maddelerinde yazılı belg 1 
!erle ve muvakkat teminat rnal<~~, 

• }il' veya banka kefalet mektubiyle bır 1-' 

te belli gün ve saatte komisyona g:~ 
meleri. (4355) 3~ 

ı·ımdtrtidl 2 - Tahmin bedeli 45000 lira ilk 
teminatı 3375 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni belgeleriyle teklif mektublarını 
ihale saatından bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. (4338) 

3--6598 

134.200 metre patiska 
alınacak 

1 - Harb okulu ihtiyacı olan 12000 
kilo karnıbaharm 29.11.937 açık eksilt
mc6inde talih çıkmadığından 9 1. kan. 
937 aaat 15 de açık eksiltmesi Ankara 
Lv. amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

1 
Belediye]r imar heyetinde11 

Dahil~e Vekaletinden : ., 
Orta tahsilini ikmal etmiş ve t>~. 

ecnebi lisanına vakıf, makinada 5
1

, 
ratli ve doğru yazabilir daktilo aıııı 
catır. 

An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 

Y.. ı· k d ·· ·ıece1'' . uz .ıraya a ar _ucret ver~ ... IY 
tır. Talıp olanların, ımtihan gunıı W 

1 - Hepsine tahmin edilen (2538) 
lira fiat olan 300 adet yemişlik (1000) 
adet yemek tabağı 800 adet çatal 800 

İmtihanda muvaffak olanlardan, 
mecburi hi!lmet ifa edeceklerine dair 
ayrıca birer teahhüt senedi alınacak
tır. Noterlikçe tasdik edilecek olan 
teahhüt senetleri örneği İstanbul 
killtür direktörlüğünce imtihan neti
cesinde alakadarlara verilecektir. 

3~710 

Yukarıda cins ve miktar ve teminat
larile ihale günleri ve saatleri yazılı 
yemden bir kalem ve yiyecekten bir 
kalem erzak kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Erzak hizalarında yazılı 

ihale gün ve saatlerde 'Gazianteb aake-

1 - Ordu hastahaneleri için 134200 
metre patiska 21.12.937 saat 15.30 da 
Tophanede İstanbul levazım !mirliği 

2 - Muhammen bedeli 1440 lira ilk 
teminatı 108 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesika ve teminatlariyle belli 
giln ve aaatta komisyonda bulunmala-
rı. ( 4425) ı-.-67 52 

l~n 10.12.1937 tarihinden evvel, _:seıe< 
dıyeler bankası binasında beledıye ııı 
imar heyeti fen şefliğine e~;~ 
mil&biteleriyle müracaatları. 1-'°"". 
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Demiryolları 
Traverst alınacak 

D. D. Yollan SL AL Ko.dan ı 

Evrakı matbua yaptırılacak 
D. D. Y ol1an Sa. AL Ko. dan : 
15591 lira muhammen bedelli 54 

Kazalar 
kalem ıvrakı matbua tabettirilcce- Elektrik qleri ilam 
ğindcn bunun ebiltmcıi 16-12-1g37 Atp ....... belediye riyuetin-

Jandarma 
Aleminyüm matra alınacak 

Jandarma a-.ı Kamutanbfı An
kara aatm alma komi.:ronanclan : 

13:trif!1~.l~I .......... 
1 

14\&bammen bedeli 46710.96 Ura olan 
OOoo ad~t. dar hat meşe traveei ile nor
~ hat ısın 12 takımlık 756 adet ingi-
ı tipi malcaa trave•l ve 3000 adet nor-

P
IDal hat . ~şe köpr~ trav.i 20.12.937 
1.Zarteıı günü aaat 15.45 de kapalı 

larf UIUlü ile Ankarada idare binum· 
da litın a11nae41ktır. 
~i~ &irmek istiycnlcrin 3503.33 
ti . lll~~.akkat teminat ile kanunun 
Yuı etuıı veıikaları ve nafıa müte

~dlik vcıikası ve tekliflerini aynı flin laat 14.45 e kadar komiayon ~
tine vcnnclcri lazımdır. 
. lrtaameıer 234 kuru,a Ankara. lz=:: Blkitchlr, Mudanya ve Haydar-

... .,. veıııeleriııdo utılmaktadır. 
(4430) 1--6762 

lokomotif yedekleri almacak 
D. D. yollan SL Al. ICo. ... 1 

N lluı,.""Dın bedel" 66000 lira olan 1 
be 0 Ju liate ile 135500 lira muhırnmen 
ıo=: No Ju liltı muhtniyatı olan 
leıbbe if yedekleri 20. 1. 1938 per
• &ünü IUt 15 den itibaren ıyn 
-~ AnJra.rada idare blnuıııda kapalı 
__ , U•ulile utm llmacaktır. 
l" Bu ite girmek latlyenlerln 1 No. lu 
Nl4te llluhte'riyatı Jçin 4550 lira ve 2 
~u Uate muhteciyatı lçhı de 8025 ll
ta llluvakbt teminat ile kanunun 
.ı.~ •ttlii veaikllan ve nafıa mUtıe
~dlik veaikuı ve tekllfleriııl aynı 
~ llat 14 de kadar komlayon reilli 
&•ile vcnnclcri l&sımdır. 

lartnanıclcr 330 kurup Anbra ve 
~Ydarpaga vcmelerinde satılmakta· 

r. (4369) s - 6766 

Elektrikçi alınacak 
D. D. Yollan Sa. AL Ko.daa ı 

pergembe günü ıaat 15 de kapalı z1rf 
uıuHl ile Ankarada ldarı binaııııda ._ 1 

yapılacaktır. 1 • Muaaddak proJemls mucibince 
Bu ite rfnnelc iıtiyınlerin 1169,33 ondokuz bin dokuz yils yirmi aekiz 

liralık aıuvakkat teminat ite kanu- lira elli kurut kcfifli Atça kaaabaaı e
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa lektrUı: tealutmdan 9lmdllik bet bin 
müteahhitlik vesikası ve tekliflerini Hkiz yiiz elli lira ketifli makina teçbi
aynı gtın saat 14 de kadar komisyon Atı ve ayrıca lkl biıı blfyils yirmi 
relıllğlne ·vermeleri lbımdır. ıekiz lira kctifli elektrik teçlıbatı 

Şartnameler paruız olarak Anka- YI ıantral binaıı kablo çıkıt tertibatı 
rada malzeme dalrealnden •• Hay- mçık ekailtmcye konulmuttur. 
darpqada mafau tefllfindcn dağı- 2 - Eksiltme 15.12.937 çarpmbe gilnU 
tdmalı:tadır. ...t ıs de hitam bulacak ve ihale Atça 

Evrakı matbua örnekleri de aynı kuabuı belediye encümeninde yapıla
ycrdcn iıtenmek ıuretiyle gıörülebi- c:aktır . 
llr. (4S97) ~711 a - Bu ite aid evrak ve projelerin bi
------------- rer kopyaları !ıtanbul, Taksim, Be

Ankara Valiliği 

1 - Bir ıaneaine yils otuz kurut 
kıymet biçilen (6000) tane alcmlnyUm 
kapaklı ve kılıflı matra kapalı zarftan 
tlh'rilen 1s.ıa.1>s7 puartnl ·ıttntı u
at onda pazarlıkla atın alınacaktır. 

2 - Buna aid prtname parasız ko
miayondan umabilir. Puarbp kant
nıak iatiyenlerin (585) liralık teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile belli 
&ün ve saattç komisyona blf vunnaıa-
rı. (4343) ~35 

Ekmeklik un alınacak 
Bayramiç J. 2. A. Satmalma Kam 

broaa Baf)wablmclan ı 
Tahmin Mikdarı Muvakkat ihale 
bedeli Kilo teminatı &Unlc
L K. L K. mccl 

KQçOk illn 
ŞARTLARI 

Dart •tuhlr ldlçük lllıılardan
Bir defa içia • lmnıt 
lti defa i&ba il kurut 
Uç defa içia Ti lmnıt 
Dört defa için • kuruı alınır. 
Devamlı küçük illnlann her def• 
isba il kunt almlr. ll•ell it defa 
nqrcdileçek bir U1ıı iSjia ı• lrmılt 
almac:akttt. 
Bir kolaylı .. olmak iiaere, her •tır, 
kelime aralarmdalri boılulrlar miiatea-

aa 31 bad itibar cdilmiıtir. Bir kiiiilik 
Ub ı• barit. ibaret olmJabr, 
Dört •tırdan fula her atır için af• 
nca .. nruı alınır. 

yoğlu Şark apartımanında yüksek e
lektrik mühcndiıi Bay Hasan Halet I
pkpınardan ücreti mukabilinde alrna-

Bahçe tesviyesi ve divar inşası bilir. 
• . . . 4 - Ebiltmeye l9tfrlk edeceklerin 

lı Anyanla! _: 
65850 00 439000 4938 75 lS-12-937 • 

Aalmra Vüiliiinden : ytzde yedi buçuk teminat ve ihaleyi 
Bedell ketfi 8220 liradan ibaret bu - müteakip yüsde on bip iblai teminat

lwwı Etlik mcrku liboratuvarı bah - lariyle ihaleden bir uat cvcline kadar 
çı tenlyeaile iıtinat duvarları inpatı mllracaat etmeleri lbımdır. 
2~: 12. 937 giln~ rutla~ pua~si 5 - Ekıiltmcye talip olanların prt
awıU aaat 15 de vıliyct bın.uı dahılın- nameye göre eksiltmeye girebilmek 
de nafıa komiıyon':1nda ihalesi yapıl - prtlarını bab olmaları llzımdır. 
mak üzere açık ckı~ltmcye ~onulmuı- 6 _Fazla izahat almak iatiyenler At
tur. Muvakkat tcmınat 616 lıra 50 ku - ça belcdiycıine veya adı geçen Huan 
ruştur. Halet ltıkpınara müracaat edebilirler. 

İıtekliler teminat mektubu ile tica- (4359) 3-6629 
ret odası veaikaaı ve Ankara nafia mü- ,. 
dürlilği1ndcıı bu ite ait olmak üzerı a- Satılık iki dükkan 

Karaajaç BelediJ••iM- ı 
Muhammen gayri aaft elnal taraftarı 

bedeli iradı 
lira lira 

OtinU 

P. teai 

uat Cinai Eblltme ıckll 

15 Ek. unun Kapalı zarf 
uaullylc 

1 - Bayramiç jandarma alay 1, 2, 3, 
taburların ihtiyacı için 10.11.937 de i
halesi yapılmak üzere kapalı aad u
ıuliyle ekllltmeyt konulmut olan yu
karıda mikdarı ile muhammen bedeli 
ve qıuVakkat teminatı yazılı ekmek
lik unun ekllltme gününde gelen iı
tcklilcrin verdikleri teklif fiatlarının 
lmiri itaca yiikaek &örUlmeainden ye· 
nidcn kapalı zarf uıulile ekliltmeye 
konulmuftUr. 

lacakları fenni ehliyet vcıikaaile bir
likte ıözü geçen günde nafıa müdür -
lüğü odasında tcıckkül eden komisyo
na gelmeleri ve buna ait kcıif ve t&rt
naıncyi nafıa daircıinde görebilecek
leri. (4449) 3-6777 

ihale müddeti 

400 40 

2 - Muvakkat teminat yukarıda ya
zılıdır. Komisyon Bayramiçte 2 nci 

düWn ıağı Emin jandarma alay guiııoeunda toplana-
0. Ömer IO- cak. ihale aalihiycttar ınabmın tuvi
lu Bekir O. bi ile yapıJM&ktır. 
Omcr arkası . . Anma Vililitind• : belediye dük- 3 - lıteklılenn kan~ belplıriy-
klnı &nU yol le toklif mektublaruu ~1tdm n!,~':: 

SS ,. ıafı Bekir at evel makbus mukabilinde 350 

lqiliaaı den - İngilizcesi kuv
vetli olan bir ünivcnitcli ehven fiat • 
la ders vermek latiyor. t. S. K. rumu· 
ziylc Ulua'a müracaat. 3--671 g 

Dem deni - Diplomalı bir p~ 
fcaör bayan beden terbiyesi (kültür 
fizik) ve modem dana dcraleri ver
mektedir. Deraler toplu •• buuat ol· 
duiu ıibi aileler nezdinde de kabul 
olunur. Ycniıchir 1046 No. posta ku
tuıu adresine müraceat. ~721 

.Aran!!or: 

ARANIYOR - Ycniıchirdc ce
nlffe s • 4 odah klra1ık .. ..,. ap.r-
tıman arıyorum. Ulua'ta B. SaWıad
dinc mektupla müracaat. 3-6692 

Bir piJ'W 111'WyG1' - JtuUınıl
IDlf iyi bir piyanoıu olup utmak im
yenlerin 1983 çe telefonla müracaat -
lan. s-6701 

Satılık ı 

Sabhk - Mükemmel bir piyano 
ve blr Philipa mrka radyo gidiı dola
yısiylc çok ucw: utıhktır. Evkaf apar
tımanı üçüncü kapu 4 numaralı daire-
ye mtıracaat. 1-6729 

Kiralık 1 

Kinhk is CMWı .....-mıı.a - Y .. 
Dİfehirde, Elektrik lirketinin tam ö
nünde No. 34 Bay Ekrem e'rinde. 

s-6611 

Kiralık - Y cniıchirdc Bakanlık
lara iki dakikalık metafedc Karanfil 
sokak No. 3 7, 3 odalı, kullanıflı bir da
ire müaaid fiatla kirllıktır. Telefon: 
2274 3-6689 

Kaloriferli clalre - Altı oda banyo, 
v. s. Çankaya caddesi, San kögk kar
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bckirc mü-
racaat. Telefon (3050) 3-61587 

Kaloriferli, mobilyalı bir oda kira
lıktır - Atatürk Bulvan 57; Ali Naz-
mi ıpartıman daire 11. 3-6704 

Kiralık daireler - Dört ve üç oda
lı, bütün konforu havi. Devlet ŞCırası 
arkasında Yl§ ıokalmda Suphi binası. 
Uat kata müracaat. 3-6703 

Kiralık - Demirtepe urunç sokak 
No. 8 de üç büyük oda banyo, mutfak 
ve teferruatı tamam ev. Müracaat ye
ri, aynı evin üçüncü katı Telefon 
(1129) 3-6727 

Daireler ve Dükkanlar - Y cniıe
hir Kbrmönlp caddeli Ataç ao•tın
da 2, 3, 4, od& ve bol ve her türlü kon
forlu daireler. Her ıeye clveritli ma
hallin biricik 2 dllkklıu. Ucuz kira
lıktır. Mahalline müracaat. 3-6740 

Kirehk - Çankaya caddesinde 
(Kınacı Apartımam) kalorifer ve .... 
ir konforu havi bet odah daire. TcL 

f Yolcu neonları elektrik tenviratı 
fltrinde yeti§tirilmek W:ere unat o

kulu elektrik ıubcıindcn mezun (15) 
~.1oktrikçi imtihanla alınacaktır. Ta· 
•hicrin mekteb tehadetname ubm Ye

Ya taadikll ıurctini t.tidalarına bağla
Ylrak Ankara'da D. D. yolları cer dal
l'cai reialitıne müracaat etmelerL 

22.11.937 tarihinde ihale cdilcccğl i
lin edilen KuılbeY 10bimdaki 11 ve 
13 ıayılı dük.kanlara talib zuhur etme
diğinden ihalıe müddeti 2.12.937 per
tcmbe iilnüne kadar uzatılmı9tır. 

O. Omer ao- na vencekdr. 
lu m oğlu 4 - Şartnamelerin komiayonda gö-

1270 5--6724 
S.bblr analar - Yenlfeblrc!e Se- kirabk ode - Konforu haiz mobil-

llnik caddesinde Maliye 111bcsi karfı-

(4428) 3--6761 

Köprü malzemesi alınacak 
dan~· D. Y. aatm ahaa luımia~· 

Talihlerin yevmi mczkQrda aaat 15 
de daimt encümeni vilayete ve prtna
mcyi ıönnek latiyonlerin de husuıl i
duı tahakkuk ye tahsil müdürlüğtinıe 
müracaatları ilin olunur. (4416) 

3--6757 

Mubeınmen bedeU 4500 Ura olan Af- ------------
itil döner köprüıü Çukur im ma1-....._.i ~12337 ..ıı j&D& .... ıuo 

kapalı sarf usul& ile Aalı:arada ida

Gumrük ve inhisarlar B. 

re binaamda utm llmacaktlr. Memur evi yapbrılacak 
Bu ite girmek iıtiycnlerin 337.50 li- inhisarlar Umam Müdürlüjilnden: 

ll1ık muvakkat teminat ile kanunun 
'ayin ettiği veıikalan ve tekliflerini 1 - Ktıçilk Yozgatta tutname ve 
•11ü gün uat 14.30 a kadar komlayoıı projni muc::ibince yaptırılacak 3 oda-
l'ttallfine vermeleri lbımdır. lı memur erinin 1n,..tı 23.XL937 de 

iartname1 ihale edilemediğinden yeniden ve pa-
da er parasız olarak Ankara- zarlık uauliyle ekailtmeyıc konmut-

lllaheme daireainden, Haydarpqa-
::~~11~ ve ıevk 9efliğinden dağı- tur. 
--..ıacıır. 3 _ 6636 II - Ke9if bedeli 3730 lira 95 kuru9 

ve muvakakt teminatı 280 liradır. 
Dingu değiştirme vereni ııı - Pazarlık 20.XII.937 tarihine 

alınacak rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
~~et l>emir,.ollan Satm Alma Kabata,da levazım ve müblyaat 9ube· 
--.....ıaıonandan ı &indeki alim komiayonunda yapılacak-
lluh.mıncn bedeli 15010 lira olan tır. 

~~~ deiittirme verenleri 17.1.938 IV - Şartname ve projeler 19 ku
---neıi günü uat ıs.ıs te kapalı sarf ruı mukabilinde in~lar umum mü-
111"111 ile Ankarada idare binasında sa- düdüğü inpat 9ubeııy~ Ankara hat-
tın alınacaktır. müdürlüğünden alınabilır. 
~u ite girmek iıt~yenl~rin 1125.75. V - Ekailtmeye i9tirak e~.k .is.ti-
._, ık llluvakkat temıoat ile kanunun yenlerin fenni evrak ve veaaıkını m
~ ~ttlği vesikaları ve naf ıı milte- hisarlar inıaat fUbel~e ibraz cde~ek 
ltlıı dlilr •etikuı ve tekllOerlni aynı münakuaya ittirak içın ayrıca vesika 
iaı· .llat 14.15 e kadar komiıyon re- almaları llaımdır. 

1i 1ne vermeleri ilamıdır. VI - 1ateklileriıı pazarlık için ta-
._ lartnaıneıcr paruız olarak Ankara· yin edilen gün ve ... tte %7.5 güven
dt lnalzeme daircainden Haydarp&f&- me paralariyle birlikte adı aeçcıı Jmo
~Gm " HYk tefillinden dafı- mı.yona gelmeleri ilin olunur. 

dır. (4420) 3--6712 (8087)/4438) 3--6759 

Sanat mektebi mezunu Barut deposwıda bina 
alınacak 

~ D. Yollan ... ıJman•an Satm yaptırılacak 
lı komiayonundan ı lnhiMrlar Umum Müdürlüjiin-

..__eride makiniıt yctittirilmek üsere, 
~t k de den: Qafi • o ulları tesviyeci, tornacı, • 
t,ı rc:ı, kazancı ve buna milmalil demir 
dil~ kııımları meaunyarmdaıı tim-

1 it 40-50 klıl umacaktır. 
"1 •teklilcrin mcktcb ıchadetnameai 
~ veyı tasdikli bir ıuretiııi iati
let llUıa bağlıyarak Anlrarada Dn
lbii~~ryolları cer daireai rciali&ine 
-~tları. (4361) 3 - 6672 

llektrildi bagaj arahalan ve 
teferruatı alınacak 

ır~let Demiryollan Satm Alma 
~onaadanı . 

ıeı!ı~en bedeli 22500 lira olan e-
17 1 klı bağaj arabaları ve teferruatı 
~ ·938 pazartcıi günU uat 15.30 de 
bi Palı zarf usulu ile Ankarada idare 
~ında aatın alınacaktır. 

u!ı\ite girmek iatiyenleriıı 1687.50 
ta 1 ın~vakkat teminat ile kanunun 
.:ı ~ttıği vesikaları ve nafıa mUte
tiln dlık •caikaaı ve tekliflerini aynı 
li llat 14.30 a kadar komilyon reiıli-

ne vcnneleri llzımdır. 

- ~ler parasız olarak Aıılı:ara
da lllalzenıe daircıinden. Haydarpap· 
tıı~llUm ve aevk Ffiltinden dafı
---.atadır, (4421) 3-6713 

I - İdaremizin Ankara Barut de -
poaunc1a. prtuame ve proje.si muci
bince yaptınlacalı •tıt yen ve ~ 
mur ikametcihı inpatı açık ckailtme
ye lı:onulmuftW'. 

II - Kctif bedeli 4.622 lira 33 ku
rut olup muvakkat teminatı 346.68 li
radır. 

III - Ebiltme 10-xn - 937 tarihine 
raathyan cuma günü saat 14 de Kaba
taıta levazım ve mübayaat ıubeain • 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 23 ku -
ruı bedel mukabilinde İnhisarlar U -
mum MüdürHlğU inpat ıubesiyle An· 
kara Bat MUdürlüğilndcn alınabilir. 

V - Ekailtmcye ittirik edeceklerin 
fenn! nrak ve veaaiki tnbiaarlar in -
pat ıubeaine ibru ederek bu lfC el~ 
mek için aynCI ehHyet vesikası alma· 
lan l!nmdır. 

VI - İıteklllerln kanunen kendi· 
!erinden arandan vcaaik ve % 7 ,5 gü
venme paralariyle birlikte cbiltmo i
çin tayin edilen gUn ve saatte yukarda 
adı geçen komiıyona gelmeleri ilin 
olunur. (7878 • 4325) ~558 

Mustıfa ar- rUlcbileceil lliıı olwıur. (784814326) 
kul belediye 3-6584 
dükkhı 6nU 

amda 592, 439, 423, metrı murabba- yalı veya mobilyasız bir oda klralık
mda. Telefon: 1538 Ş-6294 tır. Kooperatif arkasında Afaoğlu a. 

partman daire 8 ikinci kat No. 3 e 
yol. E Ekmek alınacak 

Kütehyacla 6 M)'dı J. Okul g_.. 
taabimclan 1 

Sablak - Dikit, nakıf makinesi: racaat. Tel: 3312 3-6769 

Yukarda vuıfları yuıh lkl dilk
kin açık artırma ıurctlle utıhla çı-

Tahmin 
edilen fiat 
kurut Sa. 

pefiıı para 200 liralık IOD model, her JGnhk Ev - Yenitehir Tuna cad
yanı kapah, yeni N marka makine 17 5 dcainde bütün konforu havi bir hane 
liraya satılıktır. kiralıktır. 19 • No: haneye müracaat karılmııtır. Tutarı Çoğu 

ı - Artırma ilk klnun 15 inci Lira b. Kilo 
Azı 

Kilo 
Koyunpazan caddeal Bakm:dar tla- 3--6770 

ttl !fo. 105 s-t589 
çarıpma. gtlntına iratlar blr aydır, bU __ _ 
müddet içinde talib çıkmu veya ıU:. 
rtllcn bodel llyık görillmeae on gUn 
daha uatdacaktır. 

19,000,00 190.000 Ui0.080 

" 7,5 

10. 9 50 
Kiralık !Mire - Karanfil eokafın-

Çok müh~ bir fırsat - ~uk da vckiletlerin tam karpmda ( 6 ) 
aarayı caddeaındc, Kurıuolu camu ya- oda. lealt ..ıoa, bllttlD lloafonı bafs 
mnda, uf alt lndDde. •el u Jd' iki bir dün ldnlıktır. Ulteldlere mtt
daircli ıu, hava p.ı, elektrik teliaat- rKaat. 3-6769 
1ı 4 ve 4 A numaralı " Ye yanındaki 

Teminat 
2 - Artırmaya girecekler % 7,5 

teminat parMı yermeleri ve ıatıttan 
aonra % 15 e iblal eylemeleri llzun 

1425 Pranc:ala nev'inden birinci 
ekmek 

6 numaralı ana satılıktır. 2797 tele- Kiralık Oda - Kalorifer, banyo, 
fona mtıncaat. 3-6725 her tarafa yakın. Telefon : 1598 

dır. 

3 - Her tUrlU mMraf aatm ilan· 
1ara aiddir. 

!ıteklllerin karaflç belediye en
cümenine müracaat 1>1lemeleri ll&n 
olunur. 3-6497 

Yulaf ve arpa 
alınacak 

Karacabe7 merino. retittlrme 
çiftliii ....... QüDclen ı 

KaraClbey Merinos yetl9tirmt gift
liği hayvuıatı ihtiyaca için aatın alına
cak iki maddede zikredilen ba)'VID 
yemleri •lıda yuıh oldup veçhile 
ckıiltmeye konmuftur • 

1 - 6 sayılı Jandarma Okulu ih
tlyac::ı için yukarda miktarı yuılı ek· 
mek kapalı sarf uıuliyle ebiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Talipler kapllı zarf mektup
larını kanunda yarılı prtlar dahilin
de muayyen saatten bir saat evvel 
koaıiıyon b .. kanhlına makhus mu· 
kabilinde tcalim edeceklerdir. 

3 - Ebiltmc 20-12-1937 puarte
ıi pnü ıaat 10 da ltUtahyada J. O
kulu •tın alma komlayoııunda yapı
lacaktır. 

4 - Şartnameyi gBrmek lıtlyen
ler komisyon ftyarhima mllracaatla
n ilin olunur. (8049/4439) ~763 

Çenlancla aatıhk -.. kirüık arazi -
Merlıces kuamun yapraklı nahiyealn
de Yapraklı panayırı namile maruf 
arazi ve Mera aatılık ve kiralıktır. 

Demiryollarmda cer daircainc:lc mil-
f ettif luetc müracaat. 3-6748 

S.tdık KamJonler - Ford. Flat 
ve Brennabor marka müatamel kam
yonlar .satılıktır. 

Görmek ve görütmck iatiycnlerin 
Yenifehirde Bomonti fabrikama mü
racaattan. Telefon : 1842. 3--6747 

Limanlar 
1 - .. 529.500" kilo yulafın ebiltme- Muhtelif tip rinç ısmarlanacak 

al kapalı zarf uıuliyledir. latanbul J-duma Satm•lme Ko lataabul Uman lıletn:ae ldare-

Muşamba alınacak 

A - Yulafın beher kilosu tahmini misyonundan ı ainden: 
fiat beı kurut on iki buçuk ıantimdir. Miktarı Cinai 1 - İıtanbul ve Trabzon limanları i-

B _ Muvakkat teminat olarak Adet çin muhtelif tip, enaf ve kabiliyette 
"2035" lira alınacaktır. 2088 Nöbetçi mutambuı 'rinçler nmartanacaktır. 

C - İhale ıünil 9 birlnciklnuıı 5>31 ~n bedeli İlk teminatı II ·Bu itle alikadar ve tam bir ihtı· 
tarihine müaadif pnft!Dbe gilnü uat Lıra Lira kurut aaaı olan mile .... clcrin idaremiz fc 
on bir olarak tnbit edilmiftlr. -- heyetine müracaatla prtnamclcrl al-

2 _ "264.100" kilo arpamn ekailt· 25056 1879 20 maları ilan olunur. 
meal lıııapalı sarf uaullyledlr. 1 - Jandanm birlikleri için cimi, III - İtin yülmek teknik buıusiyeti 

-ıL.a.. tabm' bed ll "lL · itibariyle, idaremiz allkadar müeaae· 
A _ Arnanlll beher kilosu tahmini JP&AUAt 1• ın e ve ı & tcmınat 

•r- -ıLdar 1 · ıclcrin bilbaaaa mühendislerinin ve 
fiat be' 

Luruı yetmiı ....._ ·-tını" dı"r. maa ı yazı ı "2088" adet nöbetçı mu-
& .... ,. - -hııı ka ı fen mümcuillerinin müracaat etmel•· 

B - Mu--ı..kat teminat olarak 1140 r--•ı palı sarf elmiltmnly o utm ..ı_: 
v- atmacaktır. uua bildirmeli flideli bulmaktadır. 

lira alınacaktır. z - Ebiltme 9 birinci kinun 937 iV - Müracaatlar en son 15 birinci 
C - !bile cUntl 9 birincikinun 931 pertmbe gilnU ıaat 15 de Gedikpapda- kanun 937 çarpmba gününe kadar ya· 

tarihine mtlladlf perıembe ıtlnü saat 1rl jandarma aatı11 alma komisyonunda pılmak la.mıdır. 
on bet olarak teebit edilmiftlr, yapılacaktır. V • MUracut edecek mücucaelcr 

3 - !bale yeri Karacabey haramda S - Şartname w ntımunı ber cttn flmdlye kadar dllır blflıca Jimanlarda 
mütetckkil Merinos yetiıtirme çiftli· komiıyonumuzda &örülebilir ve ,art- vücuda ıetirdiklıri mümasil teaiaat 
ği müdUrlüiü binuıdır. DllDC "125" kuruı mukabilinde lldm- cetvelini " mczkQr limanlar idarclc-

4 - İıteklilerin yukarıda CISiterildi· Jabilir. tinden lldzkları IDUYaffaJdyet Vllİka• 
ği gün ve uatlerdı 'fil 245>0 •yılı ıra- 4 - İıteklilerin cbiltme günü niba· lamu ft ba itteki ihtiaaalarmı tcabitc 
aun tarifatı dahilinde koaılıyona mU- pt 11&t 14 de kadar 2490 uyılı lraiıu- yanyacak dlitr veaalkl milracaatların-
racaatıan. 111111 tarifatı dairesinde teklif mektub- da, tevdi edeceklerdir. (7961-4373) 

lannı ve ilk teminatlariyle kanunda 3~7 
5 - ip latenilen bayvuı yemleri ------------evufı yuıh oldutu ,artnameleri fa. yasılı evrakı komlıyona ftrmif bu-

tekliler latanbul. Buna, Balıkeair, ır..- lunmeluı lizımdır. (7877/4327) -6585 
kitchir baytar müdürlüklerinde göre-
bilirler. (7846/4317) 3--6586 

Bir hekim alınacak 
K~acaber Haruı Direktörlü- Su saatleri hakkında 

tünden ı Beldire ~ 1 

Yalnu mtleueae memurin ve mtta- Su uatlcrinin iyi bir ıurette muha· 

Ankara Bele diyesi 
Mahkemelerden 

Tehir 
Ankara Birinci sı Hukuk ffi. 

lrimliiindea ı 

3-6768 

Kiralık Oda - Mobilyalı ve mobil
yaaır. Y enifehir lamet İnönil cadde
si No: 74 s-6767 

Zayiler 
ZA YI - Robert Collece'den almıt 

olduium 17-6-932 tarihli diplomamı 
kaybettim. Yeniainf alacatımdan .. 
kisinin hilkmil yoktur. 

Mchmed Ziya Krom 3-6764 

lün 141 inci maddeıi mucibince ve 20 
gün müddetle il&nen ııyab kararı 
gönderilmcainc karar verilmit oldu
ğundan duruf11188ı 29.12.937 çarpmba 
&ünü aaat 9.5 bırakılmıttır. O gün biz
zat hazır bulunmadı&ı veya bir vekil 
göndermediği takdirde mahkemeaint 
gıyaben bakılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak U... ilin olunur. 

3-6746 

Mahkemeye davet 
Ankara Birinci Aali1e Hubk 

Meh'--aiad. ı 

Ankarada bapiıhane c::ivarında Çet
me mahall11inde lılik aokak 11 No. h 
lbrahimin evinde klNCı Zafranbolulu 
Muharrem kızı Nuriyeyc: 

Koc::anıs Ali Çelik tarafından alcy• 
hinzc açılan nczi velayet davbmın du· 
rufII18Sı 29.11.937 pazarteıi saat 14 de 
icra kılınacağından bahiıle illnen da
vetiye tcblii edilınit ve tayin kılınan 
günde gelmediğiniz gibi muuddak bir 
vekil de göndenneditinlzdcn davacı

nın talebiyle hakkııwıda muhakemece 
gıyab kararı ittihaz ve du~fID&nm 27. 
12.937 pazartcıi uat 10 talıkına karar 
verilmiftir. 

MczkOr gün ve aaattc Ankara birin
d Mliye hukuk mubakemceine ge !me

niz vıe yahud musaddak bir vekil gön
dermeni• akai takdirde gıyabınızda 
muhakemeye devam olunacagı H. U. 
M. K. 401 ci maddesi mucibince gıyab 
karan nuınmma kaim olmak üzere u
auliln 142 inci maddeline tevfikan illa 
oluaur. 3--6765 tahdeınlniıı tedavileriyle ittigal ede- fuumdan lbone1er meıuldUr. Kıfın 

cek 150 lira aylık Ucretll bir hekime bunların donnwmaıı içbı uat aandık
ibtlyaç vardır. Memurin bnunundü:i 1anmD taJ-.. lllllUl gibi ımddelerle 
enaf ve fUtları baia olaıılarm evrakı öoldurulmMı llaamclır. Bu huauata 
mllıbiteleriyle beraber nihayet 937 bi- kifi tedbir alınmama11 yüsiinden uat
rind klnunmı onuna kadu Kll'lcabey lere ıelecelıc sanrlarm tamir murafı 
baruı direkt8rlütüne mUraceatlan il- 'fil IUt deilftirilmeel ltsilili lbone-

Eftlce ltOllyada Dofmbey mahallc
ainde iken bu Mn-ı Ankara Aııafar
talar poliı merkezinde pola Muatafa 
tarafmdaıı Konya Dedollr ma ld- ------------
racı8ı ıtonyaııın Dofanbe1 nahf:pıesln- _:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

sımdır. (791M372) M648 lerden alınacaktır. (4444) J.6775 

den Meme Hüeeyin otlu Omer aley· E çır ... ., MELODiSi E 
hine açtıiı 125 lira aJac::ak daviamm : Uftn : 

7apılmakta ola duru,....mdl Ome- E Lupe Vela. Alfred !•ılor § 
rin adreabıi deliftlrdlli lçie gıyab ka- = -
rararmm tıoblii edllemediiindeıı usu- ,IHHlllHlllHlllllllHlllllllllllHll9 
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Doğum, ~ocuk bakım.evi 

ve Ehe mektebi yapılacak 
Balıkesir vilayet daimi encümenin

den : 

1 - Balıkesirde müceddeden yapıla
cak doğum ve çocuk bakımevi ve ebe 
mektebi binasının nafıa vekaletinden 
musaddak projesi gereğince ve 81814 
lira 66 kuruş keşif bedeli üzerinden 
inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konuluduğu halde istekli çıkmadığın
dan 16.12.937 tarihine rastlayan per
şembe günü saat onbeşe kadar bir ay
zanfmda pazarlıkla verilmesine karar 
verilmiştir. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
Hususi şartname 
Mesaha cetveli 
Vahidi fiat cetveli 
Keşif cetveli ve projeler 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele örneği 
lstiyenler bu evrakı Balıkesir vila

yet daimi encümen kaleminde veya 
Balıkesir nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Bir ay zarfında pazarlıkla ihale 
yeni hükümet dairesinde teşekkül e
decek daimi encümen tarafından ya
pılacağından encümenin toplantı gü
nü olan her pazartesi ve perşemb gün
leri saat 15 de viHiyet daimi encüme
nine müracaat ederler. 

4 - İsteklilerin 1937 yılı içinde na
fıa v.ekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikasını ve bu işe girmeğe salahiyet 
veren resmi vesaiki ibraz etmesi şart-
tır. (7851/ 4328) 3-6622 

461.104 lira 34 kuruşluk 
elektrik tesisatı 

Karı Valiliğinden : 

1 - Kars şehrinin idrolik elektrik 
tesiatı 296.400 lira. 

2 - Sarıkamış şehrinin lokomobil e
lektrik tesiatı 80.011 lira 71 kuruş. 

3 - İğdır şehrinin lokomobilli elek
trik tesiah 84.692 lira 63 kuruı ki ce
man "461.104" lira 34 kuruş olarak ka
palı zarf usuliyle ve 45 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

4 - İstenilirse % 20 si dahilinde na
fıa vekaletine tasdika gitmiş olan 
Tuzluca, Kağızman, Arpaçayı, Susuz, 
Selim kasabaları elektrik tesisatların 
dan herhangi biri yaptırılacaktır. 

5 - Nafıa vekaletinden tasdik edil
miş yukarıdaki üç şehrin dosyasında
ki evrak gunlardır. 

Proje, keşif ıilsilei fiat, fennt ,arı
ııame, hususi şartname, bayındırlık i,
leri genel şartnamesi, mukavele proje
ıi, nafıa vekaletinin 938 senesi için ka
bul ettiği elektrik nizamname ve prt
namesidir. 

6 - Talihlerin bu işleri yapabilece
ğini gösteren 937 senesi için nafıa ve

ULUS 

YE UCUZ KOMOR SOBASI 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Fabrikalarının 

"SôNMEZ,, markah fevkalôde iktisadi sobalarını görmek lôzımdır. 
Vilayetlerden sabş için yapılacak müracaatlara derhal cevap verilir. 

Toptancı tüccara hususi iskonto yapıllJ'. 

Sabf Ve müracaat yerİ: Gülzade Apartıınanı altında Ticaret 

••••••••••••••-Türk Anonim Şirketi Merkezi 

Yerli Mallar Pazarı, Memurlar Kooperatifi, Yeni Türk Hırdavat mağazası 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KISLIK Odun ihtiyacınız için 
Ticaret Türk Anonim şirketinin Çankırı Kapısındaki deposuna müracaat ediniz. iki senelik 

kunı odunlar afağıdaki fiyatlarla emrinize amadedir. 

Kesilmiş Kesilmen.ış Kesilmiş Kesilmemiş 

ClNSJ Toptan Perakende Toptan p,.rıı'.-:ende CJNSJ Toptan Perakende Toptan Pt'rak'r-ndt• 

uurgen 2 00 2 25 1 90 L. 2C. Çan: l 75 2 00 1 70 ' ., !ı 

2 25 Yonga 1 75 1 80 

Veresiye muamele ve topdan tücccar alışları ıçın 

}şıklarda Saylavlar sokağında Gülzade apartımanı altındaki 'irket müdüriyetine. 
Telefon: 2338. 

Perakende petin mübayaat için doğruca depoya müracaat edilmesi. Telefon: 1958 

Diş tabibi Hamdi Alagün - Ihsan Çandır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Yar1ş ve ıslah encümeninden: 
Hususi haraların yetiştirdiği safkan ve yarımkan İngiliz, 

tayları, arkasında ve karnında tayı ile damızlık kısraklar 12/ B. 
Kanun/937 pazar günü Ankara Hipodromunda müzayede ile 
satılacaktır. Daha evet görmek istiyenler Atlı Spora müracaat 
edebilirler. (4437) 3-6758 

6f/m---RECETELERİNİZİ----. 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ~5517 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne baatabaneıi 

cerrahi ıefi 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 

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

M. HALKACI 
Fenni gözlük ve korsacı 

Adliye caddesi kuyumcular karıı
amcla No. 18 

kiletinden aldığı ehliyet vesikası ile ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
937 ıenesi ticaret odası vesikası. 

Reçeteye uygnu fenni surette her 
çeşit gözlükler dikkatle yapılır. Mü -
tenevvi çerçeveler ve camlar bulunur . 

7 - En aşağı 200.000 liralık bir şe
hir tessiatı yaptığına dair vesika gös
termesi, 

8 - Muvakkat teminat 24.306 lira
dır. 

9 - Tediyat peşindir. 
10 - Dosyalar Kars ve İstanbul na

fıa müdürlüklerindedir. 
11 - İhale 30.12.937 perşembe günü 

nat 15 de Kars bükü.met konağı için-
deki daimi encümen odasında yapıla

caktır. 
12 - Talihlerin teklif mektublarını 

mühür mumu ile iyice kapatmış ola
rak saat 14 de kadar daimi encümen 
komisyon riyasetine vermiş olmaları, 
postada vuku bulacak gecikmeler ka
bul edilmez. (7942/ 4374) 3-6656 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- --- Cebeci hcutaneri dahili lıtutalıklaT mütehcıl6ı•ı ----- -- -E Doktor Zeld Hakkı Pamir E - -- -: Hastalarını her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartımarunda: 

: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : - -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Serveti fUnun 
1891 

UY ANIS 
' Batyuarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti !Unun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga
zetenin Ankara'da aatıo yeri A K B A Kitabcvidir. Se
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruJ 

Hiç tereddüde düşmeden 
satın alabilirsiniz! .• 

Türkiye lf ve Ziraat Bankaları Uzüm Kurumu 

her yerinde nefaset, güzellik ve temizlik 

tanrtmııtır. Uzümü her mevsimde her zaman 

her yaştaki insanlar için eşsiz bir gıdadır. 

markasını dünyanın 

garantisi olarak 

yiyebilirsiniz. Üzüm 

Bilhassa çocuklarınıza 

Tıbbi ve tuvalet 
korsalan, sütyen 
ter ölçü üzerine çok 
temiz olarak yapı
lır. Lastik varis ço
rapları bulunur ve 
suru aza yapılır. 
taşradaki müşteri-

lerimeze kataloğ 
yollanarak alınacak 
şiparişler aüratle 
gönderilir. 
Fiatlanmız reka

bet kabul etmiyecek derecede ucuz
dur. Baıka yerden almadan evvel bir 
defa mağazamıza "uğramak ve malla
nmızı gönnek faidelidir. 3-6685 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı lıleri MüdürU 

Mümtaz Fallı FENiK 
Ulus Basrmevi: Ankara 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

3 ~ 12. 1937 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
: ALI MUHiDDiN : = ::: 

BEKİR § ---- HAC 1 
- -- -= Ticarethanesi mamullb halis ve nefisdir : - -- ALI MUHlDDlN :: 

~ Teminatr daHACI BEKİR Firmasıdır~ 
- . -: Kaymaklı lokum, Ke11tane şe~eri, Halis şekerden maıpul fıstıklı : 
: tahin helvası, nefis fevkalade çikolata ve lüks ambalajlı karamela- : 
: lar. Her gün taze olarak sayın müşterilerim.izin emirlerine hazır : 
E. bulundurulur. Bankalar caddesi Tel: 3729 3-6686 :: 
,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' 

BiR BAYANIN 

AŞK VE 

GÜZELLiK .. 
R UYA S 

ESANS, LOSYON 

PUDRA, SABUN 

L.T. PIVER PARIS 
PARFO•ORI L. T. Pi VER lstantıul Şııfleti • 

Osman Bey. Alımel J51J eou,"NL 68 ISTAN8UL 

DAKTİLO KURSU 
42 • • 

ıncı DEVRE 
42 nci deVTe 1. tlkkılnun. 937 de b8'laı. 
En son kayıt 7. İlkk!nun. 937 d~ biter 

TlllisU armunakSıım !rerkes alınır. ~-----
Mezunlara (2) ayda DİPLOMA verilir. 

Kınacı Han No. 7 Tel ı 3714 

lfl/l//9/J- Sayın müıterllerimlze 
Meşhur Şehzadebaşı şekercisi O man 

Nurinin mağazasında Bayram münasebetiyle 

bUyük tenzilat 
CiNSi 
Akide tekeri sade sakızlı sıüllü lokumlar 
Bayram şekeri elvan 
F mdıklı lokum 
Şam f ıstıkh, hindistan cevizli, bademli kaymaklı 

FIATI 
50 
80 

100 

lokumlar 120 
Haliı bademden mamul ezmeler 120 
Nefis kestane tekeri 120 
Fundan çikolat, çifte kavrulmut badem tekeri 140 
Her nevi. meyva tekerlemeleri vişne likörlü çikolata 160 

Bütün mallarda tenzilat yapılmışbr. 
Siparişler alınır hiç bir yerde şubesi yoktur. 

Bankalar Cadde!öJi Numara 43 Tel. 3277 
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~AN KARA PALAS~ 
~ PAVİYONDA ~ 
= ~ ! Hep yeni artistler 1 - ~ 
,,, ••••••••• ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf 

SİNEMALAR HALK 
üzüm yedirmeği kat'iyyen ihmal etmeyiniz. Uzüm Vitamin komprimesidir. . Meşhur rejisör ABEL GAGNE'nin 

büyük şaheseri 

BU GECE 

Mevsimin en büyük macera ve 
sergüzeşt şaheserlerinden 

Ankara umumi acentamız Memurlar Kooperatifidir. 

Telgraf adresi: TARIŞ • IZMIR. Posta kutusu: 53 Telefon: 2017 • 2018 

Her vilayette acente arıyoruz, isteyenler müracaat edebilirler 

Türkiye iş ve Ziraat Bankaları OZOM KURUMU Limited Şirketi 

BEETHOVEN 
Hissi bir mevzu ve çok nefis musiki 

parç.alarile bezenmiş senenin en 
büyük musiki şaheseri 

Baş rollerde: Harry Baur - Jany Holt 
Aynca : Dünya haberleri 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6, 45. Gece 9 da 

Numaralı yerlerinizi gündüzden 
alınız 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

Şube: 

ÖLÜM GÖLGESİ 

Baş rollerde: 
Bruce Cabot - Joseph Galleux 

Ayrıca: Dünya Haberleri 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30. Gece. 9 da 

HALK MATİNESİ: 12,15 de. 

ŞUBERTlN AŞKI 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


