
Pmrllsl uı ... buımni 
Çanlcın Caddeli: Ankara 

17 -
SONKANUN Telsnf: Ulu • Ankara 

Yıklnda: 

1 9 3 8 -- TELEFON 
1063 • 19 uncu yıl· Baımubarrir 

No. 5916 Yazı ı .. Müdilril 
İdare 

1062 
1061 

AOIMl'Z ANC>IMl'%.CIR. 

Bir amerikan muharririnin 'Japonye· 
da yeptılı herilnıl•de bir röport•Jı 
Mfredecell•. Bu yuıyı da ., A -rrupa 
ve Amerika'nın 400 milyonluk mOf· 
teri8i Çin" ismindeJci riJportaj kadar 
bQytJJc bir alila ile olcuyao.bınıs. -S KURUŞ 
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lstanbulda et 1 O kuruş uc 
Türk hamillerine 

temin edilen 
menfaat nedii-? 

1918 dahili istikraz tahvillerinin ~93~ .ikramiyeli ... ta~-
ill 

. 
1 1933 türk borcu ıahvillennın de dahilı ı!-

v erıy eve d k" k d 
tikraz tahvilleriyle değiştirilmesi hakkın a ı a~un o-

l i 1 Osmanlı bo....-Ianna, bu hususta cumhunyet dev-
a yıs y e, • ~ • • ... • hiz J 

rinde yapılan ve yeni kanunun temın ettigı met ere 

umumi bir bakış. 

~~f.I~2~S~~:,~;ı:r~ l:::::::::~:~:~:~:~:~:~:~:::::::::1 
tikraz tahvilleriyle değıttırıl~eıı 
hakkında Maliye Vekiline mezunıyet Mahalli idareler bankası 
veren bir kanun kabul etmittir. 

Bir taraftan türk hamillerini :ıa- Bet senelik proıramlar, ıenç Tür-
rardan korumak, diğer taraftan dev· kiye'yi basit bir ziraat ve Jıammadde 
Jet tahvili piyuuma tam bir nizam memleketi olmaktan çıkararak, müıta
vermek için alınan bu çok yerinde kil memleketlerin bariz vasfı ve iatik
tedbirleq tahlile giripıeden evel, bu lülerinin batbca ıartı olan endüıtri, zi. 
kanunla iımi ortadan kaldırılan ea. raat ve finanı istiklaline kavuttura 
ki osmanlr imparatorluğu borçlarının duraıun, yeni hMnleler, memleketin di
bir hulbasını yapmak faydalı olur. ğer türlü ihtiyaçlanna cevab vennek 
Çünkli bu suretle yeni kanunun türk üzere biribirini takib etmektedir. 
hamilleri ve Türkiye maliyeti lehin- Bunlardan bir taneai de yurdun ma· 
de temin ettiği menfaatler daha a- halli imar itlerinin bir nizam altına 
çık bir surette meydana çıkmı' ola- alınmaııdır. Garb Avrupaıında bu, ıe
caktır. çen yüzyılın ekonomiko - hiatorik ,art· 

Osmanlı imparatorluğu, istikraz Janna veimkanlarına 2öre ~erey8Jl e!· 
,7•p•Uil&i1 J8:>"t HDCllUIQC DAll•mııtır. mittir. Gult AY1't1PU19 eaclietri ve fi. 
bütün imparatorluk dnrlnde yapılan aaDU keneli elinde .... tnHu etmek ... 
!ltikra.zlar tamamiyle haricidir. An- 79aİ1lcle, kıtaıam bu parçama ~ 
cak 1918 ıeneıinde dahilt bir iatikraz memleketlere, kazancı, 1ermayeyı ve 
yapılmıttır. altını faıılaaız bir aurette ~~a mu• 

Osmanlı imparatorluğu borçları- nffak o~,tu. El~t~ ki, .karlı ~-
f b ı tan bu maili ekonomalenn nihayet bun· 

nın en göze. çarp~ vas 1
' un arı~ yelerine dahil bulunan belediyeler, ke-

bepsinin, bUdcc açıgmı kapa~k, ldı za kirb çalııacaklar ve umumi refah YC 

hizmetleri kar,ılamak, saray ~ıra~a: umran çerçevesinin içinde, diledikleri 
rına kullanmak, hatta borç faızlerını ıibi ve ıüratle, tehirlerini ve civarlan
ödernek gibi tamamiyle, ı e m e r .e nı imar edeceklerdi. 
v e r m i y e n i•lere tahıiı edilmeıı- Türkiye milli ekonomiainin inkitaf 
dir. iıtikametİ aynı olmanutbr. Heaab, plin 

Bu iıtikrazın çok kolay para temin ve aantrallzuyon, kı~. ·~~. b~ te~
eden bir vaaıta olduğunu sanan im· düdden sonra, zaru~ ~oriilmuttur.k ur
paratorluk, bu ıuretle ~r~landıkça, kiye, clıt puarlan ııtiamar etme ·~
tekrar borçlanmak zaruretını duymuı, retiyle zensinleten bir memleket d~I. 
borcun ne alır bir yük olduğunu an- çalıpnalannı nizam altına aldlllk, P~: 
ı amamrı borçlar çığ gibi biribiri Jqtınnak, ruyonellettirmek ~ ?Ullı 
~:erine y;ğılmrş, memleketi ardıardr- pazara iıtinad e~k mecburiyetinde 
na birçok kayıdlar altına sokmut: mil· olan bir memlekettir. • ırak • 
hl·m varidat menbalarınr ecnebı ala. frnparatorluiun fakir ~ ~-ledi 

b• •da X.. bu ·ıı• elbette IU ~ • caklıları temsil eden yabancı ır ı - ba• nn ı pazann B" nal b u ·yenin etine yeleri de fakir olacaktı. ınaıe ey ' 
renin, Düyunu mumı . birisini liberal maniımda bir belediyecilik ve 
teslim etmi·'' bo.rçlarının. hiç e mil· mahalli idarelerin bqaracaklan iıleri 
memleket ı ı r 1 h 1 a 1 ı n d ' "ıeliti güzel" kaideaine bırakmak. doi· 
ıt ekonomide kullanma~•!• ~ra mu- ru olamazdı. iç Bakanıma Şükrü Kaya, 
.kabilinde malt iıtiklilını mübadele bunu ilk adımda anlaclıfı içindir ki, 
etmi,ti. belediyelerin bazı varidatlanm bir ban· 

Nihayet imparatorluk yıkıldı~• za· kanm elinde toplamak ." ~ili batlı 
man ortada 161 milyon altın lırahk belediye itlerini merkezın mürakabe ve 
bir borç kalmıt ve bu kötü mir~ıtan tasvibine bailıyarak bu bankaya finan· 
ı:..-an muahedeı göre Türkıyeye ttirmek yoluma tercih etti. Banka 
ıo .528.461 altın tilrk liralık bir hiıse ae :...ııezi kontrol aayesincle, bqüne 
dUpnUftil. Cumhuriyet idaresi bu :dar birçok bü~ ıa itlerini, elekh:ik 
borç miruı üzerinde alacaklılarla Uç aantrallarmı, kanalı2:'8ıyon meıelelen • 
anlqma yapmıt ve mühim faydalar ni realize etmek kabıl olmuıtur. . 
temin etmittir. Bunların birinciıi B ...iin bu ilk müıbet hamleye bır 

u.- ' --·· .. d" ft 1 1928 anla...,..Hıdır. 1928 de, Lozan ·ı..! • • "nzimam etmca uzere ır. ne e-
r-- uuncıaı 1 " Mahall" 1 dar 1 

muahedcıine göre Türkiyeye isabet diyeler bankaıı, 1 e er 
eden borçların ödeme tarzı tesbit e- Banka•• " adını alacak,, de~~et ,:ne"'e-
d 'l · ti • de b" "merkezi telmık buro kuru-

1 mıt · zın ır mahall" · hamleleri bu ıu· 
Bu mühim borç mirası üzerinde lacak. ve . 1 •ı;:u 1 nmıı hem de 

cumhuriyet idaresi, alacaklıları ile retle hem nızam • ma abı .1 :ı. Lo ku tli münhaııran u gaye ı e ?· 
yaptığı üç anlafma e5 er zan mua- vve. ve . _ . ile takviye 
hedenaıneıi ile teıbit edilen borçlar lıf&D bır kredı mueıaeaeaı 

1 
b 

ilk mukavelenamelerin koyduğu esaı- edilmit olacaktır. Bu ;u19t. •: ·~~an • 
lara göre ödenrnit olsaydı; hüküme· dan mahalli imaraf med ıe.e .e"ı:'e~ki~ :~~~ 

1 f . . f k 1 manian tar ın an ıyıce 
tin her sene ya nız aız ve ıt a artı· e e • . d d bu meaelelerı bat•· 

1 r 1 k b" meıı bır yan an a 
lığı olarak S.300.000 a tın ıra ı ır c:ak kadar kudretli bir kredi cıhazının 
taksit ödemesi ve buna ayrıca kon· !'8 lemeai temin edilmit oluyor. 

d'~ · maa •t aey tahsisatını ve ı.g~r servıı • Milli ekonominin t~, program-
raflarını da eklemeıı ıcab edecek ~e lan ve planlara rılbtedihnıı bal~ar
bu taksitler böylece 91 ıene ~ürüp gı. ken, belediye iılerimiz ile mahallı _ıda-
d kt. 1928 mukavelenamesı, borcun reler tarafından batanlmalan laznn 

ece ı. kl"k mamak r . .. 1 de
mikdarında bir değiti ı .yap • davi.ların eıki uıul ve ge ı,ı guze k 
la ber2ber yıllık takıitlerı kayde d~- vam etmeleri doiru olamaz. ve an.~ 

b. ·.kdarda indirmif. ve takııt enerJ'i ve para iırafı ile netıcelenebılir· 
ger ır mı . · t 
mikdarlarını fU suretle teıbıt etmıt· ı eli. Birçok zevkıizlilder ve ya~ ~: 
tir: tık iki ıene için 1.600.000. bunu rübeler de aynca zarar .. haneııne yazı 
takib eden beş ıene için 2.000.000, da· mak tartiyle, fakat buıun bazırlanmıt 
ha sonraki altı ıene için 2.380.~ ~e olan kanun projesi Kamutay~ülaeçer 
bundan sonra gelen bet sen~ ıçı?1 ve tatbikabna bqlanıraa, ...ı: 
2.780.000 altın tilrk tir~ıı ~~sıt ve~· ken~e bu .. manm:6;::!.1 ola
lecek ve borcun tamınnıyle ödenme•1• dm bir tan111111 ..._ 

(Sonu 6. ıııcı ıayiıdı) aldır. 

Celôl Bayarın mühim bir müjdesi 

Gıda maddelerini birer birer 
• 1 ~ 

ele alarak u<uzlala<aGız 
Bunun için her fedakôrhğı yapacağız 

Celil Bayar hükümetinin ana mese
le olarak ele aldığı "hayatı ucuzlat
mak" davasının bir safhası dün tahak
kuk etmiıtir. Bir mart 1938 den itiba
ren İstanbul halkına eti, fimdiki fiattan 
on kuruı ekaiiine yiyeceğini müjdele • 
riz. 

Vatandaılann hayat prtlannı u
cuzlatmak, kolaytaıtırmak ve ilk atı•· 
da onlann ıağlıfını korumak için gıda 
maddelerinin ucusluğunu temin etmeli 
dütünen hUkilmet dün allkedarlarm da 
iıtirik ettiği bir toplantıda eti on ku
rut indirmif, ve milletin blr fWaanmr 
daha kazanmııtır. 

.Et liallarını ucıulatmak için lktıaad Vekaletinde 8Clfbakanım&% 
B. Celôl. Btl7«f"'m Btlflıanlılınthı 7fiPJan topl.,.tıt/a Wananl• 

Şuraşına dikkat etmek lbımdrr ki. 
hükümet bu karan alırken, birçok all
kadarlenn. komUıyoncularm, toptanp

(Son a /at:/ ay/Ml•) 

Fransız mecli• rein B. Heryo 

Fransadı buhran bilmedi, 

Bonne kabineyi kuramadı 

Kabineye Blum 
memur edildi 

[ Y azııı 3. imcü aayfamudadır ] 

ET FIA TLARI NASI~ UGUZl!ADI 

Don yapılan toplanbda 
elde edilen neticeler 

1 O lluruıluk ucuzlatmanın 3,.40 lluruıu 

esnaftn 8.80 kuruıu resmt dairelerindir 

lıtanbulda et fiatlarını indirmek için lizımıelen tedbirleri 
beraberce dütünmek üzere davet edilmit olan celeb komüeyoncu
lan, toptancılar ve perakendecileri temail eden 27 tüccarm İftira
kiyle dün lktıaad Vekaletinde bir toplantı yapılmııtır. 

Bu toplantıya, Bqbakan B. 
Celil Bayar riyaıet etmit, top- • ...-1111a•r•e1111a•s•a11r .. a•r._11r .. a•r._11 .. a•r._•r•a•••un•a111r..ııe•a111r .. J 

lantıda Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, 
lktııad Vekili ve Ziraat Vekale
ti Vekili B. Şakir Keaebir, Eko
nomi Bakanlığı Müıteıarı B. Fa
ik Kurdoğlu, Vekalet teftit heye
ti reiıi 8. Hüınü Yaman, Tarife-

(Sonu 8. ınci sayfada) 

Kamutayın kıı tatili 
Kamutayın bqün kıt tatiline bql .. 

mak buıuıunda bir karar almaıı muh· 
taneldir. Bugünkü kamutay toplantı
ıında Halk bankaıı sermaye projeli de 
ıörütülecektir. Bu huıaıta tafsilat 
ikinci aayfanuzdadır. 
,.. o stı.ll:R sın .., sınınınıoıoıı? .. 

lstanbulda dördüncü oalal ,_. 
nıntla borMnm balantlaiıı W. 

Ankara 
borsası 

-
Bankalar <addeslnde 
bir bina yaptlacak 
Bir nlunda faaliyete bAfhyacak o • 

lan Ankara bonuı için, Em1lk Bankaıo 
amm kendi bhuıılı yapılmadan nvel lt
ıal etmekte oldufu binanın kiralancm.-
11 muhtemeldir. Memurlar kooperatl • 
flnln kıq111nda olan bu binada, b&lea 
Sümerbankm bur bilrolan ça1ıf1DAktae 
dır. 

Haber aldıfmma göre, bOllo 
aa için bankalar caddesinde yeni bir bi
na yaptınlacaktır. lnp.atın bahara dof
ru baflamuı ihtimali vardır. 

(Sonu 2 inci say/ad•) 

Fılıra -
Kııla mı, yuva mı? 

TQrlciyede memur ve iıçi evleri 1•pıa 
tırmalr he n ü s mesele olmuftar. 
Halbuki bu, garb şehirciliğinin en .al 
davilarından biridir. MiJ1terei apartı
manlar mı, seyrek, ayrı veya mllftenk 
tipde, yahud, bitiıik grup evler ml. 
hangisine karar vermek litıımgeldili
ni ba1Jcalarının tecrDbelerini badi 
idet ve ihtiyaçlarımızla brıılaftrn

rak bulacağız. 
Bir defa bekirlar için mes.le yolc

tur: memur veya İ§çi olsunlar, onlar 
toplu ve ucus kira ile oturaca/rlardır. 

Aileli memur/ara gelince, bizim 
fikrimiı: k ı ı J a sistemi yerine Ya• 
va sisteminde karar kılıyor. Bitipk 
grup evler, fakat her ada aynı tipte, 
ve her ev arkasında bahçeli, yahud, 
daha pahalıca olanlar için bahçeler 
içinde münferid evler, ancak mutlak• 
ev ve m a J k ! Bir çok memleketler 
böyle yapmı§lar, ilkden kııla-mesken
lerin azametine hayran olanlar da ni • 
hayet yuva esasına dönmü§lerdir. Mı· 
Jı olan bir ev, balcacağı bir bahçe, aile
nin vatan içinde daha /azla JcöJcJeınw
sine yardım etmektedir. 

Ya memur ba§ka yere giderse l 
Fakat esasen, meseli Ankarad• bir Jcag 
bin mesken, ikamet buhranını JcölcQn-
den gidermiı olacak, Ankara'dan ba19 
ka yere giden memurun, artılr lstan
buldan baılca yere gıden memurdan 
farkı kalmıyacaktır. ita/yada memur· 
/ar bu suretle almıı oldukları kiradan, 
evveli, devlete borç hisselerini ver• 
me.tte ve ellerine geçen fazlanın da 
7arı•nı gem borca yatırtuktadır
lu. - Pata7 



............................................................................ ,.~ 
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~ GÜNÜN iÇiNDEN ~ . . 
............................................................................... .--

Dinlenmek itiyadı 
'.Ankara halkevinde verilen değerli konferanslar devam ediyor. E

>'elki günkü İstanbul gazetelerinden de Eminönü halkevinin şehri ta
nıtacak bir seri konferans hazırlamış olduğunu öğrendik. 

Ankara ve lstanbul radyoları, haftanın muayyen gün ve ıaatle
rinde dinleyicilerin bilgilerini artıracak, görgülerini genişletecek kon
feranıları ahizelerinize ulattırmak tadırlar. 

Bir taraftan bu faaliyeti takdir ederke"n bir taraftan da bizim fazla 
alaturka ve fazla babayani bir tarafımızı da söylemekten kendimizi ala
mıyoruz: ihmal içinde geçen, konuşmanın, toplanmanın ayıp ve yasak 
sayıldığı eski uzun yıllardan miras.kalan bir adetle, mesela, radyoda haş
layan faydalı bir konferansa karşı: 

- Kapatın şunu; arayın bakalım, ba§ka yerlerde ne var? diyenle
rimiz; 

- Şimdi Halkevine kadar gidip bir saat lakırdı nıml dinlenir? diye 
yançizen yarı-münevverlerimiz az değildir. 

Halbuki Kemalist Türkiyede her vatandaş bilgiye üstün bir ehemi
yet verecek, okuyarak, dinliyerek, her türlü vasıta ile kendi ufkunu 
genişletecek değil midir? 

Rahmetli Ahmed Haşim, "frankfurt seyahatnamesi" nde, aşağı 
yukarı, "iki kapının üzerine iki levha asınız, birine "cennet" yazınız, 
birinde ise "Cennete dair konferans vardır., deyiniz. Bir alınan, "cen
n.et" ~apısından değil, "cennet hakkındaki konferans" kapısından içe
rıye gırer.,, 

Diyordu. 
Vaktinde yerinde konuşmayı ve vaktimiz oldukça faydalı ve ıyı 

sözleri dinlemeyi itiyad haline getirmedikçe bir tarafımız eksik kalacak
tır. N. ART AM 

Ticaret oda•ı toplantısında bulunanlar 

Ticaret odası yeni yıl 
çalışmalarına başladı 

Yeni binanın inıası yakında bitiyor 
Ankara Ticaret Odası 1938 yılı ilk 

toplantısını B. Vehbi Koç'un reisliğin
de yapmıştır. 

Reis 1937 yılı çalışması ile 1938 yılı 
iş programr hakkında uzun uzadıya 

malnmat verdi. Başşehrin muhtaç ol
duğu modern bir ticaret odası binası 
inşasına 1937 yılında muvaffak olun
duğunu, inşaatın bir iki aya kadar bi· 
tirilerek banka servisleri gibi düzgün 
iıliyecek bir teşkilatla çalışacağını 
ve odada icabında iktısadi görüşme
ler, konferans ve kongreler yapılma
ya elveriıli tesislerin yapılmakta ol
duğunu ve bir de ticaret kulilbil açı
lacağını umumt heyete bildirdi. 

Bundan ıonra Ekonomi Bakanlığı 
Ankara ticaret odasına bağlanacak 
zahire borsasının iyi işliyen bir tef
kilatla çalışabilmesi için odanın zahi
re borsası idaresi ile elele vererek 
çalışmakta olduğunu ve oda çalışma 
programının en mühim maddelerin
den birini teşkil eden bu işin de neti
celendirileceğini anlattı. 

B. Vehbi Koç bilhassa Ulu Önder 
Atatürk'ün Kamutayı açış nutukla
rında iç ve dış ticaret hakkında işa
ret buyurdukları noktalar üzerinde 
durarak ezcümle şunları söyledi: 

Üçüncü maddeye göre idare he
yetine, Veli Necdet Sünkitay reiı ve 
Vehbi Koç, Abidin Erker, Muzaffer 
Gürcan, Nazmi Balkanoğlu aza se
çildiler. 

Bundan sonra ruznaınenln dördilıı. 
cü maddesine geçilerek muamelat ve 
hesab müfettişlerinin bir senelik o
da muamelat ve hesabları hakkındaki 
teftiş raporları okundu ve kabul edil
di. Beşinci madde fiat tahmini komis
yonu için aza intihabına aiddi. Ya
pılan intihabatta; Halil Naci Mıhçı· 
oğlu, Celal Hamamcı, Tevfik Yapıcı, 
Behiç Tümer, Muzaffer Gürcan, Meh
med Fahri Topçu aza seçildiler. 

Altıncı madde oda büdcesinde ya
pılacak münakalelere dahil olup bu 
hususta idare heyeti reisi tarafından 
yazılan takrirler okundu ve ittifakla 
kabul edildi. 

8 inci maddeyi teşkil eden tenzi
latlı satış hakkındaki kararnamenin 
müzakeresi vaktin darlrğından dola
yı gelecek celseye bırakıldı. Doku
zuncu maddeyi teşkil eden mlinbal 
üç azalık için de Melı,med Ali Sofi, 
Agah yazıcı ve Ahmed Çulha aza ıe
sildiler. 

ULUS 17-1-1938 

Yeni ticaret anlaşmaları 

Çekoslovakya ile munzam 
bir protokol imzalandı 

lstanbulda etin kilosu 
10 kuruş ucuzladı 

12 mayıs 1936 tarihli Türkiye - Çekoılovakya ticaret anlat
masına ilişik liıtelerde değişiklik yapılması etrafında ıehrimiz
de yapılmakta olan müzakereler sona ermiş ve hazırlanan mun
zam protokol Türkofiı reisi B. Burhan Zihni ile Çekoılovakya 
maslahatgüzarı B. Hub arasında İmza edilmiştir. 

Yeni protokol ile Çokoılovakya-.--------------
dan yurdumuza yapılan idhalat ehe. 
miyetli mikdarda genişliyecek ve bu 
suretle piyasada bazı maddelere aid 
11kıntılar da ortadan kelkmış olacak
tır. Buna mukabil yurdumuzdan Çe
koslovakyaya bilhassa pamuk, yün ve 
tiftiklerin ihracı ehemiyetli mikdar
da artacaktır. Yeni protokol ile Çe
koslovakyadan yapılacak yünlü men
sucat idballitının hususi takas ile ya
pılması kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bu suretle Çekoslovakyaya olan ih
racatımız artmış bulunacaktır. 

Çekoslovakya ile olan ticari mü· 
naıebatımız her gün biraz daha art
maktadır. Çekoılovakya Jimdiye ka
dar yurdumuzdan çok az mikdarda 
pamuk almakta idi. Yeni anlaşma biL 
hassa pamuklarımızın Çekoslovakya
ya ehemiyetli mikdarda ihracını te· 
min etmiş bulunmaktadır. Daha şim
diden piyasada Çekoslovakyaya pa
muk ihracatı için hazırlıklar yapıl· 

makta olduğu haber verilmektedir. 
Çekoslovakya ile olan ticari münase
batrmızın inkişafına bir delil olmak 
üzere 1936 ve 1937 yıllarının on aylık 
ihracatı yazılabilir. 1936 yılının on a
yında Çekoılovakyaya yapılan ihraca
tımız 3.471.000 lira iken bu rakam 937 
yılıncn on ayı içinde 5.209.000 liraya 
baliğ olmuştur. Yeni anıa,mamn ba
riz bir !!"kilde inkişaf eden Türkiye
Çekoolovakya ticaret anıa,maıma 
yeni bir hız vereceği anıa,ılmaktadır. 

Polonya anlaşması 
tasdik edildi 

Polonya ile geçenlerde imzalanan 
ticaret ve kliring .anlaşması yüksek 
tasdikten çıknuytır. Yeni anlaıma ge
ne geçenlerde imza edilen İsveç an.. 
ıa,masındaki hükümlerin aynin! ihti
va etmektedir. 

İsviçre Ticaret Heyeti 
İsviçre ile hükümetimiz arasında 

yapılacak olan yeni ticaret ve kliring 
anlaşmasr müzakerelerinde buluna
cak İsviçre heyeti bu ayın 24 ünde 
şehrimize gelmiş bulunacaktır. 

Kadife kulesi 
ağaçlanıyor 

Kamutay 
kış tatiline 
başlıyor 

Halk bankaaı 

aermaye projui bugün 
giJrliıtilecek 

Bir ikinci teşrinden beri toplan
tıları ara vermeden devam eden Ka. 
mutayın, bugün kıt tatili kararı ver
mesi beklenmektedir. 

Bugün görü,ülecek maddeler ara
sında bazı münakale kanunlariyle o
yun aletleri resmi, Ziraat Vekaleti 
vazife ve teşkilatına dair kanuna ek 
proje, halk bankası ve halk sandıkla
rının sermayeleri, İstanbul tramvay 
firketinden alınan paraların !atanbul 
şehri imarına tahsisine dair kanun 
projeleri vardır. Kamutayın bugünkü 
toplantısında görüşülecek olan Halk 
Bankası ve halk sand1klarının ıerma
yeleri hakkındaki kanun projesine 
göre halk bankalarının kurulması hak
kındaki kanunun ikinci maddesinde 
zikredilen hazine iştiraki, bu proje 
mucibince, hazinede mevcud tahvil
lerin aatışiyle temin edilecektir. Halk 
sandıklarının ilk tesislerinde serma
yelerine iştirak etmek Uzere hazine
ce temin edilecek 200 bin lira İktıaad 
VekS!eti emrine bir bankaya yatırıla
caktır. 

Bu para ile alınacak halk sandık
ları hisse aenedleri, halk bankasına 
ma1edilecektir. Halk sandıklarına res
mi kaynaklardan alınacak iştirak his. 
seleri, vilayet hususi idareleriyle be
lediyelerin her sene büdcelerinde u
mumi meclis ve belediye meclisleri 
tarafından tesbit olunacak mikdarla 
kar,ılanacaktır. 

(Başı ı inci sayfada) 
!arın ve perakendecllerln de menfaat -
lerini ihmal etmemiştir. Bilikis onlar -
la beraber vaziyeti, heoabları gözden 
geçirerek, onların da menfaatlerini göz
önünde bulundurarak millet lehine bu 
mühim karara varnuştır. 

Bu toplantının tafsilitını ve alınan 
kararlan ayrı ıütunlarrnuzda bulacak
sınız. 

Toplantıyı açarken B. Celll Bayar 
çok mühim bir nutuk söylemişlerdir. 

Bu nutuk sade et meselesinin hallini 
göstermek bakınundan değil, belki gı
da maddelerinin birer birer ele alına
rak' ucuzlatılacağını müjdelemek ve 
hükilmetin bu huouıta her tUrlU feda
karlığı ele alacağını sarih bir lisanla 
bildirmek bakımından iki katlı bir ehe· 
miyet almaktadır. 

Nutuk şudur: 

8. Celiil Bayar'ın nutukları 
"- Sizi niçin davet ettiğimizi bi

liyorsunuz. İstanbul büyük şehirleri· 
mizden biridir. İçinde maalesef faki
ri, orta hallisi çoktur. Bunlar hayatı 
anlamı~, hayatını muntazaman idare 
etmek istiyen insanlardır. Ancak pa
halılıktan dolayı bu imkanı bulamı
yorlar ve 11kıntı çekiyorlar. Sıhat is
tatistiklerine göre İıtanbulda gıda u
cuzluğunu temin etmek ıazrmdır. 

Sureti umumiyede vatandaıla • 
rın hayat feraitini ucuzlatarak 
kolaylaıtırma/ı &le ilk ağızda on
ların sağlığını korumak için gıda 
maddelerini birer birer ele ala· 
rak ucuzlatacağız. Bunun için 
her fedakarlığı yapacağız. 

l suınbulda etten başlıyoruz 
Şimdi lstanbulda etten ba~lıyo-

ruz. Çünkü, burada et fiatları fazla
dır. Türkiyenin hayvan yetiştiren bir 
memleket olması ve diğer vesaitin 
bununla uygun bir fiat vasatisi gös. 
terdiği halde etin bu kadar pahalı ol
ması aklın kabul etmiyeceği bir hal
dir. 

Harice yaptığımız fiatlar itibariy
le ilı,racatta en ucuz satan biziz. Fa
kat Türkiyedeki perakende fiatları· 
mız, diğer memleketlerdeki satıflar
dan daha pahalıdır. Bunun manllsını 
anlamak müşküldür. Et başlıca gıda 
maddesi olduğuna göre .bu manzara 
yalnız hükümeti eleği!, vicdanları da 
alikadar edecek bir mevzudur. 

Bu i§, bir milli. :ııaruretılr. 
Sizden bu mesele hakkında kati 

cevab almak için lçtimaa gelmenizi 
rica ettim. Siri davet etmeden e'IV~ 

!erini değiştiren ve bu kanuna bir mad
de ekliyen 2550 sayılı kanunun 3 üncü 
maddeıine bir fıkra U4veıine dair ka
nun lliyihaoı ve bütçe encümeni maz
batası İzmir, (Hususi) - Şehrimizdeki 

caddelerin ağaçlandırılması işine hara
retle devam edilmektedir. Aynı zaman
da Kadifekale de ağaçlandırılmakta

dır. Buraya dört sene eve! dikilen çam
lar bugün büyümüş vaziyettedir. 

Kamutayın bugün kış tatiline ka· 
rar vermesi muhtemeldir. Bu takdir
de Kamutay bir martta toplanacaktır. 
Bu zamana kadar hükümet, yeni se
ne büdccsini hazırlıyarak Kaınutaya 
vermiş olacaktır. Birinci müzakeresi yapılacak mad

Bugiinkü Kamutay ruznamesi deler 

Bir sabıkahnın 
garip müdafaası! 

Bursa, (Husus!) - Metresini yü
zünden ustura ile yaralayan tatar Kli
znn ismindeki bir sabıkalı, ağır ceza
da muhakeme edilmektedir. Son celse
de müdafaasını yapan Kazım; bu suçu 
bir aşk yüzünden işlediğini söylemi,, 
a§k insana neler yaptırmaz 1 demi,tir. 
Sonra da, Baltacı Mehmet Paşa ko•ko
ca rus topraklarını bir kadın yüzün
den feda etmedi mi? diye misaller ge
tirmiştir. Muhakeme karar için talik 
olunmuştur. 

1 - Halk bankası ve halk sandıkları-
Bir defa müzakere olunacak mad- nın sermayeleri hakkında kanun layi-

deler. hası ve muvakkat encümen mazbatası 
1 - Vakıflar umum müdürlüğü 1937 

malt yılı bütçesinde 84.000 liralık mü· 
nakale yapılmasına dair kanun layiha
sı ve büdçe encümeni mazbatası. 

İkinci müzakeresi yapılacak mad
deler. 

1 - Muhasebei umumiye kanununa 
müzeyyel kanun layihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası 

2 - Oyun aletleri resmi hakkında 
kanun layihası ve bütçe encümeni maz
ba~a:;ı 

3 - Ziraat vekaleti vazife ve te~ki
lat kanununa ek kanun layihası ve Zi
raat ve bütçe encümenleri mazbataları 

4 - Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki kanunun 57 ve 50 ıncı madde-

2 - Hizmetten ayrılan nafıa memur 
ve müstahdemlerinin yapamıyacakları 
işler hakkındaki 2428 oayılı kanunda 
yazılı "imtiyazlı firketlcr" tabirinin 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi ve 
adliye ve nafıa encümenleri mazbata
ları. 

3 - Türkiye ile İran arasındaki hu
dud hattının tashihine müteallik an
laşmanın tasdikine dair kanun layihası 
ve Hariciye ve milli müdafaa encü· 
menleri mazbataları. 

4 - İstanbul tramvay şirketinden 
alınan paraların İstanbul Jehri imarına 
tahsısine dair kanun layihası ve Dahili 
ye, nafıa ve bütçe encümenleri mazba~ 
taları. 

töyle düşündük: "Çağırıyoruz, el 
atını indirmek hususunda talepte 
lunacağız. Acaba bu meselede b. 
yardım ederler mi?,, Fakat gene 
şündUk ki bu iş milli bir zarureti 
Bir kumandan, cephede askerleri 
den nasıl fedakirlık istiyorsa biı 
de sizden istiycceğimiz mesleki cc 
henizde milli maksat adına menfaııt' 
lcrinizden bir fedakarlıktır; bunu ~ 
pacatınızdan şüphe etmedik. Çünıı& 
milli karakteri olan her işin yapıl• 
cağr ve yahut behemehal yaptırılac' 
ğı tabiidir. 

Bana, bu mevzu etrafında mUtf' 
•ddit raporlar verdiler; hepsi noll' 
ıandır. 

Biz, masrafların hükümete, belf' 
diyelore ve sair teşekküllere aid o~ 
kısmından fedakarlık edeceğiz. SIP 
de kendi hesabınıza bu fedakarlıi' 
davet ediyorum. 

lı1 üşterek men/aate 
kıymet veriyoruz 

Bu, sizinle ilk gitmek istediğiO 
normal yoldur. Şayet bu fedakarlığı 
i•tirlk etmezseniz, milli zaruret diY' 
ifade ettiğim bu neticeyi sizsiz ola• 
rak tahzkkuk ettireceğiz. Ancak bl 
neticeyi normal şekilde sizinle bet•" 
ber temin edebilir ve bu meselede ı;r 
lışanların menfaatleri ile telif ede• 
iıilirsek bizim için kazanç iki katli 
olur. Çünkü biz müşterek menafii 
kıymet veriyoruz. 

İnriireceğimiz resimlerin, yap ·a• 
ğımız fedakarlığın doğrudan dogru• 
ya müstehlikin cebine girmesi ıaznıı
dır. Yani bu tenzilatın tatbik edildi· 
ği giln müstehlik o nisbette ucuza r 
tini alabilmelidir. 

Milletle hiikümet elele 
vererek ... 

Bu esaslar dahilinde sizden mütl' 
lea istiyorum. Gerçi buraya kadar g.,. 
tirmekle sizi yorduk. Fakat muvaffalı 
olursak zevki büyliktilr. Bu hüküm .. 
tin milletle elele vererek memlekette i
yi itler vücuda getirmek Adetine de uy
gun olur. 

Sermayenizin ve s5yfolzin millf 
kuvvet olduğunu biliyorum. Bunla1'1 
körletmek, asla istemem. Şayet: '"HU· 

kllmet tedbirini biz biliriz, yaparmıf 
gibi gözükelim" diyen bulunursa o 
.~,. rla ııutdf>r~ "rTrTTT1 

Sözümü bitirmeden davetimizi ka• 
bul ederek gelmiş olmanızdan dolayı 
te,.kkilr eder ve lı,epinlze muhabbet. 
le hof geldiniz derim.,. • 

Ankara 
borsası 

Bankalar caddesinde 
bir bina yapılacak 

(Başr J inci sayfada) 
İstanbul borsasının üç sene müdde.,. 

le kapatılması ve borsanın Anka.raya 
nakli, bütün finans mahfillerinde büyülı: 
alaka ile karşılannuı ve çok yerinde bir 
tedbir olarak telakki edilmiştir. Büyi!lı: 
bankalarımızın merkezlerinin bulun • 

duğu ve birçoklannın da başlıca şubr 
!erinin toplandığı başşehrin bu huauııl 
vaziyeti dolayısiyle borsanın Ankara • 
da oluşu işlerin dal!a verimli olmasını 
da temin edecektir. 

"- Büyük Şefimiz Atatürk'ün K.a
mutayda irad buyurdukları nutukla
rında ticareti tarif eden kıymetli di
rektifleri üzerinde hürmetle durmak 
isterim. Büyük Önderimiz türk in
kılab tarihinde en kudretli bir veci
ze teşkil eden ve ticareti tarif eden 
şu beyanatta bulunmuşlardır: 
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Hükümet bu suretle borsa acenta • 
!arının, devletin mal! ve umumi politi
kasını yakından takib etmelerine iııt' 

kin vermiı olacaktır. 

"Tüccar milletin emeği ve üreti
mi kıymetlendirilmek için eline ve 
zekasına emniyet edilen ve bu emni
yete liyakat göstermesi gereken a
damdır ... 

Vehbi Koç bu vecizeyi okurken o
da içtima salonunun en güzel bir kö
şesine asılmış olan bu kıymetli lev
hayı arkadaşlarına göstermiş ve bil
tün heyet ayağa kalkarak hürmet ve 
alkışla Ulu Önderimizin vecizelerini 
setamlamışlardır. 

Bundan sonra ruznamenln müza
keresine geçilmiştir. Ruznamenin bi
rinci maddesini teşkil eden eski zabıt 
okunup aynen kabul edildi. İkinci 
madde reislik divanının seçilmesine 
aiddi. Riyaset divanına; Vehbi Koç 
birinci reis, Abidin Erker ikinci reis, 
Veli Necdet Sünkitay birinci reis ve
kili, Rasim Aktar ikinci reis vekili, 
Sadi Batu ile Bedri Tümay muame
lat müfettişi, Behiç Tümer ile Ah· 
med Hanef kongre memuru olarak 
aeçildiler. 

Vatan benin hançeri 
Japon muharrirlerinden Makoto 

Vatanbe, sırtına eski biçim bir japon 
elbisesi giyerek Tokyodaki ingiliz 
büyük elçisinin yanına çrkmış ve o
na Bay Eden'e hitab eden bir mek· 
tubla kocaman bir hançer vermiJ. 

Mektubda ingiliz hariciye nazrrr
nın Japonya aleyhindeki siyasetin
den vazgeçmesi isteniyormu~; han
çerin ise ne demek olduğu meydan
da. 

Galiba, bu muharrir Vatanbe, bu
günkü Japonyanın en sulhsever a
damlarından biri. Bir, Çindeki ingi
liz sefirinin otomobilini, Panay ve 
Lady Bird topçekerlerini bombala
yan tayyarecileri düJünün, bir de 
bu muharririn bankerini. 

Eğer Çin'e giden japonlar da eski 
elbiselerini giyip dedelerinden kal
ma hançerlerini Çan - Kay Şek'in e· 
vine brraksalardr, bu kadar bin kişi 
6lmes, bu kadar Jehirler harab oJ
mudr/ -T. t. 

Boyanmanın tarihi 

Kadınlar tarihin hangi devrinden 
beri boyanırlar ? 

Bir kitaba göre laaıım doğumun· 
dan 2356 ıene eve! Çin imparato
ru olan Y ao, boyanmıı kadınlar
dan hoılanmazmıf. Demek ki o ta
rihte Çin kadmlıın, çoktan beridir 
boyanmakta imitler. · 

Gene lsadan 1818 sene önce Çin 
imparatoru olan Çieh, üç yüz kiti· 
yi bir tarab havuzunda boğdurur
ken karısı bir taraftan boyanıyor 
bir taraftan da bu "eğlenceli man· 
zara,, yı temaıa ediyormuı. 

Belki de, çiçeklerin, kutların 
ve kelebeklerin renkten renge gir
mesi kadınlara boyanmak heveıi· 
ni vermiıtir. 

Her ne ise, beıeriyet tarihinde 
boyame.k ve boyanmak, öyle anla
tılıyor ki, çok eaki zamanlarda 
ıı.t1amaıtar. Fakat baııa kalırsa 

göz boyamak daha eıkidir. 

Tuz ve şeker! -Hükümet, ıekeri ucuzlattığı za
man ağzımızın tadı artmııtı. 

Şimdi de tuz ucuzladı. Bu da 
her halde " tuzumuzun kuru" ol
duğuna delalet etle gerek 1 

Edebiyatımız ve wmimiyet! 
~··· 

Münakkid Nurulle.h Atacın ri
vayetine göre aon on bet aene için .. 
de bizim edebiyatımızda "aamimi
yet kelimesi fazla fazla kullanıl
mağa baılanmııtrr. 

Hatta o kadar ki bu kelime kul
lanıla kullanıla, KAi maniımı da 
kaybetmiı, bir nevi, laübaliliğe, 

ciddiyetaizlife, vakanıızlıfa isim 
olmuıtur. 

E.cleb!za~ o Mmlmiptl Do-

kunmayın, bari kelimesi 
aun J 

Greta Garbo'nun öteki 

yıldızlardan farkı 

bulun-

Amerikanın erkek filim yıldız
larından Lyonel Barrymore, bir 

gazeteci ile konU§urken meıhur 
Cokonda tablosundan ve gene 
meıhur Greta Garbo'dan bahset
miı ve bu İsveçli filim yıldızının 
öteki yıldızlardan farkını fÖyle 
göstermit : 

- Greta'nın Üzerinde nazan 
dikkatimi c' lıeden bir fOY varsa 
o da çok ağır halli olma11dır. Her 
hareketi heaablı ve diifüncelidir. 
Pek zeki olan bu yıldız, çok düıü
nür, fakat fikrinden bütün geeçn• 
teri meydana vunnaa, içinde aak .. 
!ar. 

Hesablı ve dütünceli olmak, 

Greta Garbo'yu öteki kadm yıldız
lardan ayırıyor demek. 

lıveçli yıldız için bir kompliman 

olan bu oözler, amerlkalı Y.ılchalar 

iı;ln ııek in kaan•m• 1 

lstanbuldaki acentaların bir çoltl 
Ankaraya gelerek çalııacaklardır. 

Kamutay çatnlan 
X Arzuhal encümeni bugün ,.al 

15 de toplanacaktır. 

Hava bulutlu geçti 
Dlin şehrimizde hava bulutlu ve sı• 

kin geçmiş, ısı gece sıfırın altında 8, 
gündüz 11fırın üstünde 2 derecedir· 
Dün yurdun Karadeniz sahillerind• 
ve kısmen şark ve orta Anadolu ınınta"' 
kalarında hava kapalı ve yağışlı, diğer 
mıntakalarda bulutlu geçmiştir. Yağış• 

!arın karemetreye bıraktıkları su ıni1'· 
tarı Vanda 23, Zonguldakta 14, J{ayse· 
ride 7, Kocaelinde 5, Malatyada 4, p..n- . 
kara, İzmir ve Sinopta 3, Eskişehirde 
2, Elazığ ve Erzurumda 1 kilogramdır. 
DUn en dU,ük ısı sıfırın altında l{ars· 
ta 18, en yUkoek raı da 11fırın üs tündS 
• • dl 11 dırecedtr. 
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Almanya - Yugoslavya 
b kil. Dr. Milan Yugoslavya aşve 1 

S d. . ay B Delbos tara· 
Fransada buhran B. Stoyadinovi~in (inliler mosald 

vazlyeHeler toya ınovıç geçen · . . 
fından Belgrad'da yapı~ım .. zıyaretın 
arifesinde kararlaştırıldıgı u:z;ere, Al· 

. . · B ıeyahat alman manya'ya gıtmı§br. u ' 
Jorj Bonne kabineyi kuramadı Berlindeki ziyaretleri 

Berlin, 16 (A.A.) - B. ve Bn. Sto-

Hankov, 16 (A.A.) - Santung'1,1n 
garbında muharebe, timdi daha ziyade 
çinlilere müsaid bir manzara arzet
mektedir. Söylediğine göre~ ~(nliler 
Şovsien'i tekrar işgal etmişler ve Han
chov'a doğru ilerlemişlerdir. 10.000 ka· 
dar japon askeri alelacele Manchuku· 
odan Chantoung cebheııine gönderil· 
miştir. Shansi'den takviye kıtaatı gön
derilmiştir. 

b . . kil" Neurath'ın geçen 
arıcıye ve ı von .. 

yaz Belgrad'a yaptığı ziyaretı ıade et• 

k k d a matuf olmakla beraber, mc ma ıa ın 
1. "k n yeni oriyan• 

yugoılav dıı po ıh ası:"ı . . 
ta . tebarüz ettirmesı dolaymy· 
aıyonunu 

Kabineye Blum 
yadinoviç bu aabah otobobille Berlin 
civarındaki Krainhall'e giderek B. ve 
Bn. Göringin verdiği öğle yemeğinde 
hazır bulunmutlardır. 

Belgrad gazetelerinin 
yazdıkları 

le dikkate şayandır. 
Bizzat Yugoslavya batve~ili tara· 

fından "eski dostlukları takvıye e~ek 
. ki k k'' suretinde ve yenı dostlu ar urm~ 

izah edilen bu oriyantasıyonun bat!an-
. ı y ugoslavya nın 

gıcı tam hır sene evve • . . . ~ 
Bulgaristan ile imzaladığı bır ıtılif~. 
Bu itilafname ile balkan muharebelerı· 

. "d lao.mazlıklar hal· ne kadar gerı gı en an ,.. 
ledildikten iki ay sonra, m~rt içinde, 

Y l ıtalya ile de bır dostluk 
ugos avya l 
• _ı__ • aJadı Bu suretle Yugos av• 

mıııuu ımz · ~ 

ya, Fransa ile eski dostluğuna baglı 
kalmakla beraber, Avrupa muvazene-
. d F ... •nın rakibi olan devletler· 

sın e ran-

1 d d tl k kurarak 1934 senesinde e e os u , . • r . 
Polonya'nın yaptığı. l!'~bi! ~arıcı. po ıtı· 
kasmcfr bir nevi istıklal ılan etti. B~, 

·1 Al nya arasında bır Yugoslavya ı e ma 
mukarenet husule getirdi. Esasen 1937 

• 1 B ı adda fransız aenesınden evve • e gr . . 
"'f b"kim bulunduğu seneler ıçın· nu uzu a . k 

de de Almanya'nın Yugoslavya ıle ço 
sıkı ticaret münasebetleri vardı .. Yul: 

. ah ilerinin ehemıyet ı goslav zıraat m su 
b. kı ı Almanya satın alıyor ve 
ır sının . al . 

Y l 'nın Almanyadan ıth etti· ugos avya .. • b" 
ği mamul endüstri eşyası muhım ır 

k • balig~ olmaktadır. Yugoslav dıf 
ye una ül t 
politikasının iıtiklale doğru temaY e • 
mesi üzerine, Göring, Schacht ve g~çe~ 

. . d de von Neurath Belgrad ı zı· yaz ıçın e kili 
yaret etmiılerdir. Yug~~lav b~şve 
d . di bu ziyaretlerı ıade ediyor. e şun .

1 Bu ziyaret esnasında Alm~~a ı e 
Yugoslavya arasında herhangı bır an • 
lqma inızalanması beklenem~z. .Buna 
lüzum da yoktur. Dr. Stoyadınovıç da· 
ha ok ikbıadi ve mali meselelerle meı· 
gulçolacakbr. Filhakika iki devlet ara· 

aında bir clearing mukavelesi vardır. 
Fakat AJmanya'nın baıka memleketler· 

le de yaptığı bu çeşid anlaşmalar gibi, 
bu mukavele iyi işlemiyor. Yugoslavya 
lehine bloke edilmiş mühim para var • 

dır. Bu vaziyet senelerden beri yugos· 
ıav cıevıet adamları için bir iaygı ol-
muıtur. Dr. Stoyadinoviç bu meseleyi 
balletmeğe çalışacaktır. Bundan batka 
Yugoılavya'nın Almanyaya nmarladı· 
ğı bazı harb gemileri vardır. Bunların 
inıası ve yugoslav ağır endüstrisinin ve 
barb endüstrisinin inkişafında ~ 
aerınayesiyle alman tekniğinin rollerı 

· ·· ·· kt' Malfundur meselelen goruşece ır. 

kl yugoılav endüstrisinde alman senna· 
yeeinin ehemiyetli iştiraki vardır. 

Almanya ve ltalya ile dostluk ra • 
bıtalarr kurarken, ticari ve iktuadi mü· 
lahazalann Dr. Stoyadinoviç'in kara • 

.. . e amı·ı oldug~ una ıüphe yoktur. nuzenn, . 
Stoyadinoviç y ugoslavya'nın bellı baş· 
h bankacılarından ve iktısadcılarından 

b. 'd" Yugoslavya'daki muhalefeti, 
ın ır. . 

Yugoslavya'ya maddi refah teımn. e~
mekle önlemek istiyor. Yu2oılav çıftçı-
ai yetiştirdiği mahsulü yüksek f~ata sa· 
tarsa y ugoslav tüccarı kar tem1n eder· , . . 
ae yugoslav halkının bayat sevıye~' 
yUkselirae, muhalefetin sesi kısılacagı· 
na inanıyor. ltalya ve Almanya Yugoı· 
lavya'nın ziraat mahsulleri için en ~he
tniyetli iki piyasadır. 1934 senesınde 
Roma protokolunun imzasiyle ltalya, 

macar mahsullerine tercih verdiğinden, 
bu Yugoslavya'mn ticaretini hayli 
baitalamıştı. Mart 1937 itilafından 
sonra, Yugoslavya, ıanki Roma proto
kolu devletleri sırasında imit gibi İtal
ya piyasasından istifade etmektedir. 
Küçük antanta karşı bağlarını muhafa
za etmekle beraber, Roma protokoluna 
girmİ§ devlet irn1§ gibi Yugoslavya'nm 
Jtalya piyasasından istifade etmesi, 
Stoyadinoviç için bir muvaffakiyettir. 
R list yugoslav başvekili, geçen yaz 

0 Neıırath'ın yaptığı ziyareti iade 
:derken, twnı muvaffakiyeti Berlin'de
de tekrarlamaya çalı,acaktır. 

A. Ş.ESMER -
Ant il denizinde 

gizli manevralar 
Va in ton, 16 (A.A.) - 1~ kadar ~e: 

ıni, 1nti~ denizinde icra ed.ı.lecekVg~zlı 
. . 'k etmek uzere ıer

manevralara ıştı.ra . .. süne hareket 
ges adalarındakı denız us 
etmiştir. -

memur 
Paris, 16 (Hususi) - Kabine buhra

nı devam etmektedir. Kabineyi yap
mak üzere 24 saattir çalışan Jorj Bone 
nihayet hükümeti kurmaktan iıtinkU 
etmiştir. . 
Buhranın devamına aıd safhaları a-

§ağıdaki satırlarda bulaca~ıınız: 
Bu sabah radikal sosyalıst grupu va

ziyeti konuŞ:mak üzere toplanm~şt~r. 
Toplantı öğleye k~dar ~~~~ ~~~§tır. 
Burada Bonnenin ıstedı~ı gı~bı ıttıfak
la bir karar verilmesine ımkan hasıl o
lamamıştır. Çünkü ~c~~.küçü~ bire~
seriyet Bonneni~ reısl~gınde bır ka~ı
ne kurulması lehınde bır karar vermış· 
tir. Bu kararda birçok aza müstenkif 
kalmıştır. Toplantı esnasında B. Mar· 
şando şunları söylemijıir: 

Radikal ıosyalist partiıi, B. Bonne 
aleyhindeki teklifi kabul ederek bafka 
bir radikal şahsiyetin reisliğinde bir 
kabine teşkiline müsaade ederse, bu 
şahsiyet partinin daima reddettiği 
kaı:ıbiyo kontrolu gibi tedbirlet ittiha· 
zına mecbur olabilecektir. 

Radikal ıoıyalist grupunun kabul 
ettiği karar suretin~e, .halk cebheısi 
prensiplerine miittefık bır ~urette .s~
dık bulunan radikal sosyalıst partısı· 
nin devlet reisi tarafından hükünıet 
teşkili için intihab edilen bir azası a
leyhine sebebsiz olarak mü~~vecc~h b~· 
lunan teklifi protesto ve boyle bır hu· 
kümetin ekseriyet grupları aıasında 
ancak programınm münakaşa edilebi· 
leceği beyan edilmiftir. 

Halk ceplıesi komitesinin 
nünıayi§i 

Paris, 16 (A.A.) - Paris mmtaka&ı 
halk cebhesi komitesi ,dün akş_am bü· 
yilk bir nümayiş ~ertib etmi~tir. ~~.k 
cebhesi fırkaları ıle muhtelıf kultur 
ve amele teşekkilllerinin ve beşer hu
kuku hirli~inin rnİİtnPl:.Q;n,.ri, rual\c 
cebheainin kurulmut olduğu 14 tem· 
muz 1935 de edilmiş olan yemine •ada
kat gösterilmesini taleb ve tröıtlede 
büyük patronlar teşekkülleri tarafm· 
dan halk cebesine karşı yapılmakta o
lan taarruzu protesto etmişlerdir. 

Komünistlerin murahhası B. Duklo, 
komünist fırkasının halk cebhesi hil· 
kümetine iştirak teklifini tekrar et· 
miştir. 

Bundan sonra bir takrir kabul olun· 
muştur. Bu takrirde halk cebheai pro
gramının derhal tatbik edilmeıi, bir 
halk cebhesi hükümeti teşkil olunmuı, 
iç karışıklığı kaynatanlarla, panik ter
tib edenlere ve içtimai kanunları kun· 
daklıyanlara karşı mücadeleye giri§:il· 
mesi taleb olunmaktadır. 

Sosyaliıtler Bonne' ye 

müzahir değil 
Faris, 16 (A.A.) - Parlamento sos· 

yalist grupu reisi tarafından Bonn.~ye 
gönderilen bir red mektubunda ezcwn· 
le şöyle denilmektedir: 

"lı;inde mühim bir rol oynamış oldu· 
ğunuz parlameu~onun şim~iki ıiyaıi 
vaziyeti dolayıııyle ıoıyalıst parla
mento grupu sizin riyasetiniz altı_nda 
teşekkül edecek bir hü~ümete iş~ırak 
etmenin imkanı ~lmadıgı. kanaatı~d~
d. Etrafınızda ıhdas edılen bu vazı-

ırt. aosyalist grupunun hükümetinize 
ye '" d ·d· .. haret etıneaıne e manı ır. 
muza ah·ı· de .. 

Grup, fimdiki ah~al d .ı ın d mus· 
tenlcif kalacağını bıle tembıhn .e . emkez. 

G bu kararı halk ce esının uv rupun . 
"tt"hadını olduğu gıbı muhafaza vet ve ı ı • . d .. 1 etmek hususundaki katı azmın en mu 

hemdir.,, d' 
Bonne Blıım'u tavsiye e ıyor 

Paris, 16 (A.A.) - Saat 15,10 da 
Maliye Bakanlığına gelen B. ~onnet 
. d"k' aziyet içinde en mantıkı h.ıre-
şım ı ı v '"k'" t" t 
ketin B. Leon l:Uum'u hu ume ın eş-

k·ı· memur etmek olacağını dev· 
ı ıne _ b'l 

Jet reisine söylemit bulundugunu ı • 

dirmiştir. 
B. Leon Blum saat 15,25 de.meclis 

reisliğine gelmiş ve derhal Henyonun 
yanına girmiştir. 

B. Blum daha evvel Elize'den çık· 
tıktan sonraı dahiliye bakanlığına gir~
rek BB. Marx Dormua, Vinnent Aurı
ve Paul Faure ile görüşmilştür. 

B. Blum aaat 16,05 de Elizeye dön· 
müştür. Yanında hususi kabine direk 
törü B. Blumel vardı. B. Blum saat 

16 zo de saraydan çıkmıt ve beyanat · 

Avrupa kupa maçları ta bulunmaktan ımtina ederek doğruca 
dahiliye bakanlığında, kendisini beki~: 

B 1 d 16 (A.A.) - Merkezi Av· yen BB. Marx Dormua, Paul Faure mu 
e gra ' · · Avrupa 

rupa futbolkupası komıtesı, . laki olmuıtur. 
k lan ren· l . kupası maçında İsviçre ta un I Cumhur Reisinin istilare erı 

"k' men takımının umh B ne ı ı yugoslav ve ro . . Paris, 16 (A.A.) - C ur aı· 
oynamasına karar vennıştır. 

edildi 
kanı saat 17,5 de Bonne'nin kabineyi 
yapmaktan istinkifı üzerine B. Şo
tanı kabul etmiştir. O 11rada B. Al
bert Saro da sarayda bulunuyordu. 

Tahminlerin tersine olarak; B. 
Löbrön, B. Alber Saro'ya kabine teş
kili vazifesini vermek için değil, B. 
Şotan ile birlikte kendisi ile istişare 
iç.n çağırnu~txr ve müstakbel bagveki
lin kim olacağı bu konferanstan son
ra belli olacaktır. 

Netekim BB. Saro ve Şotan saat 
18,05 de saraydan çıkmıflar ve cum
hur başkanmm kendilerini istişare 
maksadiyle çağırmış olduğunu bil
dirmişlerdir. 

Blum kabineye memur edildi 
Paris, 16 (A.A.) - B. Blum ıaat 

18,25 de saraya dönmüştilr. B. Blum 
saraydan çıkarken gazetecilere yap
tığı beyanatta, cumhur başkanının 
kendisinden kabine teşkilini rica et
tiğini ve bu vazifeyi başarmaya çalı. 
şacağmı söylemiştir. 

B. Leon Blum istişarelerine bu 
akşam Matingnon otelinde başlıya

caktır. 
Paris, 16 (A.A.) - B. Leon Blum 

sosyalist grupunda verdiği izahatta, 
genişletilmiş bir halk cephesi kabi
nesi teşkilini kabul ettiğini bildir
miştir. 

B. Leon Blum, pazartesi günü içti
maa çağrılacak olan milli konseyin 
toplantııına kadar gruptan tam iti
mad istemi§ ve grup kendisine bu i
timadı vermiştir. 

B. Leon Blum partl tefleriyle gö
rüşecek ve siyasi dostlarına hUkil· 
met programı hakkında izahat vere· 
cektir. 

Belgrad, 16 (A.A.) - Stoyadinoviı;· 
in Almanya seyahati ve kendisinin o· 
rada gerek resmi mümessiller ve gerek 
halk tarafından görmilf olduğu hara
retli kabul, . Yugoslav gazetelerinin 
batlıca mevzularını teşkil etmektedir. 

Çin mcnabiinden gelen telgraflar, 
Anhvei'nin şarkında ve Kiangsu'nun 
cenubunda kazanılmı' olan bazı mu
vaffaki yetler daha kaydetmektedir. 
Vuhu'nun 60 kilometre kadar cenu· 
bunda kain Surchen'in japonlardan is
tirdad edilmi' olduğu habtr verilmek
tedir. 

Ba;ıvekil B. Kung, baıka bir boyan· 
name neşrederek Çinin harici ve dahilt 
istikrazlar faizlerini temin etmek az. 
minde olduğunu tekrar etmi,tir. 

Gazeteler, bilhassa alman gazetele
rinin ve alman kamoyunun Başvekil 

Stoyadinoviç'in 'ahsında yugoslav 
hükümdarı, kıral ikinci Pier naibi hü· 
kümet prens Paul'ü ve bütün yugos· 
lav milletini selamlamakta olduklarım 
kaydetmektedirler. 

Dünkü Belgrad gazeteleri, B. Sto- Japon tayyarelerinin 
yadinoviç'in Berlin'e muvasalatı hak· bir baskını 
kınc!a birçok haberler neşretmektcdir- Changhai, 26 (A.A.) _ 50 japon tay· 

ter. b kT 
1 

. yaresi, Hunan'ın payitahtı olan Chan· 
Yugoslavya aşvc 1 1• a, man payı- gsha üzerine bir baskın yapmışlar vt 

tahtında B. Göring, alman hükümeti birçok ıtelefata sebebiyet vermişlerdir. 
crkinı ve sair birçok yüksek rical ta· ı 
rafından istikbal edilmiştir. s OIOl..1iJlJllS s s o erınou o o O tJltO 

JAPONYANIN POLİTİKASI .. .......................... ! 
Japonya 

bir 
beyanname 

ne,retti ..... ,,,,,,, ............... , 

Çin hükümeti ile 

münasebeti kesti 

Harp iltınından bahsediliyor 
• 

Tokyo, 16 (A.A.) - Hükümet, Çin hakkındaki japon politi
kaaını tarif eden bir beyan.name neşretmiştir. Dün kabinenin iç
timamdan sonra B. Konoye, aaat 20.45 te bu beyannamenin met· 
nini imparatorun tasvibine arzetmiştir. 

Dün saat 21.40 da B. Konoye ile g8· 

Buhran karşısında 
rüşmüş olan B. Hirota, Japonyanm 
Çin hakkındaki hareketine dair kendi· 
terine malfunat ve izahat vermek üze· 
;e ardı ardma alman ve İtalyan ıcfirle
rini kabul etmi,tir. 

Fransız gazeteleri son 
vaziyeti nasıl görüyorlar? 

Japon hükümeti tarafından ne,redi· 
len beyannamede ezcümle 'öyle denil· 
mcktedir: • • 

"Japon hUkümeti Nankin'in saptın· 
dan sonra bile cebir göıtermiı ve bu 
suretle milli Çin hükümetinin hareke· 
tini değiştirmesi iı;in kendiıine aon blr 

Paris, 16 (A.A.) - Paris matbuatı, 
kabine buhranı ve Bonne tarafından 
kabine teşkili iı;in sarfedilen gayretler 
hakkında uzun tefsirlerde bulunmak
tadır. 

Le Temps gazetesi şunları yazmak· 
tadır: 
"Buhranın nuıl biteceğini bilmiyo· 

ruz. Fakat ikinci halk cebhesi hükil· 
metinin, sosyalist ve komünist nazır· 
lar Şotanın halk cebheai politikasının 
kati surette zevale mahkfim olduğunu 
söylemesine tahammül edemedikleri i· 
çin iktidar mevkiindcn çekildiğini bi· 
liyoruz.,, 

Entransijan yazıyor: 
"Halk cebheıi vahtm bir şekilde ya· 

ralanmıştır. Canlı bir eser vücuda ge· 
tirmek mecburiyetindeyiz. Tehlikeli 
saatlerde bir kıymet ifade eden yegane 
formüle avdet edelim. Bu formül, ken
disini hakikate hasretmek üzere ideo
lojiyi unutan ve müsbet icraatı dok· 

trinlerine feda eden bir hükümet şek
lidir. Bize mütecanis bir hUkümet l!· 
zımdır.,, 

La Liberte yazıyor: 
"Hilkilmeti idare etmek için bir ra

dikal veya temerküz kabine!!i parla-
mentoda ufak bir ekıeriyet kazımabi
lir. Bu kabine ayan meclisinin müza
haretine nail olacağı gibi memleketi 

selamete çıkar~k iı;in kendi&ine lA
.zım olan ecnebi maliyecilerin yardımı
nı da temin edebilir.,, 

Epok gazetesinde Hcnry Kerillis 
poyle yazıyor: 

"Ak§:.am Bonne, her zamandan ziya· 
de kabineyi te,kile azmctmif görünü· 

yordu. Kendiıini pek bilytik güçlükler 
beklemektı:dir. Parlamentonun satranç 
tahtasında daha şimdiden kuvvetli bir 
muhalefet tebellür etmiştir. Kendiıi

nin bütün diğer elemanları elde etmesi 
,azımdır. Esasen Bonne'nin diğer bir 

muhalefeti yani kütlelerin muhıılefe· 
tini hesaba katması lazımdır.,, 

Matin gazetesi yazıyor: 
"Biraz muvaffakiyet Umidiy!e ıos

yaliııtlerin kararına kulak aamaınak i
çin diğer bir ekıeriyetc müracaat et· 

mek, yani, halk cebhesini bozmak la· 
zrmdır. Buna imkdn var mıdır? 

Bonne'nin fikri bu mudur? Radikal 
grupu böyle bir maksada Alet olur mu? 
Böyle bir teşebbüs muvaffakiyetsiz
likle neticelendiği takdirde parı;aları 

biribirine yapıştıracak ıosyalist fırka
sına dayanan yeni bir teşebbüsü ko
laylattıracak mahiyette bir tehlike ar· 
zetmez mi? Bu vaziyet şimdiki ahval 

' iı;inde her iki mecliste de doğrudan 
doğruya ve derhal bir ihtilaia gitmek 

demek olmaz mı? İşte bugünkü görüş
melerin neticesini tayin edecek olan 
mülahazat bunlardan ibarettir.,, 

Le Jur yazıyor: 

"Bonne'nin mütecanis radikal oır 
kombinezon teşkil etmek üzere teşeb
büslerine faaliyetle devam etmesi la-

ıım ve makuldür. Ancak böyle bir kon
biriezon dahil ve hariçteki tehdidleri i
zale edebilir.,, 

fxrsat vermiştir. Bununla beraber Ja· 
ponyanın hakiki makaadlarını anlamak 
istemiyen Çin hükUmeti, halkın feci 
vaziyetini ve uzak farkta sulhun ida· 
mcsini dikkate almıyarak muhalefette 
inadçı bir israr göstermiştir. Binaen
aleyh japon hükümeti bundan sonra bu 
hükümetle münasebette bulurunamağa 
ve Japonya ile ahenkli bir işbirliği te· 
sis edecek olan yeni bir Çin rejiminin 
vücuda gelmesine intizar etnıeğe ka· 
rar vermıştir. 

Böyle bir rejimle Japonya, Çin -Ja· 
pon münasebetlerini tanzim etmek ve 
yepyeni bir Çin vücuda getirmek için 
bütün kuvvetiyle çalışacaktır. Bundan 
evel zikredilen hususların japon poli· 
tikasınx de giştirmiyece ğ: ni kaydet· 
mek lüzumsuzdur. Japon politikuı es· 
kisi gibi Çinin tamamlığına ve hakimi· 
yetine ve bütün diğer devletlerin hak 
ve menfaatlerine riayet etmek esasına 
istinad etmektedir. 

Le Popüler yazıyor ı Uzak ş..arkta sulhun korunması husu
" Sol cenah partilerine mensub eski sundaki japon mesuliyeti eskisinden 

bir nazırın ıaöylediği gibi, ayan mecli· çok büyüktür. 
sinin teşvik edici tebessümü kar\>ısın· Japon hükümeti bütün japonların 
da tei<!kkül edecek bir kabine, bir halk milletin üzerine düşen vazıfeyi ta· 

marnlamak üzere daha büyük gayretler 
cebhesi kabinesi deği~ halka hakaret 
eden bir cebhe kabinesi olabilir.,, sarf edeceklerinden katiyen emin bu-

H . lunmaktadır.,, 
umanıte gazetesinin bu husustaki 

fikri şudur: 

"Halk cebhesinin eski stilde koridor 
ent.rik~larile yarılabileceğini diışı.inen
lerın şımdi hakikati anlamış olmaları 
lazımgelir.,, 

Radikal · Sosyalistlerin organı olan 
Er Nuvel gazetesi diyor ki: 

. "S~syeılistlcr, intihabattan evel gi
rışmış oldukları teahhüdlerc aykırı o
larak ıadikal partisinin namzedlerine 
karşı parti zihniyetiyle hareket etmek
ten ı;ekinmedikleri gibi şimdi de radi
kal şeflere karşı aj'nı zihniyetle hare
ket etmek istemektedirler. Reis Dala

dier, o zaman onlara partinin icra ko
mitesi narnına kati ve mlisbet bir cevab 
vermişti. 

Radikallerin içtimaında dün Bonne· 
ye samimiyetle- itimad beyan edilmiş
tir. George Bonnet kabineaini te~kil 
etmektedir.,, 

llarb iliirıına doğru, 

Tokyo, 16 (A.A.) - Japonların eulb 
tekliflerine cevab vermesi için Mıre· 
~al Çang - Kay • Şek'e verilmif olan 
mühletin bittigi söylenmektedir. Ma· 
reşal tarafından bu tekliflere ce\'ab ve· 
rilmesinin harb ilanını doğuracağı 

muhtemel addedilmemektedir. 

Hariciye nezareti istihbarat ;efi B. 
Havainin geı;enlerde Şanghay ve Nan
kin mıntakasına yaptığı seyahatin ga
yesi, mahalli memurları imparatorluk 
konferansının kararlarını 'tatbika ha
.urlamak olduğu söylenmektedir. 

Japonya (;in'deki elçi&ini 
geri çcıjjırıyor 

Domei ajansı, B. Hirota'nm, Japon· 
yanın Çindeki büyük elçisi B. Kanogo
yu yakında geri çağırmaya karar ver
mi~ olduğunu öğrcnmiıtir. 
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TÜRKiYE BASINI 
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Ankarada memur evleri 

yaptırmakta devletin 

kazancı 
CUMHURlYET'te Yunuı NMli, 

Ankarada devletçe yapbrılması tasarla
nan memur evlerinin temin edeceği 
faydalar üzerinde ısrar ederek bu İn· 
ıaatm yalnız verıi ve sigorta parall 
olarak devlete her yıl 400 bin lira Ö

diyeeeiini, bir milyon 800 bin liralık 
pahalılık za.numndan devleti kurta • 
racaimı, en atalı 20 • 30 bin nilfuau 
daimi olarak devlet merkez.ine bai• 
layaeağmı söyliyerek diyor ki ı 

"Filhakika devletin ve ıehrin ne• 
:ı:aret ve murakabeleri altmda ku.ru
lup İ§liyecek kooperatiflere tevsi ve 
tahmil etmeyi teklif ettiğimiz bu iıte 
Uç, dört bet odalı bütün konfor tart• 
larını haiz güııel ve sağlam yapıb 

dört bet bin evin in~a bedeli mecmu. 
unu kabataslak bir hesabla 18 mil· 
yon Jira oluak göatenlik. Bir iki yıl 
zarfında aarfolunarak evlerin inta • 
sını ikmal edecek ola.n bu para nih .. 
yet on on iki yıl zarfında devlete av• 

det edecektir. Ankaradaki bütün 
maqlı kimaeler evlerine yerleıtilı: • 

ten aonra artık pahalılık zammı •e<o 

rilmeıin• lüzwn kalmıyacak ve b• 
büyil.k ma.raf bir kalemde büdcedm 
çıkacaktır. Buna mukabil aarfediJ. 
mit olan lJl. 20 milyon liraya gelin• 
ce o da kira teklinde t&kait bedelil• 
her yıl en atağı 2 milyon lira olarak 
hazineye veya aröatermit olacail 
bank.aya dönecektir. Şöyle ki ı 

a) llk katecorideki dört bin evinı 
kira muadili ıeklindeki takıit bedeli 
ayda otuz liradan 120 lira Ye J'llda. 
iae 440 bin lira eder. 

b) ikinci kategorideki bin evin. 
ayda 40 ar liradan takaitleri yılda 
480.000 lira tutar. 

c) Oçüncü kategorideki beı yib: • • 
viıı taksitleri bize ayda elliter lira. 
dan ~nevi 300 bin lira verir. 

Halkm timdiki gibi bundan çok fa• 
hit kira bedellerini bO§una verme!• 
rine mukabil timdi kendi mallarmm 
takıitleri olarak ödeyecekleri bu kiıı 
ra paralarını cemedelim ,ı 
1.440.000 Birinci kategori e'vieriq 

den yılda 
480.000 ikinci kategori evlerin.. 

den yılda 
300.000 Oçüncü kategori evlerin. 

den )'ılcla 
2.200.000 

Ne ediyor? Tam 2 milyon 220 bin 
lira def il mi? Bunun on yılhiı da 
22 milyon 200 bin lira eder. Bizim 
yaptıimmı kabatula.k kombineaon
d& ince faiz huablan yoktur. Netice 
itibarile İM o kadar devlet menfa&• 
tinedir ki hilkümet bu iıte ya fa.hı 
heıabı yüriltımiyebilir veya faiz be
aabmı kendisi deruhde edebilir diye 

dilıündük. Maamafih faizin bu itt• 
oyn-ayacaiı rol o kadar liıeydir ki 
koopera.tif ocakları onun mutedil ve 
makul bir teklini aeve seve deruhde 
etmekten aali çekinmezler. 

Şimdi Ankarada memur evleri h .. 
ıabma yapılacak toplu inıaattan do
layı devletin kazancını düıünelim ı 

1) Aza.mi iki yıl zarfında tamamen 
bibnesi ka.bil olan bu İnfaatı müt .... 
kib devlet pahalılık zamnu ödemek· 
ten kurtularak büdcesindeki o mu
azzam rakamı bir hamlede çıkarıp 
atacaktır. 

2) Toplu olarak sarfettiii parayı 
devlet on on iki yılda, dilerse hatta 
faizile, tamamen geri almı~ buluna• 
caktır. 

3) ln§aattan sonraki üçüncü sene
den itibaren devlet bun yeni evlerde 
her yıl hatırı sayılır bir vergi kaynaiı 
bulacaktır.,, 

• •• 
DEVLET ZiRAAT iŞLETMELERi 

KURUN'da Asım Us, kamutayca 
kabul edilmi ıolan devlet ziraat it
letmeleri kurumu kanunundan bahı 
ed•rek, bu kuurmun memlekete yap· 
maya namzed olduğu hizmetleri be • 
lir'terek diyor ki : 

,,Kanun devlet ziraat iıletmelerj 
kurumunun muvaffak olabilmeıi için 
her türlü kolaylıkları, vasıta ve şala-

biyetleri kendisine vermiıtir. Yuka
rıda ıaydıiımız ıalahiyetleri 15 mil
yon lira iti.bari sermaye ile kuvvet 
lendirmiı, lüzumu halinde Maliye 
Vekaletinin kefaleti ile tahvilat çı· 

karmak mezuniyetini de vermiıtir. 
Bundan sonra cumhuriyet hükümeti 
memleketin zirai istihsal sahasında· 

ki kabiliyetlerini inkiıaf ettirmek i
çin emniyetle faliyele geçebilir. 

Tabii olarak ilk adımda devlet zi
raat iıletmeleri kurumunun vazifesi 
büyijk önder Atatürk'ün hazineye le· 
berru ettikleri çiftlikler ile diğer 

müesseselerin, fabrikaların verimli 
surette itlemeleri. bundan hem dev
letin, hem de milletin faydalanması· 
na çalıımak olacaktır.n 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: 
il'ü:ı:başı F. W. ııon Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Pilevne kasabasının sokakları 
yağmurdan dere haline gelmişti 

Taburumdan ve binbaırrndan uzak· 
"" kaldığım için bana talimat verildiği 
yoktu. Kendi mesuliyetimi kendim 
yüklenerek hareket ediyordum. 

Saat sekizde bütün bu kısımlar geri 
döndükten sonra yoklama yaptmı ve 
biz Y anıkbayır tabyasına doğru yürü
:rüı yaptığnruz zaman Adil pafanın frr
ka11ndan beraberimize aldığnruz nefer· 
ler müstesna, bütün yabancıları ayık
ladnn. Mülazrm Azif'e de bunlarr ahp 
mensup oldukları tabyalara teslim et • 
mek vazifeıini verdim. Bu iti merha
met ve insaniyetimden y&pmıfhm. 
Böyle bu nefercikler, kaçakhk ve kor
kaklık töhmetinden kurtulacaklardı. 

Ondan sonra bölüğümle birlikte pi
rinç ve mısırdan ibaret olan yemeğimi
zi yemeğe oturduk. 
Yağmur dinmitti; fakat gece pek 

karanlıkh; Tabya.da yer yer• ateı· 
ler yakılmıfh. Bundan sonraki dört 
gün, havanın açık gittiğine bakıla
cak olursa, gök yüzünün bütün tu
fanlarını muharebe günlerine aak
lamıt olduğu anlaııhyol'du. 
Ayın on altısında yeniden batlı· 

yan tiddetli yağmurlar tam bir ay
ıürmüttü. 

Kavanlığa dönüp taburuma. ilti
hak e-em l.izon geliyordu. Fakat 
hen, burada müstakil kalmayı ter
cih ediyordum. 

Isa tabiyesindeki karma karııık
lık tuvir edilemez bir halde idi. 
Alh, sekiz muhtelif tabura menaub 
olan askerleri ayırıp nizama koy
mak iti üç salltten fazla aürmüı
tü. 

Burada tam bir tabur olmadığı 
gibi, bütün efr&dma malik bölük
ler de pek azdı. 

Tevfik bey tarafınd&n tayin olu
nan muvakkat kum&ndan (Galiba 
H&yrı beydi) tiddetli bir surette uğ
raııyordu. Beni kendi baıona. bırak. 
mıttı.. Kendisinden bir defa bile e
mir ıı.lm&drm. Kendimi methetmek 
gibi olacak &ma, g&liha kendisine 
benim kendi itimi iyi görebileceğim 
:ve bana gÜvenilebileceii aöylen
mitti • 

Artık okuyucul&rım bu hiNİmi o 
zamanki gençliğime verip hot gör
aünler. 

Saat dokuzda yiyeceğimizi ye
miı, İçeceğimizi İçmif, atet batında 
otunıp üstümüzü baıımızı kurut
mufluk. Ond&n sonra mafevk H· 

bitten talimat istedim. Bunun Üz<.
rine b&na hemen Y &nık b&yna git
mekliğim emri verildi. Çünkü sağ 
cenah, istirahatli ve disiplini gÜç
lqtirecek derecede kal&halık oldu
ğu halde sol cenah ukri azalmıfh. 
Bölüğümden a&ğ kıı.l&nlarr topla· 

dnn. Askerler, üstleri b..,ları t&nm· 
mıyacak kadar kir, çamur içinde 
lıaydudlara dönmüıler, kimisinin el· 
bisesi artık t&mir edilemiyecek bir 
aurette parça parça olmu,ttu. Bir 
kısmı da ölen neferlel'den p&ntalon
lar, çizmeler, caketler almıılardı. 
Beraberime aldığım 20 y&b&ncı nefsr 
haricinde bölüğümde ancak elli kiti 
kalmıfh. Ertesi gün Seymour'un 

takımı gelmit, krrk neferimiz daha 
ölmüıtü. Bunların haıka bir tarafta 
muh&rebeye gırıımiı olduklarına 
dair ıahidleri, vesikaları vardı. 

EylUI ayında, vasati olarak, bölü· 
ğümün mevcudu 120 kiti idi. 

Pilevnenin içinden geçtik. Kasa
baya bir takım gülleler dütmüıtü. 
Fakat hasar fazla değildi. Kasaba
nın arzettiği manzarayı tasvir kud -
retini kendimde bulamıyorum. 

Sokaklar, artrk, sokaklıktan çık· 
mıı, birer dere, birer ırmak olmuş
tu. Hiç bir taraft& sert toprak kal· 
mamııtı. Biraz ruzgi.r esince, bütün 
ağaçlardan sular dökülüyordu. 
Oıtümüzü batımızı daha yeni ku

ruttuğumuz halde evlerin olukların
dan inen ıularla yeniden aırıl ırk

l&m oldukça küfürü basmaktan 
kendimi alamıyordum. 
Köıe hatlarındaki bloklara ha· 

kınca, polis hariç, aklıma Londra 
sokaklarını hatırlattı. 

Üzerinde kasaplık hayvanlar gibi 
üst Üste yığdmıt. çamurdan, kirden, 
kandan tanınmaz hale gelmiı, inil
deyen yaralılar!& dolu araba kafile • 
!eri, öte taraftan gelen bir baıka ka· 
file ile karıılafıyorlardı. 

Bazı köıe baılarınd& yakılmıı olan 
aletlerin sarı ve titrek alevleri gece
njn zifiri karanlığını yer yer dağıtı
yor ve bunun ııığında biribirlerini 
kov&hy&n gölgeler, bir takım hay&· 
Jetleri andırıyordu. Bu ateıle biraz 
görünen evler esrarengiz devlerle 
dolu ııibi idi. Çeıid çeıid çehreler 
kimisi bir ıeytana, kjmisi bir meleğe 
benziyordu. Hele konutulan dillerle 
buruı bir Babil kulesini andırıyor
du. lnsanlar, ruıç.a ,romence, türkçe;ı 
&rabca, çerkesçe ağlıyor, küfür ve 
dua edjyorlardı. Arabacılar, bir an 
önce gidecekleri yere varabilmek İ· 
çin ııayret ediyorları önlerine çıkıp 
engel ol&nl&rla kavga, hatt.i döğüf 

ediyorlardı. 

Yükselen ıesler arasmd& bulgar· 
ca, fransızca ve ne oldukları belli 
olmayan lehçeler duyuluyordu. Beri 
taraftan bu ana b&ba gününde bot 
yere intizamı temine uiratan bir al .. 
man cerrahınm kaim .eli geliyordu. 
Bir kaldırımda duran bir ingiliz dok· 
toru, öteki kaldmmdaki bir meslek 
arkadaıma ıersem arabacının yara .. 
lrlar getireceğine ölüleri yükleyip 
getirdiğinden b&hsediyordu. Her 
hastanenin önünde yüklerini boıalt • 
ma.k için nöbet bekleyen bir sürü a· 
ra.ba ıırala.nmıf duruyordu. Bütün 
bu itler yapılırken yanan bir &tef, 
ıtık veriyordu. Üzerinde kızıl bir ay 
bulunan ıslak bir bayrak, direğine 

yapıfmıfh. 

Bu tarafta canla batla çalııan türk 
yerliler, öte taraft& korkudan titre· 
yen bulııarlar vardı. Bu bulgarlar i • 
çin vaziyet ne kadar değitmiıti: 
Dün ümid içinde, küatah ve ımıarık _ 
idiler: Şimdi bir korku uçurumunun 
kenarında titriyorludı. Tabyalarma 
gibnek üzere her yandan müfreze· 
ler geliyol'du. 

(Sonu v&r) 

Yeryüzünden 
merakh .resimler 

Hem harb, hem zerafet 

Yukardaki resimde düşmanlariyle 
harb eden, silah atan İspanyol kadm· 
larını görüyorsunuz. Fakat gene saç
lardaki ondülasyon ihmal edilmemiş
tir. 

Sun-Yqt-Senin hey_keli 
• 

Sun· Yat • Sen, Çin cumhuriyeti
nin kurucusu ve yeni Çinin milli kah
ramanıdır. Çini yıkmadan evel, onun 
heykelini deviren japon askerleri, ba
kınız, ne kadar keyif içindedirler 1 

Çin sedleri ! 

Bir zamanlar Çin sedleri aşılmaz 

manialar sayılırdı. Şimdi bu tarihi 
duvarlarda gülle ile gedik açan japon 
ların ne kadar kolayca onu aştıkları
nı ıgörüyor musunuz? 

BOTANiK TERiMLE RI ı ı RADYO 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Ankara 

Osmanlıca -Türkçe 
Kılçıksız buida:r - (Bl6) 6peautre -

Kaplıca bulday 
Gamd - Gaine - Kın 
Kınnabiye faıileıi - Datiıcac~eı - Sarı· 

lı.endirler 
Kırızantem - ChrysantbEme - Kasım· 

pa.tı ( Kırızantem) 
Kırlilesi - Herbe du vent - Kır lileıi 
Kırmızı alklar - RbodopbycCeı - Kızd 

.su yosunları 
Kırmızı oyah alklar - FloridCeı - Kı

zıl oyall su yosunları 
Kırmızı yükıük otu - Diiitıle pourpre -

Kırmızı yüksük otu 
Kısaiye - Cucurbitaleı - Kabal.sdar 
Kısatülhımar - Elater - Eıelt. hıyarı 
Kışır - Ecorce - Kabuk. 
Kıvırcık alklar - ChladophoracEeı -Kı· 

vırcık. .su yosunları 
Kıvırcık baılihına - Cbou-pom.me friıC 

- Kıvırcık. başlahana 
Kızıl a&aç - Aune - Kızıl ağaç 
Kızılcık aiacı - Cornouiller - Kızılcılı. 

alacı 
Kibariye - CapparidCeı - Gebre otları 
Kimyon - Cumin - Kimyon 
Kiraz aiacı - Cerriıier - Kirez •lacı 
Kirpik koçauhlır - Spara:aniacees -

Kirpilı.koçanlılar 
Kişni' - Coriandre - Kişniş 
Koçanımsılar - SpadicifJoreı - Koçan

sılar 
Kokulu çayır otu - Flouve odorante -

Kok.ulu çayır otu 
Kokulu menekşe - Violette odorante -

Kokulu menekşe 
Koloni - Golonie - Yığınak 
Koranyaniye - CornacCes - Kızılcıklar 
Köknariye - ElıtinCes - Subiberleri 
Köknar - Sapin - Köknar 
Kromosom - Cbromoıome - Kıomo

zom 
Kurt bairı - Tro~ne - Kurt bağrı 
Kuı burnu - Eılantier commun - Yaba

ni gül, kuşburnu 
Kuı konmaz - Aıperge - Kuşkonnıız 
Kuzu mantarı - Morille - Kuzu gObele

ği 
Kuzu kulağı - Oıeille - Kuzu kulatı 
Küçük ıalgam - Navette - Küçük s•l· 

gam, şalgamcık. 
Küçük baldıran - Petite cigue - Küçük 

baldırcan 
Küçük ııırıan. - Ortie brO.lante - Kü

çük ısırgan 
Kükürtbakterileri - TbriobactCries -

Kükürtlü bak.teriler 
Küreviye - GlobulariEeı - Top~ç çi

çekleri 
Küsküt - Cuıcute - Küsküt 

L 
Llbada - Patience - Ubadı 
Lahla.iye, zehirli zambaklar (acı çiidem-

ler) - Colchicacees - Alulu zambak/ar 
Llhanı. - Chou - Lihna 
Leblabülarz - Lierre - Sarmaıılı. 
Leylak - Lilaı - Leylak. 
Liken - Lecanore - Dıva.r yosunu 
Limon aiacı - Limonier (citronicr) -

Limon •lacı 
Llle - Tulipe - Lile 
Lariçu çamı - Pin laricio - Lariçu çamı 
Lavanta - Lavande - Lavanta 
Lazebeliye - AmarantacCeı - H orozi-

biklui 
LiıanüJhayye - Ophiocloııee1 - Yılan· 

dilleri 
Litrısiye - Lythraceea - Kınaafaçları 
Lökıplaıt - Leuoplasteı - Lök.ap/a.st 
Lüfah - Bellandone - Güzelavrat otu 

M 
Maddei hadra., klorofil - Chloropbylle -

Klorofil 
Mahmude - ScammonEe - M abmude 
Maniıa !ilesi - An~mone - M anisı liJe .. 

•İ 
Mantar meıeıi - Chene li~&e - Mantar 

meşe.si 
Mındarina aiacı - Mandarinier - Man· 

da.rina atacı 
Manolyısiye. - MaanoliacEes - Manol-

yalır 
Manyok - Manioc - Manyok 
Maydano:ı - Perıil - .Maydano:ı 
Muı - 'l'buya - lıl a:ıı 
Mızı meıeıi - Ch&ne deı Teinturierı -

Mazı meıe.si 
Mebhaıüleıkll - Morpholoıie-Morfo. 

loji 
Mebizi ili - Ovaire ıup~riur - Yumur· 

talılı iUtte 
Mebizi esfel - Ovalre lnfErieur - Ya

murtalılı altta 
Mecmuai niıaiyet - GynEc6e - Diıı or· 

ıın 

.Mecmua71 azayı tezkir - Androcf:o -
Ercik. takımı 

Meforrülkelbiyo - Apocynachı - Zık· 
kumlar 
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Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
Wıhı ve tahlili 

Yüz metre kare miktarın
Arğ = Are da bir yeri ifade için kul-

lanılan fransızcı (are) 
terimi )itince mesafe, boı yer manaıına 
(arca) sözünden a.lınmııtır. Bunun da eti
molojisi yoktur. 

Halbuki türkçede bununla ilcili birçok 
sözler var: 

Yer = manaları malUm 
Ara = fasıla, mesafe, meydan 
lrai, ırak = fasılalı, mesafeli, uzak 
Iraklık = mesafe 
v.s v.ı 
Esasen bunlardan meıeli (ara) kelime

ıini semantik bir analize tlbi tutacak olur
uk bundan, garp dillerinde kullanılan (ıre) 
tabiriyle kastedilen mananın ~ıktıiı görü
liır. 

Ara = ai + ar + ai 
Burada ana kök mesafe ve vüı'ıt anlamı

na celdi"ine a:öre ikinci unıur olan (ar) bu 
vus 'ati mukarrer bir hale ıokar, sondaki 
(at) da mukarrer olan bu vüı'ati iıimlendi
rir. 

(Aiarağ), fonetik icabı, bizim dilimizde 
(ara) ve (ari) olduğu gibi garp diyalektle· 
rinde de (are) olmuıtur. 

En.sen garp kitaplarında bu kelime için 
hiç bir etimoloji yapılmadtiı unutulmama
lıdır. 

7 7 7 7 77 PO PO .. 
Melez çamı - Mi:Ieze - Melez çamı 
Mesturülbüzur - Ancioıpermeı - Ka· 

pılrtobumlular 

Meptunetülkavaim - EmpetrCes - Kar-
gaüzümleri 
Merıin - Myrte - Mersin 
Meıe atacı - ChCne -Meıe atacı 
Meşime - Placenta - Etene 
Meyan kökü - RCgliııe ılabre - Meyan 

kökü 
Mııır - Majs - Mı.sır butdıyı 
Mildiyo hastalıiı - Mildiou - Mildiyu 

b.aştalığı veya bal pronospurası 
Mineçiçekleri - VerbinacCeı - Mineçi· 

çekleri 
Mirasiye - Myricacees' - Mum•laçları 
Miıelium - Myc~lium - Göbelek. ip/icili 
Mucibei helezoniye - Cyme helicoide -

Burm• k.ömey 
Mucibei unkudiye - Cyme - Kömey 
Muhafazi büzur - Conceptacle - Türtt· 

me datarcılı 
Muh, Jüb - Moelle - Öz, ililı. 
Muıtabiye - Acacia mimou. - Mimoza 

(1.üsken alacı) 
Muıtiye - DipıacCeı - Tarak.otalrı 
Mu§muJa aiacı - Niflier - Muımula •· 

lacı 
Muzıye taıileıı- Muaaceeı - Mu.sıar 

Mücehhezei maiye - HydrocharidCes -
Kurbılalok.maları 

Mülteıikulvilreykatı tüveyciye - Gam
opCtalı 

Müteferrikul vüreykatı tilveyciye. - Di· 
aJypetales - Ayrıyapraklı tümeçliler 

Mütekabilülkadem - Antipode - Taban
tabana 

Müzdeviç alklar - Coniucuies - Kavu
şur au yoıunları 

N 
Nabliye - Palmierı - Hurmalar 
Naidiye - Naiadac~et - Superileri 
Nane - Menthe - Nane 
Natamam futur - Funsi imperfectl -

Gelişmemı'ı cöbelelder 
Nebat - Plante - Bitki 
Nebatatı iptidaiye - Protophyteı - lJJı.. 

•111 bitkiler 
Nebatatı zatilbüzur - Spermathopbyteı 

- Tohumlu bitkiler 
Nebatatı süfliye - Pl&nteı infirieurM 

- A$afı bitkiler 
Necliye - Gramineeı - ôaelı.inlır 
Nerkiıiye, serenler - Amaryllidacteı -

Ner6isler 
N eıci kavi - Collenchyme - P~lı.dok.u 
N eıci daimi - Tinu permanent - Sü

reldolı.u 

N eıci lif! - Proıenchyme - Tel•idoJtu 
Neıci temeııilıt - Tiısa. d'aııimilıtion 

- Ôzümsey doJtusu 

Öğle N~riyatı: 12.30 MuııJ. 
neıriyatı - 12.50 Plik: Türk rn":J 
halk ıarkıları - 13.15-13.30 Dahili 
el haberler - 17.30 - 18.30 İnkıli'!...ı 
Halkevinden naklen (Mahmut ~ 
kurt). 

Akıam N~riyatı: 18.30 pllt. 
yatı - 18.35 1ncilizce ders : Azinı• 
19 Türk musikisi ve halk şarktlar~.:..ıl 
le Çakar ve arkadaşları) - 19.30 ~ 
ve arapça neşriyat - 19.45 Türk 
ve halk ıarkıları (Servet Adnaıı 
daşları) - 20.15 Spor konuşmafl• 
mettin Kırıan - 20.30 Plikla dan• 
ıi - 21 Ajans haberleri - 21.15 S. 
lon orkeıtraıı: 1- Mozart: Fantai'11 

ique. 2· Lacome: Suite, Cotillon. ~ 
rer: Liebeırecepte. 4- Thomas: ; " 
ıtraubzene. 5- C. Faranck: Danıe V.: 
21.55-22 Yarınki proıram ve İstiklil 

Iııtanbul : 

Öğle N~riyatı: 12.30 Pliiılf 
muıikisi - 12.50 Havadiı - 13.0S 
türk musikisi - 13.30 • 14 Muhteli 
neıriyatı. 

Akşam N~riyatı: 18.3-0 çJ 
masal; Bayan Nine - 19.00 Kriftl~ 
mın kızı Nihal - 19.30 Radyo fonik _af 
Eminönü halkevi gösterit kolu ta!.':aı 
- 19.SS Borsa haberleri - 20.00 Pi 
arkada,ları tarafından türk muıikisi Jt 
~rkıları - 20.30 Hava raporu - 20·:.M 
Omer Rıza tarafından arabça aoJP. 
20.45 Belrna ve arkadaşları tarafın~,t1 
musikisi ve halk ıarkıları (Saat a~ 
2t.1S Radyo tonik temsil stiıdyo or~ 
refakatiyle (Madame Buterfly) - ZV:. 
jans haberler - 22.30 Plikla sololar. 
ve operet parçaları - 22.SO - 23 Soa. 
ler ve ertesi a:ünü.n proeramı. 

Avrupa: 

OPE~A ve OPERETLER: 12 H~ 
ve diier alman istasyonları - 13.10 
na - 22 Stokholm. '-

ORKESTRA KONSERLER! ve ::ııı 
FONİK KONSERLER: 12.45 Liik•:;. 
- ıs.ıs Prai - 19.10 Bertin. Kolo. ~ 
19.35 Viyana - 20 Hamburı - 21 ~ııl 
ıel 1 Roma - 21.15 Stuttgart - 22 LoP' 
Reıional, Varşova. .J 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münih- 17 P' 
münıter - 20 Sottenı - 20.35 B~ 
21.35 Viyana - 22 Pariı - P.T.T. .A 

SOLO KONSERLER!: 15.25 H ,. 
- 16.lS Varıova - 19.20 Droitvich -;"" 
Stokholm - 21.20 Münib - 21.40 K .... 
- 24 Stuttıart. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı V. S.)' 

Breslav, Hamburı - 8.30 Breslav -
Frankfurt - 20.30 Stokholm .-" 

HAF1F MÜZİK: 6.30 Bedin, Fr~ 
Stuttıart - 6.30 Münib - 10.30 JI "":,1, 
- 12 Kolonya, Laypzia:, Münih, S~ 
- 14 Stutta:art - 14.10 Frankfurt, ~ 
- 14.lS Ber1in, Kolonya - 15.35 Be~~ 
16 Breslav, Frankfurt, Hamburc, 1'91., 
berı1 Stutta:art - 17.10 Münih - 18 ~ 
- 19.10 Hamburc, Stutta:art - 20.30 F~ 
furt - 21 Tuluz - 21.30 Hambur• -
Kolonya ve diier alman istasyonları. 

HAL KMUStK!St: ı I.30 Stutt~ 
17.S Stokholm - 18.10 Varşo•a -
Stuttıart. .,, 

DANS MUztGI: 20 Münib-21.d''
ranaa. - 23 Krakovi, Lemberı, Milao;'.,1 
23.5 Budapeıte - 23.25 Landon • ReY 
- 24 Droitvicb, Lüksemburg. ~ 
~~~~~~~~~--' 

Nesil - GCnCration - Döl 
Nevi - Espece - Tür 
Nevruz otu - Linaire - Nevruz o_fd.111 
Nilüferler - NymphiacEes - Nıl'lllr. ,., 
Nilüferler - NCnuphar - Nilüf11r ]{.11 
Nıpsta buidayı - Amidonnier - ır 

tı buğdayı 

Nümune - Echantillon - Örneklik. 
Nüıi - Suc - Özsu 
Nüveyt - Nucl~ole - Evincik. '*" 
Nüvei Müvellide - Noyau reprodU 

- Üretken evin 

o 
Oosmiıetler (futurubeyziye) - Oo~ 

teı - Yumurtaerk..lı cöbelekler ,,, 
Orobınhiye - OrobanchacCeı -

va.rotları 

o 
Ömiıet - Eunmycetes - iplik ıöb,ııt ,., 

''- Ben, ıizden ayrılır ayrılmaz hemen eve 
döndüm. Mutlak& bir batkasmı takib e-iı ola
caksınız; gece, farkına varmadınız. 

"- Zannedermiıiniz ki, ben sizi baıka biriyle ka
rıttırayım? Karanlıkta olsun, aydınlrkt& olsun; u
zaktan ve y&kmdan; yalnız, y&hud da binlerce ki
tilik bir kalabalık içinde oizi derhal tanırım. 

BİR SÜRGÜN 
-v,• içinden bir takun nusralar terennüm ediyordu. Bu, 
bir ölüm hastalığı olsa bile ona vız gelirdi. Çünkü Arlette 
onundu, Arlette onun olacaktı. Arlette ona, ıöz vermit• 
ti. Dud&klannın üstünde hala onun dudaklaruun ıslak• 
biuu duyuyordu ve saçlannın yanık saman kokusu V9 

rerd&nmm "fondan" tekerleme kokusu h.ila burnunclıı 
idi. V • ha.talık uzun sürerse çok daha iyi olacaktr. ZU-.. 
Arlette daima y&nında bulunacakh. Ona bakacakb .. 
elleri her rün, kendi alnında ve ıakaklannda dolaıacaktı. 

Genç kız, ilk defa olarak batını önüne iğdi. O. 
bürü, gittikçe düzelen bir sesle dev&m ediyordu : 
''- Dün gece, benden ayrıldıktan aonra her nere 

ye isterseniz gidebilirdiniz ve gideceğiniz yeri ba· 

na ıöyle:meğe mecbur değildjniz. Neden yalan IÖy· 
!emeğe lüzum gördünüz. itte, beni bütün gece mu 

azzeb eden bu oldu. 
Arlette : 
''- Sizi temin ederim ki, diye batladı. Sizi temin 

ederim ki, ilk niyetim hemen eve dönmekti. Fakat, 
havayı o kadar hot ve serin buldum ki, biraz dol&t· 
mak arzusundan kendimi menedemedim. Zaten, 
beni, her hangi bir yere girerken gördünüz mü ? 

Ve encliıeli bir hakııla doktor Hikmeti süzdü. 0-
bürü: 

"- Hayır, dedi. Bunu görmeğe, kendimde ne 
hak, ne ihtiy&ç duydum .. Biliyol'dum ..•.. 

Arlette, sesinde bariz bir ihtiraz!& : 
"- Neyi, neyi biliyordunuz 1 ... diye sordu 
Doktor Hikmet, zaten çok ileriye gittiğini hi,.. 

aetmitti. Mile Lavaliere: 
"- Anladım; dedi. Mutlaka, Albert size bir ta· 

kım masallar &nla-ıı olacak... Bildiğiniz §eyler 
bundan ibaretse .• 

Deminki mahcup ve ta.ıkın tavurlu küçük kız 

yavaı yavaı sert bir kuvvetle konutınağa bathyor. 
du ve demin, b&kıtlarmı gölieleyen uzun, klVın:ık 

-77-

kirpikleri bir çiçek etrafındaki küçücük vüreykıı.lar 

gibi açılmııtı. Gözlerinde, kıymetli tatların oert 
parıltıları vardı. 

Doktor Hikmet : 
·•- Albert'in yüzünü haftalard&nberi hiç gör-

medim; dedi. 

" - Fakat, bir vakitler aranız pek iyi idi. He
men her gün buluturdunuz. O yılan, kulağınız& o 
11ralard& bir ,eyler fısl&mıf olacak.. Zaten bana 
kartı bütün o aoğuk ve katı muam.elelerinizin, o 

küskün ve sitemli tavurlannızın ve nihayet dün 
akıamki feveranmızın man.i11nı ıimcli anlıyorum. Al· 
bert denilen o zavalh oğl&n beni bir kaç defa bir 
tanıdık!& göl'dü diye .... 

Genç ad&m Arlette'in sözünü kesti: 
"-Rica ederim; beyhude yert: sinirlenmeyiniz; 

dedi. Bildiğimi ban& Albert öğretmiı veya ben 
kendim görmüt olayım, sizden huna dair in.hat al· 
mağa biç bir hak ve salahiyetim yoktur. Ar&mızd~ 

ahhablıktan batka bir münasebet var mı? Siz, her 
ne isterseniz yapmak serbestliğine malik değil m>· 
sin.iz ? 

Genç kız, hir az yumuta-aia çahıtrğı bir oeıle: 
"- Yok, amaı dedi. istemem ld, benim lialdum-

YAKUB KADRi 

da hir takım yanhı ve fena fikirlere sahih ola11nız. 
Çünkü, aizin opinion'unuza büyük bir ehemiyet 
veriyorum. later inanın, iıter inanmaym ! 

Doktor Hikmet : 
"- Teıekkür ederim, dedi. Fakat ben ... , Fakat, 

ben .•.• Size k&rtı bituaf bir adam delilim ki, ıizin 
hakkmızda objektif ve t&m .idaletçe bir fikrim ola· 
bilıin •... Beni ma:ııur görmeliıiniz, 

Arlette, yerinden kalkıp renç adama Yftklaıtı 

ve elini saçlarmm Üıtünde gezdirdi : 
"- Anlıyorum, zavallı doıtum, anJıyorwn. 

Ve Doktor Hikmet, eliyle yüzünü avuçlarmm i
çine ıı.larak hünrür hüngÜr ail&dı. 

-XXIII-
Doktor Hilanet, o günün akıamı 39 derece ateıle 

yatmağa mecbur oldu. Bir hekim 11fatiyle bunun sebe
bini benü.z teıhis edemiyordu. Bu, belki reçirdiii bütün 
heyecıınlarm neticesi olan bir sinir buhranıyclı ve ya· 
hud .. Ye yahud Mme. Margueritte'in lokanta11nda yedi· 
ği yemeklerin, içtiii içkilerin, böyle ağır Jeylere alııına
nuı midesinde tevlid ettiği bir haznn11zlıktı. Her ne 
olursa olsun, Doktor Hikmet, hastalığına pek o kadar 
ehemmiyet vermiyordu Ye bu yÜksek ateı içinde bir nevi 

ruh w kala ..lnliiiyle yatıycıe da. Adeta what siblJ'" 

Bu tatlı hulyalar içinde derin bir uykuya daldı. Va
kıa bu, rahat, sakin bir uyku değildi ve bir takım acaib 
kabusumsu rüyalarla bulanıktı. Fakat, sabahleyin göz• 
!erini açınca kendini hemen hemen iyileımiı hiuetti. 
Vücudunda, en 11hatli ııünlerinde bile duymadığı bit 
dinçlik v&rdı. Kalkmak üzere idi. Bununla beraber, bit 
kere daha tennometro'ya danııaynn dedi. Bir de baktı 

ki, ateıi "38" e yakındrr. O vakit, içine bir fÜphe dütlÜ
Kendi kendine: 

"-Bunu beğenmedim; dedi. 

Zaten son nmanlarda halini pek iyi bulmuyordu. 
Hrzlı yürüdüğü vakit göğıünde hinettiği darlık, arad• 
bir kesik kesik öksürmeler, ve vücudunun gittikçe ku.

vetten dütn>esi, onca, hayra yoruhnaaı müıkül bir !il• 
kım alimetlerdi. Vakıa hiç bir vakit t&m sıhatli ve gür
büz bir adam olduğunu hatırlıımıyordu. Çocukluğu bir
çok hastalıklarla ıeçmiıti. On üç yaıına doğru bir plöre

zi'<len uzun uzadıya yathiını habrlıyordu. O yaft&n be

ri bir türlü kendini toplıy&m&mıf umumi bir zayıflık .,. 

iıtahsızık içinde Y&f..Ufh. Ve bu y&rrm yaf&Y•t• o kr 
dar alıfm!fh ki, bunlan batka türlü bir yaıama tarzı, bir 
Y....- teVlci olabileceiini tahmin edemiyordu. Nitr 
lcinı, leı-lroyu yıırine koyduktan oonra: 

(Sonu .sr) 
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Francala mı, ekmek mi? 
Eski, pek eski mesele. lpokrat 

hekim ekmeği, hem de esmer ek
meği tercih eder. Haksız da değil, 
çünkü esmer ekmekte glüt.en da~a 

ktur Fosforu daha zıyadedır, 
ç.o ' • 'd' I · d bes-lezzeti de daha ıyı ır. yı e 
ler. 

Fakat francalayı daha üstün tu· 
tan Colimus bekim de haksız •YJ· 
lamaz, çünkü francala dah~ ~eya~-
d ... tiha açar daha nafıftır, mt• 

ır, lır , b . . 
deye ağırlık vermez, da a ıyı m~-
yalanınııhr, daha kolay hazmedı· 

lir. k' · Ih . Bizim büyiik türk he ınn nı • 

S. . . fırancala da, ekmek de ye-ma ıçın f'k . 
nilecek §eyler değildir. O~un ı rı· 

.. en iyisi peksimettır. Onun 
ne gore .. k" k : 
da büyiik hakkı var. Çun u pe s • 
met insanı fırancaladan da, ekmek
ten de daha iyi besler, hem de ~a~a 
kolay hazmedilir. Büyiik . hekım~n 

nmda yapılan peksıınetlerın 
zama . d'k' 
terkibini bilmiyoraak da. 111? ı ı 
peksimetlerin içinde su nısbetı ek· 
meğe nisbetle ii i defa daha ~z! b.ı
na karıılık azotlu maddeler ıkı d~
fa, ıeker verecek maddeler de b :~ 
buçuk defa fazladcr. İnsanlar, 1bnı 
• Sinanın sözüne uyarak ekme~ Y·~· 
rine her vakit peksimet yemege I\• 

lıısalar daha az hacimde daha iyi 

beslenirler. 
Bundan baıka büyük dit üstadla· 
dan bazılarının dediklerıne gÖ· :O medeni memleketlerde dit hall

talıklarmm gittikçe çoğalması me
deni insanlarm yumuıak e~ek ye
melerinden gelirmiı. D~ıma k~t: 
yeseler diıler vazifeleri~ .. daha ıyı 

.. ekler daha az çuruyecekler· gorec ' d" .... · o halde peksimet ıı çurum"'· 
mıı. b. ·r l sine kartı da koruyucu ır ı aç o a· 
cak demektir. 

Ancak ıunu da bilmeli.yiz ki, b~
tün insanlar ekmek yerme peksı
met yemeğe ahıırJar&a, toprakla.r! 
geni§ bir tek memlek~tin, d~>';a~a
ki baıka memleketlenn hepsı~, ık 
tisacJ bakımından, kendine esır et· 
tiği gündür. Çünkü, timdi her mem 
leketin ekmeğini kendisi yapması, 
buğdayını da az çok kendi toprak · 
)armda yetiıtirmesi ekmeğin bayat· 

İ ngilterede 
şiddetli 

'fırtınalar 
Londra, 16 (A.A.) - BUt~~ ~ngil.~e

rede şiddetli bir fırtına huküın su~· 
ınektedir. Rüzgarın sürati saatte yü.z 
kilometreden fazladır. Fırtına, s.eyrı· 
ıefaini tehlikeye koymuıı ve bırçok 

dd~ hasarlara sebeb olmuştur. 
ına ı b' .. 

imal ekspresi, iş_aretl.erden ırının 
Ş .. . e dü mesi yiıziınden bazı ha· 

hat uz~rın ş teehhürle gelmiştir. 
ıara ugrarnış ve 
İm erial Airvay, Paris tayyare pos· 

p i le durdurmuştur. Bu 
talarmı tamam Y • t Londraya 

b d layı Parıs en 
sebe ten o k . tinde bulunan 
tayyare ile gelme n~~ mecbur kal
B. Eden, trenle seya a e 

mıştır. 1 1 da'dan İngiltere· 
B de Valera, r an l· 

. ken şiddetli fırtınaya tutu ye geçer 

laması sayesindedir. Ekmek bayat· 
ladığı için hiç bir zaman, hiç bir ye
rin ihracat malı olamamıı, ekmek 
tröstü yapılamamııtrr. lnaanlı-r ek
mek yerine peksimet yiyince, Ame· 
rika gibi toprakları geniı, hem de 
hala bot bir memlekette en ucuz 
buğday yetiıtirerek en ucuz peksı · 

met yapmayı tröst haline getirmeğe 
hiç bir engel kalmaz ... 

Bereket versin ki, timdilik, insan· 
larm lbni Sinanın sözüne uymağa 
hiç niyetleri yoktur. Şimdiki halde 
ihtilaf yalnız fcrancala ile ekmek a· 
rasrndadır. 

Bir aralık fizioloji hocası Mağen· 
die iıe karııarak methur köpekle
rinden birini yalnız ekmekle, biri
ni de yalnız fırancala ile beslemit 
ve yalnız fırancala yiyen köpeğin 
55 gün içinde öldüğünü göstererek 
insanlara frrancala yememelerinı 

tavsiye etmişti. Bu meıhur tecrübe 
zamanında haylıca ehemiyet ka
zanmıısa da, onun ne dereceye ka
dar tatbik edilebileceği düıünüle
cek ıeydir. Bir kere, fırancala ile ve 
ekmekle beslenen o zavallı köpek
ler kemik kemirmeyi elbette tercih 
ederlerdi. 

Sonra da insanla hayvanlar ara-
11nda vücudün iılemesi bakımından 
bir çok benzeyişler bulunmakla be· 
raber, insan oğlu dünyada bu kada: 
medeniyet kurduktan aonra, kend=· 
ni hayvanlardan ayırdetmeğe hakkı 
olsa gerektir. Böyle düıünülünce de 
fırancalanm daha ziyade hoıa git
tiği ve insanı ekmek kadar besle
mese de batka yemeklerden yemek 
için iıtiha açtığını inkar etmek ka
bil değildir. 

Buna kartılık her gün yalnız fı
rancala yemek insana inkıbaz verir. 
Ekmek onun aksine tesir eder. 

O haJde okkalık • yani kiloluk • 
ekmekten hotnudsanız onu ye· 
mekte devam edeniniz Fıra.ncall'l 
daha ziyade hotunuza gidiyorsa 
haftada bir kaç gün de ekmek yer
siniz. Böyle yapınca iki tarafı d.l 
memnun etmiı olursunuz. Peksemcı 
te gelince, onu yemek mecburiyeti
nin hiç geJmeme&ini hep birlikte te
menni etmeliyiz. G. A. 

Er:zurumda spor 
Erzurum, 16 (A.A.)- Spor hareket· 

leri faaliyetle devam ediyor. 
Kayak sporuna fazla rağbet vardır. 

Aza sayısı şimdiden 100 ü geçmiştir. 
Avcılar kulübü sürek avlarına baş

lamıştır. 

Atletizm müsabakalarına valinin ri
yasetinde devam olunmaktadır. 

Tek adım uzun atlamada Basri birin· 
ci, halatta Erzurum gücünden Hultlsi 
ve 3100 metrelik kar koşusunda 14 da· 
kika ı saniyede Halkspordan Nusret 
birinci gelmişlerdir. 

Voleybol maçlarında avcılar kulübü 
Erzurum gücüne karşı 15-0, 9-15, 15-12 

ile üstün gelmiştir. 

muş ise de vapur salimen İngiltereye 
varmıftır. 

Dorset sahillerinde bir çok vapurla
rın tehlikede olduğu sanılmaktadır. 

Fırtınanın bugün öğleden evel dinme· 
sine pek ihtimal verilmemektedir. 

«KESİK BASLAR 
yazan: Edgar W allace 

33 
mınkilere benziyen dört dıvardan 

ınakyajı altında ren· .. kkebti Orta tarafında toprak, 
'Genç kızın, ;;r~ u belli değildi ise ~~r.~ k apt~ki obUslerin açtıklarını ha

gi uçmuş ~ ug ötürdüğü eli tiril ti- buyl u ç honi gibi bir delik gorı.inı.iyor-
de ağzına dogru g tır atan v. .. • d h 

· · · d .F kat bu deligın ustu e, er tarafı 
nl~~t;~~~~t ~Özüne devam ederek: ldı d~bi :tlarla örtülü idi. Kocaman ka

- !s.te kelepçelerin sırrı anlaşı , ~aı:r ve bir ağacın da dalı Brıks~nın 
. :.: .. .. ı'lişti. Burada kolayca saklan-

dedı ld . gozune k' B 
·. hemen söze atı 1 • • k kabildi. Muhakkak ı ag yara· 

Brıksan, . d farketmış- ma v tmak · · 
k ki bunu sız e . 1 nı ve yorgunlugunu unu ıçın 

- Deme k klarını I· arı . . z· B "k . t bu kt"lepçe ın . . .. lerce dinlenmıŞ.tl. ıra rı san, 
dıniz? .Eve , da' klora! bütilik şişesını hgun anda hiç kimsen.ın görmemış oldu-
zah edıyorse ayv · d · 
· h · or Ad r ğu bazı degışiklikler gonnuştu: erı-
ıza ~tmıy b'.'yle konuşurken e ın . urası burası kesilmiş ve bir kulak 

Brıksan, 0 onun sıcak taz· nın ş 
lini eline almıştı ve . ·ıadesın· yırılmıştı .... 
'k' d lelade bir aempatı 1 Kuleden inip Knebvortun yanına 

yı ın e a 1 u tu. . 
den fazla bir şe} bu m ş geldı. . • 

K ktunuz mu? v .d. ? Knebvort tereddudle: 
- ~.r h' korktum. Bag'rnı 1 1

. 
0 

k' _ zan edersem bu günlilk ancak bu 
- Mut ış T lunin edeıım ı . v• d d H ada a E t Bağ'dı. a kl 1• kadar çalışabılecegız, e ı. av • 
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Çeviren: Kerim Bilkey -16-

Seyirci sıraları sahneye dönüyor. Seyirciler ak· 
tör oluyor. "Vur, kır", sonsuz bir tarafgirlik hü
küm sürüyor. Artık kabiliyet değil, ıtın M>nuna 
bakılıyor. Müsabakaya değil, neticeye. 

''Vur, kır" bokstaki, koıu pistindeki, tenis kor· 
tundaki hadiseler yığını teshir etmi§, harekete ge· 
tirmiı, değiıtirmiı, kaynatmıı, fıkırdatmıttrr. F ev
kalade sinirli, fwkalade gergin bir hava yaratıl

mıt. Dünyada her hangi bir ıeyden daha fazla 
spor hadiselerine alakadar olan, spora candan 
bağlanan insanların yaşadığı, yalnız bu memleket
te hatıra gelebilen bir hava, yalnız Amerikaya has 
olan bir hava. 

Alaka tavsamıyor. Seyirciler bir defa kaynaştı· 
lar, tepreştiler, çileden çıktılar mı, bir türlü yatı· 
ııp kendilerine gelemiyorlar. Hava sinirli ve git 
gide fazlalaııyor. Alaka tavsamıyor. Cereyan tek· 
rar aktörlere dönüyor. 

Fevkalade olan hava fevkalade bir kabiliyet u 
yandırıyor. Bundan doğan : Heyecan. 

Yığın koskocamanın, umulmıyanm doğumunu 

istiyor. Heyecan doğuyor. 

Madison Sguare Garden 
Altı günlük bisiklet yarıılarmdayım... Madison 

Sguare Garden dünyanın en büyük spor sarayıdır. Muh
te§em bir bina. Dağ gibi. Metre murabbaına bakmadan 
fevkalade israfla yapılmıf. Amfiteatra} yükselen bir par· 
ke ve iki sıra loca. Yirmi bin kitiyi bol bol alıyor. Herkes 
her yerden göreb:liyor. Saat gibi itleyen bir Vantilasyon 
tesisatı var. Öyle ki, bu koıkoca binada, bazı Avrupa 
spor saraylarındaki gibi, ter, sıgar dumanı ve eski elbise 
kokusu yok. Ziya rcklamiarı, bir kontröler ordusu, mu· 
azzam bir te,kilat. 

Binanın içinde elli kitilik bir zenci caz orkestraıı 

çalıyor. 

Bisiklet ko§ucuları pistin etrafında dolanıyorlar. 

Oparlörde bir adam koıu:yu takip ediyor. Adeta kotunun 
konferanıiyesi. Kotuculardan birisi ıahadan çekilir çe· 
kilmez bu bisikletçinin kim olduğunu; kaç metre kazan· 
drğını, yerine kim.in geçtiğini, kimin irimi kovalayıp av

ladığını, hulasa yarı§ın nasıl ko§ulduğunu hemen anla· 

tıveriyor. 

Bisiklet ko§uculan pi.tin etrafında fır dolanıyorlar. 

Caz orkestrası, Spikerin sesi, yan§, bütün bu avlayı§lar 
ve avlanıılar: Her ıey seyircileri heyecanlandrnyor. 
Halk bağırıyor, çağırıyor, haykırıyor, titriyor, ortada ne 
olup bittiğinin farkına varmıyor. Ama her halde ortada 
olup biten bir ıey var. Zaten maksat da bu. 

Yanı entemaıyonal. Fransızlar, belçikalılar, alman· 
lar, İtalyanlar, İsviçreliler ve bir kaç da amerikalı kotu· 
yor. Seyirciler daha az enternasyonal değil. Çoğu İtal

yanlarla almanlar. Lakin, hemen hemen bütün milletler
den de ııeyirc:i var. 

Bisiklet kotucuları pistin etrafında dolanıyorlar, do
lanıyorlar .... 

Yarı Spor, Yarı Varyete 
Malum! ... Altı günlük biıiklet kof'llarrna ıpordan zi

yade varyete demek l&zım. Olsa olsa sporla varyete ara· 
sı denilebilir. Meıeli. töyle: Kotucunun yapbğı spor. 
Seyircilere gösterilen de varyete. 

Buna rağmen altı günlük bisiklet koıularmdan bir 
kalem baha etmek gerek. Çünkü bu koıularda amerikan 
sporunun tipik tarafı var. Oıtelik bu koıulan misal ala· 
rak, amerikalıya göre heyecan mefhumunu izah edebil
mek mümkün. 

Bütün Avrupa' da aıağı yukan doğma amerikan zan. 

Yazan: H. Lechenper~ 

/ngilterede genç kızlar kürek çekmeie 
alışıyorlar 

nedilen altı günlük koşular İngiltere' den gelmedir. Su 
koıular burada altı günlük paten yanılarından, patenle 
biıiklet arasındaki altı günlük duel1olar haline gelmittir. 
Her halde burada daima mevzuubahı olan cihet adama 
krtı adam, tek kişilerin rekabetidir. Takım koıı.ıları de
ğil. 

1891 de, ilk defa tek bisikletli altı günlük kotu e-ski 
Madiıon Sguare Garden'de koıuldu. Ancak 1899 da ta
kım ile koıu yapmak düıünüldü: iki bisikletli koıucu bir 
takun teşkil edecek. Birisi kotacak, ötekisi de dinlene
cek. 

O zamana kadar altı günlük bisiklet koıulan esasına 
bakılırsa, müthit can ııkrcı bir itti. Bir bisikletli kotucu 
yarııtan ayrıldığı turları kaybediyordu. Her koıucunun, 
arada bir, kısa bir müddetle yemek ve uyku için koıuyu 
terketmİf olmasına rağmen, yarııı, ancak kuvvetini büt
bütün Rll'febnemİf olmaıiyle, ıonuna kadar koıabilme
ıinin mümkün olabileceği qikirdı. Halkrn, bir defa me
rakını giderdikten ve bir faninin altı gün biıiklet üzerin
de tutunabileceğini görüp öğrendikten sonra, bütün bu 

yarıılara karıı esaslı bir alakaıı kalmMllağa batlamııtı. 

Direktörlük vaziyeti ıezmişth Bir ıeyler yapmak 

icab ediyordu. 

Bir teYler yapıJnvıb. bir koıucu, rakiplerini, ceçb1'· 
ten ve onlara dört bet tur bindirdikten sonra, birdenbi -
re, altıncı gecede, bisikletten inivenniı, spor sarayınm 
içine girmit ve orada nikihlanmıı, sonra tekrar piste 
dönmüı, bisikletine atlamıı, sonuna kadar kOfllNt ve Üs· 
teli.k kotuyu kazannuıb. Yahut, ıazeteler: "Dün gece 
seyircilerin ıu kadan çıldırmıı ve Madison Scuare Gar· 
denin sütunlarına trrmanmağa çabalamışlardır," diye bir 
sürü havadisler yaznuşlardır. Bu gibi hileler çarçabuk 
işe yaramıştı. Herkes bir bisiklet yarışçısının nik~hı kı ... 
yıldığı zaman beraber bulunmak, yanındakinin nası:l çıl
dırdığım görmek istiyordu. 

Herkesin akh ıuna yatmıtb: Bisikletli koıucunun 

batardığr it inaan kan değildi. Daha doiniıu, beıer ta· 
katının fevkinde bir iıti. Böyle İnıanlık takabnın ÜdÜn• 
de batanlanlann da fevkalide bir hava yaratması, seyir
cilerin de bu fevkalade havanın tesiri altında kalmlan, 
akıllarını kaçırmaları pek tabii idi. 

Beri yandan da alb gÜnlük bir müddet içinde her te
yin mümkün olabileceği inkar edilemez. Neler olamazdı 
ki? İnıan evlenebilir .. Ve tekrar aynlabilirdi. Madison 
Sguare Garden yanabilirdi. Seyirciler çıldırabilir ve ihti
mal ki, tekrar akılJarı baılanna gelebilir, hatta, tekrar 
birer nonnal adam bile olabilirlerdi. (Sonu var) 
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Muvaffakiyetli bir 
başlan§ıç 

Ankara tehir tiyatrosu evelki alDo 
ıamdan beri temsillerine batla.aut 
bulunuyor. Derhal söyliyelim ki bat-

langıç muvaffakiyetli olmu.tlur: E
velki gece, batt• Baıbakan ve saym 
ailesi bulunduğu halde, anka.rablar. 
yeni tiyatro trupunwı bu muvaffakı
yeti ile netelenmİJ, ve dün halk m&ıo 
tinesinde, ha.lkevi salonunu doldu.o 
ran büyük kalabalık tehir tiyab'oau.

nun değerli artistlerini uzun uzun al• 
kıılamııtır. Hemıehrilerimizin keneli 
tiyatrolarına gösterecekleri rajbetİD 
derecesini dün ve bu aktamki tem

sillerde bulunmuı ve bulunacak olaa 
ııeyircilerin çokluğu ile daha iyi ölçe
ceğiz. 

Alacan piyesi~in kendisine gelin • 
ce; eski ananelere bağlı bir ailede 
- ancak ruhundaki, doiutta.n gelme 
istiklal duyguau ile izah ed.ebilecep 
miz - karakterinin kuvveti sayeain-

de o ananenin çenberinden kendini 
kurtarabilen on altı, on yedi ya.tında 
bir genç kızın, o yafa mahıus aafi
yetle, evine aığındığı mu.allimini -
eve girip çıkan bir genç kadını ela 
kıskanarak - sevdiğini sanması, ve 
diğer taraftan muallimin de - fa.kat 

sahihten - genç kızı sevmeai~ veni• 
hayet ite bir delikanJınm da karJf& • 
rak Nilufer'e bir hia galatı içinde bu
lunduğunu anlatması arasında bir 
takım gülünç ve acıklı Hhnelerle 
dört perde devam eden bu piyeate 

rol almıı olan artistlerin hepai Tazi. 
felerini hakkile yapmıtlardır. 

lngenue rolünde, piyeaiıı en •iu' 
yüküne, Bayan Nezahet büyük bil' 

cesaretle tehammül etmiıtir. Bu geD9 
artist, ender zamanlarda dü.ftüiil 
mübaliga dikkate bile alınmıyara.Jc. 
ne kadar methedilse a:rchr. Dekorlar 

iyi, halkevinin aa.hneai her zamanki 
gibi cazibdir. 

Ankara tehir tiyatrosu herkesin kü
bine ümid vennittir. Yeni trupun bi
ze çok daha güç piyealeri sevkle 
seyrettireceğine in.anabiliriz. Möte"' 

ıebbiıleri ve artiatlerimizi bir ke ... 
daha. tebrik edelim. - N. Baydu 

Mıs1r tahvilleri 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüıde 3 fıalıll 

ve ikramiyeli Mı11r kredi fonıiye t.ah· 
villerinin dünkü çckilitinde: 

1903 ıeneei tahviUerinden 786.564 
numaralı tahvil 50.000 ve 19111 ıeneei 
tahvillerinden 229.847 numaralı tahvil 
100.000 frank ikramiye kaıanmıfltr
dır. 

Prens Pol 
Belgrada 

Ati nadan 
döndü 

Belgrad, 16 (A.A.) - Yunaniıtua 
Veliahdının izdivaç merasiminde ha· 
zır bulunmuş olan naibi hUkümet prena 
Pol ile prenses Olga ve Dük ve dUıee 
de Kent, Atinadan buraya gelmişler ve 
istasyonda hükümet erkanı ile İngil· 
tere sefiri ve Yunanistan maslahatgü• 
zarı ve kıralın askeri ve mülki daire• 

leri erkanı tarafından istikbal edilmit
lerdir. 

parçalarını görünce bunu anlamalı idi. 
Hiç bir insan bu kelepçeleri kıramaz· 
dı. Ve Bağ kelepçeleri kırıp kaçmıştı. 
Nereden? Nasıl? sonra, niçin Grif şa
tosuna, sahibinin yanına gelmemişti? 

Briksan, direktörü evine bırakınca 
tekrar geri dönüp Sir Gregorinin şa· 
toeuna gitti. Gregori, henüz yüzü gö
zü sarılı olduğu halde bahçede idi. Sü
ratle iyileşiyordu. 

Sir Gregori elindeki değneğe daya
nıp dalğın, uzaklara bakarak sordu: 

- Bir adam, kendisini bıçaklamak 
istemiş olan bir hizmetçisini kazara öl
dürürse kanun ona ne yapar? 

suç ortağı olarak hapse girer. fikrinizi sormu~tum. 

- Sahi mi? - Fakat anlattıklarınız bana naza· 
Sir Gregorinin sesinde memnuniyet riyeden ziyade ameliye gibi görün· 

alametleri his ediliyordu: müştü. Her ne ise, israr etmiyorum. 
- Demek ki böyle ha? Demek ki ka· Şunu itiraf etmek lazımdır ki bu gi-

- Evet, Bağ geri geldi, dedi. Yarım 
saat kada.- oluyor. Kim bilir bu Uç gü
nü nerede geçirmiştir l unun konuşa
bilmesini her zaman temenni etmişim
dir. Fakat bu seferki kadar can ve gö
nulden istediğimi hatırlamıyorum. Za
vallının ellerine biri kelepçe vurmuş. 
Çıkardım. 

- Kelepçeleri görebilir miyim? 
- D'emek ki biliyordunuz? 
- Evet, gördüm. Bağ, eski kuleden 

çıktı. 

- Sahi mi? orada ne i~ vardı aca· 
ba? 

- Sir 'Gregori dUtünceli bir tavırla 
çenesini kaşıdı. 

- Bağ böyle sıksık kaçmıştır. Fakat 
her kaçışında da benim üç mil uzakta
ki av ormanınıa gitmiııtir. Orada iste
diği kadar gölge ve av bulduğu için ... 
Bir gün, kaçakçının biri ona silah at· 
mış ve iyi ki vuraınamı9tı. Foe'un ce
sedini buldunuz mu? 

Brikıan, sakin, cevaıb verdi: 
- Henüz hayır. 
- Fakat bulacağınızı umuyorsunuz, 

değil mi? 
-Elbette. 

- Mahkemeye verilir, ve müdafaa 
halinde bu cinayeti işlemiş olduğu an
laşırlırsa ekseriya beraat eder .... 

- Fakat bu işi yapmış olan kimse 
hemen adliyeye baş vurarak suçunu i
tiraf edecek yerde, farzedelim ki, ce
sedi bir tarafa gömüp ses çıkarmamış
sa? ... 

- O zaman kendini çok fena bir va
ziyete sokmu~ olur. 

Briksan, sözlerinin Sir Gregori üze
rindeki tesirine dikkat ederek devam
la: 

- Hele, meseli dost görünen, fakat 
hakikatte dost olmıyan bir kadın bu i
şe şahid olmuşsa, yahud hadiseyi haber 
almışsa ..... 

Sir Gregorinin meydanda olan tek 
göziı kırpıştı ve her kuvvetli heyecan 
his edişinde Brikaanın dikkatinden 
kaçmamış olduğu Uzere yliz:ü kıp kır
mızı oldu. 

Sir 'Gregori suallerine devam edi
yordu: 

- Farzediniz ki böyle bir kadın 
hadiseyi haber almıştır da adamı poli
se haber vermek tehdidiyle kendısin
den para istemektedir; o zaman ne o· 
lur? 

Brikaan sabır ve ılikf.lnetle izah et
ti: 

- O zaman kadın da f'Ultaj yaptığı 
Y• IU'\l Y&Js&iAdt bN>of Yoımodiği 1,İlı 

dın da suç ortağı sayılır? ... Hele hiz- bi cinayetler Briksanın çok canını il• 

metçinin öldürüldüğünü görmüşse? .. kardı. Hatta Kafakesenın cinayetle· 
Ama, bu iş olalı çok zaman olmuşu rindeki hususiyet ve garabet mevcud 
müruru zaman da vardır, değil mi? olmasaydı, daha tahkikatin başında b" 

- Cinayette müruru zaman olmaz. işi takibten hemen vaz geçerdi. 
- Cinayet mi? nasıl cinayet? meşru Sonra, bu meseleyi takib ederken 

müdafaa halinde.... onda bir alaka vesilesi daha bulmuıtu. 
Briksan vaziyeti tasavvur ediyordu: Ancak bunu kendıne bile itiraf etmek 

Stella Mendoza, Sir Gregoriden bah· istemiyordu. 
sederken, "katil" dememiş mi idi? Ha· d 

Sir Gregori, Pen'e gelince; bu a a· 
fiyenin zihninde Sir Gregorinin şimdi mm kabalıkları, fantezileri, sevgileri· 
anlattıkları ile Menduza'nın ihsas et-

nin bayağılıkları, iğrençten fazla bir 
mek istemiş olduğu düşünce birle~ince şeydi... Briksan, Sir Gregoriyi bütün 
vaktiyle cereyan etmiş bir katil hadi-

bunlardan uzaklaştırmak isterdi ama sesi gözleri önünde hemen canlanmış- . . 
M 1 l h . tk"' 1 da b' 1• suçları hakkında heniız katı kanaatlerı tı: a ezya ı ızme "r ar n ır , 

.. .. b. . d . . s· G yoktu. gunun ırın e ısyan etmış ve ır re-· . . . .. . 
gori de - belki nefsini müdafaaya mec- . Sır Gregorı, bır ruyadan uyanır gı· 
bur olarak • onu öldürmüş, ve sonra, bı: T . 'h . k • 
yaptığı işin akibetindcn korkmuştu. - uhaf şey •. ded~, .zı. nı ço met 
Briksan Stellanın sözlerini hatırlıyor- gul ?lmıyan benım gıbı b~r a~a:ıı aıblt· 
d . "Sir Gregori ko ka w n biridir". re bır meseleyi aklına getırcbılıyor, ve 
u. r gı b . .b. b' .. l" ka 

Bütün hikaye bundan ibaret olmak la- u yetmıyormuf gı ı, onu ır tur. u .. • 
zımdı. fasından çıkaramıyor 1 Demek kı bot 

Hafiye, gene ayni sükfinetle sordu: le bir kadını bir cinayette suç ortagı 
- Öldürdüğünüz adamı nereye sayılırmıg 1 

gömmüştünüz? Sir 'Gregori öğrendiklerinden pek 
Sir Gregori, birden bire sarsıldı. Ke- memnun görünüyordu, hatta Brikııan 

kelemeğe başladı: kelepçeleri tetkik edip çıkarken ken· 
- Kimi gömmU.tüm? ne demek isti· diaine, denl1ebilir ki, gtiler ylizle veda 

yoraunuz? Ben ne kimaeyi öldürdüm, etti. Kelepçeler ingiliz malı ve caki bir 
ne de gömdüm. Siaden :aihnimi kurca- modeldi. 
llm-. Nil na.m1 bir bldin hakkmdl (,SOD11 vv) 
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Tayyare kupası maçları 

~Üstün. bir oyuna rağmen 
güneşliler Beşiktaşa 
1-0 mağliib oldular 

Şeref stadında şild maçları başladı 
lstanbul, 16 (A.A.) - Geçen sene tamanılanamıyan tayyare 

kupası maçlarının dömifinali bugün Taksim stadrnda altı bini 
geçen bir kalabalık önünde oynandı. lstanbulun en kuvvetli ta
kımlarından ikisini kartılaştıran maç derin bir alaka ile seyredi
liyordu. Havanın da çok müsaid olu§U bu müsabakada hazır bu
lunmak istiyenlerin vaziyetini kolaylattırıyordu. 

Takımlar ı nadığı oyunu 1 - O mağlUb vaziyette 
bitirdi. 

Saat 15 te iki takım karıılıklı dizil-
diği z~a~ Güneşi ~ebii, Salfilıaddin, j fleref ııadında şild maçları 
Rıza gıbı en mühıın elemanlardan Şeref stadında şild maçlarına baş

mahrum bir halde şu kadro ile görü- landı. İlk maçı Anadolu ve Galata 
yoruz : Gençler birliği yaptı. İlk devreyi bera-

Cihad - Faruk, Reıad - Yusuf, berlikle bitiren Anadolulular ikinci 
Muhterem, İbrahim - Ömer, Niyazi, devredeki mahsus hakim oyunlarile 
Melih, Murad, Cambaz. üst üste iki gol yaparak maçı 2 - Oka-

Beşiktaş takımı da ıu kadro ile oy- zandılar. 
nuyor : İkinci maçı Ortaköy ve Altınordu 

Mehmed Ali_ Hüsnü, Faruk_ Ri- takımları yaptılar. Ortaköylüler mu· 
fat, Enver, Feyzi _ Hayati, Rıdvan, vaffakiyetli bir oyunla hasımlarını 
Hakkı, Şeref, Eşref. 5 - 1 gibi büyük bir farkla yenmeğe 

Hakem Feridun Kılıç. muvaffak oldular. 
Birinci devrenin on üçüncii dakika~ 

Beşikta§lıların ilk ııayısı 
Oyuna beşiktaşlılar başladılar. İlk 

bücUın iade edildi. Fakat siyah • be
yazlılar, zayıf gibi görünen rakibleri
ne karşı seri bir netice almak için bü
tün gayretleriyle çalışıyorlar. Üçün• 
cü dakikada maksadlarına nail oluyor
lar. Bir karışıklık esnasında önü mas
ke edilmi§ bulunan Cihad Eşrefin vu
ruşunu takib edemedi ve beşiktaşlılar 
bir sayı kazandılar. 

BeşikUl§ kalesi önünde 
Bu golle beraber vaziyet de değiş

ti: Oyunu Beşiktaş yarı sahasına nakl 
eden güneşliler hücUın üstüne hücfim 
yaparak Mehmed Alinin kalesini zor· 
luyorlar fakat Beşiktaş müdafaası çok 
sert bir tabiye ile henüz daha kafi de· 
recede pişmemiş oyunculardan mü· 
rekkeb bulunan Güne§ hücfun hattını 
müessir bir tazyik kurmaktan mcncdi· 
yor. 

Oyunun tarifi 
Oyunun hiç değitmiyen tarafı şu

dur : 
Güne! hücUın halindedir. Fakat bu 

avantaj fil! bir netice verecek kadar 
müessir safhay bir türlü giremiyor. 
Muhacimler kilfi derecde emniyetle 
topu kontrol edemedikleri için kuv· 
vetli şarjlar yapan Beşiktaş muhacim
Jeri güneşlilerin ahengini çabuk bozu· 
yorlar. Bu vaziyet dahilinde geri dö
nen top, oyunu iyi takib eden Güneı 
muavinleri, yahud günün en iyi oyun~ 
cusu olan Faruk tarafından idare edili· 
yor ve aynı mücadele eski seyrini de -
ği§tirmeden tekerrür ediyor. 

Kaçırılan bir /ıraat 
Beşiktaşın hücum teşebbüsleri de 

ıemere vermiyor. Güne§in yeni mcrkeı 
muavini Muhterem, Beşiktaş hücum 
hattının en iyi iki oyuncusu olan Hak· 
kı ile Eşrefe hareket imkanını vermi • 
yen bir sürat ve isabetle oynuyor 

26 ıncı dakikada Ömerden çok ye
rinde bir pas alan Melih iki metreden 
topu boş kaleye atamadı. Bu suretle 
ele geçmesi çok güç bir fırsat kaybol
du. 

Birinci devre Beşiktaş a,eyhine vk 
kale şeklinde devam ederek Güneş a· 
leyhine 1 - O vaziyette bıtti. 

1 kinci devre 
İkinci devreye başlandığı zaman 

Güneşi ayni enerji ile atak yaparken 
iÖrüyoru•. Topun mütemadiyen kendi 
kaleleri etrafında dolaştığını gören 
beşiktaşlılar tabiyelerini daha kuvvet
le tatbika başladılar. 

Hakkı orta muavin yerine, Enver 
de müdafaaya alındı ve güneşli muha
cimler hakemi ceza vermekten bıktıra
cak şekilde favul ve kasdi tekmeye 
mdruz kaldılar. Hakem hareketleri ka
fi derecede katiyetle cezalandırmadı' 
ğı ve kasden bir kaç defa tekme atanlar 
oyundan çıkarılmadıkları için güneşli 
muhacimler sade topla meşgul olmak 
değil, aynı zamanda tekmelerden kaç
mak vaziyetinde kalıyorlar. Bu suretle 
sayı vaziyetine giremiyorlar. 

Güneı/in lı.akirniyeti 
Bu devre, Beşiktaşın bir kaç hücu

munu ve Şerefin Cihad tarafından 

fevkaHide bir kurtarışla kornere atı
lan enfes bir şütiinü istisna edersek 
gene Güneşin h!kimiyeti altında geç· 
ti. Fakat netice değişmedi ve GUneı 
eksik kadrosuna rağmen çok faik oy • 

sında Altınordulular bir gol çıkardı -
!ar. Ortaköylüler buna verimli bir o
yunla derhal cevab verdiler iki daki· 
ka sonra da galibiyet golünü yapmaya 
muvaffak oldular. 

İkinci devrede daha sıkı bir oyun 
çıkaran Ortaköylüler üst üste yaptık
ları üç golle maçı 5 - 1 lehlerine bitir
diler. 

H iliil - Beylerbeyi 
Davudpaşa - A. Hisar 

Üçüncü maçı Hilal - Beylerbeyi 
takımları yaptılar. İlk devre 1 - O 
Beylerbeyi lehine bitti. İkinci devre· 
nin 30 dakikasında iki takım da birer 
gol yaptılar. Fakat oyunun bitmesine 
on beş dakika kala hilallilerin fazla iti
razları üzerine hakem sahadan çıktı. 
Maç bu suretle 2 - 1 Beylerbeyi lehi· 
ne iken tamamlanamadı. 

Son maç Davud paşa ile Anadolu Hi
sar takanları araaında yapıldı. tık dev. 
renin ilk golünü Davudpa§a yaptı. Kı
sa bir fasıla ile de Anadolu hisar mu
kabele etti ve devre 1 - 1 beraberlikle 
bitti. 

İkinci devreye hakim bir oyunla 
başlıyan Anadoluhisar, devrenin muh
telif dakikalarında iki gol daha yapa
rak sahadan 3-1 galib çıktı. 

İzmirdeki 
maçlar 

Ates 5 - D. spor 1 
Alsancok3-Yomonlor0 

Doğonspor 3 - Üçok 2 
İzmir, 16 (A.A.) - İkinci devre 

lik maçlarının dördüncü hafta11 mü
sabakalarına bugün de devam edildi. 
Havanın soğuk olmasına rağmen maç· 
!arın aHikalı oluşu sahaya oldukça 
kabalık bir meraklı kütlesinin top· 
!anmasına vesile olmuştu. Birinci mU 
sabaka Ateş - Demirspor takımları a
rasında cereyan etti. Birinci devreyi 
2-1 lehine bitiren Ateş takımı, ikinci 
devrede daha üç gol atarak müsaba. 
kayı 5-1 kazandı. Bundan sonra Al
sancak • Yamanlar takımları karşı
laştılar, oldukça heyecanlı cereyan 
eden bu müsabakanın birinci devresi 
0-0 berabere bitti. İkinci devrede her 
iki takım da gol çıkarmak için büyük 
bir gayret sarfetmelerine rağmen bu· 
na bir türlli muvaffak olamıyorlardı. 
34 üncü dakikada topu Yamanlar ağ 
ma takan Alsancak takımı altı da
kika zarfında daha iki gol atarak üç 
sıfır galip gelmiştir. 

Son maç Doğanspor • Üçok ta
kımları arasında oynandı. Birinci dev 
rede kombine bir oyun oynayan Do. 
ganspor Ü çok kalesini baskıya alarak 
üç gol attılar, Üçok takımında Saidin 
sakat oluşu takımın hücum hattını 
adeta felce uğratmıştı. Bunun neti· 
cesi olarak birinci devrede sayı çıka
ramadılar. İkinci devrede tadilat ya
pan Doğanspor sıkı bir müdafaa oyu· 
nu oynadı, buna mukabil Üçok vazi· 
yeti kurtarmak için fazla enerji sar· 
federek iki gol atmaya muvaffak ol· 
du. Doğanspor müdafaada kaldığı i
çin başka gol atamadı ve maçı birin -
ci devrede yaptığı &ollerle 3·2 kazan. 
dı. 
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Türk hamillerine 
temin edilen 

menfaat nedir? 
(Başı 1 inci sayfada) 

ne kadar da 3.400.000 altın türk lirası 
tediye edilecekti. 

Bundan sonra 1933 de ikinci bir 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma ile 
Türkiyenin, hamillere karşı olan 
borçlarını temsil etmek ve üç tertib
te olmak üzere % 7,5 faizli ve "1933 
yeni türk borcu tahvilleri,, namı al
tında bir nevi tahvil çıkarılması ve 
osmanlr imparatorluğundan intikal 
eden borç mikdarının da 962.636.000 
fransız frangı olarak tesbiti temin o
lunmuştur. Bu suretle, altın türk li
rası esasının terkedilip altın fransız 

frangı esasına geçilmesi dolayısiyle 
borcun anası mühim bir nisbette azal
mış ve taksit de üç küsur milyon al. 
tından sabit olarak her yıl için 700 
bin altın inmişti. 

Üçüncü anlaşma 1936 anlaşmasıdır. 
1933 anlaşmasını takib eden sene

ler zarfında birçok paralarda olduğu 
gibi fransız frangında da kıymet de
ğişikliği olmuş ve bu meyanda Fran
sa da frangı devalüe etmek zorunda 
kalmıştı. Devalüasyonun doğurduğu 
bu yeni vaziyet karşısında hükümet, 
Düyunu Umumiye mukavelenamesi
nin bazı hükümlerinden istifade ede
rek borç taksitlerini altın esasına 
göre değil devalüe frank veya deva
lüe dolar esasına göre ödemeği Dü
yunu Umumiye konseyine kabul et
tirmiştir. Taksitlerin devalüe dolar 
esasına göre ödenmesi dolayısiyle 
hükümetin % 40 ı mütecaviz bir nis
bette bir istifadesi tahakkuk ediyor
du. Ancak gene yapılan anlaşmaya 
göre % 40 küsur farktan hüküme
tin doğrudan doğruya istifadesi % 25 
nisbetinde kalmakta ve % 25 ile % 
40 küsur arasındaki fark da fevkaıa. 
de amortismanlara tahsis edilmekte 
idi. 

Osmanlı imparatorluğunun harici 
istikrazlarını ve bu hususta cumhuri
yet hükümetinin yaptığı anlaşmaları 
bu suretle hulasa ettikten sonra 1918 
dahili istikrazına geçelim: 

Bu istikraz meşrutiyet devrinde 
ve büyük harb sonlarında % 5 altın 
faiz tediyesi vade ile çıkarılmış, ye
kanu 18 milyon lira olan bu istikraz
dan 17 .977 .600 liralık tahvil ihraç •· 
dilmi ti. Dahili istikraz, ilk faiz te
diyesinden sonra mühim bir tenezzül 
seyri takib etmiş; 1918 temmuzunda, 
91,18 lira eden tahviller, 1921 ikinci
kSnun başında 10,51 liraya kadar düş
müştil. Cumhuriyet idaresi, dahili is
tikraz tahvillerinin kıymetini yilk -
seltmek ve netice itibariyle türk va
tandaşlarını zarardan korumak ıçın 
icab eden tedbirleri almış ve bunlara 
başabaşa yakın bir kıymet temin et· 
miştir. 

Şimdi bütün bu safhaları kısaca 

kaydettikten ıonra, bu istikrazlara 
dair olan kanunu tahlil edelim: 

Cumhuriyet maliyesi, osmanlı im. 
paratorluğu devrinde birçok gayret
lere rağmen bir türlü başarılamıyan 

düzgün ödemeyi tahakkuk ettirmiş 
ve gerek dış, gerek iç borçlarını öde· 
mekte büyük bir hassasiyet göstere· 
rek teahhUdlerini daima zamanında 
yerine getirmiştir. 

Cumhuriyet hilkümeti bilhassa 
Adi hizmetler için istikraz yolu· 
na sapmamı, ve bütün bunlar, mal! 
itibarın memleket içinde olduğu gibi 

dışında da yükselmesini temin etmiş· 
tir. Mali itibarın yükselmesi, dahil! 
istikrazların kıymetindeki devamlı 

istikrar, memleket dışında bulunan 
türk borcu tahvillerinin memlekete 
girmesi ve memleket içindeki mikda
rmm çoğalması neticesini doğurmuş
tur. Hamitlerin, tahvillerini memleke
te getirtmek suretiyle, göstermiş ol
dukları itimad, hükümeti, Anadolu 
tahvillerinde olduğu gibi, devalüas
yondan zarar görmekte olan türk bor. 
cu tahvillerinin türk hamillerini de 
zarardan korumak için tedbir almağa 
teşvik etmiştir. Kamutay tarafından 

kabul edilen bu yeni kanunla 1933 
türk borcu tahvilleri hamilleri, dile
dikleri takdirde - Anadolu tahville • 
rinde olduğu gibi • ellerindeki tah· 
villeri devletin dahil! istikraz tahvil
leri ile değiştirebileceklerdir. Değiş
tirme, 500 frank itibari kıymeti olan 
bir aded 1933 türk borcu tahvili mu
kabilinde 20 lira itibari kıymetinde 

bir aded dahili istikraz t?hvili veril
mek suretiyle yapılacaktır. Bu değiş
tirme ile, türk hamiller, ellerinde bu
lundurdukları ·ve şimdiye kadar dai
ma kendileri için zarar doğurup spe· 
külasyonculara k3r temin eden • tah
villerin devamlı kıymet temevvüçlerin 
den kendilerini kurtarmış, bunların 

yerine kıymeti, diğer dahili devlet 
tahvillerinde olduğu sabit, spekülas· 
yona müsaid olmıyan bir tahvil elde 
etmiş olacaklardır. Burada şunu da 
tebarüz ettirmek l!ztmdır: 

Bu kanunun bir faydası da, piya· 
sada, sırf kıymet istikrarsızlığından 

dolayı, % 14-15 arasında faiz getiren 
devlet tahvillerinin bulunmasının da
hili istikraz plasmanı noktasından 
mahzurlarını ortadan kaldırmak ve 
piyasada devlet tahvillerinin faizle
rinde bir istikrar temin etmek olacak
tır. 

Aynı kanun mucibince, halen te
davülde bulunan 1918 • 1934 dahili 
istikraz tahvilleri de faiz, ikramiye, 
itfa, konuversiyon, müruruzaman, mu. 
afiyet, imtiyaz ve servis itibariyle ik
ramiyeli Ergani tahvillerinin aynı ol
mak üzere çıkarılacak ikramiyeli 1938 
tahvilleri adını taşıyacak tahvillerle 
değiştirilecektir. Buglin hazinenin e
linde bulunan ve bir cihete tahsis e
dilmemiş olan hazine malı 1918 dahi· 
it istikraz tahvilleri amortisman san· 
dığına devredilecektir. 

14 • 6 - 1935 tarihinde kabul edi
len 2794 numaralı kanunla bir amor
tisman sandığı teşkil edildiği malUm· 
dur. Dahili ve harici devlet borçları. 
na aid tahvilleri satın almak, bunla
rın piyasasını tanzim için İcab eden 
mali ve iktısadi mlidahaleleri yapmak 
vazifesiyle mükellef olan bu sandığa 
devlet elinde bulundurduğu kendi 
malı olan 1918 dahil! istikraz tahvil
lerini de vermektedir. 

Şimdi bütün vaziyeti göz önünde 
bulundurarak, bunlardan ,u neticeyi 
çıkarmak kabildir: 

Devlet, bir taraftan türk hamille
rini zarardan korumak ve diğer taraf
tan devlet tahvili piyasasına tam bir 
nizam vermek gayesiyle !Uzumlu bir 
tedbir almış bulunmaktadır. Bu ted· 
birin hamiller ve devlet lehine iyi 
neticeler vereceğinde 'üphe yok
tur. - * 

Atlı arabayı 
isimlerini 

iyi boyayanların 
nesrediyoruz 

Çocuk ilavemizde atlı arabayı iyi boyayıp hediye kazana!nla
rın isimlerini neşretmiştik. Bugün de gene atlı arabayı boyayıp 
hediye kazanamıyanlarıil isimlerini koyuyoruz: 

Ankara İltekin ilk okulundan 356 Saba
hattin, İıtanbul Arnavutköy ilk okulundan 
Ayoe Vafi, İstanbul Üsküdar Doğancılar 
caddesi numara 125 Fehamettin, Buldan 
dava ·vekili Tevfik oğlu Cevad, Ankara ye
nişehir Haıan Hadi apartımanında O~uz, 
Yalvaç kaymakamı oglu Hikmet, Diyarba
kır Ziya Gökalp ilk okulu beşinci sınıfından 
Fikret, İnebolu Karadeniz okulundan Neri
man Matara., Ankara Mimarkemal okulun
dan Hiimid, Ankara İltekin ilk okulundan 
956 Perihan, Ergani madeni ilk okulundan 
İlhan Kiper, Ankara Atatürk ilk okulundan 
27 Muhtar, Ankara Ulus okulu dördüncü sı
nıfından İsmet Ungan, Ankara Devrim ilk 
okulundan Salahaddin Terci, Ankara İlte .. 
kin okulundan Türkin Üstenci, İstanbul 
Aksaray Küçük Langada 110 numarads Ay
dın, N cvşchir orta okulundan 277 İhs:ın, Ga
zi anteb İş bankası okulundan Tunçer Üzer, 
İzmit Gölcük Hamidiye gemisinde BL. 3 de 
elektrikçi beykozlu lsmail, Yalvaç orta o
kulundan 177 Hikmet, Karaman orta oku .. 
}undan 180 Hasan Tan, Ankara İsmet İnönü 
okulundan 28 Necdet, Arabıon huıusi mu· 
hasebe memuru oj:lu Şekib Tüzün, Konya 
kız tatbikat okulundan Ayhan Baıdal, An
kara Ulus ilk okulundan 508 Sallh:ıttin, An· 
kara Etlik ilk okulundan 285 Nccli, Anka· 
ra hamamönU Kıçıg türk sokak 20 Bedriye, 
Ankara sanat okulundan 246 Necati, Anka
ra Ulus kitab kısmında Yaşar, Ankara bi
rinci orta okulundan Co,kun, Ankara birin· 
ci orta okulundan 619 İsmail, Ankara Koca 
tepe 44 Ferid, Ankara birinci orta okulun· 
dan 1788 Cemal, Ankara kız lisesinden 91 
Nermin, Menemen Kubilciy ilk okulu 4 ıı· 
nıfından İ}genözer, Çankırı orta okulundan 
300 Fessah, Ankara İnönü okulundan Fikret 
Özçelik, Kastamoni Cumhuriyet okulundan 
O . .\hoıotlu, Çankaya ilk tıkulundan 83 
Fatma, Çorlu ilk okulundan 442 Sabiha Çe-

tin, İstanbul ikinci ilk okulundan Leyli, 
.\nkara Ulus okulundan Sanal, bıanbul ,\k
ıaray Cerrahpaşa hastahanesi 2-2 koıiuıun
da Nimet Dokur, Ankara birinci orta oku
lundan Kemal, Ankara Etlik ilk okulundan 
Yükıel Çakın, Ankara birinci orta okulun
dan Necdet, Ankara sanat okulundan 326 
Hikmet, Adana Seyhan basım evi eliyle Mu
azzez Özkan, Ankara Cumhuriyet ilk oku
lundan Necli İçilenıu, Ankara 1ımet İnönü 
okulundan 264 İhsan, Ankara erkek listsin
den 30 Necdet, Ankara lnönü okulundan 
İrfan Gürol, Ankara Atatürk ilk okulundan 
Nezihe, Kavakh dere İran sefareti önü 5 
numarada Seyhan Tanyeri, Ankara İnönii 
okulundan 2 Fazilet, Ankara Gazi istasyo
nu onuncu yıl yatı okulundan 127 Ali İhsan, 
Ankara Atıf bey ma'hallesi 13S numarada 
Nuran, Amaıya cumhuriyet okulu 4.C. den 
Niyazi, Ankara erkek lisesinden Suad, An
kara birinci orta okulundan Kemal Kocer, 
Ankara Atatilrk kız okulundan 301 Sevim, 
Ankara erkek lisesinden 1221 Sıtkı, Çanka
ya ilk okulundan 161 Umran, Anio;ara İnönii 
okulundan 1133 Fikret, Ankara İnönü oku· 
!undan Nejad Arken, Ankara İltekin oku. 
lundan 104!5 Sevinç, Ankara gedikti okulun
dan 248 Ali Argan, Ankara Mimarkemal o
kulundan 247 Orhan, Ankara 1ımet İr..önU 
okulundan 557 Hasan, Ankara birinci orta 
okulundan Nahid, Ankara Gazi lisesinden 
534 Suad, Ankara sanat okulundan 124 Rı· 
fat, Adana Gızipaıa ilk okulundan 188 AY· 
dın, Ankara erkek lisesinden Necdet Calp, 
Ankara birinci orta okulundan 1206 İrfan 
Ankara Gazi liıeıinden 547 Emin, Ankar~ 
Sakarya mahallesi Bayındır kent sokağ:ı 12 
numarada Hüsameddin, Ankara İltekin oku. 
tundan S2 Muammer, Ankara sanat okulun
dan 133 Necdet, İstanbul Bayuid onuncu 
okuldan 253 Turan Gürgen, 

17. ı. 1938 

Çocuk ilôvemizde 
halleden Bilmecemizi doğru 

çocukların isimleri 
Çocuk ilavemizde ve dünkü sayımızda bilmeceyi doğru hal 

dip hediye kazananların isimlerini neşretmiştik. Aşağıya da 
meceyi doğru halledip mükafat kazanamıyanların isimlerini 

yuyoruz: 

Ankara Kavaklıdere İran sefareti önü 5 Va
cid, Ankara erkek Jiıesinden Sadi, Ankara 
erkek lisesinden 1327 İımail Kemal, İıtan
bul Sirkeci Hamidiye caddesi Cezayir pa· 
zarı 29 Kemal, Adana birinci orta okulun· 
dan 496 Zafer, Ankara Dumlupınar okulun
dan 697 Doian, Ankara Atatürk ilk okulun
dan 249 Alp kuran, Ankara Atatürk okulu 
birinci sınıfından Ayten, Ankara Devrim 
ilk okulundan 665 Hatice, Ankara Necati 
okulundan 28 Cahid, İzmit Necati bey ilk 
okulundan 253 N evare, Ankara Devrim ilk 
okulundan 662 Hüseyin, Ankara İnönü oku· 
!undan 796 Meliha, Ankara Mimarkemal ilk 
okulundan Güneş, Ankara Atatürk ilk oku
lu dördüncü sınıfından Hüseyin, Adana or
ta okulundan 130 Ömer, Kütahya liıesin
den 21"4 Mehmet, Amasya Yeşil ırmak ilk 
okulundan 180 Fikret, Adana orta okulun
dan 48 Veysel, Konya orta okulundan 729 
H: ÖzeenJer, Adana milli mensucat fahri· 
kası yanında bakkal Mesud eliyle Mevlud, 
Ankara Necati bey okulundan 641 Hikmet, 
Adana birinci orta okulundan F. Gerçcl, 
Ankara kız liıesinden Hacer Yalçın, Anka· 
ra Atatürk okulundan 88 Lütfiye, Zongul
dak Atatürk caddesi fırıncı İsmail oğlu 
Mustafa, Ankara demirtepe Orunç sokak 9 
Sema, Ankara erkek lisesinde 1478 Şecaat
tin,Ankara sanat okulundan 87 Şevket, An
kara İstiklil okulundan 288 Agah, Ankara 
Mimarkemal okulundan 479 Ayhan, İstan
bul ÇengeJköy kuleli süel lisesinden 3-9-650 
Cahid, Ankara birinci orta okulundan 13 N i
hat, Afyon Dumlupınar ilk okulundan 5 Be
kir, Ankara Necati ilk okulundan 889 Nec
li, Kalecik ikinci ilk okuldan İrfan, Anka· 
ra Necati ilk okulundan 284 Semiha, İstan
bul Kadıköy üçüncü orta okulundan Ahmet 
Niyazi nalband, Ankara Gazi İataıyonu o
nuncu yıl yatı okulundan 199 Yavuz Bolu 
Feyı:i Cumhuriyet okulundan 279 Faik, An
kara İsmet Paşa mahallesi Barlas sokağın
da Nezahat, Ankara Cumhuriyet okulun· 
dan Mehmet Ersan, Ankara Atatürk oku· 
)undan 118 Haydar, Ankara Mimarkemal o
kulundan 863 Adnan, Ankara erkek lisesin· 
den 630 Şabit, Ankara Gazi lisesinden Kera
mettin, Ankara Necati okulundan 1078 
Mehmet, Ankara birinci orta okulundan 613 
Münir, Ankara birinci orta okulundan 40 
Samim, Ankara birinci orta okulundan 267 
İrfan, Ankara Gazi kız okulundan 85 Veh
bi, Ankara sanat okulundan 288 Fedai, An
kara sanat okulundan 300 Kadir, Ankara 
Hacı bayram caddesi Gazianteb sokak 2 de 
de Münevver, Çanakkale orta okulundan 
9&1 Mehmet Tan, Ankara Bay Necati oku
lundan 1107 Öt bakan, Ankara İltekin oku. 

Vakıflar Umum Md. 

hından Safa Tok, Ankara Erkek liaesin 
1541 Necdet, Ankara Yenice mahalleıii 
lek sokağında Şemsettin Ankara maarif 
miyeti okulundan 157 Yurdakul, Ankara 
cati okulu beşinci sınıfından İlhan, An 
Devrim okulundan Gülseren, Ankara er 
lisesinden 1471 Muzaffer, Ankara Ulus 
tab kısmında Kemal, Ankara Gazi lise 
den 463 Cevdet, Ankara Sakarya mahall 
Arma&an sokagında Sermed, Ankara Çoc 
sarayı civarı İlhan sokac;ında 17 numara 
N eırin, Diyarbakır orta okulundan 854 'Y 
suf, Ankara birinci orta okulundan 439 
mi, Ankara kültür bakanlığı mümeyyizi O 
lu Ati inal, Ankara orman çiftliği de 
fabrikası stajyerlerinden İhsan, Ankara 
beci ~akarya mahallesinde Şükran; 
ra İltekin okulundan 791 Mualla, Ankara 
rinci orta okulundan 900 Ahmet, Anki 
Dumlupınar okulundan 86 Mehmet, Anka 
AtatLirk erkek okulundan 535 U. Boğaç, 
kara bırinci orta okulundan 332 Zihni, 
kara ticaret liıı.csinden 9 Erdoe:an, Diyarb 
kır İ&met paşa okulundan 23 İbrahim, ~ 
kara Tepebaşı b3..,ı Cemal kızı Metiba 
Tarsus Türkocağı okulundan Erol, Afyon 
Konya hattında Arğıt han istasyon oefi O 
Ju İzzet, Ankara !smet paıa mahaHeai C•. 
da~ sokaıl;ında 118 de Nurten, Ankara fçbJ 
sarda N. Sezer, Ankara Cumhuriyet ok 
tundan 85'0 Recep, Ankara yabancı aıke 
lik şubesi muamele memuru oğlu Bülell 
Ankara İstiklal okulundeır, Kaya Yücel, 
kara erkek lisesinden 1332 Nazif, Ank• 
Dumlupınar okulundan 650 M. Kaçar, All 
kara Dumlupınar okulundan İsmet Paıll • 
Ankara erkek lisesinden 690 B. Babadai 
Ankara birinci orta okulundan 1532 Nai 
Ankara Ulus basımevinde Bekir, Anki 
Bozkurt mahallesi Arık sokağında Nurte 
Ankara cezaevi altıncı ko&uşta Mehmet Şa 
hin, Zonguldak Gazi okulundan Muhtar öı. 
can, İstanbul Kadıköy Bahariye cadde• 
Hacı Şükrü sokak Turan apartımanıod 
Samim Köstem, 1ıtanbul Kumkapı nipnca" 
sında Camişerif sokak 28 numarada Şevket. 
İstanbul Fatih Çinilihamam sokak 4 numa
rada Remzi eliyle Neriman, Adapazan ortl 
okulundan 550 Muzaffer, Ankara İsmet pa
şa okulu üçüncü sınıfından M. Canay, Çer
keş halkevi başkanı oğlu Ali İhsan . 

Bilmecenin müddeti 15 gündür. Hedi .. 
ye kazananlardan Ankarada bulunanlar 
en geç bir ay içerisinde hediyelerini &I"' 
zetemizden almalıdırlar. Dısardan kaza~ 
nanların hediyeleri adreılerine &önderi .. 
Jecektir. 

Hediye kazanmıyanların fotolraflarınl 
&öodermemeleri lhımdır. 

. ~.~ıha( ba.~anlığı 
Renkli afi~ bastırılacak Bina yaptırılacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vek" 
Vakıflar Umum Müdürlüiünden: !etinden , 

1 - Manisada lnönü bulvarındaki 1 - Sağlık propagandası için ntl" 
vakıf arsa üzerine yapılacak olan iki muneleri vekalette mevcud yedi cini 
katlı ve iki kapılı bir kira evinin a- renkli afifn bastırılması kapalı zarf 
nahtar teslimi inşası 4.1-938 tarihin- usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
den itibaren açık eksiltmeye konul· 2 - İhale Sıhhat ve içtimai Mıır 
muJtur. venet veki!etinde teıekkül eden hU" 

2 - Bedeli keşfi (9851) lira (12) sus! komisyon marifetiyle ve 31 .ı. 
kuruştur. 1938 pazarteıi günü saat 14 de yapılr 

3 - Evrakı keşfiyesini ve planını caktır. 
görmek istiyenlerin vakıflar Umum 3 - Teminatı muvakkate mlkdatı 
müdürlüğü inşaat müdürlüğü ve Ma- (562) lira (50) kuruştur. Teminatı 
nisa vakıflar müdürlüğüne müracaat muvakkate nakden komisyonca aıııı· 
eder ve şartnameyi (25) kuruş muka· mıyacağmdan bunun daha evvel v~ 
bilinde alabilirler. neye yatırılmış olması ve makbuzU' 

4 - Eksiltme 26-1-938 tarihine nun zarfı içine konulma11 Hlzımdır. 
müsadif çarşamba günü BM.t (14) de 4 - Zarfların:. 31. 1. 1938 günt1 
Manisa vakıflar müdüriyeti binasın- saat on üçe kadar komisyona veril• 
da komisyon huzurunda yapılacaktır. mi' olma11 ve dış taraflarının mühUr 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 mumu ile mühilrlenmif olması tarttır. 
sayılı kanundaki şartları haiz olma· 5 - Şartnameler Ankarada Sıhhat 
!arı ve inşaat müteahhidi olduklarına ve lçtimat Muavenet vekaleti eağhk 
dair vesika ibraz etmeleri şarttır. propagandası ve tıbbi istatistik umuıı> 

6 - Muvakkat teminat (739) lira- müdürlüğünde, İstanbulda sıhhat v• 
dır. İçtimai muavenet müdürlüğünde gö-

7 - Tekarrür edecek bedel haddi rülebilir. 
layık görüldüğü takdirde Umum mü- 6 - Numuneler Sıhhat vekilletiıı• 
dürlükten bilistizan ihalei katiyesi dedir. (63) 1-221 

yapılacağı nan 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 teılimi inşası 4.1-938 tarihin
den itibaren açık ekıiltmeye konul
muştur. 

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

3 - Evrakı keşfiyesini ve planını 
görmek istiyenlerin vakıflar Umum 
müdürlüğü inşaat Müdürlüğüne ve 
Manisada vakıflar müdürlüğüne mli
racaat eder ve şartnameyi (23) kuruf 
bedel mukabilinde 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 
ıayılı kanundaki ,artları haiz olma
ları ve inşaat müteahhidi olduklarına 
dair veıika ibraz etmeleri §arttır. 

6 - Muvakkat teminat (695) lira
dır. 

7 - Tekarrilr edecek bedel haddi 
layık görüldüğü takdirde umum mil· 
dürlükten bilistizan ihaleyi katiyeıi 

yapılacağı illin olunur. (99) 1-245 

;ıı.- ~ .... •' . ' " J d ,,,... Ô'·· ' : · an arma · 
iUatbaa malzcme~i alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı AJ>• 
kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bin üç yüz lira bedel talı,rnill 
edilen yirmi dokuz çetid matbaa mal· 
zemesi 29. 1. 938 cumartesi günü sllllt 
onda açık eksiltme usulü ile satın a· 
lınacaktır. 

2 - Alınacak çeşidlerin mikdarı 
yazılı şartnamesi parasız olarak kO' 
misyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine karışmak isteyen· 
!erin doksan yedi lira elli altı kuruf• 
luk ilk teminat ve §artnamede yaıılı 
belgelerini en geç belli gün saat oıı· 

dan evvel komisyona vermis olmaları· 
(80) ' 1-222 

~11111111111111111111111111111111111111!:. - -: AŞK TERZİHANESİ :: 

-- J -can Bennette :: - -':! il 1111111111 il 111 il 111 il 1111111 111 " ı ı ( 
Zayi - İstanbul Darülfünunu tıP 

fakültesi eczacı mektebinden almış ol· 
duğum 1067 No. lı ve 1308 tarihli dip· 
lomamı zayi ettiğimden ve yenisini c;:ı .. 
karmak için müracaat edeceğimden za" 
yi olan diplomamın hükmü olmaclığI" 
nı ilan ederim. Edirnede Mütekait ı::c· 
zacı: Kadri Ali. 

1-309 



f red Astaire 
30 senedir günde 8 saat hesabiyle 

87.000 saat dans eden artist 
61Saçları dökülmeie bQ§lıyor. o, 8, 10, ba:zan 12 halta önce dan

Fa:zla fahsiyet sahibi değil. Seıi ıa bQflar. Yanında bir tek l)'arclım· 
aüzel biraz ela danı biliyor.n cısı vardır. Bu ela ona piyanoda re· 
D I b' Fred Astaire senelerce evvel ır lakat eder, yahud da b~an Gin,er 
ainema §irketine müracaat edip de Rogerı'in yerini muvakkaten ala· 
•'ananevi'' tecrübe /ilmini çevirdik- rak, danaa iıtirak eder. 
ten sonra, bu ıirketin müdürlerin- Artist ıaat 10 da çalıf1naya ba§• 
den biri bu filmi görmüı ve likrini lar, ve bu, gece 6"f vakite kadar 
yukarıdaki ıatırlarla ilacle etmiı- devam eder. Bir tek danı numara• 
ti. sının 150 saatlik bir çalıtma icabet· 

Bir sene sonra bu "biraz da dans tirdiği ekseriyetle vakidir. 
bilen,, delikanlı HollywootI'un en Bir numara hazırlandı mı, Fred 
büyük yıldızlarından biri oldu Ve Astaire onu Ginger Rogerı'e öğre· 
filmleri, en fazla kar getiren lilm· tir ve bu sefer iki artiıt beraber ek· 
ler arasına girdi. Şimdi çalıımakta sersiz yapmaia baılarlar. 
olduğu R. K. O. kumpanyaıı 3 ıe· Fred Aıtaire ıanatındaki bu te
nede onunla bsraber tam 1 milyon kôsülü ancak muntazam bir hayat 
dolar kazanmııtır • sürere kelde edebilmiıtir. Zaten bu 

Fred Astaire'in bir filmi vaaati o- çalııma ile de baıka türlü Yafana· 
larak tam altı haftada biter. Fakat maz;: Artist 36 yafındaclır. Fakat 

Marlene Dietrich 
HollYwooddan 
ayrılıyor mu? 

Bugünlerde Hollywood'da heye
canla herkesin kulaktan kulağa fıs
ladığı bir haber dolaııyor : 

Marlene Dietrich Amerikadan 
ayrılacak, Almanyaya dönecek ve 
hazan Berlinde, bazan Londrada 
hazan da Pariste film çevirecek· 
ıniş. 

Fakat bu havadisi duyan bazı 
kimseler Marlene Amerikadaki na
zi aleyhtarı cemiyetlerden birine 
girdiği için, Almanyaya dönmesi 
kabil olmadığını söylüyorlar. 

Muhakkak olan bir §eY varsa o da 
Mar]ene'in son Avrupa aeyah&tmda 
Almanyadan başka her tarafta do
laştığıdır. 

Hatta onun, Almanyadan geçme • 
mek için yolunu uzatıp batka mem • 
leketlerden dolattıiını söyliyenler 
bile var. 

Bazıları da Avrupaya gidemiye· 
ceğini ıöy]erken, iddialarını isbat 
için Marlene'in Amerika'ya al
man vapuriyle değil, bir fransız 
transatlantiği olan Normandie' ile 
gittiğini amerikan tabiiyetine geç
mek için teıebbüate bulunduğunu 
ve marttan itibaren de geçeceğini 
ileri sürüyorlar. 

30 senedenberi danı etmektedir. 
Bu da, kolay ıandıiımı:z 1«Ylerin 
ne kadar güçlükle elde edildiiini 
anlatır. 

Onun dansa naaıl baıladıiı da 
meraklı bir hikayedir: Fred As· 
taire, Nebraskadaki küçük Omaha, 
ıehrinde, hali vakti yerinde bir bi
racınnı oğlu idi. Ablası Adile elanı 
dersleri alıyor, Fred tle dansı bu
dalaca bir ıey bulduğu için lutbol
cu olmağa hasırlanryordu. 

Fakat günün birinde, ablasının 
mektebine kadar gitti, ve orada 
dans etlen talebeleri görünce dan
ıör olmağa karar verdi. Yine gü
nün birinde babasının ifleri bo:ııul
du. iki kardeı hem babalarını ge
çindirmek, hem de kendi masrafla
rını temin etmek için varyete nu
maraları yapmaia baıladılar. O 
zaman Fred ... 8, Adele 10 yafında 
idi. 

Aradan 9 ıene geçtikten sonra 
iki kardef meıhur oldular ve 
Broadway mü:ııilı hollerinJe çalı
farak yüksek ücretler almağa baı
ladılar. Bu sıralarda FreJ'i.n abla· 
11 ingili:ıı lordu Cavendiıh ile evle
nip /ngiltereye gitti. Fred de danaa 
devam etti. 

Bugün onun bacakları bir mil
yon dolara sigortalıdır. Fakat ilk 
çevirdiği lilmi gören şirket müdürü
nün, hakkındaki düıüncelerini bili· 
yorsunu.z: : 

"Saçları dökülmeie baılıyor. 
Fa:da ıah.iyet aahi6i deiil ue ilh.,, 

IRobert T aylor ve Barbara 
Stanwyck evlenecekler mi ? 
Robert Taylor'la Barbara Stan· 

wyck'in sahiden de seviştiklerini hat
ta yakında evleneckelerini söyliyenler 
var. Fakat bu iki güzel artist, "Kıs
kançlrk,, filminde ''yalandan,, sevişi
yorlar. 

Bu macera 1901 senesinde, Amerika 
cumhur reisi McKinley'in verdiği bir 
baloda başlayor. Bahriye mülazimi o· 
lan Richard Perry'ye cumhur reisi na
zik bir vazife veriyor: 

Bankaları soyan ve bir türlü ele 
geçmiyen bir çeteyi yakalamak. 

Richard Perry adını değiş'tirerek 
Saint • Paul a gidiyor ve orada hay· 
dudlann arasına karışıyor, onlarla 
birlı'kte yakalanıyor, ölilme mahktlm 
ediliyor. Hücre arkadaşı olan haydud-

1~ 
tan, çete reisinin ismini öğrenip cum
hur reisz'ne bildiriyor. Böylece de va
zifesini yapmış oluyor ve kendisinin 
haydut olmadrğrnr, vazife dolayrsile 

Shi 1 T 1 bu işlere karıştığını yalnız cumhur re-

r ey emp e isi bildiği için, tahliye edilmesini bek· 
liyor. Fakat tam o sırada cumhur reisi 
bir suykasda kurban gidiyor. Richard 

• 

1 
• Perry idamdan kurtulacak mı? Artık 

hti ya rl o ma k istem ı yor ::;:.::,:u::.!!:!··;.:~;:;::;:· ~:, 
' d b" .. · Perry (Taylor) ve Barhara Stanwyck 

in doğrusunu söylemek icab e
d e ıhtiyarlamamak istiyen Shir
ley mple değil. Onun babasiyle 
anası, kızlarının 1 O yaşına gelmesi-

. b" ··k bir endişe ile karşılıyorlar. 
nı uyu Sh l . . . 

Çünkü 1 O yaş, ir ey ıçın epıy 
büyük bir yaştır. Bilhassa onun, en 

.. 1 filmlerini 6 yaşında çevırme· 
guze .T 
ğe şladığı düşünu urse .. _. . 

·ı elaşa düşenlerden bırı de, f ox 
. k . . .. dürlerinden olan Da-

şır etınm mu d b'" 'k ldız-
ril Zaruck' dur. O a, uyu . yı_ 
ı k 

. '"k lan Shirley ıhtıyar-
arın en uçu o d . · · · hem e şırlarsa, hem kendısının. . .. .. 

ketinin ne yapacağını duş1unuykor. . nama ve-
Bazı kadırılarm şışma k"b tt'k k" ta ı e ı · ya zayıflamak için . ur d b'" .. _ 

leri gibi, Shirley : e!°P~~ : ~
ınemek için hususı bır kur Y. ~ k 
tad Ö 11 k dişlerının e· 

ır. nce zava ıcı • "l 
•ilınesine, hiç ağlamadan tahammb~ 

· ·· dunun uetınıştır. Şimdi de vucu . k 
"" · · ciktırece ~ umesini, gelişmesını ge 
olan bir sürü ilaçlar amıaktadır · 

Fakat bunlar~~ ~nun uyumesı- $evlşiyorlar. Filimde Barbara Sta-
ni durduramadıgı ıçın Daryl Za~~~k ı wyck çok güzel şarkı söylemektedir. 
dahiyane bir fikir bulmuştur: ır- Robert Taylor ise öteki !ilimlerine 
ley'in küçük bir kardeşini, onunla 
beraber filmlerde oynatmak •. · 

Fakat bunun da bir kız olması la
zım. Mösyö T emple bu hususu ga
ranti edemıyor: ya doğacak çocuk 
bir erkek olursa ... Zaten bu mesele 
hakkında heni.iz kati bir karar ve-
rilmiş değildir . 

Esasen F oks şirketi pek sıkıyu ge-
lirse Shirley'in küçük kardeşi rolü
nü, meşhur kanadalı beşizlerden bi
rine vermek niyetindedir. 

Bu şirket iıi sağlam kazığa bağla
mak için, be§ kardeıin sinema film
leri çevirmek hakkını inhisar altına 
almı§tır. Maamafih ben kendi h~a
bıma, diğer kumpanyaların aksıne 
olarak, yıldızlannı beşikte iken se

çen bu kumpanya için ~stik?al~n o
kadar karanlık olmadıgı fikrmde-
Y.imı - C.B. 

göre hayli ilerlemiş ve düzelmiştir. 
Bu filmi hafta içinde Halk sinema
srnds göreceğiz. 

••• 
Robert Taylor'un sinemaya nasıl 

başladığrnı biliyor nıusunul!? Bu gü
zel delikanlı Hollywood'a pek uzak 
olmıyan Pomona şehrinde tıb tahsil e
diyordu. Tesadüf, M. G. M. şirketinin 
'yrldız k8şiileri .. nden biri olan Ben 
Piuza'yı bu şehre gönderdi. 

Arlington Brugh (yani Robc:rt Tay
lar) şinema artistliği ne pek az alfi ka 

gösteriyordu. Fakat bu genç erkeğin 
giJzelllğine hayran olan Ben Piazzs 
ona, Culver City'dekJ' studyoda bir 
tecrübe filmi çevirtmeyi tckUi etti. 
Taylor reddetti. Fakat Ben Piazza, 
Taylor'un bir kaç ay önce, Greta Gar
bo'ya olan sevgisi yüzünden intihara 
teşebbüs ettiğini öğrenmişti. Gene de
likanlının peşine düştü ve nihayet 
tecrübe filmi çevrildi. 

Bu filmi görenlerin fikri, Taylor'un 
güzel bir genç olduğu fakat istidadı 
bulunmadığı merkezinde idi, Ancak, 
bu yoldaki mütalealar onun bir kaç se
ne içinde yükselmesine mani olmadı. 
Nitekim, vıktı'Je kendisi içiıı intihara 
kalktığı Greta Garba ile oynadığı Ls •iki sevimli <lrtisı, Jane Kiepu.ra 
Dame aux Cam lias fı'lminde ne kadar ve Martlıa .Eggerıh, Yeni Sine-
muvaffak olduğunu g6rdilk. la .. 'l k la L mat gmıterı me ıe o n a 

Boheme filminde büyllk bir 
mu va/ /akiyet kazanmaktadır
lar. 

• 
~ğdaki re11imde de, Rene Yeni 
'iinemada gö11terllecek olan 

' 'Asri iş adamları" adlı /ranaı:;

"a /ilimden bir aahneyi görü
,vorsunuz. 

• 
FranMJ' dnki iı dalavereleriylf• 
ince bir tarzda alay eden bu gü
zel filmin başlıca artistleri: 
Raimu, Lucien Barroux t'e 
Edwig_e Feuillere'dir. 

Gary Cooperin 
Bir senelik kazancı 

450 ,000 1 i ra 
Her ıene ıonunda ticaret tirketlerl 

birer bilanço yaparak o yıl kazandıkla
rı paranın hesabını yaparlar. Amerikan 
artistleri de her 9eyden önce birer it 
adamı oldukları için, 1937 ıenesindeki 
kazançlarını hesaplamışlardır. 

Zaten bu, onların maliyeye verecek
leri vergi beyannameei için de lazım· 
dır. M eraklı bir gazeteci bu beyanna· 
melerin listesini gözden geçirerek, en 
meşhur birkaç artıstin kazancın ı bulup 
çıkarmıştır. 

Bu listeye göre geçen sene en fazla 
para kazanan artistler şunlardır: 

Gary Cooper 450.000 liq 
Ronal Colman 436.000 ., 
Claudette Colbert 400.000 ,. 
Mae West 384.000 .. 
Madeleinc Carroll 344.400 ., 
Warner Baxter 340.800 ,. 
Marlene Dictrich 322.800 ,. 
Ruth Chatter ton 298.800 .. 
Clarles Boyer 298.800 ,, 
Geçen aene Mac West, 400.000 lira 

ile bütün artiıtlerin ba,,mda gelmekte 
idi. Marlene Dictrich ise 320.000 lira 
kazanmıştı. 

Greta Garbo ve 
"G,, harfi 

Amerikalı bir kadın gazeteci, Greta 
Gubo'nun hayatında "G., harfinin oy
nadığı rolu "tahlil., etmiştir. 

Gsrbo'nun eski ismı' Grets Gustaf
son'dur. ilk filmini de Gerda isimll 
bir artistle oynadı ve sonradan adını 

Greta Garbo'ys çevirdi. Amerikaya 
gitmek üzere Goteborg şehrinden va• 
pura bindi. 
• llk filmlerinin operatörünün ismi 

Gaudio idi. Sonradan ]ohn Gilbert'e 
aşık oldu ve onunla beraber üç filim 
çevirdi. 
Ayrıca Gıvin Gordon, Clark Gable 

v• George Brent'le beraber d11 rol ı/ .. 
dı. Vt1 nihayet lsveç kralı Gustave onı 
kazandığı muvıffakiyetlerden dolayı 
bir madalya verdi. 

............... ,, ............................ 
Jane Kiepura ve 
Martha Eggerth 
"La Bohem,, de 

• 
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Bir afyon tarlasının görünÜfÜ 

Uyuşturucu maddeler inhisarının 
1937 yılındaki çalışmaları 

1-Yurada ekim vaziyetini tanzim 
2-Dışardaki rekabetleri önlemek 

İnhisar. idaresi bu iki mühim noktayı, çiftçiyi 

sevindirecek tarzda telif • • 
etmıştır 

Afyon memleketimizin en mühim 
ihraç callarından biridir. Bu malın e
kim ve alun vaziyetiyle meşgul olmak, 
dışardaki sürüm ve satışıru temin etmek 
ve bu arada da diğer müstahsil memle
ketlerin rekabetini önlemek, uyuştu· 
rucu maddeler inhisarının uğraştığı 

işler arasındadır. 

1937 senesinde 
Bu idarenin 1937 senesindeki çalış-\ 

maları, bu bakımlardan bilhassa verim
li olmuştur. Bilindiği üzere memleke
timiz de sırf insani düşüncelerle hare
ket edip mühim fedakarlıklara katla
narak, afyonun yalnız sıhhi ve içtimai 
zaruretler için kullanılması hakkında 
ınilletler cemiyeti tarafından konulan 
kayıdlara tabi olmaktadır. 

I ki mühim nokta 
Talebin bu suretle asgari hadde in

mesi karşısında bir tarafdan yurd için
de ekim vaziyetini tanzim etmek, di
ğer tarafdan da dışarda rekabetleri ön
lemek icab ediyordu. Uyuşturucu mad
deler inhisarı bu iki noktayı, bu milli Ü· 

rün ve bunu eken çiftçiyi sevindirecek 
tarzda telif etıneğe muvaffak olmuş
tur. 

Mutavassıt yok 
İnhisar idaresinın aldığı en mühim 

tedbirlerden biri, afyonu mütevassıt· 

lar vasıtasiyle satın almayıp, doğrudan 
doğruya hakiki müstahsilden almaktır. 

Geçen senedenberi tatb.ik edilen 
bu tedbir hem muvaffakiyetli netice
ler vermiş, hem de çiftçiyi sevindir· 
miştir. Geçen sene edinilen tecrübele· 
re istinaden bu sene daha ziyade köy
lü lehine olan kararlar almıştır ki bun
ların başlıcaları aşağıdadır. 

Faydalı kararlar 
İnhisar idaresının eksperlerı köylü

nün çok yakınına kadar gitmişlerdır. 
Asgari bir kiloya kadar, her çiftçi

nin malı alrruruştır. 
Bu sene takdir edilen mübayaa fi. 

yatı, afyondaki beher morfin derecesi 
için 40, yani vasati 12 derece morfinli 
bır kilo afyon için 480 kuruştur. Bu 
parada mütevassıtların k.ir etmesine 
hacet kalmaksızın doğrudan doğruya 
müstahsilin eline geçmektedir. 

Köylüye verilen avans nisbeti, mal 
bedelinin yüzde seksenine yakın bir 
hadde çıkarılmıştır. Ayrıca çıltçı, am
baliıJ, nakliye gıbi masraflara tabı tu
tuımamaktadrr. 

Her şe)·den önce kalite 
İnhısar ıaaresı malın kaııtc:sinin 

yükselmesi içın de gayretlerde bulun
maktadır. Bunun için de hem tohumla· 
rın, hem de toplama usulu.nün ıslahı
na gayret edilmektedir. Bu iş -
!erle Y eşilköydeki ıslah istasyonu 
meşgul olmaktadır. Bu istasyonda el
de edilen iyi tip tohumlar, muhtelif 
mıntakalardaki deneme tarlalarına ek
tirilmiştir. 

Fenni usuller 
Afyonun mortın derecesinin yük

selmesi için, inhisar idaresi çizilme, 
toplama, kurutulma ve topaklama gi
bi, afyonun idareye gelinceye kadar 
geçireceği muhtelif safhalarda, fenni 
usullerin ötedenberi takib edilen ana
nevi ve sakıym usullere tercih edilmesi
ni temin etmek üzere de tedbirler al-

Uyuşturucu maddeler inhisarı umum 
müdürü B. Hamza Osman Erkan 

mıştır. Fenni çizgi ve algı aletleri mü
tehassıs memurlar vasıtasiyle çiftçiye 
dağıtılmakta ve bunların kullanılma 

usulleri de gösterilmektedir. 

iyi tedbirlerin iyi neticeleri 
Bu tedbirler iyi neticeler vermekte 

gecikmemiştir. Muhtelif mıntakalar

dan gelen haberlerde köylünün mem
nuniyetini arılatmaktadır. Dış takyid
ler, elde stok kalmaması için istihsali 
ihtiyaca uydurmağı ve afyon ziraatini 
azaltmağı emretmektedir. Köylünün 
bu yüzden güç bir vaziyete düşmemesi 
icab ettiğini göz önüne alan hükümet, 
afyon yerine başka toprak ürünleri ek
tirmeği düşünmüştür. 

Satış §arılarına uygun mal 
Afyonun kalitesinin yükseltilmesi

ne bilhassa itina olunduğunu söyle
miştik. Bu cihet, idarenin ehemiyet 
verdiği en mühim noktalardan biridir. 
İdare, sevkedilen afyonların, pazarlık
ta tesbit edilen evsaf, şerait ve eşkfile 
uygun olması hususunda çok hassas 
davranmaktadır. 

Morfin derecesinin tesbiıi 
Satılmış bir afyonun morfin derece

sinin tesbiti için yapılan ameliyeler de 

bilhassa kayda değer: Afyon temiz o
larak seçilir, morfin derecelerine ve 
müşterinin istediği evsafa göre çeşit· 
!ere ayrılır, hususi makinelerde yoğ
rulup meczedildikten sonra yeknasak 
bir tarzda kalıplanır, markalanır ve 
sandıklara konulup sevkedilir. 

Tiıaj meselesi 
Bu şekilde hazırlanmış bir mal ge

rek hikemi, gerek kimyevi bakımlardan 
isteğe tamamen uygundur. Bu malın 

satışında mühim bir rol oynayan titraj, 
yani afyonun ihtiva ettiği morfin dere
cesi, yüz sandıklık bir partinin hemen 
her sandığında, fennen mümkün olan 
nisbet dairesinde biribirine yakın zu
hur eder. 

Standardizasyon 
İhraç edilen afyonların topaklarının 

şekli, ambalaj tarzı, sandıkların biçi
mi tamamen standard bir tiptedir. Bu 
çalışma tarzı dış piyasalarda daima 
takdir edilmiş ve afyonlarrmıza olan 
rağbet bu yüzden ve durmaksızın art
mıştır. 

Bir yabancı gazetenin fikri 
Bir ecnebi gazetesi türk afyon amba

lajlarının hakiki bir sigorta olduğunu 
yazarak diğer müstahsil memleketleri 
de ayni tarzda ambalaj yapmağa davet 
etmiştir ki, bu tavsiye ve ifade inhisa
rın ambalaj tarzının mükemmeliyetine 
bir işarettir. Bundan başka Londrada 
intişar eden "THE CHEMİST AND 
DROGU!ST" mecmuasının: "Türk 
afyonları piyasayı kaplamı~tır. Türk 
inhisarı fiyatları tutarak piyasayı el· 
de etmeğe çalışıyor, bu afyonların 

morfin ve sair evsaf itibariyle rakib 
mallara faik olması alıcının isteğini 

türk afyonları lehine çevirmiştir." de
mesi de afyonlarımızın dış piyasalar
da kazandığı rağbet ve ehemiyeti teba
rüz ettirmeğe kafidir. 

Uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı 

Uyuşturucu maddelerden bahseder
ken, memlekette bunlar üzerinde yapı· 
lan kaçakçılığı, gizli imalat ve satıfla
rı ve diğer cihetlerden de gözden ge
çirmek faydasız değildir. 
Vakıa gazetlerde sık sık, bir serseri· 

Bir eararkeı kabağı 

Et fiatı nasıl ucuzladı 
(Başı l inci sayfada) 

ler Dairesi reisi 8. Muhsin; Da
hiliye Mahalli idareler umum 
müdürü B. Faik, Ticaret, Tetki
latlandırma, baytar umum mü
dürleri de hazır bulunmutlardır. 

Toplantıyı Başbakan B. Celal Ba· 
yar, memleketin bütün tüccar ve muta
vassıtlarını bir bakımdan alakalandıran 
mühim bir nutukla açmı~tır. B. Celal 
Bayarın nutku birinci sayfamızda, ay
rı sütunlardadır. 
Başbakanımızın nutkundan sonra, 

kısa bir görüf teatisinde bulunulmuş 

ve toplananlar dört komisyona .ıyrıla
raK kendılerine verilmiş olan mevzula
rı tetkika başlamışlardır. 

Komisyonların vardıkları 

neticeter : 
Celep Komüsyoncularu toptancı ka

saplar, pcrakenaeciler, mezbaha taritc
lerini kılo esası üzerinden tadil komis
yonları toplanmışlar ve kendi mevzu
ıarı üzerindeki meseleleri tetkik ede
rek raporlarını hazırlamışlardır. 

Celep komüsyoncuları komitesi, rapo 
runda, ıstanbuıun et fiatı mcsclcsını 

mevsimlere göre tetkik ve tesbit et
mek lüzumund işaret ediyordu. Sene
nin muhtelif aylarında, memleketin 
muhteli f hayvan ihraç merkezlerinden 
ıelen hayvanlarda bir fiat durluğu te
min etmek için İltanbulda derhal "ka
saplık hayvan ticaret birliği" adiyle bir 
teşekkül kurulmasıru ve İstanbulda 
toptan kasaplık hayvan ithal edenler ve 
celep komü.syonculanrun, İstanbulda 
kasap toptancılarına yaptırdıkları satış 
faturalarını 24 saat içinde bu birliğe 

kaydettirmekle mükellef tutulmalarını 
teklif ediyordu. 
Birliğin esas vazifelerinin, fiat1arı 

tesbit etmek ve daima ucuzlatılması 

çarelerini aramak yanlı' veya müdaha
leli fatura yapanları muameled•n men
etmek olması ileri ıürülüyordu. 

Perakendeci kıuaplar 
komisyonunun teklifi: 

Perakendeci kasaplar komüsyonu ra· 
porunda şurıları teklif ediyordu: 

"1· Bugün vasati olarak mezbahada 
toptan mübayaa ile dükkanlardaki pe
rakende satış Hatları arasında 9-11 ku
ruş gibi bir fark bulunmaktadır. Bu 
farktan 1,5 kr. içyağı firesi; 1,25 yüzde 
üç siklet firesi; 1 nakliye ücreti cem
an 3,75 kuruş perakendeci kasabın dük
kanına kadar yaptığı zaruri masrafları 
ve zararları çıkarmak icab eder. 

Bu miktarın tenzilinden aonra pera
kendeci kasabın bugünkü satış tiatla· 
rında kilo başına 5,25-7,25 kuruı bir ka
zanç temin ettiği te&bit edilmektedir. 

2 - Komisyonumuz mezbahada top· 
tan mübayaa fiatlarile perakende aa
tıf fiatları arasında 6 kuruşluk bir fiat 
farkının kifi geleceği neticesine var· 
mıştır. Bu farkta 3.75 kuruş olan dük
kana kadar masraflarla fire farkı da· 

nin üzerinde esrar bulunduğu filan 
yerde bir eroin imalathanesi keşfedil
diği, falan adamın da kokain veya mor
fin kullanırken yakalandığı yolunda 
haberler görülüyor. 

1'ürkiye ve afyon 
Fakat şurasını hemen soyJeyelim ki 

Türkiye dünyada en fazla afyon istih
sal eden memleketlerin ilk safında bu
lunmasına rağmen afyon iptilasından 
uzak kalmıştır. Afyon yetiştiren mın
takalarda bıle bunu kullananlara rast
lanmamaktadır. 

Beyaz ru&ların kötü yadigôrı 
K.okain ve croın gıbi key.t verıcı ze

hirleri memleketimize ilk sokanlar, 
rua mültecileri olmuştur. Osman

bildir. 
3 - Toptan milbayaa ile perakende 

satıt araaındaki 6 kurut fiat farkının 
az if gören perakendeci kasaplar için 
kafi gelmiyeceği dütünülebilir. 

Satış Hatlarında esaslı bir kontrol ve 
mürakabe kazancı daralacak ufak iş 

yapan perakendecilerin çalışmasını 

zorlaştıracaktır. Bunlar kendiliğinden 
bir tasfiyeye tabi kalabilir. 

4 - Kasap dükkanlarının tabi tutu
lacağı teknik ve sıhi §!Craiti zabıtaı be· 
lcdiye nizamnamesinde ağırlaştırarak 
bunların adedini tahdid mümkündür. 

Halen İstanbulda 630 kasap, 34 top
tancı, 8 celep komüıyoncusu bulun· 
maktadır.,, 

Toptancı kasablar komite· 
sinin tekl~fleri: 
Toptancı kasaplar komitesi, toptan

cının bütün masrafları, riskleri .lahil 
olmak üzere, kiloda vasati oıarak ka
zancı olan 3 kuruşun, ı.75 kuruşa ınme
ıini teklif ediyordu. Toptancın:n, pe· 
rakendeciye bu kar marıından uaha 
yükseğe mal satıp satmadığını kontrol 
etmek ıçin bir teşkilat kurulma.ı, bu 
birliğe, toptancı kasapların maliycl fi
atlarını; oeri, bağırsak ve saka: fiat
larını bildirmelerı isteniyordu 

Mezbaha resmi 
komisyonu raporu: 

Mezbaha resmi komisyonu, rapcrun
da şu teklifleri yapmakta idi: 

"l - Elyevm belediye, mezbaha ıea
mini baş üzerinden almakta ve kesil
miş etin kilosu ba,ına vasati olarak 9 
kuruş isabet etmektedir. 

2 - Anadoludan küçük cüsseli hay
vanlar bu itibarla gelemiyor ve kıy
metleri düşerek müstahsil de müşteri 
bulamıyor. 

3 - Mezbaha resmini süratle beledi
ye meclisi kararile • ayakta hayvanın 
kilosu esası üzerinden - almalıdır. 

Bu takdirde kilo başına 100 para a
lınması uygun görülmüŞ:tür. Bu tarzda 
resim alındığı takdirde, bugün kilo ba
şına 9 kuruşu bulan resim hakikatte va
sati olarak 5 kuruşa inmiş olacaktır. 

4 - Resim matrahının bu suretle tas
hihi sırasında büyük küçük başlar ara
sında bir fark tesisi de beraberte te· 
emmül edilmek lazımdır. 

5 - Mezbaha satış salonu sabahları 
9 da açılıyor, esnaf bırakılmıyor. Bu 
salon, 8 de behemehal esnafa açılmalı
dır.,, 

Varılan netice: 
Komisyonların çalışmaları saat 18 e 

kadar sürmüştür. Raporlar hazırlan
dıktan sonra Başbakan B. Celal Ba
yar, yanında Dahiliye ve 1ktısad vekil
leri olduğu halde toplantıya tekrar 
gelmiJ ve varılan 9u neticeyi bildirmiş
tir: 

"- T edhihlerimi:ı: netice•inde 
ıJardığımı:ı; netice ıudur: Etin hi· 
loıundan 1 O huruı indiriyoruz. 
Trabzonda alınan iıkele reımi, 
vapur nakliyeıi, beyanname, bor
.sa, mezbaha reıminden indirilen 
mihdar 6.60 kuruıtur. Celeplerden 
indirilen milular 75 şantimdir. 

Toptancılardan 1 .75 kuruı indiril
miıtir. Perakendecilerden komU .. 
yonunu.ı: 4 kuruı indiril.meaini tek
lil etmiftir. Bunların ara.rında .er· 
mayui az, vaziyeti müıaid olmı· 

yanlar çoktur. Birden bire 4 huruı 
indirmek kendilerini muztarib e· 
debilir. Bi:ı; perakendecilerden an· 
cak 90 aantinı indiriyoruz. 

indirilen mihdarın büyü/, kumı, 
hükümete aid olan ~elirlerdendir. 
Perakendecilerle kararın tatbi
kinden sonra meaeleyi tekrar ted
kik ederi;z. 

lı imparatorluğunun atıl idaresi zama- Kararın tatbikincı I mart 938 
nında latanbulda haylı taammüm et· den itibaren batlanacaktır. Siı:
mit olan bu kötü moda, cumhuriyet den ricamu:, hükümete yardun et· 
hükümetinin aldığı şiddetli tedbirler, menizdir. Bunda ıi;ı;İn ıJ<ı hühü
çıkardığı kanunlar ve kurduğu müca· metin menlaati vardır. Milletin 
dele teşkilatı sayesinde genişlemeden memnun olmaaını en büyük ku11-
sönmektedir. Bugün bu zehiri kullan· vet aayıyoruz.,. 
makta olan dağınık bazı döküntüler 
de, bahsettiğimız devirden kalma kim- Dahiliye Vekilimizin &Özleri : 
•elerdir. Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü Kaya; 

Dl.§ memleketlerde vaziyet yapılan ucuzlatmarun rakamlı bir iza • 
Amerika bu korkunç iptila ıle muca- hıru yaparak dedi ki: 

dele için çok şiddetli tedbırler aldık- "- Yapılan 1 O huruıluk ucu;ı;-
Jarı ve milyonlarca dolar fedakarlıkta !atmanın yüzde 73 küıuru deıJlet 
bulundukları halde, istedikleri netice- ıJe belediye gelirlerindendir: 10 
!eri elde edememişlerdir. Avrupalılar huruıun 3.40 huruıu eınafın; 6.60 
da ayni mücadeleye hararetle devam kurUfU reımi dairelerindir. 
etmektedirler. Milletler cemiytinin Memlektin ıJe halk aıhatının İcab 
koyduğu takyidler bunun bir netice· ettirdiği bu hararı tatbik edece· 
ıidır. Yukarda da söylediğimiz gibi, iiiz. Bunda bize muzahir olacaiiı· 
hükümetimiz maddi fedakarlıklara nı;zda ıübhe yoktur. Fakat bunun 
mal olacağını bildiği halde, bu husus- ahıi halinde tedbirler alacaiı:ı;.,, 
ta yapılan anlaşmaya tereddüdsüz iş,- Bu sırada Başbakanımız ıunları aöy· 
tirak etmiştir. !emişlerdir: 

Kaçakçılara ekmek yok "- Arkadaşlarımız, bize 
Mücadele tefkilatının aldığı şiddet- söz vermişlerdir. Bu, ahlaki 

li tedbirler sayesinde, bugün rastlanan bir sözdür. Ahlakını kaybet 
vakalar tamamen izole birer mahiyet 
almıflardır. Bu zehirleri imal ederek miş bir insana karşı da her tür· 
başkalarının hayatı ve sıhati bahasına lü tedbirler alınabilir." 
az zamanda zengin olmak istiyenler Toplantıda bulunan delegeler; hü
de, Türkiye'de kendilerine ekmek kal- kümetin karannı büyük bir memnuni • 
madığını bugün anlamış bulunuyorlar. yetle karşılamı§lardır. Kasaplar Cemi
Esascn burıların satı§ için kullandık· yeti reisi B. Ahmed Kara ve celep ko
lan kimselerin çoğu hapisbanede, , müsyoncuları adına B. Mehmed Emin; 
müşterilerinin büyük bir kıamı da has- başbakanımıza gösterdiği taht! alaka 
~ahanede bulunmaktadır. vo yoldan dolayr teıekkür etmlf)er; 

çok yerinde olan kararın tatbiıcitl 
rinden geldiği kadar çalışacal' 
söylemiılerdir. 

Baıbakanımız; İstanbul halkl 
cuz et yedirmek yolunda alınan )1 

!arı büyük bir alaka ile karşılal"' 
toplantıya gelen tüccarla~ıza ~ 
kür etmiş ve yanında Dahılıy• 
olduğu halde ayrılmışlardır. 

I ktıwd Vekilimizin tavsiyİ 
Bundan so.n~.a İ~tı~~.d Ve~ 

B. Şakir Kesebır ın r_eıslıgınd~ .J 
tıya devam edilmiştır. Kom!S} ~ 
hazırlamış oldukları raporlar ok J 
ve bunları delegeler heyeti kab 

miştir. di 
İktısad Vekilimiz, peraken 

meselesinin başlı başına bir me•~ 
duğunu hatırlatmış ve başbakan. 
teşckkürlcrinc iş~irak ettiğini s~' 
rek demiştir ki: . . tJI 

"- Bütün memleket ıılerınde 
be ıahiblerinden istifade etmek ~ 
!arın bilgilerinden faydalanmak 1' 
metin .ta.kib ~tmekte .. ol.du.ğu gıl 
prenıipının bır tezahurudur. 
sizlerle. yarın hallini el~ alaca~~ 
ğer memleket meıelelerıyle ala!< 1 
!anlarla konu§Mak en müıbet •.~ 
ru yolu bulmaya çalıtacağız. lstı 1/1 
bütün halkı alakalıyan bu ıneıel• 
de biraz zahmet payı almıt olu~ 
nuz. Bugün menfaatinin zarar ' 
olduğu telakkisinde bulunanlar, ~ 
a11l menfaatin halka hizmet oldu 

b db. 1 . 'ıl• anlıyacaklar ve u te ır er~ı ~ 

tan istihlakin kendilerine temın il 
ği fazla gelir dolayısiyle kanaati• 
bizimle beraber olacaklardır. . 

Müıterek kararınuzın tatbilıİ' 
ıize muvaffakiyetler dilerim.'' 

. ·n 
Delegeler; İktısad Vekilimt•1 ~ 

terdiği alakadan dolayı duydu 
minneti ifade etmi~er ve kendi~ 
düşen vazifeyi seve seve yapac ~ 
yolundaki vaidlerini tekrarıaınışla 

••• 
Hükümet; bir senelik istihlak~ 

re, günde ancak 4 7 gram et .yiY',~ 
İstanbulluyu; bol hayvan yetıştır ti 
hayvan ihraç eden bir memleketıJI ,,il' 
tandaşı olarak yemeye hak ka•• f 
bol ve ucuz ete; tatil ve dinlenme ~ 
olan dünkü pazar, sabahtan akşaı11' 
dar çalışarak kavuşturdu. , 

B. Şakir Kese bir' in ziya/e~~ 
Et kongresinde bulunmak iizer' ft 

raya gelmiş olan et tüccarları şer~ 
İktisad Vekili Bay Şakir Keseb~ 
rafından Karpiçte bir ziyafet 
miştir. 

İngiltere - İrlanda 

görüımeleri ba~ıadt 
v.ııl 

Londra, 16 (A.A.) - B. dö ·ttl 
dün akşam buraya gelmiş ve !~!,ıt 
re ile İrlanda arasındaki görür· 
bugün ba9lamı~tır. ,ıl 

Royter ajansı, bugün öğleden_,,, 

ra yapılan İngiliz - İrlanda görUf"Jıl 
!erinde, İrlanda birliği hakkınd• ,#. 
zı tavizler elde ettiğini haber al j)I 
tır. Buna binaen bu mesele yarrO 
önce müzakere edilecektir. ·dil 

Bu hususta İrlandanın iiJ!l1 1 
kuvvetlendirecek bir fCY yapıl~ııı' 
ğı takdirde diğer her hangi bır ~ ~ 
sele hakkında anlaşma huıulü pe dır 
muhtemel bulunmaktadır. Bu ta~ 
de konferans akim kalacaktır. 

d .. vı" Londra, 16 (A.A.) - B. o / 
ra bu akşam şu beyanatta bulunııı 
tur: ıf 

"- Yenilecek büyük zorlu~~ 
vardır. İrlanda heyeti iki me"'1'1ır 
ahalisi arasında dostluk müna:e~ ,~ 
rinin temellerini atmağı samımı .. ,Jf 
rette arzu etmekte ve fimdiki go. e~ 
melerde bu gayeye doğru terakki 
de edileceğini ummaktadır." 

lrlanda'nın müdafaa plii~;1, 
Sunday Timeı, B. dö Val~f 

cebinde İrlandanın sahil ve li. ıJI 
rının müdafaasına müteallik bır P (~ 
bulunduğu, bu pi!nın bir torpid0 .,r 
!osu ihdasını, İrlandanın ınahr~dt'. 
ve donanma için zaruri olan ma ıııiııl 
ler bakımından ihtiyacatının t•·~~~ 
maddelerini ihtiva etmekte oldU• 
yazmaktadır. . ,c• 

Dublin'de daha şimdiden ~1~~" 
ifler• başlanılmı9 ve petrol tasf~.Y ıell' 
neleri inşa edilmiş olduğu s0Y 
mektedir. 

Romanya dış bako111 

Parise gidiyor 
c"' Bükre,, 16 (A.A.) - Halen cen,,,ı 

rede bulunan Romanya Hariciye ,.a e~· . .. ,ş 
Bay Micesco, fransız kabinesı ~ f. 
kül eder etmez, mezkur hükü':"etl• :rJI' 
rUf111ek üzere Parise gidecektır. il·. j~ 

. • ·tU 
ce<ıco Balkan antantı konseyın." '~ f.11' 
etmek üzere ıubatın ilk 19 u içırıde 
karaya gidec.oktir. 



İspanyol hikiyesl 

Kadın ve kukla 

Kadikıte idi. 
Bir akpm, fehrin Bai/e'ıine girdim. 

O orada idi. Otuz tane balıkçı, bir o 
kadar gemici, ve bir kaç pfkın yaban· 
cı onünde rakıediyordu. 

Onu görünce titremeğe baJladmı. 
Yüzüm toprak gibi sapaarı olmalı idi; 
nefesim ve kuvvetim keıilmitti. Kapı 
nın yanındaki ilk ııraya yıkıldım, ve 
dirseklerim maaada, ölümün öteıin· 
den çıkıp zuhur edivermif bir kadın 
&ibi onu seyre bafladım. 

O, 10luk ıoluğa, yüzü gözü kıp kır· 
mızı, memeleri delirmif, iki elinde ku· 
lakları sağır eden iki çift kafık, dur· 
makaızın dönüyor, hopluyor, rakıedi-
yordu. 

Eminim ki beni görmilftÜ, fakat yU-
aüme bakmıyordu. Kudurmuıca bir 
ihtiras hareketi ile bolero'yu tamamlı
yor, bacağının veya gövdesinin tahrik
kir vaziyetleriyle seyirci kalabalığı 
içinden geliti güael birine iltifat edi • 
yordu. 

Büyük blr ıDrllltıll aramda birden· 
bire durdu. 

Adamlar bağırıyorlardı: Guapa Kue/ 

Ole/ Çikuillal Ole/ Ole/ ve.s Otra/ 
Şapkalar sahneye fırlatılıyordu. Bil

din salon ayakta idi. O, ıık sık nefes 
alarak, dudaklarında bir zafer ve istih
faf tebcllümU. ıeyircileri ıelimlıyor-
clu. 

Kendisini takib ederek Nlmeye çı· 
kacak bir bafka damöz numarasını bi· 
tirinceye kadar bir masa bafmda gene 
aıraamı beklemek için sahneden qaiı 
inip içenler arasına karıftL Ve orada, 
salonun bir kötcıinde, kendine tapan, 
herketıin huzurunda ayaklarına kapan· 
mağa hazır ve iltiraptan bağırmak ilse 
re olan bir inaan bulunduğunu bile bi
le, 0 inaanın gözleri önünde, muada1& 
JQUaya ve kucaktan kucağa dol&ftL 

Hepai onu adiyle biliyordu. "Kon
tita" ilmini her itittikçe topuklar~
c:lan ememe kadar bütün vücudum ur
periyordu. İçki ikram ediyorlar. Çıp
lak kollarından tutup çekiyorlardı. 
KoDfita, bir alman tayfanın verdi~i 
kırmızı bir çiçeii bafına taktı. Bır 
banckrillo'nwı saçlarını çekti, kadın· 
lada birlikte oturan bir ahmak deli· 
kanlmm önünde gözlerini süsdU. bir 
adamm yanaklarını oktayarak yüreği· 
me herifi öldürmek ar.zuları verdi. 

Elli dakika ıüren bu tahammül edil
mu cilveler eanuında yaptığı hare· 
)retlerden hiç biri hafızamdan çıkma· 
dı. Bir imanın mazisini dolduran bu 
gibi hatıralardır. 

Di&er bütün masalardan sonra en 
dipte bulunan benimkini de nihayet zi· 
yaret etti. Geldi. Mebcub mu idi? ya
bud beklemediğini birdenbire görmilf 
de fAflnDlf gibi mi davranı;nı.ıt:? ne 
gezer, karJıın& _?turdu, ellerını çırpA· 
rak garsonu çagırdı: 

-Tonio bir fincan kahvel 
Sonra, nefiı bir ıiıkWıetle, gözleri· 

min içine baktı. 
Gayet alçak ıesle : 
S 

in hiç bir ıeyden korkun yok 
en . k •·-A• 

mu? dediın. ölümden de mı or~-

ıın, sen? . . . "'ldil 
Ha Sonra. benı ıız mı o re-

- yır. 

cekıiniz? 
_ Bana ıneydan mı oku yonun? 
- bterseniz burada, yahud bafka 

b
. d Don Mateo, ıizi tanırım ben, 
uyu~ Sa 

karrumda dokuz ay tatımıfe&lına... • 
b. kılına bile dokunamanmız. 

pmm ır k t tınif olursu· 
Ve pek doğru hare e ~ 
nuz · zira artık ıiı:i ıevmıyo~um. 

....:. Beni sevmit olduğunu unay• cii· 

ret mi cdiyonuıal 

- Nasıl isterseniz öyle düfünunuz. 
Tek ıuçlu ıizıiniz. 

Bana ıerzeniı eden o idi. Bu komed
yayı da ondan bekler mi idim. 

- Sen bana bunu iki seferdir yapı· 
yonun 1 bir kelime söylemeden, bir 
mektub yazmadan, bir adam gönderip 
veda etmeden kalkıp gidiyorsun. Bana 
böyle muamele etmen için sana ne fe· 
nalik ettim? Sefil, alçak 1 
Konptanın kendine göre özüril var

dı: 
- Ne mi yaptınız? beni aldattınız. 

Kollarınız arasında emniyette olduğu· 
ma ve günaha gireceğim geceyi ve ge
cenin saatini ıeçmekte serbeet bulun· 
duğuma yemin etmemi9 mi idiniz? son 
ıefer, hatırınızda değil mi? hiç bir fey 
hiı etmediğimi mi aanıyorıunuz? uya
nıktım, Mateo, ve bir gece daha yanı
nızda kalırsam haberim olmadan sizin 
olacajmu • 0 kd an Ve itte bunun isin 
kaç tim. 

Bu ıözlerde hiç bir mana yoktu. Sa
dece omuz silktim. 

-Demek ki kabahatim bu imiıl bal· 
buki burada geçirdiğin hayatı ve ya· 
taklarında &ezdiğin bu erkekleri .... 

Hiddetle ayağa kalktı. 
- Hayır, bayu, ~ıyonwıuz 1 

Don Mateo, abi böyle konupnakt.m 
menederim. BaJ>amm mezarı Uaerine 
yemin ederim ki ben bir çocuk gibi ba· 
kirim. • Ve ıizden iireniyorum, çiln· 
kü ıiz benim beklretimden fÜphelm· 
diniz. 

Fırladı, gitti. Bir iki dakika ıonra 
ben de çıktım. ... 
Aramızda geçen bidiaelerden ıonra 

benim için ihtiyar olunacak üç hareket. 
tarzı vardı: ayrılmak. zorlamak, öldür· 
mek. 

Dördüncü tarzı intihab ettim: Ta· 
hammill etmc.k. 

Her akpm yerime dönüyor, muti bir 
çocuk gibi onu seyrediyor ve bekliyor· 
durı. 

Yava, yavq yumupmıftı. Yani de
mek iatiyorum ki y•ptığı fenalıktan 
dolayı bana artık dargın delildi. 

Netcli demlerim K011fitanm dön 
rakama seyirci oldugum zamanlardı. 
Onun sahneye girdigi kapıda durarak. 
halka arkasını döndügü nadir anlarda 
yalnız benim için danı ettiii ı:ebabı i
le kendiıni avutuyordum. 

Kontita /laıMn.ka rakamda muvaf
fak oluyordu. Ne raks 1 ~e facia 1 bu, üç 
perde de ihtirasın hepıı ıdi: arzu, ıev
gi, viaal. Hiç bir tiyatro pıyesı &adın 
.. ~ını, bu üç perdededekı kadar kesa
fet, zarafet ve ıiddetle ıfade edeme
miJtir. Bu raksı bakluyle tatbık ıçın 
yıllar ıuımdır. Fakat Kon91ta dakı 
tecrübe ekıikliiini flamenka olarak 
doğmut olmak telafi ediyordu. 

Hali gözlerimin önündedır: mevzun 
kıaa adımlarla ilerliyor, ıerıliyor, ko
lunu kaldmp altından bakıyor, bir 
gövde ve kalça hareketi ile kolunu in
dirirken altından ikı ıiyah göz meyda
na çıkıyordu. Onu nazik ve atqli, zc
kı veya ıüzgun bakıflı, topuiu ile yer
leri dö&erken, yahud dalgalanan kol· 
larının her birine hayatın feryadını 
nakleder gibi parmaklarını pkırdatır
ken görüyorum. 

Bir ay hep bö1le geçti. 
Bir gece haber aldım: Kontita yu· 

karıda idi. Yukarıda..- Haberi Yeren 
kadın, eline bir Napolyon ııkıftırılm· 
ca, beni aldı oraya götürdü. Camlı ka
pıdan bir cehennem l&hneli eeJlCttim. 

J 
NÖBETÇt ECZANELER 

Puar ı btanbal ec:unesl 
Pnarteal ı Merkez • 
Sah : Ankara " 

lerl Çartamba : Yeni ve Cebeci eczane 
Pertemb• : Halk ve Bakam • 
Cuma : Ece ecaaneal 
Cumartesi • Sebat ve Y eniıehlr ecsan el 

HALK ve YENİ SlNEMALARD A 
MATİNELER 

Hercün Cumartesi 
14.45 13.00 
16.45 14.45 
18.45 18.45 
21.00 21.00 

ar Pu 
11. 
13. 
14.4 
16.4 
18.4 

00 
00 
5 
5 
5 

eri 

bapa 
21.00 

Pazar ve cumarteal cünlerinden 
H A L K ıinemaımda bercün ballı: 
matineleri: 12.15 

Film deiipe cünleri: Puartesl ve Cuma 
ARI 

ac:u.t 
341. 

Van Zeeland raporunun ltalya 
ana hatları nelerdir? 

Le Tempı gazetesine Londra muha
biri yazıyor: 

1 

ıillhlaima, hem sömürge, ve hem de 
İtalya ve Almanyanın iktisadi ve mali 
bir yıkıhJ tehlikesi kartııında bulun
dukları tehdidine bat vuracaklarını 

"Budapette tebliği bir 
zafenlir'' 

Budapette tebliği hakkında Mea ... 
gero diyor ki: 

Me • c 

LOZUMLU TELEFON NUMARAL 
Yancın ihbarı: 1521. - Telefon milr 
ıebir: 1023 • 1024. - Şehirlerara11: 2 
2342. - Elektrik ve Havaca.ıı Ansa 
murluiu: 1846. - Me1ajeri Şehir An 
n: 3705. - Takıl Telefon numar 
Zincirlicami civan: 2645, 1050 11116 
Samanpuarı civan: 2806, 32511: -
ıehir, Havuzbap Biıim takli: 23 
Havuıbaıı: Birlik takll: 2333 - Çan 

.... Eıki Belçika batbakanı Van Zee
andın, Pariı ve Londra hükümetlerin
e gösterilen arzu üzerine deruhte et beklemektedirler. 

Bu bir muvaffakiyet değil, fakat bir 
zaferdir. Popolo di'Roma diyor ki: 

.. Müzakere edilen bütiin meseJder 
üzerinde, tasavvur edilebilecelinden 
daha tam bir anlatmaya varılını,tır. A· 
vuıturya ve Macariıtanm Roma • Ber
lin mihverine kartı olan hattı hareket• 
leri, bu mihverin tanınmalllndar• çok 
yüksektir ve fiiliiyatta bir iltihak gi• 
bidir." 

ba-
alan: .-
Yeni-
23 -
kın 

caddesi, Ulus takli: 1291. 

OTOB0SLER1N 1 1 k ve S 
SEFERLERİ 

OD 

1&111 Sabah Ak 
llk s 
ıefer ıe 

OD 
f e I' 

Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 2 3.00 
K. dere'dcn Uluı M. na 7.15 2 3.20 

Ulaı M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çanbya'dan Uluı M. na 7.10 

Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den UlaL M. na 1.00 

Uluı M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulaı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 

Cebeci'den AL fabl. ra 6.30 
AL fabL dan Cebeci'ye 

S. puar'Ddan Akköprü'ye 6.30 
Akköprü'den S. puan'aa -

Ulu M. dan Yeniıeblr'e 7.00 
Y eniıeblr'den Ulus M. na 

3.30 2 
2 3.30 

.00 20 
2 0.30 

2 
2 

1.00 
1.30 

.30 20 
2 1.00 

20 
20 

.30 

.30 

.u 

.u 

.45 

17 

7 
11 

7 .10 

ara Yeniıebir, lıtaıyon ve Balwılıkl 
her 1&&tı bet cec:.e muntaıam aefe 
vardır. Puar cünleri ilk sefer 

rler 
ler 

birer 1&&t aonra baılar. 

eni-

ine-

Akpmları Ulaı meydanından Y 
ıelılr'e n Y enitebir'den Ulaa meydanma 
ıidecelr otobtlllerin hareket 1&&tleri, ı 
malarm datıhı autlerine tlbidir. 

POSTA SAATLER! 
Poıta sut 111 a kadar İıtanbal ciheti ne 
mektab kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Ha1darpa1&n : Her nbah 8.20. H er 

9.45 akpm 111.15 ve 1 
de (nlı, perıembe, 
martesi Toroa ılira 

cu-
t.) 

ba 
.__..._. ,u...,.. .... ~ 

rl.lnu,~ 
bat tlseriadedlr). 

Di~r battı : Herliln 
Zoqa!dak battı : • 
Kmldraleye rQOtoblla • 

GONLOKı 

t.40 
ıs.oo 
H.05 

Arabi· iSSi 
l5 %11bcle 

1. D. 

Raml-1151 
lklnd lrAD1m 4 

1. D. 
Gtlaet 7 21 Akpm 17 07 

lehlr tiyatrosu 
Ba aktun aaat 9 da 

AFACAN 
Komedi 4 perde 

Çevirenı Mahmut Yesari 
Halk seceai 

Gelecek baftmın programı 

ALEV 
Piyes 3 perde 

ç 
i-

--

Kontita odanın ortaaında. diler 11 
ka~ınla beraber, çml çıplak, iki ing 
15ı:ın kartıaında bir jota oynuyordu 
Allahım ne güzeldi 1 gözleri ve paı 
maklariyle oynamıyordu. Bütiln vladu 
du bir çehre gibi ifadeli idi. 
Kapıyı itip içeri girdim: "Arkam 

11ra gel. Sana fenalık edecek deiilim. 
Fakat çabuk gel, yoba. .•. "' 

ı, 

. 

-

Fakat korkmadı. Dıvara dayand 
kollarını arkasına balladı, göiıil ıle 
ride, ayakları yan yana. ıiyah uzun ço
rapları üzerinde dım dik, ince bir .ak 
11da bir çiçek ıibi karfllllda durdu ... 

- Utanmıyor muıun? 
- Vazifemi yapıyorum. 

-- Konfita, eter burada Ye bu ,ehir 
dt' bir gtin daha kalırsan beni ömründe 
bir daha göremezain. Bunu mu istiyor -
•un? 

- Don Mateo, ıiz beni hiç bir .uman 
•olamadınız. Pefimi bırakmadıiınıı: 
halde hep ıizden kaçtıiımı aanöınız 
Halbuki ıizl aeven ve ıizi iıtiyen oen

. 
dlm. 

- Peki, öyle iae neden benden kaç
tın? 

- Çünkü ben, batka kadınlara ye
tenle iktifa etmem. Ben yalnız meıud 
olmak delil, hayatun müddetince me
sud olmak isterim. Mateo, ben, beni 
artık ıevmiyeceiiniz zaman da ıizi ae
vebllmek için ıiı:inle evlenmek iste
rim. 

Hüngür hün&ür qlamaja batJadı ... 
Bk defa cWıa mallub olıDUftum. 

e 
d 
e 

miı olduğu "enternasyonal ticaretin 
ngellerini azaltmak imkanı" hakkın
aki vazife, bir rapor tanzimini intaç 
tmittir. Van Zeeland, bu raporunu 

Londradaki son ikameti esnasında yal
ız ingiliz bat vekili ile değil, bükün 

m 
ı' 

la 
te 

metin ekonomik meselelerde başlıca 
üpviri olan Sir Fredrik Leit - R04l· 
la ve hazinenin diğer büyük memur
riyle münakap etmiftir. Rapordaki 
klifler, daha ıonra, resmen Fransa 

v e lngiltere hükümetlerinin tetkikine 
.zedılecektir. ar 
Bu ıaporun netri meselesi geçen ilk 

in unun 7 ıinde avam kamaı asında k 

ç 
v 
p 
m 
v 
la 

balllie konmuş ve o zaman Bay Nevil 
emberlayn: "'Fransa hükümeti vt.: B. 
an Zeeland muvafakat ederlenıe ra
or nctredilebilir." demit ve ilave et· 
itti: "'Fransa hükümctinin ve Bay 
an Zeelandın raporu neşre muarız o
caklarını ümid etmem." 

v 
Londrada, bir kaç zamandanberi, 
an Zeeland raporu hakkında ancak 
tiyatla telakki edilmek lazım gelen ih 

ye 
m .. 
tö 

bazı rivayetler dolatmaktadır. Bu riva
tlere bakıhraa, rapor, üç büyi.ık de· 

okrat devletin, yani İngiltere, Fran
ve o\merikanın Avrupadaki dıkta

r rejiminin, yani Almanya ile hal
y 
ve 
anın • tarifelerin tenzilini, kambiyo 

kontenjan tahdidlerinin kaldırılma
ve kambiyo istikrarı için enternu

nal bir sermaye tesiıi eeaılarına gö
• it birliği etmelerini tavsiye etmek· 

ıı, 

yo 
re 
te dir. Bu kambiyo istikrar ıermayeai
ni 
ba 

Bile'daki enternasyonal tediyat 
nkaıı idare edecek ve bugün mevcud 
ili kambiyo istikrar sermayelerinin 
rini tutacaktır. Böyle bir sermaye 
k ehcmiyetli olacağı ve esasen lngil· 
e, Fransa ve Amerikada kullanıl
kta bulunan bu çeşid sermayeler de 
yük bir yekun teşkil ettiği cihetle 

mi 
ye 
ço 
ter 
ma 
bil . 
ı 
mu 

m 
mo 

teeyyild etmiym rinyetlere llUU'ua

talya ile Almanyanın kendi iç mal! 
ameleleri üzerinde hiç bir kontrol& 

bat vurulmakaızın, bu ite lüsumlu 
ütterek altın stokunu diğer üç de· 
krat devlet temin edecektir. 

ta 
Diler bir cihet de. böyle bir plln 
tbilı olunduiu takdirde, büdcelerde· 
muvuenesisliğin bqlıca UMuda
dan biri olan ıilihlanma,. eakisi 
i devam edilip edilmiyeceiidir. Ba
ingiliz münekkitleri, huauıile mail 

ld 
rm 
gib 
&l 

dii 
naı 

l&h 
ol 
Zee 
tefı 

R 
dipl 

mahfillere menıub münekkitler, bunun 
er devletleri de ıilihlanma yarıtı· 
evketmiı olan alman ve İtalyan ıi
laıımuına aermaye vermek demek 

acağını beyan etmektedirler. Van 
land raporundan bahaeden diler 
irciler ise, yakın bir iaukbalde, 

oma ile Berlinin, mütterek ıurette, 
omatik bir taarruza geçerek hem 

1 

2 
J 
~ 

5 
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) 

4 
5 
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Çapraz kelimeler 

.. 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit teldi 

1.tJ45•11 

Sa ldı11 ufa H yubrıdıa apfı7a: 
ıki tiirklerden bir kavim. 
eniı oynamaia mahna alet. 
eledi ye 

1- E 
2· T 
S- B 
4- o 
5- ıı 
e- y .. 
7- B 
1- E 

ı · lliiu'ri 
ive, :rama - Btlyilk 
emiılerden yapılan tatb • Elektrikte 
ubvemet ölçilıil 
a - Balık avlamak için lıcullamhr . 
rkek evlld 

9- Vapurlarm 7&D&ltıiı ~ • Bir JIOla 

L'İnformation gazetesi ise "T~crü
be balonları" baflığı altında, dlf politi
ka sütununda yudıiı makalede, mil
letler cemiyetinin 17 ikinci kinunda 
yapacağı toplantı için ruzname tertibi 
ile mefiul olanlar, bu ruznameye Van 
Zeeland raporunun telkinlerine göre 
de maddeler illve edileceiini ıöylü· 
yorlarsa da bugün ne Amerika, ne İn· 
gikere ve hatti ne de Franuda bu tel
kinlerin tatbik sahasına konulmuına 
dair bir temayül olmadıiı muhı&l,kak
tır. Ve bu rapor hakkındaki miitalea 
henüz mevsimsizdir, denilmektedir. 

Komünistler bertaraf edilecek 
Bütün fraıwız gazetleri kabine buh

raniyle mefgul olmaktadır. 
Maten guetesi, yeni kabinenin bir 

sol cenah karteli hükümeti olacaiını 
tahmin ederek diyor iri: 
"&.yaliıtler kabineye bilfiil iftırak 

etmeksizin parlimentoda yardımda 
bulunacaklardır. Bu ıuretle komünist· 
ler kati olarak bertaraf edilmif olacak
tır. Para vaziyetinin düzeleceti ümid 
edilebilir." 

Eko de Paris, kendisine tevdi edilen 
vazifenin güçlüğünü herkeıten iyi 
takdir eden maliye bakanı Bonnc'nin 
hükUmeti tetkil vuifeaini üzerine al· 
mıı olmamı bayırlı bir alaımet olarak 
telikki etmektedir. 

Halk cephesinin infisahı 
Jour'un mütaleasına göre, flmdiki 

kabine buhranı halk cephesinin infila· 
hını taummun eder. Çünkü dün deYri· 
len Chautempa ile onun radikal politi· 
kur değil biuat halk cepheaidir. 

Bu gazete diyor kl: 

Macaristan Cenevre'ye 
meydan okuyor 

Meuagero, milletler cemiyeti hak· 
kındaki fıkra için diyor ki: 

"Bu fıkra, Viyana ve Budapeııte ta• 
rafından yapılan hakiki bir meydan o
kumadır. Avuıturya ve Macariatan. ı. 
talyanın çıkmaıından sonra milletler 
cemiyetinin bir milletler cemiyeti ol• 
maktan uzakl&ftıiını kaydetmİflerdir. 
Filhakika milletler cemiyeti, bugün. 
ParK, Londra ve Moskovanın emrin• 
de bir ilet haline gelmiıtir. Avuıtuıya 
ve Macaristan delegeleri. CeııevreocD 
çekileceklerdir." 

Yıgoslavya 

Alınan - yugosla-v Clostluğu 

Almanya • Yug09lavya doetluğun• 
dan bahleden yarı re.mi Vreme gue
teei diyor ki: 
"İki memleket arasındaki ekonomik 

mllnuebetler, ta batlanııçtanberi, iki 
taraf için de çok •cmereli olınuttur. 
Son hOfDud9uzluklar sebebiyle, es&• 

ıen, Habeburglarm saltanatı ile .Jrta• 
dan kalJmııt bulunmaktadır. Yugoslav• 
yada yarım milyon kadar nüfuslu bir 
alman ırkı grupunun mevcudiyeti de 
bu samimi müna.ebetleri lüzumlu kı· 
lan ıebcbler arasındadır." 

"Bonne komünistlerden temiılen
mit bir yol üzerinde bulunuyor. Hede
fe eriımc.i mukadderdir. Kcndiaine 
aruri olua müaabareti yeniden tees-

all edecek olan idmad bilktlmetten e- ~----------~ 
ılr&emiyccektir." 

Jurnal auetni ,CSyle yuıyor: 
"S09yaliatler fena bir tabiye kullan

mıflarmr. Çok nallı bir anda ileri ıür· 
dWderi iatekler onlara bekledikleri 
faydaları temin eta.aiftir. • 

Ne eaj, ne ••·
Radilral 10Syaliat guetesi olan Er 

Nunl di70r ki: 
"Eler radikal sosyalistler hllkilme

tln idaresini iıtiyorlana bunun ıebebi 
Frananın geçirmekte olduğu bu va-

Kazalar 
him anlarda uhdelerine düten meıuli
yeti tamamiyle müdrik bulunmalarını 
eter radikaller parlimentoda müsta
kar bir ekaeriyet temin edemezlene 
timdikl parlimentodan ümidi kesmek S 1 t 1 k l&zım gelir. Çünkü bugünkü vuıyette u yo u yap ırı aca 
ne dana ziyade Kla ve ne daha a:iyade 
ıola bir temayül göıterilerek memle
ket idare edilemu." 

Sosyalist ve komünist 
gazetelere göre 

Sosyaliıt gazetesi olan Poplll pze
teal de ,CSyle yazıyor: 

"Ancak bbinede te11üs edecek bir 
ıosyaliıt idaresidir ki halk cephesı un
surlarını önlerine dikilen manıaları 
yıkabilecek bir tekilde toplıyabiliriz. 
Neticeyi itiınadla bekliyoruz." 

Nihayet komünist Umanite guetetıi 
fÖyle diyor: 

"Memleketin iıtediii mU,tereken 
alınan teahhildlere sadık bir halk cep
eıidir. Ancak böyle bir ekseriyetten 
çıkabilecek bir hükiimet iktld.ta ıe· 
lebilir .. " 

Diğer gazetelere göre 
De la ı<ok partisinin orgaaı c,lan 

"Le Petit Journal" ,CSyle yuıyoı. 
"Fransızlar arasında uzlqma imka

nı yeniden hasıl olmuttur." 
Müstakil 1a1yallıtlerin organı olan 

"L'homme Libre" gazetesi diyor iri: 
"İki hal çaresi vardır. Mütecanis bir 

radikal. Soeyalilt kabineai veya müte
c:ania bir aosyaliıt kabineli. İlk ihtl· 
mal daha kuvvetlidir." 

Radikal IOSyaliltlerin guetesı olan 
Övr, ancak bir halk cephesi hükümeti
nin kurulmuına imkln olduğunu id-
dıa etmektedir. • 

Sendikaliıt bir gazete olan "Popl" 
Bonne'nin parl&mentoda sallam bir 
ekleriyet temin edebilecek bir kabine 
vücuda getirecetini aanmamaku. ve 
Bonne'nin hUkiimeti teıkilde muvaf
fak olamıy.catını, çiinkil kendi•inin 
radikal • IOSyaliat partiılnin ut cena
hına menaub oldufunu ve bu itibarla 
parllmentoda aoeyalietlerin yardımına 
mil olmuJ*caimı yumaktadır." 

Kalecik Beledi~• Reislilinclen ı 

1 - 14-1-938 tarihinde ibalni ya
pılacak olan içme ıuyu yolu lnfaatı
na ait iltnlarımız ,artnamede tadillt 
yapılması hasebile iptal edilerek 10-
1-938 tarihinden 25-1-938 tarihine ka
dar yeniden kapalı zarf uıuliyle ek• 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Kefif bedeli 18320 lira 99 ku
ruıtur. 

3 - Proje ketifname ve ıartname
si 225 kurut mukabilinde Kalecik be
lediye reislitinden alınabilir. 

4 - Münakasaya ittirlk etmek ia
tiyenlerin fennt ehliyeti haiz olma-
ları prttır. 

5 - lateklilerin 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 neli maddelerindeki prt 
ları haiz olmaları llzımdır . 

6 - Muvakkat teminat mlkdan 
1367 liradır. 

7 - Taliplerin teklif mektuplan• 
nı 25-1-938 günü ıaat 14 kadar Kale
cik belediye encümenine tevdi etmif 
olmaları llzımdır. 

8 - ihale 25-1-938 tarihinde uat 
15 de Kalecik belediye encümeninde 
yapılacaktır. (84) 1~16 

Yangın arazözü alınacak 
Tanua Beledi1e Reialifinden ı 
Belediyemiz İtfaiyesine kapalı 

zarf uıuliyle bir yangın aru&ı:U alı· 
nacaktır. Muhammen bedeli (6830) 
lira olup muvakkat teminat akçeıl 
(512) lira (25) kuruttur. lbaleal 
20-1-938 pertembe giiııU aut 15 de 
Belediye Encümeninde yapılacatrn

dan lıteklllerin prtnamesini Beledi 
yemizden aramaları ilin olunur. 

(1/26) 1-118 



Malzeme ahnacak 
1n"'4t usta okulu direktörlüğünd den : 

Parti Alınacak malzeme Muhammen Muvakkat 
No: nin adı ve evsafı Miktarı fiyatı Tutarı teminatı 

1 Sönmemiş kireç 50 ton 
2 Tuğla (birinci nevi) 250 bin 
3 (Çakıl 200 M3 

(Kum 300 .. 

4 Çimento (Yunus) 800 torba 
5 (Demir çubuk 15 ton 

(Çivi 500 kilo 
(Tel (3 Mm.) 60 

" 
(Kumlu katranlı kağıt 60 top 

1600 K. 
1500 

" 200 
" 200 .. 

152,S ,, 

14500 .. 
26 .. 
25 

" 160 
" 

800 L. 
3750 .. 

400 H 

600 ,, 

1000 •• 

1220 .. 

2175 " 
130 n 

15 " 
80 ,, 

2400" 

60 L. 
281,25 L 

75 L. 

91,50 L. 

180 L. 

6 Kereste 60 M3 4500 " 2700 " 202,50 L. 

1. - Yukarda adları, mikdarları, muhammen fiyatları, tutarları ve mu· 
vakkat teminat akçeleri yazılı on kalem temrin malzemesi açık eksiltme 
ile ve parti parti olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2. - İhale 4 ıubat 938 cuma günü saat (15) de Ankarada Okullar sağı'· 
manhğmda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerin! ismi geçen 
muhasebe veznesine yatırmaları 13.zımdır. 

4 - İhale edilecek temrin malzemesine ait şartnameleri okumak veya 
nümunelerini görmek istiycnler her gün ln,aat Usta Oukuluna baş vura-
bilirler. (115) 1-317 

Bayındırlık Bakanlı~ı 

İslôhat ameliyatı 
Nafıa Vekaletinden ı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ber
gamada Bakır Çay ovasr ve nehir ısla
hatı ameliyatı, keşif bedeli ( 1 564 903) 
lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme: 16 'ubat 1938 tari· 
hine rastlayan çarşamba günü saat 
15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum 
Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliylc yapıla· 
caktır. 

3 - 1stcklilcr: Eksiltme ta-rtna. 
mcsi, mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri Genci şartnamesi, fenni ,artna
mc ve projeyi ( 50) lira mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabi· 
lirler. 

4 - Eksil tmcyc girebilmek için 
isteklilerin (60697) lira (12) on iki 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
(500) bin liralık Nafıa Su İşleri veya 
mümasil inşaatı tcahhüt edip muvaf
fakiyctle bitirdiğine ve bu kabil işle
ri başarmakta kabiliyeti olduğuna da· 
ir Nafıa Vekaletinden alınmıt müte
ahhitlik vesikası ibraz etmesi, istekli· 
lerin teklif mektuplan ikinci madde· 
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (116) 1-318 

5.000 adet travers 
eksiltmesi 

Nafıa Vekaletinden : 

27 ikinci kanun 938 perşembe gü
nü saat 15 de Ankarada Vekalet mal
zeme eksiltme komisyonunda 44500 
lira muhammen bedelli 5000 adet me· 
§C köprü traversi kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu hususa ait eksiltme şartname
si ve teferruatı 222,50 kuruş mukabi
linde Ankarada Vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3337 lira 50 ku
ruştur. 

Eksiltmeye hususi orman ıahib

Jcri de girebilir. 

lstcklilcrin teklif mektuplarını 

muvakkat teminat ve talimatnamesi
ne göre vekaletten alınmış malzeme 
müteahhitliği vesikasiyle birlikte 27 
ikinci kanun 938 perşembe gilnü saat 
14 c kadar malzeme müdürlüğüne ver 
melcri lazımdır. (65) 1-206 

Maliye bakanhğı 
Telefon santral tesisatı 

yaptırılacak 

Nlaliye Vekaletinden: 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulup 
fenni şartnamesine uygun teklif yapıl· 
madığı için ihalesi icra cdilcmiycn da
hili otomatik telefon santraliyle tesi
satının bu kcrrc şartnamesi tadil edile
rek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur . 

1 - Muhammen bedeli (10.000) lira 
ve muvakkat teminatı (750)liradır. 

2 - Eksiltme 24-1-938 pazartesi gil· 
nü saat 15 de lcva.,m mildür!Uğündc 

toplanan eksiltme komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Muaddel fenni, idari ve eksilt· 

me şartnameleri levazım müdürlüğün· 
de ve İstanbulda Dolmabahçedc maliye 
evrakı matbua anbarından parasız ah· 
nı:r. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 neli maddelerinde yazılı belgeler 
ve muvakkat teminat makbuz veya ban 
ka kefalet mektublariylc birlikte ka
nunun tarifatı ve şartnamelerdeki şe
raitine tamamen uygun ve noksansız 

olarak yazacakları teklif mcktublarını 
havi kapalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evvel komisyon reisliğine verme· 
!eri. (21) 1-156 

Kültür bakanlıAı 

Müsabaka 
Kültür Bakanlıimdan: 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikına 
dair olan talimatnameye göre ilk o· 
kulların dördüncil ve bc9inci ımıfla
rı için iki ciltten müte9ekkil bir Geo
metri kitabı yazılması müsabakaya 
konulmuıtur. 

2 - Müsabaka müddeti 17 ıubat 
1938 den ba9lamak ve 16 haziran 1938 
perşembe akşamı bitmek llzcrc dört 
aydır. 

3 - Müsabakaya ittirake karar 
verenler 16 mart 1938 çar,amba günil 
akşama kadar bir dilekçe ile Külür 
Bakanlığına müracaat ederek bu mü
sabakaya girecekler defterlerine ad· 
larını yazdırarak bir nwnara alacak· 
!ardır. 

4 - Milsabakada birinciliği kaza
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul· 
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile· 
ccktir. İkinci çıkan kitap ıcri•ini ya
nna bir defaya mahıuı olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, ilçüncli, dördüncil ve beşinci 

çıkanlara da bir defaya mahsus olmak 
üzere dörder yüz lira mllkafat veri
lecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin c. 
&erlerini üçer nüsha olmak üzere ma
kine ile ve kağıtların yalnız birer yü
züne yazılmış olarak Kültür Bakan
lığı Yayın Dircktörlüğilnc makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lbımdır. Kitaba konulacak re· 
sim, 90kil, grafikler ve aalrcnin asıl
larının yalnız bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş bulunması ka· 
fidir. Milsabakaya basılmış bir kitab
la girenler de kitabın üç nüshasını 
verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Mliaabakaya girenlerce eser 
müsveddelcrile birlikte, eserleri ka· 
bul edildiği takdirde eserlerini ilan 

edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından vaz geçerek 
Külütür Bakanlığına üç yıllık bir 

devre için tcrkcttiklcrini ve kitabın 
o devre içindeki her ba11Jı9ının aon 
tashihlcrinin kendileri veya kendi 

mesuliyetlcri altında tayin edecekle
ri diğer bir zat tarafından yapılaca
ğını gösterir Noterlikten tasdikli bir 
tcahhüt senedi verilmesi de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lizıın. 
gelen pedagojik ve teknik vasıfları 

gösteren prtname ile Noterliğe tas

dik ettirilecek tcahhüt senedinin for
mülü Kültilr Bakanlığı Yayın Direk
törlüğünden alınabilir. Mektupla is· 
tcycnlcrin bir kuruıluk bir posta pu· 
Junu da birlikte göndermeleri lbım-
dır. ,(130) 1419 

, "' 

Baı, diş. nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
Icabrnda günde 3 kaşe alınabilir. 

Ankara Belediyesinden 1 

Hal arkasında bulunan 6, 7, 8 nu
maralı arsaların çapları değiştiğin

den §İmdilik artırmadan çıkarıldı ğ ı 

ilan olunur. (143) 1-320 

1Iaç alınacak 
Ankara Ceza Evi Direktörlüğün

den: 
Ankara ecza evinin 937 mali yılı 

ihtiyacı için (41) kalem ilaç yirmi 
iki gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1stckilerin % 7,5 teminatı muvak
katc akçesi olan (61) lira (13) kuruş· 
luk banka mektubu veya o mikdarda 
paranın Ankara defterdarlığı vezne
sine yatırıldığına dair makbuzlariyle 
birlikte yevmi ihale olan 17. 1. 938 
tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at 15 de Ankara Cumhuriyet Müddei
umumiliğinde müteşekkil komisyona, 
ilicın cins ve evsafını ve şeraitini an· 
lamak için ceza evi direktörlüğüne 

müracaatları ilan olunur. 1-35 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ıefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarmı kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Al i 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 1-147 

1-26. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarım kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartırnaru No. 1 

3-6949 

En hoş mcyva tuzudur. Inkibazı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğcdcn 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz· 
mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk cczaneri 
3-7169 

Küçük ilAn 

S~~RTLARI 

1 
Dört satırlık küçük iHinlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
iliin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruş alınır. ........ .................. _,,,,,,,,,, .. 

Satılık : 
Satılık - İsmetpaşa mahallesinde 

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

3-6939 
Satılık arsalar - Yenişehirde Se!a· 

nik caddesinde Maliye şubesi karşısın· 
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-
misyoncu Hayri. 1-80 

Acele satılık arsa - Jandarma mek
tebi karşısında Maltepenin en hakim 
yerinde köşebaşı 578-689 M2 ehven fi. 
atla verilecek. Telefon 1538 1-218 

Satılık apartıman ve cirsa: 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 5,J M2, 20 metre cepheli 
17 metre bina cephesi, uygun fiyat. 
Tel. 2181 1-254 

Acele satılık ev Yenişehirde 
İsmet İnönü cadesinde 4 No. Ju ev 
satılıktır. Tel. 2723 1-277 

Acele satılık ev ewaaı - Kanapc ta
knnı, halı, gardrop, aynalı dolap, karyo
la, radyo, ve saire. 

Yenişehir: Demirtepe 26 No. Mimar 
Hasan Remzi apart. No. 7 Her gün sa-
at 5 ten sonra müracaat. 1-311 

• 

Az kullanılmış maroken koltuk aatıll 
almak isteniyor. Ankara P. K. No. 41 
ve Telefon 1415 e müracaat. 1-301 

Kiralık : 

Kiralık daireler - Y cnişchir Sıtı!Y' 
Vekaleti karşısında yeni yapılan Uğut 
apartımanında 4 ve 5 odalı modern ter• 
tibatı haiz iki daire kiralıktır. Kapıcıy• 
müracaat. Telefon 1851 1-161 

Kiralık - Y enişehirdc Adakale cad• 
desi No. 18, 3 oda 1 hol, banyolu havr 
gazı müstakil kat. Telefon. 2655 

1-212 

Kiralık müstakil kat - Kavaklıdere

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

Kiralık daire - V ckalctlcrin taJll 
karşısında ( 6) oda büyük salon, net 
türlü konforu haiz bir kat kiralıktı!• 
Telefon: 3312 1-189 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, Iıol: 
mutfak, banyo, Işıklar caddesi Necati 
okulu yanında. Telefon: 3301 ı-z36 

Kiralık oda - Mobilyalı bir od• 
kiral ı ktır. Yenişehir, inkilab sok. 1'1°· 
4, alt kat. Kutlu arkasında ı-z53 

Kiralık - Çıkrıkçılar yokuşund• 
4 odalı bir hane kiralıktır. Tel. 3923 

1-268 

Kiralık daire - Y enişchirdc, elek• 

trik şirketinin tam önünde 34 No· JJ 
apartımanda. İki oda, bir hol, banyo ve 

mutbak. Suyu ile 40 lira. 1-292 

Kiralık - Yenişehir Sclanik cadde
si arkasında Türe sokak 6 N o. apartı• 
manda 3 odalı daire, - bir dairede aile 

yanında 2 oda - bodrum hatta müsta • 

kil 2 1/ 2 oda. 1-310 

Den - Muhtelif saz ve mcktelı 
dersleriyle yabancılara türkçe öğretiJİf• 
Demirfırka M. Türkeş S. No. 8 B. Ot• 
han'a mektubla müracaat. 1-187 
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Yol tamiratı 

Çanakkale Nafıa MiidürlüğünJcn 
Çanakkale vilayeti dahilinde 46588 

·ra 68 kuruş bedeli keşifli Gelibolu
eşan yolunun o+ooo - 12+000 kilo
etreleri arasında 12 kilometrelik 
smm tamiratı esasiyesi inşaatı 25-

·938 salı günü saat 15 de ihale ya
ılmak üzere 3-1-938 tarihinden iti
ren 21 gün müddetle ve kapalı zarf 

suliyle münakasaya konulmuştur. 
1 - 46,588 lira 68 kuruş keşfi o

n bu işin 20,351 liradan 937 ve mü
ebakisi 938 senesi bütçesinin tasdi

inde tediye edilecektir. 

2 _ Bu işe talip olanlar, Nafıa 
ekaletince verilmiş 937 senesine aid 
üteahhi tlik vesikası ile ticaret oda
rma mukayyet bulunduklarına dair 

esika ve 3494 lira 10 kuruşluk mu· 
akkat teminat vermeleri lazımdır. 

3 - Teklif mektup1arının 25-1-938 
alı günü saat 14 de kadar vilayet ma· 
amında toplanan encümen riyaseti
e verilmesi ve bu saatten sonra ve

Tilecek ve posta ile gönderilecek zarf
larrn kabul edilemiyeceği ve bu işe 
aid evrakı keşfiye ve şartnameleri 
görmek ve tafsilat almak istiyenlerin 

afra Müdürlüğüne müracaatları. 
(3/ 28) 1 - 120 

Pavyon yaptınlacak 
Afyon Nafia Müdürlüğünden : 
Afyon lisesine ilaveten yaptırılacak 

(44,799) lira (66) kuruş bedelli pav
yon inşaatı 20-1-938 perşembe günü 
aaat ıs de Afyon nafia binasında top
lanacak komisyonda ihale edilmek üze 
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve bu
na müteferri diğer evrak iki lira yirmi 
dört kuruş mukabilinde Afyon nafia 
müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat 
teminat (3360) liradır. İsteklilerin na
fia vekaletinden 937 senesi için alın
mı~ (30.000) liralık müteahhitlik vesi
kası göstermeleri ve teklif mektubla
rmı 20-1-938 perşembe günü saat 14 de 
kadar Afyon nafia müdürlüğüne gön
dermeleri ilan olunur. (4780) 1-52 

l\lalatya Cezaevi eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

28. ı. 938 cuma günü saat 15 de Ma
latya Nafıa dairesinde (75457.98) li
ra keşif bedelli Malatya ceza evi in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuli'tur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlxk iş· 

leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasası ile buna 
müteferri diğer evrak her gün Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az 40.()90 liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair Nafıa vekfilet~nden almış 
olduğu müteahhidlik ve tıcaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 
28. 1. 938 cuma günü saat 14 de kadar 
Malatya Nafıa müdürlüğüne verme

leri (86) 1-
229 

Okul binası yaptırılacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
4. 2. 938 cuma günü saat 15 de İs

tanbulda Nafıa müdürlüğünde 
(43529.85) lira keşif bedelli Üsküdar, 
Fıstık ağacında yapılacak orta okul 
in atı kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme bayındırlık iş

leri genel hususi ve fenni şartname-

leri, proje keşif hulasasiyle buna mü
teferri diğer evrak (218) kuruş mu
kabilinde dairesinde verilecektir. 

uvakkat teminat (3265) liradır. 

ilerin teklif mektubları ve 

en ... az ( 40,ooo) liralık bu işe b~nzer 
. - na dair Nafıa vekaletınden 
ış yaptıgı . . . 

1 ld g· u müteahhıdlık ve tıcaret a mış o u . 
"kalarını havı kapalı zarfla

odası vesı • 

4 2 938 cuma günü saat 14 e ka-
rını . . 1. -·· d I t bul Nafıa müdur ugune ver-ar s an 

1
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n:ıelerı (69/ 72) 

Satılık bina 

f stanbul Defterdarlığından 
Galata Gümrük karşısında rıhtım ve 

d 1 i arasında her 
kılıç Ali paşa cad e er 
. 1 n ve 1760 met 
ıki caddeye yüzü bu una . d"l ·. 
re murabbaı saha üzerine ınşa e 1 .mış. 

1 .. . h' arı idaresınce o up evvelce tütun ın ıs . 

ULUS 

bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle malzeme Askeri fabrıkalar Umum saat ıı dedir. 
satılacaktır. İsteklilerin 3750 liralı!! müdürlüğü satın alma komisyonunca 3 - llk teminatı (4740) liradır. 
muvakkat teminat akçesi makbuzlariy- 4-2-938 cuma günü saat 14 de pazar- 4 - Evsaf ve şartnamesi (349) kuruş 
le teklifnamelerini 24-1-938 pazartesi lık ile ihale edilecektir. Şartname pa- mukabilind<: M.M.V. satın alma ko· 
günü saat 14 de kadar milli emlak mü- rasız olarak komisyondan verilir. Ta
dürlüğünde toplanan komisyon baş· !iplerin muvakkat teminat olan (39) 
kanlığına vermeleri ve saat 15 d!! mek- lira (38) kuruş ve 2490 numaralı ka-

misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

dd 1 . sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele-tublar açılırken komisyonda hazır bu- nunun 2 ve 3 ma e erındeki vesaikle 
lunmalan. mezkur gün ve saatte komisyona mü- rinde gösterilen vesaikle teminat ve 

(29/ 54) 1-180 racaatları. (141) 3-316 teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyona 

A. Levazım AmirliOi (1 

Pavyon yaptırılacak 

An. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde 

bir pavyon inşası kapalı ~arfla ihalesi 
21.2. kan .. 938 cuma günü saat 16 da 
Fındıklıda İstanbul komutanlığı satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 
lira 64 kuruş., ilk teminatı 2282 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülür. Teklif mektubları 
belli gün ve satten bir saat evveline 
kadar kabul olunur. Kanuni vesika ve 
nafia vekaleti fen müdürlüklerinden 
alacakları ehliyet vesikalariyle belli 
vakitte komisyonda bulunmaları. 

(4757) 1-39 

Bobin keten ipliği almacak 

An. Le. A. Sa Al Ko. dan : 
ı - Dikim evleri için 16 numara

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

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

Çatı tamiri 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Selimiye kışlasının çatı tamiri 
ihalesi kapalı zarfla 26-2.kan.-938 saat 
16 da Fındıklıda İstanbul komutanlığı 
satm alma ·komisyonunda yapilacak
tır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 25110 
lira ilk teminatı 1884 liradır. Şartna

mesi her gün öğleden evevl komisyon
da görülür. İsteklilerin ilk teminat 
mektub veya makbuzları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 - 3 inci maddelerinds: yazt
lı vesikalardan mada Nafia vekileti 
fen müdürlüklerinden alacakları ehli
yet vesikalarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(38) 1-133 

Askeri Fabrikalar 

l\lütealılıit nam ve hesabına 
15 ton kaolin kumu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (900) lira olan 
15 ton kaolin kumu Ankarada askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 1.2.938 salı günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (67) lira (50) kuruş ve 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
tt komisyona müracaatları. (120) 

a e 1-286 

150 ton mazot alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o
lan 150 ton nıazot Ankarada askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın alına 
komisyonunca 1.2.938 salı gü~ü sa t .ıs 
de kapalı zarf ile ihale edılecektır 
Şartname parasız olarak komisyon.dan 
verilir. Talihlerin muvakkat temınat 
olan (675) lirayı havi teklif mektubla
rını mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinir. de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maude
lerindeki vesaikle mezklıı gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (119) 

1-285 

1\f üteahlıit nam ve hesabına 
15 ton Lüleci Kili 

. M~ M. bakanhğı 
Benzol alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1) Beher kilosuna biçilen ederi 34 
kuruş olan 50 ton Benzol pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştur. 

2) tık teminat parası 1275 liradır. 
3) İhalesi 24/ 2. Kanun/ 938 pazar. 

tesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgelerile birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(133) 1-315 

Çelik boru ve çelik 
çubuk alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1) Hepsine biçilen ederi 1650 lira o
lan 3300 kilo çelik boru ile biçilen e
deri 2300 lira olan 4520 kilo çelik çu· 
buklar pazarlıkla eksiltmeye konmuş
tur. İşbu malzemeler her ikisinin :ha
lesi yapıldıgı gibi ayrı ayrı ihale edi

lebilir. 
2) İlk teminat parası mecmuu 296 li

ra 25 kuruştur. 
3) İhalesi 25-1-938 salı günü saat on

dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
giin ve saatında M.M.V. satın alma ko

misyonunda hazır bulunmaları. 
(40) 1-134 

Fireze makinesi alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

1) İki Adet freze makinesi pazarlık
la eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 10815 lira 
olup ilk teminat parası 8ll lira 13 ku
ruştur. 

3) İhalesi 24-1-938 pazartesi günü 
saat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M.M.V. satm alma ko
misyonunda hazxr bulunmaları. 

(41) 1-135 

Alat ve silıi malzeme alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko.dan ı 

vermeleri. 
(4748) 1-43 

Demiryolları -
Bina ve hela 
yaptırılacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Evelce ilan edilmiş olan Ankaıa ga
rınd~ revizörlük binası ile umumi hela 
binası inşaatı yeniden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu i~lerin keşif bedeli 4301;0 li
radır. 

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

Sirkeci veznelerinden 215 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

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 birlil..te a~ 
şağıda yazılı teminat ve veaai.ki aynı 
gün aynı saat 14 e kadar komisyon 
riyasetine tevdi etmiş olmaları la
zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 3225 liralık muvakkat teminat 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şıtrt
namede yazılı vesikalar 

c) Nafıa vekaletiı:{den musaddak eh-

liyet vesikası. (108) 1-290 

Tezgah alınacak 

D. D. Yolları Satın Alına Komia-
yonundan: 

Muhammen bedelleri 50000 lira o
lan 10 kalem muhtelif civata, somun, 
perçin, rondela imaline mahsus tez
gahlar 4-3-1938 cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf uıulil ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3750 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar komisyon Re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-

maktadır. (24) 1-196 

Alôt ve edevat 
ah nacak 

1) 96 kalem alat ve sıhhi malzeme 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2) Tahmin edilen bedeli 2250 lira 
olup ilk teminat paraıı.ı 168 lira 75 
kuruştur. D. D. Yolları Satın Alma Komia-

3) İhalesi 18/ 2. Kanun/938 salı yonundan : 

günli saat 11 dedir. Muhammen bedeliı 20442 lira olan 
4) Eksiltmeye gireceklerin 249o muhtelif alat ve edevatı 1.3.938 sah 

sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin-
de istenilen belgelerle birlikte ihale günü saat l5.30 da kapalı zarf usulU i-
gün ve saatında M. M. V. satın alma le Ankarada idare binasında satın alı-
komisyonunda hazır bulunmaları. nacaktır. 

3-6772 Bu işe girmek iatiyenlerin 1533.15 

Ki1im alınacak 
M. M. Vekil.eti Sa. Al. Ko.dan : 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen 
349 kuruş olan 20000 tane kilim kapalı 
zarf eksiltme gününde talib çıkmamıt
tır. Tekrar kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 20-1-938 perşembe gilnü 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mUte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

de malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (90) 1-260 

Muhtelif tesisat ahnacak 
D. D. Yolları Satrn Alma Komiıyonundan ı 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 4 grup 
esisat, ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 25. 3. 1938 cuma günü saat 15 den 
tibaren sıra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatla
dyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa

şada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 

Grup İsmi \ lira lira 
36.000 2.700 

depo olarak kullanılan eski 3, yenı 18'.• 
· hanı ı Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

189, 191 numaralı kargir iclalıye d"k- 1.. .. S t Alma Komisyonundan : 

1 - Oksijen ve asetilen tesisatı 
2 - Muzayık hava tesisatı 
3 - Kereste kurutma tesisatı 

35.000 2.625 
17.000 1.275 

1 aralı u - uqu a ın . 
e altındaki 193, 195, 197 num . .

1
_ Tahmin edilen bedeli (525) lıra 

kanlar parası peşin ve sırf nakıt verı 1 olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
nıek şartiyle elli bin lira ınuhamınen 

4 - Tav ocakları ve havagazı tesisatı 
.(79) 

65.000 4.500 
1--224 

Muhtelif ebonit malzemesi ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıyo nundan: 

Yerli ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazılı muh· 
telif ebonit malzemt!si 2. 3. 938 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi ol
duğuna göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
veıikalarr ve Nafıa müteabhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşa

da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Yerli mala aid Ecnebi mala aid 
Muhammen Muvakkat Muhammen Muvakkat 

Bedel Teminat Bedel Teminat 

v agvıı aı<umuıatorleri 
için ebonit kutular ve 
muhtelif ebonit parça 

Lira 

çubuk ve lavhaları. 23365 
(92) 

Lira 

'1752,38 

T.ira 

18500 

Lira 

1387,5 
1-289 

Kayın ve meşe traversi ahnacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

Muha"l'lmen bedelleri, muvakkat teminat ve cinsleriyle mikdarları ata• 
ğıda yazılı üç li:.te muhteviyatı kayın ve meşe traversler 28-1-1938 cuma 
günü saat 15,45 den itibaren sırasile ayrı ayrı veya toptan ihale edilmek 
tizerr kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aym gün saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnamelcı 141 kuruşa Eskişehir, İzmir, Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılma ~ta::iır. 

Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Eksiltme listesi Cinsi Mikdarı Lira Kr. 

--
Nu.: 1 Kayın 111.000 324.120 16714 80 

ı 
" 33.000 94.710 5985 50 

3 (Kayın 6.000) 28.110 2108 25 

(Meşe 3.000) (91) 1-240 

Yağ ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı yağlar 
ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 27. 1. 938 perşembe günü saat 15 den iti
baren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle, 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve teklif
lerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve H. pap

da tesellüm şefliğinde dağıtılmaktadır. 
Muhammen Muvakkat 

bedel ~eminat 

Cins ve Mikdarı lira lira 
250 Ton Şürşoför yağı 52000 3850 

1100 Rezidil yağı 114500 6975 
" 

250 ,, Mazot 17125 1284,37 

300 ,, Petrol 100 ton pis gaz 47700 3577,5 

(78) 1-2.23 

Makine ve tezgôh alınaca"' 
Devlet Demir Yolları Satın AlmaKomiıyonundan : 

Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazı
lı altı muhtelif kalem tezg§h ve makinalar 30-3-1938 çarşamba günü saat 

15 de ayn ayrı sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin etti
ği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri Iazımdır. 

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

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Malzemenin isim ve miktarı Lira Lira 

2 adet Bileme otomat ve tezgahları 12000 900 
3 .. Takım bileme tezgahı 2200 165 
1 .. Hidrolik perçin makinesi 2500 187,50 
2 .. Elektrikli perçin ocağı 1800 135 
1 .. Motörlü seyyar kazan muaye-

ne tulumbası 900 67,50 
l .. Takım torna tezgahı 9000 675 

1-.204 

Muhtelif tezgôh alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

Muiıammeu bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 9 gu
rup tezgah, gurup gurup ihale edilmek şartile 18·3-1938 cuma günü saat 15 
den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlarile 
kanunun tayin et.tiği veaikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aym gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

Tezgahın Cins ve miktarı 

I - Sutumlu ve masa matkapları 
il - Radial matkaplar 

III - Şeping tezgahları 

iV - Varagel planya 
V - Ufki delme ve freze tc.ıgihı 

VI - Dik tornalar 
VII - Zımpara tezg:ihları 

VIII - Saç tezgahları 
IX - Kaynak makinaları 

Muhammen 
bedel 
Lira 

43 adet 55000 
10 .. 25000 
15 

" 30000 
1 " 20000 
1 .. 16000 
3 .. 30000 

31 32000 
11 70000 
25 .. 35000 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

4000 
18i5 
2250 
1500 
1200 
2250 
2400 
4750 
2625 

1-239 
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.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ----- ANKARA PALAS'ın 
Salı ve cuma konserleri 

--- "Povillon,, do salı 18 ikinci kônun 1938 

-- 17,30 da 
-- Mr. otto Geitnerin idaresinde --
-- PROGRAM 

Birinci kısım ---=: I'- Bizet L'Arlesienne 

- a. intermezzo 
b. Menuett --= 2 - Schubert - Wilhelmy Ave Maria 

§ (Violrnsolo: E. Polak -=: 3 - Boccherini Rondo (Cellosolo: H. Klika 

--= İkinci kısım -§ 4 - Korngold 

=: 5 - a. Rückauf = b. Schubert 
=: 6 - Srünfeld - Strauss 

Tote Stadt 
a. Lied der Marietta 
b. Pierrot' s Lied 
Locknıf ) Sesang 
Serenade ) Leo Pardo 
F rühlingsstimmen 
(Piano Solo: O. Seitner 

--

--

--

=: 7 - Dvorak Slavischer Tanz No. 6 = = 1-321 -

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

H A S A N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

nenekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

• 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarlarr gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 1-90 

Kohinor 
Size inci gibi dişler ve güzel 
kokulu bir ağız temin eder 

Dr. Raif Gürün ~ ,--------.. 
Göz hastalıkları mütehassısı Kı· ra l ık ev 

Hastalarını Bahkpazarında Ku· 
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

Bakırköy bez ve pamuk
lu mensucat fabrikası 

Erzurum mahallesi Sa
rıkadı sokağında 44 No. 

lu beş odalı bir ev kiralık

tır. Vehbi Koç Ticaretevin
de Osman Aslana müraca
at. 1-294 

Dr. Kemal Arıcan 

T. A. şirketinden: 
Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle gördüğü

müz fabrikc:mızın 85 santim enindeki kaput 
bezinin satış fiatını indirdiğimizi sayın 

müşterilerimize bildiririz 

Markası 36 Metrelik lopu 25 Topluk balyası 

Kartal 732 kUl'Uftur. 183 Liradır. 

Satış şartlarımız: 

Fabrikada teslim, parası peşindir. Birer balyaya 
kadar satıhr. Alivre satış yapılmaz. 

Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 
Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa · 
bık Başmuavini ve Berlin Üni· 
versitesi (Charite) sabık muavini 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar· 
tımanı 7 N o. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. ~61 

~I 
!mtiyaz sahihi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı Iıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

Genel istek üzerine 

LA BOHEME 

filmi devam edecektir 

diş macunu ile fırçoloyını% 

i 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? 
Çünkü "RADYOL!N., in ter

kibi yüksek bir kimya şahese· 

ridir. 

Çünkü "RADYOL!N,. emsal

kullananların dişleri temiz, sağ
lam ve güzeldir. 

Çünkü "RADYOL!N" emsal
siz rağbeti dolayısiyle hiç stok 

yapmadığı için mütemadiye~ 
ze taze piyasaya çıkar. 

Çünkü "RADYOLtN .. d* 
macunlara nazaran çok 0 

dur. 
Artık bütün bunlardan srl 

"RADYOLİN,. kullanan 
binlerce kişinin ne kadar ı,ıl 
olduğunu anlamak kolayiatıf· 

1- 124,,, 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU · 

Dördüncü keşide 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

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

ı-21 
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ANKARA PALAS 

PAVİYONUNDA 

F evkalôde yeni P roğram 
Trio Naldy 

Avrupanın en büyük akrobalik dansözleri 

' 
ı 
ı 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
~ 

= Miss d'Elwo J Cia di Costan ~ 
Lastikten kadın Dansöz "Fantaisiste,, ~ 

l 

Duo Berry ~ 
Görülmemiş artistik dansözler ~ - ~ :: Masanızı evvelden tutunuz ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

SİNEMALAR HALK 
...ıı: il. - --- -- --- -- -- --- ---- -

BU GECE 

Sinema aleminin en genç jönprömyesi 
Robert Taylor ve Barbara Stavinck 

tarafından temsil edilen 
KISKANÇLIK 

Ayrıca - Dünya haberleri 
Gündüz: 

İstekli kaput tüccarlarının Bakırkö
yünde şirketimize müracaatları j Gece programında: Dünya haberleri 

N 

---- --- ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ 
Seanslar 2,30 - 4,30 • 6,30 gece 21 de 

Hediyelik eıyanızı bizden alın! 

N 
Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de ~ıııır Halk matinesi 12,15 de 

La Dam Okamelya 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 


