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Yakında: 
Bir amerikan muharririnin ]aponya
da yapt1ğ1 harikulide bir. röportajı 
neşredeceğiz. Bu yazıyı da "Avrupa 
ve Amerika'nrn 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
büyük bir alaka ile okuyacaksmrz. 

Fransız kabinesi İstif aya mecbur oldu 
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Yeni kabineyi kurmağa Jorj Bonne edildi 
Türk hamilleri koruyan 
çok yerinde bir tedbir 

Türk 

istikraz 

dahili borcu tahvillerinin 
tahvilleri ile mübadelesine 

aici kanun dün kabul edildi 

Maliye vekilinin izahları 
M r Vekili Fuad Ağralı, 1918 - 1934 dahili istikraz tahville

inin 
8t~~ ikramiyeli tahvilleri.yle ve .. 1933 tü.rk bo~cu tahvill~r~

nin de dahili istikraz tahvillerlyle mubadelesme daır ~anun layı
hası münasebetiyle mecliste ıorula·n suallere karşı şu ızahatı ver· 

mittir : 
_ Arkadaşımız Halil Menteşe ka.: 

nunda, bugün tedavül fiyat~ 14 buçuk 
lira olan Onitürklerin tahvıl dolayı
siyle rayiç kıymeti 19 ve itibar!. kı.y
meti 20 lira olan bir tahville degıştır
tnekte hazinenin zararı olduğundan 
dolayı tereddüdlcri olduğunu v~ bu 
babta izahat vcrmekliğimi arzu ettıler. 

Bir kere şurasını arzedcyim ki yap
tığımız kanunun en ~iri~c~ hedefi Ü-

1 
nitürkleri türk hamıllerının fransız , 
frangının devaluasy~n~ndan d?layı ! 
gördükleri zararı ~el_afı e~~ektır. 1- ! 
kincisi de, kendilerının dahı ışarct et- l 
tiği veçhile, piyasada spekülasyon te
mevvüçleri yapan bu Ünitürkleri dahi 
kaldırarak Anadoluda yaptığmıız mü
badele gibi bir istikrar teminidir. 

Ünitürklerin bugün devlet itibarına 
lcu.lu&4J. ""'2."".a."""h 1"1-ı,,-.a haJu.n;\lÇ:rl01 mu-
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hafaza etmekte olan, aabit bir halde 
bulunan diğer tahvilat ile mübadeleyi 
temin etmektir. Sonra hükümetin 
menfaati noktasına gelince: bir kere 
faizden istifade vardır. Bugün Üni
türklere verilen faiz 18~ kur~~.t~r. Maliye Vekili Bay Fuad Ağralı 

Y.. d 7 faizli 20 liralık hır dahılı ıs-uz e .
1
. 

tikraz tahviline de 140 verı ıyor. 
· Aradaki 40 K. fark devlete kalıyor. 
Binaenaleyh bir sene içinde ı?o.o.oo 
tahvil mübadele edersek 40.0~ lır~ ı~
tifade edilmiş olacaktır. ~ugun . . unı
türkler 570.000 küsur tcsb~t cdılıyor. 

E ~ 500 OOO ünitürk tebdıl olunursa 
ger . • 200 000 r 

devletin faizden senede karı . ı-
ra eder. 

N 
. al kıymet üzerine mukayese 

omın . . 'f de · 
.. '"f' lürıe gene devlctın ıstı a ı~ 

yuru u O "türklerin itibari kıymetı 
vardxr. nı B 20 

. d dolar üzerinden. unu 
25,5 lıra ır, . 1 · stikrazı da-
liralık itibari kıymetı 0 an 1 t' 
bili tahvili ile değiştiriyoruz, devle ın 
5 5 lira i&tifadesi vardır. 
' · ·· önüne alır-
Yalnız rayi~ kıymctı goz . 

sak bu gün 14,5 liradır. İşaret ettıkl~-
. '.b. hletcn devlet 14,5 lira rayı.ç 

rı gı ı ve ı . d yerı
kıymeti olan bir tabvıl alıyor a h .1 
ne 19 lira rayiç kıymeti olan.bir ta vı 

. Burada 4.5 - 5 lira bır zarar e-
verıyor. d Bunun 
d . "b' bir manzara var ır. 
ıyor gı ı . d - im. Bu-

hakiki olmadığını ddıa e eceg 
. . d müsaade buyurulursa şun

nun ıçın e • . i bu 14.5 liraya 
ları arzcdecegım. Yan h 

devalüc olduğu için bu da sukut et
mekte idi. Önümüzdeki tepiye tievresi 
için, tediye devreleri teşrini sani ile 
mayıstır - Düyunu umumiye meclisi 
doları intihab ediyorum, dedi. Çünkü 
dolar franga nazaran daha az devalüe 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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Kredi ucuzhyor 
" V' .... ~ .. 4 •••• •t•• ııl t 

; tty•t ... • 4 4 ••• 

İkrazat 
dahil 
8,5 e 

faizleri 
olmak 

komüsyon da 
üzere 

indi ri 1 iyor 

A tatürk, bu sene Meclis açılırken söy
ledikleri program nutuklarında: 

"Normal şartlar altında kredinin ucuzlatıl
masına çalışmak" direktifini yermişlerdi. 
Başvekil Meclis huzurunda hükümet pwg
rammı izah ederken bu bahse temas etmiş ve 
krediyi, tahakkuk ettirilmesi istenen ekono
mik milli kalkınma faaliyetinin muharrik 
kuvveti olarak tavsif etmişti. 

vüzde 

Şimdi büyük bir memnunlukla haber al-
dığımıza göre, Ekonomi bakanlığı, Türkiye- lktual. Vekili ~ay 
de bütün ikrazat faizlerini, komüsyon da da- Şakır Kescbır 

\.. 

hil olmak üzere% 8,S e indiren bir kanun hazırlamıştır. Buka

nunu Kamutaya sevketmek üzeredir. 

Kamutay toplandı 

Hava kuvvetlerimiz için 
hükümet yedi milyon 

lira taahhüde ğirebilecek 

Saadabat paktı tasdik edi idi 

Hariciye tqlıildt ltıyilaası lıalılıınJa 

Doktor Ara• Kamutaya imhat verdi 
( Diin Kamutay' da yapılan miizakerelere aid tafsilatı ikin

ci sayfamızda bulacaksınız.) 

.. Denizbank 
için yapılan 

teklifler 
Denizbank genel 

direktörünün sözleri 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Deniz 

bank umum müdürü Yusuf Ziya Öniş 
Denizbank etrafında yapılan hazırlık
lar hakkında bu gün gazetecilere şun
ları söyledi : hakikaten devletin karını za.rarın~·1 e

ıab etmek için kati esas teşkıl ede ~ e-

k b
. akam nazarile bakmak dogru 

ce ır r ·· aka .. a 
d ~ '1 midir? Bunu mun ., 

Japon istihkam kıtaları bir köprü yapıyorlar "- lıtanbula geldiğimden ~ri ted· 
kiklerle uğraşıyorum. Bu gün liman 

tnudur, egı d g· im. Esasen 
k . in caunu arze ece . 

etme ıç :ı • . 1 933 senesinde 
Dü uınumıye ı e · yunu 1 me sıraların-
akdettiğimiz mukav.e kena eti 27 lira i. 
da Ünitürkün vasatı ıymdakatla mer· 
di. Bu mukavelenameye sa . d 29 li· 

· · n 934 senesın e 
but kaldığunız ıçı . d ahiren Dilyu-

kt 935 senesın e raya çı ı. büküınetıyle 
· ve fransız . 

nu umumıye .. asebetile y.ını 
yaptığım.~z an~Ş~~i~~~iz ve yüzde 50 
borcun yuzde .. . sı i kabul ettiğimiz 
&ini de malla o~emey t" 25.5 ğa düş· 

. .. . .. klerın kıyme ı . 
ıçın unıtur . 75 tenezzül ettı. 
tü. 936 scnesınde 22" e · aylık olarak 
9 . d bl1 seneyı 

37 senesın e - . d 18 50 • fran· 
• . hazıran a · • 

arzcdecegım - tu dolayısiylc teva-
ıız frangının suku 

1 
eticeıi oı:ırak

li eden devalüasyon art n ta 15 eylulde 
O ağus os ' . temmuzda 15.8 • 14 tc,rini sanı-

14, teşrini evcide ge:ı~e i4.50, 
de 14.30, kanu~u ev ·ni evele kadar 

Görülüyor kı b~ :c~ı rini sanidcn 
tedenni etmekte ıdı. .e'14 3o 14,50 gi-
. . ff vardır • . , 
ıtıbarcn tere u . bınca Düyunu 
bi. Çünkü mukavele ıc~ üı:nüzdeki te-
u~umiye m.eclisi he~k ~~vre için ikin
dıye devresı, ~ltı ayl k salahiyetini 
ci bir para intıhab etrne ı:nllteınadiycn 
haizdir. Fransrz frangı 

Çin kuvvetleri 
Siddetli bir muharebeden sonra 

Tsiningi aldılar 
ş nghay 14 (A.A.) - Bir Çin menbaından alman haberlere 

gör: tidde;li bir muharebeden sonra çinliler Tıining'i istirdad et-

ınitlerdir. 
Tsining'in Çin kıtaları tara~ 

fından istirdadı ile hu şehrın 
dördüncü defa olarak elden ele 
geçtiği kaydedilmektedir. 

Dünkü harekat büyük kanalın ha:b 
dahilinde tah,it edilmiş olan Çın 
kuvvetleri tarafından yapılmıştır. 

Çin tebliği : Çantungdaki Çin kül· 
li kuvvetleri, Tıining şehrini geri al-

mıflardır. 
(Sonu S. inci sar.fada) 

Cevad Abbas Gürer 
Mısıra hareket etti 

Reisicumhur Atatürk'ün, Mısır kı;, 
lı majeste birinci Farukun Bayan Sa· 
finazla evlenme törenleri münaacbe
tile değerli hediyelerini götürmeğe 
memur edilen Bolu mebusu B. Cevad 
Abbaı Gnrer dün aktamki Toroı ek· 
~re1l1e Kıhlrey~ hırokot otmlıtiı>. 

(Sonu 5. inci sayiltda) 

BUGÜN 
16SAYFALIK 
İLAVEMİZ 

I Z MIR 
Bu illlvemizin içinde~ 1 

4 sayfahk çocuk 

ilavemizi 

Kabinenin dttımesine sebeb : 

Evvel~ sosyalist nazırlarm 
kabineden çekilmeleridir 

Paris borsası kapalı, 
frank hala düıüyor ! 

Paris, 14 (A.A.) - Fransız kabinesi 
dün toplanarak frangın düşmesi üze
rine baı.ı tedbirler almış, bu arada da 
kambiyoya kontrol konulm<ımasını ka
rarlaştırmıştı. Aynca Başbakan Şo

tan kabine ve parlamento toplantıla

rından sonra beyanatta bulunarak "da
hili sulhu bozmakta ısrar edenlerin 
kanun kuvvctile ezileceklerini,. hükü
met namına söylemiştir. 

Sosyalist ve komünist partilerinin 
parlamento grupları bu iki noktaya ta
kılmışlar ve sol cenah delegasyonları 

saat 21.30 dan saat 22.35 e kadar süren 
bir toplantı yaparak vaziyeti gözden 
geçirmişlerdir. Bundan sonra da sos
yalist ve komünist partilerinin grup
ları ayrı ayrı toplanmışlardır. 

Sol cenah delegelerinin dün akşamki 
toplantısında, sosyalistler, itimad takri
r ine hükümet tarafından istenen "para 
serbcstisinin muhafazası,. fıkrasının 
konulmasına, gruplarına mallimat ver-

( Sonu 3. ilncü sayfada) 

Yeni kabineyi kurmağa memur 
edilen eski maliye nazırı 

Jorj Bone 

Kapalı olan Parİ• borıa•ından bir görünüf 

Yunan Veliahdinin 

düğünü dolayısiyle 

f\tatürkle Yunan 
Kralı arasında 

telgraflar 
Yunan veliahdının evlenmesi mü

nasebetile reisicumhur ile yunan kra
lı arasında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur : 

Majeste ikinci Jorj 
- Yunanlılar kralı - Atina 

Veliahd altes ruayal prens Pol'un 
evlenmesi münasebetile, en hararetli 
tcbriklerimle müfahham evlilerin ve 
ailenizin refahı hususundaki çok sa
mimi dileklerimin kabulünü majeste. 
nizden rica ederim • 

:Su meaud hadiee vesilcıile de ma. 
jestenize, milfahham ailenizin bu bay
ramının bir milli bayram teşkil ettiği 
dost ve müttefik Yunanistana karşı 
tUrk milletinin aanılma:ı: dostluğunu 
beyan eylerim. 

K. Atatürk 

Ekselans Kemal Atatürk 
-Ankara -

Ekselanıınuı:ın l(ltufkir telgrafın

dan fevkallde mütehassis olarak, kut-

( Sonu 5. inci uylıdı) 
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Fransadaki 

hadiseler 

son 

üzerine 

Konsey loplanhu 
tehir edildi 

Cenevre, 14 (A.A.) - Frann 
hükümetinin talebi üzerine Mil
letler Cemiyeti Genel Sekreteri 
konıey aziuına bugün öğleden 
ıonra aıağıdaki telgrafı ıönder• 
mittir: 

Fran11z hükümeti konıey top -
lantmnın tehirini iıtemektedir. 
Frannı hükümeti beklenmiyen 
hidiıelerin doğurduğu bu taleb
ten dolayı özür dilemekte ve inıi
liz hükümetiyle mutabık olarak 
konıey toplant111nın 26 ikinciki· 
nun çar,aınba ıününe bırakılma· 
tını taleb eylemektedir. 
Tarafınızdan bir itiraz olmadı· 

ğı takdirde bu yolla karar veril· 
mit olac&ktrr. 

Konsey azaıırırn franıız talebi- • 
ne itiraz etmiyeceklerine ,üphe 
yoktur. Berlintde bulunmakta o
lan Polonya hariciye nazın Bede 
derhal muvllfakat cevabı vermit 
ve Var,ovatya dönmüıtür. 

(Sonu S. inci sayfada) 
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Kehanet ve kiyaset 
Bu ağdalı ve teşrifatlı kelimeleri, uzun zamanlar gördükleri fikir 

hizmetine saygımdan dolayı kullanıyorum. Birincisine .. falcılık .. de
sem, derhal ondaki ciddi eda ve terbiyeli tavır silinip gidiyor ve g0zü
mün önüne derhal kirli mendiline yaydığı bakla tanelerine bakarak sır
lla§ık şivesiyle konuşan bir çingene karısı geliyor. ikincisine "uzağı gör· 
me., desem, mücerred bir anlam beynimde kımıldamalar yapacağına 
ellerim boynuma asılmış bir dürbünü aramaya kalkıyor. Sırtlanndaki 
neftilt:şmiş istanbulinleriyle huzurunuza çıkan bu asırlık kelimelere fi
kirlerimi söylettiğim iç in beni mazur göreceğinizi umarım. 

Kehanet, ileride olacak şeyleri sebeb söylemeden ve bulmadan an
latmaya diyorlar. Mesela yıl başında bir İngiliz falcısı, 1938 den galiba 
1945 e kadar dünyada olup bitecek hadiseleri haber veriyordu. Harb 
veya sulh, kıtlık veya bolluk, hastalı kveya sağlık hususunda .. şuyle 
olacak, böyle olacak ..... diye kehanette bulunuyordu. Eskiden b.Jyle 
atmalara, hiç haberleri olmadan, biçare yıldızlar şahid gösterilirdi. Me
rih, Utarid, Müşteri, kimbilir, kaç bin kere yalancı şahid olarak in•anlı-
ğın huzuruna çıkmışlardır. . 

Jlınin zayıf, bilginin kıt olduğu eski zamanlarda böyle hayalden ba
samaklara dayanarak yükseklere çıkmak ve oradan uzaklara bakmak 
olagan görülebilirdı. fakat bugün? .. Bugün sağduyusu teşekkül etmiş 
insanları böyle işkembeden atışlara inandırmak kabil değildir. Halbuki 
ileriyi düşünmek ve tahminlemek içgüdüsünü de İnsanlıktan koparıp 
atmak .•.. O da mümkün mü? .. O halde ne yapmalı? 

Yapılacak şey, yıldızlara, baklalara değil, ileriyi görmekte de bılgi
ye, görgüye ve tecrübeye dayanmak lazım .• işte, böyle olmuş hadiseler
den hareket edip müspet hakikatlere dayanarak ileriyi oranlamaya ki
yaset, basiret derler. Bu kudret, zekanın ışıklarını uzak ufuklara gön
dermesi, istikbalin karanlıklarını aydınlatması bakımından büyük bir 
kıymet taşır. Bundaki atlayış kehanette olduğu gibi bir atma değildir. 
Müspet bilgilerle izahı kabil, akla yakın, bilinmeyeni bilinenlerden çı
karan aşıcı bir düşünüştür. Hayatın her sahasında, ilimde, ticarette, ida
ri işlerde, hele ve hele siyasette kiyaset, kehanete kaçmamak şartile, en 
lüzumlu bir zeka liyakatidir. 

Müteahhitlerin 
kaz:anç • • 

vergısı 

Finans bakanlığı, milteahhidlerin 
kazanç vergisi hakkında yeni bir karar 
almıştır. Bakanlığın bu kararını hula
sa olarak yazıyoruz: 

Kazanç vergisi kanununun sekizinci 
maddesinin birinci fıkrasında sayılan 
daire ve müesseselere karşı teahhüde 
girişinde ödenen teahhüd bedellerin
den tediye sırasında yüzde 1,5 nisbe
tinde kazanç vı: rgisi ile bu verginin 
beşte biri nısbctınde iktısadi buhran 
vergisi kesilmesi lazımdır. Teahhüd 
bedellerinin mukavele veya pazarlık 
şartına göre alakadar daire ve müesse
ıclercc usul dairesinde ödenmesi ile 
miltcahhidlerlc ihtilafa düşülerek bir 
mahkeme kararına müsteniden tediye 
edilmesi ar~ında vergi bakımından 

hiçbir fark yoktur. Binaenaleyh: 
1- Kazanç vergisi kanununda sayılan 

daire ve müesseselere karşı teahhüd
dc bulunanlara tediye edilen teahhild 
bedelleri, ister doğrudan doğruya ıs ter 
bir mahkeme kararile ödensin vergi 
kesilecektir. Verginin kesilmesini te
min için alcikalı daire ve müesseseler 
tediyeyi yapan muhasiplcrc mahkeme 
ilimlarını vererek vergi kesilmesini 
isti ycbilcccklcrdir. 

Hasan - Ali YÜCEL 

Ankarada güzel 
konserler ve orkestralar 

Son zamanlarda Ankara bir çok gü
zel musiki tezahürlerine şahid olmak -
tadır. Filarmonik orkestra musiki mu-
allim mektebinde bize her hafta en 
mutena eserleri dinletmekte ve çok 
rağbet görmektedir. 

Diğer taraftan Halkevindc verilen 
konserler de Ankarada büyük bir ala
ka ile karşılanmıştır. 

Ayrıca tanınmış artistler şehrimiz
de çok iyi konserler vermektedirler. 
Nitekim Skala dö Milan artistlerin
den Bayan Piraççini'nin ve ayrıca An
kara Palasta tertib edilen konserlerin 
ne kadar rağbet gördüğü göz önünde -
dir. 

Şehir lokantasının getirttiği ka
dınlardan mürekkeb macar ç.igan or
kestrası da her akşam bize çok gUzcl 
zamanlar geçirtmiştir. 

Gene şehir tiyatrosunun yakında 
Edvardo Biyanko Arjantin orkestra
sını getireceğini haber aldık. Edvardo 
Biyanko'nun bestelediği bir çok tan• 
goların klasik bir mahiyet aldığı göz 
önilndc tutulacak olursa bu orkestra -
nın da bilyilk rağbet göreceği muhak
kaktır. 

Beyoğlundaki kitab sergisi 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Beyoğ

lu halkcvindc açılan kitab sergisi bu
giln kapandı. Sergiyi 27 .300 kişi gez
miştir,. 

ULUS 

Mesud bir 
nişan töreni 
Dış işler bakanlığı hususi kalem 

mildürü B. Refik Amir . Kocamaz'ın 
kızı Bayan Hadice Kocamaz'la Türko
f is raportörlerinden B. Enver Yelken. 
cinin nı§an merasimini kutlamak için 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rilştü 
Aras tarafından dün akşam Çankaya. 
da hariciye köşkünde bir kabul resmi 
yapılmıştır. 

Merasimde Başvekil Celfıl Bayar, 
biltiln vekiller, İsmet İnönü, pek çok 
mebuslar, bütün hariciye erkanı ve 
kor diplomatik ve iki tarafın dostları 
hazır bulunmuşlardır. 

Reisicumhur Atatürk gece hariciye 
köşküne gelerek yüksek huzurlarilc 
bu toplantıya şeref vermişlerdir. 

Cidden kıymetli birer genç olan nı -
şanlıları tebrik eder kuracakları yuva
da kendilerine uzun saadetler dileriz. 

Halkevinin kahvelerde 

gösterdiği filmler 
Halkcvinin halk dershaneleri ve 

köycülük kolları tarafından haftada 
iki gilndc bir köylerde, kahvelerde ve 
rençbcr ve işçilerin çok bulunduğu 
mahallerde halka ve mekteblerc filim
ler gösterilmektedir. 

Dün de bu kollardan bir grup Ak
köprüdeki temizlik hanına gitmiş, An
kara belediyesinin temizlik işlerile 

uğraşan işçilerine çok gilzel iki film 
göstermi~tir. 

Filmden önce halkevlerinin yurdda 
neler yapmakta olduğunu ve vazifesi
nin halka hizmet olduğu anlatılmı~tır. 
Gösterilecek filimler hakkında da iza
hat verilmiştir. 

Birinci film ağacın faydalarını ve 
kıymetini anlatıyordu. Mektcb talebe
leri tatil günlerinde devlet fidanlığın
dan tedarik ettikleri fidanları kam
yonlarla kırlara götürüyor ve öğret
menlerin yardımı ve direktifi ile çok 
itina ederek boş topraklara dikiyorlar. 
Ve fidanlar çocuklarla beraber büyü
yor. 

Bütün step gölgeler altında kalıyor. 
İkinci film de eski ve harabe halin

deki Ankara ile bugünkU modern baş
şchrimizi ölçülmez farklarla ayırıyor
du. Ağaçsız ve çorak Ankara ile ye9il 
ve sulak Ankarayı gördükten sonra bi
rinci filmdeki hadiselerin büyilk irade 
ve kuvvetle koca bir şehir için nasıl 
tatbik edildiğini belirtiyordu. 

Eminönünde iki 
tramvay çarpıştı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bugiln 
Eminönilndeki kavisle iki tram -
vay çapıştı. Arabanın biri yoldan çı
karak beş metre kadar ıürüklendi. 

Nüfusça zayiat yoktur. 

Karaya oturan 

vapurlar kurtarıldı 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Ereğli 

ve Zonguldakta karaya oturan Sinop 
ve Tavilzade vapurları kurtarıl -
mıştır .. Sinop vapuru bugün İstanbul 
limanına .getirildi. 

ıs. ı . 1938 

Et fiatlerim Kamutay toplandı 
ucuzlatmak 
İçin tedbirler 
Evelki gün Ekonomi bakanlığında 

et fiatlarının ucuzlatılması için alına
cak tedbirler Uzcrindc meşgul olan ko
misyon tesbit ettiği esasları bir rapor 
halinde hazırlamak üzere kendi arasın
dan seçtiği bir raportöre havale etmi'
tir. Raportör hazırladığı raporu evelki 
akşam Ekonomi bakanlığı makamına 

vermiştir. 

Hava kuvvetlerimiz için 
hükümet yedi milyon 

lira taahhüde ğirebilece 
Saadabat paktı tasdik edildi 

Dün sabah Ekonomi bakanlığında 

Başbakan B. Ccliil Bayarın reisliğinde 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 

Hariciye 
Doktor Aras 

lflyihası hakkında 

Kamutaya izahat verdi 
teıkilflt 

İç bakan ve C.H.P. genci sekreteri B. Kamutay dün Tevfik Fikret Sila
Şükrü Kaya, Ekonomi bakanı ve Zira- yın başkanlığında toplanmıştır. Bazı 

at bakanlığı vekili B. Şakir Kcsebir ile tefsirler, muhtelif bakanlıklar büdcc -
İstanbul valisi B. Muhiddin Üstündağ !erindeki münakaleler kabul cdildik
bulunmuştur. Toplantıda komisyonun ten sonra, ba.ıı mebusların ınasuniyeti 
tespit ettiği esaslara göre hazırlanan teşriiyelerinin rcfi taleblerinin inti
rapor üzerinde görüşülmüştür. hah devresi sonuna bırakılması karar~ 

Söylendiğine göre raporda, hayvan laşm ; ş ve bunlardan Asım Us'un hak -
borsalarının lağvı, toptancılarla pera- kındaki ithamın beraetlc neticelendi
kendecilcrin alış ve satış vaziyetleri- ğine dair takriri encümene verilmi§
nin organize edilmesi de vardır. Et fi- tir. 
atlarının ucuzlatılmasına İstanbuldan Kıtaat hizmetinde kullanılacak kö· 
başlanacak ve ucuzlatma tedricen bil- peklerin tayınları hakkındaki kanun 
tün yurda teşmil edilecektir. lhrnç i- kabul edilmiştir. Demiryollar idaresi -
şinin Karsta bulunan canlı hayvan ih- ne aid iki kanunun kabuJilnden sonra 
raç birliğine verilmesi de muhtemel- gemi kurtarma şirketinin tasfiyesile 
dir. lmtiyaz mevzuuna giren işlerin Deniz. 
Diğer taraftan haber aldığımıza gö- banka verilmesine dair layiha ve hava 

re yurdun muhtelif mıntakalarındaki kuvvetleri için 21.000.000 liralık taah
et satış fiatları arasında bir tevazün · ııüde girilmt:sine dair kanuna ek ka
tesis olunacak ve bu it de organıze e- nun ldyıhası kabul olunmuştur. Buka
dilecektir. nuna göre yukarıdaki mikdara ilive. 

Nafiada tayinler 
Şoseler merkez fen heyeti baş mU

hendislerindcn Mahmud Cemil Mani. 
sa nafıa müdürlüğüne, Kır§thir vili. 
yeti P. T .T. mildür!Uğüne Gümüşanc 
Tilaycti P. T. T. müdürü Ali Güneş, 
GUmüşanc P. T. T. mildür!Uğünc An
kara vilayet P. T. T. müdürlüğü posta 
servis şeflerinden Baki tayin edilmiş
lerdir. 

Tiryaki sigarası geldi 

Yılbaşında piyasaya çıkarılan Tir
yaki sigaraları halkın gösterdiği rağbet 
dolayısiylc çok kısa bir zamanda tü -
kcnmişti. Ankara İnhisarlar Baş Di
rcktörlUğU bu rağbeti Genci Direktör
lü e b"ldirmi ve fazla mikdarda si a -

ra gönderilmesini istemişti. Tiryaki si
garaları diln İnhisarlar Başdircktörlü
ğüne gelmiş ve çok mikdarda aranan bu 
sigaralar piyasaya çıkarılmıştır. 

Hukuk llmini Yayma 
Kurumunun 

Bu yıl için tcrtib ettiği seri kon
feranslarının üçüncüsünü bugün 

Ankara Halkevinde 

Devlet ŞOrası Dcavi Dairesi Reisi 
Bay Saffet Tuncay verecektir 

Mevzu: İdari Kaza 

Konferanslara davetiyesiz her
kes girebilir. 

ten, bir milyon lirası 19371 altı milyon 
lirası da 1938 mali yılında büdccyc ko. 
nacak tahsisattan ödenmek üzere leva
zım ve harb techizatı için beş milyon 
ve inşaat için iki milyon ki ccrnan ye -
di milyon liraya kadar hilkilmct taah
hüde girişebilecektir. Maliye Vekili 
de bu tediye hadleri dahilinde kalmak 
üzere bono çıkarmaya mezun olacak
tır. 

Bundan sonra Hariciye V ckaleti 
teşkilatı kanununun milzakcresinc ge
çilmiştir. 

HüsnU Kitabcı, mili! menfaatlerimi
zi müdafaa emrinde türk hariciyesinin 
hizmetlerini bu vesile ile takdir ettik
ten sonra, yeni kanunla yapılan tadi -
!atla derecelerin yükseltilmekte olma
sını tenkid etmi§ ve temsil tahsiıatı 

işine temas etmiştir. Hariciye Vekili 
cevabında demiştir ki: 

-Arkadaşlarım; Bay HüsnU Kitab. 
cı arkadaşımızın evvelemirdc beni ilti. 
fatzcdc eden tcvcccilhlcrinc teşekkür 
ederim. 

Arzu buyurdukları noktayı derhal 
tavzihe çalışacağım. Bu kanunun ru
hunda dereceleri yükseltmek esas de -
ğildir. Bu kanunun ruhu doğrudan 

doğruya Vekalete idare ve meslek di
ye ayrılan memur arkadaşlarımız için
de mcslckc intisab etmiş olanların ay
rılma muamelitını itmam etmek var• 
dır. Bir de tahmin buyurdukları gibi 
teşkilatı genişletmek vardır. Üçilncü 
bir noktayı da buna ilave edersem ka -
nunu tamamen hülasa etmiş olacağım 
ki o da şudur: Devletimizin pek çok 
şubelerinde olduğu gibi Hariciye de 
milli teşekkülle doğmuş, safha safha 
tckcınmUI etmiş ve bu tckcınmUIU de -
vam etmekte bulunmuştur. Bu scbcblc 

hariçte ayrı bir mektebi olmayıp 

kendi Vekaleti ve kendi işi için 
müntcıiblcrini yetiştirmekte olan 1i 
riciyc Vekaleti ilk aldığı ve sinesin 
yetiştirdiği kadar derecede ve onun 
mütenasib memuriyetler muhafaza er
miş, yetiştirdikçe ilave eylemiştir ff 
edecektir. Bu itibarla dahilde ff 
hariçte yeni ihdas edilen mcmuriye_ı. 
ler vardır. Derhal arzularını tatc:ıiA 
için; hariçte yapılacak sefaretler ıııC' 
yanında Cenubi Amerikada da ticaret 
itibarile milnascbatrmızın ehemmiyı:I 
kcsbettiği kısımlarda sefaret tesisi 
mutasavver olduğunu arzcderim. A'l
rupada da senelerden beri yalnız ıııar 
lahatgüzarlıkla idare olunmakta olaJI 
dclcgasyonlarımızın bazılarının sefa• 
rctc kalbedileceğini bu milnascbetl• 
arzederim. 

Bundan sonra ilk ve orta tcdrisal 
muallimlerine aid bir kanun kabul 
edildikten sonra mahalli idareler tej • 
kiline ve vazife ve salahiyetlcrinill 
tebliğine dair kanun layihaaı görüşii • 
!erek kabul edilmiştir. Muhasebci u· 
mumiye kanununun 44 üncü maddesi 
değiştirilmiş ve ondan sonra 1334 .; 
1918 dahili istikraz tahvillerinin 1938 
ikramiyeli tahvillerile ve 1933 türk 
borcu tahvillerinin de dahil\ istikr;ıj 
tahvillcrilc mübadelesine dair kanuıı 
layihası görüşU!müştür. 

Söz alan Halil Menteşe demiştir kil 
- Bu layiha bir tahvili düyun mua· 

melcsini istihdaf ediyor. Tahvili dU. 
yunda esas, mükellefin menfaatidir. 
Yani hazinenin ve bilvasıta vergi mü,. 
kcllcflerinin menfaatlerini istihdaf 
etmesi lazım gelir. Halbuki burada bil 
gün 14 lira kıymetinde olan tahvilleri 
dahili istikraz tahvillerilc, ki hazine • 
nin itibarına istinad ettiğinden dolayı 
tükranla söylenebilir, ihraç kıymetle"' 
rini hemen muhafaza. etzn•k Ü!lll•r• bu. 
nunla tebdilini tavsiye ediyor. Bunda 
ben mükellef lehine bir §CY görme• 
dim. Bilakis bana milkcllcf aleyhin• 
bir kombinezon var gibi geldi. Llyiba• 
nın 14 lira kıymetinde olan ünfiyclc • 
rin faizinden, bu gün % 10 - 12 tcrcffıı 
ettiğinden dolayı, hazinenin 160.000 
lira kadar faiz cihetinden bir faydası 
olacaktır. Bu spckU!itif bir cihettir. 
Bu giln Unifiycnin kıymeti düşük ol· 
duğu için nominal cihetinden vcrilmij 
bir faizdir. 

2- Mütcahhid tarafından teahhüd be
delleri dolayısiylc açılan davalarda i
ıe. eğer müteahhide bir para verilme
ıinc mahkemece hükmedilirse, bu pa
radan vergi kesilmesi icab edecektir. 
Kesiş kazanç ve buhran vergileri çık
tıktan sonra kalan mikdar Uzcrindcn 
yapılacaktır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ünifiyc harici olduğundan dolayı bey 
nclmilc! marıcyc, beynelmilel spckü" 
lasyona tabidir. Bundan sonra dahild• 
yapılan istikrazlar Ergani istikrazlar< 
gibi, bir taraftan doğrudan doğruya 

hazinenin itibarına istinad ettiği için 
hemen çıkış fiatlarını muhafaza et
mekte devam ediyorlar. Ve devam e• 
deccklerinde şübbc yoktur. Bu husus• 
ta Maliye Vekilinin bizi tenvir etme• 
lerini rica ederim. 

Tarih sergisini gezenler 
İstanbulda Dolmabahçedeki tarih 

sergisini açıldığı 7 birincitcşrin 1937 
den birincikanun 1937 sonuna kadar 
42.704 kişi ziyaret etmiştir. Bunlardan 
13.555 i mekteb talebesidir. 

Ziyaretçilerin her aya ısabet eden 
mikdarı da birinciteşrinde 9406, ikinci 
teşrinde 16623, birincikanunda da 
16378 dir. 

Kamutay çağrılan 
X Ziraat EncUmeni bugün toplana

caktır. 

Hava biraz ısındı 
Dün şehrimizde ha va sisli geçmiş, 

ısı gece sıfırın altında 11 gündüz sıfırın 
üstünde 7 derece olarak kaydedilmiştir. 
Dün yurdun şark ve cenubu şarki mın
takaları ile Karadeniz sahilleri ve kıs

men Kocaeli mıntakalarında hava ya
ğışlı, diğer mıntakalarda bulutlu geç
miştir. DünkU yağışların karcmetreyc 
bıraktıkları su mikdarları Zonguldak
ta 9, Bursa ve Eskişehirde 3, İstanbul, 
Diyarbakır, Elazığ ve Afyonda 2, Ko
caelinde, Balıkesir, Bilecik, Van ve 
Karsta 1 kilogramdı. Dün en dü~ük ısı 
Karsta sıfırın altında 16, en yüksek 
ısı da Antalya'da sıfırın üstilnde 17 
derecedir. 

Fenalık yapıp denize 
atanlar 

Bazı ata sözlerini, anlatmak iste
diği mananın tersine alanlar vardır. 
Mesela Kırımda bir köy halkı, "Bir 
insana tanrı, yürü kulum, demesin!" 
sözünü şöyle anlarlarmış: O adam, 
atın üstünde ise yere iner ve yürü
mege başlar! 

"lyilik et de denize at; balık anla
mazsa halik anlar,. diye bir ata sözü
ınüz vardır. Bunu da taban tab.1na 
zıddına alıp tatbik edenler oldugu
nu görüyoruz: Son hafta içinde, Js
tanbulda hemen hergün denizden 
bir ınsan cesedi çıktıgına bakılacak 
olursa, bir takım insanlar, iyilik e
dip denize atacaklarına. fenalık edip 
denıze atmı~lar demek. 

Hfıliki bilmem; balığın anlamadı
ğı bu fenalığı insanlar bile anlamak

ta güçlük çekiyorlar. Bu cesedler
ıden bır tanesinin hala kime aid ol

duğu anlaşılamadı/ - T.l. 

1937 nin başlıca talisizleri: 

Yeni yılın, bugün, ilk iki haftaaı
nı tamamlıyoruz. Gazeteler, yeni yıl 
baılarken pİyanıodan kazananlan, 
eski yıh talili bitirenleri yazmı§lar
dı. Bir İngiliz dergisi de, 1937 nin 
belli batlı taliıizlerini sayıp dökü
yor. 

Bunlardan birisi Viazzi isimli bir 
İtalyan çiftçisidir. Bu adamın kom
§USu, pazardan bir etek satın almıt; 
Viazzi de bu hayvanı arabasının ar
kaoına bağlıyarak ıötürürkon, etek, 

arabada bulunan makama ile otuz 
lirayı afiyetle yemiıtir: 

§ Danimarka' da uzun sakallı bir 
adam, bisikletle giderken sakalı bi
sikletin tekerleklerine ve zincirleri • 
ne o kadar karıtmı§ ki nihayet, onun 
bu halini görenler, sakalı kesmekten 
ba§ka çare bulamamı§lardır ! 

§ Alfred Priestly isminde bir ingi· 
liz, patatesi pek sever. Bu adamca -
ğız, elli yaıına gelinceye kadar bel
ki de binlerce patates yeınİ§tir. Fa· 
kat zavallı talisiz, 1937 senesinde 
son patatesi yemi§, 

Patates, boğazını tıkamı§, bunu 
çıkarmak için yaptığı bütün gayret
ler bota gitmiı, niahyet Prieıtly, dok
tor gelmeden boğularak ölmüıtür. 

Arpa yüzünden ölen at gibi! 

§ Her sene binlerce kimseyi yılan 
mnp öldürür. Fakat ölü bir yılan 

yÜzünden ölüm, belki de, milyonda 
bir ya olur, ya olmaz. 1937 ıenesinde 
Dorothy Cox isminde bir İngiliz kızı, 

bisikletle giderken yolun kenarında 
ölü bir yılan görmüş, bunu canlı ve 
zehirli bir yılan sanarak korkmuı, 

makinesini idare edememiı, bu esna
da gelen bir otomobil de üzerine bin
direrek zavallı kızcağızı öldürınÜ§· 

tür. 
§ Bay Camp isminde bir adamca· 

ğız da boğazındaki hutalığı tedavi 
için eczahaneden birkaç tane tablet 
almıı, eve giderken paltosunun ce

binde bulunan bu tabletler, ateı ala
rak biçarenin elbiıeıini, kolunu ve 
bacağını yakmıttır. Meğerse bu ila
cın terkibinde kullanılan ecza, temas 
neticesinde ııınır ve ateı alınmı ! 

§ Bütün bu kazalar, hiç beklenil
miyen ıeylerdir; Fakat 1937 seneıi· 
nin en eğlenceli - tabii, sizin, bizim 
için; vakanın kurbanı olan adam için 
değil! - kazaaı geçen temmuzda Bu
dapeıte'de bir trende olmuıtur. 

ileri gelen macar çiftçilerinden 
biriıi arı beslemektedir. Bu adam bir 
takım arıların bal yapmadığını gö
rerek hastalıklarını anlamak üzere, 
bunları bir kavanozun içine koymuı, 
arıcılık enıtitüıüne götürmek üzere 

trene binmi§tİr. 

Bu kavanozu trende oturduğu 

yerin altına koymuf, bu sırada ka
vanozun kapağı iyi bağlanmadığı 

için arılar, birer birer çıkıp pan

talonunun içinden bacaklarını aar

mağa baılamıılardır. 

Bir müddet sonra arılar çiftçinin 

bacaklarını ıokmağa ba§lamı§lar, 

fakat adamcağız, kompartimanda 

bir takım baY,anlar da bulundu-

ğundan iti belli etmemek için diti· 
ni aıkmııtır. 

Fakat, ne de olsa, insan teham
mülünnü de bir haddi vardır. O
nun için zavallı çiftçi biraz sonra, 
birden bire, fırlayıp ayağa kalk. 
mı§ ve etrafındakilere bağırmıı

tır : 

- Alli.hınızı severseniz, dııarı
ya koridora çıkın 1 

Kadınlar, bir delinin yanında 
bulunduklarını aanarak hemen dı
ıarı fırlamıılar, o da kapıyı kapa
yıp perdeleri indirerek pantolonu
nu çıkarmıf, arıları pençereden dı· 
ıarı ıilkmeğe baılamııtır. 

Talisizliğe bakınız ki bu sırada 
kartı taraftan hızla gelen bir baı
ka tren, adamcağızın pantolonu
nu elinden aldığı gibi götürmüı
tür. 

Kadınların haber vermesi üzeri .. 
ne kompartimana gelen tren me· 
muru içeride pantolonsuz bir ada
mın tepinmekte olduğunu görmüı, 
hemen kapıyı üzerine kilidlemiı

tir. 

Tren dt. • ..::.ıktan sonra ç.ağrıl•n 
polis, bu adamı, deli olduğunu mu
hakkak sayarak, doğruca timar· 
haneye sevketmİftİr. 

Zavallı çiftçinin bu arı hikaye
sine ve kendisinin deli olmadığına 
timarhane doktorlarını inandıra

bilmesi için üç gün uğratması ti. .. 
zım gelm.iıtir. 

Her halde hu anlattığımız a
damlardan, sağ kalanlar, 1937 se

nesinin nihayet bulmuı olduğuna 
aevinmiı olacaklardır. 

Halil Mcntcşc'dcn sonra söz alall 
Berçtürkcr demiştir ki : 
"- Harbi umumide osmanlı hükU· 

mcti dahili bir istikraz yapmak iste• 
di. Fakat miktar tcsbit edilememiş• 
ti. Bu mall muamele (souıcription) 
suretiyle oldu ve takriben on altı 
milyon lira elde edildi. Mütarckcd• 
bu tahvillerin fiatı sekiz liraya kadar 
dilşmüştü. 

Milli Hükümetin bu borcu tanıdığı 
şayi olur olmaz fiatlar yUkselmcğe 
başladı ve düşük fiatla satın alan sırf 
türk yuddaş!ar bir hayli para kazan· 
dılar. 

Bugün ortada sekiz milyon liralık 
tahvil kalmıştır. Bunun yedi milyonıı 

1 

hükümetin elindedir. Baki kalan bir 
milyondan dört yüz bin lirası mu· 
vakakt makbuzları tahville tebdil 
etmiyenlerin müruru zamana uğra· 
dıkları paradır. Geriye kalan altı yU• 
bin liranın da bir kısmı Bankalarda 
müesseselerde ve belki de cüzi bir 
kısmı ~!kın elinde bulunmaktadır. 

Cumhuriyet HUkümcti, osmanl~ 
imparatorluğunun yüzde beş faiılı 
tahvilini piyasadan çekerek yurdda• 
ta yilzdc yedi faizli ve ikramiyeli bır 
tahvil veriyor. Yani hem türk yurdd• 
da§larına daha menfaatli bir esham ve• 
riyor ve hem de osmanlı imparator .. 
luğunun ismini taşıyan bir titri or .. 
tadan kaldırıyor. 
Aynı muamele Türkiyedc buluna~ 

Uni Türk hamillerine de teşmil cd'.: 
liyor. Ve bu itibarla türk partörünU 
fiat temevvü;lerinden kurtarıyor. . 

Üni Türk yeni bir tabirdir. Eskı· 
den bu kağıda konsolit dcrlerdı· 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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Romanya ve küçük 
antant 

Romanyada Goga hükumetinin 
iktidara geçmesi üzerine bu .d~vlet 
tarafından takib edilecek harıcı po· 
litika her memleket kamoyunu ala· 
kadar eden bir mesele halini almış· 
tır. 

Filhakika Goga'nın lideri bulun· 
duğu parti programı, Başvekilin 
jktidara geçmezden evvel İtalyan 
Ve Alman devlet adamlariyle yap· 
bğı temaslar ve hatta 20 ilkkanun 
aeçiminin mücadelesi içinde söyle· 
diği nutuklar göz önünde tutularak, 
bu devlet adamı iktidarı ele ahr 
almaz Romanya dış politikasına 
yeni bir istikamet vereceği aand
tnıştı. Fakat seçim arefesinde ~u
tuk sölerken, şüphesiz Goga da ık
tidarın bu derece yakın olduğunu 
bilmiyordu. 

Romanyada kabine değişmesinin 
heyecanı geçer geçmez, gerek Baş· 
vekil ve gerek hariciye vekili, yeni 
hükumetin ananevi Romanya siya· 
aetinden ayrılmıyacaldarını bildir· 
diler. Bir kaç gün evveJisine kadar 
bir söze münhasır kalan bu teminat, 
Romanya dış bakanının seyahata 
çıkması üzerine filiyat ile de teyid 
edilmiş oluyor. Bay Micesco'nun 
Cenevreye gitmek için yola çıkar 
çıkmaz ilk önce Prağ'ı, sonra da 
Belgrad'ı ziyaret etmesi, bu iki şeh· 
rin Cenevre yolu üzerinde bulunma· 
aından ileri gelmiyor. Bükreşten 
Cenevreye daha kestirme yol bulu
nabilirdi. Micesco, Küçük Antanta 
karşı Roman yanın bağlılığını ifade 
etmek içindir ki bu iki devlet mer· 
kezini ziyaret etmi§ bulunuyor. Ve 
gerek Prag'da, gerek Belgrad'da 
Romanya dış bakanı hakkında gÖs· 
terilen samimi kabul, her §eye rağ· 
nıen, küçük antant kombinezonunun 
hala canlı bir hakikat olduğunu 
göstermektedir. 

Romanyanm Lehistana olan itti· 
fakına ve Balkan Antantına kartı 
da ayni bağlılığı muhafaza ettiğine 
§Üphe etmek caiz değildir. Bütün 
bu dostluklar, bu ittifaklar, Roman• 
yanın tarihinden ve coğrafya vazi· 
yetinden doğan ihtiyaçların netice-
11idir. Binaenaleyh Romanya harici 
politikası, değişmesiyle değitebile· 
cek kadar köksüz değildir. 

D---.--'-..- -L:: • .:;;L. __..ı_..1-&t-1- --

lan münasebetine gelince; bu da 
ayni ihtiyacın doğurduğu zaruret· 
tir. Romanya, büyük harbden evvel, 
Dobricayı, Besarabyayı ve Transil· 
vanya'yı istiyordu. Harici siyaseti 
de bu memleketleri Romanya hu
dudları içine alıp Romen milli bir· 

)iğini kurmak noktasında toplan· 
ttıı§tı. Harbden sonra Romanya, 
Dobriceyi de, Besarabyayı da Tran· 
ailvanyayı da hududları içine ~lmış. 
milli birliğini kurmu§tur. Bugun de 

harici siyaseti bu milli birliği kur
mak noktasında toplanıyor. Roman; 

·11· b' ı·g~ı'nin kurucusu evvela ya mı ı ır ı . · 5 
R kendi kuvvetıdır. a· 
omanyanın 

. d K"" "k Antant ile yaptığı 
nıyen e uçu .. 1 k .. .. u o ara 
aiyasi kombinezon, uçunc 
da Balkan Antantıdır. Diğer dost· 

lukları talidir. Fakat Romanya ~~· 
yük harbden beri, Yugoslavya gıbı, 

• A b" dostluk Fransa ile çok samımı ır 
nıünaaebeti içinde yaşamıştır. Son 
yıllar içinde gerek Yugoslavyanın, 
gerek Romanyanın dostluklarına 
batka devletler de talih olmuşlar· 
dır. Akdedilmiş mukavelelerin v~ 
giri§ilmiş taahhüdlerin çerçe~~sı 
İçinde kaldıkça her iki devlet ıçın 
Uzatılan bu eii reddetmek, doğru 
bir hareket olmazdı. Yugoslavya
nın geçen martta yaptığı v~ Roman· 
Yanın da bugün yapmak uzere bu
hınduğu iş bundan ibarettir. Bu, 
her iki devletin Küçük Antant ve 
Balkan Antantı çerçevesi içindeki 
vaziyetleriyle telif kabul etmeyen 
bir hareket değildir. Hatta Fran~a 
il eski dostlukları da ihmal edıl-
rn 1 Fransa Laval Başve-muyor. • d 
kil ıken dostlarına danışma a~ 
İtalya il~ anlattığına göre, kendı 
dostlarının da başkalariyle anlaş· 
ınalarını tabii görmelidir. Binaena· 
leyh Goga hükUıneti, ltalya ve Al
manya ile anlaşmıı olmakla anane
vi Romanya siyesetinden _ay~ılmıt 
olmuyor. Romanya, ananevı sıyase· 

tinden ancak küçük antanttan ~e
kildiği zaman ayrılmı§ olur. Belkı. 

1 l d 
.. ·d· budur Fakat ta yanın a unu ı · 

İtalyanın Yugoslavya hakkında b~~: 
led" w • b .. "d tahakkuk etmedıgı 

ıgı u umı . .. "d" d 
gibi, Romanya hakkındakı umı . 1 e 
tahakkuk edeceğe pek benzemı~or. 
Romanya Fransa mihverinden en· 

· . . ' l" ihverine dısını Roma • Der m m 
k ' . . · · değildir. aptırmak ıçın çekılmıf 
Yugoslavya gibi, eski dostlu~l'i:'.1°1 

takviye ederek ve yeni dost u a.r 
kurarak milli birJiğini korumak sı· 
:Yasetini takib ediyor. 

• ESMER 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

Fransız kabinesi istifaya mecbur oldu 

Kabinenin düımeıine ıebeb : 

EvvelG sosyalist nazırla rın 
kabineden çekilmeleridir 

Paris borsası kapalı, 
frank halô: düıüyor ! 

(Bap 1 incı' say/ ada) 

13 amerikan 
kruvazörü 
Sinğapura 

gidiyor 
Amerikcmın deniz programı 
Vaşington, 14 (A.A.) - Amerika 

deniz programının inkişafı bir taraf
tan cumhur başkam ile deniz müste§a· 
n Edison ve diğer taraftan da amiral 
Leahy ile B. Hull ve hariciyenin uzak 
doğu işlerine bakan memurları arasın
da iki ayrı görüşmeye mevzu teşkil et
miştir. 

Bu konferanslarda, Vaşington mua-
hedesinin verdiği salahiyeti tecavüze-

l 
decek inşaat ile bazı gemi tiplerinde 
yapılacak değişiklikler için icabed~n 
kanunlar görüştilmüştür. B. Ruzveltın 
mesajı kongreye gönderilince, Vinson 
Tramel kanunu tadil edilecektir. 

meden muvafakat edemiyeceklerini 
bildirmişlerdir. Bu delegeler parla· 
mento gruplarına milracaat etmişler 
ve bu gruplar da 36 reye karşı 75 ~eyle 
bu ilavenin kabulüne karar vermışler· 

Başbakanla bakanlar saat 5.10 da E
lize sarayında cumhur başkanına isti• 
fanameyi vermişlerdir. 5.30 da müstafi 
bakanlar saraydan ayrılmışlar, yalnız 
B. Şotan cumhur reiıinin nezdinde 
kalarak kendisile üç çeyrek saat kadar 
görüşmüştür. 

Sotan kabinesindeki sosyalist
lerin istilasına ve binaenaleyh 
kabinenin düşmesine sebeb olan 

Pariste yeni bir silôh 
deposu bulundu 

dir. 
Parlilmento tekrar toplanıyor 

Bunu müteakip meclis tekrar top
lanmış ve Hcryo, Elbel ve Sorel'in iti· 
mad takririni okumuştur. Azlık adına, 
B. Bareti takrire aşağıdaki ilavenin 
yapilmasmı teklif etmiştir: 

"Meclis, kambiyo kontrolu aleyhin
de olan evelki kararını teyid eder". B. 
Flanden bu teklife yardım etınif ve 
şöyle demiştir: 

"- Şotan kambiyo kontrolunu ber· 
taraf etmiştir ki bu da bizim için hü· 
kümet beyannamesinde en mühim nok· 
tayı teşkil etmektedir. Halbuki soııya· 
listler birkaç veııile ile kambiyo kon· 
trolu lüzumunu teyid etmişlerdir. Pa
ra meselesi hakkında tereddüd orta· 
dan kalkmalıdır.,, 

B. Ramet'in müdahalesi 
Sosyalist cumhuriyetçiler birliği a· 

dına B. Frossard, radikal sosyalist 
grupu adına Bay Sorel beyanatta 
bulunarak halk cebhesini idame arzu· 
sunda olan grupunun itimad reyi vere· 
ceğini bildirmiştir. Bunun üzerine ko· 
münistler adına Ramet söz almış ve B. 
Şotan'm ,halk cebheııi programını 

noktası noktasına tatbik etmek istedi
ğini bildirmemesinin esefe değer ol
duğunu bildirmi&t:O partisiniq_aoa_y,al 
....ı~pıcrmı ..ayaı sonra: 
"- İtimad takriri aleyhinde rey 

vermiyorsak, bu münhasıran halk ceb· 
besini yıkmamak içindir." 

Demiştir. 

Btı§bakanın cevabı 
Buna B. Şotan 9u suretle cevab ver· 

miştir: 

"- B. Ramet büyük bir açıkl~a M>z 
söyledi. Meclisten, frangın vuiyetini 
takviye için hükümetin etrafında top
larunasını istemiştim. l9te, tam böylo 
bir sırada, B. Ramet partisinin geniı 
isteklerini ortaya koyuyor. Verilen ıö· 
ze daima sadıkım. Asil franıız milleti 
duygularının bizden en iptida! vekan 
bir tarafa bırakmaklığımızı iatemiı o· 
Iacağını zannetmiyorum. B. Ramet ıer• 
bestisini istedi. Kendi hesabıma bunu 
veriyorum.,., 
Başbakanın bu sözleri sağ cenahlar

la merkezde ve bazı sol cenah sırala· 
rında şiddetli alkışlarla karşılanmıştır. 

Sosyalistler de i§e lwrıııyor. 
B. Şotan'ın bir müdahalesinden ıon· 

ra B. Flanden teklifini geri almıJ ve 
reis Elbel ve Sorel itimad takririnin 
reye konulacağını bildi~i9ti.r: ~~ es· 
nada sosyalistler celsenın tatılını ı1te· 

mişlerdiı. 
Başbakan Şot~n'ın ko~~nist partisi: 

erbestisini ıade ettıgı yolundakı 
ne s al' k b" .. 1 ri üzerine sosy ıst grupu, a ı-
soz e 1 h"k .. 

deki sosyalist bakan arın u umete 
ne · kl · 1 

dma devam edemıyece erı yo un· 
yar . . 1 t 
da bir karar suretı ırnza amı' ır. 

Sosyalist bakanların is~ijas~ 
k lluretinde sosyalıstlerın Bu arar . 

halk cephesine olan bağlılıkları teyıd 
olunduktan sonra "Başbakanın bu par· 
tiye serbestisini ia~~ ederek bu suret
le hükümetin polıtıkaıına .. başka bır 

h "lmi"' olması teessuf ve tees-
veç e verı :ıı " "b 

.. 1 .. ahede olunmakta ve u va· 
sure muş . k k 
ziyet karşısında hükü~e!~~k~rtı ti ~~
disini bir halk cebhesı u ume . 
lakki edemiyeceği" zikrolunarak, sos-
yalist mebusların kabineye yardın:a ~~: 
varn edemiyeceklerine karar verıldıgı 
bildirilmekte idi. . 
8. Blum parliimenıoya gelıyor 

B. Blum saat 4 ü biraz geçerek mec· 
lise gelmiş ve sosyalist grupuna men· 

dig~ er zatlarla birlikte istifa mek· 
sup . Ak • t' 
tubunun yazılmasına iJııra etmış ır. 
Bu mektupta celse esnasında vuku 
bulan hadiselerin , sosyalist bakanl~rı 
istifa mecburiyetinde bıraktıkları bıl· 
dirilmekte idi. 

Kabine istila ediyor 
B. Şotan bu mektubu alınca kabine· 

nın kollektif istifasını hazırlamıt, ve 
istifa eden kabine saat 5.5 de Elize sa· 

rayına gitmiştir. 

8. ~ouın'ın beyanatı 
Saat 6,10 da Elize sarayından çı

kan B. Şotan gazetecilere beyanatta 
bulunarak cumhur reisinin kendisini 
gene kabineyi kurmağa memur etmek 
istediğini, fakat şimdiki hadiseler kar
ıısında bu vazifeyi kabul etmediğini 
bildirmiş, cumhur reisinin yeni kabi • 
ne kuruluncaya kadar eski kabineyi ca· 
ri işlerin görillmesine memur ettiğini 

ilave etmiştir. 

l st.ifareler 
Cumhur reisi yeni kabinenin kurul

ması için saat 10 dan itibaren istişare
lerine başlamış ve ilk olarak parllmen
to reisi B. Heryo ve Senato reisi B. 
Janöne ile görüşmüştür. 

Cumhur reisinin B. Saro ile yaptığı 
konuşma sırf istişari mahiyette kalmış
tır. B. Daladye Milli MUdafaa ve Harb 
Bakanlxğı sahalarında yapmağa mec • 
bur olduğu işler dolayısiyle kabineyi 
kurmak istememiştir. 

Kabineyi B. Bonne ku.racak 
Nihayet saat 18.50 de cumhur reisi, 

maliye bakanı B. Bonne'yi kabul etmiş 
ve mumaileyhi yeni kabineyi kurmağa 
memur etmiştir. B. Bonne, bu hususta
ki cevabını yarın vereceğini bildirmek· 
le beraber, Elize sarayından çıkar çık· 
maz iatiıarelerine batlamıt ve ilk ola
rak B. Şotan'ın evine gitmiştir. 

Halk cephesinin vaziyeti 
Son buhranlı vaziyet üzerine öğle

den önce "halk cephesi" formülünün 
dağılacağını söyliyenler vardı. Öğleden 
sonra halk cephesi milli komitesi vazi· 
yeti gözden geçırım. ve ancak halk 
cephesine mensup bir hükümetin iş ba
tma gelebileceği kararını vermiştir. Di· 

Blum 

istila eden Başbakan B. Sotan 

ğer taraftan aoıyaliıst parlamento gru • kabineyi kurmak 
pu da toplanarak halk cephesi ekseri· B. Daladye 

Yeni İ•tİyen 

yetini idameyc olan azmini teyid et • ı-------------
mlştir. 

Paris borsası kapalı 
Pariı, 14 (A.A.) - Kambiyo borsa• 

ıı bugiin kapalıdır. Fransa banka11 şim
dilik kambiyo üzerindeki bütün mua• 
meleleri durdunnalarını diier banka • 
lardan ietemiıtir. 

Esham borıası her zamanki gibi 
açıktır. 

Lon'dra borsasında 
lAndra, 14 (A.A.) - Saat 11 de bir 

liranın kıymeti 152 fran11z frangına 
tekabül etmekte idi. 

B. Bekin Berlindeki femaslan 
Berlin, 14 (A.A.) - B. Hitler bu 

sabah.Albay Beki kabul etmittir. 
Hitler ile Bek arasında Polonya

nın Bertin sefiri Lipskinin iştirakiy
le yapılan mülakat bir buçuk aaat 
ıUrmüştür. Bek bundan sonra Von 
Noyrath tarafından mahdud bir da
vetli gurubuna verilen öğle yeme
ğinde hazır bulunmuştur. Davetliler 
arasında bilhassa iki nazırın yakın iş 
arkadaşları bulunmakta idi, 

B. Stoyadinoviç Fon Noyratın 

ziyaretini iade için Berline gitti 
Belgrad, 14 (A.A.) - Stoyadinoviç 

dün akşam Berline hareket etmiştir. 
Hükümet organı Samuprava diyor ki: 

"Hitler Almanyası, devletimizin ya
pıcı sulh siyasetine', karşı daima bir 
anlayıı zihniyeti göstermiş ve bizzat 
kendi iki memleket arasında daha sıkı 
bir ıı bırlıgine engel olabilecek her şe· 
yi bertaraf etmek ilk teşebbüsünü yap
mıştır • 

B. fon Noyrat'ın ziyaretini iade et
mekle beraber, B. Stoyadinoviç, Av· 
rupadaki büyük devletlerle hakiki bir 
sulh politikası gütmeye kati surette 
azmetmiş bulunduğunu bir kere daha 
isbat etmektedir. Almanya ve Yugos
lavya arasında o derece çok müşterek 
menafi vardır ki, bu ziyaret muhakkak 
surette, dostluğun takviyesine ve aynı 
zamanda umumt sulhun tarıinine yarı· 
yataktır . ., 

B. Stoyadinoviç 
Bir alman gazetesinin 

yazdıkları 
.. Berlin, 14 (A.A.) - B. Stoyadino· j ti tarafından büyük bir sempati ile kar

vıçın yakında Berline yapacağı ziya • şılanmakta olduğunu müşahede edecek
retten bahseden Korrespondanıe Dip· tir. Almanya, Yugoslavya'nln, devlet
lomatik ezcümle diyor ki: ler adamlan vıısıtasiyle, bütün memle-

" .B: S~o~adi~oviç, B~linde, me~- ketlerle dostane münasebetler tesis ey
leketının ııtıklah, kuvvetı ve refahı ı- lemek gayretlerini de büyük bir anla • 
çin sarf ettiği ıayretlerin alman mille- yıı zihniyeti ile takib etmektedir. 

Faris, 14 (A.A.) - Gruenland • Puy 
de Dome nahiyesi hududları dahilinde 
mühim bir silah deposu meydana çıka· 
rıldığı umumi emniyet tarafından bil
dirilmektedir. Depoda bilhassa üç ma
kineli tüfek ve binlerce mermi bulun
muştur. 

Almanya Amerikayı 
protesto etti 

Vaşington, 14 (A.A.) - Amerika
nın Berlin büyük elçisi iken vazife
sinden ayrılan B. Dodd bir nutuk ve
rerek Almanya ve Hitler aleyhinde 
bazı sözler söylemiştir. Alman büyük 
elçisi bunun üzerine dış bakanı Hull'ü 
ziyaret ederek keyfiyeti protesto et· 
miş ve Dodd'un nutkunu "dost bir 
memlekete karşı yapılan emsalsiz ha • 
karct,, sözlcrile tavsif etmiştir. 

Bu hususta gazetecilere beyanatta 
bulunan B. Hull B. Dod'un istifa etti
ğine göre Amerika hükümetinin mü
messili olarak değil, söz hürriyetine 
sahib bir vatandaş sıfatile konuştuğu -
nu söylemiştir. 

Kan,m&zlık tali 
komitesinde 

Londra, 14 (A.A.) - Resmi bit 
tebliğde, karışmazlık tali komitesinin, 
komite plinmm muhtelif kıeımlarma 
aid karar sureti projesini paragraf pa
ragraf tedkik ettiği bildirilmektedir. 

Delegeler, hUkümetlerinin tasdiki
ne bağlı olarak, projeyi bazı tadilatla 
kabul etmişlerdir. 
Bazı maddeler 18/1 tarihinde yapı • 

lacak toplantıda tedkik edilecektir. 

İl alya - Amerika ticaret 
görüımeleri (ıkmaza girdi 

Vaşington, 14 (A.A.) - Musolini
nin, amerikan • italyan ticaret muahe
denamesinin Habeşistan imparatoru 
namına imza edilmesi hususundaki 
ısrarı ve kambiyo üzerindeki italyan 
kontrolunun kaldırılması hususunda 
Amerika hükümetinin talebi üzerine 
muahedcnin akdi için yapılan görüş· 
meler bir çıkmaza girmiştir. Bu hal 
iki memleket arasındaki ticari müna
sebetleri tecdit etmemektedir. Çün
kü bu münasebetler geçen ay içinde 
imza edilmiş olan muvakkat bir an
laşma ile tanzim edilmiş idi. 

Küçük Dış Haberler 1 

X Tokyo - Bir İtalyan heyeti ya· 
kında buraya gelecektir. 

X Varıova - Ozorkof dokuma falı· 
rikasırun 3500 işçisi grev yaparak fab· 
rikayı işgal etmişlerdir. 

X Beyrut - Milli blok taraftarı ve 
aleyhtarları arasında arbede çıkıruş, 50 
kişi yaralanmıştır. 

X Belgrad - İtalyan· yugoslav eko· 
nomik komitesinin ilk celsesi perşembe 
gUnü toplanmıştır. 

X Paris - Parlamentonun altıncı 

reis vekilliğine Jak Düklo seçilmiştir. 
X Londra - Seçim büyük bir ihti

malle mayısta yapılacaktır. 
X Lll - Odomez ipek fabrikasının 

1100 işçisi grev yapmış ve fabrikayı iş· 
gal etmiştir. 

X Vqington - Senato, Kennedy· 
nin Londra'ya, Hugh Wilson'un Al· 
manyaya ve Norman Armour'un Şiliye 
büyük elçi olarak tayinlerini tasdik et
miştir. 

X Tunus - Bizert'deki son hadise
ler üzerine şiddetli emniyet tedbirleri 
alınmıştır. 

X Roma - Budapeşte'den avdet e· 
den Kont Ciano Roma'ya gelmi§tir . 
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Ankaranın mesken 
derdini halletmek için 

tek care 
CUMHURIYET'te ). unus Nadi, 

.,.ene Ankaranın mesken buhranın• 
dan bahsederek, kuçuk memurların 
ve az kazandı halkın bu buhrandan 
ne kadar mu"teessir olduklarını anla• 
tıyor ve Ankarada bina yaptırmıt O• 

lan vatandaşların şehre ne kada.r 
faydalı bir hizmette bulunduklarını 
hatırlattıktan sonra diyor ki : 

''imdi gelelim yılda resmi ve hu
susı hemen hemen iki milyon lira 
mikdarını bulan pahalılık zammına 
ve bu zammın ferdlere temin ettiği 
faydaya. Bu iki milyon lira para 
takriben 6 bin kusur memur arasın• 
da taksim edilmekte olup bunlarm 
da 4 bin küsurunu yalnız on beı li
raya kadar pahalılık zammı alan 
küçük maaşlılar teşkil etmektedir. 

Hesab şudur: Küçük veya büyük 
memura verdiğimiz pahalılık zammı 
mesken kirasının yarısını dahi kar• 
§ılamıyor. Küçük veya büyük me
mur, kendilerine verilen pahalılık 
zammının her halde bir mislinden 
bazan ep-yce daha çok bir parayı 
mesken kırası olarak kendi kesele • 
rinden ilave ediyorlar. 10 lira paha• 
lılık zammı alan memur 25 veya 30 
lira kira pnra:.ı veriyor. 30 lira paha
lılık zammı alan nice memurların 85 
lira kira ödediklerini biz biliyoruz. 
Ve bu paraları böyle fazlasile öde· 
yen memurların pek büyük çokluiu 
oturdukları yerlerden her vecihle 
asla memnun değillerdir. 

Mutfağı, kileri, hamamı ve biraz 
da bahçesi olan bütün konforu haiz 
modern üç. dört ve beş odalı evler 
ıimdiki Ankara sakinlerinin ekseri
yetle hasretini çektikleri büyük bir 
nimettir, ve işte umumi ve hususi 
büdcelerin ödedigi iki milyon lira 
bizi Ankarada bu nimetle kartı kar• 
ııya bulundurabilir. İşte kabatatill'k 
bir hesabı: 

Lira 
12.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

18.500.000 

Üç odalı, bahçeli, mo. 
dern konforlu 4000 a· 
det ev, beheri üçer bin 
liradan. 
Dört odalı, bahçeli, mo 
dern konforlu bin ev, 
beheri dörder bin lira• 

dan. 
Bet odalı bahçeli, mo
dern konforlu 500 ev, 
beheri beş bin liradan. 

Demek ki §İmdi vermekte olduğu• 
muz 2 milyon liraya yakın paranın 
on yıllığı Ankarada mesken mesele• 
sini kökünden halledebilecektir, ve 
eter kooperatifçilik usulü ile bu ev• 
leri, onların içinde oturacaklara mal 
edersek hazine şimdi avanae etmit 
olacağı parayı on, on iki yıl gibi bir 
müddet zarfında kira bedelini tea• 
dül edecek taksitlerle geri almıt ola· 
cağından pahalıhk zammı hemen 
hemen §İmdiden ilga edilmit sayıla • 
bilecek, fazla olarak, S.500 aile do 
Ankarada bahçeli, modern konfor· 
lu, mükemmel ve pek güzel evlere 
malik olmut bulunacaklardır.,, 

iBRET ALINACAK LEVHA 
KURUN'da Asım Us, japonların 

uzak ıarkta son cezri hareketleri Ü • 
zerine, İngilizlerin, yarınki nesil için 
varid sandıkları sarı tehlike ile biz • 
:zat kendilerinin karşı karııya bu· 
lunduklarını fark ettiklerini anlata• 
rak diyor ki : 

''Hakikaten uzak şarktaki vaziyet 
İngiltere ve Amerika için ciddi bir 
tehlike mahiyetini almıştır. Nitekim 
Şanghaydan gelen son haberler bu • 
nu açıkça gösteriyor: Burada bir 
gün bir İngiliz polisine japonların 
dayak attığı, ertesi günü gene ja• 
ponların bir İngiliz otelini işgal ede· 
rek ve ingili:z; bayrağını indirerek 
yerine japon bayrağı- çektiklerini 
bildiriyor. Bu hadiseler şübhesiz 
amiral Suelsugu'nun sözlerinden da· 
ha az mühim değildir. ltalyanın 
35.000 tonluk gemiler yapmak ka
rarına muvazı olarak Avrupadaki 
müttefiki olan Japonyanın 46.000 
tonluk gemiler yapmak tetebbüsü 
ise o sözler ile bu hareketlerden da· 
ha müessir bir manayı haizdir. 

Fransaya gelince, onlar henüz ye• 
ni gemi yaptırmak kararını vereme• 
diler. 

Dikkat edilirse Jnponyanın Çin· 
deki istila planı karşısında acınacak 
vaziyette olan yalnız Çin değildir; 
avrupalıların hali daha ziyade ibret 
alınacak bir manzara göstermekte· 
dir: Zira beyaz ırka mensub mcm· 
leketler japonların çok açık tehdid· 
leri önünde biribirlerinin gözlerini 
oymakla meıguldür; hatta beyaz 
ırkdan olan bu insanlar sarı ırkdan 
kendilerini tchdid eden tarafa yar· 
dım etmektedirler. Bu manzara çöl
de bir tehlike ile karşıla~an deveku
şunun başını kumlara sokmaımı 
gölgede bırakan bir garabet levhaaı 
t91kil etmiyor mu 7 
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INGİLİZ ZABİTİ 
IYazan: ÇevİTen: 
il'ii:z:başı F. W. von HeTbeTt Nurettin ART AM 

Hücumun 11 eylül saat 3 de 
yapılması kararlaşmıştı 

Osman pafarun müstahkem mevkile
rine kartı ellerine geçen bütün aa
kerleri saldırmıılardı. Sonra taar· 
ruzlarmı dört gün aüren ıiddetli bir 
bombardımandan sonra yapmıılar
dı. Kumandaları en liyakatli kuman
danlarına vermiılerdi. Çar, batku· 
mandan (Grandük Nikola), Roman· 
ya prenıi, bir çok diplomatlar, ıiyaai 
'Ve aıkeri ıahsiyetler, hazır buluna
rak aıkeri kı;kırmıılar, manevi kuv
~etlerini arttırmıılardı. Bütün bu 
gayretler karıısında 20,000 kitinin 
gösterdiği fedakarlık aayesinde bü • 
tün kazançları, hiç bir taktik kıyme
ti olmıyan ufacık bir tabyayı ele ge
çirmekten ibaret kalmııtı ki bu tab
yanın kendilerine faydadan ziyade 
zararı dokunduğu sonradan görül
mÜ§tÜr. 

Bu ufacık muvaffakiyeti de ro
manyalıların elde ettiğini söyliyecek 
oluraak, o zaman rus kumandanları· 
ııın değeri hakkında bir fikir edin· 
mek mümkün olur. 

Umumi olarak muharebenin ana 
çizgileri ıunlardır: Düıman, türk hat
lanna üç noktadan hücum ebnitti: Sağ 
cenahı (dokuzuncu kolordu, üç Roman· 
ya fırkası, General Krüdener kuman· 
dasında) timali ıarkideki kanlı tabya
ya; merkezi (dördüncü kolordu, Gene
ral Krilof kumanda11nda) cenubu tar· 
kideki Ömer tabya11na; Sol cenahı 
(General Skobelef'in kumandasındaki 

müfreze) cenubu garbideki Kritin tab
yalarına. 

Hücum için 11 eylul tarihinde saat 
3 teabit edilmiıti. Fakat merkezde iki 
alay bu zamandan iki aaat önce hareke
te geçtiler , 

Kanlı tabya üç kanlı hücuma mu • 
kavemet etti. Saat yedide yapılan dör-

aüncü hücumda dÜftll&n muvaffak ol-

aağ cenahtan kanlı tabyayı ellerinde 
tutmuılardı. Bu auretle kanlı tabya, 
türk mevzilerinin 300 yarda yakınında 
bulunuyordu . 

Türklerin zayİab, ıehit ve harb ha· 
rici kalanların mecmuu olmak üzere, 
5000 ki,i idi. Ruılarla romanyalılann 

zayiatı hakkında muhtelif iddialar var· 
dır: 25.000 kiti olduğunu söyliyenler 
olduğu ıibi, bu mikdarı 16.000 göste
renler de vardır. Bana kalırsa hakikat 
bu iki rakamın ortasındadır. Yani 
15.000 i rua, 5.000 i romanyalı olmak 
üzere 20.000 kiıi. Bunun da bet bini 
sağ cenahta, altı bini merkezde 
aekiz hini de Skobelef müfrezeıinde, 

(Bu müfrezenin bütün mevcudu 20.000 
kiti olduiuna göre, zayiat mevcudun 
yüzde kırkını te,kil etmektedir.) Bun· 
dan baıka, topçu, ıüvari ve ihtiyat kuv· 
vetleri de 1000 zayiat vermiılerdir. Biz, 
2000 yaralı, birkaç yüz de yarasız eair 
aldık. Bizim askerlerimizden dört ta· 
nesi kayboldular ve bulunamadılar. 

Harb sahasında 7000 ceıed yabyordu. 
iki tarafın da zayiatı mecmuu 25.000 
kiıi, yani harba giriıen bütün kuvvet· 
Jerin beıte biri idi. Ruıların zayiatı, 

türklerden üçte iki niıbetinde fazla idi 
ki böyle bir ıey, bundan önceki muha
rebelerde görülmemiıti. 

Kanlı tabyada iki top kaybettik; 
Kavanlık'da üç tane ele geçirdik. 

Bu muharebede kahramanlık göa • 
terenlerin adını sayarken, bir takım Ji. 

yakatlerin adını unutacağTmdan kor • 
karım. 

Ayın on ikinci giinünün kahrama • 
nı, hiç ıüpheaiz yapılan hücumun batın· 

da bulunan ve biraz sarsılmıt olan aylı 

yıldızlı bayrağın Üzerine ıene zafer çe

lenğini koydurup harbı neticelendiren 

Tevfik Bey olınuıtur. Kendiai, bu harb-
du. Aym on ikiıinde aktam Üzeri yapı· tan sonra Mirilivalığa terfi edilmit ve 
lan genitı mikyaıta olmak üzere, bu 
tabyayı geri alabilmek için muhtelif 

teıebbüılerde bulunduk. Fakat buna 
muvaffak olamadığımız için bu nokta· 
yı düımarun elinde bırakbk. 

Merkezden yapılan hücum, bir hü
cumun kalabileceği tam bir akametle 
akim kaldı. 

Cenubta, tecrübeli, bilgili ve asker
leri üzerinde hakim bir kumandan olan 
Skobelef Kriıin tabyalarına kartı mu· 
vaffakiyetli bir taarruza geçmiı ve iler· 
lemeğe muvaffak olarak Plevne iatih· 
kimlanru alnııı üç köıe bir vaziyette 
türk mevzilerinin içine aokularak bu
radaki kuvvetimizi ikiye bölmüıtü. 
Fakat kendisi ayın on ikiainde girdiği 

yerden çıkanldı. 
Bu muharebe eana11nda ruı • Ro

manya ıuvarileri ( altmıt bölük, otuz 
alb hafif top) Orhaniye yolunu ele ge
çirmeğe muvaffak olınuılar ve burayı 

24 eyliilde Ahmed Hıfzı Pqa'nın kuv· 
vetleri tarafından hücuma maruz kalın· 
caya kadar, ellerinde tutmuılardır. 

Ayın on üçüncü, on dördüncü gün
leri, merkezde Radişevo'nun gerisine, 
cenubta Bogot'a çekilmitler, bu ıırada 

daima askerler tarafından ıevilmiı tir. 

Fakat Tevfik beyin hakettiği tak

diri kendiainden almamak Üzere, ben 
kendi kanaatimce, buıünün en büyük 
kahrmnanı olarak Kri,in tabyalarının 

kumandanı Miralay Yunua Beyi ıöa • 
termek iıte~ Mevzileri biribirinden 
ayıran meaafenin uzunluğu dolayıaiy • 
le Bağlarbatı onun elinden daha ilk 
zamanlarda alınıruıtı; fakat Milao, Ta
lat, Yunu• tabyalan, Skobelef'in yirmi 
tabur ve dokaan topluk kuvvetine kar
t• yedi tabur, altı topla tam altı gün 
dayannııtbr. 

Muharebeden bir iki gün aonra aaf· 
larmıızın önünde okunan bir emimame
cı.. Tevfik ve Yunuı iaimleri takdirler
le anılıruıtı. 

Zaferin kendileri tarafından kaza • 
rulclığTru öğrendikleri zaman, askerle • 
rin göıterdiği aevinç ve heyecanı tas • 
vire imkan yoktur Neferler biribirleri
ne ıanlrp öpü9mü1Jer, aevinçlerinden 
ağlamıılar, deliler gibi oynamıılar, bö
lük bölük secdeye kapanarak kendileri· 
ne bu zaferi ihıan eden Allaha dua et
miılerdi. 

(Sonu var) 

SPOR 
Ankara-lstanbul 
muhtelitleri maçı 
İlk olarak gazetemizin haber ver

diği Ankara • İstanbul futbol tema11 
için bölge futbol ajanlığı çalı,mala· 
rına ba'lamıştır. Bunun için aşağıda· 
ki tebliğde adları yazılı sporcular pa. 
zar günü yapılacak eksersize davet 
edilmitlerdir. 

Ankara Bölgesi Futbol 
ajanlığından 

22 ve 23-1-938 cumartesi ve pazar 
günleri İstanbul muhtelit takrmiyle 
yapılacak maçlara hazırlık olmak Ü· 
zere aşağıda isimleri yazılt oyuncu
ların formaları hariç olmak üzere di
ğer malzemeleriyle birlikte 16-1-938 
pazar günü saat 10 da Şehir Stadyo· 
munda bulunmaları rica olunur. 
Muhafız Gücünden : Fuat, Rıza, 

Cahit. 
Ankara Gücünden : Osman, Musa, 

Abdül, Semih, Fahri, Yaşar. 
Gençler Birliğinden : Hasan, Kad· 

ri, Keşfi, Ali, Mustafa, 
D. Çankayadan : Yaşar, Kemal, Şe· 

fik, Mustafa. 
Harbiyeden: Sabri, Celal, Abdur· 

rahman, Şerif, Mücahit, Hilmi, 
A. Spordan: Nihat, Orhan, Fethi, 

İskender. 

Güneş - Muhafız Gücii maçı 
geri kaldı 

Pazar günü yapılacağını haber ver. 
diğimiz Güneş • Muhafız Gücü maçı 
İstanbul • Ankara muhtelitleri tema· 
sına hazırlık eksersizleri dolayısylc 
başka tarihe bırakılmıştır. Güneşliler 
o gün kendi aralarında eksersiz yapa
caklardır. 

Futbol Federasyonu iki 
oyuncuyu cezalandırdı 

Bir kaç haftadanberi gazetelerde 
Beşiktaf kulübü futbolcularından 
Hakkı ve Eşrefin cezalandırılacak· 
!arı hakkında bir havadis çıkıyordu. 
Bu iki enternasyonal futbolcumuz 
Bükreş • İstanbul maçına iştirak et
memişlerdi. 

İstanbul bölgesi futbol ajanlığı, 
Hakkı ile Eşrefe verilecek cezanın 

tayinini futbol federasyonuna bırak· 
mı,tı. Söylendiğine göre, bu tanınmıf 
ıporcular BUkret muhtcliti ile oynı
yan takıma girmek istememişler, bu· 
nun için bir mazeret de ileri sürme· 
mişlerdir. Maçı tribünlerden seyret. 
tikten başka ertesi gün de kendi ta· 
kımlarının oyununa ittirak etmi9lcr
dir. 

Federasyon, vaziyeti tetkik etmiş 
ve Hakkı ile Eşrefin milli küme maç· 
!arına i§tİrak hakkından mahrum edil
melerini istiyerek evrakı genel mer· 
kez yüksek disiplin divanına arzet
mi,tir .. 

Federasyon hu gibi hareketleri di
siplini bozacak mahiyette aaymakta· 
dır ve hu yolda hareket edenleri böy· 
lece radikal Jckilde cezalandıracak
tır. 

Tıbbi konferans 
Profeıör Dr. Server Kamil Tokgöz 

tarafından İmmuochimie (Kimyanın 
Bakteriyoloji ve Serolojide ehemiyeti) 
hakkında 18·1·1938 aalı günü ııaat 

1 7 .30 da Ankara Merkez Hıfzıssıhha 
müeHeıesinde bir konferanı v~lecek· 
tir. 

1 BOTANiK TERiMLERi j 

Osmanlıca -Türkçe 
D 

Dalya - Dabliı dea jırdina - Yıldız çi
çeği, dalya 
Damgalı kabuklular - Sigillıriac~eı -

D•mgalx kabuklular 
Dam koruju - Orpin brOlant - D•m ko

rutu 
Darçın - Cannelier - Darçın 
Darçiniye - CannellacCeı - Akd•rçın a

l açları 
Darı - Millet - Darı 
Devedikeni - Chardonı deı chomp -

Deve dikeni 
Delbiye - PlatancCeı - Çın•rlar 
Delbuıiye - PetCmoliacCeı - Kargıot

ları 
Delice - lvraie - Delice 
Deniz kadayıfı - Sar•aııe - Deniz ia

dayılı 
Dıpkiye - LonrantbacCeı - Ôkseotları 
Dııbudak aiacı - Fr~ne - Dışbudale •

lacı 
Domatiı - Tqmate - Domates 
Domuz ayrıcı - Dactyle - Domuz ayrı

lı 
Drozeraiye - DroıE.racCeı - Böceleka-

panl•r 
Duban - Tabac - Tütün 
Dul avrat otu - Bardanı - Dulavrat otu 
Duvar arpası - Orce deı ratı - Duvar 

ı.rp•sı ( Pisı pisi otu) 
Dut atacı - Murier - Dut ağacı 
Dürdaniye - UlmacCeı - Karaaiaçlar 

E 
Ebe cümeci - Mauve - Ebe gümeci 
Edimmei dahiliye - Endoderme - /ede

ri 
Eireltiotları - FilicinCeı - Etreltiotla· 

" Ehdab - Clis - Kirpikler 
Ehrami kavak - Peuplier d'ltalie - Pi

ramit 
Ekmek küfü - Penicillium - Ekmel kü

lü 
Ekmek aj:acı - Arbre .1. pain - Elemek. 

ağacı 
El'anyaıiye - Eıeagn.Cea - iğdeler 
Elim - Elime - Kumçalısı 
Enabibi cırbaliye - Tubea criblCı -

Kalbur borular 
Enbubei tal'iye - Tube pollenique -

Kalaktozu borculu 
Encüriye- Urticaleı -Isırgansılar 
Encüriye - UrtcacCeı - Isırganlar 
Encerek otu - VipCrine - Engerek. otu 
Enginar - Artichaut - Enginar 
Enaicei müıekkile - MeriıtCme - Bü-

yütken doku 
Er~van - Cainier - Erguvan 
Erik ağacı - Prunier -Erik ağacı 
Eıediye, tufalar - Typhacteı - SuJr.a-

mışları 

Eımer aJklar - PhCophyceeı - Karaşın 
su yosunlırı 
Eıvedülfemiye - ME.laıtomacC:eı - Ai

zılcar•lar 

Eı'arı mümiısa - Poilı abıorbantı -
EmtJnkıllar 

Eıek otu - Sainfoin (Eıparcette) - E
seleotu 

Eıiai muhhiye - Royonı mCdullaireı -
ôa,aru,l•ıı 

Eviye - Vaiııeau - Dımar 
Eviyei münakkata - Vaiııeaux ponctu

Cı - N oktıdamarlır 
Eviyei helezoniye - Vaiııeaux ıpiraJet 

- Burmı damarlar 
Eviyei nakile - Vaiııe1.ux conducteurı 

- lletken damarlar 
Eviyei ıüllemiye - Vaiıseau ıcalarifor~ 

me - Basa.mıklı damar 
Evyei hışebiye - Vaiııeaux liıneux -

Odun damarları 

F 
Faıile - FamiUe - Familya 
Faıileicerıiye - Campanulaceeı - Çan

çiç~kleri 

Faıilei !eviye - Rubiıleı - Költboya•ı
Jar 

Paaulya - Haricot - Faıulya 
Ferbiyoniye - kupborbarıceea - Süt/e

len/er 

rI 

Ferkahiye - PortulacacCeı - Semizotla-

Fert - Individu - Fert 
Ferviyeler - RubiacCeı - Kökboyalar 
Fılflliye - Pip~raleı - Karahib~rsiler 
Fındık aiacı - Noiıetier - Fındık. af acı 
Fııtık çamı - Pin Paraıol - Fıstık. ça-

mı 

Fik - Geııe - Fil 
Fikomiıtler - PbycomicacEea - Su10-

sunu göbekler 
Fil fil - Piment d'Eıpacne - Biber 
Filbahar çiçeii - CICmatite - Filbah.ar 

(Yaban asması) 

............... _, 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

Dilimizde ilet 
Alet= lnstrument manaSina ııelip 

de lehçemızde 
şimdi kullanılmıyan (•Y&'lt), (k1.yıt), (pu
ıat), (ıavut) cibi birçok kelimeler varsa da 
alışmış bulundufumuz (ilet) te türkçe oldu
tundan bırakılmıştır. 

Dikkat edince cörülür ki yukarıda ccçen 
bütün kelimeler bir esas madde (ay, kay, 
puı, ıav) ile bir de müştcı-ek (V. -+ t) [1) e
kinden yapılmıştrr. (Alet) ıöı.ünü de bu şe
kilde çö:ı:ecek olursak (al) maddesiyle (et) 
ekini elde ederiz (Al) uycurcada metot, va
sıta, ve muhtelif lehçelerde hile manasına 
cclir ki bu da bir nevi vasıta demektir. 

Binaenaleyh (ilet) ve (alat) sözlerinin 
doğrudan doiruya türkçe olduiu açıkça 
görülmektedir. 

fi] (V) işareti .. voleal" sözünün sembolü 
o/ara.le kullanılıyor. 

anan ann nnnn anana 
Filinin - SubCrine - Mantar özü 
Firenk inciri - Figuier de Barbarie -

Firenk inciri 
Firenk maydanozu - Carfeuil - Firenk 

maydanozu 
Fitolakasiye - PhytolaccacCeı - Şelr.er-

ci boyaları 
Fleol - F1Co1e - Fleol 
Fototaksi - Phototaxie - Işıkgöçey 
Frenk üzümü - Croıeillier rouıe - Fi-

renk üzümü 
Ful - FCve - Bakla 
Fulya - Narciıse-jonquille - Fulya 
Funda - BruyCre - Süpürge otu 
Futur, mantarlar - Champignonı - Gö

belek/er 
Futuru harakiye (paı - UredinCeı - Kı· 

nacık göbelekleri 
Futuru harkiye - Uıtilacineeı - Sür

megöbelelcleri 
Futuru kaidiyyül büzur - Baıidiomyc~

tes - Bazitli göbel ekler 
Futuru muhatiye - MyxomycCteı - Sü

müklü göbelek/er 

G 
Gadiriye - Lemnaceeı - Sumercimelde

ri 
Gariye, tefneJer - Lıuraceeı - Telne-

ler 
Gamet - Gamet - Gamet 
Gelincik - Coquelicot - Gelincile 
Geniş yaprakh ıahlep - Oı-chie l larce 

feuilJe - Genişyaprak/r sab/ep 
Geyik dili - Scolopendre vul1:aire - Ge-

yik. dili 
Gıp.i dahili ıubarı tali - İntine - lntin 
Gııai harici cubarı tali - Exine - Elesin 
Gışayı harici - Exoderme - Dışderi 
Gııai nevati - Membrane nucleaire -

Evin zarı 
Gomariye - Burıeraceeı - Sarıkınaçi-

çekleri 
Gubarı tali - Pollen - K•laJr.to%u 
Gurumiye - AmpClideeı - Asmalar 
Gudde - Giande - Beı; 
Gül hatmi - Roıe tr~mi~re - Gülhıtmi 
Gündür ıefaıı - Belle de jour - Gün-

düz salası 
Gütaperka ıiacı - Arbre l &nttapercha 

- Gutaperlea atıcı 
Gürsen aiacı - Charme - Görgen ağacı 
Gü% çiidemi - Colchique d'automne -

Güz çidemi 

Halkevinde fransızca 
kursu 

Fransız bir muallim fransızcası 
oldukça ilerlemiş olanlara konuş
ma üzerinde dersler gösterecek
tir. Yarın ıaat üçte bu kunlara 
devam olunacaktır. Arzu edenler 
bu deralere hem ba§larlar ve hem 
de kaydolabilirler. 

RADYO 

Ankara 

Öğle Neşriyatı: 13.30 
plik neşriyatı - 13.50 Plik: Turk 
ve halk şarkıları - 1'4.15 - 14.30 
harici babeı-ler - 15.30 dan itibardl 
ö&retmen mektebinden naklen cu 
kanlıcı filarmonik orkestra beycU 
seri Şef Praetorius. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 p 
riyatı - 18.35 Çocuklara karagöı,., 
Ali) - 1g.10 Türk musikisi ve haı
ları (HalU.k Recai ve arkada3Iarı) ~ 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19· 
musikisi ve halk şarkıları (İnci .,. 
daşları) - 20.15 Hukuki konuışrna: 
ilmini yayma kurumu tarafından ""' 
Türk musikisi ve halk sarkıJarı ( 
din ve arkadaşları) - 21.00 Ajanı 
ri - 21.15 Stüdyo salon orkeıtraıı: 1 
in: Kadubce. 2 - Te11am: Monte·C• 
Strauıı: lmperiale. 4 - Szulc: Zou. S 
ıa: Manhatten - 21.55-22.00 Yarı~ 
ram ve 1stiklil mar§ı. 

Istanhul 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Pli~ 
muıikiıi - 12.50 Havadiı - 13.0S.

1 türk musikisi - 13.30 • 14 Mubteh 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18_30 pJ01' 
musikisi - ıg.oo Safiye: Piyano ve~ 
refakatiyle - 19.30 Konferanı SeJi .. 
Tarcan (Spor pedagojisi) - 19.5S 
haberJeri - 20.00 Sadi Hoşseı ve ar~ 
ları tarafından türk musikisi ve halk~ 
tarı - 20.30 Hava raporu - 20.33 öro..., 
za tarafından arabça söylev - 20.45 ""· 
hat Özdenseı ve arkadaıları taraf 
türk muıikiai ve halk şaı-kıları (Saat 
- 21.15 ORKESTRA: 1 • Of!cnbaclı,. 
belle Helene, Potpourri. 2 • Vollll"'. 
Danı les step pes de l' Asie centr•}: 
Groısmann: Csardaı. 5 • Rameaux: ~ 
et - 22.15 Ajanı haberleri - 22.30 !.'i 
sololar, opera ve operet parçaları - ~ 
23 Son haberler ve ertesi cünün proJl..-
Avrupa 

OPERA ve OPERETLER: 19.30 °"' 
na - 20 Königsberc - 21 Brno, B~ 
Milano, Frankfurt - 21.30 Liyon, Pli' 
P.T.T. .<! 

ORKESTRA KONSERLER! ve p; 
FONİK KONSERLER: 17.30Pario·1 
T., Tuluı - 20 Kolonya - 20.30 Sotl~ 
21.30 London-Rerional - 22.lS LııP" 
burc - 24 Stuttgart, Frankfurt. _..4 

ODA MUSİKİSİ: 16.30 Strazb"'' 
18.10 Münib. 

SOLO KONSERLER!: 9.30 KoJon1' 
18 Bedin - 18.lS Könicıber - 18.30 S 
münster - 20 Aonte Ceneri - 21.-40 
penhac - 21.40 Viyana. 

NEFESLi SAZLAR (Marş V. S.) 1 
Hamburc - 12 Keza, Könicıberl' - 1 
Frankfurt - 19.20 Prat - 19.-45 Droi~·~ı 

ORG KONSERLER! ve KOROV 
19.10 Hambur.~ - 19.15 Stuttgart. ~ 
HAFİF MUIZK: 6.30 Bcrlin, Haıo., 

- 8.30 Münib - 10.30 Frankfurt - ıı ~ 
lonya, Breılav, Münib - 14.15 Beril' 
14.25 Münib - 16 Breılav, Stuttıat& 
19.10 Berlin, Layp.zic, Kolonya - 21 S 
rart - 22.35 Ke.ıa. 

HALK MUS!KlSJ: 11.30 Stuıtsaıf 
19.10 Layıtıı:i_, - 20 Var,ova. ~ 

DANS MUZ!Cl: 22.20 Münih -
Berlln, Floran:sa - %3 Katovtç, K 
Lamberc, Roma, Vilna - 23.5 Paris-P·~~ 
- 23.30 London - Recional - 24 DroitıfP" 
Lükıemburc, Roma, Strazburc. 

Bir haftada 60 kaçald' 

yakalandı 
'Geçen bir hafta içinde gümrük ıtl 

hafaza teıkilatı, 2 ölü, 1 yaralı 60.~ 
çakçı, 855 kilo gümrük kaçağı, 14 J1J' 

inhisar kaçağı, 309 defter sigara kıl 
dr, 52 türk lirası, 5 tüfek, 63 merınİ•,,ı 
kesim hayvanı ile 19 kaçakçı hay• 
ele geçirmiştir. (A.A.) 

Ziraat enstitüsü talehesinİJI 
yardımı 

Uludağ'da kaybolan kayakçı : 
Süleyman'ın ailesine yardım olınak 
zere Yüksek Ziraat Enstitüsü Yeteri 
ner, Orman ve Ziraat Fakültesi tal•~ 
)eri kendi aralarında 16.32 lira topla,,.. 
!ar ve Süleymanın ailesine yollamıt~ 
dır. Gençlerimizi bu yardımların 

dolayı tebrik ederiz. 

Gerçi baıka bir sokağa sapır.-kla, bu viziondan 
kurtulacak değildi. Hatta, ıu anda tabiatten üs
tün bir kudret onu alıp ta, hiç görmediği bilmediği 
djyarlara; - ne diyoruz ? - hatti, yer yüzünden 
milyonlarca kilometre uzakta baıka bir küreye 
götürse, doktor Hikmetin gözü önünden gene genç 
kızın deminki yiirüyiiıü ve kulaklarından bu yiirü. 
yiİfÜn çıkardığı aesler ıilinmiyecekti. Niçin ? Bun
da o kadar mühim, o kadar harikıilade ne vardı ? 
Doktor Hikmet, Arlette'in boockmaker'le münase
bette bulunduğunu bilmiyor muydu ? Ve bunu, bi
lerek değilınidir ki, genç kızı yemeğe davet et· 
miıti ? Bundan baıka, onunla kendi arasında he
nüz ilan edilmiı ve kabul olunmuı bir gönül bağ. 
!ılığından eaer yoktu ve bundan dolayı ne Arlet
te'e bir ihanet atfedebilirdi; ne de doktor Hikme
tin onu kıskanmağa hakkı olurdu. 

BİR SÜRGÜN 
Seraerinin bu aözü, ona. Arlette'in bir kaç ıaat 

evvelki sitemini hatırlattı : ''Laİ••ez done cet ait' 
d'enterrement /" Gerçekten bu kadar suratsız ve 
mağmum bir adam mıydı ? Evine girdiği vakit ilk 
iıi kendini aynada tetkik etmek oldu. Evvela, lam• 
bayı yüzünün hizasından çok aıağıya koyduğu için 
bir §ey göremedi. Sonra lambayı kaldırıp yiizüne 
tuttu. Benzi bir balmumu sarılığı bağlaınııtı. Göz• 
!erinin etrafı kara kara halkalarla çevrilmiıti ve 
yanakları o kadar çukurlap1uıtı ki, içlerinde te
kaıüf eden gölgeler bütün yüzüne bir iskelet ka• 
fa11nın çizgilerini veriyordu. Bundan baıka, kat' 
lariyle bıyıklarının aıağıya doğru aarkıtları onda 
mütemadiyen ağlayan bir inaan çehreıinin ifade
sini haııl etmitti. 

Genç adamda, bu mantıki düıünceler, demin 
:A.rlette'i aydınlatıp kaybolan ıııklar gibi açılıp 
kapanıyordu. Bütün mevcudiyetine hakim olan e
sas düıünce hidiıenin bizzat kendi&i ve bunun, 
beyninde bıraktığı taze hatıra idi ve bu taze hah· 
ra bir taze yara gibi yanarak, zonklıyarak kanı· 
yordu. 

Rue des Martyres yokuıunun ortasında, merdi· 
Venlerin baılangıcında bir mola vermek ihtiyacını 
hisaetti. Akıam üstü olduğu gibi farkına varmak
sızın o kadar hızlı yürümüıtü ki, gene nefesi tı. 
kandı; kalbi, göğsünü kıracak bir ıiddetle çarpı· 
yor ve gürültüsü, tıpkı Arlette'in topuklarından 

çıkan aeslıori andırıyordu. Merdivenin parmaklık· 

larına abanarak durdu. içinden : "Onu demek ki 
bu kadar seviyorum !'' '!di. Bu hayreti, iztirabmı 

artırıyordu. Bir İnsan, göğıünü bir kurtun deldiği 
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veya karnma bir pıçak saplandığı vakit, daha bu
nun acıaını duymadan evvel yaralanmıt olmanm 
hayretini hisaeder. "Demek ki ben timdi vurul· 
dum !,. der ve bu mütahedeyi yapıttır ki, ona 
ilk baygınlığı verir. Doktor Hikmet de, kendi ken
dine bu kara aevdaaını itiraf ederken adeta dur· 
duğu yerde aendeleyip düıecek gibi oldu. Demir 
parmaklıklara tutunarak aürüklenirceaine bir adım 

attı; sonra bir adım daha .•.. Dakikada bir, ancak, 
bir basamak çıkıyordu. Bu esnada gözleri, yan ta
raftaki taraçam11 çıkıntıların birindeki kanapeye 
iliıti. Bir gaz lambası fitili orayı yarım yamalak 
aydınlatıyordu. Gitti ve bir külçe gibi kanapenin 
üstüne yığıldı. "Tuhaf; diyordu. Ben aıkı tatlı bir 
hia, bir ulvi heyecan zannederdim. Halbuki, bu 
bir hastalık; cismani acılan, sıtmaları, hezeyanla. 
riyle had bir hastalık ... Ve aonra, iztirabın, bu, 
kendi kendini idrak editi; 11tmanın hezeyanları 

esnasında zihnimizin bu korkunç açıklıiı 1 •• Ve 
daha sonra, bütün mevcudiyetimizin bir dar kılıf 

ıçine bkılmıt gibi oluıu 1 Bunun dıtına çıkamamak; 
hep ayni düıünce, hep ayni eza ile bunun içinde 

hapaolup kalmak 1 lıte, batımı çevirip ataiıY• 
bakıyorum ve koca Pariı ıehrinin mevcudiyetini 
bile hİNetmİ)'.orum. On1111 haricinde bir diİDl• 

YAKUB KADRi 
var mı yok mu bilmiyorum. Dııarı alemle bu ala
kayı kesiıte, bu ruhumuzun yalnız bir İztirab et· 
rafında tekaıüfünde tam bir can çekiıme haleti 
var. Atk ve ölüm 1 Tevekkeli, beteriyetin muhayye
leainde bu iki ıey daima biribirine karıtmamıt I" 

Böyle düıünerek biraz kendini toplamağa çalı· 

tırken yanında bir ses : 
"- Bu oldu mu ya ? Şimdi ben nereye gidip ya

tayım ? 
Hakikatte bu, bir aea değil bir hmlb idi ve bir 

hayalet, gelip doktor Hikmetin önünde dikildi : 
"- Birini mi bekliyorıunuz, yokaa ? He, he; 

görüyorum ki, möıyö bu mahalleden değildir. Bu 
mahalleden olsaydı, bilecekti : Mutlaka bu yerin 
bana aid olduğunu bilecekti. Beni tanımıyor musunuz 
yahu ? Bana "Le Roi Lear" derler. Bütün Mont
martre beni tanır. Bonıoir quand meme I 

Ve doktor Hikmetin yanma oturdu. Koltuğunun 
altında kirli bir çıkın taııyordu ve ıayet fena ko
kular neırediyordu. 

Doktor Hikmet : 
"- Pardon; ıizi rahatırz etmiyeyim; dedi. 
Ve yavaf yav&f uzakla,ırken arkaamdan heri· 

fin ıöyle söylendiğini ititti ı 

"- Qu•I t1pe Macabre /,., 

Doktor Hikmet lambayı yerine koydu ve zorla 
gülmeye çalıtarak : 

"- Bir de bu suratla gönül avına çıkmıtrm; dedi. 
Gitti, pencerenin önünde durdu ve garib bir ha• 

raretle yanan alnını cama dayayıp ıehrin renk 
renk ıııklarına baktı. Fakat yalnız Arlette'i görii• 
yordu. Onun hayali bu ıehirle kendi arasında bir 
perde gibiydi ve doktor Hikmet, bunu tırnaklari)'• 

le yırtıp ba,ını öbür tarafa uzatmak istiyordu. Bi• 

liyordu ki, aaıl hayat öbür tarafta, bir genç haY• 

van gibi geriniyor, esniyor, yiyor, içiyor ve çiftle

ıiyordu. Yarabbim, Yarabbim; her ıey öbür taraf• 

ta, ne kadar aade, ne kadar tabii, ne kadar çetidlİ 
ıeylerle dolu idi. Dimağına bir kızgın çivi gibi aaP" 

lanmıt olan bu aabit fikri bir söküp atabilaeydi. 

ne rahat edecekti 1 

(Sonu uor) 
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Türk hamilleri koruyan 
çok yerinde bir tedbir 

(Başı ı inci sayfada) halde gene bu mukavelenin bir madde· 
olmuş · bir paradır. Dolar yüzde 40, ıi vard.Jc; der ki: tediye akçası olarak 
frank yüzde 50 devalücdir. Arada yüz- intihab olunan para yüzde 25 den fazla 
de ıo bir fark vardır. Bu itibarla dola- devalüe olacak olursa bu yüzde 25 den 
rı tercih etmişlerdir. Bu, derhal bura· fazlası amortisman atahsis edilir. Bi
da tesirini gösterdi, onun için 14.30 ve naenaleyh arzcttiğim yüzde 40 deva-
14.~0 ye dogru gitti. . . . liie olmuş yüzde 25 den fazlası, yüzde 

Bu daha ilen gider mı gıtmez mı 15 i fevkatade amortismana tahsis cdi· 
no;ctası .. Demin arzettiğim gibi en zi· lecektir. Bu fevkalade amortisman 
yaue ünitürklerin ray!ç fiatlarını.n şimdi içinde bulunduğumuz s~ne tak
yıikseldiği, ki 934 te 29 lır.adır. ~ va.kı.t ribcn 120 bin, önümüzdeki sene 140 bin, 
bunların itibari kıymetı 42 lıra idı. üçüncü sene 165 bin, dördüncü :oenc 
Bilhesap nispet kurarsak, yani 42 lir~ 195 bin olmak üzere dört senelik bir 
itibari kıymeti haiz iken rayi~ k~y~et~ devre zarfında 620-650 bin tahvile ba· 
29 olurasa; bugün 25, 25.5 hra ıtıbarı liğ olacaktır. Yani bu kadar bir tahvil, 
ltıymeti haiz olmasına gör~ rayiç kıy- mevcudun ıülüsünden fazla olan 650 
meti ne olmak lazım gclır yolunda bine baliğ olacak ve bu mikdarı Düyu
yaptığımız hesab neticesinde v~ bil~ nu umumiye meclisi toplıyacak ve itfa 
hassa şurasını da .itaret e~yım. kı edecektir. Şimdi normal olarak itfa e
Bütçc encümeni dahı bu nokta uzerın- deceği mikdarı ilave edersek doların 
de tevakkuf etmiş ve ıureti mahsusada intihabından dolayı tereffüe olan te
tali bir komisyon teşkil ederek tetki· mayülün gittikçe devam edeceğini ve 
katta bulunmuştur. Bunun neticesi ay- 3.4 sene sonunda bu tahvillerin fiatı
nen şudur: Rayiç kıymeti 17.40 yani nın nominal itibarile kıymetlerinin 
mütemadiyen terakki ederek önümüz· 25,5 liraya kadar çıkacağını tahmin et· 
deki 938 mayısında, tediye zamanında mek kolay olur. Binaenaleyh teşrini 
dolara nisbet edilerek arzettiğim gibi sanideki 14.5 liralık kuru arzettiğim 
17.40 - 17.50 olmak lazım gelir. gibi muvakkat bir vaziyetten ibarettir. 

Burada yalnız şn ıual varid olabilir: Yoksa devletin karını ve zararını hesa-
17.50 lira rayiç kıymeti olması lazım ba esas teşkil edecek kat'i bir şey ifade 
gelen bir tahvile devlet bugün 19 lira etmemektedir. Bu nazarı itibara alı
kıymeti haiz bir tahvil veriyor. Bura- nınca bu bir buçuk lira diye gördüğü
da 14.50 liranın farkını almak doğru müz miktar hamiline fazla olarak vc
değildir. 17.50 ile 19 araı~ndaki farkı rilmif bir para değildir. Bilakis bu 
almak icab eder. Bu mazıde yapılan tahvillerin atisine göre belki biraz 
tetkikata göre 19 za tereki edeceği gö· noksan kesilmiş bir paradır. Yani bu
rülmektedir. rada devletin paraca zarar etmediği 

17 .50 liraya niçin 19 lira veriyors~- neticesine varmışız dır. 
nuz? Buna verilecek cevablar rayıç Türker arkadaşım diyorlar ki, tahvil 
kıymeti peşin aht veriştir. Nakid ile i- ithaline hükümet mü:.aade etsin. Ede
fade edilir. Halbuki devlet burada na- ceğiz. Bu kanun kabul buyurulduktan 
kid vermiyor. Bir tahvil alıp yerine sonra. Hakikaten bugün Türkiycye 
başka bir tahvil veriyor. Bundan dola· tahvil ithali memnudur. Fakat bazı 
yı bir parça fiatın tcrcffü etmesi lazım müsaadclcrdc bulunacağız. Bu husus 
geleceğini kabul etmek. ~~ab. eder. hükümctçe tekarrür etmiştir. 

İkincisi: yeni akdcttıgımız mukave· 
le mucibince düyunu umumiye ile ih: İkincisi; vergi hakkındaki temenni 
tilafımız oldu. Doları intibah ettiklcrı veya arzularına gelince: Şefimizin be
zaman altın doları teklif ettiler. Hü- yanatında, hükümetin programında 
kümet dedi ki, hayır doları intihab et· buna işaret vardır. Hükümct bunun ü
mek hakkınızdır, fakat bu yüzde 40 zerinde çalıpnaktadır. Yaptığımız tet
nisbeti devalüe olmut bir paradır, ona kikat neticesinde bu arzunun file gcti· 
&öre doları hesab etmek lazım gelir. rilmesi için gene büyük irş~dın:,z.da~ 
Uzun münakafalardan ıonra hüküme- kuvvet alarak muvaffak olabılccegımı· 
tin noktai nazarı kabul edilmiştir. Şu 1 zi tahmin ediyorum. (Alılı~lar) 

Çin kuvvetleri 
Şiddetli bir muharebeden sonra 

Tsiningi aldılar 
(Ba~ı ı. inci say/ada) 

Japonlar bu ıehirdc bir tedhi~ re
jimi teıis eylemitlerdi. Bu tehrın. sa
kinlerinden bir çok kimıc katlıam 
cdilmi~tir. 

Tsining sokaklarında vukua gelen 
uharebcler esnasında, beş saat zar

~nda japonlar iki bin kadar telefat 

vermişlerdir. . 

Ç
. kuvvetleri, Uçov, K~nnıen, 
ın ung'dı gerı almış 

Teyşdang, Kvangpp p· h 1·1 :s d .. manm ın ang 
lar ve bu suretle uş . d' 

.. akalitını kcsmıtler ır. 
boyunca mun 

Tay)·are bombardımanı 

(A A ) _ Royter A-
Şanghay, 14 · · 

jansı bildiriyor : d ki Hoiho 
Dün Hainan adasın a . . 

'k' . harb gemısı 
açıklarında ı ı Japon 1 b 

.. il .. tür Bundan biraz evve u 
gor nmuş · Hoi 
vapurlardan kalkan beş tayyare • 
how ve Kiunçcu üzerine 15 ~omba at· 

H lk bu sırada sıgrnaklara 
mıştır. a . . ..1 üş girdiğinden yaln r. altı kışı 0 ~ 
ve 8 kişi yaralanmıştır... 1:~yyare :~ 
müteakiben gemilere donmu' ve g 
miler de hareket etmiştir. 

Çinliler 
kahramanca 
harbediyor! 
Şanghay, 14 (A.A.) - Amerikalı 

muharrirlerden Bayan Agnes Smed
ley ıekizinci Çin ordusu karargahın
da üç ay kaldıktan ıonra Hankov'a 
gelmiştir. 

Bayan Smedley, bütün çin halkının 
bu mücadelede hemen hemen imkan
sız olan zorluklara rağmen müttehid 

bulunduğunu kaydettikten sonra 
binlerce çinli muharibin karlar içinde 
bir çoğunun gece harekatı esnasında 
donan el ve ayaklarını kaybettiklcri
yalınayak yürüdüklerini ve bunlardan 
ni anlatmaktadır. 

Biltün bir millet kendi kendini öğ
reten bir ordu haline gelmiş ve bu 

retle şimal Çinin de japon işgalini 
Alman elçi~inin tenw~ları ~~k zorlaştırmıştır. Ekseriya yüz kişi 

T k 
14 (A.A.) - Almanya elçi· elli tüfekle hareket etmekte ve silah. 

o yo, b ·· tla lı olmıyanlar ölen arkadaşlarının ve 
il

• ı·le Hı· rota arasında ugu. n yap · • ·1l!h k 11 k 
b h yahud J·aponların sı il mı u anma • 

cak olan mülakata büyük ır e emı· 
yet atfedilmektedir. tadır. 

(
A A) - Deniz ba· Şansi'de 200 maden amelesi, jap.on-

Vaşington, 14 · · • . lar yaklaşırken, zorla tersaneye gıre-
kanlığı 14 şubatta Singapurdakı ın· rck silahlanmışlar ve ailelerini de 

g
T d, niz üssilniln resmen açılma-ı ız e 'ka hükümetinin Tren· birlikte götürerek muharebe ede ede 

sında, Amerı h. kruva- kendilerine yol açmışlar ve munta-
ton Millwakkee ve Memp ıs •.. zörİeri tarafından ternsil edilecegını zam Çin kıtaatına yardımda bulun

muşlardır. 20 inci fırka ya mensup o-
bildirmiştir. .. .. ı b d 1000 ölü ve 50 . .. amerikan knıva:oru. lan japon ar ura a . . 
Sıngapura uç . . • ..ll2hidler esir vermlderdir. Bu madcncılcrı 61 

.. .. d 'lmesı sıyası mu...- Y .d nun gon erı • . . b. r -. ya,ında bir kadın idare etmekte ı i. 
tarafından ingiliz • Amcrık: .. '' 0~:r

1;~ hakkında senıbolik bir teza ur h'' ~ &ıP Si 7 Si &ıP PO 
d' Bu teza ur, 

telakki edilmekte ır.. sen muvakkat da oldug·unu bildirmek-
Çinde menfaat· 

bilhasaa Japonyay~, hr'k ettiği tak· tedirlcr. 
lcri olan devletlerı ta 1 

• • ' • • • • f·ı • • • 
1 

ketin muvazı dıplo· Deylı telgraf ıngılız ' osunun şu-
dır~e, ıkı mcml e. in daha ileriye gi· bat ıonunda yapacağı büyük manev· 
matık hareket crın · ··dd ·· b k uva· 
d b

.
1 

ğ' . ..sternıeğe matuftur. ralardan bır mu et once u r 
c ı ece ını go .. • 11 d k. na bura . . i Singapurda tah· zorlcrın yo anmasın a ı ma • 
Denız mahfıllcr , d büyük da hararetli tehirlere yol açmı~tır. 

'd d'l iler araıın a H fl e ı en gem d g· ı idn bu Arıtma merasiminde fransız ve o-
hl l Cud olma 1 :I' • :s • • • • t!k. ·ht. zır ı ar mev a tarafından bir landa harb gcmilcrının ıştıril ı ı ı· 

toplanmanın Jap~nY. ğ' . caa· malindcn de bahsedilmektedir. 
tehdid telakki edılmıycce ını ve 

u ı; us 

Atatürkle Yunan 
KraL arasında 

telgraflar 
(Başı ı. inci sayfada) 

ladığımız sevinçli güne karşı göster· 
dikleri alakadan dolayı derin minnet • 
darlığımı arzeder ve bu fırsattan isti• 
fade ederek asil türk milletine ve o. 
nun büyük şefine olan aarstlmaz dost
luğumu tekiden beyan eylerim. 

Jorj 
(A. A.) 

Atatürkle Suudi 
Arabistan 

krah arasında 
Reisicumhur Atatürk ile Suudi Ara. 

bistan kıralı Majeste Abdülaziz İbni 
Suud arasında aşağıdaki telgraflar te· 
ati edilmiştir: 

Tahta cillfısunuzun yıldönümü mü
nasebetiyle en samimi tebriklerimi su
nar ve şahsi saadctlerile dost milletin 
refah ve saadetinin devamı için besle
diğim dilekleri tekrar eylerim. 
CülCısumun yıl dönümü münascbcti

lc lutuf buyurulan ve yüce ihtisasat ve 
tcmcnniyatınızı taşıyan telgrafınızdan 

dolayı teşekkür eder ve zatı devletleri
nin sıhat ve afiyctlcrinin devamını ve 
necib türk milletinin terakki ve refa
hını dilerim. (A.A.) 

............................................. it ... il .. -----~ 

Fransadaki son 
hadiseler üzerine 

Konsey loplanhsı 

tehir edildi 
(Başı 1. inci sa yfada) 

Londra'dan bildiril diiine iÖre, 
franıa ile lnıiltere'n in MiHetler 

e bu müeı-Cemiyetinin konseyin 
aeaeye bağlılıklarını teyid eden 
mütterek bir beyanna me Sevdi e-
decckleri anlatılma ktadır. Bu 
devletler bu ıuretle ko naey içti. 
maından ıonra topla nacak olan 
28 )er komiteıi tarafın dan paktta 
yapılacak ulahat hakk ında uzun 

münakatalar yapılma aından ka 
çmmak iıtemektedirle r. 

Franıa'da iıtirahat etmekte o-
lan hariciye nazırı B. Eden, Mil· 
!etler Cemiyeti konıey i içtimaımn 
tehiri üzerine, Cenevre 'ye gitmek-
ten evvel baıvekil B. Çemberlayn 
ile görütmek için bu a kşam Lon-
dra'ya hareket etmitt ır. 

Dr. Ara~ h<ırc kctini 
telıir ett i 

Bugün Cencvre'ye h areketi mu-
karrer bulunan Haric iye Vekili 
Dr. Tevfik Rüıtü Araı , konsey iç-
timaının tehiri üzerin e, yarın ha-
rekettcn ıarfınazar et 

i 

1 
1 

1 

1 
i 
i 
f mittir. 

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

Kamutay toplandı 
(Başı 2. inci sayfada) 

Sonra düyunu muvahhide denildi. Bu 
eshamın dümeni Pariıteki borsacıla
rın elindedir ve bundan dolayıdır ki 
türk yurddaşları mütemadi tcmevvü
clcr sebebinden hayli zararlara duçar 
olmuşlardır. 

Bugün hala Fransada külliyetli 
miktarda Ünitürk hamilleri vardır. 
Ve bu esham borsacıların elinde bir 
cpekülasyon oyuncağı olmuştur. Kam
biyo temevvüclcri de ayrıca zararlı 
mahiyet almıştır. 

İşte bu temevvüçler sebebinden 
halkı zarara dücar etmemek maksa
diylcdir ki Sayın Celil Bayar Hükü
meti Anadolu demir yolu tahvilleri 
için yapılan kombinezonu memleketi
mizdeki Üni türk hamillerine de teş
mil ediyor. Bu kanunun Kamutayda 
müzakere edileceği ,ayi olur olmaz 
borsada Üni türk fiatları on dört li
radan derhal on sekiz liraya yüksel· 
miş olduğu memnuniyetle görülmüş
tür. 
Eğer bugün döviz müşkülatı olma· 

sa idi hükümct bütün Üni türk tah· 
villerini tedricen ra~a suretiyle orta· 
dan kaldırır ve eski devirlerden kal
ma belalı bir borçtan kurtulurduk. 
Her halde Ünitürk tahvillerinin Tür
kiycye idhali serbest bırakılırsa, hem 
hükümet hem de hamiller için istifa
deli olur. 

Her halde bu kanundan dolayı Sa
yın Celal Bayar Hükümeti ve onun 
faal bir uzvu olan Sayın Finans ba
kanını tebrik ctmeği bir vazife bili. 
rim. Denizbank 

için yapılan 
teklifler 

1 1 
Sözüme hitam vermeden evvel bir 

Andaç temennide bulunacağım. Şimdi arzct-
,,_,.,,,__..,...........,_..,...,,.,.,,,__,,,...,.,...,._ . ._ ___ • tiğim bu mali kombinezonlardan hal-

kın yalnız bir kısmı müstefid oluyor. 
Yani ııırf istikrazı dahili Ve Üni 

(Başı J. inci sayfada) 
ve deniz yolları idarelerinde çalıştım. 
Yepyeni bir teşkilat kurulması mev
zuu bahis olduğu için esaslı tedkiklcrc 
ve hazırlıklara ihtiyaç olduğu muhak
kaktır. 

İlk iş olarak Denizbankın banka 
kısmını idare etmek üzere Tahir Kev
kcb'i muavin olarak seçmiş bulunuyo. 
rum. Kendisinin İstanbulda kurula
cak merkez teşkilatını idare etmesi de 
muhtemeldir. Diğer teknik işler için 
de mütehassıs ve denizcilikte çalışmıı 
arkadaşlar üzerinde ctüd etmekteyim. 

NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar : lıtanbul eczanesi 
Pazartesi . Merkez 
Sah : Ankara .. 
Çarıamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Per,embe Halk ve Sakarya .. 
Cuma : Ere eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y eniıehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Herrl.in 
1'4.'45 
115.'45 
18.'45 
21.00 

Cumarteai 
13.00 
14.'45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
1'4.'45 
16.45 
18.'45 
21.00 

Pazar ve cumarteıi cünlerinden başka 
H A L K ıincmaaında hcrıün halk 
matineleri: 12.15 

Dcnizbank'ın merkezi Ankarada ol
makla beraber lstanbulda kuvvetli bir Film deii1me günleri: Pazartesi ve Cuma 

merkez te i i her halde lüzumlu ola. LtJZUMLU TELE UMARALARI 
caktır. Bankaya bağlı müesseseler FON N 
vaziyetleri hakkında birer rapor ha- Yancın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
zırlayıp vereceklerdir. Teşkilatta bu tehir: 1023 - 102'4. - Şehirlerarası: 23'41 • 

raporlardan iıtifare edeceğim. 23'42. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me· 
Yeni te~kilatta kurulacak işletme murluğu: 18'46. - Mesajeri Şehir Anba

grupları için tesbit edilecek esaslar rı .: 3?0~. - _T•.kıi Telefon numaraları: 
bu tedkiklerden sonra ortaya konabi- Zıncırlıcamı cıvarı: 26-45, 1050, 1196. -

1 k 
· O b ·· · · d b. · Samanpazarı civarı: 2806 3259. - Yeni-ece tır. n, on eı gun ıçın e ıtıre- h. H b ' . . . ıe ır, avuz aıı Blzı'm takıl· 2323 

bıleceğımız bu hazırlıklardan sonra H b B' ı·k k . · -. İ . . . a vuz a,ı: ır ı ta aı: 2333 - Çankırı 
teşkılatın .s~an~~ldakı ışletmelerinın caddesi, Ulus takıi: 1291. 
kurulmaaı ıçın ıkı ay kadar burada ça
lı§ıp sonra Ankaraya gideceğiz. 

B. Yusuf Ziya Öniş yeni teşkilatta 
açıkta memur kalıp kalmıyacağı hak· 
kındaki ıualc de esas itibarile hiç bir 

OTOBÜSLERİN 1 1 it ve 
SEFERLERİ 

Sabah 
1 1 it 

ıefer 

Son 

memuru açıkta bırakmak taraftarı ol - Uluı M. dan K. dere'ye 
madığını söylemiştir. K. dere'den Uluı M. na 

MS 
7.15 

Akıam 
Son 
ıef er 

23.00 
23.20 

Denizbank mu mi Heyetinde Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 

Denizbank umumi heyeti dün ilk Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 

toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda Ulua M. dan Dikmen'e 

23.30 
23.30 

banka idare meclisi azalığına eski Dikmen'den Uluı. M. na 
7
•
30 

Zonguldak mebuıu Yusuf Ziya, ve 
8
·
00 

20.00 

20.30 

murakibliğc Cumhuriyet Halk Partiıi Ulua M. dan Keçiören'• 6.00 
muhasebecisi İııkendcr ıeçilmiştir. Kec;iören'den Uluı M. na 6.30 

21.00 

Mısırda af 
Kahire, 14 (A.A.) - Royter: Kı· 

ralın evlenmesi dolayııiyle neşredilen 
bir kararname ile, ıon karışıklıklar 
üzerine üniversiteden çıkarılan bü
tün talebeler affedilmiştir. 

Geçen son teşrinde Nahas Paşaya 
karşı yapılan suykastla alakadar ola· 
rak tevkif edilenlerden 10 kişi de sa.. 

rayın emri ile serbest bırakılmışlar
dır. Halli mevkuf tutulan tek kişi, 
mütearrız olduğu iddia edilen İzzet
tin Abdülkadir ismindeki kimsedir • 

Azar. işittiği için 

hocasına kızan talebe 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Kaıım

paşada oturan mehmcd adında bir ta
lebe mualliminin kendisini azarla· 

masına kızarak mektcbten kaçmış. 
bir kaç gün bir incma büfesinde ça
lıştıktan sonra ailesi tarafından bu
lunmu,, fakat bir hafta evvel yine 
ortadan kaybolmu~tur. 

Bir salapurya köprüye 

çarpıp battı 
İıtanbul, 14 tTelefonla) - İnebo. 

lulu Ahmedin idareıindeki salapur
ya köprü gözilnden geçerken akıntı
nın te11iriyle dubalara bindirnıi' ve 
batmıştır. İçindeki 50 balya klğıd 
denize dökUlmUttUr. 

Uluı M. dan Etlik'o 
Etlik'ten Uluı M. na 

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. na 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye 
S. paıar'ndan Akköprli'ye 
Akkoprü'den S. paıarı'na 

Uluı M. dan Yeni~ehlr'e 
Yeniıehir'den Uluı M. na 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

6.30 

7.00 

21,30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.'45 

7.10 
Yeniıehir, 1ııtuyon ve Bakanlıklara 
her ıaatı beı cece muntazam ıeferler 
vardır. Pazar cunleri ilk seferler 
hırer saat ıonra baılar. 
Akıamları Ulus meydanından Yeni

ıehir' e ve Y eniıehir'den Uluı meydanına 
ridecek otobüslerin hareket ıaatleri, ıine. 
maların dafılıı ıaatlerine tibidir. 

POSTA SAATLER! 
Poıta ıaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 11 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 

Haydarpaıaya 

Samıun hattına 

: Her ııabah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.'45 
de (aalı, perıembe, cu
martesi Toroı ıurat.) 

: Hergün 9.35 (Kayıe· 
rl, Sıv111, Amasya bu 
hat ilzeri.1dedir). 

Di1arbakır hattı : Hercün 
Zorıruldık hattı : ., 
Kırıkkaleyo rayotobila ., 

9.'40 
15.00 
16.0.5 

GÜNLÜK: 
Arabi· 1!56 
13 Zilkade 

S. D. 
Gün .. 7 22 

Rumi- 1553 
İkinci klnun 2 

S. D. 
Aktam 17 05 

türk hamilleri istifade ediyorlar. 
Halbuki bütün türk yurddaşları bu
gün dirayetli finans bakanından baş
ka 'bir mali kombinezonu sabırsızlık
la değil, ümidvar bir imanla bekli· 
yorlar. O da şudur: Tenzili kabil o· 
lan bazı vergiler üzerinde tedrici bir 
tenziUt yapılması için hazırhyacak· 
!arı mühim kombinezonu ve ülvi ka
ran bekliyorlar. Ulu Şefimizin yük
sek direktiflerini daima seve ıeve 

tetkik eden çok Sayın Celal Bayar 
Hükümetinin yakın bir zamanda yük
sek Kamutaya bu müjdeyi verecckle. 
rine eminim. 

Maliye vekilinin verdiği izahattan 
ıonra kanun kabul edilmiştir. (Mali
ye vekilinin izahatı ayrı ıütunları· 

mızdadır.) 

Tunceli vilayeti halkından olup da 
nüfus ve askerlik kanunlarına göre 
kendilerine verilmesi lhım gelen ba
zı eczaların affına ve nüfus yazımı i
le askerlik işlerine dair kanun kabul 
edilmiştir. 

Hariciye vekili ıöz alarak şark mi
sakının müstacelen tasdikini meclis
ten istemiştir. Türkiye cumhuriyeti 
ile Afgan, İran ve İrak devletleri ara-
11ndaki ademi tecavüz ve müşavere 
muahedesi tasdik olunmuştur. 

Kamutay pazartesi gUnü on beşte 

toplanacaktır. 

Uşak parti 
teşki lôtı nda 
Uşak, 14 (A.A.) - Çoktanbcri vila • 

yet Parti Başkanlığınca incelenmekte 
olan merkez kaza parti idare heyetinin 
vazifesi merkezi umumicc durdurul
muştur. Dün faaliyete geçen Parti 
yönkuruluna yedi kişiden mürekkeb bir 
idare heyeti yeniden seçilmiş ve bu ze· 
vat derhal işe başhyarak aralarında va
zife bölümü yapmışlardır. Bunlardan 
belediye reisi Riza Topuz parti başkan
lığını ve eczacı Salim Alyanak halkevi 
başkanlığını ve diğer beş üye muhasip 
ve sekreterlik vazifelerini almışlardır. 

Parti ve bütün arkadaşlar, bu se
çimden memnun kalmışlardır. 

Mekteh malzem(',.i giimriiktcn 
çıkarılclı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Güm
rüklerdeki mckteb malzemeleri bugün 
çıkarıldı. 

...................................................... 
5 kuruşla 

Aç bir çocuğu 

doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi her ıcnc oldufu gibi bu se· 
ne de Ankara ilk okullarındaki za
yıf ve kimse iz (520) çocufa her 
gün ııcak öğle yemeği verilmekte· 
dir. 

Bir çocuğun bir öğünlük yemcfi 
beş kuruı tutmaktadır. Her vatan
daf kuruma beş kuru' vermek ıure
tiylc yoksul bir yavruyu sevindir
mek imklnını bulabilir. 
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Ankara şehir tiyatrosu 
- Şehir tiyatrosunun temsillerine 

gidecek misiniz ? 
Günlerden ben herkesin aizmda 

dolatan ıual budur. Ve verilen c .. 
vablara bakılıraa Ankaraya, bu ak• 
ıam, eaki Roma tiyatroları ıibi bin• 
lerce ıeyirci alan bir bina lazımdır. 
Fakat ne yazık ki Ankara Halkevi 
ıalonu ıekiz yüz kitiliktir. 

Yarın, yarın ak9am, öbür gece ti • 
yatroya aynı rağbet gösterilecek 
mi? Haftada üç bin b ı yüz seyirci; 
ayda on dört, on bet bin... Yüz elli 
bin nüfuılu, eilenceai kıt bir tehird•• 
kıt aylarında, bir tek tiyatronun bu 
kadar &eyirciıi olmak iktiza etmea 
mi? 

Marifet iltifata tabidir: Şehir ti· 
yatroııunu ıehirliler besliyecektir. 
Bir kaç ıene aonra devlet tiyatroıu 
da kurulacak, ve ankaralıların ti• 
yatroya bu günden ıöıterecekleri İl• 
tifat onun da tetekkül ve inkitafrnda 
müessir olacaktır. Ankara ıehir ti• 
yatroıu, ıu halde, bir mihek vazifeli 
görmüt olmıyacak mı ? 

Güç tecrübe! Ciddi imtihan 1 
Bir nokta üzerinde durmıılıyııu 

Ankara belediyesi, ıchirlilcrin aanat 
zevkini düıün rek, bu zevki derhal 
tatmin etmek teıebbüsüne giritmit • 
tir. Bunun içindir ki tehir tiyatroıu • 
nun repertuvarı da, dekorları da, ,.,. 
natkarları da henüz ekıikıiz değil• 
dir. Fakat halkın bu ekıikleri bile bi· 
le tiyatroya göıtereceği alaka, yarı• 
nın daha iyi hazırlanmuı imki..nını 
verecektir. 

Bir kaç ıenç muhabirim, yazdık· 
ları mektubda, ucuz fiat ve kli.ıik 
eser iıtiyorlardı. Ucuz fiat temin e
dilmiıtir. Kli.ıiklere gelince; Anka• 
ra tehir tiyatroıunun dar zamanda 
iıe baılamıt olduğunu hatırlayarak 
onları ancak önümüzdeki mevıimde 
ıeyredebileccğimizi bilmeliyiz. Fa • 
kat seyredeceğiz. Çünkü Ankara te
hir tiyatroıu bir kazanç tiyatroıu d .. 
ğil, en genit mani.aile bir &anat tiyat• 
roıu olacaktır. Partinin yakın alaka• 
ıı, b lediyenin iti ele ahtı, edebi he 
yetin teıckkül tarzı, tiyatro kadro
ıunda çalııanların feragati, her ıeY. 
ve her tey, bu gayeye eritileceiine 
delalet etmektedir. 

Fakat Ankara, hakikaten bir ti• 
yatro iıtiyor mu ? 

Tekrar edelim: Bu ıualin cevabım 
da, Ankara ıehir tiyatrosunun iıti.k· 
balini de ancak ankaralılar tayin .. 
deceklerdir. - N. Baydar 

Finans bakanlığında 
tayin ve terfiler 

Erzurum muhasebe direktörü BB. 
Tahsin terfian Of malmüdürlüğüne. 
tahsilat direktörlüğü memuru Ali Rıza 
terfian 1nceıu mahnüdürlüğüne, Ku· 
tamonu muhasebe direktörü Yuıuf Zi· 
ya terfian Kastamonu muhasebe direk• 
törlüğünc, Kars muhasebe direktörü 
Münir terfian Hopa malmüdUrlUğüne, 
Korkudeli malmüdürü Şükrü terfian 
Fethiye malmüdürlüğünc, Vezirköpril 
malmUdürü Hilmi terfian Gölköy mal 
müdürlüğüne, D. D. Y. Adana mcsul 
muhasibliği müdckkiki Yahya aynı mu 
hasiblik veznedarlığına, aynı muhasib 
lik veznedarı Şefik aynı muhasiblik 
müdckkikliğine, emniyet genel direk 
törlüğü muamelat memuru Ekrem Bey 
koz malmiidürlüğiine, Fatih malmüdii 
rü vekili Hikmet Denizli muhasebe di 
rektörlüğüne, Tokat veznedarı Maz 
har İstanbul varidat komisyonu me 
murluğuna, Orman umum müdürlüğU 
daktilosu Vecibe muntazam borçlar u 
mum müdürlüğü daktiloluğuna, ser 
best avukatlardan Fahri merkez hazine 
avukatlığına tayin edilmişler ve Ulu 
borlu malmüdürü Nafi, Erzincan mu 
hasebe müdürü Refik, Söke malmüdU 
rü Süleyman, Bingöl muhaseeb müdU • 
rü Selim Sırrı, Karamürsel malmüdürU 
Nedim, Manisa muhasebe mildilrU Ha· 
!il. Kadirli malmüdürü Basan, Muğla 

tah~ilat kontrol memuru Oğuz, Isparta 
tahsilat kontrol memuru Kamil, Kırk· 
lııreli tahsilat kontrol memuru Orhan 
birer derece terfi ettirilmişlerdir. 

fümn gt>CC'Iİ 
Şehrimizde bulunan niğdeli gençler 

bir cima gecesi tertib etmişlerdir. Ge· 
cenin biltUn hazırlıkları tamamlan· 
mıştır. Gece bu hafta içerisinde Halke· 
vi salonlarında yapılacaktır. 

İZM IR Entemııyonıl 
f111n11 Hızulınınız 

20 agustos 20 eylul 
1938 3-7041 
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Ş.4\RTLARI i 

Dört ıatırhk kiıçuk il.inlardan: J 
Bir defa için 30 kuruş İ 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. i 
Devamlı küçük ilinların her defası i 
için ıo kuruş alınır. Meseli 10 defa İ 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş • 
alınacaktır. i 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, : 
kelime aralarındaki boşluklar müstes i 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük i 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. i 
Dört sahrdan fazla her satır için ay- J 
nca 10 kuru, alınır. i .. -.............. -........ . 

Kiralık daire - Vekaletlerin tam 
karşısında (6) oda büyük oalon, her 
türlü konforu haiz bir kat kiralıktır. 
Telefon: 3312 1-189 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, hol, 
mutfak, banyo, !§ıklar caddesi Necati 
okulu yanında. Tel~fon: 3301 1-236 

Kiralık oda - Mobilyalı bir oda 
kiralıktır. Yenişehir, inkilab sok. No. 
4, alt kat. Kutlu arkasında l-2S3 

Kiralık - Çıkrıkçılar yokuşunda 
4 odalı bir hane kiralıktır. Tel. 3923 

1-268 

52 Liraya kiralık güzel bir daire 
- Bakanlıklar karşısında üç oda bir 
sandık odası banyo, mutfak, ve büyük 

u ı; u s 
.1•···········································································•111.. . . 
: . . . Devlet demiryolları 

• . . . 
& • 

............................................................................... ,r" 

Muhtelif ebonit mal%emesi alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan: 

Yerli ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazılı muh
telif ebonit malzemesi 2. 3. 938 çarşamba günü saat IS,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek maim yerli veya ecnebi ol
duğuna göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnıİmeler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşa
da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

lSMl 

Yerli mala aid 
Muhammen 

Bedel 
Lira 

Muvakkat 
Teminat 

Lira 

Ecnebt mala aid 
Muhammen Muvakkat 

Bedel Teminat 
Lira 

Satılık : iki taraça. Yenişehir Karanfil sokak ı--------
Lira 

Satılık arsalar - Yenişehirde Sela· 
nik caddesinde Maliye şubesi karşısın· 
da S92 ve 423 metrelik. Tel. 1S38 ko· 
misyoncu Hayri. 1-80 

Ac•le satılık arsa - Jandarma mek· 
tebi karşısında Maltepenin en hakim 
yerinde köşebaşı 578-689 M2 ehven fi. 
atla verilecek. Telefon 1 S38 1-218 

Satılık apartıman ve arsa: Yenişe

hirin en iyi yerinde bir apartıman ve bir 
arsa ehven fiatla satılıktır. Ulus'ta (N) 
rumuzuna müracaat. 1-243 

Satılık arsa - Elektrik şirketi 

karşısında 5SO M2, 20 metre cepheli 
17 metre bina cephesi, uygun fiyat. 

Tel. 2181 1-2S4 

Satılık - hmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor

lu 4 daire ve 12 odalı yeni kiirgir apar· 

timan ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

Acele aatılık ev -
lamet İnönü cadesinde 
satılıktır. Tel. 2723 

lş ArıyanJar : 

3-6939 

Yenişehirde 

4 No. lu ev 
1-277 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca· 

ya vakıf genç mürebbiye vazife arayor. 
Talipler Salti ve Franko mağazasında 
M. Mordo Tel. 18SS. 1-98 

Fransız hviçreli Mürebbiye - Al
manca, ingilizce ve piyanoya tamami -
le vakıf türkçe bilen iyi referanslı. Ço· 
cuklu aile yanında mürebbiyelik- arı

yor. Ulus'ta (C. R.) rumuzuna mek· 
tupla müracaat. l-29S 

Huıuıi Ders - İlk, Orta ve Lise 
9. 10 uncu sınıflara kadar hususi riya
ziye dersleri verilir. (Ulus: Ş. Ç.) 

1-297 

Ders - Muhtelif saz ve mekteb 
dersleriyle yabancılara türkçe öğretilir. 
Demirfırka M. Türkeş S. No. 8 B. Or-
ban'a mektubla müracaat. 1-187 

Kiralık : 

Kiralık daireler - Yenişehir Sıhiye 

Vekaleti karşısında yeni yapılan Uğur 
apartımanmda 4 ve S odalı modem ter
tibatı haiz iki daire kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. Telefon 18Sl 1-161 

Kiralık - Yenişehirde Adakale cad· 
desi No. 18, 3 oda 1 hol, banyolu hava
ı:azı müstakil kat. Telefon. 26SS 

1-212 
Kiralık müstakil kat - Kavaklıdere· 

de fransız sefareti karşısında 4 oda su, 
elektrik, havagazı vardır. 40 lira. Tele· 
fon: 3843 1-164 

Beton Apart. 7 numaralı daireye mü-
racaat. 1-267 

Kiralık - Yenişehirde inkiliib so
kak 13 No.lu ap. kiralık 3 vo 4 odalı 

konforlu daireler kiralıktır. Görmek 
için kapıcıya. Tel: 3273 1-273 

Kiralık daire - Y enişehirde, elek
trik şirketinin tam önünde 34 N o. lı 

apartımanda. İki oda, bir hol, banyo ve 
mutbak. Suyu ile 40 lira. 1-292 

lstanbul borsası 
14 -1-1938 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. frana:ı 
Drahmi 
İı. franııı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avuı. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pcnıö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron İı. 
Altın 
Banknot 

Londar 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ALIŞ SATIŞ 

625.-
123.-
78.-
99.-
80.-
18.-

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

1078.-
273.-

ÇEKLER 

630.-
126.-
83.-

105.-
84.-
22.-

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

1079.-
274.-

AÇILIŞ KAPANI$ 

628.-
0.794425 

24.125 
15.Q972 
4.6975 

87.0225 
3.4445 

63.6942 
1.4285 

22.5510 
4.2133 

13.6942 
1.9745 
4.1895 
4.-

106.5286 
34.355 
2.7356 

23.7075 
3.0890 

529.-
0.7925 

24.225 
15.0825 
4.6950 

86.8840 
3.4384 

63.5930 
1.4254 

22.6150 
4.2066 

13.6725 
1.9725 
4.1825 
3.9944 

106.3593 
34.30 

2.7012 
23.7450 

3.0840 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Açılış Kapanış --1933 türk borcu 1 18.75 18.75 
(Vadeli) 

" II 18.72 18.70 
(Vadeli) 

Sıvaı .. Erzurum 
95.- 95.-
95.25 95.-

hattı Is. ~v 
Hazine bonoıu 

% 5 faizli 31.- 31.-

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in !esirinden 

emin olmak için lütfen EB mar· 
kasına dikkat ediniz. 

1 - 266 

Vagon akümülatörleri 

için ebonit kutular ve 
muhtelif ebonit parça 
çubuk ve lavhaları. 23365 

(92) 
ı7S2,38 lt5,:)00 1387,S 

1-289 

Muhtelif tezgôh ahnacak 
D. D. Yolları Sa. AI. Ko.dan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 9 gu
rup tezgah, gurup gurup ihale edilmek şartile 18-3-1938 cuma günü saat IS 
den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlarile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 1izımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden H. Paşada 
Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (61) 

Tezgahın Cins ve miktarı 

I - Sutumlu ve masa matkapları 
II - Radial matkaplar 

III - Şeping tezgahları 

IV - Varagel planya 
V - Ufk! delme ve freze tezgahı 

VI - Dik tornalar 
VII - Zımpara tezgahları 

VIII - Saç tezgah.lan 
IX - Kaynak makinaları 

Muhammen 
bedel 
Lira 

43 adet S5000 
10 " 25000 

15 " 
l .. 
l .. 

3 " 
31 .. 
11 ,, 
25 ,, 

30000 
20000 
16000 
30000 
32000 
70000 
3SOOO 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

4000 
187S 
2250 
ısoo 

1200 
2250 
2400 
47SO 
262S 

1-239 

Makine ve tezgôh ah nacak 
Devlet Demir Yolları Satın AlmaKomiıyonundan ı 

Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazı

lı altı muhtelif kalem tezgah ve makinalar 30-3-1938 çarşamba günü ıaat 

IS de ayrı ayrı sıra. ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satrn alınacaktrr. 

Bu işe girmek istiycnlerin muvakkat teminatlarilc kanunun tayin etti~ 
ği vesikaları ve Nafra müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 45) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
l\olalzeinenin isim ve miktarı 

2 adet Bileme otomat ve tezgahları 
3 ,. Takım bileme tezgahı 
l ., Hidrolik perçin makinesi 
2 ,. Elektrikli perçin ocağı 
1 ,. Motörlü seyyar kazan muaye· 

ne tulumbası 
1 ,, Takrin torna tezgahı 

Lira 

12000 
2200 
2SOO 
1800 

900 
9000 

Lira 

900 
165 

187,50 
13S 

67,50 
67S 

1-204 

Kayın ve meşe traversi alınacak 
D. D. Yolları Sa. AI. Ko.dan ı 

Muha."ll!Ilen bedelleri, muvakkat teminat ve cinsleriyle mikdarları aşa

ğıda yazılı üç liste muhteviyatı kayın ve meşe traversler 28-1-1938 cuma 
günü saat 15,45 den itibaren sırasile ayrı ayrı veya toptan ihale edilmek 
üzef' kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin her listenin hizasında muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle. 
rini aynı gün saat 14,4S e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameleı 141 kuruşa Eskişehir, lzmir, Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılma«tadır. 

Eksiltme listesi 

Nu.: 1 
2 
3 

Cinsi 

Kayın 

" 
(Kayın 

(Meşe 

Mikdarı 

111.000 
33.000 
6.000) 
3.000) 

Bina ve helô 
yaptırılacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Evelce ilfin edilmiş olan Ankaıa ga
rrnda revizörlük binası ile umumi hela 
binası inşaatı yeniden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işlerin keşif bedeli 430CO li
radır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı devlet demiryol
larının Ankara Haydarpaşa ve 

Sirkeci veznelerinden 21S kuruş muka· 
bilinde alabilirler. 

Muhammen 
bedeli 

324.120 
94.710 
28.110 

(91) 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

16714 80 
S98S so 
2108 2S 

1-240 

1 3 -Eksiltme 31.1.938 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada dev
let demiryolları yol dairesinde t·>pla· 

nacak merkez birinci komisyonca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiyle birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün aynı saat 14 e kadar komisyon 
riyasetine tevdi etmiş olmaları la
zımdır. 

a) 2490 sayılı kan1'n ahkamına uy
gun 322S liralık muvakkat teminat 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart
namede yazılı vesikalar 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh-
liyet vesikası. (108) 1-290 

Vilôyetler 
Elektrik tesisatlar1 

yaptır1lacak 
Kars Valiliğinden: 

"461104., lira "34" kuruşluk elekt. 
rik tesisatları : 

1 - Kars şehrinin idrolik elektrik 
tesisatı "296400" lira. 

2 - Sarıkamış şehrinin lokomobil 
elektrik tesisatı 1180011,, lira u71" ku
ruş. 

3 - Iğdır şehrinin lokomobilli e
lektrik tesisatı "84692" lira "63" ku
ruş ki ceman "461104" lira "34" ku
ruşluk üç kasaba elektrik inşaatı için 
tayin olunan 45 gün!Uk eksiltme 
müddeti içinde talib çıkmadığından 
2490 sayılı artırma, eksiltme ve iha
lat kanununun 40 ıncı maddesi hük
müne tevfikan iş pazarlıkla intacı 

muamele olunmak üzere 30-12-937 gü
nünden itibaren bir ay müddetle pa
zarlrğa konulmuştur. 

4 - lstenilirse %20 dahilinde na
fia vekaletine tasdika gitmiş olan 
Tuzluca,Kağızman, Arpaçay, Susuz, 
ve Selim kasabaları elektrik tesisat. 
!arından her hangi biri yaptırılacak
tır. 

S - Nafia vekaletince tasdik edil
miş yukarıda yazılı üç şehrin dosya
sındaki evrak şunlardır: Proje, Keşif 
silsilei fiat, fenni ,artname, hususi 
şartname, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, mukavele projesi, nafia 
vekaletinin 938 senesi için kabul et· 
tiği elektrik nizamname ve şartna

mesidir. 

6 - Taliplerin bu işleri yapabile
ceğini gösteren 937 • 938 senesi için 
nafia vekaletinden aldı~ı ehliyet ve· 
sikası ile 937 • 938 senesi ticaret o
dası vesikasr. 

7 - En aşağı "200000" liralık bir 
şehir tesisatı yaptığına dair vesika 
gösteımesi. 

8 - Muvakkat teminatı '24306" li
radır. 

9 - Tediye peşindir. 
10 - Dooıyası Kars ve lstanbul na.. 

fla mi\~ürlüklerindedi:. 
11 - Pazarlık 31-1-938 pazartesi 

günü saat IS de Kars bükümet kona
ğı içindeki daim! encümen odasında 
yapılacaktır. 

2 - aliplerin muayyen glin ve 
saatte Karsta vilayet Süre! komisyo
nuna müracaatları il!n olunut. 

(127) 1-287 

Pavyon inşası 

D. Bakır Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Talip çıkmadığından yeniden 
artrıma ve eksiltmeye konulan 34230 
lira (92) kuruş keşif bedelli D. Bakır 
lise pavyonu inşaatıdır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve ek fenni şart· 

name. 

D - Bayındırlık ve yazı işleri 

genel ve fennt şartnameleri 
E - Bu evrak nafia dairesinde 

görülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu iş• 17-1-938 pazartesi günil 

saat 11 de kapalı zarf usuliyle D. Ba
kır nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

(2567) lira (32) kuruşluk muvakkat 
teminat vermek ve aşağıdaki vesikala
rı ibraz etinck 13.zımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmış 
inşaat müteahhitlik vesikası 

B - 937 yılına aid ticaret odası 

vesikası. 

S - Taliplerin pazartesi ihale saa
tinden bir saat evvel komisyon reisli
ğine makbuz mukabili vermeleri. Pos· 
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(4766) 1--8 

Kalorifer tesisatı 
yaptırılacak 

lıtanbul Sıhhi Müeueıeler arttır· 
ma ve eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş : Şişli ço. 
cuk hastahanesinde yapılacak kalori
fer tesisatı. 
Keşif bedeli : 16923 lira 94 kuruş. 
Muvakkat garanti : 1270 lira. 
lstanbul Şişli çocuk hastahanesinin 

kalorifer tesisatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

l - Eksiltme 2. 2. 938 çarşamba gü
nü saat IS de Çağaloğlunda sıhhat ve 
içtimai muavenet Inüdürlüğü binasın· 
da kurulu komisyon tarafından yapı· 

lacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
işleri genel hususi ve fenni f&rtna
meleri, proje ve keşif hülasasiyle bu-

ıs. ı . t938 

mukabilinde komisyondan alınabl 
3 - lstekliler car! seneye aid tic:I' 

ret odası vesikasiyle 2490 sayılı Jd' 
nunda yazılı belgeler ve bu işe bt9' 
zer 10.000 liralık iş yaptıklarına daİI 
nafia vekaletinden almış oldukiaı' 
müteahhitlik vesikalariyle bir!iııtl 
muvakkat garanti makbuz veya banlıl 
mektublarını havi teklif zarflarıııl 
ihale saatinden bir saat evveline Jd' 
dar komisyona vermeleri. (12S) 

ı-zq 

Şehir gazinosu yaptırılacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden : 
1683S lira SO kuruş bedeli keşifli fi 

bedeli ihalesinden beş bin lirası 937 fi 
mütebakisi 938 malt yılı büdcesindel 
tediye olunmak şartiyle belediyeci 
ce yaptırılacak olan şehir Gazino•~ 
19-1-938 tarihine rastlıyan çarşaıııb' 
günü saat 14 de ihalesi icra edihnek 
üzere kapalı zarfla münakasaya konul• 
muştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek Uz<' 
re belediyeye müracatları ilan olunur• 

(59) ı-ıs.I 

Kazalar 
Haymana kaplıcalarına istira• 

hat mahalli yaptırılacak 
Haymana Belediye Reisliğinden• 

Haymana kasabasında belediyey• 
aid kadınlar kaplıcasının (S294) lir& 
(65) kuruş keşif bedelli soyunma ve 
istirahat mahallinin yeniden inşası 
bir ay müddetle açık eksiltmeye kO" 
nulmuştur. 

İsteklilerin % 7,5 muvakkat teı:ni• 
nat akçesi ve vilayet baş mühendisli• 
ğinden musaddak iktidar vesikalariY
le birlikte 10-1.938 tarihinden IQ..2.938 
tarihine kadar her gün mesai saatleri 
dahilinde belediye encümenine müra• 
caatları. 

Husus!, fenni şartname ile proje 
ve pliinlarını belediye muhasebesinde 
meccanen görebilecekleri ve ihalenin 
IQ..2-938 perşembe günü saat on yedi· 
de sonuçlandırılacağı ilan olunur. 

(68) 1-199 

Satılık taylar 
Karacabey Harası Direktörlü

ğünden : 

Müessesemizde yetiştirilen husu• 
s! bakım ve itina ile neşvünemaları 
haddi azamisine çıkarılan anadan ve 
babadan yarı,çı bir dişi, beşi erkek 
olmak üzere 936 doğumlu altı baş saf 
kan ingiliz Tayı 19 kanunusani 938 
çarşamba günü saat onbeşde açık art· 
tırma ile hara merkezinde satılacak• 
tır. Bu hayvanların pediğrilerini ve 
fotoğraflarını görmek istiyenler An• 
kara, lstanbul, Bursa Adana Yeteri· 
ner Direktörlüklerine müracaat ede• 
bilirler. 

Taliplerden her hayvan arttırma• 
sına iştirak için yüz lira muvakkat te· 
minat alınacaktır. (2/27) 1-119 

Zayiler 
Zayi - İstanbul Nişantaşı Işık li· 

sesinden (937) de almış olduğum 

tasdiknameyi zayi ettim, yenisini a .. 
lacağımdan hükmü yoktur. 

Hüseyin Hüsnü 
1-279 

Zayi - 326-327 senesinde Şarkışla 
mektebi iptidaisinden ve 330 senesin· 
de de mektebi rüştiyesinden almış 
olduğum şahadetnamelerimin ziyaın· 

dan dolayı yenisini çıkaracağımdan 
eskilerinin hükmü olmadı~ı ilan olu· 

nur. Ayaş posta ve telgraf şefi 
Nazım Erkan 

1-280 

Zayi - Varisi bulunduğumuz Gar
diyan Şakirin Memurlar Kooperatifi· 
ne aid 352S No. lu hisse senedini zayi 
ettik. Yenisini alacağımızdan eskisi• 
nin hükmü yoktur. 

Refikası Oğlu 

Zehra Cemal 
Karaersal Karaersal 

Oğlu 

Kemal 
Karaersal 

1-278 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını Balıkpazarında Ku· 
yumcular sırasında N o. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa 
bık Başmuavini ve Berlin Üni· 
versitesi (Charit~) sabık muavin> 

Her gün saat 16 dan sonra ATA· 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar· 
tımanı 7 No. lu dairede hastala· 
rını kabule başlamıştır. 3--686' 

na müteferri diğer evrak 8S kuru§ il••••••••••••••• 
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M. M. bakanlığı 
Şeffaf malzeme alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan ı 

1) 7. kalem şeffaf malzemeye talih 
çıkmadığından yeniden açık eksiltme
ye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 1800 lira o
lup ilk teminat parası 13S liradır. 

3) İhalesi 22.1.938 cumartesi günü 

saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatmda M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(118) 1-284 

La:stik ka)nak malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Lastik kaynak malzemesine ta-

l 
larak M. M. V. aatın alına Ko. da ıö
rillilr. 

4 - İlk teminat 297 lira 60 Jı:u
ruttur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme gün ve aaatın
da M. M. V. satın alma Ko. da bulun-
maları. (4S60) 3-6960 

Koltuk ve sandalya alınacak 
M. M. Vekaleti Sa, Al. Ko.dan ı 
1 - 8 aded hazaran koltuk ile 120 

aded sandalya pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 17.1-938 pazarteıi 

günli saat 11 dedir. 
3 - Ornekleri görmek iıtiyen her 

gün satın alma komisyonuna müra

caat. 
4 - Pazarlığa gireceklerin belli 

gün ve saatmda M. M. V. satın alma 
ko. nuna gelmeleri. (100) 1-246 

A. Levazım Amirliği 
lih çıkmadığından yeniden açık ekı;ilt-
nıeye konmuştur. Un alınacak 

2 _ Tahmin edilen bedeli 418 lira Ankara Levazım Amirliği Satm Al· 
olup ilk teminat parası 31 lira 50 ku- ma Komisyonundan. 

1 - Mardin hudud birliği için 180 fU§:tur. 
3 _ İhalesi 22.1.938 cumartesi günü ton unun kapalı zarfla eksiltmesi 21-2. 

kin. - 938 aaat 9 da Mardin hudud bir
saat 11 dedir. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 Iiği satın alma komisyonunda yapı-
ıayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin- lacaktır. 

h 1 2 - Muhammen bedeli 23400 lira ilk 
de yazılı belgeleriyle birlikte i a e 

lma teminatı 1755 liradır. Şartnamesi ko
gün ve saatmda M. M. V. satın a 
komisyonunda hazır bulunmaları. misyonda görülür. Teklif mektubları-

Bas bakanlık 
Benzin alınacak 

Bqvekalet Evrak ve Levazım Mü
dürlütünden: . \ 

1 - Açık eksıltmeye konulan iş 

17000 litre benzindir. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli (3145) li
radır. 

4 - Eksiltme 17 ikinci kanun 938 
pazartesi günü saat 15 de başvekalet 

evrak ve levazım müdürlüğündeki ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat akçesi 236 li
radır. Eksiltmeye girecekler, eksilt
meden evvel bu parayı maliye merkez 
muhasebeciliği veznesine yatırarak 
alacakları makbuz ile birlikte komis
yona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

(4767) 1-9 

Askert Fabrikalar 
2 nın ihale saatinden bir saat evveline 

(117) 
1
-

28 150 ton mazot alınacak kadar komisyona verilmesi. 
Evrak sandığı yapıtnlacak (4772) 1-2 Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

misyonundan : Un alınacak Tahmin edilen bedeli (9000) lira o-
Beher tanesine tahmin edilen <15) Ankara Levazım Amirliği Satın Al- lan 150 ton mazot Ankarada askeri fab-

lira 87 kuruş olan 66 aded evrak san- ma Komisyonundan: rikalar umum müdürlüğü satın alma 
dığı eksiltmeye konmuştur. 1 - Karaköse birlikleri için 200 komiıyonunca 1.2.938 salı günü sa .. t ıs 

2 - İhalesi 2. 2. 938 çarşamba günü ton unun kapalı zarfla ekıiltmesi de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
1aat 11 dedir. 21. 2. Kan. 938 saat 11 de Karaköse Şartname parasız olarak komisyondan 

3 - tık teminatı 78 lira 56 kuruş- askeri satın alma komisyonunda ya- verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
tur. pılacaktır. olan (675) lirayı havi teklif mektubla-

4 _ Evsaf ve şartnamesi bedelsiz .2 - Muhammen bedeli 26.000 lira rını mezkur günde saat 14 de kadar ko
olarak her gün öğleden sonra M. M. ilk teminatı 19SO liradır. Şartnamesi misyona vermeleri ve kendilerinin de 
V. satın alma komisyonuna müraca- 2S kuruş mukabilinde komisyondan 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
at. alınabilir. İsteklilerin kanuni ve tica- !erindeki vesaikle mezkCir ıün ve ıa-

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ret oda&ı vesikalarını ihale ıaatmdan atte komisyona müracaatları. (119) 
ıayılı kanunun 2. ci ve 3. Uncii mad- bir ıaat evveline kadar komisyona 1-28S 
delerin de gösterilen ve saikle ve te- vermeleri. ( 4771) 1-84 
minatiyle birlikte komisyona gelme- Müteahhit nam ve hesabına 
leri. (128) 1-281 Buğday alınacak 15 ton kaolin kumu 

Kundura alınacak Ankara Levazım Amirliği Satın Al· Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ma Komisyonundan. lüiü Satm Alma Komisyonundan : 

misyonundan : 1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı i- Tahmin edilen bedeli (900) lira olan 
1 - Her bir çiftine tahmin edilen çin 300 tonu yumuşak ve 700 tonu sert 15 ton kaolin kumu Ankarada askeri 

(490) dört yüz doksan kuruş olan olmak üzere lıin toq ~ .c4'-..•-IN"l'~ı1ıort~.-nı.r umum mUdUrlUlil .. tin al-
22000 ıla 28000 çıft &uncıan:-'.,aı:r.:•,p~a:Tu=-ı t-:a::ar:-::.:n;;;flia eıtailtmeal 24. 2. kin. 938 Alı ma komisyonunca 1.2.938 salı günü sa-

zarf usuliyle satın alınacaktır. günü aaat 16 da Çorlu Kor aatınalma at 14 de açık ekliltme ile ihale edile-
2 _İhalesi 4. 2. 938 cuma günü sa- komisyonunda yapılacaktır. cektir. Şartname parasız olarak komia-

at 11 dedir. 2 - İlk pey parası 4500 liradır. İı- yondan verilir. Taliblerln muvakkat 
3 _ İlk teminatı (8208) sekiz bin tekliler prtname ve evaafmı An1'ara teminat olan (67) lira (50) kurut ve 

iki yüz sekiz liradır. ~ İstanbul Lv. amirlikleri aatın alına 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde-
4 _ Evsaf ve şartnamesi (696) ku- komisyonunda ve Çorluda kor satın terindeki veuLkle mezld\r gün ve aa· 

ruş mukabilinde M. M. V. satın alma alma komisyonunda g<Srebilirler. Tek- atte koml9yona müracaatları. (120) 
komisyonundan alınır. lif mektubları belli gün ve aaaiten bir 1-286 

5 
_ Eksiltmeye gireceklerin 2490 saat evveline kadar kabul olunur. Ka-

sa.yılı kanunun 2. ci ve 3: üncü ~ad· nuni vesikalariyle belli vakitte ko-

d 1 rinde gösterilen vesaıkle temınat misyonda bulunmaları. 
e e . 'h 1 (476S) 1-1 

t klif mektublariyle birhkte ı a e 
~ e k . 

t' d n en az bir saat evvel omıs. aaa ın e 
1 283 yona vermeleri. (104) -

Müzik alat ve edevatı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . f · 
. tahmin edılen ıatı 1 - Hepsıne 

1979 lira olan 37 kalem (b~ndo). mızı-
ka alat ve edevatı açık eksıltme ıle sa-

tın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 29 ikincika.nun 938 

· .. .. at 9 30 da M M. V. cumartesı gunu sa • · 
satın alma komisyonunda yapılacak· 

tır. . d Ş t 
3 _ İlk teminatı 148,43 lıra ır. a~ 

namesi komisyonda parasız olarak go-

rül ür. ~ 
4 - Eksiltmeye gi cekler kanunı 

te t ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 uncıi maddelerinde yazılı be.lgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatınde M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmalrı. (4SS9) 3 - 6961 

Tahta ve dilme alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

mısyonundan : . 
_ Tahmin edilen fiatı 1S40 hra o-

l metre mikabı tahta ile 10 metre an . 
1 mikabı dilme açık eksiltme sure.tıy e 

alınacaktır. 

2 _ Eksiltme 28-1-938 cuma 

saat on birde yapılacaktır: 
3 - tık teminatı 1 ıs lıra50 

günü 

kuruş-

tu v 

Mahkemelerden 

Tebliğ 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 

kimliğinden : 
Ankara İmalatı Harbiye fabrika

sında 977 numarada müstahdem Os
mana: 

Ali çavuş vekili avukat Münir Ze
bun oğlu tarafından aleyhinize açı
lan 294 lira alacak davasının yapıl
makta olan duruşmasında ikametga
hınızın meçhul olmasına binaen gaze
te ile ilanen tebligat yapılmış ve bu 
defada gene usulün 141 inci maddesi 
mucibince ve 20 gün müddetle gıyap 
kararı gönderilmesine karar verilmiş 

duruşmada 7, 2. 938 pazartesi saat ve ~ d .. 
9 S e bırakılmış oldugun an o gun 

b'. at mahkemede hazır bulunmadığı-
ızz .. d d'ğ' . 

nız veya bir vekil gon erme ı ınız 
takdirde mahkemenize gıya~en bakı
lacağı tebliğ makamına kaım olmak 
üzere ilin olunur. 

1-276 

Enstitüler 
Kirahk dükkôn 
Yüksek Ziraat Enatitüıü Direk

törlüğiinden : 4 ŞartnalJlesi her gün M. M. . sa-
. onundan parasız alı

tm alma komısy 1 - Yüksek enstitümüzde bulunan 
bakkaliye dükkanı 3.2.938 den 3.2.939 

1-182 tarihine kadar bir senelik müddetle a· 
nabilir. 

(S8) 

l\fiizik alat ve edevatı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

çık arttırmaya konmuttur. 
2 - İhalesi 31.1.938 pazartesi giinU 

saat 15 de rektörlük binasında toplanan 
miayonundan : . d'len fiyatı komisyon tarafından yapılacaktır. 

1 - Hepsine tabının e ı 
1 Bando •, mızı- 3 _ Tahmin edilen senelik kira be· 

3968 lira olan 54 ka etnk ksiltme ile delı' 600 lı'ra' dır. 
ka atat ve edevatı açı e 
satın alınacaktır. 4 - Muvakkat teminat 4S liradır. 

2 - Eksil mesi 29 ikincikanun 938 5 - Parasız şartname almak istiyen-
cumartesi günü saat 10 da M. M. V. , ıer enstitü daire mildürlüğüne mUra
aatın alma Ko. da yapılacaktır. u: 

0
_ caatları ilin olunur. (129). 1--288 

3 - Liste ve şartname para& 

Vakıflar Umum Md. 

Bina yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Manisada İnönü bulvarındaki 
vakıf arsa üzerine yapılacak olan iki 
katlı ve iki kapılı bir kira evinin a
nahtar teslimi inşası 4.1-938 tarihin
den itibaren açık eksiltmeye konul
muttur. 

2 - Bedeli keşfi (98Sl) lira (12) 
kuruştur. 

3 - Evrakı keşfiyesini ve planını 
görmek istiyenlerin vakıflar Umum 
mildürlüğü inşaat müdürlüğü ve Ma
nisa vakıflar müdUrlilğüne müracaat 
eder ve şartnameyi (2S) kuruş muka
bilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 26-1-938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat (14) de 
Manisa vakıflar müdüriyeti binasın
da komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 
sayılı kanundaki şartları haiz olma
ları ve inpat müteahhıdi olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri ıarttır. 

6 - Muvakkat teminat (739) lira
dır. 

7 - Tekarrür edecek bedel haddi 
layık görüldüğü takdirde Umum mü
dürl ilkten bilistizan ihalei katiyesi 
yapılacağı ilan olunur. (98) 1-244 

Bina yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Manisada Halkevi civarında

ki vakıf arsa üzerine yapılacak olan 
iki katlı ve iki kapılı bir kira evinin 
anahtar teslimi inşaıı 4.1-938 tarihin
den itibaren açık eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Bedeli keşfi (9261) lira (58) 
kuruttur. 

3 - Evrakı keşfiyesini ve plinını 
görmek istiyenlerin vakıflar Umum 
müdilrliijü intaat Müdürlüiüne ve 

Manisada vakıflar müdürlüğüne mü
racaat eder ve şartnameyi (23) kuru' 
bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 26-1-938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat (14) de 
Maniaa vakıilar müdüriyeti binasın
da komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 
sayılı kanundaki ~artları haiz olma
ları ve inpat müteahhidi olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6 - Muvakkat teminat (69S) lira
dır, 

7 - Tekarrür edecek bedel haddi 
!Ayık görtildüğü takdirde umum mü
dürlükten bilistizan ihaleyi katiyesi 
yapılacağı ilan olunur. (99) l-24S 

Değirmen satılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle ve peşin pa

ra ile mülkiyetinin satışı müzayedeye 
konulan Ankarada Hatıp çayı kena
rında uzun oluk değirmeni ve arsa
sına verilen bedel layik had görül
mediğinden iş 8-1-938 gününden iti
baren bir ay müddetle pazarlığa bı
rakılmıştır. 

Talip olanların her gün ikinci va
kıf apartımanında vakıflar umum 
Müdürlüğü Varidat müdürlüğüne 

miiracaatları. (77) 1-198 

Bay1nd1rhk BakanhOı 

Ray döşeme münakasası 
Nafıa Vekaletinden : 

Diyarbakırdan Cizreye doğru in
şa edilmekte olan hattın kırk ikinci 
kilometresile altmışıncı kilometresi 
arasındaki üçüncü kııım inşaat ve 
ray fertiyatı kapalı zarf usuliyle mü
naka&aya konulmuştur. 

1 - Münakasa 26.1.938 tarihine 
tesadüf eden Çarşamba günü saat on 
beşte vekaletimiz demiryollar inşaat 
dairesindeki komisyon odasında ya
pılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 
750.000 yedi yüz elli bin liradxr. 

3 - Muvakkat teminatı 33750 li~ 
radrr. 

4 - Mukavele projesi, münakasa 
prtnamesi, Bayındırlık işleri genel 
tartnanıeıi, vahidi kiyasi fiat cetve
li, fennt şartname, ahşap traverıle 

ferşiyat talimatnamesi, çimento nor· 
mu, telgraf hattı ,artnamesi, plan ve 
profilden mürekkeb bir takım müna
kasa evrakı otu• yedi buçuk lira mu
kabllinde demiryollar lnpat daireıin 
den tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya iştirak etmek 
istiyenler 2490 numaralı arttırma, ck
ailtme ve ihale kanunu mucibince ib
razına mecbur oldukları evrak ve ve
aaiki ve bilumum nafıa işlerini veya 
demiryollar inpat işlerini yapabile
ceklerine ve bir defada en az üç yüz 
bin liralık bayle bir it yapmış bulun
duklarına dair Nafıa Vekaletinden 
verilmiş 938 senesi için muteber mü
teahhitlik vesikasını mezkCir kanu
nun tarifatı dairesinde hazırhyarak 

fiat teklifini havi mühürlü zarflariyle 
beraber bir zarf içinde 26.1.938 tari· 
hinde aaat on dörde kadar makbuz 
mukabilinde demiryollar inşaat dai
resindeki komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

(64) 1-207 

Gümrük ve inhisarlar B. 

10.000.000 adet 
mantar ahnacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve nümunesi muci
bince 20 X 2S eb'adında 10.000.000 a
det mantar pazarlıkla satın alınacak
tır. 

II - Pazarlık :ıl4-l-938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat ıs de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

iV - Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenlerin Mantar numunelerini 
münakasa gününden S gün evveline 
kadar İnhisarlar Levazım ve müba
yaat şubesi müdürlüğüne vermeleri 
lbımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8171/.4467) 3-6809. 

.-7-

Sömi kok alınacak 2 - Muhammen bedeli (192) lira· 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: dır. 
3 - Muvakkat teminatı 14,40 lira· 

1 - Vekilet kalorifer ihtiyacı için 
160 ton miktarında yerli (Sömi kok) 
açık eksiltme usulü ile satın alınacak
tır. 

2 - Beher ton için 26 lira bedel tah
min edilmiştir. 

Muvakakat teminatı (312) liradır. 

Bu işe aid şartnameler vekalet leva
zım müdürlüğünde her gün görülebi
lir. 

3 - Açık eksiltme 17-1-938 günü 
saat 14 de vekilet binasında satına!-

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18 kanunusani 1938 
salı günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. (30) 1-111 

Polvarizatör alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işlerinde kullanıl
mak üzere motörlü ve tekerlekli bir 

ma komisyonunda yapılacağından is- aded polvarizatör on beş gün müd· 
teklilerin bu tarihten önce muvakkat detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
teminatlarını vekal~t veznesine yatır- 2 - Muhammen bedeli {SOO) lira· 
mış bulunmaları ve belli edilen gün ve dır. 

saatte komisyonda hazır bulqnmaları 3 - Muvakkat teminatı (37,SO) li-
şarttır. (47S6) 1-12 radır. 

P. T. T. 
Kok kömürü alınacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

Fiyat, miktar ve tesellüm şartları
nın; bugünkil vaziyetin değiştirmesi 
dolayısiyle ihtiyacımız olan kok kö
mürü yeniden kapalı zarf usuliyle 
müıı-kasaya konulmuştur. 

1 - Satın alınacak kok kömürü 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
terin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18-1-938 sah günii 
saat on buçukta Belediye Encüme-
nine müracaatları. (31) 1-112 

Çalı siipürgcsi alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik işlerinde kullanıl

mak üzere (8000) aded çalı süpürgesi 
on beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (880) lira-
209 tondur. 

M h 
dır. 

2 - u ammen bedeli 5S38 lira 3 _ Muvakkat teminatı (66) lira-
SO kuruş muvakkat teminatı 41S lira 
39 kuruştur. 

3 - Buna aid prtnameler ve mu
kavelename Ankara P. T. T. MüdUr
lüğünde her gün görülebilir. 

4 - lhale 17-1-938 pazartesi saat 
lS de Müdürlük binasında toplana
cak komisyonda yapılacağından ta
liplerin o gün kapalı zarflarını ko
misyona tevdi etmeleri ilin olunur. 

(23) 1-109 

Ankara Belediyesi 

Satılık arsa 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istl
yenl~rin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18 kanunusani 938 
salı günü saat on buçukta Belediye 
Encıimenine müracaatları. (32) 1-113 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden ı• 
1 - Hal arkasında bulunan 8 nu• 

maralı arsa on beş gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 48.25 lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (361,87) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· Ankara Belediyesinden 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 

1 - Hal ar.kumda 1 numaralı ar- isteklilerin de 18 k4nunusani 1958 
sa on bet gün müddetle kapalı zarfla salı günü saat on buçukta Belediye 
artırmaya konulmuştur. Encümenine müracaatları. (29) 1·110 

2 - Muhammen bedeli (6000) li-
radır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 450) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek iıtiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine 
müracaatları ve ihale 18 kanunusani 
938 sah günü saat 11 de Belediye 
Encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlarile birlikte teklif 
mektublarmı saat 10 na kadar Beledi
ye Encümenine vermeleri. (33) 1-114 

Arsa satılacak 

Ankara Belediyeainden : 

1 - Hal arkasında 6 numaralı ar
sa kapalı zarfla artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (6225) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 466,87 li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 18 kanunusani 
938 sah günü saat 11 de Belediye En
cümeninde yapılacağından isteklile
rin o gün saat ona kadar teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını Be
lediye Encümenine vermeleri. 

(34) 1-lls 

Satılık ada ve yol fazlası 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde 1044 üncü adada 
6 parselde fazla zuhur eden 11 metre 
murabbaı ada fazlaaile 103 metre mu
rabbaı yol fazlası on be§ gün müd
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 62S lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (46,87) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her giin yazı işleri kalemine ve 

[~~~~:~~UJ 
Bina insaatı 

T. H. K. Adana Şubesi Batkanlı
ğından: 

Evvelce kapalı zarfla eksiltme,. 
konulan Adanada Türkkuşu binası 

inşaatı, istekli çıkmadığından bu defa 
iş pazarlıkla yaptırılacaktır. 

1 - Keşif bedeli (28997) lira ( 47) 
kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat (2174) lira
dır. 

3 - İhalesi 28. 1. 938 cuma günü 
saat on beşte Adana Hava Kurumu 
binasında yapılacaktır. 

4 - İstekliler şimdiye kadar en u 
bir defada (2S.OOO) liralık resmi bir 
bina işini muvaffakiyetle başannıt 

olduğunu isbat edeceklerdir. 
5 - Şartname, plan, proje, muka· 

vele T. H. K. Adana Şubesindedir. 

İsteyenler kurumdan (300) kurut 
mukabilinde alabilirler. 

6 - İsteklilerin ihale günü belli 
saatte teminatlariyle birlikte T. H. 
K. Adana şubesindeki ihale komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

1-293 

Kiralık ev 
Erzurum mahallesi Sa

rıkadı sokağmda 44 No. 
lu beş odalı bir ev kiralık
tır. V chhi Koç Ticaretevin
de Osman Aslana miiraca-
at. 1-294 

isteklilerin de 18 kanunusani 938 sah r--------------.., 
günü saat on buçukta Belediye En
cümenine müracaatları. (3S) 1-116 

Satılık arsa 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Yangın yerinde 676 ıncı ada
da 9 parselde fazla zuhur eden 48 
metre murabbaı arsa on bet gün müd
detle açık arttırmaya konulmuıtur. 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. 1 

"'- ll\ 3-6949 ...ı 



-8- ULUS 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız ç~kiyorsunw: lttahanız yok, mutlalııı 

ı e ·u 

Bakımsız dişleri 
alınız. Yarnn bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şiıe 25, büyük 
40, dört misli 60 kr. 

~ 

Bekliyen akibet 
D itlerini kaplıyan kir taba

kası sinek kağıdları gi
bi yapıtkandır. Mikropları çe· 
ker, muhafaza eder ve besler. 
Dilinizi dişlerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı siz 
de hissedersiniz. 

. 

T ehlike bat gösterınit de
mektir Bir gün her tey 

olup bittikten sonra ditlerini
zin donuk sarı bir renk aldığı· 
nı göreceksiniz. Bunu dit ağ
rıları, ve bir çok vahim haa
talıklar takib edecektir. 

RADYOLiN 

• 

SPARTO 
;s8 MODELİ . 

Vehbi Koç ticaret evi TL. 3450 l· 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

-= Ankara Palas paviyonunda 

~ Bu akşam Dinedansan 
------
-----

FEVKALADE PROGRAM 
DUOBERRY 
Missd'ELWO 
Trio NALDY 
Cia di COST AN 

Dans Monden 
Dans Akrobatik 
Dans Eksantrik 
Dans Klasik 

Masanızı evvelden tutunu• 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane dit macunudur. Diıleri· 

nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlen

dirir. Günde iki defa RADYOLIN kullanmakla pek kısa bir za

man içinde hakikaten beyaz ve temiz ditlere sahih olursunuz. 
N ga oz özü ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1- 296111111 

1-89 • 

Limon, portakal, mandalina çefitleri vardır, Meyve usarelerinden ya
pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga· 
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek muz frenk üzümü kayısı, ağaç çileği nevileri 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 1-54 

Kohinor Krem Balsamin 
Size inci gibi dişler ve güzel 

Bat, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser kokulu b·ır ağız tem·ın eder 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

1-26·'-

Kumral, SarıfI11, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi kreııı• 
!erdir, Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yanın 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları aıhht güzellik 
kreınleridir. 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdürlü tünden 

• 1ııtiyacını temin makaadiyle fabrikamız 938 
mamOlltmm evsafını fevkallde yükseltmiı 

seneaı 

Satış f~yatlarını indirıniştir 
Anahtarlı kapot bezi yeni fiatlan 

85 en topu 783 kuruş Metresi 21,75 kuruş 

80 " " 765 " '' 21,25 " 
75 " ,, 720 " " 20,00 " 
Fiyatlar: Kayseri teslimi ve peşindir. Alivre 

sabı yapılmıyacakbr. 

Toptan müşterilerimizden; 

Kavseride: Kayseri malları satış evi (Hacı Bekir Soybaş Y Şaban 

Kara Halil, Nuh Mehmed Karagüzlü 

ı:tanbulda : Mahmudiye hanında Nuri Topbaş 

Firmaları tarafından memleketin her tarafına aynı fiatlar ve 

şartlarla birer balyaya kadar satılmaktadır. 

ıat ar • 

İstendiği takdirde fabrikamıza 
olunması rica olunur. 

muracaat 
1-150 

3-6399 • 

f~l 
İmtiyaz sahibi ve Ba9muharrlri 

F.ıib Rıfkı ATAY 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balaamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gilndilz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balıamin acı badem, gündfiz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
1-30 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Bafyazarı: A. lhsan Tokgöz 

Umumi NeJriyatı idue eden 
Yazı İtleri MUdUril 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 

Ankarada satıf yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

Gayri menkullerin mülkiyeti hakkında 
Ankara Defterdarlıitndan: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Miktaı. Kapu Metrilke Vergi Ada Par Kıymeti Dlpozlt 
M'. N. N. N. N. N. Lira K. Lira. K. 

ıs 

Biyacı Şamlı Hane 
Ali oğlu 81 32 292 5346 397 12 1200 00 90 00 
lstiklil Sivas Arsa 191 4 190 28 955 00 71 65 

.. .. .. 3,75 190 24 19 00 1 45 

.. .. .. 24,25 190 23 121 00 9 10 

Hududlar planına göredir. 

Evin müıtemilatı: 3 _oda, 1 hela, 1 odunluk ve kömürlük, 1 mutfak. 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 18-1-938 salı günü saat 15 de yapılmak üzere açılı 
arttırmaya lronulmuıtur. 

İhale bedeli nakten ve peıinen tediye edilecektir. Ev ve arsalan görmek isti yenler ihale gününden evvel def• 
terdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları ve talihlerin ihale gününden evvel hizalarında yazılı muvakkit 
teminatlarını defterdarlık veznesine yatırmaları ve sözü geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulacak komisyoll 

da hazır bulunmaları. (4715) 3 - 7261 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

.ıı:ıı. 
Tatlı ve billQr ıeıile seyircilerini - - BU GÜN BU GECE - -gaıyeden MARTHA EGGERTH ve - -- -- -meıhur Tenor JEAN KİEPOUR - -- - Bir türk gencinin Arabistanın kızgın 

tarafından temsil edilen - -- -- - çöllerinde geçirdiği korkunç macera. - -- -LA BOHEME - - ]arını tasvir eden türkçe ıözlü - -- -
Meşhur beıtekir PUÇİNİ'nin - -- -- - ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ - -ölmez eaeri - -.. - -- -

~ 
Ayrıca - Gece programında - -- - Seanslar: 2,30 • 4,30 • 6,30 gece 21 de dünya haberleri - -- -

Seanılar: 1 • 2,45 • 4,45 • 6,45 gece 21 
, .... ,.. 


