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Bir amerikan muharririnin Japonya
da yaptığı harikulade bir röportajı 
neşredeceğiz. Bu yazıyı da "Avrupa 
ve Amerika'nın 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
büyük bir alaka ile okuyacaksınız. 

5 KURUŞ 

ATATÜRK iSTANBUL PLANINI TEDKİK ETTİLER 
.Yol politikamızın 

esaslan 
neler olabilir ? 

D . yolları politikamız gibi bir de 
emır d 1 . d" 

yol politikamız olması hakkın atı u-
şünceleri bu sütunlard~ .iz~ha ~al~'.~ır
ken, bugünkü yol vergısı sıstemı. uz~-

. d durmu~, bedeni mükellefıyetın 
rın e " . d" ilk 1 zararlarından bahsetmış, nak ı m e -
lefiyetin _ mu.ay~en bir m.i.ktarı aş~a
ı:nak üzere _ nısbı olması luzumunu .le
ri sürmüş ve ana yolların ancak devlet 
tarafından inşa edilip bakımın_ın ~~ 
devlet tarafından temin olunabılecegı 
mütaleasında bulunmuştuk. (1) 

Memleketimizin muhtaç olduğu yol 
şebekesini, ancak, yı.~lara -~sim olu~
muş bir programa gore butun teferru
atı vazıh bir plana bağlanarak kıskanç 

b. dikkat ve itina ile ınürakabe olu-
ır . h k 

nan rasyonel bir çalışpıa sistemı ta a -
kuk ettirebilir. . 

Geniş yol şebekeleri vücud~ getır~n 
ve bu gaye ile hala çahşan mılletler~n 
nasıl hareket etmiş olduklarını tetkık 
edersek bu hususta daha iyi aydınlan· 
ınış oluruz. 
Fransada yol rejimi 

Bugün uzun ve iyi bakımlı bir .. ~~l 
şebekesine malik olan Frans.~~~· buyuk 
ihtilalden sonra, yolların butun mas
rafları vilayetlere bırakılmıştı. Bu 
tarz, yol inşaatının gerilemesi ve 
mevcud yolların da bakımsızlıktan ha· 
rab olması neticesini verdi. Bunu 
gören hükümet, yol bakımına mahsus 
bazı vergiler koydu. 

o tarihlerde yollar evvela genişlik· 
terine, sonra, merkezden cephelere 
doğru gittiklerine, cepheleri birleştir
diklerine, ve nihayet kasabalar arasın
da bulunduklarına göre sınıflara tak
ıim edilmişlerdi. Son tasnif şöyle ol-
dn&. ~ .J.Y.&..&1 .u. 7v.u.cu., 

2 - Vilayet yolları, 
3 - Nahiye yolları, (Mahalli ehemi-

yeti haiz yollar), 

4 - Köy yolları. 
5 - Belediye yolları 
Bu yolların idaresine gelince; bu 

cihet de, ayrı ayrı tahsisat verilnlek 
suretiyl e temin olundu. . . .. 

Fransada, bugün, büyük §ıChırlerı hu 
kümet merkezine ve biribirine birleş
tiren istikametler milli yol itibar edi
lerek inşa ve bakım ~asrafları hazin~
ce temin edilmektedır. Bunları nafıa 
nezaretine bağlı şose ve köprüler teş
kilatı idare etmektedir. Vilayet ~olları 

b. ·1a·yet idnde veya komşu vılayet-
ır vı " _ . . 

ler kendi yollarım kendileri yapmış ve 
kendileri idare etmişlerdi. 

1932 senesinde Almanyada 30000 ki
lometre devlet yolu vardı. Diğer yolla
rın uzunluğu 150.000 kilometreyi bu-

luyordu. 
1933 de, baş ~e~~l.ete. bağlı bi~ y~Jlar ı 

umıı.mi müfettışlıgı ıhdas edıldı ve 
yol tasnifi de şu şekli aldı : ı 

ı _ Otomobil yolları, 
2 - Devlet yolları, 
3 - Vilayet yolları 
4- Belediye yolları. 
Otomobil, ve devlet yollarının mas

rafını hükümet temin etmektedir. 

Başka devl~tlerde 

Diğer devletlerde de yollar böyle sı
(Sonıı. 6. ıncr sayfada) 

............................ ~] 
ONDELlK ............................ 
Muhacir 

Osmanlıcadaki " muhacir " sözü 
frenkçedeki "martyr" sözünün kar~ılı· 
ğı gibidir. "Muhacir" bozgunla bıten 
harblardan sonra, cami avlularını ve 
yangın arsalarını sarı bemz~i çocukları 
ve uhatini uzun yolun bır tarafına 
gömmut hastalıklı kansı ile birlikte 
dolduran yırbk poturlu, kırmızı ku§ak• 
b adamlardan biridir. 

"Muhacir'' cami avlusundan yahud 
yangın arsasından uzaklaşabildi mi, 
beyinsiz ve beceriksiz imparatorluk 
idaresinin gösterdiği yerlerde yardım
uz, bakımuz ve ilaçsız bırakılan adam
dır. 
__ R'\.J.aıı:bıul' !'.D"n)>Nk,i ••• ~,~'Y.a 
bunlann çoğunu ölümün, bir kısmım 
da sefaletin eline teslim eylemitti. 

Fakat timdi, kelime, mefhum ve in
san olarak, "muhacir" bambqka bit· 
ıey olmuıtur. Cumhuriyet Türkiyeıi 
onu esaslı bir politikanın değerli ve ü
zerine titrenir bir mevzuu kılmışbr. 
Bugün artık "muhacir": 

a) Nüfuı davasını baıa getiren bir 
memleketin yurddaşı, 

b) iş hacmini genitletmek kararını 
vemıiı bir hükümetin dayanacağı yep
yeni bir unsur, 

c) latihsalini arttırmak ve değerlen
dirmek yollarında olan bir memleket 
için yeni ve taze bir çift kol, 

d) Yarınki büyÜk ve zengin Türkiy&
nin y:ıpıcılarından biridir. 

Atatürk, Başvekil Celal Bayar, iç işler Bakanı oe Parti Genel Sekreteri Sükrü Kaya 
ve Ekonomi Bakanı Sahir Keıebir'le beraber Dahiliye Vekaletinde meşgul olurlarken 

Atatürk plôn esaslannı 
takdir buyurdular 

lstanbul'un Proıt tarafından yapılmış olan imar planı 

Cumhur Reiaimb: Atatürk dün 
öğleden sonra yanlarında Başbakan 
Celal Bayar ve iç Bakam ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya bulun· 
duğu halde Dahiliye Vekaletine ge -
lerek büyük salonda teşhir edilmek
te olan lstanbul sehrinin PrDP hlra 
fından yapılmış olan nciJ:ım plan ve 
maketi tedkik etmi§ler, uzun talsi -
ltit almışlar ve pitin esaslarını takdir 
ve taavib buyurmuşlardır. /stanbu
lun yeni umran hareketi için Ata
türk'ün bu altikaları en hayırlı baş -
[angıç olduğuna ıübhe yoktur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül
halik Renda da ba11ı mebuslarla bir
likte plan ve maketi tedkik etmiı ve 
beğenmi§tİr. 

Ôğleden evel nci.zrm pitin ve maket 
Nalıa Vekili Ali Çetin Kaya tarafın
dan dahi ledkik ve takdir edilmi§tir. 
Bundan bafka bir çok mebuslarımız 
aynı ziyarette bulunarak alaka gös
termiflerd ir. 

Cinliler 
Vuhuya doğru 

ilerliyor! 
Yeniden şiddetli 

bir harb başladı 
Şanghay, 18 (A.A.) - Çin kıtala • 

rı Nankinden geçen nehrin menbaına 
doğru 80 kilometrelik bir mesafede bu 
lunan arızalı bir araziye japonları çeke
rek harba tutuşmuşlardır. Şimdi doğ· 
rudan doğruya Vuhu'ya taarruz et• 
mektedirler. 

Çin kaynağından gelen haberlere 
göre iki japon harb gemisi nehrin men· 
bama doğru ilerliyerek Vuhu'ya yapı
lan tazyike mani olmak için Çin kuv • 
vetlerini şiddetle bombardıman etmiş .. 
lerdir. 

Diğer cihetten bildirildiğine göre, 
Tientsin - Pukov şimendüfer hattın· 
da cereyan eden muharebe merkezi Çi
nin akibetini tayin edecek mahiyette -
dir. 

Çünkü burada vukubulacak bir boz· 
(Sonu 6. ıncr sayfada) 

Bir japon askeri harba gitmeden 
eııel ölmemek için bir Renç kıza 

tılıaım diktiriyor 

leri kasabaları birbirine baglıyan ıstı-
k~etler olup masrafı vila~et b~?ce
sinden ödenmekte ve idaresı de vilaye· 
tin hususi nafia teşkilatı tarafından 
yapılmaktadır. Nahiye yollarının masra 
fı kısmen alakalı nahiyeler ta.rafından! 
kısmen hükümet ve vilayetın nakdı 
yardımı ile temin edilip vilay~tler hu
susi nafia teşkilatiyle idare edılmekte
dir. Fransada, şehir dışı yolu olarak 
(650) bin kilometre kadar şose mevcu.d 
olup saha itibariyle bin hektara 11 kı
lometre ve nüfus itibariyle adam başı
na 15 metre yol isabet etmektedir. 

Biliyoruz ki, bugün A vrupa'nm ba
rtf içinde yaşayan memleketlerinde bi
le "muhacir" vardır. Köyden şehre ve 
ıehirden köye doğru mütemadi bir alan 
vardır. Ekonomik kurum arızalar gös
terince, bu akın, o memleketlere zarar· 
lar vermektedir. itte bunun için, "is· 
kan'' meselesini devletin başlıca vazife
lerinden biri ol.nak ele all'l"ışlar ve bu 
yolda, bir "iskôn ilmi" tedvin eyleıniı· 

Sada bat paktının ı 
tasdiki dolayisiyle 

Fransada kabine buhranı halloldu 

I ngilterede 'ol 1·ejimi 

lerdir. 
Bize gelince, Lozan'dan sonra, mü

badele İ!lerimizi yoluna koymak zaru· 
reti, gayet ağır fllJ'tlar dahilinde cere
yan ettiği halde, muvaffakiyetle başa• 
rıhnış ve bu yüzden mühim tecrübeler 
elde edilmiştir. 

17-1-938 günü, Sıhat Vekilinin Ka -
mutay Parti Grupunda verdiği izahat 
gösteriyor ki, yalnız 1934 den beri 
138.000 rnuhacir yerleştirilmiştir. Bun
lara ev yapılnuş, çift hayvanları veril
rni,, buğday ve tohumluk tevzi edilmit
tir. 

Vekil, yığın halinde muhaceret ve 
iskana karıılık, her muhacir ailesine 
muayyen iş ve ev vermek ve bu imkan· 
lar elde edildikçe muhadr kabul etmek 
ve iskan yapmak tezini müdafaa etmi§
tir. Yani sadece hisse dayanan bir mu· 
hacir ve iskan politikası değil metoda, 
ilme ve ekonomik şartlara dayan n bir 
muhacir ve iskan politikasını sağlık 

Dr. Arasın çektiti 
telgraflar 

Sadabat paktının B. M. Meclisin
ce tasdiki münasebetiyle Dr. Tevfik 
Riıştü Aras ile Irak ve lran Hariciye 
Nazırları arasında aşağıdaki telgraf
lar teati olunmuştur: 

Ekselans Tevfik Bey Elsubeydi 
- Irak Hariciye Nazırı -

Bağdad 

Türkiye B. M. Meclisinin müsta
celiyet karariyle bugünkü celsesinde 
Sadabat paktını ittifakı~ tasdik eyle. 
diğini ekselansınızııı ıttılama arzet
mekle mübahiyim. 

Bu mesut fırsattan büyük bir se
vinçle istifade ederek sadık dostlu
gumun teminatrnı ve Sadabat paktı

( Sonu 6. ıncı sayfada) 

lngiltere'de ilk yol teşkilatı 16 ıncı 
asırda başlar. Bu tarihte her köy, civa
rındaki yolları yapmakla ve her kes se
nede dört gün bedenen yolda s;alışmak
la mükellef tutulmuştur. On beşinci a
sırda bir çok mühim yolların inşa ve 
bakımı şirketlere bırakılmış ve inşa ve 
tamir masrafı yoldan ges;enlerden alı
nan müruriye ücreti ile temin edilmiş 
tır. !ngilterede son senelere kadar yol 
işleri merkezi teşkilata bağlanmıyarak 
bütün yollar mahalli idarelerce yapıl· 
ınıştır. Fakat muhafazakar İngiltere 
dahi 1936 senesinden itibaren devlet 
olları sistemini ka!:ıul ederek merkezi vermiştir. Öyle ki, her gelen muhacir, ,,..._ ..... _.....,.....,.,._,...,....-~ ....... -.,._..,.,._.,..,. 

rniJJi gelirimizde ve milli ekonomi bün- f 
yemizde menfi ve müstehlik bir unsur 
değil, milli gelirimize kendi payını ila

ty ·kilat vasıtası ile idare olunmak sure 
eş . l. 

tiyle beş senede 7 .000 kılom:tre yo ~n-
. b' programa raptetmış ve b:.ı ışe 

şasını ır . d'k' 
800 milyon lira tahsis etmiştir. Şım ı ı 
halde Büyük Britanya yolları 280000 

kilometre kadardır. 

ve eden ve milli istihsal bünyemizde 
derhal faal bir rol alarak ekonomik ya· 
pnnızı sağlamlaştırmağa hizmet eden 
müsbet ve müstahsil bir unsur olacak· 

Alnıanycıd<ı yol rejimi 
tır. Bu suretle nüfus kaydınm gelir ha
nesine olduğu gibi ekonomik besabı-

686 da mızın da keza gelir hanesine bir "ade-
Alman yada şose inşasına 1 . di tam" ilave edilmiş ola.cakbr. ilmi 

başlanmıştzr. 1860 da yoll~r devlet'. vı- iskRn, rasyonel iskan, bunun böyle ol
Iayet ve kaza yolları adlarıy~e tasn~~ e: masını taleb eylemektedir. 
dilmi~tir. Naı:;yonal sosyalıst re1ımı Biz "muhacir'' derken, osmanlı dev• 
Almanyayı tek devlet haline koyunca- rinde olduğu gibi, toprağımlZın albn
ya kadar Almanya• teşkil eden devlet da çürüyecek birini değil, toprağmıı-

l 
zın üzerinde yerletecek, onu ye§erte· 

( 1) 21 ilkkarıuı 17 tarihli ve 5889 cek ve umrana kavutturacak kudret ve 
numaralı Ulus'a bakınız. yaratıcılık unsurunu iatiyor~. 

6 ıncıda 

l'ORK DiLi TETK1KLERf 

Efes - Ephesos 
adı hakkında 

l'azan: Profesör 

Hcı.,,.an R~id Tankut 
\... ............................... -......... .. J 

Soıyaliıtlerin yardımiyle 

B. SOtan k~bineyi kurdu 

"Sosyalist birli§i,, .ve 
"müstakil solcular,, 
partileri de kabine 

ile işbirli§i yapacak 
Paris, 18 (A.A.) - B. Şotan Cum_ 

~ur Reisi tarafından kabineyi kurma
ga memur edildikten sonra bu işin 
başarılmasr, sosyalist partisi milli 
konseyinin kararına bağlı bulunuyor· 
du. 

Dün gece toplanan konsey, fasıla· 
sız olarak toplantısına devam etmiş 
v.e .topla~tı, B. Şot.an'ın muvaffakıye
tını tehlıkeye düşürecek birs;ok saf
halar geçirmiştir. 

Blum - Serol takriri 
lif Bg~zzalt sosyalist .partisinin muhte· Fransız sosyalist partisi şefi 

. up arrnı temsıl eden muhtelif B L Bl 
hatıbler söz aldıktan sonra B. Blum • • eon um 
~· Serol'la ~irlikte bir taKrir verrniş-ı yalist partisi milli konseyi 4053 rey
tır. Bu takrırde, partinin azasına ku- le Blum - Serol takririni kabul etmiş
rula.cak hükilmete iştirak etmeğe me- tir. Ziromski takriri 2659, Marso -
zunıyet vermesi istenmekte idi. Bu- Piver takriri 1496 rey almıştır. Bu 
na .karşı da "inkılabçr sol cenah" adı son iki takririn aldıkları rey mecmu· 
verılen tandansin şefi bulunan Mor- unun, Blum - Serol takririnin aldığı 
so ~ ~iver'l7 müfrit sol cenah lideri r~yler?en fazla oluşu bir ara sosya. 
B. Zıromskı de birer takrir vermiş- lıstlerın yardımlarını esirgemeleri 
lerdir. yüzünden B. Şotan'ın teşebbüslerinin 

Süpheli anlar suya düşeceği hissini vermiştir. 

&y.lcdn taenifi notlccıılndo aoa· (.Sonu J. üncü say/ada). 

Yeni fransız 

kabinesi 
Halle cephesine mensup bir parti• 

nin mümessili olan Şotan kabinesine 

yardım hususunda ı:;osyalist parlamen
to grupunun verdiği karar üzerine, B. 

Şotan yeni kabinenin listesini hazırla • 

mıştır. Bu liste şudur: 
Başvekil: Şotan, Devlet bakanları: 

Frossar ve Bonne, Milli Müdafaa ve 

harb: Daladye, Deniz: Villiam Bertran, 

Hava: Gi La Şambr, İç işler: Saro, Ad

liye : Kampinki, Maliye: Marşando, 

Dış işk•r: Delbos, Ticaret: Piyer Kot, 

Tekaüt: Lasal,·Ziraat: Şapsal, Maarif: 

Jan Zey, P. T. T.: Genını İş: Raınad -
ye, Müstemleke: Steeg, Sıhiye: Rük

ar, Nafıa: Köy, Deniz ticareti: Paul El 
be. 

Harb ve milli müdıtfaa bakanı Da -

ladye başbakan muavinliğini de üzeri

' ne almaktadır. 

Başbakanlık müsteşarı: Emil Loran, 

Dış işler müsteşarı: dö Tessan, İç işler 

müsteşarı: Raul Obo, Maliye müsteşa
rı: Maks Himans, Deniz müsteşarı: 
Delom Sorbe, Beden terbiyesi müstc· 
şarı: Leon Kurson, Teknik tedrisat 
müsteşarı: Jül Jülicn, Nafıa müsteşarı: 
Aleksis Jober, Ticaret müsteşarı: Mak 
sens iyotey, Müstemleke müsteşarı: 

Gaston Monncrvil, İş müsteşarı: Gab
riel Lafay, 

01& CW& L1J:L1llı.1üOJ(I 'fL1l!lW' 
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Ağız sıkılığı 
. ilim adamları içeriainde her feyİ olduğu gibi, apaçık aöyJememele. 

rıne alıttıklarımız, yalnız doktorlardı. Hastaya ve hastanın etrafında
kilere.' bazan kanaatlerinin tam teraini söy)iyerek ümid, teselli ve kuv
vet veren hekimlerin bu hallerini tabii ve kendilerini haklı bulurduk. 
Olecek hastaya "sen öleceksin ıu demek, ilim ve hakikat bakımından 
doğrudur ama bu doğruluk, bir ölüme batlı batına sebeb teıkil edecek 
kadar müeaair bir kabalık olmaz mı 7 

Son günlerde ayni naziklik, ayni ihtiyat, ayni ağız sıkılığını batka 
bir ilmin mensublarında da gördük. Pek alıımadığnnız için olacak, 
bize ausmaları tuhaf görünen bu ilim adamları, aatronomJardır. Zaval· 
Jı insanların, hele §U aon senelerde yer yer biribirini öldürmeleri, ileri
de patlayacak büyük badirelere hazırlanırken yiyecek ve giyeceklerin· 
den kesip her türlü yoksuJluğa katlanarak delice ailahlanmaları ve da
ha bunlara benzer bin türlü sıkıntılar içinde yaıamaları, bu yüksek 
kafalı ve ruhlu adamların, tesadüfle kurtulduğumuz bir felaketten bi
zi haberdar etmemelerine sebeb olmuştur. 

Felaket dediğimiz hadise ıu : Geçen teırinievvelin 30 unda bir sey
yare, bütün süratiyle, dolu dizgin dünyamıza doğru geliyormuı. Süra
tine göre ,öyle böyle üç bet saatlik bir mesafede seyrini deiiıtirmit ve 
başka bir istikamette uçup gitmiı. Eğer böyle olmayıp ta gelip arza 
çarpsaymı§ 1500 kilometre kare geniıliğinde bir mıntakayı yakar, bin
lerce derece hararetle bu mıntakada ve çevrsinde bulunan yerlerde 
korkunç yangınlar çıkarır, bir çok ~hirleri ve insanları yerle yuf eder: 
miı. 

Dütünün : Bütün radyolar, telsiz istasyonları, dünyanın dört buca
ğındaki rasadhanelerden aldıkları havadisleri durmadan veriyorlar : 
••Seyyare, arzımıza doğru fU süratle gelmektedir.'', "Seyyare 4 kilo
metre kutrunda büyük bir kaya parçasıdır.", "Küremize 400.000 mil 
kadar yaklaıtı.'' "Yolunu değiıtirmezse bet aaat sonra çarpacak !..." 

Ne yaptığımızı, nasıl geçirdiğimizi timdi hatırlıyamadığımız 30 teı· 
rinievvel aktamı, bu aözleri işittiğimiz zamanki halimizi tasavvur edin; 
alimlerin beıeriyete ettikleri bu aöylememek iyliğinin, hemen hemen 
o muzip ve yaramaz aeyyarenin aon anlarda yol değiıtirmeai kadar 
büyijk olduğunu anlarsınız. Politikanın baılıca usullerinden biri olan 
ağız sıklığı, artık ilme de sirayet etti demek. Siyasiler alim oluyorlar da 
neye alimler siyasi olmasınlar. Yalnız bunun bir tek mahzuru var : 
Hem siyasi ve hem alim olanlardan artık yeni bir ıey öğrenmeğe imkan 
kalmıyacak !... Haaan-A.li YÜCEL 

lstanbul borsasında 
nasd iş görürler? 

Coberlerin kulisyelerin vaziyeti 
htanbul, 18 (Telefonla) - Hükti· 

a:ıetln htanbul borsası hakkındaki ka· 
rarı üzerine bugün boruda ticari ve 
mal! mahfillerde alikalılarla konuş· 

tum. 
htanbul borsasında 18 boraa ac:en • 

tuı, kayıdlı olarak 4 cober bir de vak
tile sayıları 200 e kadar çıkan, ve ka· 
sanç vergisinin kendilerine tepllin -
den sonra boraa salonuna girmekten 
reami surette vaz geçen, fakat acenta· 
lar vaaıtaaile faaliyetlerine devam e· 
den kulisyeler vardır. 

Acentalar coberler ve kulis
yeler ne yaparlar? 

Acentalar esham, tahvilat, kambiyo, 
nakid alım satımında mütevauıt bir 
hizmet görürler. Mümasilleri Londra 
boraaıında bulunan coberler burada 
- mesela cober Paris'te yoktur -
bizzat kendileri ve mümaıilleri heı 
yerde bulunan kulisyeler, acentalar 
vasıtasile kendi hesablarına alım sa· 
tım yaparlar ve bu alım sat~m karları 
ile - apekülasyonlarla - geçinirler. 

lsıanbul borsmnnda spekii
la3yon var mıdır? 

Türk parasının kıymetini koruma 
kanununun neşrinden sonra para kıy· 
metleri üzerinde serbestçe oynamak 
kabil olmadığı, asgari ve azami fiat 
borsaya merkez bankası tarafından ve· 
rildiği, borsaya yapılan arz ve taleb 
fazlasını veya eksiğini merkez bankası 
aynı gün kendi mevcudile kar§ıladığı, 

Borsada spekUlasyon tarzı şudur: 
Cober'ler veya kolisyeler fiatlarının 

azami 15 gün içinde ı.u veya bu sebeb
le artacağını tahmin ettikleri esham 
ve tahvilattan muayyen bfr mlh\lcıuw 
bedellerinin yüzde onunu acentanm 
emrine tevdi etmek auretile borsadan 
aatın alırlar. 

15 gün sonra - ki ikinci haftanın 
birinci pazartesi günüdür - acentaya 

ya bedeli tamamen ödeyerek esham ve· 
ya tahvilatı çekeceklerini, yahud 15 

günlük faizini - ki yüzde 7 ili 8 dir
ödemek şartile malı aatın almaktan 
vaz geçtiklerini bildirirler. 

Bu ıs giln içinde satın alınan esham 
veya tahvilat fiatları artmışsa, bu on • 

!arın karı, aksi takdirde faiz, satıcının 
karı olur. Muamelenin adı likidas-
yondur. Likidasyon ·üç gün devam e· 
der. Birinci gün (pazartesi) bu nevi 
esham ve tahvilatın fiatları, ikinci gün 
(salı) faiz tesbit edilir, üçüncü gün 
(çarşamba) hesab gUnildilr. 

Cober'lerin ve kulisye'lerin büyük 
karları ve zararları bu 15 giln içindeki 
siyasi ve iktisadi cazibelerin seyrine 
bağlıdır. Onları bilhasaa yilkıek inif 
ve çıkışlar ve bu iniş ve çıkışların bağ
lı olduğu karlar alakadar eder. 

İstanbul borsasında ıon tedbirler· 
den sonra misali çok olmamakla bera-
ber, bazı kulisye'lerin, cöber'lerin ba • 
zı haberleri - UnitUrk'de olduğu il· 
bi - yanlıt tefsir ederek, istismar et· 
tiklerine de teaadilf edilir. 

ULUS 

Altın tl<aretlnl 
nizam altına alan 

kararname 
Kararname No: 8030 

MAHKEMELERDE Muhtelif 
bölgelerde 
su tesisatı 23·11-1937 tarih ve 2/7695 sayılı 

kararnameye ektir: 

Hangi işler kimlere 
"mahsus,, olurmuş ? Altın fiatlarrnda bir istikrar te· 

Susgı~lık, Gediz, Büyük Menderes mini ve altın ticaretinin nizam altına 
havzalarıle Yeşilırmak havzasında ve alınmasını temin maksadiyle hazırla· 
Adanada yapılacak sulama işlerine ve narak Maliye Vekilliğinin 14-1-1938 
tesisatına aid haritaların alınması için 1 tarihli tezkeresile tevdi olunan ilişik 
hazırlanan ıartnameler Bayındırlık türk parası kıymetini koruma hakkrn
Bakanlığı komisyonunda tasdik edil- daki 12 numaralı kararnameye ek ka· 
miştir. Bu mıntakalarda haritalar fo • • rarnamenin meriyete konulması; 1 cra 
togrametri ile alınacaktır. Vekilleri Heyetinin 14-1-1938 tarihli 

Şartname yakında eksiltmeye ko - toplantısrflda onanmıştır. 
nacaktır. ;~ (lmzalar) 

Sivas •· Erzurum 
haHı üzerinde 

Kemah ve Erzincan 
bölgelerinde çahşmalar 

Sıvas • Erzurum demiryolu hattı, 
Kemah ve Erzincan bölgelerindeki 
çalı,,malar çok ilerlemiş ve genişle. 
miş bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, hattın 287 -
inci kilometresinde Kemaha tesadüf 
eden 23+300 kilometre uzunluğunda 
bulunan 15 inci kısım bölgesinde ça
ıı,malar memnuniyet verici bir saf
haya girmiş bulunmaktadır. 

Bu kısımdaki tünellerde 942 deh
liz açılmıt. 840 metre kemer yapıl
mış, 835 metre kemer örülmüş, 785 
kaim ayak yapılmıştır. 

Kemah istasyonunda 2 amele ba
rakası, bir fen memuru binası, bir 
yolcu binası, ve müştemilatı in'8sı 
tamamlanmıştır. Bu mıntakada 340 
bin metremikabı toprak kazılmış, 
13800 metremikibı menfezlerde temel 
kazılmış, 6200 metremikS.bı istinad 
duvarlarında temel hafriyatı yapıl
mıştır. 23500 metremikabı da tünel
lerde hafriyat yapılmıştır. 

Muhtelif istikametlerde devam e-
den demiryol davamızın yeni bir ba
şarısı olan 15 inci kısım inşaatı tah. 
ininlere göre iki milyon liraya mal
olacaktır. 

Merkezi avrupa 
d"nıiı yul huifc~I 

Merkez! Avrupa mUıtcrk tarife e
uslarını gBrUımek Uzere bu ayın yir • 
misinde Peıte'de bir demiryol kongre
si toplancaktır. Devlet demiryolları 

ticaret ve tarife reisi Bay Naki bu 

kongrede bulunmak üzere dün akgam· 
ki trenle hareket etmiştir. 

Hava sakin geçti 

Dün şehrimizde hava bulutlu ve 
sakin geçmiş ısı gece sıfırın altında 
12, gUndUz gene ııfmn altında 4 de· 
rece olarak kaydedilmiştir. Dün yur· 
dun Ege ve kısmen orta Anadolu mın 
takaları bulutlu, diğer bütün mmta· 
katarı kapalı ve yağıılı geçmittir. Ya· 
ğışların karemetreye bıraktıkları su 
mikdarları Urfada 53, Islahiyede 38, 
Mersinde 26, Malatyada 24, Adanada 
14, Diyarbakırda 18, Dörtyolda 14, 
Ulukışlada 12, Kayseride 9 kilogram 
dır. Dün en düşük ısı sıfırın altında 
Karsta 15, en yüksek ıaı da sıfırın üs. 
tünde Antalyada 15 derecedir. 

Türk parası kıymetirıi koruma 
hakkındaki ( 12) numaralı 
kararnameye ek kararname 
Madde 1 - Memleket dahilinde 

altın ticareti yalnız Maliye Vekfüe. 
tince mezun kılınacak bankalar tara
fından yapılır. 

Madde 2 - Kuyumcular, antikacı
lar gibi sanat ve ticaret erbabı ile, diş· 
çiler, meslek ve sanatları icabı olarak, 
işlenecek, işlenmiş veya maanu altın 
alım ve satımını yapabilirler. 

Madde 3 - Hurda halinde veya 
masnu olan altının alım ve satımı ta· 
mamilc serbesttir. 

Madde 4 - Birinci ve ikinci mad
de hükümlerine göre altın ticareti ve
ya altından mamlll eşya alış verişi ya
pan ve üçüncü maddede yazılı mu:ı

meleleri sanatı mutade halinde icra 
eden hakiki veya hükmi şahıslar al . 
dıkları veya sattıkları altınların nevi 
ve mikdariyle alış ve satış tarihlerini 
ve fiatlarmı ve müşterilerin isim ve 
hüviyetlerini mahallin kambiyo mura
kabe merciinde musaqdak bir deftere 
kaydetmeğe mecburdurlar. Bunlar bu 
kararnamenin neşri tarihindeki mev
cudlarını da bu deftere geçirirler. 

Kambiyo murakebe mercileri altın 
ticaretine ve altın alım ve satımına 
aid muamelata müteallik hususatın 
tedkiki için bankaların ve alelumum 
eşhas ve müessesatm evrak ve defter. 
terini tetkike salihiyettardırlar. 

Bankalar, şahıs ve müesseseler kam
biyo murakebe mercilerince istenilen 
yalnız altına müteallik her türlü ma
lilmatı bunlarca tayin edilen müddet 
içinde itaya evrak ve vesaiki teslime 
mecburdurlar. 

Madde 5 - İşbu kararname neşri 
tarihinden muteberdir. 

Madde 6 - İfbu kararnamenin ic
raaına Maliye Vekili memurdur. 

Sivas çimento fabrikası 
Sümer Bank tarafından Sıvasta 

kurulacak çimento fabrikaaının tesi
ıi alman firmalarından Humbold'a i
hale edilmiıtir. Bu fabrikanın senelik 
iıtihsal kudreti 90.000 ton olacaktır. 

1 tanbul belediyesi hiidcesi 
İstanbul belediye meclisi 1 şubat 

toplantmnda et fiatlarında yapılan 

tenzilltın İstanbul belediye bUdcesi 
Uzerindeki teıirini gözden geçirecek 
ve blidcenin tevazUnU için icab eden 
kararları alacaktır. Diğer taraftan hti
kümet tenzilat dolayısiyle hükümete 
düşen vazifeler ve ktilfetler hakkında 
lüzumlu kanun ve kararname proje· 
terini bugünlerde hazırlamağa başlı

yacaktır. 

Denizden çıkan cesedin 
hüviyeti anlaşdamadı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Halı

cıoğlu önünde bulunan cesedin hüvi· 
yeti hali anlaıılamamı,tır. Morg, 
müddeiumumiliğin mUsaadesiyle ce
sed üzerinde otopai yapmı' ve ölü
mün suda boğulma neticesinde vukua 
geldiğini tesbit etmiştir. Polis tahki
kata devam etmektedir. 

Dün bir "malum olur" davasına 
bakıldx. Hadise garib ve enteresan: 
Eski bir imam ve şimdi mahallesinin 
bakkah olan Bay Hasan Hüseyin, 
dükkan komşusu olan !saya sık sık 
şaka yaparmış. Mesela: Ona bir sual 
sorar ve hemen peşinden ilave eder
miş: 

"- Maliimya, sana her şey malum 
olur." 

Her şeyin ancak aptallara malilm 
olabileceği rivayeti dolayısiyle bunun 
kendi zekasiyle alay olsun diye söy
lendiğini sağa sola sorarak öğrenen 
İsa; bu şakaya için için kızıyormuş. 

Geçenlerde gene, Hasan Hüseyin, 
komşusuna sormuş: 

kak kestiğini bilmiyordum. 
"- Hangi komşun sana habef 

d.' ı. 

İlyas, bir müddet düşündü: 
''- Onu müsaade edin de ~ 

miyeyim Bay hakim, dedi. O bani 
kötUIUk yaptı, beni aldattı amına. 
ona kötülük yapmıyaymı. Yiğl 
ben de kalsın.,, 

Hıdır atıldı: 
"- İnanmayınız. Cezadan ku 

mak için söyliyor. Benim naıtl 
bir adam olduğumu bütün 
bilir. Ondan başka, benim kötül 
mü istiyen yoktur . ., 

Şimdi belediyeden yapılan 
tırmada, Hıdırm iddiası gibi bir 
bulunup bulunmadığı ciheti ıo 
caktır. 

"- Yarın hava nasıl olacak? 
Hemen peşinden ilave etmiş: 
"- MalGmya sana malfun olur ... 
!sa cevab vermiş: İnşaatlarda kalfalık yapan Nf 
"- Hayır! Bana yarın havanın Rasim, keresteci Müminden ya: 

nasıl olacağı yerine başka bir şey ma- dükkan için kereste almış: 
lıim oldu. "- Parasının yarısını vereyim, 

"- Nedir o? sına da 91 .gün vadeli bir sened 
"- Senin kafanı kırmak ı hm. Gününde öderim, meraklanısıl 
Ve köşede dUkklin kepengini ka- demiş. Mümin de müşterisinin 13 

pamak için duran sırığı kaptığı gibi, ne inanmış, parasının yarısını 
Hasan Hüseyinin rastgele yerine vur kerestesini vermiş, senedini de c 
maya başlamış. ne koymuş. 

İsa kendisinin müdafaasını şöyle Aradan üç ay geçince MUmin:,;a 
yaptı: sime haber gönderip parasını iıt:--

.. _ Bana kaç defa şaka yapmama- Rasim, keresteciye, henüz intut_ -tı1 
sını söyledim. Dinlemedi. Hep malftm hibinden para almadığını, biru j 
oldu diyerek beni aptal yerine koy- lemesini rica etmiş. Aradan gene 
du. Üstelik beni işimden gücümden ay geçmiş. Bu 5efer MUminin ketl 
ediyordu.,, si Rasimi bulmuş. 

Hasan Hüseyin hiç bir şey söyle- "- Yahu 1 senedinin vadesi 
meden önüne bakıyordu. Doktor ra- rinden bir ay geçti, biz esnaf a~ 
porunda vücudunda pek hafif bereler larız. Şu borcu ne zaman ödiyecf 
olduğu kaydediliyordu. İsa, eliyle sin?,, demiş. 
komsusunun omuzunu ve kafasını i- Ra~im biraz dil§ündlikten aoııC-. 
şaret ederek dedi ki: "- Hakkın var, gel paranı vereY 

"- Hem öyle hızh vurmadım. Şöy yalnız şöyle tenhaca bir yere gl 
le birkaç defa dokunuverdim. Onun lim. Seninle pek kazançlı bir ff 
lafları bana sopadan daha ağır geli- rilşeceğim . ., demiş ve onu yalnız 
yordu.,, rak tenha bir kahveye gitmi§ter, 

Haklın, Hasan Hüseyine ne diye- turmuşlar. 
ceğini sordu: O; Rasim cebinden teker Hrahk "".'.! 

"- Şahidlerim var, dedi. Ben ona para paketi çıkarmıı. Birer birer ~ 
,aka yapıyor~um. O da buna hiç aldı· mış ve masanın UstUne koyarak Jl 
rır gCSrülmiyor, hatti benimle beraber mine demit ki: ~ 
gülüyordu. Birdenbire üzerime atıl· "- 1ıte paran, ver fU ıetıedf ... 
dı ve beni adamakıllı dövdü. Eğer Keresteci senedi, Rasime ve 
bağırmama komşularım yetişmeseydi ve maaa ilzerindeki paralara el attı 
belki_. ö ·· m·· tü bile..... zaman, Raafm kolunu tutarak d 

U\ol~ \.. t...U"" y~-1rt.J. ..... ~. __ __. ·-_-1 

olur" hadisesi hakkında bildiklerini . ' '- Dur 1 Sana beşer lfralrk ~ 
söyliyeceklerdir. yım. Hem kolay sayanın, hem de 
Kaçak et çıkmayınca: bunları amelelere dağıtırım.,, _..a 

. Ve, paraları tekrar cebine koY"I 
Altındağ mahalleıınde oturan ve k k h d k il ·· .. 

k 'd h 11 k · d" d h" b" ra a ve en çı mış, y rumu§. ..'! 
es ı en ama ı şım ı e ıç ır şey Ell'l"k k k 11 f k •ef~ 

H , . ı ı seyre sa a r, u a ·• J 
yapmıyan ıdır ın, evınde kaçak et 1 k t . M"' • b geleP"'i 
kestiğini komşusu İlyas haber ver- 0

1 
a? eres ecıt"t ukmınb,. a9ınla _,.1,;, 

. . erın sonunu ı re ır ses e r 
mış. Beledıye memurları araştırma 1 t d ' 

1 f k 
an a ıyor u: 

yapmış ar, a at et bulunamamış. .. H k d ko•t; 
~· d" H d k d' · h kk d "f - emen ar asın an " !ıi'ım ı ı ır, en ısı a ın a ı · y k d t tt p 1 verır' 

· d b 1 d v • dd • . 1 k a atın an u um. ara an 
tııra a u ~n ug:x 1 _ıa~ıy e domşusu den, nereye gidiyonun dedim. za 
lyası dava etmış; hakım ıor u: il h 1 • d 

" N d "f . . b' ş p e enıyor um. ' 

dil 
-

1 
~ en sana 1 ?tıra etaın; ır Bana ne dese beğenirsiniz? HaY. .. 

şman ıgınız mı var d b k B · borC1P"" .. B d"" ora an, una . enım sana ıaf' 
- en onun ne uşmanıyım, ne f · d di · M k 

d t b. "b" · · · ö d'.ğüm'" alan yok, gıt er nı ar o pa os u... ırı ırımı%ı g r u uz za-
1 1 man şöyle bir seHimla~mz, o kadar... an at .; 
Bir ona, bir de kendime bakt 

Yalnız o, bazı geceler evinde sabaha ~ • tiJ' Bu çam yarması gibi heriı, benı 
kadar ~lem yapar, bir gUn, ben, onu k'rııt" 
bekçiye şikayet ettim. Belki bunun 1• ta kurusu gibi ezerdi. Etra!t~ ı ··ıO" 
çin bana düşman olmuştur . ., cikler yoktu. Kahve tenha ıdı. Yu ddol 

İlyas hemen reddeti: me dik dik, yiyecek gibi bakıyor :..ı 
İşi ,akaya vurmak iıtedim, zotv"' 

"- Hayır 1 benim onunla hiç bir 
alıp vereceğim yok ... bana, onun ka- gülerek: JI. 

"- Yahu, Rasimciğim, böyle r 
çak et keatilini bir komşum aöyledi. a 
Evinden bazı geceler satır ICsleri ge- ka yapma. Ben ihtiyar adamım. ~ 

di şu parayı verde işime iÜcUıne r 
liyordu. Sonra bahçesinde koyun poı-

deyim. 
tu falan görüyorduk. Ben de dayana- nİ" 
madım, belediyeye haber verdim. Avazı çıktığı kadar "- Bu ıl 

"- Peki amma, memurlar bir şey deli herif, aklını mı kaçırdın? Be.ııd d 
bulamamışlar... ne paraıı istiyoraun? Paranı bır 

"- Orasını bilmem .. ben ondan evel aldın ya 1 Senedin de cebiırı~ 
şüphelendim, 0 kadar. Yoksa muhak- peki, parayı almadan neden ıeıı 

verdin diye bağırmaz mı?,. ~ 

alış • satışlar acentalar vasıtasile ban· 
kalar tarafından idare edildiği için, 
latanbul borsasında nakid ve kambiyo 
alım satımı spekülasyona müsaid de
ğildir. 

Yanında duran, gerçekten , .. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 yarması gibi iri yarı delikanlıya b 

Onun için ne cober'ler, ne de kolis
ye'ler borsada para işlerine karışmaz
lar. 

lstanbul borsasında kote 
edilen esham ve tahvilat 

Esham ve tahvilata gelince, 1stan· 
bul borsasında yalnız · türk esham ve 
tahvilatı kote edilebilir. Bu esham ve 
tahviHittan devlete aid olanların kıy· 
metleri gene devlet tarafından alman 
tedbirlerle muayyen bit hudud tesbit 
edildiği için, bunların alım • satımla. 
rında da spekülasyon yapılamaz. 

Spekiiltisyon 
Borsada spekülasyon mevzuu, kıy· 

metleri devlet veya büyük mali müea· 
aeseler tarafından verilmeyen esham 
ve tahvi1attır ki İstanbul borsasında 
buna misal olarak Arslan çimento es • 
hamile şimdilik Ünitürk gösterilebi • 
lir. Çünkü Ünitürk ikramiyeli istik· 
raz tahvillerile mübadele edilince bu 
da bu günkü elastikiyetini kaybede· 
cek, bu suretle cober'ler ve kolisye'ler 
için karlı bir spekülasyon mevzuu ol· 
mak vasfını kaybedecektir. 

Sıra aOaçlara mı geldı? 
Paris'ten gelen bir haber, isviç· 

reli bir ziraat mühendisinin bir •· 
ğacın liflerinden sunl slld çıkarma· 
ya muvaffak olduğunu bildiriyor. 
Bu adam, çoktan beri bu iıle uğra· 
pyormuı. Şimdi muvaffak olmuı; 
fakat keıfini gizli tutuyor, nasıl çı· 
kardığını meydana vurmuyormuı. 

Bizim memlekette de, eskiden, bir 
takım meçhul mühendisler, mıbal· 
le çeımesinden süd çıkarırlar; on
lar da bunu nasıl yaptıklarını gizli 
tutarlardı. 

llk yaratıldıkları günlerden beri, 
biribirlerini sağan insanlar, gene a
sırlarca koyunları, keçileri, inekle
ri sağmışlardı. Yukarıda anlattığı· 
mız kf§iften anlaııldığına g6re, ar· 
tık, sıra ağaçlara gelmi~tir. 

Bir sağmadıkları onlar kalmış· 

tı !- T. l. 

Hiç durmaz! 

~ .anbulda birinci aaliye ceza 
mahkeme.Hıde muhakemeleri 1•· 

yılan iki yankesiciden birisinin 
aoyadma bayıldım doğrusu. "Hiç 
durmaz,,. 

Ötekinin berikinin cebinden pa· 
ra aıırmakla geçinen bu aabıkalı 
"tek durmaz., ismini alaa daha iyi 
olurdu ! 

Bununla beraber, eğer "hiç dur
maz,, mahkemeden hapia kararı 
yedikten aonra bakalım durur mu, 
durmaz mı? 

Saldırganlık modası mı? 

Dünkü, bu günkü gazeteler, Av· 
rupada tiddetli bir fırtma eatiiin· 
den bahaediyorlar: İngiltere dıı 
bakanı Bay Eden, bu aebeble, 
Fransadan İngiltereye tayyare ile 
geçememiı, İrlanda hükümet re-

iai Dr. Valora da lrlanda'dan kom
fU adaya geçerken ıüçlü.ldcr çek-
miı. 

Tabiatın hadiseler üzerine tesir 
ettiğini bilirdik. Acaba timdi tabi· 
at da hadiselerin teairi altında ka
larak saldırgan mı oldu ? 

Viyanadan alınan bir radyo ha
berinde de deniliyor ki: ''Buraya 
gelen haberlere göre İtalya hudu· · 
duna yakın büyücek bir köye, cin
si henüz anlaıılmıyan büyÜk bir 
hayvan saldırmııtır. Bir fil büyük-
lüğünde olduiu iddia edilen bu 
büyük hayvan, köy medhalinde 
yakaladığı bir çocutu, parçalama
dan, yutmuı, aonra da köye tid· 
detle saldırmı§lır. 

Hayvanın bu savleti kartıaında 

kaçamıyanlardan üç kiti ezilerek detli hiddetli bakıyordu. 
ölmüıtür. Hayvan da henüz elde Rasim: ı,ıJ 

"- Baştan aşağıya kadar Y'dll 
s8yliyor, dedi. Ben parasını, sene~ 
vadesi geldiği zaman gönderdiği 1 ' 
ma verdim. Yalnız adamdan serse,_ 
almayı unuttum. Sonra kendisini ~f, 
dUm. İstedim, Mümindedlr, ~~f 
Mümine sokakta rastlayınca kendı .ff 
le gene bir kereste işl konuşrnatc lıt" 
senedi geri almak için davet e!t,_
Bir kahveye oturduk. İstediğitn1 dl' 
!attım: ·•- PekalA, dilediğin ld ıt"f 
mal alırsın!,. dedi. Parasını atına "4" 
adam hiç böyle konuşur mu? J(e ıf/I' 
sinden senedi istedim: "- C-11 t' 
benden neden senedini geri aıı>;,_ 
sun? İşte yeniden mal alıyorsunrt,.. 
dedi. O zaman şüphelendim. Z• ,c
kendisini pek iyi tanımam. Israr ıd" 
tim. Senedi vermeye mecbur tca cJlo 
Fakat istediğim keresteleri verııı',f! 
Üstelik beni dava etti. Bana ~bi• 
almak üzere gönderdiği adamın r 

ediJememİ§tİr.,, 

Haberin tarihi 1 niaan olmadı
iına göre inanmamağa sebeb yok· 
tur. 

Yukarıki fırtına haberinden 
aonra, çocukları parçalamadan 
yutan dehıetli bir hayvan hakkın· 
da bir radyo haberi. 
Saldırganlık modası, hayvanla· 

ra da sirayet ediyor mu, ne dersi· 
niz ? 

Bir saadet f , lsefe11i! 

A§ktan \'e izdivır.çtan bahseden 
bir yazı fU cümle ile bitiyor: 

"Bu günün filozof ve içtimaiyat· 
çılarına göre izdivaçta mesud o-
labilmek için iki tarafın hialerin
den azami fedakarlıkta bulunma-
ları farttır.,, 

Fakat bu hikmeti savurmak için 
filozof, yahud sosyolog olmağa ne 
lüzum var? Evli olmak kafi değil 
mi 1 

olarak dinlenmesini isterim... 1' tJ-
Müminin, Rasime parayı alın• .,t 

zere gönderdiği arabacı Rıd~aJ? ili 
hadisenin geçtiği kahvenin sahıbt 
ganon dinlenecektir. 
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1-----·-·----ı DIŞ iCMAL .................................................... 
hlônda - lngiltere 

görüşmeleri 
lngiltere ile lrlanda araırndaki mü.. 

nasebetlerin tanzimi için Londrada gÖ
rüımelere başlandığı bildirilmektedir. 
Yakın zamanlara kadar lngıltere impa
ratorluğu içinde bir dominiyon istatÜ· 
ıünü haiz olan lrlanda cumhuriyet ilan 
edildiği ve bir cumhuriyet kanunu esa
ıisinin tatbikabna geçildiği malumdur. 
Cumhuriyetin ilanından önce de biç 
normal olmıyan münasebetler, bu yeni 
kanunu esasinin tatbikinden ıonra büs
bütün kanıık bir safhaya girmiı bulu
nuyor Londra görüımelerinin hedefi, 
bu karı§ık vaziyeti tasfiye e~ekten 
ibarettir. 

MalUındur ki lrlanda uzun zaman, 
Jngiltere'nin sömürgesi vaziyetinde 
idare edilmİ§tİr. On dokuzuncu asır 
içinde ırk itibariyle ingilizlerden ayrı 
olan irlandablar arasmda istiklil cere• 
,.anlan belirmeğe baıladı. Bu al[r için
de lngiltere'nin iç politikası İrlanda 
meaelesi üzerinde toplanrmşb. Glodes
tove'ları, Diıcoele'leri meıgul eden bu 
nıesele büyük barba kadar halledileme
di. Nihayet büyük ha: btan sonra İngil
tere lrlanda'ya "home rule" yani idari 
muhtariyet vermeğe razı oldu. ve 1921 
senesinde lrlandayı temsil eden Cos
grove ile ingiliz hükümeti arasında bir 
itilaf imzalandı. Bu itilafa göre, lngil -
tere halla protestan olan ıimaldeki altı 
kontluk müstesna olmak üzere; lrlan -
da'ya idari muhtariyet veriyordu. İn
giltere kıralı Dublin şehrinde bir vali 
tarafından temsil edilecek; sair husus
larda İrlanda serbeıt olacaktı. Yalnız 
Irlanda hükümeti, toprakları istimlak 
edilen ingiliz lordlarına tazminat olmak 
Üzere her sene muayyen bir para tediye 
edecekti. Bu 1921 itilafına, Cocgrave 
partisinin muhalifi olan de Valera par
tisi itiraz etti. Cosgrave'e nazaran daha 
müfrit olan bu parti, bir defa lrlanda
nın §İmal, cenub olmak üzere ikiye ay
nlmasmı kabul etmiyordu. Sonra İngil
tere ile münasebetlerini büıbütün kese
rek, istiklal ilanına taraftardı. lngiliz 
lordlarına tazminat verilmesinin de 
aleyhinde idi. Fakat bu itirazlara rağ
men, 1921 itilafı lrlanda halkı tarafın
dan tasdik edildi. 

Birkaç sene sonra de V alera partisi 
ikbdara geçti. Ve bundan sonra lngil • 
le.re ile lrlanda arasındaki münasebet
ler gerginle9ti. 
~fl'"'4ıı1ft_._.... f...11 __ ....._.-=ı-:ı..ııA-

2 - Lordlara tazminat vermiyeceği

ni. 
3 - Ve şimali lrlanda'yı müstakil 

lrlanda devletinin hududlan içine al
mak kararında olduğunu bildirdi. 

Bundan sonra İngiltere ile İrlanda 
arasında bir ticaret harbı başladı ki, her 
iki taraf da ;zarar görmekle beraber, ik
tısaden daha zayıf olduğu için irlanda· 
War daha çok müteessir oldular. lrlan· 
da lngiltere'den kömür ithal ediyor. Ve 
lngiltere'ye canlı hayvan ihraç ediyol"' 
du. Bu iki madde her iki memleket için 
çok lüzumlu olduğundan birkaç sene 
sonra canlı hayvan - kömür mübadele • 
sine dayanan bir itilaf imza edilmekle 
beraber iki memleket arasındaki tica-' . 
ret münasebetleri bugüne kadar tanzım 
edilemedi. de V alera bundan sonra, lr
landa için bir cumhuriyet kanunu esa : 
•isi tanzim etmit ve bu kanunu esası 
birkaç hafta evvel meriyete girınittir· 
Kanunu esaside İngiltere kJralından, 
hatta lngiltere imparatorluğundan ba
his yoktur. Yalnız frlanda'nm, harici 
münasebetlerini, seçeceği bir devletler 
zümresiyle tanzim edebileceği kanunu 
esaside yazılıdır. lrlanda hükümeti İn
giltere imparatorluğunu seçmiıtir. 

Hukuki vaziyet bu olmakla bera· 
her, İngiltere ve lrlan asırlarca müd
d t beraber yaşamış, bıribirini tamam -
hyan iki memlekettir. İrlanda einniye -
ti için lngiltere'den baıka bir devlete 
bakamaz. Münasebetlerinin en gergin 
bulunduğu :zamanlarda bile e§ya müba
delesinden müstağni kalamadılar. Bu 
sebebledir ki de V alera cumhuriyeti 
ilan ettikten sonra İngiltere ile anlaş
maya karar vennit ve müzakereye gi
n mek istediğini lneiltere hükümetine 

bildirınittir. işte lrlanda başvekili tara
fından gösterilen bu arzu neticesinde -
dir ki Londra müzakereleri başlamışbr. 
Bir ruzname hazırlannuş olmamakla 
beraber göriişülecek ol11 n meselelerin 
mevzuu~u iki memleket arasındaki 
münasebetlerin yak111 tarihini tesbit et-

nıiştır: 
ı __ Önce emniyet meselesi geliyor. 

lrlanda emniyet için lngiltereye bakı • 
Yor. O halde İngilizlere göre, lngiltere
nin silah masrafına yardım ebnelidir. 
Ve lrlanda sahillerinde İngiliz dona.-ı
tnasınıl deniz üsleri tahsis etmelidir. . 

2 - ikincisi Loı·dlara verilecek taz -
nıinat meselesidir. 

3 - Sonra ticaret münasebetleri ge • 
liyor. 

4 - Dördüncü ve daha ehemiyetli 
rnesele, ıimali Jrlanda meselesidir. 

Yeni lrlanda kanunu esasisi şimali 

D 0 N YA HA B·E;'R:L. f' .. R İ 

Kıral Karol 
parlAmentoyu 

feshetti 
Bükreş, 18 (A.A.) - Kıral 

bu ak,am bir emirname ile 
parlamentoyu dağıtmıştır. Ye
ni seçim· parlamento için 2 
martta ve senato için de 4 
martta yapılacaktır. Yeni par
lamento 10 martta toplanacak-
tır. 

B. Micesko'nun bey<ınatı 

Cenevre, 18 (A.A.) - Romanya ha
riciye bakam Micesko Jurnal dö Jö -
nev gazetesine yaptığı beyanatta harb
den önce Romanyada bulunan yahudi
lerle harbden sonra Romanyaya hic
ret eden yahudiler arasında fark gö -
zetmck lazım geldiğini söylemiş ve 

demiştir ki : 

Ekalliyetler meselesi 

"- Bu muhacir yahudiler aslen ro
manyalı yahudiler için aktedilen ekal
liyetler mukavelesini ne hakla ileri 
sürebilirler? Şimdiye· kadar milletler 
cemiyetine müracaat etmek tehdidin -
de bulunan yahudiler aslen romanya • 
lı olanlar değildir. Şayed muhacir ya
hudiler ile birleşmezlerse kendileri i -
çin hiç bir tehlike yoktur. 

Macar ekalliyetleri 

Macar ekaltiyetlerine gelince, bun
lar da Romanya topraklarmın tamam -
lılığı prensipine sadık kaldıkları müd· 
detçe hiç bir şeyden endişe etmemeli -
dir. Fakat bu tamamlrğa riayet gös
termezlerse biz de başka türlü hareket 
ederiz. Ve onlar da ekalliyetler hak· 
larrndan bittabi istifade edemezler.,. 

Amerika donanmasmda 
mütiim ıslahat 

Japonya Çang-Kay Şekle 
müZakereye gİrmİyecek 

• 

Japonlar yalnız Pekin 
hükümetini tanıyorlar 

iki taraf ta eldlerlnl geri 19klt 
·Tokyo, 18 (A.A.) - Başvkil Prens Konoye bugün matbui\ta 

beyanatta bulunmuştur. 
Bu beyanata nazaran japon hükümeti bundan böyle Çang -

Kay - Şek'le hiç bir müzakerede bulunmıyacaktır. Çünkü, aon 
hadiseler göstermiıtir ki, Çang - Kay - Şek'le faydalı bir ıekilde 
müzakere yapmaya imkan yoktur. 

Japon hükümeti münasib za
manda muvakkat Pekin hüküme
tiyle müzakerelere girişecektir. 
Japonya Pekin hükümetini bü
tün Çin hükümeti olarak tanıya
caktır. 

Japonya, Pekin hükümetinin az 
bir zaman sonra Çinin büyük bir kıs· 
mı namına söz söyliyecek vaı:iyete 
geleceğini ve Japonyaya muhatap o
labilecek §ekilde kuvvet bulacağını 
ümid etmektedir. Bu hükümet Man
çukov hükiirneti gibi inkişaf göstere
cek ve Japonya ile arasında srkx bir 
teşriki mesai bulunabilecektir. 

Ekonomik bakımdan Çin ve Ja
ponya biribirine dayanmalıdır. Ja
ponya Çine ekonomik müşavirler gön 
derecektir. Diğer devletlerin hakları 
ve menfaatleri mahfuz kalacaktır. Ve 
Çinin inkişafı için yatırılmış olan 
ecnebi sermayeleri garanti altında 
bulundurulacaktır. 

Çinin ablokası meselesine gelince 
bu ablokanm şiddetlendirilmesi ka
rararı umumi karargaha aittir. 

Yeni Pekin hüktimetinin enter
nasyonal münasebetleri hususunda, 
Japonya başvekili bu hususta İngil
tere ile müzakereye girişmek imkanı. 

mek emrini vermiştir. Diğer taraftan 
Çinin Tokyo büyük elçisi Hsu-Şin. 
Ying de yarın sabah Çine dönmek ü
zere Yokahama'dan ·hareket edecek
tir. 

Jaonp lnrtırı ve Londra 
11wlı.filleri 

Londra, 18 (A.A.~ - Japonya ile 
Çin arasında diplomatik münasebet
lerin kesilmesi Londrada, Tokyo hü
kiimetinin Çang - Kay - Şek'i ezmek 
hususundaki kati kararını dünyaya 
ilan etmek istemesi ve Japonya Çin 
büyük ihtilaflara sebebiyet verecek 
olan bir harb ilanı hadisesine meydan 
vermeden Çin mareşalının otoritesi
ni azaltmak arzusunda bulunmasın
dan ileri geldiği şeklinde tefsir edil
mektedir. Politik görmenler Tokyo 
imparatorluk konferansı neticesinde 
ittihaz edilen 'kararın bundan ibaret 
olup olmadığmı sormaktadırlar. Ga
zeteler, Japonların Hong.Kong civa
rında bulunan Tangşiavan'a asker çı
karmaJarına büyük bir ebemiyet at
fetmektedirler. İngiliz hükümetinin 
ve halkrnm dikkati, bu bölgedeki ja
pon kıtalarının harekitı üzerinde te
merküz etmektedir. 

Uzak Şarktaki vaziyet 
ve Amerika 

Httkümetçiler 
Teruel cebhesinde 

gerilediler 
Barcelona, 18 (A.A.) -Asiler, dün 

sabah Teruel cephesinde şiddetli bir 
mukabil taarruza geçmişler ve bilhas -
sa şehre hakim bir mevkide mühim bir 
sevkülceyş noktası olan El Potron'a hü
cum etmişlerdir . 

Hükümet kıtaları, asi tayyareleri • 
nin tefevvuku karşısmda biraz geri çe
kilmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Asilerin ileri hareketi neticede dün öğ
leden sonda Teruel'e 3 kilometrelik bir 
mesafede durdurulmuştur. 

Topçu i.ıte~i 
300 den faz1a toptan mürekkep asi 

bataryaları şiddetle cumhuriyetçi mev
zilerirıi bir yandan döverken öte yan -
dan dtişman tayyareleri geri mevzileri
ni bomba ateşi altında bulunduruyor -
tardı. Hükümet kıtalarx bu şiddetli o -
büs yağmurunun altında Calades tepe
lerinden inen düşman hücum dalgala -
nnı karşılamıştır. Düşman hava kuv· 
vetlerinin üstünlügü karşısında bükü -
met kıtaları müdafaa mevzilerine çekil
mek ve bu suretle hatlarım düzeltmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Hava harbı 
Cumhuriyetçilerin tayyaresi sayıca 

daha az olmalarına rağmen asilerin 
tayyare kuvvetleriyle Teruel üzerinde 
şiddetli bir hava muharebesi yapmış
lardır. Hilkümet avcı tayyareleri düs -
manı birçok defalar takip etmiş ve dUş
man tayyarelerini düşürmüştür. 

Akşamleyin cumhuriyetçiler ku -
mandanhk«ja tayin edilen hatta Fran -
ko kıtalannı durdurmaya muvaffak ol
muşlardır. 

Asilere göre 
Salamanka, 18 (A.A.) - R esmi bir 

t~bliğde frankoculann, Teruel cephe -
sınde aite de Celadas ile Muleton ara. 
smdaki bütün düşman mevzilerini zap
tettikleri, bir seneden fazla zamandan 
beri bu mühim mevzilerde yerleşmiş o
lan hükümetçilerin tard ve takib edil -
dikleri, 600 den fazla esir alındığı, ölen 
lerin sayısız olduğu ve bir çok mühim -
mat ele geçirildiği bildirilmektedir. 

i 
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Yarınki lstanb 1 
KURUN'da Asım Us, latanbul'un 

iman için belediye ve hüküınetço 
bir kaç seneden beri devam eden ha· 
zırlıkların nihayet son safhasına gel· 
diğini ve ilk olarak Eminönü meyda• 
nının temizlenmesi ve yeni camiin 
meydana çıkarılmasilc imar i9ine 
ba§lanacağmı kaydederek tramvay 
şirketinden geri alınan 1.700.000 li· 
ra yapılacak olan bu itin eheıniyeti• 
ni anlatıyor: 

''Eminönü meydanının tanzimi i· 
şine aid her türlü teknik hazırlıklar 
tamamlanmıı ve artık bu hususta fi
liyata geçmek için hiç bir engel kal
mamış demektir. 

Yeni cami ile avlusunu her taraf• 
tan boğan bina kargaşalığı bir kere 
ortadan kalkınca, emin olmak lazım
dır ki, bütün İstanbul derhal geni§ 
bir nefes alacaktır. Şehrin bu suret• 
le nefes alması tehlikeli bir hasta• 
lıktan kurtularak yüzlerine kan, ne • 
ıe ve şetaret gelen insanlar gibi, bü· 
tün varlığında büyük bir değişiklik 
getirecektir. Bir kere Eminönü mey
danı açılınca bunun etrafındaki bi • 
naların, semtlerin manzaraları da de 
ği.şecektir. Bu gün Beyoğlu tarafına 
nisbetle cansız olan bu mahalleler 
birden bire harekete kavu~caktır. 
İstanbul tarafının sönüklüğü ile bir 
kanadı kırılmış kuşa benziyen şeb· 
rin bu cihetleri yeni bir hayata gire• 
cektir. Geni9 meydanın kenarların• 
da güzel gazinolar, eğlence yerleri, 
oteller peyda olacaktır. Hariçten ge
len yabancılar şehre girerken bura· 
da şimdikinden çok batka bir man• 
ı:ara ile karşılaşacaktır. istimlak 
muamelesi sıkı bir kontrol altında 
yapılacağı için bu işe tahsis olunan 
1.700.000 lira artabilir, bu takdirde 
tahsisatın fazlası Eminönü - Eyub 
istikametinde açılacak yolun istim• 
l~ine sarfolunacaktır. Yeni cami ile 
avlUM111un etrafı açıldıktan ve köp -
rü başından Eyuba kadar gidecek 
tramvay yolu yapıldıktan sonra bu 
gün Y emit çarşısının yer altmdaki 
köstebek yuvalarına benzeyen man· 
zaraıu da ortadan kalkmıı olacak• 
tır. 

Zaptedilen arazi 1936 temmuzun -
dan beri en ileri franko hatlarından iti
baren 14 kilometre derinliğinde bir sa
hayı kaplamaktadır. 

ilave edelim ki İstanbul cihetinin 

Vaşington, 18 (A.A.) - Parlınıen- nr göremiyor. İngiltere yeni emriva
tonun maliye encümeni 1939 senesi de- ki karşısında ve vaziyeti deği~iş gö-
niz tahsisatını 27 .723.000 dolar fazla - rür görmez bizzat kendisi battı hare- M ·11 18 (AA ) F 'l' • d anı , . . - ı ıpın a a- Yeni zaptedilen mevzilerin şimdi -

ye kadar' frankocular tarafından işgal 
... ..uııı.n;uu'l v•\llugu tasnn eaıımeıı:tedir. 

iman bununla da kalmıyacaktır. E
minönünden sonra Sirkeci ve Sultan• 
n.hmed tehir planının en ziyade ehe. 
miyetle üzerinde durduğu mıntaka· 
lardandır. Tabii olarak bu aemtler 
n.. ... ...ı.Urkc:n .Eminönü meydanın
dan timdiki Gülhane parkına kadar 
sahil kısmı da ihmal olunmıyacak, 
bütün bu sahiller mükemmel bir rıh
tun ile 1stanbulun en güzel bir par
çası olacaktır. Ondan &onra denizden 
gelen yabancılar latanbul tarafına 
baktıkları zaman ıimdi Yeni cami 
ile Gülhane parkı arasındaki .ahili 
INU"an kasvetli manzara yerine gö
nüllere ferah veren bir güzellik ve 

~_yle 553.226.000 dolar~ olarak !~ul kctini~ değgt!_r_e_ce_kt~r. ---- -~•c•çı<:- ~aki amerikan~ksek komiseri 
8 ~uhrip,.~ denizaltı v_e ~ ~ar?ımcı ge- r!ni de. gö.zden geçirerek bütün siya- su amınu g ııme ~angnaya 
~olmak uzere 20 yenı bırlik ınıası ka- sı partilerın tek bir parti halinde bir- hareket etmiştir. Asya sularındaki a
bıl olacaktır. leşmesini terviç etmiş ve ancak bil- merikan filosu kumandanı amiral 

Encümen aynı zamanda inşa edil _ kümet reisi sıfatile bu partinin hil- Yarne11 ile uzak ,arktaki vaziyet hak
mekte olan 

72 
gemi için lbım olan tah- kümet reisliğini kabul edemiyeceğini kında görüşecek ve gayesi, Filipin-

kaydetmi§tir. deki sevkulceyş vaziyet hakkında a-
sisat ile Alexandra'daki torpil fabrika - ' ı Ç

• J l •t • • mıra Yarnell'in fikrini ögyrenmektir. 
sınm yeniden ar•lınaaı ve mühimmat ın ve aponya e Çl erını B ö r u g rüşme, bu ay nihayetin-

mJdi için kullanılan PyTo ~emisinin geri çağırıyo.rl.ar de ~ciıicumhur Ruzvelt'e vazi-
tekrar hizmete alınması için J.azım olan Şanghay, 18 (A.A.) - Japon hü- yet hakkmda izahat vermek Uzere 

kümeti, Japonyanın Çin büyük elçisi Vaşingtona gideceği için büyük bir 
tahsisatı. da kabul etmiştir. Kavagoe'ye derhal Japonyaya do"n- h · ------------~----------------....::._;;_ __ ,:_,:_ ____ ___:._e....:.e~m~ı~y~e~ti:_:h:a:iz:d:i:r~.-----------------------------

lrlandayı lrlanda cumhuriyetinin hu· 
dudları içinde saymaktadrr. lngiltere 
hükümetinin Jrlanda kanunu esasisi 
hakkındaki tek bir itiraz noktası bun -

dan ibarettir . 
Müzakerelerin siklet merkezi bu 

dördüncü mesele olduğuna ıüphe yok-
tur. Bu nokta üzerinde anlatılırsa, di • 
ğer üç nokta da kendiliğinden halledil
miş olacaktır. Çünkü lrlanda, emniyeti 
için lngilteren'in yardımına muhtaç ol
duğunu in~ar etmiyor. Etmeyince de 
sahillerinde d~niz üsleri tahsis ehnesi 
zaruridir. Lordlara verilecek tazmina • 
tı da milli müdafaaya tahsis edilmek ü-

1
::re İniilİz hükümetine tediye etmeğe 

hazır olduğu anlaplmaktadır. Geri ka -
lan ticaret meselesi üzerinde anla§mak 

zaten her iki memleketin ve daha ziya
de lrlandanm menfaati iktızasıdır. O 
halde yalnız şimali lrlanda meselesi ka
lıyor ki de Valera'nın, bu altı kontluğu 
lrlanda cumhuriyeti hududlan içine 
almak mümkün olmadığına göre, bura
nın müstakil varlığını muhafaza ede • 
rek, ıimal ile cenub devletleri arasında 
bir federasyon kurıuhnaınu teklif ede -
ceği tahmin ediliyor. 

lrlanda ile lngiltere arasndaki mu -

nasebetlerin ierginliğinden ltaly da 
istifade ehneğe çalı§mı§tı. Hatta lngil-
tereyi mü§kül vaziyete dü§ünnek için 

İtalyanlar, Dublin'e bir sefir tayin et· 

mişler ve lrlandayı da ithnadnamesi 

"İtalya kıralı ve Habe§ imparatoru'' na 

yazılı olmak üzere bir sefir göndenneğe 
icbar ctmiılerdi. 

İngiliz· lrlanda müzakerel.ıri mÜ•· 

bet netice verirse, hem İngiltere impa• 
ratorluğu için çıban vaziyetinde olan 

bir meıele halledilmi,, hem de ltalya -

nm elinden küçük de olsa, bir silah alın-

nıı• olacaktır. 
A.Ş.ESMER 

Sosyalistle~ yarduniyle 
B. Şotan kabineyi kurdu 

(Başı 1. inci sayfada) 
Saat 5.30 da talik olunan toplantı· 

ya saat 7 de tekrar başlandığı zaman, 
sosyalist kabinesinin kurulması işin
deki vaziyeti tesbit için parlamento 
grupuna salihiyet verilmesi hakkın.. 

da B. Graziani tarafından verilen tak
ririn kabulli üzerine, meselenin hal
lolması, sosyalist parlamento grupu
nun vereceği karara bağlı kalmıştır. 

Parlamento sosyalist 
grupıuıun karan 

Sosyalist grupu da konuımalarına 
başlamış ve seri bir netice elde olun
mak üzere, eski iç işler bakanı B. 
Marks Dormua, halk cephesine men
sub olan radikal partisini temsil e
denler B. Şotan'm kuracağı kabineye 
yardım edilmesi hakkında bir takrir 
vermiş, bu takrir 24 muhalife karşı 
~6 reyle kabul edilmittir. 

Radikal partisi grupUlıda 
Radik~l sosyalist partisi grupu, B. 

Şotam dınledikten sonra ittifakla ka
bul ettiği bir karar suretinde sosya-
l ' , 
ıst. ve cumhuriyetçi birliğinin işti-
rakı ve sosyalist partisinin temin o
lunmuş müzahereti ile, halk cephesi 
programından miilhem bir program 
1~ tatbi~i için, radikal direksiyonal 
bır kabıne kurulmasını ittifakla tas
vib eylemiştir. 

Sosyalist ittihadı ve milstakil .sol 
cenah partilerinin parlamento grup. 
tarı Şotan tarafından teşkil edilecek 
olan kabine ile işbirliği etmeğe ka
rar vermişlerdir. 

Kabine kuruluyor 
Bunun lizerine B. Şotan, ayrıca 

koyduğumuz liste mucibince kabine· 
yi kurmuş ve yanında yeni bakanlar
la müsteşarlar olduğu halde Elize sa· 
tayına giderek arkadaflarını Cumhur 

Reisi B. Löbrön'e takdim etmiştir. 
Yeni kabine cuma günü öğleden 

sonra parlamentonun huzuruna çıka
caktır. 

Komünistler memnun değil 
Kom~~?st partisi divanx bugün ka

bul ettıgı karar suretinde, teşekkül 
etmekte ~lan Şotan hükümetinin ne 
memleketın hissiyatına ve ne de ·ı 
1 · • mı -
etın son ı~tihabatta 'gösterdiği arzu-

ya u~dıgını kaydeylemektedir. 
Partı genel Sekreteri yaptıg~ ı be-

yanatta k " · · . . omunıstlerın vaziyetine bu 
ıkı n?ktanm hakim olacağım ve bu
n~~ ı~e, ~a~tinin siyaseti hakkında 
kafı bır fıkır vereceğini söylemiştir. 

İngiltere - İrlanda 
görüşmelerinin 

yeni safhası 
. Lon~r~: 18 (A.A.) - Başbakanlık 

bınası onune birikerek B do·· V 1 ' , . · a era yı 
a~~ışla.yan hır çok İrlandalının teza-
h~r~,erı arasında, İngiltere ve İrlanda 
goruşmelerine bugün de öğleden önce 
ve sonra devam edilmiştir. 

1 
~~yt~r ajansının öğrendiğine göre, 

uugunku konuşmalar İrlandanın ikiye 
ayrılması meseles)ı1in ~imdilik g" .. ül • Y oru-
ş mem~sı yoluna girmi~tir. Diğer ta-
raft~nA tıcaret anlaşmasına doğru da 
hakıkı bir terakki kaydolunınaktadtr. 

Aldkadar İngiliz ve irlanda bakan -
lan arasında yarın sabah yapılacak 
toplantıdan sonı;a, irlandah nazırlar 
a~şama veya perşembe sabahına Dub
lıne döneceklerdir. Eksperler müza
kerelere devam edecekler ve toplantı • 
tara Londrada aonradan tekrar ba;la
yac;aklardıi. 

Kan§mazlık tali komitesiride 
Londra, 18 (A,A.) - Karışmazlık 

tali komitesi bu sabah dış iJler bakan -
lığında toplanmış ve İspanya işlerini 
gözden geçirmiştir . 
Karışmazlık komitesinin toplantı

sından sonra netredilen resmi tebliğde 
komitenin başlıca meselelere aid bir 
çok noktalarda ittifak ettiği ve ingiliz 
plfl.m hakkında bazı ihtiraz kayidleri 
dermeyan eden hpanyada muharib 
t~r~flara verilecek cevabların proje
ıını yazmaya reisini memur ettiği bil
dirilmektedir. 

Komitenin gelecek toplantısı bu a
yın 21 inde yapılacaktır. 

B. Stoyadinoviçin 
Berlin ziyaretinin 
resmi safhası bitti 

Berlin, 18 (A.A.) - Ilitler tarafın

dan dün akşam Stoyadinoviçin şerefi
ne verilen ziyafet ile bu münasebetle 
iki devlet adamı araarnda yapılan mü
lakat Yugoslavya başbakanının resmi 
seyahatine nihayet vermiştir. Stoyadi
noviç bugün hususi surette Berlin ci
varını gezecek ve bundan sonra Mağ
deburgda ava çıkacak.tır. Daha sonra 
~ssen'e, oradan da Münibe gidecek
tır. 

l' ugoslav gazetelerinin 
tefsirleri 

Belgrad, 18 (A.A.) - Yugoslav ba
~ını Başbakan Stoyadinoviçin Hitler 
ıle yaptığı konuşma hakkında uzun 
tefsirler neşretmektedir. 

Gazeteler, bu mülakatta Yugoslavya 
ve yugoslavlara kartı sempatisi ile ta
nırunı~ olan general Görin5in de hazır 
bulunmuş olduğunu tasrih etmekte
dirler. 
Diğer cihetten gazeteler Stoyadino

viçe Almanyaya yaptığı seyahatte re
fakat eden yugoslav gazetecilerinin 
Hitler tarafından kabul edilmesini de
rin bir memnuniyetle kaydetmektedir
ler. 

Bir ornıarı komitesi kuruldu 

Berlin, 18 (A.A.) - Ormanlar ve or
man ekonomisi işleriyle meşgul olmak 
Uzer.e bir alman - yugoslav komitesi 
teşkıl olu?muştur. Bu komite, her iki 
memlcketı al8kadar eden orman mes _ 
~elerini tetkik edecektir. Komiten~ 
ılk toplantısı bu ayın 26 smda Siscnach 
da yapılacaktır. 

bayındırlık levhau ile karııla9acak· 
lardır.,, 

*** 
İHRACATIN BiR ELDEN 

iDARESi 

CUMHUR1YET'in iktisadi hare
ketler sütununda, alakadar makam
ların ihracat tacirl~rine müteaddid 
defalar toplu ve insicamlı hareketi 
'tavsiye etmelerine rağmen bunda 
fili bir netice çıkmadığı hatırlatıla
rak deniliyor ki : 

"Şimdi, yani ihraç maddelerimi· 
zin bir elden idaresi, daha doğru bir 
tabirle, müşterek ve tek fiath ibra• 
cat §eklioin tatbiki imkanları lkti• 
aad Vekaleti tarafından etüd edm. 
yor, Bizzat lktisad Vekili Şakir Ke. 
sebir bu haberi teyid ederek mevzu 
Üzerinde çalışmakta olduğunu söyle· 
di, 

Bir kaç kere, bu sütunda dünya 
harici ticaretinin müşterek hareket 
esasına dayanmakta olduğunu ya:z: -
dık ve aksi hareketin daimi bir mu • 
vaffakiyetsizlik olabileceğini teba· 
rüz ettirdik. En yakın bir misal ola· 
rak büyijk müıterimi.ıı: Almımyanın, 
memleketimize kar§ı gerek ithalat 
gerekse ihracat hususunda takib et ~ 
tiği yolu göz önüne koyduğumuzu 
hatırlıyoruz. O zamandan beri kar• 
şımızda bulunanlar bu yollarda de -
vam ettiler, bizae bir adım daha ileri 
geçemedik. Piyasada şu vaziyetin 
doğurduğu neticeler daimi şıkayet 
mevzuu oluyor. 

. lktisad Vekaletinin, yaptığı ted· 
kıkler sonunda nasıl bir formül or• 
taya koyacağını tahmin biraz güç
tür. Çünkü, ihracatın bir elden ya• 
pılmasının muhtelif şekillerde olma· 
sı mümkündür. İhraç olunacak me -
taın her hangi bir şekilde fiatını tut
mak bir tedbir olabileceği gibi, bun
dan eve] üzüm kurumu misalinde 
görüldüğü gibi devletin bir te9ekkül 
ile nazım rolünü oynaması veya büs
bütün baıka bir yol takib edilerek 
ihracatçıların grup grup birlikler 
teşkil etmesi şekline gidilmesi de va
riddir. 

Gayenin husul bulmnsı bu i§dO 
gözetilecek yegane noktadır. 
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Ankara 

Osmanhca- Türkçe 
X Belgrad - İtalyan - yugoslav 

ekonomik görüşmeleri sona ermiştir. 
X Varıova - Harb bakam, buraya 

gelen alman ordu heyeti şerefine bir zi
yafet vermiştir . 

Öğle Neşriyatı: ız.30 
plak neşriyatı - 12.50 Plak: 'fil 
si ve halk şarkıları - 13.15 oa 
rici haberler - 17.30-18.30 ır~ 
Halkevinden naklen (Recep e Yazan: 

Yüzba$ı F. W. von Herbert 
Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Zayiat bakımından Pilevne harbi 
Vaterlodan sonra dördüncü geliyordu 

rahata kavuştuk ve uyuduk. Bizim ı kasabaya gönderildik. Hava olduk • 
tabura ne siperlerde, ne ileri kara· ça güzeldi. 
kollarda bir nöbet verilmemiıti. Bat tabya ile Kanlı tabya civarm· 
Baımdan sonuna kadar ittirak etti- da bulunan ölüler, iki taraf anlata • 

ğim üçüncü Plevne muharebesi böy- madığı için günlerce meydanda kal· 
lece bitmiıti. Bu muharebe, verilen mıt, gömülememiılerdi. Bunlar kok
zayiat bakımından, Vaterlo'dan son- muı, havayı bozmut ve hastalık çık· 
ra dördüncü, zayiatın mevcuda nis - masına sebeb olmuılardı. 
b~t.i (!üzde .Yi~) bakımından ise Bunlardan bir kısmı asli. gömüle • 
bırıncı gelmııtır. memiı ve kuılarla köpekler sayesin-

Oçüncü Plevne harbında türkle • de birer iskelet halinde oldukları 
rin gösterdiği yararlık, mağrur ve yerlerde kalmıılardı. 
imanlı bir milletin oğullarının va
tanperverlikten ilham aldıkları za -
man ne kadar yükseklere yükselebi • 
leceğini, üstün istila kuvvetleri, müı
terek tehlike karıısında bir millet 
faziletinin nasıl birlik ve intizam 
içinde ıahlanabileceğini, bu milletin 
sevilen bir lider idaresinde ne mane
vi bir azamet iktisab edeceğini, doğ
ru bir davi. uğrunda ıuurlu çarpıt • 
tıklan için eğer ıehid düterlerse 
cennet kapılarmın da kendilerine a • 
çık durduğuna kanaat besledikleri. 
aıi göstermittir. 

Onuncu f asd 

Muhasara hazırlıkları 

( 13 Eylul-24llkteşrin1877) 
13 eyh11 aa.bahı benim bölüğüme 

Ömer tabyasmın önündeki ölülerin 
gömülme$ine yardım etmek üzere 
merkeze gitmek emri verildi. Bu 
makaadla iki taraf arasında bir kaç 
.aatlik bir mütareke yapılmııtı. 

Muharebe esnasında yapmıt ol· 
dukları tecavüzlere, tatkmlıklara 
ceza olmak üzere plevneli yÜzlerce 
bulgara burada çukurlar kazdırılı
yordu. 

Raditevo ile Ömer tabyası arasın· 
da bulunan mısır tarlalarındaki ölü
lerini toplamak ruslar için gayet güç 
bir meaele idi. Bir çok inan Je§leri, 
orada dört beı gün kalmıt, ancak 
ondan aonra bulunabilmitti. 
Kazılan büyük çukurlara zabitler 

ayn, rualar, türkler ayrı olmak Üze
re elli ile yüz arasında ölü gömülü
yordu. Bulgar papaaları ve bizim i
mamlarnnız, bu sırada dualar oku • 
yorlardı. Sırıklar, dallar, kırılmış 
tüfekler, bu mezarların üzerine bi • 
rer alamet olarak dikiliyordu. 

Ölenlerin sayısını ve bunların 
hangi taburlara mensub olduklarını 
mümkün olduğu kadar, anla.mağa 
çalıthm. Ölülerin üzerinde bulunan 
paralar, kıymetli eıya, vesikalar, si • 
lahlar, kurıunlar toplatılmıt ve bu 
ite memur zabitlere teslim edilmitti. 
Çizmelerle üniformaların, da ite ya
rayabilir bir halde bulunanları alın
mıth. 

Yemeğimizi Ömer tabyasından 
verdiler. Öğleden sonra bir baıka 

.bölük bizim yerimizi aldı; biz de Ü· 
zerleri silahlar, süngüler, fesler, çiz· 
meler ve buna benzer teylerle dolu 
olan araba kolunu muhafaza ederek 

Ortalık kararmak üzere iken tab
yamıza döndük. Artık o gün için ya. 
pacak itimiz yoktu. 13/ 14 gecesi ise 
harb sahasını talan edip ölüleri sırt· 
lanlar gibi aoymağa kalkıtan onu er· 

kek, üçü kadın bir nebbaılar çetesi
nin yakalanması ve asılmaıı itine 
yardım ettik. Bereket versin yerin 
azlığı bu, hiç bir zaman hatırlamak 
istemediğim sahneyi tasvirden beni 
alıkoymaktadır. Bu manzara, benim 
bütün harb esnasında gördüğüm 
korkunç facialarm en fecilerinden 
birisi olmuıtur. 

Aym on dördüncü günü hiç bir iı 
yapmaksızın, sadece, tabyanm mu • 
tad olan hayat ıeyri içinde geçti. 
Ayın on betinde ortadan kaybo· 

lanlar tekrar geri geldikleri ve bü -
tün taburların zayiatı da teabit edil· 
diği için bu mikdarlar bir arada te • 
mize çekilerek listesi karargaha 
gönderildi. Bütün bu kayıplar, baı • 
ka taraflarda muharebeye iıtirak 
ettiklerini bildiren vesikalar getir· 
mit, ıahidler göstermiılerdi. 

Vaziyetlerini bu suretle isbat ede· 
miyenler, korkaklık ve kaçaklık au
çu ile hapse atılmıılardı. Fakat bun
lar da tahkikattan sonra, zannede • 
rim, bırakılmıtlardır. Bir muvaffa -
kiyet kazanıldıktan tonra bir çok 
günahlar affolunur. 

Benim bölüğümden iki kiti hala 
kayıptı. O .rün Orhaniye ile Plevne ata• 
aındaki telgraf telinin tekrar kesilmit 
olduğunu öğrenmittik. DüflDAD sü • 
varisi, Orhaniye yolunu tutuyordu. 
Bundan dolayı bir hayli teli.f edi • 
yorduk. Çünkü bu suretle yalnız Ra
hova ile, Lom Palanka ile, Vidin'le 
olan muhabere ve muvasalamız ke • 
silmi§ olmıyacaktı; çünkü buralarda 
bize yardıma gelecek asker, erzak 
ve cephane zaten kalmamııtı. Bu· 
nun kaygı veren tarafı, artık bize 
hiç bir taraftan İmdad gelemiyeçeii 
idi. Bir de Orhaniyede büyük bir İm
dad kuvveti, malzeme ve cephane 
biriktirmeğe üçüncü muharebeden 
önce baılanmııtı. Tayınlar azaltıldı 
ve bütün askerlere gayet kıt kanaat 
geçinmeleri lüzumu anlatıldı. 

Artık bütün dünya ile olan alaka· 
mızı kesmit bulunuyorduk. Li.kin 
askerlerin kumandanlarına olan gÜ· 
venleri o kadar büyüktü ki hepsi, o • 
nun himmeti ile bu kötü günlerin 
pek uzun sürmiyeceği kanaatinde i· 
diler. Bu sebeble maneviyatları ıar
sılmamıftı. 

(Sonu var) 

Sınıf - Claue - Sıml 
Sifonlu alklar - Siphonales - Sifonlu su 

yosunlan 
Simarobiye - Simarubaceeı -Acıyonca-

lar 
Siaamlar -: Pedaliaceeı - Susamlar 
Somukiye - Coriarieea - Sumdlar 
Söiüt atacı - Saule marsaux - Sölüt a-

tacı 
Su avizeleri - Characees - Suaslcılın 
Su eğreltileri - Hydropterideeı - Sul'!ğ

rl'!ltill'!ri 
Su lı:amııı - Ma&1ette - Sulr.amışı 
Sukaybei külliye - Micropyle - Yumur

tacık dl'!lili 
Su mercimeii - Lentille d'eau - Sumer

cimeli 
Su nerıift - Populaıe du vent - Suner

gisi 
Su oku - Saııittaire - Suoku 
Su yelpazeleri - Hippuridaceea - Su

yl'!lpazeleri 
Su yıldızları - Galitrichaceeı - Suyıl

dızları 
Sümüklü bakteriler - Myxobacteriaceea 

- Sümüklü balctl'!Till'!r 
Sünbül - Jacinthe - Sümbül 
Süngerdoku - Tisıu spongieux - Sün

gerdolcu 
Süpürıe darıaı - Sorıhos a balai - Sü-

pürgl'! darrsı 
Sürrei batına - Chalaz - t ç göbl'!lı: 
Sütleien nebatı - Euphorbe - Sütll'!ğl'!n 
Sütlümantar - Lactaire - Sütlü mantar 
Süveyda - Endospcrme - Bl'!siözü 
Süveyk - Tiıelle - Sapçık 

Şakikiye - Renonculacces - Dütünçi
çekltri 

Şarabetülraiye - Aquifoliacces - Ço
ban püskülltn 

Şecerulhurl Beyza - Peuplier blanc -
Akkavak ağacı 

Şecerei ketira - Astragale vrai - Gtven 
Şecerei miımiı - Abricotier - Ztrdali, 

kayısı •l•cı 
Şecerei ilden - Epicea eleve - Lidl'!n 

alacı 
Şecerei rumman - Grenadier - Nar ağa

cı 

Şecerei Si.lleyman - CMre de liban - Se-
dir (katran) alacı 

Şecerei tin - Fiıuier - incir ağacı 
Şecerei Temir - Dattier - Hurma alacı 
Şecerei tüf ah - Pommier - Elma ağacı 
Şef eviye - Labiees - Dudakçiçtlcleri 
Şeftali aiacı - Pecher - Ştltali alacı 
Şemortropizm - Chemotropisme - Ki-

moyönt7 
Şerbetçi otu - Houblon - Ştrbttçi (Ö

mer otu). 
Şeritbıkteriler - Trichobacterieı - Kıl

bakttriltr 
Şeybiyeler - Lichenı - Lii.enltr ( ortd-

bitikltr) 
Şıtırciye - Plumbaıineea - Dişotsular 
Şibhi cezri - Rhizoide - Köksü 
Şiıniyotaksl - Chimiotaxie - Kimogöçty 
Şimılr - Bulı - Şimşir 
Şimıirler - Buxacees - Şimşirler 
Şube - Embranchement - Şube 

T 
ı aDaıcaı pausaaıye - \;ouche de paliıaa· 

de - Pali11t tabakası 
Tabakkai mantariye - Lie~e - Mantar 

tabakuı. 
Tabakai mlinllide - Cambium - Üret

bn taba.ta ( Kambiyom) 
Tabıkai müvellidei feleniye - Phello-

ıene - Mantar doluran 
Taidiye, ta(addi - Alimentation - Btsi 
Tahauüp - LiKTiification - Odunlaşma 
Tahtı ıube - Sous-embranchement - Al-

t/şube 

Tahtı edimmei dahiliye - Souı-epiderme 
-Altdtri 
Tahtı Iuile - Souı-famille - Altlımilya 
Tahtı ıınıf - Souı-cla11e - A.Jtsıaıl 
Talı:ım - Ordre - Tıkım 
Takıi - Taxie, tactiıme - Göçty •• 
Tallofit - Thollophyte - Ta/bitki 
Tarla ıalıamı - Rutabap - Tarla şal

gamı 

Taş mantarı - Cepe - Taş ıöbeltfi. 
Tatlı limon acacı - Citrortler doux -

Tatlı limon alacı 
Tefellüm - Suberification - Mantarlaş

ma 
Tefne ıiacı - Laurier - Ttlne atıcı 
Tekerrüb ilel'arz - Geotropiıme - Ye

reyönty. 
Tekellüa - Calcifıcation - Kireçleşme. 
Telı:yosunlar - Bryophyteı - Yosunbi

tikler. 
Temıil, teme11UI - A11imilation - ô-

ziimsl'!y 
Tennübiye - Abietineeı - Kölcnarlır 
Tere otu - Cresson - Tere otu 
Teıbihiye - Meliacees - Bonculclular 

. 

..... .....,., .... o o AkJIO ...... 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

(Artiklii) termini 
Artikliğ = Article b~rad!l " madde ", 

bır nızamname ve-
ya kanununun maddeleri manasına alınmıı
tır. LQıatça "ardarda, biribirini müteakib 
relen ~c:y., anlamına gelir ve şu söz famil
yasına mensuptur : 

Art = 
Ardarda = 
Artça = 
Artçı = 
Artık = 
Artıklağı = 

Mabat 
Müselsel 
Ba'dehu 
Müteakip 
Mabat 
İlaveten V.s. V.s. 

-•.--CVtsa____.._,.........,. 
Teşrıh - Anatomie - Anatomi 
Teveccuh\1 ilezziye - Phototropisme -

Işıgayonelme 
'1 eveccı:nu ilezziyainems - HCliotropiı

me - Giır:eyonelmt. 
TopJrlak bakteriler - Coccacees - To

parlakbakterill'!r. 
Tropizm - Tropisme - Y ôney " 
Tuteyli, tufeyl - l'arasite - Asalak, pa

razit, 
1.'ugşahi - Fritillaire - Tuğ lalesı 
Tulumlualklar - Fuccacees - Tulumsu-

yosunlar 
Tum - Ail - Sartmsak 
Turfa - Tamaricacces - Illrnlar 
Turna gagası - Bec de beron - Turna 

zagası - ( Uon baba) 
Turunç agacı - Bigardier - Turunç a

gacı 

Tutiye - Moracees - Dutlar • 
Tukruk otu - Dame de onze heures -

Tükrük otu 
Tıiylü meşe aiacı - Chene (pubescent) 

chevelu - Tüylü meşe alacı 

u 
Uleyk - Liseron de haie - Çit kahkahası 

Unkud- Crappe - Sali.ım 
Unutma beni - Ne m'oubliez pas - (myos
otie) - Unutma beni 

Uryaniılbüzur - Gymnospermes - Çıp
lak tohumlular . 

Usarei hücrcviye - Suc cellulaire - Hüc 
re suyu 

Usarei nevatiye - Suc nucleaire - Evin 
suyu 

Uzviyetler - Orıanisme - Orzanizma 
(Uzvu tenis) - Archeıon - Dişicik b

sesi. 

o 
a ;;;i;·ı ;~;11~~ 1.:.:-~ ;~;,;~klı [;;;ö;~iacı 

Unnabiye - Rhamnaceeı - HiJ.Dnaplaı 
Uııniyei hıldra - Diatomecı - Silisli ıu 

yosunları 

Uıruye - Alıue - Su yosunu 
Uıniyci berriye - Muıcinecı - Yapralc

cıklı yosunlar 
Uıniyei ıibhi huveyniye - Dinoflageea

Kamçılı su yosunlan 
Uve:ı ağacı - Cochene (Sorbier commun) 

- Üvez alacı 
Üzüm asması - ViKTie - Üzüm asması 

v 
Vıbidü/lıli.a ntbatat - Moncotylldones 
Vahidülfılka nebatat - Moncotyledones 

- Ttlc çenekliltr 
Vanilya - Vanillier - Vanil71 
Varakı sümeyri - Carpelle - Ytmiş

yaprak 
Varakı keffi uıbui - Feuille palmee -

El damarlı yaprak 
Vıralu riıi - Feuille Pennce - Tard

damarlı yaprak 
Varakı mürekkeb - Feuille compoıle -

Birltşilc yaprak 
Varakı mebua - Feuille lobee - Oymalı 

yaprak 
Varakı zehre - Bractee - Çiçek yapralı 
Vaziyeti ez:har - İnflorescence - Çi

çekdurumu 
Venliı Çarıiı - CypripMe - Venüsçan

lı 
• Verdiye - Rosalea - Gülsültr 

I 

X Tokyo- Mançukuo hükümeti, 
Hsinking belediye reisini Roma elçili
ğine tayin etmiştir. 

X Oslo - Sovyetler Birliği elçisi 
Moskovaya dönmüştür. Yeni elçi Niki
nof ay sonunda gelecektir. 

X La Hey - Hollanda'nın Türkiye 
işgüderi, Brüksel elçiliğine tayin edil -
miştir. 

X Roma - Stefani ?jansı Habeşis -
tanda vaziyetin karışık olduğu hakkın
da İngiliz gazeteleri tarafından verilen 
haberi tekzib etmektedir. 

lzmir vilôyet meclisi 

toplandı 
İzmir, 17 (Hususi Muhabirimiz

den) - Vilayet umumi meclisi bu
gün vali B. Fazlı Güleç'in başkanlı
ğında toplanarak vilayet büdcesini 
incelemeğe başlamıştır. İzmirin bu 
seneki büdcesinde, geçen yıla göre 
mühim bir artış vardır. 

Verdiye fasilesi - Rosacees -Güller 
Vişne afacı - Griottier - Vişne alacı 

y 
Yabani ada çayı - Sauıe de!> pres - Ya

bani ada çayı 
Yabani hardal - Moutarde sauvaıe - Ya 

bani hardal 
Yaban eriği - Prunellier - Çakal erili 

(yabani trik) 
Yabani kekik - Serpolet - Yabani kelcik 
Yaban yasemini - Donce - amere - Ya

bani yasemin 
Yabani menekıie - Violette des chiens -

Yabani menekşe 
Yabani turp - Radia aauvage - Yabani 

turp 
Yaban teresi - Cardamine - Yaban ttre

si 
Yalancı akasya - Robinier fanxacacia -

Yalancı akasya 
Yasemin - Jasmin commun - Yastmin 
Yavşan otu - Veronique - Yavşan otu 
Yer elması - Topinambour - Yer elması 
Yer fıstıgı -Arachidc - Yer /Jstığı 
Yeşil lahana - Chou-vert - Ytşil lahna 
Yeşil alklar - Chlorophyceea - Yeşil su 

yosunlarr 
Yılan yastığı - Arum - Yılanyastrğı 
Yonca - Lıızerne cultivee - Yonca 
Yulaf - Avoine - Yulaf 
Yumur mantar - Oronıe ciıue - Yumur 

ıöbelti. 
Yuınurtalılı: - Ovaire - Yumurtalık 
Yumurta konakları - Potamogetacces -

Yumurta 7uvaları 

z 
Zallum afac"ı - ı..a.ütı.~roı;c - .ı. ııuum 

•lacı 
Zambakiye - Liliadcı - Zambıklır 
Zambakiyeler - Liliflor9 - Zambu çi

çekleri 
Zatüllılkateyn - Dicotyledonb - iki çe

aeklilt1r 
Zatylilkahi hafiye - Cryptogameı - Çi

çtksi:ı bitkiler 
Zatülilkahinahire - Phaneraıameı -

Çiçekli bitkiltr 
Zatüleımari cenahiye - Dipterocarpeea 

Kanatlıçilttohumlular 
Ziıofilliye - ZJ'&'ophllac6o. - Yaban 

limyoaları 
Zehirli baldıran - Ciıuc de ıocrate - A

lulu baldıran 
Zenbil otu - Brize Moyenne - Zembil 

otu 
Zencefiliyc - Zinıiberıceeı - Ztnce

liller. 
Zenebülhayl - Prele -Atkuyrulu 
Zenebtilhayliye - Equisetinees -At kuy-

rukları 

Zeravent- Ariıtoloshe - Lolsa otu 
Zerrin - Nerci11e - Nergis 
Zevil hayat - Etre vivant - Canlı 
Zeytin aiacı - Olivier - Zeytin alacı 
Zeytuniye - Olhceeı - Ztytinltr 
Zicofiliye - Zyıophyllacees - Yabani 

kimyonlar 
Zirikoniye (ıaifiye) - Tiliueeı - lbla

murlar. 
Zührei cereıiye - Campanule - Çançiçe

li 
Zülhaaale - Glumiflores - Kavuz:luçi. 

çekli/er . 

Akşam Neşriyatı: 1s.3~ 
plak neşriyatı - 19.00 Tiırk ı 
halk şarkıları (Hikmet Rıza ,,e fi' 
rı) - 19.30 Saat ayarı ve arabÇ•~ 
19.45 Türk musikisi ve halk ~~ ı 
vtt Adnan ve Arkadaşları) -: t~ 
fonik temsil: Ankara şehir tı1'21 !eri - 21.00 Ajans haberleri - ; 
salon orkestrası : (1 - Rücke~ 
Andaluza. 2 - Allegra : rtıary~ 
Eilemberg : Redis encore. 4 - 1 Ostasiatische ıuite. 5 - p1uCııJ 
L'oncle Fichte - 21.55-22.00 1 

ram ve istiklil ma[lı. 

l"itanhnl : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 ~ 
musikisi - 12.50 Havadis - l~J 
t\lrk musikiıi - 13.30-14.00 M 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 1s.30 .P'ıl 
musikisi - 19.00 Bayan İnci: Pı~ 
man refakatiyle - 19.30 Konfe at' 
tor Ali Ştikrü (Grip ve korunınl J--
19.55 Borsa haberleri - 20.00 ·~ 
arkadaşları tarafından türlı: muıı jo) 
ııarkıları - 20.30 Hava raporu_,,, 
Ömer Rıza tarafından arabça s()yl 1 
Nezihe ve arkadaşları tarafında11 .1 
sikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı)to 
Orkestra : 1 -Berlioz : Benv~11e, 
2 - Strauss : Danseuse vicrıı;ıol' ıl 
3 - Rossini : Barbier de Sevıll, ~ 
4 - Michiels : Rakoczi • Cı• -
Translateur : Valse intermezzo ...... ., 
jans haberleri - 22.30 Plikla ıoıo001 p 
ve operet parçaları - 22.50 - 23. 
berler ve erte5İ ıünün proıraıı:ılo 

Avrupa: 

01:'.i.:.l<A VE OPERETLER 1~ 
Laypzig - 17.30 Kolonya - 19-~ 
bere - 19.25 Viyana - 19.30 BU~ 
21 Lil, Milino, Miınih - 22.20 1'0'/j 

ORKESTRA KONSERLERİ itJ 
FONİK KONSERLER : 17 Brolll .1 

19.10 Berlin, Kolonya - 19.25 Brı>~ 
Prag - 21 Laypzic, Roma - 21.ı 
vich - 21.20 Kopenhaı. ı 

ODA MUSİK1S1 : 16.30 Kol~ 
Stokholm - 17.10 Beromünıter , 
Franfurt - 18.15 Köniksberı - ı.~ 
- 21.10 - Hamburı - 21.15 KöJU 
24 Stuttıart. ~ 

SOLO KONSERLERİ : 16 1ı4 'I 
Berlin - 17.15 Milino - 18.15 }{ılll 
19.30 Pariı P. T. T. - 20.30 Lond~ 
onal - 21 Varşova - 21.30 Broııı~ 
NEFESLİ SAZLAR (Mart ~"'":"' 

Frankfurt, Laypziıı - 19.10 Haıı:ıb1' .. 
nih. 
HAFİF MÜZİK : 6.30 Berlin '' 

alman istasyonları - 8.30 Laypsiı ~ 
alman iatasyonları - 10.30 Franfu j 
burg - 11.15 Berlin - 12 Hambutl•ıi 
ya, Stuttgut - 13.15 Münib -14 s, 
- 14.10 Frankfurt - 14.15 BerliD•lı'! 
- 16 Franfurt, Hamburı, Könik• j 
16.10 Prac - 17.10 Münib - ı&.,, 
BerJm, :Stuttıart ..::: 4'U.:30 o:>tokholJSI I 
Hamburı - 21.25 Breılav - 21.,0,lf 
burı - 22.30 Frankfurt - 22.35 1'611"' 
Stuttgart. ..ı1 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stutlf':ı 
22.15 Frankfurt - 22.20 Budapette 
müziii) • • 

DANS MUZtôt : 20.30 Kolon1•; 
Hamburı, Viyana - 23 Katoviç, 
Lemberı, Puznan, Roma, Viyan• ""' 
Poste parisien - 23.20 Budapeşte -;.ı 
London - Regional - 23.45 Lükıell 
0.15 Droitvich. -
Eminönü meydammn acıl; 

haurlıklari 
İstanbuJ, 18 (Telefonla) - fi 

önü meydanının istimlak edilı11'*1 
açılması için yapılan hazırtıld~ 
len başlandı. Şimdilik yapılart t/ 
timlak olunacak binaların ba•1

: ı 
cedvele före ayrılması ve yeıı 
kemeri hakkındaki anJaşmaztığ~ 
lidir. Çünkü bir kısım müte~ 
bu kemerin camiye sonradan 11.~ 
dildiği ve· meydanı çirkinleşti 
ten başka hiç bir işe yaraınad1 ı 
rindedirler. 

"-Yok, yok. Aynı zamanda mükemmel bir in
ternistdir. Georges Courteline'i senelerden beri o 
tedavi ediyor. Meıhur müellif Courteline. 

"- Ha, biliyorum. Şurada, bahçeli evde oturan 
acayip adam. 

"- Her ne ise. Acayip veya değil, Courteline, bu· 
gün, Fransanın vücudiyle iftihar ettiği bir müellif • 
tir. Eğer akademyaya girmemiı ise, o da, bencile· 
yin çok müstakil mizaçlı olmasındandır. Ve sonra 
bizim gibi ..• onun gibi bir adama akademyadan ol
mak veya olmamak ne ili.ve eder ? Gazeteler kü
çük hikayelerini paylaıamıyor ve her eserinin tira
jı yüz binleri buluyor. 

BİR SÜRGÜN 
yükseliyordu. Doktor Hikmet, artık hakilı•P 
rüyadan ayıramıyacak bir hale gelmitti. Böyle "' 
kadar uman geçti ? Kendisinin ağzından da )r.r 

lette'e cevab olarak ne sözler çıktı ? Bilmiyord°' 
Bütün manaaiyle bu yer yüzünün kat kat üstiiJtd' 
bir acayip hayat mıntakaırnda idi. Öyle ki, bur•d• 
iztirabla zevk, hasretle vualat biribirine karıtro.r 
h ve insanların, gündelik yatayııları için ica~ ~ 
tikleri manevi ölçülerin burada hiç bir h~ 
yoktu. Bu, nerede ise, hududlan ebediyetle bitir 
ıecek olan alemdi. 

"- Şu halde neden bu kötü mahallede o küçü
cük evde oturuyor ? 

''- Kızım; bir eski boheme için Montmartre'ı 
terketmek nedir, bilirmisin ? Montmartre bizim 
bütün gençliğimiz; neıatımız, ıanımız, ıerefimiz
dir. ilk mıaralarımızı burada yazdık. ilk defa bu· 
rada sevdik .•. Burada ... 

Genç kızla doktor Hikmet, göz göze bakııtılar. 
:Arlette utanmıı gibi gülümsiyerek batını önüne 
eğdL . 

Doktor Hikmet, içinden : "Veremin bir alameti 
daha; diyordu. Şu dakikada bu geveze adam bu· 
rada olmasa Arlette'i yakalayıp öpmekten ken
dimi alamıyacağım. Zihnim hep tehvani tahayyül. 
lerle dolu.'' 

Genç kız, doktor Hikmetin aklından geçen bu 
düşünceleri anlamıt gibi babasına dönüp dedi ki : 

"- Bir hekimden bahsettiniz. Sonra her ıeyi U· 

nuttunuz. Ben sizi hemen Dr. Pierrot•yu çağırmağa 
gideceksiniz sanmııtım. 

''- Gerçek, gerçek. Buradan pek uzakta değil , 
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Gidip çağırayım. 
Doktor Hikmet 
"- Mersi, möıyö Lavaliere; dedi. 
Bu, hemen gidiniz, rica ederim, manasını ifade 

eden bir teıekkürdü. 
"- Gideyim, gideyim. Eğer evinde bulamazsam, 

bir tezkere bırakırım. Avdetinde dojrudan doğru
ya buraya gelsin diye .... 

Ve çıkarken dönüp aordu : 
"- Neydi bu ev.in numarası ? 
Cevab veren Arlette oldu ı 

''- 63, baba, 63 .... 
Genç kızın, kendi evinin numarasına karıı bu 

dikkati, doktor Hikmetin kalbini ona kartı min
net ve saadetle doldurmuıtu. Sokak kapısının ka
pandığını itittikten aonra dedi ki : 

''- Size naaıl tetekkür edeceğimi bilmiyorum. 
Bana karıı ...• 

"- Oo ... Bırakm, rica ederim, bu merasımı .... 
Aramızda., geçen o ıeylerden aonra hala bu sizli, 
bizli konuımalar. Bu nazik aile dostu ve talimli aİ· 
le kızı muameleleri.. J' en ai tu•fl:ı, vou• aave:ı J 

Böyle söyliyerek yatağa yaklaıtı. Tam, doktor 
Hikmetin biraz evvel tahayyül ettiği gibi, elini, 
haatanın alnına ve takaklarına koydu ve &enç a· 

YAKUB KADRi 
dam bu eli alıp dudaklarm.a götürürken o da eğil. 
di. 
"-Hayır, hayır; sizi Öpmek istemem. Bu kadar 

yaklaımaymız. Belki bir bulaıık hastalığım vardır. 
Doktor Hikmet hem böyle diyor, hem de Arlet· 

te'in ellerini, yanan avuçlan içincle sımsıkı tutu
yordu. Bu ellerde henüz bahçeden kopanlmıt be· 
yaz zambakların taze serinliği vardı. 

Genç kız, ellerini çekerek : 
"- Siz hep fena §eyler diifünürsünüz; dedi. Fa

kat, ne yaparsanız, yapınız. Eğer hastalığınız u
zun müddet bir tedaviye muhtaçsa, size ben ba
kacağım. Sizin ha.ata bakıcmız ben olacağım. 

Doktor Hikmet, gönlünden : ''Allah vere • de, 
öyle olsa." Diye söylendi ve yüksek sesle 

••- Siz bir meleksiniz. gökten inme bir melek
siniz; dedi. 

''- Ooo.°.. latemem, hiç melek olmayı. Bilir
misiniz; ben daima hoıuma giden §eyleri yapma
sını severim. Bende nafile bir İyilik, bir hayırsever· 
lik keıfetmiye çalıtmayınız. Ben, haddi zatmda 
egoistin biriyim. Fakat birine kartı kalbimde bir 
sempati, bir meyil hi&aettim mi, dünyanın en feda
kar insanı olurum. 

Kız, söylüyordu ve aıtma at .. i yiilueli:yor, 

~ 

Li..kin, itte, Dr. Pierrot gelip onu hakikate ire' 
etti. Onu, kısa, fakat dikkatli bir muayeneden gr 

çirdikten sonra, hemen sırt üstü hareketsiz yat~= 
smı, hiç konuımamasını ve penceresini dalına ai'
brrakmasını söyledi. 

Arlette : 

''- Hatta geceleri de mi ? Diye sordu. 

"- Evet, matmazel, hatta geceleri de ve ha•t• 
mümkün olduğu kadar yalnız kalmalıdır. 

et· Hekim. bir müddet düfiindükten sonra ili.ve 
ti 

ıııt 
"- Beni bir dakika hastamla baş bata hır• 

mısmız ? .,.., 
Genç kızla babası dıtarıya çıkınca hasta, hel<• 

meydan vermeden : 

"- Biliyorum; dedi. Fakat, sizden çok rica ed~ 
rim. Bunlara hastalığımın adını söylemeyiniz. Sofi 
ra çok kimsesiz kalırım. •• 1>it 

Dr. Pierrot eliyle onu temin ve teskin edıcı 
itaret yaptı :. 

(Sonu ıJat) 
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Efes - Ephesos 
Adı hakkında 

Eski tarihin büyük ve şöhretli si
tesi Efes; adı dolayısiyle de çok dik
dat çekmiştir. Bu kelimenin tüm an
larniyle etimolojisini yapmak henüz 
kabil olmadı. Bu yolda Pauly - Wis
ıowa'nın topladığı maJUmat arasında 
Ş\l parçalar tetkik ufkumuzu açabilir
ler : "(Kay) nehri (Küçük Menderes•) 
deltası, eski müsait körfez ve şehir çev
resinin feyizli ve bereketli toprağı 
oraya eskidenberi muhacir celp edL 
yordu. Plinius'un bildirdiğine göre 
sahil eski zamanlarda Artemission'un 
yakınında bulunuyordu. Çünkü, Mi
lattan biraz önce ton (İyon) ların 
yardımcı filosu Korses önünde demir
atabilmişti. Böyle olunca Ayasuluk 
tepesi kadın Tanrısının ilk abitlerini 
sahilde ve koy yakınlarında aramak 

lazımgelir. Hiç bir eski ~ark kaynağı 
bize bu muhaceretin adını vermez. 
Kabildir ki buna efes denmiş olsun. 

Fakat Grek dili ile onun (Efesin) 
etimolojisini yapıp meydana çıkar

mak kabil olmıyor. Efeseis biçimi ile 
bunu Roma'dan evvelki Grek sitesi
nin (Efes kasdediliyor) beş kabile
sinden birinin adına irca edebiliriz. 
Buraya Magnet'lerin kumandanı Lc
ukippos ile Giritliler de geldiler. 

Fakat ilk gelenler kimlerdi? Grek
lerin Artemis ile bir tuttukları Bü
yük Asya mabudesinin hizmetinde 
ilk defa olarak kimler girmişti? Bu 
bizim için belli değildir. Grekllğin 

tesiriyle bazılarının itibardan düş

müş olmasına rağmen bu büyük Asya 
mabudesinin dini merasimi ıon za
manlarına kadar tutunabilmifti. Bun
ların arasında bahisli müsabakalar ve 
koşular gibi öyle huıusiyetler var ki 
onlar yalnız ve ancak Grek olmıyan 
dinlerde bulunur. 

Rahip'lerine yani Artemiı Papas. 
larına Megabüzos derlerdi. Bu isim 
Diyadoh'lar devrinde de (İskender
den sonra memleketini aralarında 

taksim edip istiklal eden kumandan
ların unvanı) biliniyordu. Bu ismi 
muhtelif tarzda izah etmek istemiş
lerdir. Bazıları Sanskrit'çe Mahababu 
ya yaklaştırarak büyüle elli yani kuv
vetli ve yahut AJ/ah tarafrndan gön
deri/mi~, veri/mi~ manasma geldiğini 
sandılar. Bu Meglbüzo. adının ya
nında bir de Essenes var ki bununla 
da kurban ayini papasları adlanırdı. 

En eski sekene Pherekydes'e gö
re Karlar, Strabon'a göre Kar'larla 
beraber Le/eg'ler, Pausanyas'a göre 
Le/eg'ler Lyd'ler ve başkalarıdır. Fa
kat Kar'ların hepsine faik ve taşkın 
olduğu anlaşılıyor. 

Bir eski Amazon lejandma göre 
mukaddes makamı ve siteyi Amazon
lar kurmuşlardır. Fakat yalnız Ro
malı Sezarlar devrinin muharrirleri 
sığınan ve kovalanan bir Amazon'lar
dan bahseder ... (Realenoyolopadie der 
Clauischen Altertumswissenschaft 
v il.). 

••• 
Bu izahlardan tetkikimh: ıçın çı

karacağımız hareket noktaları şun

lardır. 

1 - Efes Grekten önce de vardı. 

2 - Efes adı Grekçe değildi. Grek 
dili ile etimolojisini yapmak kabil 
olmamıştır. 

3 - Efes'e gelen ilk muhacirlerin 
kimler olduğu malum değildir. 

4 - Sekenenin Kar, Lcleg, Lyd 
(Lid) ler olması tahmin ediliyor. 

5 - Küçük Asyanın büyük kadın 
Tanrısına tapıyorlardı. Bu Tanrının 
Efes'deki papaslarına Megabüzos ve 
Es.senes diyorlardı. Dini merasimle
rinde çeviklik sıçrama ve koşma var
dı. (Şamanlar gibi) 

6 - Amazonlarla ilgilerinden bah
sedilir. 

7 - Küçük Menderes üzerinde ve 
aahile yakın idi. Artemis bitişik ka
aaba ve Ayasuluk kutlu (Tanrı dura
ğı) idi. 

••• 
Greklerden önce Efes mıntakası

na kimlerin gelmiş olduğunu vesika-
ya dayanarak tespit etmek güç ol
makla b:raber tarihin çizdiği ve tabi
atın tespit ettiği büyük muhaceret 

ve ticaret yollan bize hangi kavim
lerin hangi noktalarda fazla durdu -
ğunu gösterebilir. Şarktan garbe gi
den büyük yollardan birinin batay u
cu Efes'e saplanmakta idi. Milattan 

200 yıl önce surları içinde 225000 -
300000 kişi barındırabilmiş olan bu 
en eski siteye Fırat boyunu ve sonra 
Torosu izliyerek gelen büyük kervan 
ve muhaceret yolunun yolcuları dolar 
boşalırdı. Bunların arasında merkezi 
Asyadan, lrandan, Mezopotamyadan, 
Suriyeden gelen tüccarlar olduğu gi
bi vakit vakit siteyi zaptederek haki
miyet kuran Anadolu orduları da var· 

Ya.zan: Prole•Ör H. R. Tankut 
dı. Efes'de hatırı sayılır bir yahudi
lik bile yerleşmişti. (Babillilerden 
kinaye). Kolayca para kazanılan haş
metli ve konforlu Efes denizci halkı 
da cezbediyordu. Orada toplanan gü
zide iş, ticaret ve muharebe erleri fi
kir ve felsefe adamları, Bozar sever
ler, cesur gemiciler üstün bir ıosiyete 

füzyonu yaratmışlardı. Hayatın o za. 
manki ve oraya mahsus şartları fizik 
ve moral kuvvetlere hürmet istiyor
du. Mevcudu az olan kadın cinsi din 
uknum'ları arasına girmişti. Hayatı 
anlıyarak seviyorlar ve onu yapan 
harekete, kuvvete ve anaya tapıyor
lardı. Efes'in Grekler devrinde tes
pit edilmiş kabile adlarından şunlar 
manidardır: 

1 - Aragadis = (Arga'lılar) 
2 - Levendi = (Lcvendler, erler) 
3 - Pelazyii = (Pelaj'lar) (Bra-

kisefaliye işaret) 
4 - Voris = (Borlu'lar) 
5 - Evripombii = (geniş alınlı

lar) 
6 - . Egotei = (Keçililer şimdiki 

kara ve sarı keçililer ?) 
7 - Eheptolemis = (kavgacılar) 

belki ekeler? 
8 - Althemenis = (Sıçrayanlar, 

atlıyanlar) 

9 - Ehirei = (Ağırlar, sağlamlar) 
10 - Pii = (güçlüler, erkekler = 

cinsi münasebet baknnından) 
11 - Poliklii = (~lılar). 

Manisa ile Efes arasını ve çevresi
ni dolduran bunlar gibi sayısız kabile 
din ve dil esaslarında bir idiler. Yal
nız resmi ve yazı dilleri iyon dili idi. 
Hepilinin birden taptığı Tanrıya 
Grek'ler Artemis adını veriyorlardı. 
"Roma'lıların Diana'sına tekabül e
den bu mabude tabiatın hakimesi idi. 
Bakirelerin, ftziletin, insan neslinin 
hamisi idi. En tanınmış olan tipi E
fese ait olanıdır. Bunlar bütün tiple
riyle küçük Asya büyük mabudesi 
Kubele (Kubaba) ana tipi ile birle -
Jir" (Brockelman). 

Not - Bu mabudenin bir türk adı 
tafıdığınr şimdiden söylemeliyim. 
Erdem kelimesinin TürkÇ1:de fazilet 
(Divanı LQgat.lt-Tilrlı:, Rad. C. 1 Uy
gur ve Anadolu Lehçesi) demek ol -
duğunu hepimiz biliriz. Artmak ve 
arıtmalı: kelimelerinde bu mabudenin 
mUekkel olduğu bereket, tenasül, ve 
inta' fiilleri ile temizlik ve aklık ma
naları bulunduğu da meydandadır. 

Güneş - Dil Teorisi bu kelimeyi fU 
şekilde çözümler ve manalandırır: 
(1) (2) (3) (4) 
ağ + ar + at + am: Erdem, Artam 

Bir numaralı anakök Güneşin ilk· 
el anlama göre vasıflarından biri o
lan ışık ve aydınlık olduğuna göre bu 
anlam ar unsuriyle bir obje veya ıüje 
ilzerinde tekarrürü ve at unsuru ile 
bu tekarrür fiilini kazanır. Am o ıü
je veya objedir. Şu halde artam veya 
ertem parlaklığın ve dolayısiyle te
mizlik ve faziletin kendisinde tekar
rür ettiği slijeyi gösteren bir kelime 
olur. Grekçede iı fazla unıuru mana
yı tamamhyan ve isimlendiren be
şinci bir elemandır. 

(Arkası yarın) 

Maliyede yeni 
tayin ve terfiler 
İstanbul muhasebe mümeyyizi BB 

İsmail Fatih malmüdürlüğüne, Koca

eli eski varidat müdürü Tevfik Bod
rum Malmüdürlüğüne, Afyon müd
deiumumiliği zabıt katibi Velid D. 
D. Y. Afyon muhasibi mesullüğü me
mur namzedliğine, D.D.Y. İzmir ikin 
ci sınıf müfettişi Yaşar Balıkesir me
sul muhasibliğine, D.D.Y. Afyon mu
hasibliği ikinci sınıf müfettişi Ali 

Kayseri mesut muhasibliğine, elek
trik işleri etüd idaresi daktilosu Meb
rure varidat umum müdürlüğü dakti
loluğuna, İzmir kız lisesinden mezun
Kamer muntazam borçlar muvakkat 
müstahdemliğine, muntazam borçlar 

memurlarından Hasan terfian aynı 
daire ikinci mümeyyizliğine, İstan
bul şube tahsil memurlarından Ah
med, Haydar, Rasim İstanbul tahsi
lat şube 'efliğine tayin edilmişler ve 

Kemah malmüdürü Cevad, Çıldır mal. 
müdürü Tahsin birer derece terfi et-

tirilmişler, Bulancak ınalmüdürü E
min de vekalet emrine alınmıştır. 

Bakırköy'deki tren kazasının 
son safhası 

latanbul 18 (Telefonla) - Bakır
köy yolundaki tren kazası hakkında 
müddeiumumilik tahkikatını bitirmiş 
ve makinistin suçlu olmadığı netice
sine vardığı için hakkında takibat ya
pılmasına lüzum görmemiftir. 

ULUS 

Yol politikamızın 
esaslan Cinliler 
neler olabilir ? Vuhuya doğru 

Uerliyor! (Başı 1. inci sayfada) 
nıflara ayrılmıştır ve bunlardan mü
himlerini devlet büdcesinden ayrılan 
tahsisat ile merkez teşkilatı inşa ve i
dare etmektedir. 

Bizde, bir yol programı tanzimi bah
se konulduğu zaman dikkate alınması 
icabedecek unsurları şöyle tasavvur e
demez miyiz ? 

-Bu işlere tahsis edilebilecek para
nın miktarı; 

- İlk devrede inşasına girişile
cek yolların; 

a - Memleket müdafaası, 
b - Ekonomi bakımından istikamet 

leri; 
- Mevcud yollardan kabil olduğu 

kadar istifade ; 
- Fen teşkilatımızdan en yüksek 

randıman alınma çareleri. 
Memleketimizin bütün yollarını ay

nı vasıflarda inşa ve islaha kalkışmak 

şüphesiz ki çok masraflı, hatta imkan
sız denecek bir iş olur. 'frafiği nisbe
ten az olan ve mahalli ihtiya'Sıarı tat
min etmekte bulunan kısa yolJarla, 
memleketin umumi bağlantısını temin 
eden, hükümet merkezıni ve büyük şe
hirleri biribirine ve istasyonlara ve 
limanlara rapteden uzun tuldcki yolla
rı bir tutmak dogru olamaz. Bu gibi 
yolların diğerlerinden daha sağıam, 

fazla süratli geliş gidişe elverişli ve 
modern bir şekilde inşaları icabeder. 

Bu yollar kara yolları şebekemizin 
anahatlarını, belkemiğini teikil eder
ler. Vilayet sınırlarına tabi olmaksızın 
istikamet alan, menfaati bütün memle
kete şamil uzun tulde birinci derecede 
ehemiyetli yollarımızın doğrudan doğ
ruya Nafia vekaleti tarafından ve mer
kezi teşkilat vasıtasiyle yaptırılması 

zarureti anlaşılmıştır. Memleketimiz 
yollarının sınıflara ayrılmasında ve 
teşkilatlandırılmasında hareket nokta
sı, içinde bulunduğumuz şartlar ve ih
tiyaçlardır. 

Şimdi, memleketimizin kendine has 
şartlarına, edinilmiş olan tecrübelere, 
ve nihayet, yol meseleleriyle asırlar
danberi uğraşmış Avrupa memleketle
rindeki örneklere bakarak kara yolu 
şebekemizin : 

1 - Milli şoseler, 
2 - Birinci derece viliyet yolları, 
3 - İkinci derece vilavı>t'"J•"11.,p. 
Tarzında bir tasnife tabi tutulmasını 

düşünebiliriz. 

Hangi şoseler milli unvanını alabi
lir? Bunları tayinde göz önünde tu
tacağımız noktalar bu yolların bir çok 
vilayet merkezlerinden geçerek bir çok 
mıntakaları biribirine ve hükümet mer 
kezine bağlantısını temin, inşaları mas 
raflı olmak bakımından vilayetlere de
ruhte edilmesi güç kısımları ihtiva et
meleri, ve yukarıda bahsettiğimiz is
tikamet unsurları itibariyle de memle
ketin hayati ihtiyaçlarına tekabül ey
lemeleridir. 

Milli şoselerle beraber, birinci dere
ce vilayet yolları kaza merkezlerinden 
geçerek hükümet merkezini vilayetle
re ve hududlara, vilayetleri birbirine, 
demiryolu istasyonlarına ve limanlara 
birleştirerek uzak iç sahaların demir
yollarla bağlantısını ve aynı zamanda 
memleketin muhtelif bölgelerindeki 
şehirler ve büyük kasabalar arasında 

motörlü vasıtalarla inkıtasız seyahat 
ve nakliyat imkanını temin edecektir. 

Demiryol hatlarımız üzerinde bulun 
mıyan kasaba ve köyler nakliyatının 

kolayla~tırılması ve iktisadi inkişafla
rı bakımından milli şose ve birinci de
rece vilayet yollarının, mevcud demir 
yolları uğrağı olmıyan yerlerden geçi
rilmesi, ancak yol şebekesinin umumi 
bağlantısını ikmal için mahdud bazı 

mecburi geçid yerlerinde demiryol is
tikametlerinin takib olunması münasib 
olur. 

İkinci derece vilayet yolları, bütün 
kaza ve nahiyelerimizi bağlamak sure
tiyle mahalli ihtiyaçları karşılıyacak

tır. Bu yollar nisbeten kısa tulde olup 
demiryolu istasyonlarına milli şose 

ve birinci derece vilayet yollarına bir
leşmek suretiyle bütün kaza ve nahiye
lerimizin demiryollarımızla bağlantısı 
temin edilmiş olacaktır. Milli şosele
rin doğrudan doğruya merkezce idare 
olunması lüzumunu söylemiştik. Şunu 
da ilave edelim ki, milli şose sınıfı
na alınacak yolların hepsinin birden 
inşasına başlanması işin dağılmasına, 

kuvvet israfına sebebiyet verebilir. Bun 
dan dolayı ilk zamanlarda yalnız bir 
kısım yollar üzerinde geçid teminine 
matuf tamirler ile iktifa edilip esaslı 
yol inşaatına, mesela garb, merkez, 
şark olmak üzere üç mıntakadan başla
narak yol varidatını ve inşaat vasıtala
rını ve teknik personeli teksif ederek 
yolların ehemiyet sırasına göre ikmal 
edilmesi daha verimli olur. Vilayet 
yollarına gelince, birinci ve ikinci sı

nıf vilayet yolları milli şoselerle be
raber biribirini tamamlıyarak bir kül 
teşkil ederler. Milli şoseler başlı başı
na memleketin bağlantısını ve müna-

kale ihtiyacını temin edeceklerinden 
milli şosclerin inşa seneleri zarfında 
diğer iki sınıf yolun inşa ve bakım key 
fiyetinin geri bırakılması tecviz edile
mez. Her sınıf yola aid tahsisatın biri 
birine karıştırılmaksızın ayrılması za
ruridir. Birinci ve ikinci sınıf vilayet 
yollarının inşa ve mütemadi tamirleri 
vilayet nafiaları teşkilatiyle idare edi
lirse de burada da program ve teknik 
bakımından merkezin mürakabesi ş_art
tır. Bu suretle yol programının bir el
den takibi ve yol işlerinin aynı hedefe 
tevcihi mümkün olur. 

Vilayet yolları mesaisinden verimli 
neticeler alınması için de bu yollara 
ayrılacak teknik vasıtaların, makinele
rin ve gelirin az çok teksifi icabedecek 
ve hele birinci sınıf vilayet yolları e
saslı inşaatının - milli şoselerde oldu
ğu gibi - ehemiyet sırasına konarak 
birbiri ardınca yaptırılması miınasib o
lacaktır. 

Her vilayet mmtakasına isabet euen 
yol varidatının aynı vilayet sınırı ıçın
dcki yollara tahsisi halinde yol mesai
sinin teksitine imkan hasıl olmıyaca
ğından yol varidatının her halde yarı
sının merkez emrinde toplanarak 
programa ve ihtiyaca göre tevzi ve 
taksimi zarureti kendıtiginden hasıl 

olmaktadır. 

• * • 
Sınıflara taksim edilerek geniş bir 

plan mucibince tahakkukuna çalışıla -
cak bir yol politikasına göre modern 
yolun vasıflarını nasıl tesbit edebili -
riz ? 

Sonra, memleketimizde böyle bir yol 
şebekesi vücude getirilirken hangi yol 
tarın milli şoseler sınıfına alınması 
münasip olacaktır ? 

Bu mevzuları da vaktinde tetkike ça-
lışacağız. * 

Sada bat paktının 

tasdiki dola!fisiyle 

Dr. Arum çektiti 
telgraflar 

. (Ba~ı 1. inci sayfada) 
nın ıki memleıı:etımızı f>ırJeşfıren ıtar 

deşçe dostluk bağlarını daha ziyade 
kuvvetlendirmesi hususundaki dilek
lerimi ekselansınıza tekrarlarım. 

Tevfik Rüttü Ara• 

Ekselans Dr, Tevfik Rüıtü Araa 
-- Hariciye Vekili -

Ankara 

Sadabat paktının B. M. Meclisin
ce tasdikini bana bildiren lütufkar 
telgrafınızdan dolayı ekselansınıza 

teşekkür ederim. 
Bu hadise vesilesile, elde edilen 

muvaffakıyetten dolayı en hararetli 
tebriklerimi teyit eder ve Sadabat 
paktının en maddi bir delilini teşkil 
ettiği iki memleketi birleftiren kar
deşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi 
yolundaki müşterek dileklerin tahak
kuku emrinde gerek şahsen gerek ar
kadaşlarımın samimi teşriki mesaisi 
hakkında yeniden teminat veririm. 

Tevfik El Subeydi 

Ekselans Bay Samiy 

(Başı 1. inci sayfada) 
gun Çin kuvvetlerinin memleketin içi
ne doşru çekilmelerini intaç edecektir. 

Şimalden gelen japon müfrezesi 
birkaç kere elden ele geçen Şovşien'i 

zaptetmiştir. Üç yürüyüş kolu, garba 
doğru ilerlemektedir. 

Diğer bir yürüyüş kolu Nankin'in 
80 kilometre şimalinde kain Mingk-,. . . . 
vang ı zaptetmıştır. 

Çinliler Sanghay civarında 
çete harbı yapıyorlar 

Şanghay, 18 (A.A.) - Çin mena -
biinden bildirildiğine göre, üç bin japon 
piyadesi, Şanghay'ın otuz kilometre 
şarkında kain Nanhui ve Çuan~a'yı son 
günlerde zabtetmiş olan yedi bin kişi -
lik Çin çete kuvvetlerine bu sabah, tay
yarelerin yardımı ile, hücum eylemiştir. 
Çin çete kuvvetleri, derhal mukabil ta
arruza geçmişler, 200 japon esir almış
lar ve iki zırhlı otomobil elde et~şler
dir. Japonlar geri püskürtülmüştür. 

Şanghay ile Uangpu·nun sağ kryıları 

arasında her türlü münakale iki gün -
denberi kesilmiş bulunmaktadır. 

Şanw.ng'da da kanlı bir 
lıarb bekleniyor 

Hankov, 18 (A.A.) - Çin ajansı -
mn bildirdiğine göre Şantung'un cenu
bunda çok kanlı bir harbın yapılması 

bekleniyor. Burada her iki taraf ta mü
him kuvvetler tahşit etmiştir. Çinliler 
bir mukabil taarruz hareketi için icab
eden bütün tedbirleri almış bulunuyor
lar. Bununla beraber takviye kuvvetle
ri gelmekte devam ediyor. 

Pekin - Hankov demiryolu üzerin -
deki Çin kuvvetleri Tiençin - Pukov 
demiryolunu müdafaa eden Çin kuvvet
leriyle irtibat kunnağı kararlaştırmıf
lardır. Diğer taraftan Pekin - Hankov 
cephesindeki çin ordulan Lungay de -
miryolunu mutlak surette müdafaa em 
rini almış bulunuyorlar. 

Tiyangsınm şimalinde Çin ve ja
p0n kıtaları arasında şiddetli bir mu
harebe olmaktadır. 

A nvev vilavetinin merkezinde dnJiler tamamıyıe vauyı;aç ucuuu..Oır. 

Yangtse boyunca Vuhu'yu kuşatmağa 
de-.cam eyliyorlar. Bu nokta Nankin'in 
7 5 kilometre şimalindedir. 

T 8ining kimin elinde? 
Pekin, 18 (A.A.) - Japon ordusu 

namına söz söylemeğe salahiyetli bir 
zat, Çining'in Çin kıtalan tarafından 
istirdad edildiği hakkındaki haberi ya
lanlamıştır. 

Bu zat, japonların bu şehri kuvvet
le ellerinde bulundurduklarını ilave et
miştir. 

Şiddetli bir harb 

Tokyo, 18 (A.A.) - Domei ajansı, 
tankla mücehhez bir japon müfrezesi -
nin Anhvei içindeki Hohsien köyünü 
zaptettiğini ve çinlilerin 200 ölü ver -
diklerini bildirmektedir. 

Japon askerleri iki İngiliz 
kızına tecaviiz ettiler . 

- lran Hariciye Nazm - Paris, 18 (A.A.) - Matin gazetesi, 
Tahran Şanghaydan aldığı bir telgrafa istina-

Türkiye B. M. Meclisinin müsta
celiyet karariyle bugünkü celsesinde 
Sadabat paktını ittifakla tasdik eyle
diğini ekselansınızın ıttılaına arzet
mekle mübahiyim. 

Bu mesut fırsattan büyük bir se
vinçle istifade ederek • ekselansınıza 
sadık dostluğumun teminatını tekrar
lar ve majeste Şahinşahın mufahham 
teşebbüslerinden doğan ve Sadabat 
saraylarında yüksek himayeleri altın
da akdolunan bu kardeşçe dostluk 
paktının altına imzamı koymuş oldu
ğumdan dolayı duyduğum büyük şe
refi arzeylerim. 

Dost büyük İran milletinin saadet 
ve refahı hususundaki samimi dilek
lerimin kabulünü ekselansınızdan ri
ca ederim. 

Tevfik Rüttü Ara• 
Ekselans Dr. Tevfik Rüttü Araa 

- Türkiye Hariciye Vekili -
Ankara 

Türkiye B. M. Meclisinin Sadabat 
paktını ittifakla kabul ettiğini 14 i
kincikanun tarihli telgrafla bana bil
dirmek lütfünde bulunduğunuzdan 

dolayı ekselansınıza son derece min
nettarım. 

Ekselansınızın kuvvetli bir tarz-

den iki İngiliz kızının sekiz japon as
kerinin tecavüzüne uğradığı haberin

de ısrar etmektedir. Bu hadise, dün ol
muş ve tekzib edilmiştir. Bu iki İngi
liz kızı yanlarında iki ingiliz erkeği 

olduğu halde beynelmilel mıntakanın 
haricine çıkmışlar ve o anda japon aı
kerleri erkeklerin üzerine hücum et
mişlerdir. Erkekleri bir ağaca bağlı

yan sekiz japon askeri bunların gözü 

önünde kızlara tecavüz etmişJerdir. 

İngiliz makamları tahkikat açmışlar
dır. 

Bir . 
gemı tehlikesi 

Londra, 18 (A.A.) - Cragpool adlı 
bir gemi imdad istemiş, anbarlarına su 
hücum ettiğini bildirmiştir. Önceden 
bu haber telaş uyandırmıpa da, daha 
sonra vapurun armatörleri, sükunet ve
rici haberler almıflardır. İşlemekte o
lan tulumbalar, suyun anbarlarda yük
selmesine mani olmaktadır. Cragpool'
in imdad i'"1retlerini duyan bir kaç ge
mi ve ezcümle "Europa" ismindeki 
transatlantik azgın bir denizde yardı
ma gitmektedir. 

da akdine hadim olduğu Sadibat pak- duğunu müf&hede etmekle çok bah
tının, namlı şefi büyük Atatilrk'ün tiyarım. 

basiretli ve kiyasetli sevk ve idaresi Bu fırsattan istifade ederek sami
altında bulunan asil türk milleti ile mi dostluk hislerimi tekrarlar ve dost 
İran milleti arasında teyemmünen 1 büyük türk milletinin saadet ve refa
mevcud sarsılmaz kardeşçe dostluk hını dilerim. 
ba~larmı tarsin YC takviye etmiş ol. · Samiy 

lstanbul borsa 
18-1-1938 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

Frank 
Liret 
Belç. francı 
Drahmi 
İs. francı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avuı. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yeq 
Kuron tı. 

Altın 
Banknot 

ALIŞ 

625.-
123.-

80.-
99.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
-.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
- .-
30.-
1066.-
273.-

Londra 628.-
N evyork 0.791382 
Parıs 23.745 
Milano 15.1130 
Brüksel 4.7050 
Atina 87.022$ 
Cenevre 3.4'446 
Sof ya 63.6942 
Amsterdam 1.4286 
Prag 22.66 
Viyana 4.2134 
Madrid 13.6942 
Beri in 1.9745 
Var'jova 4.1990 
Budapeşte 4.-
B ükre, 106.5286 
Belgrad 34.3$5 
Yokohama 2.7356 i.ı. 
Moskova 23.765 ı;,.~ 
Stokholm 3.0890 3' 

ESHAM VE TAHVtL.41 
Açılış K~ 

1933 Türk borcu 1. 18.8$ ~~ 
<"'"a 

II. 18.825 ~ 
(l/• " " 

,, 

C. Merkez Bankası 97.50 
Anadolu D. Y. ~ 

Mümessil 39.90 ~ 

<"'" 

ANKARA 
Bonaaı 

Günlük fiyat ced~J 
18-1-1938 ~ 

Azami Asgari 11• 

Yumuıak buğday 
Sert 

4.98 
4.95 

4.15 
4.00 
3.88 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
5.50 
3.52 
4.18 

7.01 

-~~~-4.00 MahlOt 
Arpa 
Cavdar 
Mercimek 
Nohut 

3.18 
3.00 
3.00 
6.00 

Bul Kur 5.75 
3.52 
4.18 

7.01 

Mııır 
Yulaf 
Faıulye 

Ankara plyaaaıında mühim bal' J 
maddelerin vaıatt perakende fiat 

V•AHİDİ vKelY.AsJ..t 
METAIN ~ 
İSMİ KALiTE I<~ 
Ekmek Birinci Kilo 
Francala - • 
KoJUD eti Kiloıu 
Dana eti 
Sıfır eti 
Balık Torik~ Adet 

Kefal. .. " Koyun baıı Adet 
901u .... ,~ Tiftik 

\., 

Avrupa tetkikatından dö 
ve hastalarını Çocuk :ı<u. 
caddesinde Kayserili lbrabid' 
partımanının 5 numarasında 
bule başlamıştır. Muayene 9'I 
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 -

Kirahk 
Yenişehir Sıhiye 

sında yeni yapılan Uğur apar 
da iki oda bir banyodan müre 
tak ve üç oda umumi hayat daİ 
ayrıca servis kısmını havi 
tertibatlı dört ve beş odalı i~' 
kiralıktır. Her vakit görülür· 

fon : 185! 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TU t-1 
Pazardan maada her ıii11 

talanm kabul ve tedavi ede'· 

Adliye Sarayı yamnda 
Hakkı Apartnnanı No. 1 

3-6949 

Memur 
Gazetemizin resim ve yazı • 

lerini görebilecek lisan ve d 

lir bir bayana ihtiyaç vardır.!{ 
de tecrübe sahibi olan tercih. il' 
tir. İsteklilerin Ulus gazetesı Y 
mına mektubla müracaatları • 



FOTOGRAF AMATORLERI ... .. . ..... . 
OKUYUCULARIN 
suallerine cevab 

Bir fırtına manzarası 

Paris enternasyonal 
fotoğraf sergisinde 

Neler gördüm? 
Paris sergisini gezerek ihtisasları· 

nı bize bildirmesini Paristeki bir ar
kadaşnnıza yazmıştık. Kendisinden 
aldığımız cevabı memnuniyetle neş

rediyoruz : 
Mektubunuzu aldığım zaman Paris 

23 üncü enternasyonal fotoğraf sa
lonu kapılarını kapatmak üzere idi, 
Evvelce de gezmiş olduğum bu salona, 
son gününde, bir kere daha güzel 
memleketimizi temsil edecek hiç ol
mazsa bir iki esere rast gelememekten 
UU~d.ll uı.1 o,\;ı ~u.1.uç "~.n.1.a.1. K'"c.ırn .. 

Gün geçtikçe bizde d~ inkişaf et
tiği haberlerini alarak sevindiğim fo. 
toğrafcılık sa.natiyle meşgul olanlar 
bunu sırf vakit geçirmek için bir 
meşgale telakki etmek zamanlarınm 
çoktan geçmiş olduğunu acaba dü-

1ünmüyorlar mı ? 
Sık ıık açılan beynelmil~l salon~a

ra, müsabakalara iştirlik ed1lmemesın· 
den doğan mesuliyetin büyük bir kıs
mını hiç şüphesız ki amatörlerimize 

aiddir. 
Kapıdan girerken aldığımız katalo

ğa sizinle beraber etrafa bir göz gez
direlim: Balkanlar dahil olduğu halde 
bütün Avrupa memleketleri, Şimal ve 

cenub Amerikası, Filip~ adaları, 
Kap müstemlekesi, daha bılmed~e ne
relerini sayayım ? Dünyam~ ort ta
rafından çalışılmış, özenilmış ve mu~ 
vaffak olunmuş resimler vardı. Hepsı 
büyük bir zevk ve vukufla al~;ın:ış 
itina ile büyütülmüş ve gönden mış, 
hepsi memleketlerinin ruhunu, ka
rakterini ve milliyetini taşıyan canlı 
birer mümessil, masrafsız birere pro
pagandacı .... 

İşte Macar pavyonu.. Fot.oğrafç~
lıkta Macarların Avrupa mılletlerı
nin en başında geldikleri malfimdur. 
Pavyonları sabahtan akşama kadar 
binlerce ziyaretç i meşgul ediyor. 

Fotoğrafların hakikaten fevkaJade 
güzel olmasına rağmen diğer senele
re nazaran zayıf telakki edildikleri
ni gazete kritiklerinde okuduğum za
man hayret ettim. 

O sergi köşesini gördükten sonra 
Macaristanı ziyarete heves etmemek 
imkansız. 

Macar. Pusztası manzaraları, Bala
ton gölli civan, Budapeşteden muhte
lif görünüşler, Milli kıyafetler, dans 
sahneleri, hepsi güzellik sanat ve in
celikde biı;ibirleriyle rekabet ediyor
lar. 

Böyle bir salonda layık olduğu veç
hile temsil olunan bir memleketin bu 
yüzden temin edeceği maddi ve ma
nevi faydalar , sayılamıyacak kadar 
çok .... 

t.r- : .... .---.::..- -'--- -.:tı ... T 

te ormanda bir geyik, objektife me
rak ve hayretle bakıyor. Diğer tarafta 
vurulmuş ve yarasından kanlar akan 
bir yaban domuzu, mecalsiz devril
miş, yaşlı, dunuk gözleri bütün bütün 
kapanmak üzere, bir kaç adxm ileri
de iki büyük tablo : Heyecanlı iki 
av sahnesi.. 

Kati bir realizmden fantezinin en 
yüksek derecesine çıkari bütün bu 
yüksek eserler karşısında, tetkik e
den, tenkidler hazırlayan, not alan, 
her milletin amatör, profesyonel fo

toğrafçıları, grup halinde fotoğraf 
kulübleri azaları, gazeteciler ve niha
yet sanattan anlayan onu takdir eden 
binlerce, on binlerce, yüz binlerce zi
yaretçi .. 

Bu bir kaç satırla sergi hakkında 
bir fikir vermeğe muvaffak oldum ve 
türk sant eserlerinin yokluğundan 
mütevellid duyduğum acı iztirabı sa· 
yın okuyucularınıza anlatabildimse 
bahtiyarım. - *** 

Salıilde bir. ,ak§am mam:ıarwı 

Amatör 
resimleri 

• • 4 t. • .. •• • ... 'h 

Ali Zeki - Objektifler hakkında 
yakında mufassal malfimat vereceğiz. 

Tahran Kehan Gökard - Mektubu
nuza teşekkür ederiz. Resimleri bekli
yoruz. Müsabaka müdeti uzatıldı. 
Ağrandisman fotoğraflarla da iştirak 
edilir. 

Sinema muhibbi - Filim studyo
sunda çıkardığınız resimleri gelecek 
nüshamızda maalmemnuniye dercede • 
ceğiz. Makaleniz daha ziyade sinema 
sayfasını alakadar eder. 

Fahri Kaya - Okuyucularımızın 
göndereceği ve sanat itibarile muvaf
fak addedilebilecek kıymette resimle
ri maalmemnuniye neşrederiz, 

Neriman Hilmi - Resimleriniz ma
alesef klişeye gelmiyecek kadar hafif 
olduğundan dercedemedik. Bu ayarda 
resimlerle iyi basılmış olmak şartile 
müsabakamıza iştirak daima mümkün
dür. 

ince gren revelatörü 
Bilhassa Layka, Kontaks ve emsali 

makinelerle çalışanlar ince gren ve
ren revelatörlerin kıymetini takdir e
derler. İşte okuyucularımıza mücer
rep bir terkip : 
Su 1 litre 
Paraphenylenediamine 5 gr. 
GEnol 10 g~ 

Hydroquinone 1,5 gr. 
Sulfite de soude anhydre 60 gr. 
Phosphate tribasique de soude 5 gr. 
Bromure de potassium 1 gr. 
18 derecei hararette olmak şartile de
velopman müddeti 13 dakikadır. 

. 
Bir klişede 

üç poz 
İstanbul Yüksek ticaret mektebin

de 1927 numaralı B. Necmi Katip ta
rafından evvelki sayfalarımızdan bi
rinde tarif ettiğimiz usulde çekilerek 
gönderilen bir resmi yukarıda derce
di yoruz. Umumiyet itibariyle şimdi
ye kadar gönderilenlerden fazla mu
vaffak olmuş addedilebilen bu resim
de gördüğümüz noksanlar : 

1 - Duruşlann ve çehredeki ifade. 
nin her üç pozda da ayni olması, 

2 - Elbiselerin değişik olmaması. 
3 - ElJerin ve masanın üstündeki 

eşyaların karışmış olmalarından iba
rettir. 

Esas anlaşılmış demek olduğundan 
müteakib resimlerde pratik de fazla-

1 

laşacak ~e. _b.u gibi ufak tefek kusur
lar kendılıgınden zail olacaktır. 

Sinema oynarken resim çekil~bilir mi ? 
Şübhesiz ki muhtelif okuyucularımız bunu dü§ÜnmÜ§lerdir. İ§te size 

yukarıdaki iki resim bunun mümkün olduğunu ve hatta bu şekilde nor 
male yakın resimler elde edilebileceğini gösteriyor. Bu gördüğünüz re
simler 1 : 2 veya 1 : 1.5 gibi kuvvetli objektifli makinelerle zıyadar ve 
nisbeten yavaş hareketli sahnelerde 1/ 8 enstantane ve açık diyafram1a 
çekilmiştir. 

Yeni sistem 
pozometreler 

Okuyucularımızdan Bankalar cad· 
desinde Ar Fotoğrafhane ve ticaret• 
hanesi sahibi B. Rasimden bir mek· 
tub aldık. Bu mektubda 15 Kanunu· 
evvel tarihli sayfamızda çıkan ve fo· 
toğrafta poz müddetinin tayinine da· 
ir olan makaleden bahsedilmekte ve 
bu yazıya aid cedveldeki hesabları 

daha basit ve otomatik olarak göste. 
ren ve cebde kolayca taşınabilecek 

ebadda bulunan yeni sistem pozomet· 
reden birer tanesini kendisine müra· 
caat edecek olan, Ulus'un fotoğraf 

) 

amatörü okuyucularma ücretsiz ola· 
rak takdime amade olduğunu bildir
mektedir. 

Yalnız aİnatörler İçin 
bir müsabaka açtık 

Şartlar şunlardır 
l - Ulıu gazetesi bu ıaylasındaı---------------

amatör okuyucularını alakadar e• .. -.-._ ... 111111111_.._ ... 1111 ...... ._ .... 
deceh büyük bir konkur açmakta· UFWCbl&flJiJlSJl.lS &Jl& 5 

C 
5 5 A dl 

dır. 

Bu konkur A: Manzara, B: Por· 
tre ve C: Natürmort olarak üç sanı• 
fa ayrılmı§tır. 

2 - Her amatör i&tediği sınıflara 
İ§tirak etmekte ıerbeattir. 

3 - Bir kuponla ele beher sımf 

için azami üç r~ .. im kabul edilir. 
4 - Gönderilecek resimler ancak 

siyah olabilir. Mat ve parlak olma· 
sında beia yoktur. (Yalnu: parlak 
resimler gazetede kli§eye daha iyi 
gelir.) Roprodükıiyon, boyanmı§ lo 
toğraflar, ayrı ayrı kliıelerden ya 
pılmıf montajlar kabul edilmez. 

5 - Resimler 9 X 12 ila 13 X 18 
ebadında olmalıdır. 

Konkur müddeti 
marta kadar 

uzatıldı 
Gazetemizin fotoğraf amatörleri 

için tcrtib ettiği büyük konkura iş· 
tirak müddetini, okuyucularımızdan 

bir çokları tarafından gösterilen arzu 
üzerine, 1 mart 1938 tarihine kadar 
uzatıyoruz. Netice martın on beşinci 
günü fotoğraf sayfamızda ilan edile· 
cektir. 

1 
6 - Evelce foto(fralların gönde -

rilme.si için koyduğumuz mühleti bir 
çok okuyucularunu:dan aldığımız 

Bu konkur dolayısiyle memleket 
içindeki ve dışındaki bir çok okuyu· 
cularımızdan aldığımız teşvik edici 
mektublarda fotoğraf sayfamıza gös
terilen büyük atfika ve teveccühten 
dolayı kendilerine bilhassa teşekkür 
etmeği bir borç addederiz. mektublar üzerine bir marta kadar 

uzattık. Fotografların 1 mart akıa • 
mına kadar Ulua gazetesine gönde· 
rilmesi lazımdır. 

• s dJIWt s o a-.... o tJUl:OttlJftllJ 

1 O - Gönderilen resimlerin Ü•• 
tüne isim ve adres yazılmayıp yal• 
nu: bir aıra numarası konacaktır. 

Ulus fotoğraf konkuru kuponu 

1 - Konkurda mükafat kazanan 
resimlere aid negatiflerin jüri he
yeti tarafından tetkiki meırut oldu
ğundan gönd~rilen resim klişeleri
nin konkur neticesine kadar iyi su· 
rette muhafaza edilmesi lazımdır. 

Resim sahibinin ad ,soyadı ve sa
rih adresiyle resimlerin ismi ve nu• 
marası ... bu sayfada.ki kupona oku " 
naklı bir surette ya;ı;ılacaktır. 

Amatörün aJı ve soyadı-------...... ------------

Sarih adresi--------...._,,._,......,.._... .............. ___ ..._.....,...,_,...,,.. ........... .._...,_, ........... ~ 

Resmin 
No. sı 

A ı-............. .... .. 
İsmi 

Fotoğ. 
mak. 

Negatifin 
cinıi 

ve markaaı 

Kullanılan 
kliğıdın 

cinsi 
ve markası 

······fi······································································ 

8 - Her kategoride birinciliği 

kazanan re.sim sahibine Ulua idare· 
ai güzel bir lotoiraf makinesi, ikin
ciliği kazananlara muhtelif fotoğ

ral malzemesi hediye edecektir. 

11 - Resimler kuponla birlikte 
bir zarla konacak ve üzerine (fo
toğraf konkuru) ibaresi ya~ılarak 
ikinci bir zari içinde ( Ankar Uluı 
gazetesi idarehanesi fotoğraf kon• 
kuru memurluğuna) gönderilecek• 
tir. 

2-............... " ...... " .......................... " .......................... . ................... . 

Jüri heyeti tarafından intihap e· 
dilecek diğer muuallak olmu§ eser 
sahiblerine birer takdirname verile 
cektir. 

12 - Kuponsuz gönderilen ve ir
bu konkur talimatname•i maddel•· 
rine uymıyan re3İmler müsabaka 
harici addolunacahtır. 

3-. ···•••••··•••··•··••·· ·•··•···•••··••·•••• ••••• •·••••••····•···••·••·•••••••••••••••••••··••••••••· B ı-................................................ .................................................. .. 
2-....••••........•••••.............•••••••.•••••. ••• ·•••••••·•••••••••••••••••••·•••••••••••·••··•••· 
3-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · c 1-.......••..••..•.•••.•...•....••.••••....•••••••••.•.••••.•.••••••••••••••••••.••••.•••••• •••• •.•••. 
2-................... ·········· · · ······ ...................................... , ....................... . 
3 ............................ •··•••··••··••••••··· •••••.•••.••••••••..•••••••.•••..••••..••••••••••••. 

9 - Gönderilen resimler iade o
lunmayacak bunlardan mükôfat 
ua takdirname kazanmıı olanlar 
sırasiyle 15 mart tarihli fotograf say
famızda ilan edilecektir. Ulus gaze. 
fesi bu fotograflardan muvaffak o • 
lanları sahibinin iamini ;ı:ikretmeh 
auretile nefir hakkına malik olacak
tll'. 

13 - Memeleketimizin tanınmıı 
uvatından müteşekkil jüri heyeti 
sayın ci;ı;aamm isimleri 1 ıubat ta• 
rihli nushanın fotoğraf •aylasında 
münd•rİf olacaktır, 
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Evrak andığı yapıtrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

aıiayonundan : 
Beher tanesine tahmin edilen (15) 

lira 87 kuruş olan 66 aded evrak san
dığı eksiltmeye konmuştur. 

2 - lhalesi 2. 2. 938 çarşamba gilnü 
aaat 11 dedir. 

3 - llk teminatı 78 lira 56 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her giln öğleden sonra M. M. 
V. satın alma komisyonuna müraca
at. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ci ve 3. üncü mad
delerinde !l;ÖSterilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte komisyona gelme· 
leri. (128) 1-281 

Kablo Arka tezkeresi alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan: 
1) 15 adet kablo arka tezkeresi açık 

eksiltmeye konmuş.tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 712 lira 50 

kuruştur. İlk teminat parası 53 lira 50 
kuruş. 

3 ) İhalesi: 1 ıubat 938 günü saat 10 
dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(102) 1-256 

Kimya alat ve edevatı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
ıniayonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

2367 lira olan 70 kalem kimya alet ve 
edevatı açık eksiltme ile satın alınacak 
tır. 

2 - Eksiltmesi 25-1-938 salı gUnü 
ıaat onda M.M.V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 177 lira 53 kuruş-

tur. 
4 - Şartname M.M.V. satın alma ko

misyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M.V. satın alma komisyonunda bulun

maları. 

(57) 1-181 

Trasformatör ve yeraltı 
kablosu alınacak 

M. M. Veki.leti Sa. Al. Ko.dan : 
ı - 1. adet 250 kilovolt amperlik 

transformatör ve 2 adet 100 kilovolt 
transformatör ve 1500 metre yer altı 
kabloıu ile 11 kalem elektrik malzeme
ıi pazarlıkla eksiltmeye konmuş olup, 
her iki malzeme birden ihale edildiği 
gibi ayrı ayrı da ihale edilebilir. 

2 - Tahmin edilen bedelleri 9500 li
ra olup ilk teminat parası 712 lira 50 

kuruştur. 

3 - İhalesi 31.1.938 pazartesi günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2; 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve .saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(103) 1-257 

Kablo hobini almacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan : 
1) 100 adet kablo bobini açık eksilt

meye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1200 lira o

lup ilk teminat parası 90 liradır. 
3) İhalesi 31.1.938 pazartesi günü sa

at 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atında M. V. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (101) 1-255 

,. _,.: .·: fobrikalor 
- ~ . 

150 ton mazot alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o
lan 150 ton mazot Ankarada askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 1.2.938 salı günü aa•.t 15 
de kapalı zarf ile ihale edilece-ktir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (675) lirayı havi teklif mektubla
rını mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde-

U(US 

lerindeki vesaikle mezkQr gün ve ıa
atte komisyona milracaatları. (119) 

1-285 

Müteahhit nam ve hesabına 
15 ton Lüleci Kili 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüqü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (525) lira 
olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar Umum 
mUdilrlüğil ıatın alma komisyonunca 
4-2-938 cuma günü saat 14 de pazar
lık ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (39) 
lira (38) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkOr gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (141) 3-316 

l\liiteahhit nam ve hesabına 
15 ton kao1in kumu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satm 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 mezkGr gün v~ sa
atte komisyona müracaatları. (120) 

1-286 

P. T. T . . 
Porselen fincan 

ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - ldare ihtiyacı için 50.000 adet 

iki No. lx porselen fincan kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (12500), mu
vakkat teminatı (937,50) lira olup ek
siltmesi 7 mart 938 pazartesi günü 
saat (15) de Ankarada P. T. T. U. 
Müd. binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubunu, ti
caret Ödası vesikaaından başka müte
ahhidlik vesikasını ve teklif mektu. 
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat (14) e kadar mezkftr komisyona 
vereceklerdir. 

Orman k~·~~·;~ .. ı· 
Genel komutanlığı ........................................................ 
Çamaşırhk bez 

ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan -

lığı Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma kıtaatı ihtiyacı 
için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 
26867 metre çamaşırlık beze teklif e
dilen fiyat komutanlıkça pahalı gö
rüldiiğünden 2490 sayılı kanunun 40. 
maddesi mucibince pazarlığa ççevril. 
miştir. Birinci pazarlığı 24. 2. Kanun 
938 pazartesi günü saat 15 de Anka
rada Yenişehirde genel komutanlık 

karargahında satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Çamaşırlık bezin muhammen 
bedeli 6985 lira 42 kuruş ve ilk temi
natı 523 lira 91 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. Mez
kur gün ve saatte isteklilerin komis
yona müracaatları. (158) 1-253 

Boyındırhk Bakanhoı · -

Köprü yaptırılacak 
Nafia Yeki.Jeti Erzincan Su işleri 

On ikinci Şube Mühendisliğinden : 

1 - Muhammen bedeli keşfi 

(13629) lira (66) kuruştan ibaret bu
lunan Erzincan ovasının şimal kıs. 

mındaki Norgah ve Çermik bataklık
ları kurutma kanallarının Pizvan, 
Küpesi, Kara kilise ve Gadaganlar 
yollarını katettiği mahallerde yapıla
cak dört adet köy yolu köprülerinin 
inşası ve müteahhide ihalesi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 

2 - Kati ihale 28 Şubat 938 tarihin
de saat 15 de Erzincan ,arbaylığında 
te,ekkUl edecek komisyon marifetiy-
le yapılacağından talihlerin mezktır 
tarihten evvel muvakkat teminat ak
çesi tutarı olan (1022) lira (22) ku
ruşluk teminatları ve yedlerinde mev
cud vesaikleriyle birlikte Erzincan 
su işleri 12 inci şube mühendisliğine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım, İstanbulda Beyoğlu P. 3 -. ~artname. ve projeler ~edeli 
T T A 

· t b .. d .. 
1 

.. ~ .. d mukabılınde Erzıncanda 12 incı şube 
. . ynıya şu e mu ur ugun en 

parasız verilir. c132) 1_ 345 ı mlihendisliğinde satılmaktadır. 
. (124) 1-262 

Travers ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 
Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan ceman 256439 adet normal 

ve "140 takımlık" 5460 adet basit makaslık kayın traversi değiştirilmiş olan 
fenni şartnamesine göre yeniden sekiz partide ve 4 şubat 938 cuma günü 
saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak ıurette kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Mahkem~le~den .., · ·· 

Tebliğ 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 

kimliğinden : 
Ankarada zincirli cami yanında iş. 

kembeci Tevfik ustanın yanında ça
lışan Hilmi oğluya : 

İkinci evkaf apartmanında vakıflar 
umum mildürliiğü tarafından aleyhi
nize açılan 69 lira 7 5 kuruş alacak da
vasının yapılmakta olan duruşmasın
da adresinizın meçhul olduğundan 
tebligat yapılamadığı görülmüştür. 

Usulün 141 inci maddesi mucibince 
ve 20 gün müddetle gazete ile tebli
gat yapılmasına muhakemece karar 
verilmit ve duruşmada 16. 2. 938 çar
şamba saat 9,5 e bırakılmış olduğun
dan o gün mahkemede bizzat hazır 
bulunmadığınız veya bir vekil gön
dermediğiniz takdirde muhakemenize 
gıyaben bakılacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(155) 1-352 

Tebliğ 
Ankara Asliye Mahkemesi Tica

ret Dairesinden : 
Müddei : Sümer Bank vekili Avu-

kat Salim Tamer. 
Müddeialeyh : Yenişehirde Tuna 

caddesinde 3. No. Atıfın evinde Ziya 
oğlu Rifat. 

Müdei Siimer Bank tarafından men
sucat tahsili için 1. 12. 934 tarihli 
taahJıüdname ile bankaca Almanyaya 
tahsile gönderildiği halde taahhüdna
me ahkamına riayet etmediğinden 

tahsilde bulunduğu müddet zarfında 
sarfedilen 3673 lira 22 kuruşun ken
disinden taahhüdname mucibince 
% 9 faiz ve masarıfı muhakeme ve 
ücreti vekaletle birlikte tahsiline ka
rar verilmesi talebiyle müddeialeyh 
Ziya oğlu Rifat aleyhine Müddei ban. 
ka vekili avukat Salim Tamer tara
fından ikame edilen davaya müteal
lik 26. 10. 937 tarihli arzuhal sureti 
mumaileyhin mezkOr adreste bulun
madığı beyaniyle müba~ir tarafından 
biHi tebliğ iade kılınmı9 ve ikametga
hı meçhul bulunan mumaileyhin hak
kında il&nen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş ve arzuhal sureti mah
keme divanhanesine talik kılınmış 

ve 20 gün cevab müddeti tayin edil
miş olduğundan tebliğ makamına ka
im olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

1-359 

A.' Levaznn · AmirliOi : .. . -~·~ı. 1 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Karaköse birlikleri için 200 

ton unun kapalı zarfla ekı>iltmesi 

21. 2. Kin. 938 saat 11 de Karaköse 
askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Çünkü ASPİRİN . seneferdenberl' 

her türlü soğukafgınlıklarına ve aOi 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilAç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak.içi~ 
Jütfen E:İY markasına dikkat ediniz •• 

Gayri menkul satışı 
Ankara Defterdarlığından : 

cı 

" u J "1 Dipoıll ..lı: e ::s ... -N tıO u 
t ~ 

M l'O f 
Mahallesi Sokağı Cinsi )i " "O rı: 

;l M 

); > < o. :S :3 Liri 

-- -- _ __./ 

Misakımilli Hanardı Ahşap ev 53 118 22 526/9 167 32 3000 ııs 

Misakımilli Hanardı Ahşap ev 130 124 67 269/10 168 7 4200 315 

Misakımilli Kardüşmez 
" 

119 128 20 245/ 6 168 21 6000 450 

Yeğenbey Daracık 
" 

120 167 3 66/ 1 225 1 2400 ısO 

İsmet paşa Çankırı Arsa 281 2/34 13 14 843 6S 

caddesi 
Laka fos Bağ 2120 15/1 318 23 

Lakafos mevkiindeki bağın hududu : Demirci Kaşif karısı Aziıne, 9' 
mekçi Deli Mehmed, Çiğdem oğlu Artin : 

Diğer ev ve arsanın hududu : Plinlarına göredir. 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller 6. ı. 938 tarihinden itibaren ~ 

ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. lbale bedeli nakden ve peşinen teôİ 
edilecektir. Ev ve arsaları görmek isteyenler her gün Defterdarlık l\fİ 
Emlak müdürlüğüne müracaatları. Talihlerin ihale gününden evvel blı' 
larında yazılı dipozitelerin defterdarlık veznesine yatırmaları. 

6000 lira muhammenli evin eksiltmesi kapalı zarf usuliyle icra edilec:e' 
tir. Talihleri teklif mektublarmı saat 14 den 14,30 a kadar defterdarJık ft 
tış komisyonu reisliğine vermeleri ilan olunur. (106) ı-;;sf 

ARAR DERSANELERI 
Kuruluşu : 1929 

k"cni hal arkası Yeni Hamam Apartımanı Kat 2 

Telefon: 3714 Po ısta Kutuı,u: 277 

Arar Lisan Mektebi 

Almanca, Fransızca, İngilizce 
Ecnebilere Türkçe 

Kuraların envar Sabah Akııam 

Talebe kuru 
Memurlar ,. 
Zabitan ,, 
Aile ,, 
Tüccaran ,, 
Tezg;ihdaran., 

8-11 
8·9 

9-11 

4- 6 
S- 8 
5- 8 
2- s 
8-10 
8-10 

Daktilo Kunu 

Remington, İdeal, Torpedo, Contl~ 
tal, Royal, Kappel, Hesap ve 'fe'.~ 
makineleri üzerinde ameli ve naP' 
ders. 

Daktilo kununun yıllık 
Progranu 

Devre Baııhyacaftt ta. ~ 
43 ı-Şubat-938 31-Mart-95

5 

44 l-Nlııan-938 31-Mayıt·5~ Eksiltme Ankarada vek~let malzeme ekailtme komisyonunda yapıla

~aktır. 

Her partiye ait eksiltme şartnamesi ve teferruatı cetvelde hizalarında 

yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekalet malzeme miidürlüğünden alı. 

nabilir. 
lsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektupla

rım cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine 
göre Vekaletten alınmış malzeme miiteahhitliği vesikası ile birlikte 4 şu
bat 938 cuma günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme müdürlü
ğüne vermeleri lizımdır. (145) 

2 - Muhammen bedeli 26.000 lira 
ilk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi Hergtin 14 saat devam edecek olan 
25 kuruf mukabilinde komisyondan kurlar istisnasız herkesin devamına 
alınabilir. lsteklilerin kanuni ve tica- imkan bırakacak geniş teşkilata ma
ret odası vesikalarını ihale ııaatmdan liktir. 

45 l-Haziran-38 31-Tcıntllu~ 
46 1-A~stoa-38 30-EyJQ1·9 'J. 
47 1-İlktetrin-38 30-Sontesr~~J 
48 l-İlkkllnun-3& 31-Sonkin":te 

KURS İKİ AYDA DİPLOMA Vf;~· 

Miktarı 

I 30835 

il 24003 . 

III 41524 

IV 61901 

v 20622 

VI 9289 

VII 55265 

ı:: 
u e . ~ ... 

..c: u 
=' "O 

::s ] 
Lira kr. 

.... 
"' u ..ııı: .... El 

..ııı: "' .,, ... 
~ .s l3 ~ 
='E M'°O 
~ ~ ~] 

Lira kr. Lira kr. 

70920.50 4796.03 3.55 

55206.90 4010.35 2.76 

95505.20 6025.26 4.78 

Traverslerin kesileceği 
Devlet ormıınları 

bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (4771) 1-84 

Pijamalık bez alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Askeri lise ve orta okullar için 

alınacak olan 77996 metre pijnmalık 

bez eksiltmesi kapalı zarfla 26-1-938 
saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. a
mirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18719 lira 4 
Kocaeli viliyeti Hendek 
kazasındaki Çamdağr - At-
başı ormanından kuruş ilk teminatı 1403 lira 93 kuruş-

tur. Şartname ve nümunesi komisyon
Kocaeli Vilayeti Karasu da görüliir. İsteklilerin kanuni vesika 
kazasındaki Mollahasan 
pınarı ormanından 

Kocaeli vilayeti Hendek 
kazasındaki Keremali Ha. 
raklıüstü ormanından. 

ve ve teklif mektublarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar komisyo
na vermeleri • 

(48) 1-177 

Zl6653.50 12082.68 10.83 Bolu vilayeti DÜzce kaza-
120 ton pirinç alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

69083.70 4704.19 

27867.00 2090.03 

175190.05 10009.50 

ıundaki Girişkuzu ormanından. 

3.45 

1.39 

8.76 

Bolu vilayeti Düzce kaza
sındaki Kelkaya ormanın

dan. 

Bolu vilayeti Düzce kaza
sındaki Kokurdan orma
nından. 

Bolu vildyeti Akçakoca 
kazasındaki Orhandağı or
manından. 

1 - İdareleri İstanbul Lv. amirliği

ne bağlı müessesat için 120 ton princin 
kapalı zarfla eksiltmesi 26.1.938 saat 
15.30 da Tophanede İstanbul Lv. amir
liği satınalma komisyonunda yapıla

caktır. 

VIII 13000 5460 67730.00 4636.50 3.39 Bolu vilayeti Düzce kaza
sındaki Keçidere - Dik
menal tı ormanından. 

2 - Muhammen bedeli 26400 lira ilk 
teminatı 1980 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülür . İstekli
lerin kanuni vesika ve teklif mektub
larını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. ı 

1-346 (47) 1-176 

Stenografi dersleri: 1. Nisan. ı. İlkteşrin olmak 
iki devre mezun verir. 

üzere 

SEH İ R TİYATROSU 

Temsilleri 
22 ikinci Kanun cumartesi aktamı umuma 

,, ,, 
" 

senede 
ı-36S 

23 
24 " ,, 

pazar 
pazartesi halk gecesi 

LEV 
PiYES 3 PERDE 

Yazan: Çeviren 
Hanri Kismakers Doktor Ali Suha Delilbst• 

Ayni eser cumartesi ve pazar günleri ıaat ikide yalnız ı&· 
lebeye tekrar edilecektir. Şehrin her semtinde gidiş ve gelif 
otobüs ıerviıi temin edilmi§tir. Ak,am ıaat 20 den 21 e kş• 
dar Sergievine, Ulus meydanına ve Samanpazarına her oıı 
dakikada bir otobüs vardır. Dikmen ve Keçiörenden her 
yarım saatte birdir. Temsil sonunda her tarafa otobüs te• 
min edilmittir. Gite her gün saat 13 den 19 za kadar açık· 
tır. Temsil günleri gİfe sabah saat ondan itibaren açık b11· 
lunacaktır. Telefon: 2653 t-342 
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H i K 

Casus 
Çeviren: Hikmet TUNA 

-2-

A y E 

dostum 

ULUS 

ı-... Andaç .... :ı 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : İstanbul eczaneai 
Pazartesi : Merkez 
Salı : Ankara ., 
Çarşamba Yeni ve Cebeci ecıaneleri 
Per~embe : Halk ve Sakarya ., 
Cuma : Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

vaziyet 

-9-

laşmazlığına yabancıların miıda.ıalo 
etmesinden ümidini kesmi~tir. Çin Ja· 
ponya ile müzakereye girişmeğe müte
mayil görünmektedir." 

"Bildiğiniz gibi, Kübayı ~stil.a e
denler yerlileri kılmçtan geçırmışler 
ve ondan sonra işçiye ihtiyaç görU
lünce, memlekete zencileri getirmiş
lerdir. Pinzon ailesinin de mensub ol
duğu Kastilian'ın kibarları, o gü~ler
de tıpkı dahili harb esnasın~a Bırle
'ik Amerikanın cenubundakı halkın 
takındığı tavur gibi, zencilere karşı 
dostca bir tavur takınmışlardı. Baş· 
langıçta buralarda çok az kadın var
dı ve 16 ıncı asırda kanı karışmamış 
hiç bir aile kalmamıştı. Fakat bu me
s eleyi bugün bir Kübalı ile görüşece_k 
olursanız, size damarlarında karışıgı 
olmayan ter temiz lapanyol kanı ak
tığını öğreneceğiniz muhakkaktır 
Tabii bundan daha manasız bir şey 
olamı~acağı gibi, burada böyle bir 
iddiada bulunmanın Birleşik Ameri· 
kadakinden daha az yeri vardır. An
cak, bundan yirmi yıl evvel. KUbanın 
kibar aileleri, İspanyol neslıRden ol· 
mayı, bugünkü ırk neselesinden çok 
daha ciddi telakki ediyorlardı. 

Yazan: George Hawk 
olarak büyütmek mecburiyetinde kal
mıftI. Don Stebon, kızına getirmedik 
hediye bxrakmamıştı. Talim ve terbi
yesiyle de bizzat kendi meşgul ?lu
yordu: çünkü, ççocuk resmen dünya
ya gelmemi~ti. Sırf bir yabancı ve 
kendisinin yakın bir dostu olmaklı
ğım sıfatiyle, bahtsız Manuela'nın u
zayıp giden saatlerini kısaltmak, -
burada onun söylediğini ayniyle tek
rarlıyorum - kendisiyle. höcerenin 
dışındaki alemde kadınlarla konuşul
duğu gibi konuşmak maksadiyle beni 
bu esrarın icine sokmustu." 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.4S 
21.00 

Pa.tar ve cumartesi günlerinden baıka 
H A L K sinemaıında hereün halle 

1 

matineleri: 12.15 
Film değişme günleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
şehir : 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagaıı Anza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Tabi 1 Telefon numaralan: 

Malt buhranı doOuran 
sebeblerin politik izahı 

Bu gazete bununla beraber, japonla
rın Hank.ıv bükümetine pek ağir şart· 
lar koşarak hüsnü niyetle hareket eden 
çinlilerin cesaretini kırmalarından en
dişe etmekte ve Çin arazisine japonla· 
rm derin bir surette nüfuz etmelerin· 
deki tehlikeye işaret etmektedir. 

''Don Stebon de Pingon, Havanada 
bulunduğum kısa müddet içinde be
nim hakiki bir dostum olmuştu. Ara
mızdaki dostluk, seyrek görülen do
stl uklardandı. Onun, beni bir gün 
bodrumda hazırlanmış bir höcereye 
götürdüğü ve kapmnı açınca karşılaş· 
tığımız kapkara derili fakat ender 

1~ görülen güzellikte genç bir km bana 
0 ~ takdim ettiğini söylersem, bana ne 
8 derece itimad ettiğini anlarsınız. Ta

nıştırdığı genç kadın, onun kxzı idi. 
Onun, Dolores de Pinzon'dan başka 
kızı olmadığını sanıyordum. Ba'ka· 
!arı da ayni kanaatte idiler .• ~anucl.a 
(kara güzelin adı Manuela ıdı) tabı· 
atin cilvelerinden biri idi. 

"Ma!Umdur ki, bir çok nesiller ön
ce bile vukua gelmiş olsa, zencilerle 
kanı karışmış olan ailelerde, kanın~a 

9 ister sekizde bir isterse on altıda hır 
karışıklık olsun, kara derili bir ço~uk 
dünyaya gelir. Manı.:.ela'nın da vazıye

ııt ti bundan ibaretti. Babasının onu çıl
dırasıya sevmesine rağmen, onu gizli 

dl. 

''Bir kaç hafta sonra Manuela'ya 
~ön lümü kaptırdım; f ırsatrnı bulunca 
kendisini evden kaçırıp, birlikte ka
yık partileri., gezintiler vapmak için 
israr ctmeğe başladım. Ötesini artık 
dilşUnebilirRlniz. Meksika yolculuğu 
da benim fikrimrli. Eski bir dostum 
olan "Esperanza" nm kaptanı, beni 
davet etmiş, ben de Manuela'yı bir
likte götürmilstüm. Casusluk hakkın
daki bütiln iddialar laftan ibaretti. 
Estebon'un şahid olara c dinleneceği
ni görünce, işi bitirmek istemiş
tim. ÇUnkü. kovu bir katolik olan Es· 
tebon yemin edince, doğruyu sövliye
cekti ve bu doğruluğundan dolayı da 
mahvolacaktı.,. 

"Üç yıllık mahkfımiyetim sona e
rince, Nevyorka gelen Manuela ile 
evlendim; tsland hükumetinde orma
nın ortasında, yaşadığımız kUçlik bir 
ev satın aldım. Hareketimden dolayı 
zerre kadar pi,manlık duymuyorum. 
Bilakis, bunun gibi yalnız başıma 
yaptığım yolculuklarda, Manuele'nın 
eksikliğini, ona ne kadar bUyUk ihti
yacım olduğunu hissediyorum." 

Charlie sözlerine ufak bir fasıla 
verdi. Ben de bu arada kendisine çok 
mantıkr bir sual ıordum. kaşlarını 

çattı ve ha.na, 
"-Çıldırdınız mı siz ? Çocuk mu ? 

Allah göstermesin 1 Sonra halimiz ne
ye varır ? Bunu yapmak, derdi tazele
mek demekti. Belki buna önUmUzde
ki asırda imkan olur; ihtimal ki, o 
vakit de mümkün olmaz !" 

l 
isi ı~ ..... s f'ö "'il" .. ·ı 
~ " ...... .. "" ... 

Yerli antrenör yetiştirmek 
için açtlacak kurs 

1 MARTTA FAALİYETE GEÇİYOR 
Türk spor kurumunun yerli antre

n!:ir yetiftirmek kararı işte bu endişe
mizi tamamiyle bertaraf edecek ınahi· 
yettcdir. Yctll antrenörler yetiftikten 
sonra artık bir çok para vererek dışa
rıdan adam getirtmek kUlf etinden kur· 
tulacağız. 

Yerli antrenör yeti9tirmek üzere 
Ankarada açılmasına karar verilen 

k 1 ınart 938 de işe baglayacaktır. 
ura ahs. d'l 

Kurs için şehir stadyomu t ıs e ı • 

miştir. 
Namzedleri bölge bafkanları seçe· 

cekler ve tanzim edecekleri evrakı f~t
bol federasyonuna gönderece~.ler~ır. 
Bilhassa karakter ve ahlakları uz:erın· 
de ince tetkikler yapılacak olan bu 
gençlı:r arasından futbol federasyonu 
10 kişi ayıracaktır. Bunlar kursta beş 
ay çalı~acaklardır. 

Yeni antrenörlere kursun devamı 
müddetince 75 lira ücret verilecek~i~. 
Bunlardan kursu muvaffakiyetle bıtı
renler 150 liraya kadar maaş alacaklar 
ve gösterecekleri faaliyet ve iktidara 
göre ınaaJları ıık sık arttı~xl~caktır. 

Kursu, Viyanadan getırtılmekte O· 

lan baş antrenör B. Hir Linder idare e
decek ve kendisine g ne Viyanadan 
A kara bölgeıi içın getirtilen B. Ho· 
r s yardım edecektir. 

Türkiyede spor iljileri bir merkezden 
idare edıldi~i günlerdenberi gerek teş· 
ktl~t gerekse kulübler tarafından bir 
çok futbol antrenörleri getirtildi. Ço
ğu memleketlerinde iŞ;aiz: kalmış eski 
futbolcular olan bu antrenörlerden bir 
kısmı az zamanda bir şey yapamadan 
açtılar, gittiler, Bir kısmı da bir işe 
., adığı a!akadarlarca görülerek 

Y• · •. . · 
mukavelelerinin mıid~eu ı.ııunce mem-
lekc tlerine iade edıld ı lcr. . . . . 

içlerinde Bılli Hanter g~bı Tilrkıye· 
' lk f tbol tekniğini getırenler oldu. 

y e ı u b"l ·ı · 'bi cidden usta ve ı gı ı 
Pegnaın gı . . b 

ld . Bırı su veya u 
ahJiyetler de ge ı. . " . 

s beble digeri ıdarecılcrın çekış~ele-

Futbol umumi kaideleri 
Futbol federaıyonu ıon ıenelerde 

bir çok hükümleri değiştirilmiı olan 
futbol umumi kaidelerini bastırmış ve 
bölgelere dağıtmağa başlamıştır. 

Bundan başka, İngiltere federasyo
nunun hazırladığı: (futbol nasıl oy
nanır? antrcmanlar naaıl yapılır?) ad
lı kitabı da lngilizceden dilimize çev· 
rihnittir. Bu kitab da ba1tırılarak da
ğıtılacaktır. 

Atine muhteliti 

g~lecek mi ? 
Bayram gUnlerinde üç maç yapmak 

üzere memleketimize davet edilen A
tina muhtelitinin bu seyahati hakkında 
yunan federasyonunun cevabı beklen-

mektedir. 
Mali cihetleri ihtiva edecek bu cevııb 

müsbet geldıği takdirde Atina muhte
liti 12şubatta1.ımirde, 14 de Ankarada 
ve 17 ıtubatta letanbulda bu şehırlerın 
muhtelitleri ilt' karşılatacaktır. 

Ankara - lstanbul bu 
hafta karşdaşıyor 

Zincirli cami civarı; 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzba~ı Bizim taksi: 2323 -
Havuz başı: Birlik takıi: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN 1 l k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Uluı; M. na 

ıefer 
6.45 
7.15 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

14/ 1/ 1938 tarihli Le Temps gazete
sinin ikinci baş makalesi: 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı; M. na 

7.25 
7.10 

Mali vaziyetin bugün pek ziyade en
dişeyi mucib olduğundan - kati ve biri
birini itmam eden bazI emarelere ba
karak - artık hiç şUphe etmemek lazım
dır. Ciddi bir röfor gerginliğinin de 
gösterdiği gibi mühim mikdarda altm 
piyasadan çekilmiştir. Maliye nezare
tinin sirlarını bilmeğe lüzum olmaksı
zın iddia olunabilir ki bunun neticesi 
kambiyo tevzin sermayesi mevcudi
yetinin ehemiyetli nisbetlerde azalma

~;:~~ sı olmuştur. Yeni bir mali buhran be
lirmektedir ve bunun • politik sahada 

20.00 da akisler icra etmemesi imkansızdır. 
20.30 Bugünkü vaziyette her şeyden evel 
21.00 dikkate çarpan cihet, bu vaziyetin, 
21.30 halk cephesi hiıkümetince, altı aydan 

20
•
30 

fazla zamandanlıeri, radikaller idare-
21.00 sinde, mali bakundan yapılmış olan 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulua. M. na 

Ulus M. dan Keçioren'e 
Keçiören'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

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

7.00 
7.00 

takdire layik gayretlerin boş_a Çiktığı-
20.30 
20,30 m değilse bile, halk ~ephesinin varını-. 

Cebeci'den As. tabi. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

S, pazar'ndan Akköprü'ye 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 

6.30 

6.30 

7.00 

17.15 

7.15 
g,45 

oldugu neticelerin ne kadar güvenil· 
mez oJdugunu göstermektedir. 

Uluı M. dan Y enişehir'e 
Yeni&ehir'den Ulus M. na 

Şotan kabineıı, soıyalist sevk ve ida
retı kabinenin çılgınlıkları yüzünden 
kaçınılmaz bir hale gelen butıranı üze
rine, bilhassa bu bunranı önlemek ve 

7•10 tekerrürüne mani olmak üzere kurul-
Yenişehir, İıtuyon ve Bakanlıklara muştu. Jorj Bone, cesaret göstererek, 
her saatı beı cece muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk ıeferler lüzumlu teknik tedbirleri almış ve 
birer saat ıonra hatlar. Rambuyye beyanatı ile de arkadaşları 
Akfamları Uluı meydanından Yeni- maliye nazırının yapmağı tasavvur et

ıehlr'e ve Yeniıehir'den Uluı meydanına tiği tecrübenin musaid bir politik ve 
• ridecek otobUılerin hareket saatleri, ıine- sosyal hava içinde cereyan etmesi için 
maların da~ıhş saatlerine tlbidir. ne lazımsa her ıeyi yapmağı teahhüd 

POSTA SAATLERİ etmek ıuretiyle ona resmi surette el u-
Posta saat 19 a kadar İıtanbul cihetine mektub kabul eder. zatmış, mütesanid olduklarım bildir-
Taahhiltlil ıs o kadardır. mitlerdi. Bu kalkınma işinin muvaffa. 

TREN SAATLERİ kiyetle devam edeceğini her şey göste-
Haydarpaıaya · : Her sabah 8.20. Her riyor, ve - inkar edilemez - bu işe mil11 

akşam 19.15 ve 19.45 cumhuriyetçiler de i'tirak ve muave-
~~~· ~~!,;~~~~- ..... .ı ... ..;..~~lr~o_rlardı .Bövle. ol

duğu halde hadiseler işte meydanda-
Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse

ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedJr). 

Diyarbakır hattı : Herıün 
Zonruldak hattı : ., 
Kırıkkale)'• rayotobllı ., 

!1.40 
15.00 
115.05 

GÜNLÜK: 

Arabi - 1356 
17 Zll.lcade 

S. D. 

Rum! - 1353 
İkinci kinun 5 

S. D. 
Güneı 7 20 Akıam 17 10 

f'Skuruşla 
ı Aç bir çocuğu 

1 doyurabilirsiniz 
i Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi her sene olduğu gibi buse
ne de Ankara ilk okullarındaki za
yıf ve kimsesiz (540) çocuğa her 

gün axcak 6ğle yemeği verilmekte· 
dir. 

Bir çocuğun bir öğünlük yemeği 
beş kuruş tutmaktadır. Her vatan
daş kuruma beş kuruş vermek sure
tiyle yoksul bir yavruyu ıevindir

mek imkanım bulabilir. 

dır : buhran tehdidkir bir şekilde ge
lip çatmıştır, ve bilhassa hazine mua
meleleri ile kambiyo piyasasında mü· 
phede edileıbilmif olan terakkiler 
ciddt aurette tehlikeye girmiş bulun
maktadır. 

Bunun sebebi şudur ki - tekrar ede
lim - milli menfaati kendi politik ter· 
cihlerine Uıtlln tutan bir muhalefetin 
muavenet ve aahabeti ile, ekseriyet, tek
nik bakımdan ncyapılmaaı lazım geldi· 
ğini tayin edebilmif ise de, halk cep
hesinin atılgan kısmını te~kil eden 
marksist unsurların tazyikine politika 
sahasında mukavemet gösterememiş
tir. Şotan kabinesinin teşekkillü gü
nünden itibaren başlamış olan bu taz
yik, o zamandanberi gerek komünist 
partiıinin ve gerek ihtilalci ıendika
li.zmin yeni yeni parolaları veçhile ço
ğalıp devam etmiştir. Her hafta - hat
ta denilebilir ki her gün - bize yeni ye
ni ıiyaai &revler, iş mahallerinin itgali 
hldiseleri ve irredantizm tezahürleri 
getirmiştir. Bay Şotan tarafından va
dedilen medeni barı§ iklimi, hu geısen 
altı ay zarfında, hiç bir an tahakkuk 
edememiş, ve hatta tahakkuka doğru 
bir adım atamamıştır. Ve bu memleke
tin meknuz kuvvetleri olan ant iti
mad ve akıl ve hikmet ıayesinde vazi
yet iyileşir gibi görünürken, ciddi ü-

'""""'.,"""'"'"'"""" .. ""'""'- ~idler beslenmeğe başlanırken hemen 
hır ayaklanma, bir mutalebede bulun-

lstinye dok şirketi 

tasfiye ediliyor 
İstanbul, 

0

18 (Telefonla) - İstin -
ye dok şirketi umumi hevetl buiün 
toplanmış, şirketin tasfiyesine dair 

o n idare meclisi raporunu kabul et
mı ve şirketin Parlsten gelen murah

has azası Robin'le bir avukatı tasfi· 
yeye memur etmiştir. Şirket tesisatı· 

nın devir ve teslim işi~e yakında baş
lanacaktır. 

Düzeltme 

~a, bi~ emrivaki zuhur ederek her şe
yı alt ust etmiştir. 
Şunu ıöylemek lazımdır ki kabine

nin ıosyalist uzuvlan ve ikinci enter .. 
nasronalc tabi parlamento grupu ida
r~c~Ierı sol cenah müfritlerinin tazyi
kını azatlmağa veya 'izale etmeğe ça
lışmadıktan ba,ka bu tazyiki teşvik de 
etmişlerdir . 

, d .... kendilerinden ıstıfade 
rı arasın a tau• . • 
edilecekler i :sı ralarda memlekctımızı 

Muhtelit takıma seçilen oyuncu
lar diln hazırlık ekzersi.zlerini yap
mıılardır. Pertembe gUnU de son ça-bo' Dünkü Parti Grupu tebliğinde sol. 
hşmalarnıı yapacaklardır. Fut ıcu- dan birinci sütunun son satmnda 

..... Bu vaziyette htikümet otoritesi 
nasıl muhafaza edilebilirdi? bu otori
te, hükümet merkezinin hayatını kar
~a. karışık eden lmme hizmetlerı gre
vı ıle büsbütün sarsılmıştır. Bu yetmi
yormuş gibi bir de yeni Matinyon kon
feransı gelip çatını~tır. Böyle bir vazi· 
yett~ mali t_ehlikelerin baş gösterme
mesme ımkan tasavvur edilebilic mi i
d~.? ~endiı:ıizi toparlayıp işlerimizi 
duzeıtmenın ve maU ı;ahada pofaika
nm tt'kniği tekzib etmemesine çalış
manın zamanı kati olarak gelmiştir. 

Belki yarın geç kalınmı§ ola-:aktır. 

tcrkettiler. k'latı bu iş }arımız umumiyet itibariyle netice· 
Do' rt be.: senedir, spor teş 1 (yaprlamıyanların) kel'mesı· (yapıla-

" • · d · l' akat nin Ankara lehine olacağını ummak.. 
1 

üıerındc ısraua uuım~ı<t.a ,1 1
'. . 'u mıaynların) ve altınc• sayfanın gene 

antreaôıUn ıyısi ve ehlı bır tilrlu bu. - tadırlar. E~er takım iyi kurulursa tebll~e ait kısmında., soldan ikinci 
naımyordu . Nihayet orta Avru~I! ıu:- buna bizim de imanımı ~ vardır. Çiln- sütunun son &atırdan bir evvelki sa
bolunun en ileride l:ıulundugu bır kü Bükreş muhtelitini yenmek sure- tmnda ( meydanda ) kelimesi (mey
memleket olan Avusturyadan, feder~s- tiyle teknik kablliyetlerini ve ener- dan ) olarak çıkmıttır düzeltiriz. 

'ğ" b' öhret getır- jilerini gösteren Ankara takımı, her 
yonun tavı:;iye ettı ı ır Ş • ----------- ----

tı'lmektedı'r. Un•arız kı' bu zat, leten. 1- cihetten latanbullularla boy ölçüşe- ,. b' , ba$lı•ı ır fena te11düflc yanlıı çıkmıttır. 

l fı h 
. d ' r Eg" er bu da ı§e cek hale gelmiştir. Bu hafta Ankara. htanbul muhtelitleri cu-

en vası arı aız ı · 1 ••• · · .. dermek bir mese e martesı ve pazar günleri her haldt çarpışa-
yaramazsa, gerı gon . ·e· . , Bir izah : Dilnkll sayımu:da bölge futbol caklardır. Maç hiç bir ıebeble ecri bıraktl
teşkil etmez. Ancak gene bır kaıs s •-- ı afanhtının muhtelit takıma ıeçllen oyunc~- mıı değildir. Yanlı&lıiı öıilr dileyerek dil· 
bo~a gitmiş olacak.... lara aid tebliğini koymu&tuk. Bu haberın ıeltiriı • 

Fransa 
Japonya Çin'le sulh 

yapacak, f ukat ..• 
L!S Tan gazeteıi baf makale$indc 

Tokyo'da toplanan imparatorluk kon
feransından sonra japon hükümeti ta
rafından neşredilen beyanname hak
kında tefsirlerde bulunarak şöyle yaz
nn ktadır: 

"Çiııde vaziyetin inkişafı büyük nis
bette mareşal Çang-Kay-Şck'in tarzı 
hareketine bağlıdır. Filhakika Çang· 
Kay • Şek'in kumanda manivelalarım 
başka birine terketmesi ~rtiyle Ja
ponya merkezi Çin hükümetiyle müza
kereye girişmege hazır görülmekte
dir. 

Japon hükümeti imparatorluk kon
feransının kararlarını der hal neşret
memiştır. Çünkü mareşal'm Hankov'
da alman sefiri 'l'rautmann tarafından 
bildirilen japon sulh şartlarını kabul 
edeceğini ümid etmiştir. 

Şimdiki formülü muhafazayı 
tercih ediyor 

Lö Tan gazetesi Javonyanın Çin'e 
harb ilan edeceğini zannctmemekte ve 
şöyle demektedir: 

"Tokyo, Japonyamn Çine veya Çin 
milletine karşı harb etmemekte oldu
ğu takat Japonya ile her türlü teşriki 
meı:;aiyi sıstcmatik bir tarzcla reddeden 
Çin makamlarına karşı harekete geç
mek mecburiyetinde kaldığı tarzında
ki şimdiki formülü muhafaza etmeği 
tercih etmektedir." 

Çang - Kay - ~ek ııc ) apacak? 
J. OK)'O huKümc .. nın tcb1ıb1n<.1e, Pe

kin'deki yeni hükümetin tanınmasına 
dair bir telmih mevcud olması dikka· 
te şayandır. Bununla beraber Tokyo
nun bu hükümete tamamiylı.: müzaha
ret edece ğine ve Çindeki maksadları
nın tahakkuku için onu alet ittihaz e
deceğine ~üphe yoktur. 

Lö Tan hülasa olarak töylc demekte
dir: 

Çang - Kay - Şek, sonuna kadar mu-
kavemet etmekten ibaret olan kararı
nı muvaffakiyetle tatbik edebilecek 
mi, yoksa yerini japonlarla müzakere
ye giri~eğe mütemayil birine terket
mek mecburiyetinde mi kalacak? Asıl 
mesele budur" 

Almanya 
J ııpon ı:ıulh şartları 

Frankfurter Saytung yazıyor: 
"Çin hUkUmeti artık Çin - japon an· 

Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 

halledilmiı ıekli 

Soldan sağa : 
1 - En ileri dil teorisi 
3 - At ayak kabı&ı - Zehirli gaıdan ko-

ıunmak için kullanılır. 
4 - Blektrik takati ölçusu - Şiş. 
5 - Eski türk c.lilinde ruhani 
6 - Beygir - Bir not. 
7 - Çalfı - Maden tetkik arama ensti

tüsü . 
8 - Hatırlama - Uymaktan emir . 
9 - Vilbet - Üzümden yapılan bir içki 

Yukardan llia~tya ; 

1 - En ileri dil teorisi 
3 - At ayakkabm - Hiklye. 
4 - Yurd. 
5 - Eıki tUrk dininde ruhani 
6 - Beygir-Yemek . 
7 - Atadan oğla geçiş - İlivc 
8 - Sel gidince kalan - Sinada bir tepe. 
9 - Mahal - Yerde yürüyen 

Ilarhnı )CDİ hir saflın-.r 

Frankfurter Saytung gazetesi, Tok
yo hükümetinin Çin'le diplomatik mü· 
nasebetleri kesmek kararını tecssUr vo 
teessüfle kaydediyor ve diyor ki: 
"Harbın yeni bir safhası başlıyor. 

Bu safha daha şiddetli olacaktır. Tok• 
yo, geçen yazda doğru bulduğu ban' 
şartlarını şimdi ç<>k hafif buluyor. Ja· 
ponya açıktan açığa Asya kıtasının i
daresini istiyor. Çin, bunun kabul cdi
lemiyeceğini söylüyor. İki akraba mil
leti ayıran trajik anlaşmazlıkta hiç bir 
köprü tesis edilemez. 

Söz gene kılıca <lii :ıtü 

Bir kerre daha söz kılıcındır. Japon· 

yanın kararı Kanton üzerine bir taar

ruz demektir. Bu şehrin kaybedilme• 

si, çin'lileri daha itilafperver mi yapa

cak yoksa tek müttefikleri olan "im· 
paratorluklarının fevkalade geniş ol
ması"na güvenerek ümidsizlik cesare

tiyle mukavemette mi bulunacaklar. 
Bu cevab, bu harbın askeri ve siyasi a• 

kibetini ihtiva eder. O harb ki, mümey• 
yiz vasfı, devamının iki taraf iısin de 
zararlı olmasıdır. Japonya, bu kadar 
tehlikeye değip değmiyecegi meçhul 
gayelerini başarmak için yeni vasıta
lar feda etmeğe mecbur kalacaktır. Ja
ponyanın korkacağı şey bir hezimet 
değil kıymetli kuvvetlerin israfıdır. 

l\lançuko - Almanya ticaret 

miinm;cbetleri 

Börsen Saytung gazetesi de Alman
yanm Mançuko ile olan ticaret müna
sebetlerinin azalmış olmasından şika
yet ederek diyor ki: 

1937 ilkteşrininde Mançuko'nun me
riyete koyduğu ithallit kontrol usulü 
yüzünden alman ticareti büyük zarar 
görmü~tür. Eğer bu vaziyet d~ğişmez
se bir çok alman ithalat ticarethanele
ri Mançuko'da kapanmak mecburiye
tinde kalacaktır. Hayret ettiğimiz bir 
nokta varsa o da şJmdiye kadar alman 
endüstrisinin hakim bulunduğu saha
larda şimdi amerikan endüstrisinin yer 
tutmuş olmasıdır. 

Hayırsever bir 
vatandaşın 

yaptığı vasiyet 
tstanbulda Haliç feneri polis mer

kezi mürettebatından 921 numaralı Fa. 
ik'in kimsesiz vefatı ü zerine terekesi
ne mahkemece el konmuştu. Açılan va
siyetnamesinde: Emniyet sandığında· 
ki altı bin lira parasından dört bin li· 
rasını Bayburttaki muhtaç akrabasına 
yardım olarak tevzi eden bu zatın 
Darüşşafakaya 1000, HiHiliahmere 500, 
Vakıf gureba hastanesine 500 lira te· 
berrü etmek gibi yüksek bir insanlık 
eseri gösterdiği anla~ılmış ve bu pa -
ralar mahkeme marifetile yukarıda 
adları yazılı mileB11cselere gönderil
miştir. 

Acılara ve yokBullnra karşı şefkat 
ve himaye kanadını açmı olan bu ve 
emaali, mücueseler hakkında, yurd· 
daşlarca gösterilme&i beklenen insani 
alakanın çok güzel bir misalini taşı· 

yan bu hareket cidden öğülecck bir 
değerdedir. 

Kiiltür (larkta inhhıar J>avyonu 

İzmir, 17 (Hususi) - İnhisarlar 
idaresi Kültür parkta bir kapalı sa· 
tış poligonu yaptırmaya karar vermiş 
tir. Poligonun 15.000 liraya çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Fuar komitesi 
poligonun yerini tesbit etmiştir. 

İZMİR Enterna~yonıl 
Fuarına H ı1rlanın11 

20 agaastos 20 eylul 
1 38 3-7041 
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r Küçük ilAn 

Ş.~RTLARI 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
lki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 1 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 1 
neşredilecek bir ilin için 140 kurus 
ah nacaktır. 
Bir. kolaylık olmak il.zere, her satır 
kelıme aralarındaki boşluklar müstes: 1 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmahdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay-
nca 10 kuruş alınır. ı 

·---"-.... - ......... ____ .! 
,Satılık: 

Satılık arsalar - Yenişehirde SeUi
nik caddesinde Maliye şubesi karşısın
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-
misyoncu Hayri. 1-80 

Satılık aparlıman ve arsa: Yenişe

hirin en iyi yerınde t>ir apartıman ve bir 
arsa ehven fiatla satılıktır. Ulus'ta (N) 
rumuzuna müracaat. 1-243 

Satılık arsa - Elektrik şirketi 
karşısında 550 M2, 20 metre cepheli 
17 metre bina cephesi, uygun fiyat. 
Tel. 2181 1-254 

Kiralık: 

Kiralık müstakil kat - Kavakhdere
de fransız sefareti karşısında 4 oda su 
elektrik, havagazı vardır. 40 lira. Tele~ 
fon: 3843 1-164 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, hol, 
mutfak, banyo, Işıklar caddesi Necati 
okulu yanında. Telefon: 3301 1-236 

Kiralık - Yenişehir Selil.nik cadde· ı 
si arkasında Türe sokak 6 No. apartı

manda 3 odalı daire, - bir dairede aile 
yanında 2 oda - bodrum hatta müsta -
kil 2 1/ 2 oda. 1-310 

Kiralık - Kaloriferli, mobilyalı 
güzel bir oda banyo ile birlikte kira
lıktır. Adres : Yenişehir Atatürk 
bulvarı 57 B . Ali Nazmi Apr. daire 11 

1-337 

Çok müsait şeraitle devren kiralık -
Kalorifer, Sıcak su, 3 oda bir hol Ata
türk Bulvarı Ali Nazmi apr. No. 14. 
Ti. 3837 I-351 

Kiralık - Adliye sarayı karşısında 
ikinci noterin üst katı kiralıktır. Tele-
fon 3717 ye müracaat. 1-355 

Kiralık kat- Yenişehir Vali evi kar
şısında Çelik Kale sokağında 1 O numa
ralı evin üç odadan ibaret muşamba dö
şeli ve tekmil konforu havi birinci katı 

Acele satılık ev Yenişehirde kiralıktır. Üst kattakilere müracaat. 
İsmet İnönü ~cadesinde 4 No. lu ev Telefon: 2100 Necmi Belen. 1-349 
satılıktır. Tel. 2723 1-277 

Radyo Satılık - Telefunken mar
ka 5 lambalı radyo 90 liraya satılık 

Sağlık bakanlığı karşısındaki Çağa
tay sokağı ıs Prof Stenerwald'e mü
racaat. 1-331 

Kiralık mobilyalı oda-Atatürk cad
desi, Orduevi karşısı Sevim apartıma -
nı 3 No. lu daireye müracaat. 1-343 

İş arayanlar: 

Bir genç iş anyor - Orta mektebi bi
Satılık - 1smetpaşa mahallesinde tirmiş, lisede iki sene okumuş, askerli -

bağlara nezareti kamile ve tam konfor-
! 

ğini yapmış bir genç merkezde ve taş -
u 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar· rada iş aramaktadır. Ulus: M. 1. 1-357 
tıman ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 Bir evladlık - Beş yaşında bir kız 

Satılık evler - Emlak Bankası ar
kasında kanat sokağında (4,2, 8/ A 
dahi) Necatiye aid (4) numaralı sa
tılmazsa kiralıktır. Diyanette Ziyaya 
müracaat. 1-332 

çocuğu evladlık için verilmek isteni
yor. Ulus (H) rumuzuna müracaat. 

1-356 

.:!1111111 Göz tabibi 11111111. -Satılık- Seyahat hasebiyle · yatak : Dr. Esedullah Someren E 
odası ve misafir odası eşyası satılıktır : C b · H -- e ecı ast. Göz Mütehassısı : 
Atatürk Bulvarı. Cener apart. No. 7 - -

1
_

341 
E Balzkpazarz - Işıklar caddesi E 
: Trakya apartımanı 4 No. da 5 

Acele satılık ev e§yaaı - Kanape ta
kımı, halı, gardrop, aynalı dolap, karyo
la, radyo, ve saire. 

Yenişehir: Dernirtepe 26 No. Mimar 
Hasan Remzi apart. No. 7 Her gün Sa· 
at S ten sonra müracaat. 1-311 

Satılık bağ - Küçükesatta "20" dö
nüm, evli, bakılı, kuyulu, manzaralı o
tobüs durağı civarındaki bağ ııatılrktır. 

Telefon No. 2640 1-358 

Nakil: 

Nakil - Arar lisan mektebi, daktilo 
ve Steno kursları Yenihal arkasında 
Yeni Hamam apartımanı ikinci katına 
taşınmıştır. 1-364 

: Öğleden sonra hastalarını : 
: kabul eder 1-141E 
111111111111111111111111111111111111111111 

Dr. Kemal Arıcan 
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 No. lu dairede hastala· 
rını kabule başlamıştır. 3--0861 .................... _. 

r ... ... 
"" 

Zayiler 

ULUS 

, 24 

Dr. Raif GUrUn 
Göz hsstalıkları mlltebaa1111 

Zayi - 93 5 - 936 dcra yılı Ankara 
birinci orta okul 2 B. den aldığım 913 Hastalarını Bahkpazarında Ku-

yumcular sırasında No. 87 de 
No.lu tasdiknamemi kaybettim. Yeni - öğleden sonra kabul eder3-7036 

sini alacağımdan eskisinin hükmll yok- ı iİlll••••••••••••• 
tur. 913 No. lu 'Hayri Tomur. 1-362 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 

AKTiF 
Kasa : 

Altın: Safi kilogram 19.626,259 

Banknot 
Ulaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909 
Aluna tahvili kabil serbest 

dövizlel". 
Diğer dövizler ve borırlu kliring 

bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 

karııhğı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele· 

rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediya t 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari senedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karşılığı es· 
( ham ve tahvilit (itibal'i 

kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilit 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 

Tahvilit üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

15 İkinci kanun 1938 vaziyeti 
LİRA 

27.605.903.23 
16.632.350,-
1.128.268,74 45.366.52 ı ,97 

752.877.86 752.877,86 

9.118.729,56 

9.897.20 

21.719.732,67 30.848.359,43 

158.748.563,-

14.372.277,- H4.376.286,-

40.342.448,03 40.342.448,03 

38.818.556.02 
5.208.926,99 44.027.483,01 

68.610,15 
8.633.360,49 8.701.970,64 

4.500.000,-
16.836.611,28 

YEKON ı 335.752.558,2? 

Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve levkalide 

Huıuıt 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunmı 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 

bakiyesi. 

Karııhiı tamamen altın olarak 
iliveten tedavüle vazedilen. 

Reeakont mukabili ili.veten ted. 

vazd. 

Türk lirur mevduatı 

Döviz taalıhüdatı : 

Altma tahvili kabil dövizler. 

Diier dövizler ve alacaklı ldirin& 

bakl7elerl. 

Muhtelif : 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

PASiF 

2.105.112,40 

4.516.007,70 

158.148.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.648,92 

24.541.594,06 

YEKON: 

ltkonto haddi o/o 5 1,12 Altın üzerine ava.na % 4 1,12 - , -

LİRA 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.378.286,-

13.401.379,65 

24.543.242,98 

99.810.469,49 

335.752.558,27 

l Vakıflar Umum Md. 

Bina yaptı nlacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Manisada Halkevi civarında· 
ki vakıf ana üzerine yapılacak olan 
iki katlı ve iki kapılı bir kira evinin 
anahtar teslimi lngası 4-1-938 tarihin
den itibaren açrk eksiltmeye konul

muştur. 

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

3 - Evrakı keşfiyesini ve planını 
görmek istiyenlerin vakıflar Umum 
müdürlüğü inşaat Müdlirlüğüne ve 
Manisada vakıflar müdürlüğüne mü
racaat eder ve şartnameyi (23) kuruş 
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 
aayılı kanundaki '3-rtlarz haiz olma· 
!arı ve in'3-at müteahhidi olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6 - Muvakkat teminat (695) lira

dır. 

7 - Tekarrür edecek bedel haddi 
layık görüldüğü takdirde umum mü
dürlükten bilistizan ihaleyi katiyesi 
yapılacağı ilan olunur. (99) 1-245 

Bina yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Manisada Inönü bulvarındaki 
vakıf arsa üzerine yapılacak olan iki 
katlı ve iki kapılı bir kira evinin a
nahtar teslimi inşası 4.1-938 tarih.in
den itibaren açık eksiltmeye konul
muştur. · 

2 - Bedeli keşfi (9851) lira (12) 
kuruştur. 

3 - Evrakı keşfiyesini ve planını 
görmek istiyenlerin vakıflar Umum 
müdürlüğü inıaat müdürlüğii ve Ma
niıa vakıflar müdürlüğüne müracaat 

vakıflar veznesine makbuz: 

yatırılmış nakid olacaktır. Jilr 
ı• 

5 - Şeraitini görmek ister•" tJ' 
d• !erin ikinci vakıf apartınanın tf 

kıflar umum müdürlilğü varid•
1 

tahsilat müdürlüğüne müraoııatl~f 
(151) 

1 
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Kayın ve meşe traversi ahnacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat ve cinsleriyle mikdarlan aşa
fıda yazılı üç liste muhteviyatı kayın ve meşe travenler 28-1-1938 cuma 
günü saat 15,45 den itibaren sırasile ayn ayrı veya toptan ihale edilmek 
üzeri" kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın arınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin her listenin hizasında muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhJtlik vesikası ve teklifle. 
rini aynı gün saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 141 kuruşa Eıkitehir, lzmir, Ankara ve Haydarpafa vezne-

lerinde satılmaktadır. 

Eksiltme listesi 

Nu.: l 
2 
3 

Cinsi 

Kayın 

.. 
(Kayın 

(Meşe 

Mikdan 

111.000 
33.000 
6.000) 
3.000) 

Muhammen 
bedeli 

324.120 
94.710 
28.110 

Yağ ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

(91) 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

16714 80 
S98S so 
2108 25 

1-240 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarlan qağıda yazılı yağlar 
ayrı ayrı ihale edilırek şartiyle 27. ı. 938 perşembe günU aaat ıs 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 milteahhidlik vesikası ve teklif
lerini aynı gün saat ı4 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve H. paşa
da tesellüm şefliğinde dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat • bedel teminat 

Cins ve Mikdarı 
ŞUr§oför yağı 

lira lira 

250 Ton 
1100 ,, 
250 ,, 

300 " 

S2000 3850 

Rezidil yağı 
Mazot 
Petrol 100 ton prs gaz 

(78) 

114500 
17125 
47700 

Muhtelif tesisat ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 

6975 
1284,37 
3577,5 
1-223 

Muhaı:nmen bedel ve muvakkat teminat mikdarları apğıda yazılı 4 grup 
tesisat, ayrı ayrı ihale edilmek tartiyle 25. 3. 1938 cuma pnü uat 15 den 
itibaren sıra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satm alınacaktır. 

Bu iflere airmek isteyenlerin 8f8.ğıda ıöıterilen muvakkat teminatla
riyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde ko-

misyon reisliiinc vermeleri lizımdır. 
şartnameler parası.s olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa-

pda Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır, 
Muhammen Muvakkat 

Grup Isml 
ı - Oksijen ve asetilen tesisatı 

2 _ Muzayık hava tesisatı 
J - Kereste kurutma tesisatı 
4 - Tav ocakları ve havagazı tesiıatr 

(79) 

............ 
lira 

36.000 
3S.OOO 
17.000 
65.000 

lira 
2.700 
2.625 
1.275 
4.500 
ı-224 

Muhtelif ebonit malzemesi ah nacak 

D. D. y ol1an Satın Alma Komisyonundan: 

Yerli ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve iami aşağıda yuılr muh
telif ebonit malzemesi 2. 3. 938 çar§&tnba günU saat 15,30 da kapalı Hrf 

uıuliylc Ankarada idare binasında satın. alınacaktır. . 

B 
· · ek isteyenlerin teklif edılecek malın yerlı veya ecnebi ol

u ışe gırm k . .1 k • • ... 

d 
w .. h" ıarında yazılı muvak at tcmınat ı e anunun tayın ettı.ı 

uguna gore ıza . . . . . . . N fıa mu .. teahhidlik vesıkası ve teklıflerını aynı gün aut 
•esıkaları ve a , 
14 O k d k 

misyon reisliğine vermelerı lbımdır. 
,3 a a ar o d . . d H d 

1 
olarak Ankarada malzeme aıresın en ay arpap-

Şartname er parasız w 

d 
.. k şefligw inden dagıtılmaktadır. 

a Tesellum ve sev 
Yerli mala aid Ecnebi mala aid 

Muhammen Muvakkat Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat Bedel Teminat 

Lira Lira 
Lira Lira .... tsMt -

Vagon akümüUl.törleri 
için ebonit kutular ve 
nıuhtclif ebonit par 
S buk ve Javhaları. 

23365 

(92) 

1752,38 18SOO ı387,5 

1-289 

Muhtelif tezgôh ah nacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan : 

d l muvakkat teminat mikdarlarr aşağıda yazılı 9 gu-
M uiıammen be e ;: ihale edilmek prtlle 18-3-1938 cuma ıün~ saat 15 

rup tczıih, guru~ gu P d "dare binasında ve kapalı ıarf usulıle satın 
de tibaren sıra ıle Ankara a 

1 

alınacaktır. 
1 

• a agwıda gCSsterilen ırıuvakkat teminatlı ile 

B 
. 1 . mek istiyen erın ş l u ış ere gır . 

1 
Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekl fle-

k i lt° ıti ve sıka arı ve anunun tay n e 1& d ~ isyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
. . .. aat 14 de ka ar ,.om p c:1 rını aynı gun s k A karada malzeme dairesinden H. aşa a 

Ş • .. parasız olara n artnaıneı..r _. dağıtılmaktadır. (61) 
T esellüm ve sevk şcflıgınden Muhammen Muvakkat 

Tezgahın Cins ve miktarı 

1 V
e ı:nasa matkapları 

1 - Sutum u 
il - Radial matkaplar 

III - Şcping tezgahları 
IV - Varagel planya ahı 

V - Ufki delme ve freze tezg 

VI - Dik tornatar 
VII - Zımpara tezgahları 

VI il - Saç tczgihJarı 
IX - Kaynak aıakinaları 

bedel teminat 
Lira Lira 

43 adet S5000 
10 " 2SOOO 
ıs ,, 30000 
1 .. 20000 

1 " 
3 ,, 

31 .. 
11 ,. 
25 .. 

16000 
30000 
32000 
70000 
35000 

4000 
1875 
2250 
1500 
1200 
2250 
2400 
47SO 
2625 

~39 

UlUS 

Bina ve hela 
yaptırılacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Evelce ilin edilmit olan Ankara ga
r~nda r~vizörlük binası ile umumi heli 
bınası ınşaatı yeniden kapalı zarf U· 

suliyle ekıiltmeye korunuttur. 
2 - Bu i'lerin ke'if bodeli 430CO li· 

radır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı devlet demityol
larının Ankara Haydarpaşa ve 
Sir~eci veznelerinden 2ı5 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

3 -Ekliltme sı.1.938 tarihinde pa
zartesi günU aaat ıs de Ankarada dev
let demiryolları yol dairesinde topla

nacak merkez birinci komisyonca ya-
pılacaktır. • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiylc birlikte a· 
~.ğıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gun aynı saat 14 e kadar komisyon 
riyasetine tevdi etmiş olmaları la-
zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkimına uy
gun 3225 liralık muvakkat temimıt 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve prt
namede yazılı vesikalar 

c) Nafıa vekiletindcn muaaddak eh-
liyet vesikası. (108) 1-290 

Traverslik çam tomruğu 

alınacak 

D. Demiryollan Onuncu lıletme 
Müclürlüiünden: 

6.1.938 gi\nilnde eksiltmeye konu
lan 2500 metre mikibı travcslik çam 
tomruiu g8rUlen lilzum Uzerine yeni
den ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmu9tur. 

Vilôyetler 
Bina yaptmlacak 

Urfa Nafıa Direktörlüi6ndea 1 

Urfa villyetlnin cenub hududu tlze· 
rinde Babahat ve Harapnu mevkile· 
rinde yeniden in,. edilecek olan lkl A· 
det gümrük muhafaıa takım merkezi 
binuı "43196., lira "84" kuru' bedeli 
ke9if il.zerinden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmu9tur. 

l - Eksiltme 24-1-938 tarihine mU
sadif puarteai cilntl aut 15 de Urfa 
nafia mUdürllllU odumda toplanacak 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 
. 2 - Bu ite ald e•rakı fenniye: Pro
Je, mukavelename proj•l, ebiltme 
şartnamesi, fenni tartname, hUlba ket 
fiye, bayındırlık lflerl genel prtnamc
sinden ibarettir. 

3 - İki binanın muvakkat teminat 
miktarı "3239" lira "72" kuruttur. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarına 
aıağıdaki evrakı bağlamaları p.rttır, 

A - Yukarıda miktarı yazılı te
minat akçeslııin malsandığına yatı· 
rıldığına dair sandık makbuzu veya 
muteber bir bankadan alınacak te
minat mektubu. 

B - Teklif sahiblerine nafia ve
kiletinden verilmit asgari otuz bin 
liralık ehliyet vesikası veya mu
saddak sureti. 

C - Teklif sahihlerinin mensub 
oldukları ticaret odasından aldıklı· 
rı 937 senesine aid vesika veya mu• 
saddak sureti. 

D - İsteklilerin mlihendiı veya 
fen memuru olmuı veya bunlardan 
birinin bu ifin meıuliyeti fenniyeai 
ni deruhte edeceğine dair alacağı 

liralık bir kısım inpatı da kapalı ı:arf 
usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 24-1·938 tarihine milaa 
dif puartcai lilnil saat ıs de Kan na· 
fia müdilrlUiUnde toplanacak eksilt· 
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ı336 lira 
35 kuru,für. 

4 - Plan, kefif, mUnakau prtna
mesi, fenni flrtname bir lira mukabi· 
linde Kara nafiı mUdürlilğUnden veri
lecektir. 

S - latekli olanlar teklif mektubla
riyle beraber teminat mektub ve mak
buzlarını, nafia vcklletinden almış ol
dukları yapı ehliyet vesikası ve tica
ret odası kayıt, hüviyet verakasını mll· 
hürlü bir zarfa koyarak yukarıda yası· 
h saatten bir saat evveline ltadar lro
misyon reisliğine makbuıı: mukabilin
de teslim etmeleri veya posta ile gön· 
dermeleri. 

6 - Postada ~eçiken teklif mektub
ları komisyonca nazarı itibare alınını· 
yacaktır. İlk talibine ihale edilecek· 
tir. (124/69) 1-194 

Bina yaptırllacak 
Kapalı Zarf Uıuliyle Eksiltme ilam 

Gümüıane Nafıa Direktörlüğündn: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Gll· 
müıhane viliyeti Halkevi inşaatıdır. 

ltin keşif bedeli S5263 lira 78 ku
ruttur. 

2 - Bu iıe aid şartnameler ve cv
raJc 9unlardır. 

A - Eksiltme ,artnamcleri 
B - MukaYele projeli 
C - Nafıa iıleri yapılar ıeraiti 

umumi yeli 

-tf-... 

Enstitüler 
Avrupa ve Amerika ve 

lstanbul Dniversitelerine 
talebe gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama EnıtitÜ• 

sü Genel Direktörlüğünden 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek 

üzere 13 ve madenler için jeoloji tah· 
ıil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve 
Amerikaya ve kezalik jeoloji tahsili 
için 6 talebe de lıtanbul üniversitesi
ne gönderilecek ve talihler arasında 
müsabaka yapılacaktır. 

2 ~ Jeologluk müsabakasında 1 den 
7 ye kadar sıra ihru edenler Avrupa 
ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inci
den 13 üncüye kadar olanlar ise Ens
titü hesabına İstanbul üniversitesinde 
titU hesabına İstanbul üniversitesinde 
okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aıağıdaki şartları ha· 
iz olmuı lazımdır. 

a) Türk olmak. 

b) Maden ocaklarında çalışabilecek 
kabiliyeti ve sihhati tam olmak (Sıht 

muayene Ankarada yapılacaktı~). 
c) Olgunluk imtihanını vermit olan 

lise veya kollej mezunu olup fransı> 

ça, almanca, ve ingilizce dillerinden 
birisini okuyup yazabilmek. 

d) Yatı ı8 den afağı ve 25 den yuka
rı olmamak, 

4 - Mtıbeodlslik için müsabaka 3 
fUbat 1938 per19mbe, jeologluk için mil 
sabaka 4 tubat 1938 cuma günleri An· 
karıda M.T.A. enıtitüsUnde yapıla· 

caktır. 
D - Nafıa itleri fenni şartnamesi 
E - Huıusi şartname. Talebelerin imtihanda Ussu mizanı 
F - Keşif cetveli tahlili fiat cet· doldurmuf olmaları f&rttır. 

ı - Muhammen be.del tomrukların 
beher metre mikabı 14 liradan 35000 
liradır. 

veli. 
S - İıtcklilcrin arttırma ve eksilt- S - Maden mühendisliği imtihanı G - Proje. heaap, hendese, cebir, mihanik, fiıı:ilr. 
teahhUd senedi. 

me kanununun umumi hilkilmleriyle lıtiyenler bunları GUmllfhane Na· kimya n yabancı dillerden biri (İnp· 
kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye dair o- fıa MUdilrlUiilnde miltalca edebilir· lizce, fran11zca, Almanca). 2 - Muvakkat teminat 262S lira
lan maddeleri ve eksiltme prtnamesi ler Uç H 3 - Traveslik çam tomruklar Kan ahkimı k ve ra mukabilinde sarf alır. Jeoloıluk imtihanı: rivaırlye, (ben· 

na ve yu arıdaki yudı madde- 3 Ek ·1 ~ -orman mUdilrlUğünce oltu ormanla- · - 11 tmc kapalı zarf usuliyle dete, cebir) hayvanat, nebatat, jeoloji. 

dır. 

rrndan devlet demiryolları idaresi l- lerin icabatına riayet eylemeleri prt· yapılacaktır. flsik ,kimya ve yabancı dillerden biri 
çin tahsis edilecek maktalardan teda- tır. 4 - Eksiltme 2S ikinciklnun 1931 (inılli.ıce, fransı.ıc:a, almanca) 
rik edilecektir. Akil halde hiç bir mazeret kabul e- ulı güntl saat ıs de QtlmH• .. ane be- 6 - Tahsile gCSnderilccek olanlar i-

dilmez. l d' ~ rl 4 - Teslim yeri Kars istasyonun- e ıye dairesinde yapılacaktır. le de tahıil müddetleri kadar mecbur! 
da vagon üzerindedir. 6 - İstekliler bu lfe ıld evrakı fen- S - Bkalltmeye ıtrebllmek 1 in hbmete dbl olduklarından bu husmta 

5 - Talihlerin 2490 No.lu kanun niyeyi ve ,artnameleri Urfa nafla mU- iatenilen 4200 lira muvakkat temi!at mlWrellefiyetlerinl tenik etmek Usere 

du lu 
b r tubhlidrwne verecekler ve b 

hu"kum" lcrı' gereğı' · b d r ğünden iıtiyerek görebilirler. vermesi bundan ba"ka ticaret odasına • unun nce ıca e en vesa- :I' lçın de muteber kefil göstereceklerdir. 
iki haiz bulunmaları lazımdır. 7 - Posta ile gönderilecek teklif kayıtlı olduğuna dair vesika göster. t 

mektublaruun lhal. .aaatinden bir aa· meal. lazımdır. 7 - ıtiycnlerin nüfus hüviyet cüz· 
6 - 1.2,938 salı günü öğleden son· danı, hUanWıal varakuını, mekteb .-

- - el' •• _.. "D'lö!ı.-..-~"-~ ... -...,,_..~c;:_~t_-:e;::,:.!ı!,.:!.!li:!!~e kadar tkliltme komiıyonu- 6 - Teklif mektupları \;;karda badetnamMini veya bunların taadikli 
işletme mildtlrlilıwı binasında m"'•-- ~ &'" .. _ k • T-•u -IND mat ...... 8afttleft.4Ja1afoto1'-&ftdiJÜ• 

'

ekkil komisyond ih ı l 1 ca gecıkmelerden Clolayı komlsy li ka •·-a a es yapı aca- on evve ne dar Gllmüfhane Belediye çelerlni 29 klnunuaanl 958 cumartıeei 
• erın o. u kanunun ..uonunda ekıiltme komisyonu reis- gUnU öğleye kadar Ankarada M.T.A ~ından talibi · 2490 N 1 mesuliyet kabul etmeıı:. __ , 
32 inci maddesi mucibince teklif ( 98/73) ı-ı93 liğine makbuz mukabilinde nrilecek· enatitilıü genel direkt<Srlüğüne g6n• 

mektublarmı saat 14 de kadar komla- GllnırUk hıo.sı J•ptınlaeak tiı' .Poıta lle ıBndtrlltcek mektupla- demıeleri ve 31 kinunu aani 938puar-
yon başkanlığına vermeleri. Antalya Vlllyeti Defterdarlı • rnı nihayet 4 ncfl maddede yazılı aa- teli ıflnU srh! muayeneleri yaptırd• 

7 - ~artnamelcr 17S kurut muka- fmdan : ate kadar gelmit olması ve dıı ıı:arfın m&k Cbere aabahleyin tut ıo da Adliye 
bilinde idare veznesinden tedarik e· Kapalı qrf uauliJe okıilblM ilim milbllr mumu ile iyice kapatılmaaı 11• sarayı kartısmda M.T.A eruıtitüsU da· 
dilebilir. (60) ı-298 1 - 8kıiltnıey• koauluı it: An· snndır. Postada olacak gecllantler iresinde bulunmaları ilin olunur. 

talya gümrtlk blnuı lntaatı kabul edilmeı. (4099) S--7ı95 
Bedeli ketif: 7378ı lira 13 kuru9· 7 - lateklilerin Nafıa Vekiletin-Alôt ve edevat 

ah nacak 
tur. · den alınmıı müteahhitlik vesikasını Kirahk dükkan 

2 - Bu ite ait 9artııameler evrak hai• olınuı prttır. (216/140) 1-306 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Direk

törlGiüıulen ı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan ı 
Muhammen bedeli 20442 lira olan 

muhtelif alit ve edevat: ı.3.938 salı 

günil saat 15.30 da kapalı zarf usulü l· 
le Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerfo ıS33 .15 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettili vesikaları ve nafıa mtlte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat ı4.30 a kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpap· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dalı· 
tılmaktadır. (90) ı-260 

Sürat trenleri 
tarifesi 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

9unlardır: 

A - Eksiltme prtnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdırbk itleri ıcnel ıart· 

namesi , 
D-Hususl prtname 
E - Keıif çıtveli 
G - Proje 
~art~~mel:r Nafıa müdilrlüiünde 

ıHrulebılır. lstiyenler bu prtname
lerle evrakı (4) lira mukabilinde An
talya Nafıa MüdürlUğiinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 28-1-938 tarihinde 
• cuma • günil saat ıs de Antalya vi
llyeti dcfterdırhlında eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 - ~~•il.tme kapalı zarf uıuliy
le ve vahıdı fıat üzerinden yapılacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 4939 lira 6 kuruf muvak
kat teminat vermeleri bundan ba k 
a • d k" ' f A 

ı.2.1938 tarihinden itibaren: f&gı a ı vesıkaları haiz olup getir-
mtlcri lizımdır. Nafıa Vekiletindcn 

l - Sürat trenlerinde muteber 1 
1 

• ınmış yapı itlerine ait en a.ı 25000 
0 mıy n tenzilli tarifelere tevfikan li ı k · b 1 ra ı 'I yaptıiını ıöıterir mUt ah 

ı et almış olan alelum~m yolcular bitlik veaibaı ve yaptıtı i lıre e i-
trene bınmcden evvel ıstasyonlarda . . 

1 
a t 

munzam ücret tediye ederek sUrat bonservıı ve. tıcaret odası veıikuı. 
trenlerine mahıuı munıı:am biletini ~ - ~alıpler teklif mıktuplınııa 
almak f&rtlyle bu ~renlerde seyahat ekaıltmenın yapılacağı saatten laakal 
edebilirler. , bir saat evci komisyona getirip mak-

Sürat trenlerinde muteber bileti buz mukabili tevdi etmeleri ıarttır. 
~lmıyın yolcular hakkında biletsiz 7 - Hari~ten posta ile gönderile
muamelesi tatbik edileceğinden sayın cek teklif mektupları uat 15 e kadaı 
yolcuların her halde trene binmeden kabul edilir. Postalarda vuku bula· 
evvel biletlerini temin etmit olmala- cık gecikmeler ve nireden bir mesu· 
rı kendi menfaatleri iktizasındandır. liyct kabul edllmes. (5) 1-70 

2 - Sürat trenlerinde muteber 
olmıyan tenzilli bilet hamili yataklı 
vagon yolcularının sürat trenlerinde 
aeyahat etmek için tediye edecekleri 
mıanıam ücnt, umumi tarife ücreti
nin yüzde on iki buçutuna indirılır.iş· 
tir. (95) 1-241 

Bina ilavesi 
Kan N~fla DlnktlrHl...._ 1 

1 - lidırda yapılmakta olan hükU· 
met konatının 15000 ve 4000 Uraki ce
man 10000 liralık in,..tma Ubettn 
mezkQr inpatın baldyeai olan 173ı8,01 

Ankara Valiliği 

Raf yaptırdacak 
Ankara Vililiiinclea ı 

1 - Yüksek enstitümüzde bufonan 
bakkaliye dUkkinı 3.2.938 den 3 2.939 
wihine kadar bir ıenclik müddetlı a
çık arttırmaya konmuttur. 

2 - İhalesi 3ı.t.938 pazartesi GUnG 
saat 15 de rektörlük binasında toplanuı 
komiayon tarafından yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen senelik kira be
deli 600 liradır. 

Bedeli ketfl 576 lira 12 kuruttan iba
ret bu,lunın maliye vekaleti ıat işleri 
mildürlGlll mahzenine yapılacak aablt 
raf inşaatı 3ı-ı-938 pazartui gilnü sa
at ıs de viliyct binau dahWnde nafıa 
komisyonunda ihalesi yapılmak üsere 4 - Muvakkat teminat 45 liradır. 
pazarlığa konulmuştur. S - Parasız p.rtnanfe almak isti yen• 
Teminatı muvakkate (43) lira (ıl) ler enstitü daire mildürlUğüne mUra• 

kuruştur. İsteklilerin teminat mektub- caatları ilin olunur. (129) ı-288 
lariyle ticaret oduı veılkaaı ve Anka· 
ra nafıa müdilrlütündcn bu ite aid ol
mak üzere alacakları fenni ehliyet ve
sika~iyle birlik tözü ıcçen 1Unde nafta 
koınısyonuna gelmeleri. 
~una aid kcfif ve prtnameyi nafıa Elbi8e yaptırılacak 

daıresinde görebilecekleri. (122) Ankara Hukuk Fakültesinden ı 
1-263 Leyli talebe için 150 - ı65 takım 

Çadır alınacak elbise yaptırılacaktır. Muhammen be 

Ankara Vililiiinden : del 4g50 lira ve muvakkat teminat 

Nafia müdürlüğü için ketif bedeli 371 lira 25 kuruştur. isteklilerin prt 
3900 liradan ibaret bulunan 60 adet nameyi gCSrmek üıı:ere her gün ve mll· 
mahruti amele çadırı alınacaktır. İha- nakauya girmek için 21-ı-938 cuma 
lesi 20.1.938 perJembe gUnli aut 15 de, ıünü aut 15,30 da fır.külteye mUrı-
hükümet dairbinde daimi encümende caatları. (7) 1-72 
açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Muvakkat tepıinatı 293 lira 50 kuruı ~ ... ı••••••••••••• 
tur. latekllltrln teminat mektubu ve 
ticaret odasından musaddak vesikala
riyle, ihale günü, encümene gelmeleri, 
buna ald ketlf ve prtnuneyi nafii 
mildilrlillünde her gün görebilecekle
ri (4774) ı-51 

Kiralık ev 
Erzunım mahallesi Sa· 

rıkadı 8okağmda 44 No. 
in beş odalı bir ev kiralık-

,:!11111111111111111111111111111111111111~ 5 LOREL iARDl : tır. Vehbi Koç Ticarctevin-

5 Periler rında S de Osman A lana müraca-
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Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız ç~kiyorsunuz iştahanız yok, mutlaka 

H A S A N meyva özü 
alınız. Yarım bardak su içinde alman ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 

1t' 

40, dört misli 60 kr. 

\ . , ;:;:;..,. 
" r ,,.._. ::,.; .. -... 

"' - ,,.. .. '"". '? ...... . --" .~.:·" . .,,. ·. --
- I' :.:···:::· .. ::.: .... - ....... -

.•• :. . 1 
; . . ,• 

HASAN gazoz •• •• 
OZU 

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

Yakında ananas, ç.ilek muz frenk üzümü kayısı, ağaç çileği ne:vileri 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 1-54 

ULUS 

SPARTON 
38 MODELi 

Vehbi Ko~ ticaret evi TL. 3450 1- -210 

Yenişehir halkına müjde 
ATATVRK BULVARI No. 18 

•• 
TiCARET EVi 

Yeni açılan mağazamızda her çeıid elektrik malzemesi, ~ık 

avizeler, ampuller, bisiklet, motosiklet ve teferrüatı. Her yerden 
ucuz olarak tedarik edebilirsiniz. Radyo, bi&iklet ve moto&ikletle
rinizi müsaid taksitlerle alabilirsiniz. 

Sayın müıterilerimizin hem aldanmaması, hem de zamanla
rından tasarruf edebilmeleri için fiatla.r rekabet kabul etmiyecek 
§ekilde indirilmiş ve maktu yapılmıştır. Bu hakikati anlamak için 
bir tecrübe kafidir. Her çeşid elektrik aletleri tamiratı yapılır. 

1-361 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. - -
~ Satılık arsalar § 

Ankara Birinci İcra Memurlu- :; Etlikte yukarı kuyu yazısınd<: 
ğundan: :;Etlik ilk okulu karşısında ve al-= 

::tında bin metre murabbarndan jki= 
Haczedilipte satılmasına karar ve- §birt metre murabbarna kadar par-: 

rilen 6014652 No. lu bir singer maki. :sellere ayrılan arsalar satılıktır.:; 
nesi 24. 1. 938 tarihine müsadif pa- §~arçasma göre metreye k?n~lan:; 
zartesi günü saat 13 de Ankara bele- :fıyatlar her keseye elverışlıdır .: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
3 defa dişleri niçin fırçalamak lazımd 

Çünkü 
Hiç bakılma· 

mış di§Jcri bi
le kısa zaman~ 

da temizler, 

parlatır, sılıat 

ve taraveti ia· 

de eder. Gün

de iki defa 
Radyolin diş 

macunu ile 
fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğini a s 1 a 

kaybetmez. İş· 
te onun bu a· 
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki

şi daima ve yalnız Rad
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor· 
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artmıt
tır ve artmaktadır. 

Dişlerinizi daima 

RADYOLiN 
Diş macunu ile fırçalayınız 1-185 

Kohinor 
Size inci 
kokulu 

gibi dişler ve 
bir ağız temin 

güzel 
eder 

. .. :Babalarının üçte biri peşin alınır: 
dıye muza yede salonunda satılacak- -G · · 'k' d .. d k .. ·: -illırmmmrmrmm;;:;;m;;mm;m;m:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;~;;;;;;;;;;;;;;;;I 
tır~ Bedel_i müzayede % 75 işi bulm~- ~is~;ğ~ ~ö~::;~ı~ ~lt~n:~ık, ~:~:~~ ~lilllllllllliilıillııllllililflllillliilllilillllllllllliilllllllıillılıllifl ~ 

Baı, dit, nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlarmızı keser 
icabında günde 3 kB.fe alınabilir. 

dıgı takdırde 26. 1. 938 çarşamba gu- :lik taksitlere bağlanır. : = 
nü saat 13 de ayni mahalde kati satı- § Haritasını ve yerlerini görmek.: 
lacağından talihlerin oradaki memu- :pazarlık etmek için Etlikte birinci: 
ra müracaatları ilan olunur. 1-354 5bakkal otobüs durağı karşısında: 

PALAS --1-26. 
----------------:------:::------------------- :N. 128 Mühendis B. Fedduna ve: 

:vivanr Muhasebatta Muzaffer Ali; PAVİYONUNDA 

Bakırköy bez ve parnUk
·lu mensucat fabrikası 

T. A. ·sirketinden: 
Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle gördüğü-

müz fabrikamızın 85 santim enindeki kaput 

Kartal 

bezinin satış fiatını indirdiğimizi sayın 
müşterilerimize bildiririz 

36 Metrelik toou 25 To!'luk balyası 

732 kW'Uftur. 183 . Liradır. 

. Satış şartlarımız: 

Fabrikada teslim, parası peşindir. Birer balyaya 
Alivre satış yapılmaz. kadar satılır. 

İstekli .kaput tüccarlarının Bakırkö
yünde sirketimize müracaatları 

. Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

EKüreliye baş vurmaları. : 
:; Bu şartlar şubat sonuna kadar: 
:;yapılacak satışlar içindir. Vakit.:; 
:ten ve nakitten kazanacaksanız fır-= 
:satı kaçırmayınız. 1-350= - -i'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

llJi~I 
İmtiyaz sahibi ve Ba~muharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

-------
--

F evkalôde yeni P roğram 
Trio Naldy 

Avrupanın en büyük akrobalik dansözleri 

Miss d'Elwo ı Cia di Costan 
Lastikten kadın Dansöz "Fantaisiste,, 

Duo Berry 
Görülmemiş artistik dansözler 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara = Masanızı evvelden tutunuz 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ ~========================~ 

BUR LA BiRADERLER 
Ticarethanesi 

Ulus abidesi karşısında ve Mey dan Palas yanındaki 

KOÇAK HANI NA 
Nakleylediğini sayın müşterilerine arzeder. 1-360 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE BU GÜN BU GECE 

Lucien Barroux • Edwig Feuillere 
.1ııııı. Aşk - Güzellik ve heyecan filmi -

ve Railhu gibi üç büyük sanatkarın -- - KISKANÇLIK -temsil ettikleri - -- -- -- Baş rollerde : - --ASRİ lŞ ADAMI - -- - Robert Taylor - Barbara Stanvick - --- Aynca • Dünya haberleri 
Fransızca sözlü - --- -- Seanslar 2,30 • 4,30 • 6,30 gece 21 de .. - -

~ 
Ayrıca • Dünya haberleri -- -- -- - Halk matinesi 12,15 de - -Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 gece 21 de 

,,, .. ,,. 
LA DAM O KAMELYA 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubea~: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 


