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Mekteplileri ve halk heyetlerini kabul ettiler 

Eskişehire yeni getirilen 
suya isimlerinin konmasına 

müsaade etmediler 

Mühim 
.bir 
bilanço 

Necib Ali KOÇO KA 

Birkaç gün evelki "Ulus:• ~a çıka_n 
bir başmakale, milli servetın ıl~rleyı-
ini gayet esaslı malümat ve delıllerl e 

~esbit etmekte idi. Milli davanın en 
mühim bir noktasına temas eden bu 
meselenin ehemiyetinı daha ziyade te
barüz ettirmek için herkesin bu nokta 
üstünde durması lazımdır. 

Memleketin mali hayatında olduğu 
k adar , iktısadi hayatında da mühim 
bir hadise teşkil eden bu ilerleyiş, in
kılapçı Türkiyenin yüksek muvaffaki
yetinin en kati bir ifadesidir. Bir reji
ınin, ve bir devletin muvaffakiyetini 
b"ndan_..dalıa veciz. ifade eden his_l:!ir 
9ey yoktur. 

1933 yılındanberi muntazam bir au
rette yürüyen tahsilat. fazlalığı, 

b u sene çok bariz bir şekilde kendi
n i göstermiştir. Yedi ayda yüzde 71 o· 
ıarak ifade edilen bu rakamın bize gös· 
ıerdiği hakikat, üç bakımdan tetkik e-
dilıD&lidir: • 

ı - Bazı gelir kaynaklarında bir ta· 
Jum tadiller yapıldığı halde elde edilen 
bu faalalık evvela gelirin tahsil ve ciba
y etiDdeki elik.kat ve intizamı göıterir. 
Aynı zamanda n11lli gelirin geçınit yıl
l ara nisbeten mütezayit bir ıüratle 
y ükselmekte olduğunu ifa~e. eder. 
Y ergi tahsilinin en karakterııtık nok· 
ıa.ı c,ibayetin en az masrafla tam . .za. 
ınanmda yapılmasıdır. Cu~lu.~rıyet 
maliyesinin nihayet 14 ıenelık bır ça
lıtmadan sonra bunu. ~uvaffa~iyet~e 
baprmaıı hakikaten ıf t ihara deger bır 
feydir. . . 

2 - Vergiler.in kolayca tahaılı mem· 
l ekette iktısadi refahın baJladığının 
e n güzel bir ifadesidir. Her mcnıleket
te kopan iktısadi buhran biitü_ı:t ,u~ul 
ve kudre.tiyle tesirini devlet budceıın-
d e gösterir. . 

Çünkü: Vatandaş vennekle mükel· 
lef olduğu vergiyi muayyen zamanda 
edaya artık muktedir ola.mu. İfte .. b~
n un içindir ki vergilerin dörtte uçli· 
nün yedi ay zarfında ödenmeıi vatan· 
da,da her feyd önce ödeme kabiliye· 
tınin yükaeldiginin en güzel ve en doğ
ru bir delilidir. Cumhuriyet Tüı kiye
•İnin, yurdun mukadderatını eline al
dı&ı zaman, ne mü9kül prtlar içinde 
bulundu~unu burada tekrar edecek de
ğiliz. Yalnız bir iki kelime ile ifade e· 
delim ki, yabancı milletlerin sömürge 
ve ihtiraslarına en cazib bir mevzu sa
nılan bir memlekette, milli iktısad 
mefhumunu her turlü ihtiraı ve endi
ıeledn üstünde hakinı kılmak için, an
cak Kemalist bir enerji ve basirete ına
ıik ve sahıp olmak lazımdı. 

Devletimizin büyük bir sükunet ve 
t<!kdıre değer bir abır ve itina ile geç
miş zamanların yarattı1'ı, aşılamaz gibi 
görünen miışkiıllcri birer birer halle
derek refah yollarını açması ve milli 
iktisadı koruması, işte bu meaud neti· 
celeri meydana getırdi. Bizde büdce 
fikri meşrutiyetle birl_ikte doğmuftU. 
Mutlakiyct devrinde sultanların hu
dudsuz salahiyetlerini dainıa tahdid e· 
decek olan büdcenin kurulmasına im
kan olamazdı . .Fakat meşrutiyetin nis
betcn sakin geçen zamanlarında 1911 
de devletin varidat bütçesi 26 milyon 
du. Buna mukabil ınaı.raf 32 milyondu. 
Devletin büdce açıkları memleketin 
yüksek menfaatine uyınayan şartlar i
çinde yapılan istikrazlarla kapatıl.yor. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Eskiıehirdeki kurtuluı 

harbine dair bir cttmhurif et 
çocutunun anlatbğı destan 

Atatürk Ankara'Jan hareket ederlerken Ankara Garında 
lnönil iataayonu, 21 - Atatürkün rin şerefli k udilmünü hasretl~ bekli

t rcni dün g ece saat doku~da Eskişehir yorlardı. Tren durunca, yaf.11 I varol 1, 
ist asyonuna girdi. Keskin bir .oğuğa aesleri arasında bir alkıt tufanı kopt u. 
rağmen istasyon hınca hınç dolu id i. Atatürk vagonları penceresinde bu gü
B ilhaasa mektepliler, her yatta ve h er z ide ilim kafilesine iltifat buyurduk-
sınıftan mümessillerile Büyük Önde- (Sonu 5 inci sayfada) 

T eruel cephesinde 

Asiler çok ıiddetli 
hücumlar yapıyorlar 

Tayyare bombardımanları yüzünden 
bir çok kisi öldü ve yaralandı 

Bu ruimı Jıpanya'daki açlık ~e •elaleti çok canlı bir 
tar7Ala ilaJe etmıyor ma 7 f; 

( Yazm J. ~aca sayfada?). 

~~~~~,..,,, 

Fransız komünist partiıi lideri 
B. Thorez 

Fransada Şotanın zaferi 

Parlamento yeni 
.•. . : . ) 1 . -"~ ... - - . . ·'t·, 

kabineye iHif akla 
T • "I' '

0
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itimadını bildirdi 
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İdamlara, tevkiflere raOmen 
Paris, 21 (A.A.) - Şotan kabine

sinin bilinen şartlar altında istifası 
üzerine bugün tam sekiz gün oluyor· 
ki , parlamento reisi B. Heryo başba
kanın yapılmakta olan görüımelerle 
artık alakadar olmadığını bildirmi,
ti. Filistinde tedhiş hareketi 

şiddetle devam ediyor 
Kudüs, 21 ( A.A.) - Tethiş hareke

ti ,tazyikine şiddetle devam etmekte
dir. Kudüs harp divanı, sillih taşımak
tan suçlu bir ihtilalci hakkında idam 
cezası vermiştir. Polis, kooperatif şir· 
ketleri müf etti§i Rassel el Haldi is
minde birini tevkif etmiştir. Sebep bel· 
li değildir. 

Arablar Filistinin taksimi projesine 
karşı muhalefet politikasına devam 
etmektedirler. Arab yüksek komitesi, 
Onnsby deklarasyonunun tetkikinden 
sonra, Filistinin taksimine dayanan 
her türlü projelere kati surette muha· 

lif olduğunu teyid etmittir. 
Komit e, arabların istiklal hukuku

na tamamen riayet edilmesi lehindeki 
Bludan konferansı tarafından yapılan 
arab birliğinin dileklerini kabul etmiş
tir. 

Bununla beraber, komite tarafından 
nctredılen beyannamede, incili•Jeria, 
mukaddes yerlerin ve yahudi halkı ile 
diğer Filistin ekalliyetlerin menfaat-

Jeri meselelerini münasip veçhile mil· 
zakereye amade olduğunu bildirmek
tedir. 

Amerikan donanması 
Yüzde 20 nisbetinde 

takviye edilecek 

Amerikan donanma11ndan bir krulJaz.örün topları 

Bugün: 

16 sayfalık 
ilovemiz 

&OllES IOLTO 
Bu etüdde, Orta Asyada ya
şaımş olan ecdadımızın sa
lik bulundukları güneş kül
tünün bütün dinler üzerin
deki tesirlerini okuyacaksı· 
mz ve bu dinlerdeki adetlere 
aid mukayeseli resimler bu
lacaksınız. 

Bunun içinden JIJrt 

aaylalılı çoculı 

ilıtvemisi çılıanna 
\.. ' J 

( Y az.ın üçüncü saylaJa) 

Ankara - İstanbul 
halllnda bozukluk 

Bu yiizden seferler bir 
miiddet bozuldu, 
trenler gecikti 

61 numaralı ma~ndiz treni, evvel
ki giln, İnönü ile Bözhöyük arasında 
giderken vagonlardan birinin dingili 
kırılmıttır. Bu vagon ve arkasında. 
kinin yoldan çıkması dolayısiyle yo· 
lun bir buçuk kilometre uzunluğunda
ki mühim bir kısmının yol malzemesi 
harab olmuştur. Kaza haberi alınınca 
biri Eskişehirden, diğeri Bilecikten 
olmak ilzere iki Smeliyat katarı he
men hidiac mahline gönderilmit. der
hal yolun tamirine batlanmı§tır. 

Gecenin sıfırdan aşağı sekiz on de
rece arasında değltcn soğuğuna ve 
tiddetli dona rağmen biltiln gece ta
mire devam edilerek dün saat 14.45 
de hat tekrar aeyrüscf~re açılmıştır. 

(Sonu S inci sayfada) 

B . Şotan giyinmiş, fakat gene gel
miştir. Parlamentoda bugün tekrar 
toplanmıştır. Fakat kabinenin istifa· 
sı esnasında yarıda kalan görüşme. 
lere devam için değil, normal surette 
çalışmak için .• 

Celse açılıyor 
Reis Heryo kürsüye çıktığı vakit 

bütün tribünler ve mebus sıraları ki· 
milen dolmuştu. Bakanlar en arkada 
başbakan şotan olduğu halde biriblrl 
ardından salona girerek hükUmet sı· 
ra•ından yer almı,ıardır. Cel•e saat 
15.40 da açıldı. 552 mebus hazırdr. lo
tan kürsilye gelerek hükümetin, delc
lorasyonunu okudu. 

Müteakiben reis istizah takrirlerini 
okudu. 
Şotan hükümerin umumt politika• 

ıına dair yapılacak istizahlar husu
sunda meclisin emrine hazır bulun

(Sonu 9.üncü sayfada) 

Bugünkü maç 
Ankara - İstanbul muhtelit 
takımları hugiin Şehir 

stadyomunda saat 14 .30 
da karşıla acaklardır. 
Ya.zın: Beıinci sayfadadır. 

. .. ......................... Jllllll 

Türlii hesablar 
- Bugün gene kazandık ..• 
- Fakat nasıl? Sız 800, japonlar JOO 

kişi kaybetmişsiniz. 
Çinli dermiş ki: - işte onun içia 

kazandık, dlyorum ya ... Nüfus nisbet• 
'lerine göre japonlar daha fazla ziyan
f}adırlar. 

Hik§ye ve hesabın doğru olup olma
dığım bilmiyorum. L§kin her hald• 
eski zamanlara aid olsa gerektir. Çün• 
kü bu sefer çlnliJer, sarı ve beyaz, bit 
çok hükümleri haksız ~kardılar. N• 
generalleri, bonmarşe ask•r oyuncak• 
Jarr gibi, alınıp satıldı; ne de sivil 
şahsiyetleri, kendilerini kuklalar gibi 
oynattılar. Mançuri ve ondan sonraki 
tecrübeyi düşününüz: Japonlar ne 
cebhede bu kadar kan dökmüşler, ne 
de cebhc gerisinde bu kadar terlemiş
lerdi. 

En bitkin zannolunduğu sırada 
her gün bir harb destanr veren hakiki 
ispanya, ve tam çöktiiğüne hükmolu • 
nurken, bir ana arslan hamlesi ile ile
ri atılın Çin, dışarıdan milli şereflerle 
oynamanrn bir haddi olduğuna yeni is· 
batlar değil midir? Evet. maddi hesab 
1spanya'da Madrid'in ve uzak-doğuda 
Çin'in çoktan aleyhine idi : Fakat bir 
de manevi hesab, çok defa istatistik 
tedkiklerini altüst eden ısrarlı bir iç 
kuvvetler hesabı vardır ki onun neuce 
üzerindeki cesırleri kolayca ölçüle
mez. Milli müdafaa mukayeseleri ya -
parken, tayyareler, toplar, tanklar ve 
her türlü silahlar arasrnda, l n san 
denen silahın hususiyetlerini de ıınut
mamak l§zrm geliyor. Biz türkler bu 
hakikati daha yakından biliriz .• Fatay 
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Verimli • msan 
Muallimken talebemde, şimdide çocuklarımda gördüğüm zararlı bir 

alışkanlık: Yazıp bozmak; bir satır bozuk oldu mu hemen o yaprağı 
yırtmak; bir kaç yaprak yırtılınca da hemen o defteri kaldmp atınak •.. 

Bu itiyad, çocukla beraber büyüyor. Defterde, kalemde çocuk kadar 
küçük olan "yeni baştan" usulü, yaş ilerledikçe hayatın safhasına sira
yet etınektedir. Elbise, ev, evdeki İnsanlar, dostlar, arkadaşlar, bu kötü 
alışkanlığın tesiriyle durmadan değiştiriliş arzusu uyanUY,or. Ne fena! .. 

Bir şeyi yok etıneden düzeltmeğe alışmak da lazım. Başlanan bir şe
ye devam etınek ve onu bitirmek, insan iradesinin en verimli bir eseri
dir. Bunun zıddına biz, "maymun iştahlılık" deriz. Maymun iştahlı, me
sela bir atkı örmeğe başlar, bitirmeden başka bir işe geçer; bir kitabı o
kumaya koyulur, sekiz on sayfa bile okumadan onu atar, bir diğerinin 
yapraklarını karıştırmak ister. 

Hayatın her safhasında muvaffak olmak için, insanlığın uzun tec
rübeler sonunda elde ettiği düstur şudur: iyi başlamak, iyiye başlamak 
ve buna iyi bir yoldan devam edip bitirmek! Kıymeti ne olursa olsun, e
ser sahibi olabilmek için bundan başka çare yoktur. Başlarken her şey 
güçtür; ilk zamanda o güçlüğe katlanmalı. Devam edince ayni şey sı
kıntı verir; bu sıkıntıyı sineye çekmeli. Fakat eser bittiği zaman duyu
lan zevk, bütün bu güçlükleri, bütün bu çekilmiş sıkıntıları karşılaya
caktır. 

Bizzat hayat da bir eserdir. Ölüm gelip de insan gözlerini doğduğu 
dünyaya kapayacağı zaman "ben şu işi yaptım, şu kitabları yazdım, şu 
sözleri söyledim, §U insanları yetiştirdim, şu iyilikleri ettim. Şu kalble
ri kazandım'' diyebiliyorsa en büyük eseri olan hayatını itıninanla bi
tirınit olur. Bütün ömrü (yazboz) tahtası olanların bu saadete ermele
rine, verimli bir insan olmalarına imkan varını} Ha.san -Ali YÜCEL 

Sahte beşibirlik yapan 
kalpazanlar 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Şerafed
din ve Kemal adında !Si genı sahte 
&iynet altını yaptıkları için adliyeye 
verilmişlerdi. Bunların muhakemele -
rinc ağır eczada başlandı. Darbhanc
nin verdiği rapora göre bunların sür
mek istediği liralar sahtedir. 

Demiryolu tarifeleri konfe
ransına giden delegemiz 

İıtanbul, 21 (Telefonla) - Merkezi 
Avrupa devletleri arasında demiryol
ları tarifelerinin tesbiti için Peıtede 
bir konferans açılmıştır. Bu konfe· 
ransta devlet demiryoUarını tarifeler 
daircıt temsil etmektedir. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Eoirgem Kurumu genel mer
kezi her sene olduğu gibi bu sene de 
Ankara ilk okuUarındaki zayıf ve kim
ıeıiz (540) çocuğa her gün bir etli 11 -
cak öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocuğun bir öğünlük yemeği ek
meği ile beraber beş kuruş tutmakta -
dır. Her vatandaş kuruma be' kuruş 
yardım etmek suretile yokıul bir yav
ruya kan ve can vcrmiı olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 

bulunan kumbaralarına 
Bet kurut atmak suretile yapılacak 

yardım da bu güzel maksadı temin e -
der. 

Teşekkür 

Hayalı ucuzlatma tedbirlerinin 
lstanbuldakl Akisleri 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Hükü -
metin kaput bezini ucuzlatmağa karar 
vermesi ve hayatın ucuzlatılması için 
hükümetçe alınan diğer tedbirler bu -
rada çok iyi kargılanmaktadır. 

Evvelce pamuk ipliği almak için 
fabrikalara müracaat eden t~cirler ip
likle beraber bir mikdar da kaput bezi 
almağa mecbur tutuluyorlardı. Şimdi 
bu mecburiyet de kaldırılmış ve bu 
suretle tacirlerin memnunluğu daha 
çok artmıgtır. 

4 

Bozuk yiyecek satanlar 
İıtanbul,€1 (Telefonla) - İatanbul

da bozuk gıda maddeıi satan iki fırın, 
dört lokanta, bir balıkçı ve bir yağcı 
daha muvakkaten kapatılmııtır. 

Tamire muhtaç fenerler 
İltanbul, 24 (Telefonla) - Fener

ler idaresinin tahliaiycye devredecell 
120 fenerden bir çoğunun tamire mub
taç vu:lyette olduğu teabit odilmiıtir. 

Halkevinde 
konferans 

Bugün saat 17.30 da, halkevinin da
veti üzerine Ankaraya gelmiş olan, İs
tanbul ünivenıiteai felsefe tarihi o~di· 
naryilsü Prf. Dr. Ernat von Aıter (Ci
han görüıünün esas şekilleri) mevzulu 
mühim bir konferans verecektir. Pozl
tiveat ceryanın kuvvetli müıne•illc· 
rindcn olan Dr. Asterin bu konferansı, 
talebesi ve eıki uiatanı B. Nueret ta
rafından türkçcyc çevrilecektir. Bu 
konferanaa horkea &eleblllr. 

ULUS 

Yurdda 
trahom 
mücadelesi 
En kıymetli, en lüzumlu uzuvları~ 

mızdan biri ve belki birinciıl muhak
kak 1ı:i gözümilzdür. 

Göz haııtalıklarının içinde en fecii 
olan trahom bilhassa cenup ve şarki A
nadoluda birçok yavruların ve birçok 
ailelerin en derin acılarla hayata ebe
diyen gözlerini kapatmış ve onları 
görmekten mahrum bırakmıftır. 

Trahom mücadelesinin kurulması 
suretiledir ki memleketin en mühim 
dertlerinden birine yerinde ve zama
nında cevab vcrilmi§tir. 

Bu mücadelenin nüvcıi 1925 de en 
modern veeaitlc kurularak az zamanda 
lnki9af etmittir. Bugün Adanadan Si
irdc kadar uzanan geni§ bir faaliyet 
ıahaaında olgun netıceler veren, hal
kın en derin aaglık djleğini pek yakın
dan kar9ılayan ıoıyal bır tc9ckkül ha
line girmittir. 

Adanı, Gazi Anteb, Mara§, Malat
ya Urfa, Diyarbakır, Mardin, :::iiird vi
liyetlcri dahilinde medeni ve fenni e

oaılara müatenid bir programla çalı· 

ıan ve muktedir ıöz mütcnassıalarının 
idareıinde 13 diıpanıer vardır. Bun -
!ardan bagka köylerde dolaıarak has . 

• 
talarını taklb eden ıeyyar heyetler ve 
buralarda açılan 24 adet köy tedavi ev· 
!eri vardır. Hutahane, dlıpınıcr ve 
köy tedavi evlerinde gözleri huta va -
tandaşların gözleri muntazaman tedavi 
olunduğu gibi yatırılması veya ameli • 
yat yapılmaaı icab eden trahomluların 
yatırılarak tedavi ve ameliyatları ya -

pılmaktadır. Köy tedavi evleri köylü 
ile çok yakından temas eden ve onun 
ıztırabıru dindiren şefkat ocaklarıdır. 

Bu da cumhuriye t idaresinin köycülük 
proıramının tatbiki ve canh misalle -
rinden biridir. Diıpanaer ve köy teda -
vi evlerine kadar geleıniyen ve evlerin
de tedaviler! mümkün hastalara ken -
dileri tarafından tatbiki kolay ilaçlar 
şişelerle dağıtılmaktadır. 

Bundan dört beş sene evvel mekteb· 
!erde yapılan trahom istatistiklerinde 
bilhassa tark ve cenubi Anadoluda 
yüzde yirmi gibi pek acı bir nisbetle 
karıılaşılmıştır. Fenni ye lilyiki veç -
hiylc çalışmalar neticesinde bugün bu 
nisbet pek u bir had~ indirilmiştir. 
Bugün yeni körlük vakalarına rast 
gelmek nadir görülen bir hadise 
olmuıtur. Yalnız 1937 yılında 130,046 
b,aıta muayene olunmuş 2825514 has
ta iliçlanmış 21199 u hastanelerde 
yatılrılrnış 3823 hastaya da hastane· 
!erde ameliyat yapılmıştır. 

Trahom mücadelesi kurslan 
Trahomu mücadele rnıntakalarında 

çalışacak mücadele tabibi ve mücadele 
11hat memurlarını yetiştirmek ınaksa
dile her sene iki ay müddetle kurs a -
çılmaktadır. Bu kurslarda tekimül 
deraleri ve mücadele tatbikatı göste· 
rilmekte ve yetişenler muhtelif mın
takalardaki şehir ve kasaba hastahane 
ve d!spanıerlcrine memur edilmekte -
dir. Seyyar trahom mücadelesinde ça
lıp.tak aıhat memurları da bu teıkilit 
doktorları yanında tatbikat yapmak· 
tadırlar. 

Ankara borsası 

Acentalar birlifi 
aelıreteri bugiln 
İstanbula gidiyor 

B. Nedim Akçer 
Borsanın Ankaraya nakli için veri· 

len karar üzerine alakalı makamlarla 
görüşmek üzere şehrimize gelmiş olan 
borsa accntaları birliğ i sekre teri Ne -
dlm Akçcr, Baıvekilct ve Maliye Ve -
k3leti ile temas ederek borsa acentala
rının şükranlarını bildirmiştir. 

Başvekilimiz B .Cc!U Bayar, Nedim 
Akçer'e çok memnun olduklarını ve 
sclamlarlnın bütün borsacı arkadaşla
ra bildirilmcıini emretmiılerdir. Bay 
Celal Bayar, aynı zamanda yeni bir 
borsa binası yaplıması için lazım ge -
len bütün tedbirlerin bir an eve! alın -
ması için alakadar makamlara emirler 
vermi~tiı. 

B. Nedim Akçer bu gün htanbula 
hareket edecek ve arkadatlari!c temaa 
ettikten ıonra bir haftaya kadar tek
rar gelerek yeni açılacak boraanın tek• 
nik iglcrilc meıgul olacaktır. 

Kcndiıilc görUttüğUmüz sekreter, 
hükümct ve maliye crkanile vaki olan 
temaıından çok büyük bir mcmnuni· 
yet duyduğunu ve Baıvekilimizln ••· 
tamlarını telgrafa İatanbula bildirdi • 
ğlni ıöylemittir. 

Acentalardan hemen hcpı! Ankara
ya gelecek ve borsa itleri burada daha 
genit vu muntazam bir ıurettc idare 
edilecektir. 

iıe müshil karııınca 
meydana eroin çıktı 

lıtanbul, 21 (Telefonla) - Sükrü la· 
mlnde biri Haydarpaıada gübhell bir 
vaziyette dolaırrken muhafaza memur· 
!arı tarafından takib edildiğini hisset· 

miş ve cebindeki iki paket eroini yut· 
muştur. 

Sonradan Şükrüye müshil verilerek 
paketlerin içinde eroin bulunduğu 
tcsbit edilmi§, Şükrü mahkemeye ve -
rllmiştir. 

Mahalli idareler reisliği 
İç bakanlıkta tefkil cdilmeıi hak

kında Kamutayca kabul edilen ma
halli idareler. reisliği hakkındaki 
kanunun tatbik şekli etrafındaki ha· 
zırlıklara başlanınıftır. 
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Ankara röportajları: 

Ucuz hayat, panalı nayat .. 

Ankara armudu; Y eniıe 
Samanpazan 

• 
ve HAide kaça sablır ? 

Ankaraya yeni gelmit ve iti tchirde 
olan bir ahbab, Yeni9chirde ev bul
muştu. Bir arkadaş itiraz etti: 
"- Fakat en aşağı kırk lira fazla 

masrafınız olacaktır! 
11

- Niçin? 
u_ Bakınız izah edeyim: bir kerre 

ev kiraaından fazlalık, sonra otobüs 
parası, daha· sonra yiyecek ,içecek far
kı ... " 

••• 
Y cnişehirde ev kiraıından fazlalık, 

otobüs farkı; haydi bütün bunları ye
ni kurulan modern bir şehir farkiyle, 
işinize uzaklığın doğurduğu bir nakil 
masrafı mecburiyetine veriniz."' Fakat 
yiyecek, içecek farkı ne oluyor? diye
ceksiniz. 

Bir şehrin, beş kilometre farklı iki 
semti arasında fiat farkı nasıl izah e4 

dilir? dükkin kirası fazlalığı ile ve o 
kadar .... 

Burada bazı rakamlar okuyacaksı
nız. Bunlar, ayiıi cins, ayni kalite, ve 
ayni mikdar yiyıeceklerin, Ankaranın 
türlü semtlerindeki fiyatlarını göster
mektedir. Ve 936, 937, 938 aenesinin 
ayni günlcriııc aid olarak ... 

936 seiesinin ikinci kanun aynın on 
altıaında Suluhanda Yafa portakalının 
vasati fiyatı 7 .5 kur,tu. Halde bu vasa
ti İiyat 8 kuruı <>tuz para olmuttu. Ye
nit•hirde ne kadar bilir miıiniz? 10 
kuruş .. Bir malı, ayni vil8yctin ayni 
belediye huddulan içinde beş kilomet
relik bir meoafc farkiyle listede yüz· 
de yirmi be' zam görmektedir. 936 nın 
ayni gününde Ankarada pazarlarda, 
Samanpaazrında, Hamam önünde ve 
Benddereıindc taneai on kuruşa ola
rak Yafa portakali utılmamıı olduğu 
için, bu rakamları aldığnnız reamt is· 
tatistiklıerde bir kayda rastlayamadık. 

Portakal, Ankaraya Meninden Ada
nadan veya Dörtyoldan gclmittir; di
yebillroiniz. Şimdi bir de Ankara ar
mudundan, Ankaranın 6z endi malı 

olan Ankara armudundan ıniaal vere
ceğiz: Gene, 936 ıenealnin ayni günün
de Suluhanda Ankara armudunun en 
yükıek fiyatı 25; 1111 qağı fiyatı 10 ku
ru9tu. Ayni giln pazarlarda bu armud
lar 20 kuruta oatıldı. Halde vuatt fiyat 
35 di. Yenişehirde ise 37.5 .... Yani Su
luhanın en yiikaek fiyatından yüzde 
elli fazla ... Samanpazarında ise vasati 
fiyat 22.5; Hamamöni.indc 25, Bendde· 
resinde 20 ••. V c işte şehrin üç muhte
lif semtinin fiyatı, gene şehrin bir 
ıeınti olan Yeniş,elıirden yüzde elli u
cuzdur. 

••• 
Acaba 937 de de ayni hal devam et-

miş midir diye merak edersiniz. Bir 
ankaralı olarak, merakınızda haklısı

nız ve hatta bir Türkiye vatandaşı ola
rak .... Gene Ankaranın kendi öz malı 
olan armudundan misal vereceğiz: 937 

senesinin son kinun ayının on be 
günü, Suluhanda Ankara armudu 
kuruş arasıda satılmıştı. Vasati 
22.5 kuruştur. Halde vasat! fiya 
Yenişehirde 30, Samanpa.zarm 
Hamamönnüdc 22,5, Benddcrcsin 
kuruı ... Nisbete dikkat ediniz: Ye 
birde fiyat, Bcndcl1:resine 
yüzde elli fazladır. 

*** 
Rakamlarla sizi fazla metgul e 

den, bu sefer Amasya c1m1aı mi 
le 938 den de bir örnek vererek m 
yaıeınizi tamamlıyoruz. Tarih 
aynidir: Son kanunun on beşi. S 
handa Amuya elmasının en yüksek 
tıı fiyatı 30, en düşük on bir kurut 
Vasati 20.5 ... Halde vasat! fiyat 
Ycnlşehirdc 37.5; Samanpazarında 
Hamamönünde 22.5; Benddcr .. · 
22.5... Yenişehirle, Samanpazarı 

Bendderesi arasındaki fiyat farkı Y 
dc ellidir. 

••• 
Yukarda okuduğunuz rakamlar, 

işlerle aJakalı dairelerin ~esblt etti 
rakamlardır. Bu misalleri, bütün yiY 

cek ve içecek maddeleri üzerine t 

mil edebiliriz. Sebch hep aynidir. 1 
semt arasındaki fiyat farkını izah 

den, dükkan kiralarının farkın 

gayrı ne gibi bir sebeb bulunabilir? 
Bundan bir kaç sene önce hayatı 

cuzlatıcı tedbirler düfünülürken 
zar yerlerinin kurulması bir çare ol 
rak tavsiye cdilmi9ti. O zamarı mcaü 
ketin muhtelif yerlerinde ve bilh_. 

büyük şehirlerinde açılan pazarlar bl' 
yat ucuzluğu için faydalı birer amil ol
muştu. Bugün Ankarada haftada bCt 
gün muhtelif semtlerde, lımetpatJ 
mahallesinde, Haınamöııiinde, Kalcdlı 
Cebecide ve Yenişehirdc pazar kuıııl' 
masının ıebebi de budur. Bclediy 
zin, kapalı pazar yerleri yapmak 
rmı vermi§ oı......_ bu tedbirin 
bakımından faydalı olduiu yolundl 
güzel bir delil olarak aöyleycbiliriz. 

Hayatın ucuzlamaaının gUnün rotf' 
zuu olduğu son zamanlarda, iç m!lb" 
delenin tanziminin ne euah bi~ da1' 
olarak kar,nnmia olduğunu bu i1'i 
semt arasındaki fark ne güzel ı...tı r 
diyor! ... Ankarada da şubcai olan it' 
tanbullu bir miless .. enln lstanbuı.ı. f 
kuruşa verdiği bir malını, Ankarall' 

7.5 kuruşa satması ve TUrkiyenin iç tr 
raflarında İzmir üzümünün Hambıııi 
fiyatına sürülmesi, bu işin pek 5ok olaO 
misalinden iki tanesidir. 

Vilayetler büdcelerinde 
yapılacak münakale 

Müptela olduğum (Tifo, tıfüs) gibi 
çok mühim bir hastalığım esnasında 

hayatımla çok yakından ve derin bir 
samimiyetle alakadar olan kıymetli 
valimi& Bay Nevzat Tandoğana ve be
ni muhakkak olan bir ölümden kurtar· 
mak suretiyle hayatımı kazandıran ve 
hastahanede kaldığım müddet zarfın
da fevkalade nezaket ve azami feda
karlığı esirgemiycn ve istirahatıını ta
rifsiz bir surette temin buyuran Nü
munc hastahanesi baf hekimi aayın B. 
Şükrü Çapçı, kıymetli doktorlarunız· 

dan Sellhi Vehbi, İzzet, Alacddin ve 
İhsanla 1ı8f henl§ire Fahriye, hemşire 
Saffet Melinin ve meaai arkadatları

na sonsuz minnet ve şükranlarımın 

yükııek gazetenizle bildirilmesini ıay
gılanmla dilerim. 
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İç bakanlıkta aıütetckil viliyctlet 
büdceleri tetkik lı:omiayonu Airı. />• 
dana, Elazığ, Amasya, Kocaeli, Tlll'' 
celi, Bolu, Ankara, Kır,.,hir, AydıJlo 
Kırklareli, Malatya, Burdur, Marııto 
Çorum, Çankırı, Tokta, Ordu, Muıtıa. 
!aparta, İstanbul, Rize, Van, Si....., 

Seyhan, Urfa, Afyon, Zonguldak. 
vilayetleri hususi idare büdcelerlıld• 
yapılması istenilen milnakalcyl kabııl 
ctmi9 ve hazırladığı kararname pto" 
jcsini yüksek tasdike arzedilmek 11• 
zere batbakanlığa vermi,tlr. 

Ankara: Vilayeti umumi meclis aza
l\ Şerefli koçhisarlı 

Rıza Sumer 
1--413 

Hukuk llmini Yayma 
Kunımunun 

Bu yıl için tcrtib ettiği ıcri kon· 
fcranaların bctincisini bugün 

Ankara Halkevinde 
Yükıek Ticaret Mektebi Profe· 
sörlerindcn B. Suphi Nuri İleri 

verecektir 

Mev:ııu: Türk.iyede ecnebi
ler hukuku ve ezcümle sta

tü - personel nazariyesi 
Konferanslara ·davetiyesiz her

kes girebilir. 

Nobel sulh mukafah 
Stokholm'dan gelen bir telgraf: 

"lsveç mebusları arasında dün, No
bel Sulh mükafatına N egü!lü nam
:ıed gösteren listeler dolaştırılmış, 
ve imzalanmrştır. Bu listeler, pek 
yalunda Nobel sulh mükafatım ve
recek olan Norveç parlamentosu 
Nobel komitesine tevdi olunacak
tır.,, 

Habeş harbinin bütün safha/arım 
Adova'ları Aksum'ları, Hararları, 
Adisababa'larr ile hatırladınız mı ? 
Toplarr, makineli tüfekleri, tayya
releri, bombalarr, motorlu kıtalıriy
le ilerliyen modern bir ordu karşı
sında fitilli tüfeklerle yurdlarını 
müdafaaya kalkışan ve pek tabii o
larak aç buçuk günde pes diyen 
bir milletin kırallar kıralı Negüs, 
nihayet, Filistine, FJ/istinden de 
Londraya kaçtr. 

H arbın manasını çok iyi anlamış 
ve isti/Anın dehşetini bütan fecaa
ti ile tatmış olan bu top sakallı, 
kuzğuni hükümdara şimdi Nobel 
sulhmükafatım vermek istiyorlar. 

Endülü!lün son hükümdarı Ab. 
dullahüssagir ispanyolların eline 
düşen son şehrin kaqısında hün
gür hüngür ağladığı :ıaman, Anne
si ona : 

- Memleketini erkekler gibi 
müdafaa edemiyenlere, işte biJyle 
kadınlar gibi oturup ağlamak yara
şır 1 dediğini rivayet ederler. 

Negüs, Adisababadan kaçarken 
ağlamış mıdtt, ağlamamış mıdır, 

bilmiyorum. Fıkat baaa, lw~ meb-

us/arının yukarıki teşebbüsleri, o
nun için için dökülen göz yaşlarını 
silmek gibi geldi. 

Ve yabud da dinamiti icadederek 
beşeriyetin başına yeni bir bela aç
mrş olan Nobel'in ruhu, bu mükafat 
verilecek olursa. Negü!le hal dili· 
le ~u siJzleri s6ylemiş olacakt11 : 

- Senin tacını, tahtını, malını, 

mülkünü, memleketini kaybetmeğe 
biraıı; da ben sebeb olmuş sayılırım • . 
Şu bir kaç bin lirayı al da bir kaç 
sene daha geçin ve kusura bakma. 
Bakalrm, ne olur, ne olmaz/ gece
ler gebedir; Eyyam ola, yel e
se .. .,, -T. !. 

OwbiU ıoförleri! 

lıtanbuldaki otobüı ıoför ve bi -
letç.ileri ıünde on aekizer aaat ça
lıttıklarını ileri ıürerek it daireıi· 
ne müracaat etmiıler. 

On ıekiz aaat çalıtmal<, bir inaan 
İç.İn yıkıcı yıprandırıcı bir ıey. Bu 

adamlar, ne Z8DMIJ1 dinlenecekler, ne 
zaman çoluktan, çocuklariyle konu

şacaklar? Fakat bütün bunları bir ta· 
rafa bırakınız. Bu otobüı ıoför ve bi

letçileri htanbul'da her ıün ııayı11 
biraz daha artan otobüı davilanru o. 

kuyup meılelri bilıilerini arttırmak 
için ele vakit bıılamıyac:aklır! 

Kalkınma 

"M..nlelı:etten haber'' aayfumı ıade 
okurken değil, baflıklanna ıöz ıez
dirirken bile bir kalkınma, bir ilerle
me hamleıi içinde bulunduğunuzu 
hiuediyonwıuz. Meıela dünkü aay
fada biribirinin altında ıu baflıklan 
eörmüııünüzdür: "Erzurırm beledi
yesi çalıııyor", "lzınir köylerinde te
lefon", "Erzurumda elektrik''• "A· 
dana' da tayyare hanı an", 

Kaloriferler 

Bir okuyucumuz, ıönderdiği bir 
mektubta diyor ki: "Konforun mede
ni hayat için ne kadar lüzumlu bir 

ıey olduğuna ıüphe yok. Onun için 
iç.ine bir soba kurduracağınız bir 
apartımanda otunnaya, kaloriferli bir 
aparbman tutmayı, bunun için de 
daha fazla para vermeyi ıöze alıyor
ıunuz. Lakin, dııardaki hararet dere

cesi 11fırdan qağıya ilerledikçe bir 
takım apartım.anlann içeriıindeki ha
raret de düıüyor. Sonra, bir takım 

taoarruf heoablan yüzünden, istedi
ğiniz zaman od'anızda aradığınız ılık 
havayı bulanuyorıunuz. Kalorifer, 
bu ıuretle alıcıdan alınan tabldot ye· 
meği ıibi, her zaman ıizi tatmin ede
miyor. Halbuki kalorifer, bir ıüı de· 
ğil, bir ihtiyaçtır. Ev aahiblerinc bu-

nu habrlatamaz mısınız?', 

Eğer böyle yapan ov sahibleri 
varsa, biz de onlara onlann kiracısı 

olan okuyucumuzun dileğini bildire
lim. 

Tutıılamıyan sö:ıı 

Bundan on ıene önce lngiltere'· 
de on genç kız bir toplantı yapıp ara· 
lannda, itleriyle ıüçleriyle meıgul 

olmağa, kendilerine yapılacak bütün 
izdivaç tekliflerini kabul etmemeğe 

ve on oeno ıonra tekrar toplanmağa 
karar venniılerdi. 

Bu on kız, ıeçenlerdo bu toplantı
yı yapmıılar; fakat ancak, içlerinden 
üç kızın on yıl önce verdikleri sözü 
tutabilclikleri ıörülmüıtür. 

Bana öyle ıeliyor ki bu üç tane
ıine de hiç bir talib çıkmamııtır da 
ondan. 

Yerlere tükürenler 1 

Nevyorka ıiden Aktam muhar
riri, orada ıöyle müdhit bir ilan 

ırörmüı: "Yere tüküren 500 dolar 
para cezası ' ... ":"ir, bir aeneden iki 
seneye kadar hapsedilir.,, 

Aynı ilanı biz, meala, lıtanbul
da köprü batma asıp tatbik etaey. 

dik, bir aene içinde, muhakkak, 
bir kaç tane aııma köprü yapabi
lir, bir ıehir kuracak kadar yer is
timlak edebilirdik. 

Yalnız ıu var ki mevcud h.apia
hane]erimiz, o zaman, ihtiyaca ki.

fi gelmezdi; gene aynı paradan 
tahaiaat ayırıp bir kaç yeni hapis
hane de yaptırmağa mecbur olur
duk, 

Muğla kazalannda yer 
sarsıntısı 

Şehrimize gelen malQmata göre 11t~1 
gün Muğla'nın Fethiye, Marmarıa. 
Köyceğiz, Datça ve Bodrum ka:ıala" 
rında bir yer sarsıntısı olmuttıır· 
Yalnız Marmaris Kayma1camhk ııt• 
nasının divarları üç yerinden çat!•• 
mıştır. Başkaca bir zayiat yoktur. 

H AV A 

flW7tl 
Ulukışlada sıfırın altında 

20 derece 
Dün 9ehrimi%de hava az bulutlu ., 

aakin geçmi§, Ilı gündüz sıfırın us· 
tünde 1, gece sıfırın altında 11 der<" 
ce olarak kaydedilmiştir. DUn yur~~~ 
prk, cenubu şarki ve Karaden••.1 

9ark ıahilleri yağışlı, diğer bOt~ 
mmtakalarında kapalı ve sisli ğeÇ 
miştir. Yağı,ların kare metreye b; 
raktıkları su miktarları Rizede 2 ' 

ıı:r· Orduda 18, Muıta 16, Yanda 11, 
ğ ~· zurumda6, Giresunda 5, EJAzı 

Karsta bir kilogramdır. f. 
Dün en düşük ısı Ulı.kışlada ıı 1 

rın altında 20, en yüksek ısı da ııo6' 
ruında ıııfırın üstünde 14 derececllt• 
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ispanya vaziyeti 
Gönüllüleri ıeri çaill'lllak için 

Lonclrada içtima eden karqmazlık 
Çinlilerin resmT tebliOi 1-lb f llosı 

lıhlye edlllyor i:.:~~E Cinliler sonuna kadar 
ebemiyetli noktan olan T~'e 1'~1 d ki Neyyork, 21 (A.A.) - Nevyork 
hükümetçilerin muvaffakıy~t 1 ır müdafaa e ece er Herald Tribune )'UIJOI': "Denia inp-
taarruzu ile baflayan ~ ~.~ atı prolf&llU hakkında beyanatta bu • 
,_Atın .::-•• • ve ebemı,..tııu ...,_ 
aa ......-. lA _.ı_ . • lunurken Runelt, amerikan bahri-. 
için ıunu hatırda tutmak az_..: Hankeo, 21 (A.A.) - Çin bi1küme • kadar müdaf• edecek ve bu prenaıb. . . . "ki . • ı--
Franko ve diier ıeneraller 1936 ... • tinin resmi tebliii: Temmuz 1937 de lere uymıyan her türlü ıulb prtlarını lllllll ~~ tonaJ nitbetinin ~de 
nesi ı.mnusunda bülriimet• ~d .. ~- çıkan ve Çin-Japon barbınm bqlan· kati olarak reddedecektir. ~ nilbetlnde .arttınhnsaını iatiye
llha aanldıldan zaman. Madri u- gıcını tetkil eden Lukifiao bldiaeain. Meını o~yan tep~llerin yap- ~· Bu teklif bir _milyar dolar aar
kümeti büriiD müdafaa va~: den beri Çin hüldimeti, entemuyonal tıklarına ıelınce, bunlar Japon ukeri fıyle yi1a 1rMlar yenı ıemi inpanu İn· 
daa mahrumdu. 1..,anJ'• hükumeti, kaideler dairesinde ber aa ıulba huır makamlarının elinde bir lletten hapa taç edecektir. 
Franlro'n• " ltal,.a'am ~mat~ olduğunu ilin etmekte~ fariğ. ol~· bir teY olmadıklarmdan ıerek Çin bil· Rusvelt bilbıuı üç nrbh lnpımı 
Jutalaruu, talim ,,. t~ıJ'e ıorme- mııtır. Fakat japonlar dıpl~0tık mu· kümeti ıerek diler devletler nazarm- iatiyecektir. Bu ıuretle sırbhlann •· 
IDİf milia aakerlerile" ":.~k ~~ zakereleri iıtibfaf ederek Çın e kartı da bilkümaüz kalacaktır. dedi yediyi buı.caktır. Bundan maada 
leketlerdea akm ec:len ıönüllülerl mütecaviz politikalarının programını Tiyençin' de bir lıôdiae 2 tayyare cemieiJ 3 büyük kruruör 
kartdadı Franko'cular, ltal,.anm ve genitleterek denizden, havadan ve k• Tiyençin, 21 (A.A.) -10 Çinli inci· 4 hafif kruvuör, 30 muhrib, 5 deniaal· 
Al ~'nın ,.arcbmile bir darbe~~ radan muum Çin milletini imhaya de· liz mıntakMına girerek Mançuride es- tı ve 50 muavin cemi yapıl-···nı tav· 

many • ..1....:-.-.Jdenna 1 b ç· h ·· -lapaAya laükümetİlll U9'"" .. -- vam etmitlerdir. Binaena ey ın .~ • ki çete harblerini idare etmif olan ce- siye edecektir. 
• --.:.ı.,di. Bana muvaffak ola· k'ı.-...ti kendisini müdafaaya ve dut- neral Litunun evine &itmifler ve gene· 

sanneuumr k A barek&t• uun;; • • "lihl ka Yeni knavuörlerden betinin 43 ve· 
mayınca Franko. aı en manın ıilihla tecavüzüne ıı a l"J1 rali görmek i•temiflerdir. Generalin ya45 bin ton olarak İnfA edilmeli de _,._L:-..: mertebe aüratle niha~t k ·-•ı. mecburiyetinde kalmııtır. Hankovda oldutunu ötrenince derhal 
~- - ~- m~~& 

-L ;..-. ficldetli taarrUS• •-·•· Son aylar içinde bir çok Çin ,ehir • kartılarmdakilere tabancalarla atef et· 
•--- .,-- •• · kaha b" da · F anko'cular 19..,.. ...-sı 1GD;· leri meıru olmayan ır tarz J&pon mııler ve ceneralin bir yeğenini öldür-
...:... Madricl'ia önüne kadar seleli· orduıu tarafından itıal olunmuıtur. müıler, diğerini ağır ıurette yarala-
1 Fakat ,.alıı tabb'• ,.üsüad~ Huauıl meakenler tahrib edilmit ve e • mıtlardır. Hapa bir kip de hafif yara
;.:... aJemadılar. Bundan_.. ıa- ıir ukerler, muharib olmayanlar, mü- lanmıftır. 
maide taaft'U& ıeçtİI~: dafauu kadın ve çocukla~a varıncaya Hankov' da yü.kaek f(Jluiyeder 

Fraako. ıt36 ...... _.. yasmdan kadar çinliler merbametıızce doğran· idam l _.-4 
• •.-:-.U: ............... o u ..... u 

itibaren, daima ma•7-· -·'-..ı- mııtır. Hank 21 (A.A) R'" t . 
klh .-.ıd., klh eea-- ' Japonyanın bu hareket hattı devlet- ov,. . • - oy ~r. aıan· 

nk, M ..ı...:.ı "~'-de t...-ruza I'- b k k dokuz devlet muahede- ımın mubabırınden: Vuıfelennı yap-

"'
ahad •~ - ·-=-•ek er u u u ve --=-'-la "tbam -.1·1 d k k" . id 

L n·-·.-:'- ~ . . uh"l ld - ..a-- du··nya '-amoyu· UUIUUlA ı ..-uı en o uz ııı am wwwua ,._ ,,,_..,,._., ını m ı o uıunu.11 .. -.1· . . t..a-- -.1·1 1 da . 
...-- .__:' __ -ı onlıuu kunnaJ'• batlı v k f" t" .. 1 i için Avrupa C"Uılmıftır. ~mı en er araıın bır 
hir ~~ ütehaNlalann ,..,; nun ? .1Y~ 1 0 ~en~kik olunmuı kolordu kumandanı, bir harb divanı ba-
ddu'. ~im k olan bu cumhw-ı· devletherı .~~.ınhüank .. e d erilmittir kimi, iki alay kumandanı, bir de poata 
mil• ,.tiftil'I ece " ve bu uıuıl&Aı um e v . 1 af .. ,_ k d 1 

ua 1aaaırlanmadıkça, hükii. inaenale h Çin delil, Japonya, ve ~ te ır. y~a.e ~uru var !r .• 
~ orcl ti . · iniaİJ'atİfi ele al· B J Y t nal ıulhun ııın turıb edılmemıt olımaına raımen 
1Ml kune ..uun ancak aponya en ernuyo Q .... t alili H f il al 
--•-- mümkün delildi. Fraalro, •· bozulmuından dolayı meıul tutula· Fveu• oyuquh sv· , ~damUf~..a~le 1

1 
eneı 

___. • . camlaari,..tçileriD .. • eng ıanı ın ı ıgva en er ara-

Konıre ne diyecek? 

Deniz inpatı için iıtenilen 553 mil
yon dolarbk tahaisatın mecliıte büyük 
itirazlarla karplanmadan kabul edilece 
ii tahmin edilmektedir. Bununla bera· 
ber buı mebuılar ve bilbaua lnpat 
proğramının milli müdafaanın bakild 
ihtiyaçlarını apnaaından korkan ıulh· 
çu cruplann müme11illeri harict aiya-
aet hakkında bir münakap açılmuını 
memnuniyetle karıılayacaklardır. 

Londra denb anlafmaıı 
ve Amerika 

Fransada $otanın 
zaferi 

(Bqı 1. iııci uyl•da) 
dulunu eöyledi w ıörilflDeler hemen 
açıldı. 

llüeUldl eol mebuılardan Röne 
Palar, ltç1 aınıfınm kabinede doğ· 
rudan doifuya temail edilmemif olma
sına teeul1f etti ve btiyen halle cebhe
Iİ procrammm tatbikini iıtedi. 

Berjöri (frontiıt) ilk defa ol.aralt 
bir halk cephesi hükümetine, daha 
dofruıu kendiıine halk cephıeal bü
kilmeti ıüaünü veren bir kabineye 
itimad reyi venniyeceiini bildirdika 
tea sonra Şotan hükümetinin, para 
terbeatllil yürinden Fransayı mali
yeci devletlerin esareti altına ıürük· 
lediğini söyledi. 

Komüni•t renardu airut itçileri i· 
le sanayi itçileri araımda menfaaat
lerin korunınuı bakımından fark cö
zetilmesine teeaıüf etti . 

1 ıiinad takriri 
Baıka ıöz iıtiyen olmadığından 

umumi müzakere bitmit ve reiı radi
kal ıoayaliıt crupunuıı itimad takri· 
rini okutıbuftur. 

İtimat takriri ıudur: 
•• Hükümetin IOSyal terakki, iktıaa· 

dt ve malt kallanma, ıulb, rejimin mü
dafauı buıuaundaki proeramımn mil

letin iabar etmif olduiu anuya teva • 
fuk ettilfni müphede ile buprogramı 
tuvib ederek hllldlmete itimat beyan 
eder ve diler her hanp bir takriri red· 
deder.'' 

Celae aaat 17.25 de muvakkaten ta· 
ti1 edilmiftlr. 
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Sovyetler 1 talyaya 

petrol vermiyorlar 
Roma, 21 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: İtalya, Sovyetler birliğine 
karfı mali teahhütlerini daima ifa et• 
tiii halde Sovyetler birliği petrol ver• 
mek için imza ettiği konturatlar bil· 
kümlerine birkaç aydanberi riayet et• 
memektedir. 

S<Wyetler birliğinin halyaya bu se
ne vadni gelen birkaç milyon borcu 
vardır. 

İstanbul üniversitesi talebeleri 
Ati nada 

Atina, 21 (A.A.) -Atina ajanıı bil
diriyor: Antikite'leri ve Elen yübek 
tedriı endüstri müeaeselerini gezmek 
üzere buraya gelen tatanbul Univerai· 
teai ve Roberta Colleg türk talebeleri, 
atinah arkadql;u-ı tarafından hararet• 
le karplanmı9tır. Seyahat ıekiz gün 
ıürecek ve ayrıca Roberts College türk 
ekipi ıle Elen üniversite ekipi arasın-
da bir basketbol maçı da yapılacaktır. 

Kanadadaki yangında 
47 kişi öldü 

Ottava, 21 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre Saintıe Hyacintbe kol
leji yangınında 47 kiti tilmiif~r. Ce
ıedlerden 25 i bulunmuftur. Dığerleri 
he:ıaz anku altındadır. -

iki tayyare çarpıtb 
Londra, 21 (A.A.) - Smalleford 

civannda bir ukeri tayyare ile bir aivil 
tayyare çarpıprak yere dilpnütler ve 
parçatanmıtlardır. Tayyarelerde bul~ 
nan ilç kiti ölmilftür. 

=::::;:: kuww.d~ olcla- ~~rbakikatlere rapıen, Japonytı Çi- ıında bulundukları sanılmaktadır. 
ı-bilcliii için Madrid üMl'IM ta • nin ve Çindeki ecnebilerin haklarına Japon mallanna boy"'!' 

sesmei• buJrlaadıiı •ad•· e Çin devletinin tamamiyetine riayet Londra, 21 (A.A.) -Trad Onıonlaı 
;-: ..-.n,.t ordua ela cebh• • :deceğinden bahsediyor. Ve ayni za. ile iKi. part~ı~n~n japon mallarına boy· 

· • kunedi aoktuma karfl tul'- da da ıilih kuvvetile bir takım kot edilmeaı ıçın, yaptıkları toplantı = etmİf n T.,..l'i almJfta. T:: • ::ilit vücuda cetirerek Çin'i parça· aonunda hiçbir teblii neırolunmamıt-

Gelecek nutkunda Ruzvelt'in A· 
merika hiiki1ınetinin ne dereceye Jra. 
dar 1936 tarUüi Londra muahedesi • 
ne kendini ballı addettipıi bildir
meai ihtimali vardır. 

Celsenin tatili uruında muhtelif 
cruplar toplanarak itimat takriri hak· 
kında nuıl bir tavır abnacaizru görilf
mütlerdir. 

B. Van 7.eeland raporuna 
B. Şotan'a gönderdi 

Paria, 21 (A.A.) - Van seelan4 
Fransa ve lngiltere tarafından yapma • 

Parllmento Udnd. celaealni aaat ıs ya memur edildili ekonomik anket ~ 
Her ne olur• olıun, IJi haber L de -'-detmlı..ı-. Jımcl•ki raponuw fransu bqvekiline 

el'ia ..ııutu bir Jıraç bakandan • lamıya çalıııyor. tır. • 
mi,..tlidir• Çin ail&bh mukavemet ı&termek B~ :neaele ~kmda !>lr. karar .eril· 

1 - c-laariJ'et ord-un U'tık tile kendi milli mevcudiyetini ve meıı, Trade ünıonlann ltÇl partili ko-
_ ..a!ı .:.._ ıure . . b . . 1 t ,.eitfllloi " ~ .9QI&~. ~~,.. entemuyonal muahedelerin kudaiye - mıteaı u partının par ~en o crupu 

lıı9kd=nk ol_... IJ'I J'9ti1Uiinı ıo. • tini müdafu etmektedir. Çin, ıulh ar- aruında yapılacak umumı toplantıya 
... iJ'cır. zuıu ne kadar fiddetli oluru olıun, bıralulmlflır. 

2 - ~ T~I ~1 ~ ':::'! hükümranlık hukukunun ve milli bil· Panay ve Lady Bird luidileıi 
~. ~ eden uk~ ~ . v. tünlüğünün çiğnenmeıine müsaade e • Londra, 21 (A.A.) - Daily Herald 
inW~f ı· Jı1f ı• ·'PP • ıtl. P.. 

- ..... • .... 1 - ....,.. ..... ............. DIJ .. Llıdy Birci hldı.elednden 11111-

. T....a'~ ~_!~~ :-=-.,! Mu.takbel bldt.eler her ne oluraa u1 olanları tecdye ettiilnl Londra ft 
liral etmi,_ !~- ~-• •. A olıurı. Çin büldlmeti elinden ıeldiii V?flnltona bUdlrmı.tfr. 
• 811 ...... -----~ .... ıqa. 

:::... Halbuki T.....riD ~ içiD -----------------------
tahail eltili ubrleri Maclrid .... • T I h . d 
••kullanmak tuanur•da idi. erue cep esın e 
T..,.l'iııa ifsali ~çil~ ma. 
aewiJ'llblU takwi,. ebDif ... ,... cam-

...V• orc1- ııaımm.t· -~ ı -!'er çok 11.ddet& ~ ~· oldutana rCMter- ~ 
IDİflİI'• ~çiler bu ~ ~-

:-..=.:-Dil-:-~= hücumlar vapwvorlar 
adan 1.a- haberler. Fr..._ taraf· J ' •J 
~ f.p.tlerl~ kraıcıı..: ..... 

.. ki ilatilafm ıittikçe .......... bomba d 1 d =· o1cluiua• bildir~::.:! Tayyare r ıman an yUzUn en 
:ı.=--.::~=t~-: bir ~ok kiıi öldU ve yaralandı 
leltillr. filheWka l~J'• ifllllll ~ • • • 
7IP ıİtlDeli, llaJJa içle çok •iır bir Banelon, 21 (A.A.) - Reem1 biri 138 lrifi 8lmüt. 200 kip yaıalanmıt-
J'Ük tetkil etmeP baf)alDll~· ~aa • tebliide, dün Teruel cepbeainde vu· tır. 
raflı bir helMt harbau h•DU ~- ku bulan muharebenin bu cepbıede Valanaiyada dtlnldl bombardJman· 
.,.elendiren ftalyanm. as• b .. ı.. yapılan muharebelerin en çetinlerin- da ölenlerin 1ayı11 3, yaHlanı0lann 
paa~a hal'4tinin Jiilderia• katı;· den biri olduiu bildirilmektedir. A- •yıaı da 18 dir. Altı hi tayyaresi bu 
p mali vuiptİ aıüaaid ~ ,...; iler bir ,,.0 k tayyare himayesinde, ,ehrin Userlııe 18 bomba atmıftır· 

' • hakik.attıir ki ı- 1 ' I 

Halbuki açFk. ba o•nun tef8bbü· Kalad&I tepelerine hücum etmitlene T laopen.eu fJGpuruıula 
7~mcl~ beri Fratftaıyaclır. ltalJ• de püıkürtülmU,lerdir. Aıiler, .. t ölen.,. yaralananlar 

lan mahfiller, memleket benUs ahval· - Q&" 

den iyice b&berdu olamadılı w mil· Kreyuel (franms I09J8l partili) ba ==~~ Van Zeeland 
tereddid olduiu için, efkarı umumi. itimat takriri Uaerlnde ah ll&yliyerek raporu _ _,.a ... önce franaq ve ln..L 

IOl1ar karteline artık lnannwdıpm YI T-~· ••-
yenin Runelt lehinde olmaama rai- bl temlil Ue lis bqveldllen ile ıörtlflnllfdlr. 
men, bükümetin harict ıiyuet hak • yapıJsıeık tek ~· nil Bu raporun metni 8nilmüsdekl haf
kmda mllzakere cereyan etmemesini tekrar milletin r~Y'?e müracaat oldu • tanın ilk günlerinde aJlbdar diğer ha. 
tercih edecefini beyan etm~ktedirler. funu kaydeylemıttir. ldlmetlere de bildirtıeeek " bemea 

Sosyalist grupu reiai Serol halk aonra nqrolunacalda. 
Olbb11lnla .-ki pulaklliJ ile dnma et-

1 
dil flJıırlade bialundulaau YI putW • 1 
n1n evvelki bWrtımete oldutu cibi mn- 1CUçDk Dıı Haberler 

Sinppurdlld lıncills denli Uld· Ahiret ıattereceilnl .aylemiftir. • • 
nlln açılma dSrenlnde bulunmak U... 
re ...t.a..- n.. A ikan Frot da (..,.u.t cumhuri,.tçi X Pn - Bir ••yWrıaek bedm ter • 
•-- "'"W mer sırhbunm, birUli) kUıaiye ıelenk enelld hWdl. biyesi lııomeyi'' kunılmUftW'. 

kendi Werine dinip dlnml,ecelde- metlere oldutu Pbi ba hilklmete de X ....... - 1taıya'nın ödünç para 
r1 bmtis beli! clelfldir. Denk mllıfil· ..... -a.a.J.. mlnMret edecelial bildir .. almak üaere Londra'da vanhlh 11-lerl bu pmllerln llappurda wya .-.-- ra ,_ .... 
• Amerika uelı fU'k fllomaau tabi. mit*• rilfmelıer .•tkeaia kalmıftır. 
.,.,. karar nrdllf takdfrde • Sanoa B. Satan ee-" .,.,.ıyor x v...,._ :- Kara orduuna 
da bJıaıkJsnnı IB)'lemekte IM1er 41 mı:aemup modern bir tayyare ruo.u X.. 
bu haber reaımn teyid edllmemlftlr. Blpkan lotan, iatlsahcdan ce- lifı·-~~~. Havay adalanna Nldo • 

ftb ftrenık bqi1nkl1 bWrtımet proıra- ...-aua 

bafka •in' cua1ara mshkOm edllmif o
lan ~1 Frankı.t esirin mObedeletl dün 
Sorberde yapılauttır. Bu eairler Hen
cley'e NYlıDedllecekler" onda 41 bil· 
~ eeir .._ ImıUuısm bir dele· 
ıeeine teallm edilecektir. 

Madriddeld Frana büyük elçilili· 
ııe 11tınmı9 olan 280 kifi dlln Nbah 18 

mmm clUnldl htlldimet pıoırammın ay· X aı..t - D&ıkerk aırhbu Antll 
m oldutunu tebarQs ettirdikten sonra ada1anna kadar uaanac:ak olaıı bir ,.. 

kay!Wer hskbndıki lilabat kanununu ferX~.:_ Valide Jaraliçenin ha
kabul ettirmek için elinden plenl ya • suriyle küçük antant devletleri ...,.. 
pacapu ftdetmittir. kar kadınllnnm eeerlerinden ~ 

Bundan tonra B. lotan bWdlmetln keb bir serp açdmıp. 
TUiyetlnl turib ederek demiftlr ki: x .._.. _ Hendon'da her eeae 

" - Hüldlmet her türlü tllPheJl or • JIPllmaaı mutad olan haw bayraa
tadan kaldırmak istiyor. Bundan &ıce- nın bu yıl yapdmcvndln vupçilmit
kl bWdbaete radikal IOly&l1at partW tir. 
udakatlnl iabat etmlttir• x Berlia - Frama • Almanya llıo-

7'edltif, elntıyed.r, ıuylcadar miteei reisi B. Feman da Brlnon 1M1 • 
kamyon ve M turiıt otomobiliyle Va· 
lanelyaya ve Barselona dotna yola çık· Slyul balk cepbalnln tqoldriilil 
IDJftır. Bunlar, mültecilerin biler e- cumhuriyet tarihinde büyük bir yer 
llndeki bWrUmetçi esirlerle mübadele· tutmqtur. Bu cephe ilyan kanfıklık • 
ıi hakkında fimdi cereyan etmekte o- lanndan 4otmuftu. Bu kanpklıklann 

raya celmiftir. 

aÜFIÜ ,-.... ..... ~ çok befte qır sayiata maruz kaldıktan 
bu ı.-ya ~--..ı ~ .-:...: ar- sonra.Muleton menlini iıpl etmit-
ata ............ lratHYIVı•· • ._ • ,_.h ... 1 dil 
ta Avrupa w Wtl Adri,.atik deaı• lerdir. Soku~- ll9"

1fU ınw: 
_!-..ı • • lıı • -•ar • ..,...... u .. vari ıruvvetlerı dalıtılmıt ve ıer 

Milli müdafaa bakanlıtınm bir tebll· lan &öriltmelerin neticelenmesi bekle· budan O.erine aizr bir metullyet düt
fine ıöre, Tarrqon limanında demir· nerek, fraıııu bükümeti beuıbma bir mektedlr. Jllllet inalyald olarak tebli-
ıi bulunan in&ilia Tbopeno11 vapuru manaıtırda yerleftirileoeklerdir. kede bulunan rejimin mildafauma kof-

X Pariı - B. Heryo entemuyontl 
ıençlik mecmuuında nqrettiii bir 
maaldede bütün dünya ıençllilnl ''ba
nt için mücadele'' ye davet etmekte • 
dir. 

X v;,.._ - Arpdilk Otto d6rt etin 
kalarak Lihtenttayn prensini siyan& 
etmek üzere Vtdus'a pdecektir • ._. •J'W AIBlll J_. ı 1 ---'-• ed"lml tir 

.... aı..-ı• ba aflr kül~ dönmeie .-.... r 1 f • mürettebatından 4 kiti dün ublıbki ~lcdenWe yem bir lecaeis muftur. Bqlanczçta u ebemiyet veri· 

...... k llOI' olmakla beraber,~· 8a1'fl harbı ut.._. de Mlaa ....aar. M...ıi • 

.............. masafwi~- .. 

... olthala ....... ki aç dört.,. .... , 
aödllalwia ıeri tatnlmalanaa 
muvaftrat ebDiftj. Bu ıüa ita safer 
fiibh.,.. diftüiüad• ltalya, h• ... 
,. raim•. Fnaı.:o•,.a yanlnncla de
vam etmeie mecburdar. Tarih, ı.. 
paaya 1anmacluma müdahale e
denlerin ikdMti hakkmcla ibret 
dwal9ril• doluclar. Napoleoe'aa tıa • 
liW bile ,..._ lapaa,.a J'&nm ada11 

bombardananda öımilftilr. Diler 7 tay- len cinayetin bir tehlike bqlanp:ı ol· 
fa yar•t.nmlftlr. Bunlardan ikilinin Malta, 21 (A.A.) - lasilia C..- dulu anlaplmıftır. Tedhlt hareketle. 

d•lil miJ'di r 
A.Ş.E..... 

Yol paran olarak keellen 
paralar 

1lll iki yya muharebesinden yaralı •iırdır. 3 kiti de deniae fırla· ma vapuna Akdeaiaia ıarltiDde bir ri, tahriklt, yabancı devlet adamWı
h Ya~~e yüa )ladar tayyare iftldk llUflır. Vapurdüi hlMr ebemiyetab· cleniaalb ı-MliDi dit• bir dellro. na karp ıuykat huırbklan ve alçakça 
er. . Bi.; .. c1• muharebede dilfllla- dir. ,_. h6c6m eclerk• ~.ıı.a...:.a Ln 

etmıttir. ·- • • • •--- uu• cinayetler meydana çılnnıftır. Franau· 
nın iki avcı " bir bom~.';· Petrol •emüinln te1Jkl/I :_ıl'IDiftiı'. Fr .... torpido •alnibleri 1ar bu sorbalık O.erinde dllfllnmelidir. 
yareıi dU,urülmllfdlr . . l d" eıra/ıntla maatakarı ~. E.a • Pranus bmoyu ittifakla bu pbl clna • 
hiç bir aayiat .,erınemıt ~r ır · d"• MD 10B ıünlwcl• A.Weaisin ıarbm • yetleri talıblb eylemelidir. 

kinci )lava mubarebelınde, ""T"' Nantlnaepetrol ıemiainin tevkifi et· ela dmisalb ,_.._.. f..ıi,.ti Bunun o.erine reli itimat takrirlni 
l bir 1&tıhlı ıeri tayyare i- rafında fU tafailit verilmektedir: U'bmt oldap bihlirili,...._ reye koymuftur. 

man üç tane fiat kaybetmiflerdir. Petrol t&fllMp mamua olan bu p- tabi 

Hıe,.~~:neilerin iki Cbatoı makinesi mi Amerika bandıralıdır ve Valetlai- K~ lcondıalnde Parlameato itimad ·nni QA......... ı- bir muhalife kartı 501 reyle b-
düBtm°!~r· ..... ı.. iki tayyare çarpd ıt- ==i~~ =iı ~: k~ı., 21 (A.A.) - Karqmulık bal eıtmiftir. 

unUAU 1119y- ti tı.mztlar ır. ...., ba cGn toplanm-.ır. Toplan· 
mq, pilotlar paratl e • da ....ıı bir tahkikat yapılmdıkp biç bdaıuonra nqredllen tıeblilde deni- Senalo' da 

1 _11_ ..nre bir karar Yenmiyecelini bildinniftir. llJOr ki : 
A,,,..re e- Senato busGn Daladye tarafmdan 

Bununla beraber~ mahfiller, cemi "Tali komite, !apuıyada iki tarafa 
Salamanka. 21 (A.A.>-:-_~~_!1;- Valenaiya hükümetiııin emrinde saUt- Yerilecek cınü metni hekkmdakt ka· rlnokublrnın _~~U dil. emidekl~~~~~u de-

beainde cUU1Uun,, ...... • maki benbe lilah müblmmlt rar •uredni kabul etmı-ı.. -- e ı~. AQUle mu-
lii): Tecuel cop iflal ederek bat· • r " tatı· ,.... c:lblnce mtıanre açılıNnqtır. Senato 

Ankarada kon1erler 
Son gilnlerde Anbrada muaikl ha

reketlerinin ton derece inki,U ettili
ni yumıftık. Her tarafta verllea iyi 
konserler raibet görmektedir. Ankara 
Şehir lokantaaında ıon defa cetiril• 
ve Tanıo kıralı diye anılaıı mefhur 
Arjantin orkeıtıwunın tefi Edvardo 
Biyanico'nun kuandığı büyük ratt>et 
de buna bir misaldir. Edvardo Biyan
kıo'nun bizzat bestelediği tanplana 
&det& 1rlnik bir mahiyet aldıp ıa. 8-
nüne ıetiriliree bu rağbetin sebebi da
ha çok anlatılır. 

Bu, ve bunun pbi düa birçok mi
laller gösterir ki Ankara balkı daima 
temls ve güzel muıikiyi aevmiftir. Ve 
iyi tertib edilen konserler daima ral
bet ıörmektedir. umumt muvuenedea lllUf alan 

memurlarının yol paraı ve uir borç
lannın maqlanndan keaildifini n 
malaandıklarınca ıiraat bankuına ya 
tırıldıfı malOmdµr. lç Bakanlık bu· 
ıuat idare tabıildarlarmın kesilen 
paradan haberdar otmaltrı ve memur· 
lar hakkında takibattan YU ~ 
lerinl temkı için keıilen paralara aid 
makbasların iki nilaba çıkanlmaar ve 
birinin memurların bulundukları da· 
lre milıtabdemlerine nrilmıeaini ka· 
rarlqtmmfbr. 

lerin buı ılperl~riıd l tlclık ve 7 madıiı için bitarafllk kanuiıuna a1kı· Tali komite, bu metni btlldbnetle • &ıOmllsdekl salıya toplanacaktır. 
larımuı 11lah ettıik. ,~,~~ n hareket et:mediiini, onuıı için, Ame· rinden icabeclen talimatı .1..,.1an lçbı Bey ovasını 8U basb 
dii,man tayyar•i d.,..- rika bükimetinin vapurun müuclere- bütıUn komite buına da w.clie karar MUll MildoJm ıayfnleri lç bakanlıta gelen malG!Nta nua-

• _.ı.--1nran Jcor• ıi keyfiyotıinl Franko meJramlerı DU• vermlftir. ran Çanakkale viliyetinde son yapa BornDfllVN' ____ -~ · d" ....... ---ı Cumhur relaln1n blıkanbfında top- L..._ , .. _ 

bilônçOMlı ınuııı; pııotnto eıdecelini haber ,,_.,. Tali kcımlte ı&ıllllleria a-i l1m. Juan kabine ordu kurmay relal ıene • alll"l&rın erimeai ve J•iu yafm\ar_. 
Jcıınç Banelondaıı yorlar. muı, mubariblik baJdarnun tum=s nJ Oamlen'l milli müdafaa ıcmel kur- nn tiddetlonmeıi neticesi olarak Jll.. 

Londra. 21 <~·~> - lerln v.ı.- Mibatlele eıJU.n afr1er 11 bakkmdül projeleri c1a tec1kUı .,ı.. _, nilllllne " baıb pnel sekreteri :: = ::!°:: :-:n:s_ ı= 
bilclirill~da :"tıklan bamblt p in)'&llıdm bildlrUi Camim ~" maallüda bahuum diler bir ıwnl Jüome'Ji de milli müdafaa p- bektar ekilmif eruiyi iatil& etmlftlr. 
ıiya" ......... u oımuttur. Bftli erp ,or: • r- .... 11ı'lwlrlrmda ..,. .. ,... -~~Anibn- Jnun ve ı.,.uca AJiat oJmrn ... 
dımuı tok "CIQSMA .......... ri~Uer tll?f'NI• ----- ... ....... • ....... ... &tül 1Mı zts"'rwncla 
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Orhaniyeden gelen İmdad kuvveti 
Pilevneye nasd girdi ? 

Bu tertib uzun müddet sürmedi. I açık bulunduğu ıröriilüyordu. Bu· 
!Ik tep-inin yedinci günÜ yüzbaıı, za- nun için Ahmed Hıfzı Paıa, kolun 
bitleri azalan baıka bir tabura nakl 
edileli. Ben, yeniden bölük kumanda
nı oldum. Ve bu vaziyerta teslim ta· 
rihine kadar (ilk teırin 7 - 10 ilk 
kanun) ikinci teırinde hastanede 
kaldığım yedi gün hariç olmak üze
re elli gün sürdü. Bu vesile ile be
nim takımımla sancak takımı birlet
tirihnişti. Haotalıklar ve ölümler yü
zünden bölüğümüz 110 kiıiye inmiı
ti. Birincisi Seymour'un, ikincisi Te • 
reb' in, üçüncüsü Azif'in kumanda· 
aında olmak üzere üç takımımız var
dı. Böylece ikinci teırinin b&ıma ka
dar kaldık. 

ilk teşrinin birinci günü düıman 
kuvvetleri mevzilerimize yaklaıma • 
ğa ve - eskiden yapmamı§ olduğu 
bir ~yi yaparak - kendi mevzileri
ni tahkime baıladılar. Çok geçme • 
den bunlar bize muvazi olarak bir 
yarı daire teıkil etmiılerdi. Bu y&rı 
daire ıimalde Bivolar'dan baılaye.
rak Kanlı tabya, Griviça, Radiıevo 
yolile cenubdaki Brestoviç'e kadar 
uzanıyordu. 

lki cebhe arasmclaki vasati mesa
fe 1500 yarda olduğu halde bu mesa· 
fe Kanlı tabyada 100 yardaya İDİ· 
yordu. 

Burada Orhaniye'den gelen İm
dad kuvvetinin batından geçen ma
ceranın hüJiaaamr yapmak l&zımdll': 

18 eylulde Orhaniyeden harekete 
geçen ve 17 tabur, 6 aüvari böl~ğü, 
12 topdan, yani 10,000 neferden ıba
ret olan bu kuvvet fırka kumandanı 
Ahmed Hıfzı Pap.nm kumandum • 
da ve ıu nizamda bulunuyordu: 

6 tabur, 4 süvari bölüğü, 2 top
dan ibaret olan ileri kol Edhem Pa • 
tanm kumandasmdaydı. 8 tabur, 1 
süvari bölüğü, 6 topdan ibaret olan 
eaaa kuvvet ve nakliyeye Ahmed 
Hıfzı Pap. kumanda ediyordu. 3 ta • 
bur, 1 ıüvari bölüğü ve 4 topdan iba
ret olan ıreri k111m Tahir Beyin ku
mandasında idi. Nakliye koltmda bi
ze yiyecek ve giyecek getiren 600 a
raba, 50 topçu cebbane araba11, 500 
mekkare beygiri, 200 piyade cebha
neai arabaaı, 2000 bat sığır bulunu· 
lordu. 

nizamında bir taknn değiımeler yap
mıı, ileri kıtalardan b"§ taburu geri· 
ye almıı ve bunları Ethem PaJ&l\m 
kumandası altına vermitti. Bu suret· 
le kol ıu nizamı almııtı : 

lleri kollar : izzet Bey . 
1 tabur, 4 süvari bölüğü, 2 top. 
Esaa kuvvet ve nakliye: Ahmed 

Hıfzı Pap., 
S tabur, 1 ıüvari bölüğü, 6 top • 
Geri: Ethem Pap. • 
8 tabur, 1 ıüvari bölüğü, 4 top. 
22 eylulda öileyin bu kuVYet 

Gorna Dubnik'e varmııtı ve eaa.a kuv .. 
vetle, nakliye kolları buraya ıre
lirlerken rualar, geriye hücUm et· 
mitlerdi. Muharebe o gece aaat 
dokuza kadar sürmÜ§, ondan son· 
ra düıman ricale mecbur olmuı· 
tu. Türklerin zayiatı ehemiyet -
ıizdi. Edhem Pllf& yaralanmıttı. O
tuz dÜflDan topu hasara uğramıttı. 

Ertesi gün (23 eyliil) Dolna D..tı· 
nik'ten bir nizamiye süvari bölüiü 
ırelmif, Oaman Pata tarafmdan Ah • 
med Hıfzı Paıayı bu hareketinden 
dolayı tebrik etmek üzere ırönderil
miı olan bir krta da orada konak!& -
mıtıı. Bu kuvvet, 6 tabur, 12 ~üvari 
bölüiü, yani 4000 kiti ile 6 topdan 
ibanıtti. Kumandanı da Atıf Paıa 

id
. 
ı. 

Bunlar Dolna Dubnik'i ufak bir 

çarpıtmadan aonra iııral etmiılerdi. 

Böylece Ahmed Hıfzı Paıa ile muva

sala temi nedilmiı ve yol açılmııtı. 

Ahmed Hıfzı Pap. Dolna Dubnik'e 

ayın yirmi üçünde relmif, oradan 

nakliyecilerle arabalardan bir kı .. 
mını aynı gecede Plemeye gönder -
mitti. Bu kol, tafaktan evel kaııaba

ya varmııtı. Esas kuvvet, 24 eylul sa· 
bahı yarım saat kadar düımanla top 
aleti teati ettikten aonra, bir araba 
hile kaybetmekaizin Plevneye ıreldi. 
Bu tetebbüaün ba.,..dan _,una ka
dar verdiği bütün -yiat yaralı ve 
tehid olarak elH kiti idi. 

Sekiz bin rua ve romanyalı ile kırk 
top, bu kuvvetin on bet millik bir Yo· 
lu katetmesine imkiıı bulamamııtı. 

Eylülün yirmi dördünden sonra 
Plevnenin mecmu kuvveti ıu olmU§ • 
tu: 63 piyade taburu, 25 süvari bölü
ğü, 500 çerkez atlı11, 14 topçu batar· 
yaıı, 3 iltibkim bölüğü, yani 34.000 
aaker, 84 top. Bu mikdar 8 ilk teıri· 
ne kadar b11 halde kalmıJ!ır. 

Ahmed Hıfzı Paf&JWI gelmeaİn• 
den aonra yakacak maddeler mü .. 
!esna olmak Üzere her teYimiz bol· 
lapnıftı. 

Ekaiklerimizi tamamlamak Üzere 
Osman Pata etraftaki köylerden hu
bubat, ot, saman toplatmak için Ah· 
med Hıfzı Paıanm kumandasmda 
27 eylulıle 12 tabur, 8 ailvari bölü

ULUS 

1 ZOOLOJi TERiMLERi (t> 

Osmanlıca -Türkçe 
A 

Adi.met-fil-cenah - Thysanoures - Sa
çıkiuyruklar 

Adtmet-UJ-ecnihe - Apterygiformes -
Kanatııaımsılır 

Adimet-ül-ercül - Apodeı - Ayaksızlar 
Adtmet-il.1-otvak - Anacanthinea - Di

lınaizlır 
Adimet-ül-mcıime - Aplaccntaires - E

tenesizler 
Adimet-ün-nütüi hans;oriye - Ratltea -

Koşucular 
Adimet-iln-ıedaya - Sans mamelles -

iti emı•izlır 
Adim-ül-kıhı{ - Acarniens - Kalatassız
lar 
Adim-Ü['·riyı - İmpenniı - Teleksizlet 
Akrcbiye - Scorplonidcs - Alr.rebgi/Jer 
Akrebiyei kizibe - Pıeudoıcorpionı -

Akrıpsiler 
Alikiye - Hirudinees - Sülükler 
Amibiyc - Amiboides - Amipler 
Ankebutiye - Arachnidea - ôrümc~k.-

giller 
Ariyet-Ut-galsame - Nudibranches -

Çıplaksolungaçlar 
Ariz-ül-cisim - Plathelminhes - Yassı

/ar 
Aaabiy.ül-cenah - Nevropt~reı - Sinir

lıanatlar 
Asafir - Passereux - Serçegiller 

B 
Bahriye - Tbalaasites - Deniz kap/um

bafalırı 

Beyza - Leucoas - Akçalar 
Buhayriye - Eloditeı - Göl kap/umba

iaları 

Büzuriye - Coccidiens - Tanemsi/er 
Bilzuriyei demcviye - HCmococcidiens 

- Kansa/ taaemsiler 

c 
Cariha - Rapace& - Yırtıcılar 
Cenahiy-ül-erciil - PtCropodeı - Kanat

bac.ı.k/ar 

Cevfiyei iptidaiye - Protoconques -
ilksel bbu.tlul.r 

Cins - Genre - Cinı 
Cinıaltı - Sous-genre - Altcins 
Ciariye - Gephyriens - Köprülüler 

o 
Dahm-ül-lisan - urassilingues - Ka/ın-

dillır 

Dıbabiye - Sauriens - Kelergıller 
Didarı - Vers - Solucanlar 
Didanı haytiye- N~mathelminthes - f p

Ulı. solucanlar 
Didanı şeri tiye - Geıtodes - Strıtler 
Didan-til-ariı: - TrCmatodes - Yassı so

lucanlar 
Di'ldiy-ü.1-Jiıan - Vermilingues - Solucan
diller 

Dübbiye - UrıidCs - Ayıgiller 
Düccaciye - Oallinac~• - Tavukgiller 

E 
Encürlyei bahriye - Alcal~phea - De-

niz ııırganl.;rı 
Esediye - F6lldh - A!lanıiller 
Eamak - Poisıon.s - Balıklar 
Eımaki aılnıe - TElCoıt~enı - lrJbalslt.

lar 

F 
Ferdiy-ül-eubi - PCriııodactyleı 

Te.kparmak.lar 
Fıkarlye- Vert6brh- Omurıalılar 
Fıkariyei iliye - Vertebria supCrieurs1 

amniens - tlstomorgalılar 
Fıi::ariyei ıufliye - Vert~brCs infCrieurs, 

ınarnniens - Astomurıals/ar 
Fırka - Ordre - Takun 

G 
Gayri mülevvah - Alpacopbores - Pli.· 

lıasız/ır 
Gayri MUaelllb - lrıermes - Pusatsız

lar 
Gayri müsennene (Kıytisiyci-) - Mysti

ciıteı - Balınalslar 

Gayri MUpbih-W-erolll - Amphipodeı 
- Benzemezbacıilar 

Gayri mütecanis-ül-adalit - HCtCromya-
irea - ÔZ6elı.a~lır . 

Gayri mütecanis-ül-ecnihe - HCtCroptC
res - Benzemızbıiatlır 

777777777 1 7777 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

Bura· 
Asal sayı = Nombre premier (d • k 1 

pre-
mier) tabirinin manaıı, bilindiii üıere (aı
li) dir. Arapça &andan (asıl) ıözünün, türk
çede esas ve temel manasına olup Kazan 
lehçesinde kullanıldıiı Büyük Tilrk 10.ga
tinde ıösterilen (asal) ile bir ve türkçe ol
duğu meydandadır. 

(Asal) kelimeıinin öz türkçe bir ıöz ol
duğunu anlamak için şu kelimeleri hatırla 
mak kifidir: 

Asra == alt, zir. 
Aıraiı == evvelki 
Ast == alt, zir. 
Astar = alta konan şey 
Astın == madun. 
Astramak == ıömmek. 

Gôrülüyor ki bütün bu kelimelerde (as-) 
maddesi, bir şeyin altı, melıdeı ve temeli 
manasını veriyor. Binaenaleyh gerek (asal) 
ve gerekse arapça sanılan (asıl) ıom türkçe 
kelimelerdir. 

Temettü ve faidr. 
Asığ = Benefice kar.ılığı olarak . 

kuvvetli bir türk 
çe kelime olan (asığ) sözü alınmııştır. Bi
lindiği üzere bunun ıu &ibi türevleri var
dır: 

Asığlanmak 
Aııgh 
Ası&ıız 

= faidelenmek, kS.r etmek 
::; faideJi 
= faidcsiz, istifadeaiz 

İki düzey veya yü
Ayrıt = ArCte zeyin nı'.3.ilen kenar 

kenara gelmesi He 
meydana çıkan ıırta verilen (müceııem dı
h) adını biz (ayırt) terimiyle karsıladık. 
(Ayırt) ıözü iki yüzeyin ayrddıtı yer mn
naıına gelmek üzere ve (geçit), (aııt) gibi 
kelimelerin tabi olduğu tegekkül kaidesine 
göre yapılmıfitır. 
·as sa c a as sac 

Gece kelebekleri - Papillons noctumeı 
- Gece kelebekleri 

Gışayiy-tll-cenah - Hym6nopt~rea -
Z ar kanatlar 

Gurabiy-ül-minkar - Coracirostres -
Kuzgungagalar 

Gündüz kelebekleri - L6pidoptCreı -
Gündü:: Jı.elebekleri 

H 
Habliyei İptidaiye - ı>rotocordCı - lp

si ilkse/ler 
Halfiy-ül-galıame - Opistobrancheı -

Artsolungaçlar 
Halkiye - AnnelEı - Ha/lıalılar 
Hamili mimaslar - Sipbonophoreı -

Sifon taşırlar 
HimiH muıtiye - CtCnopboreı - Taralı

lılar 
Hanımamiye - Colombinı - Güvırcla

ler 
Haneıiye - Ophidiena - Yllınlır 
Harpfiyc-ül-ccnahı aa&ire - Microlepi

dopt~res - Küçük pultınıtlar 
Hartumiye - Prososcidienı - Hortum-

lular 
Haşcrat - İnsectes - Böcekler 
Hayaliye - LCmuriens - Apaksılar 
Haytiye - N6matodeı - Jplibiler 
Haytiy-ül~kurun - NCmatoc~reı - lp-

likboynuzlar 
Hayvanatı iptidaiye - Protozoıires -

ilksel hayvanlar 
Hayvanatı nebatiye - Holothuridta -

Bitkimsı'ler 
Hayvanatı tlliye - MCtazoaireı - llkey 

hayvanlar 
Hınziriye - Suidea - Domuzgf/Jet 
Hidromedüziye - HydromCdu.sea - Su 

medüz/eri 
Huffaşiye - ChCiropteres - Yırısılar 

ı 
İlmi hayvanat - Zooloıie - Zooloji 
İnsaniye- Hominiens-lnsangi/ 
lsfcnciye - Sponıiaires - Süngerler 
lafenciyei karniye - ceratoıponseı -

Telis'e kadar olan yolculuk, hava· 
nın fe~alığı, yerlerin çamur içinde 
bulunması ve bir çok köprülerin ru .. 
)ar tarafından atılmıt olması dolayı· 
aile üc; gün aürmüttü. Teliı yakınJa. 
rmda dil§man oradan geçmeyi im
kansız kılmııtı. Aym yirmisinde Te· 
Iiı'e varını§ olan Ahmed Hıfzı Pqa, 
orada durmağa mecbur olmuıtu. Bu
rada istihkamcılar yolları tamir e
derlerken öteki kıtalar da tahkimat 
vücuda getirınitlerdi. Aym yirmi bi
rinde ruslar bir hüc\imda bulunınut
lar, fakat püakürtülmütlerdi. Ayın 
22 sinde ıafakla beraber, kol, düt
manın bir hüci'ımuna daha uğradık· 
tan sonra harekete geçtiler. Her iki 
cenahta ve gerilerde kuvvetli düt
man süvari yığınları bulunuyor, fa -
kat kasabaya giden yolun, nisbeten, 

Gayri mütecanis-ül-ehdap - HCtCrotric
hea - ôzxekirpikler 

ğü, 6 top ve 300 bot arabadan mü
rekkeb, 6000 kitilik .. yyar bir müf- ll J 
reze vücuda getinnitti. 

-~oo/ojinin fiziyoloji ve anatomiye ait 
tırimlıri (Bi70/oji tırimleri) içinde oı. 
duiundan burada yalnız hayvanların •ı
nıllanma terimleri KÖSterilmiştir. 

Boynuzsüngerler 
lıfenciyei kilıiye - Calcisponge -Ki/ı'ı

süngerler 
lsfenciyei silisiye - Silico&ponses - Si

lissüngerler 

Doktor Hikmet, kulaklarına inanamıyordu. Bu 
teklif o kadar beklenilmjyen, o kadar akıl ve hayale 
alimax bir ıey idi ki, buna aevinmek mi, yoka& .... 
!ulmak mı, lazım ıreleceğini bir türlü tayin edeme• 
di. Kekeliyerek : 

(S<mu var) lsporıye - Sporozoalres - Sporlular 

BİR SÜRGÜN 

r 
lstanbul borsası 

21- 1- 1938 

PARALAR 

St~rlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. frangı 
Drahmi 
ı .. frıuıcı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avus. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pensö 
Ley 
Dinar 
Yon 
Kuron İı. 

Loı:ıdra 
Nevyork 
Parls 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Pcaı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

ALIŞ 

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

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

ÇEKLER 

SATIŞ 

630.-
126.-
85.-

105.-
84.-
22.-

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

AÇILIŞ KAPANI$ 

628.-
0.79425 

24.025 
15.1275 
4.7042 

87.0225 
3.4438 

63.6942 
1.4283 

22.68 
4.2134 

13.6942 
1.9760 
4.1990 
4.-

106.5286 
34.355 
2.7356 

23.6975 
3.0890 

629.-
0.7937 

24.075 
15.1033 
4.70 

86,8840 
3.4385 

63.5930 
1.4260 

22.6438 
4.2066 

13.6725 
1.9734 
4.1925 
3.9944 

106.3593 
34.30 
2.7312 

23.735 
3.0840 

ESHAM VE TAHVİLAT 

J{~oa nıtı ---
1933 türk borcu I 

.. .. 
1933 ikramiyeJi 

Ergani 
Sıvaı - Erzurum 

il 

18.875 18.975 
(Vadeli) 

18.90 18.90 
(Vadeli) 

98.25 98.25 

battı İl. I 95.- 95.-
0smanlı bankaıı 25.- 25.-

(Vadeli) 
Anadolu D. Y. I ve il 40.45 40.45 

(Vadeli) 
Anadolu mümessil 39.80 39.80 

(Vadeli) 

Altın a1ım satım.mi bankalar 
idare edecek 

fıtanbul, 21 (Telefonla) - Altın a
lım satımının bankalarca yapılması 
hakkında hUkUmetçe alınan karar bu· 

gün alakalılara bildiri!miıtir. 

71 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza teşkilatı, ikisi ölü 71 kaçakçı, 
696 kilo gümrük kaçağı, I8269 defter 

sigar kağıdı, 39 tilrk liruı, 7 altın Ji. 

ra, l tüfek, 3 mermi, ı kayık ile 22 ka
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. (A.A) 

Ammanda türklerden 

kalma hazine bulundu 
Paria, 21 (A.A.) - Ammandan bildi

riliyor: Filistin hududu yakınında 

Salt civarında Vadll Sayar'da umumi 
harb •~nasında tesis edilmiş türk silah 
depoları bulunmu§tur. Bunlar arasında 
beher:nin içinde 10 bin türk altını bu
lunan iki sandık da mevcud olduğu 

bil .lırilmekttdir. 

RADYO 

Ankara: 

Öğle Nqriyatı: 13.30 Malıl! 
pili: noıriyatı - 13.50 Pllik: Türk .;ı::: 
ıi ve halk ıarkıları -14.15 - 14.30 nah~: 
harici haberler - 15.30 dan itibaren rn 
öiretmen mektebinden naklen cumblll'...,. 
kanhjı filarmonik orkestra heyetini.il .,,,. 
seri, ıef Praetoriua. 

Akşam Neşriyatı: 18 30 PI1k~e 
riyatı - 18.35 Çocuklara ka~agöı: (1'' 
Ali) - 19.10 Türk musikiıi ve halk pr) • 
rı (Hikmet Rıza Seasör ve arb.daıl~g,; 
l!t35 Saat ayarı ve arabça neıriyat - 1 j 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet__. 
nan ve arkada1ları) - 20.15 Hukuki ~=
ma: hukuk ilmini yayma kurumu tar•!-, .. 
- 20.30 Türk musikisi ve halk prkıları ~ .. 
lihaddin ve arkadaşları) - 21.0Q AJant ~ 
berleri - 21.1! Sttidyo salon orlretUll"""" 
- 1 Al beniz: Cadiz. 2 - Morctti: ll Mt ~' 
mant. 3 .. Romberı: Nina Rosa. 4 .. lv~.....;.; 
ci: Donau-Wellen. 5 - Michielı: C~ 
No: 2 - 21.55 • 22.00 Yarmlı:i proıraııı 
lıti1cJll marıı. . 

İstanbul: . 

: 

Öğle Neşr1yatı: 12.30 Plakla ...a\ 
musikiıl - 12.50 Havadla - 13.0S Pıar:, 
ti.Irk. musikisi. - 13.30 .. 14 Muhtelif P , 
ncşrıyatr. 

Akşam Nqriyatı: 18•30 Plllda dal'• 
muıikiıi - 19.00 Safiye: Piyano ve k-=i 
refakatile - 19.30 Konfcranı: Selim ~~i 
Tarcan (Parisde bir canbaz) - 19.55 BC11-
baberleri - 20.00 Sadi Hoısea ve arkadd' i 
ları tarafından ti.irk mu&ikiıi ve halk ~~ 
tarı - 20.30 Hava raporu - 20.33 Bay ()ıllll"ı ! 
Rıza tarafından arabça söylev - 20.45 ... 
mahat Ozdenıeı ve arkadaıları taraf~nıdll 
tlirk musikisi ve halk ıarkıları (Saat 
-21.15ORKESTRA:1-Beethovon: 
olan, Ouverture. 2 .. Puccini: Manon Laed" 
ut. 3 ~ Morena: Tortıjada, valıe. 4 • pldil 
Rosalba. 5 - Lanaer: Groıamüttercheo ; 
22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plikla oolO' 
lar, opera ve operet parçaları - 22 • .SO • • 
Son haberler ve crteıi eünü.n proıırama. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 19.10 Fraıılt' 
furt - 20 Bertin, Budapeıte - 21 Jıılillllıf 
- 21.15 Pario - 21.~5 StrazburJ. ., 

ORKESTRA KONSERLKRİ ve SE"" 
FONIK KONSERLjı:R: 17.5 Stoltholm -
17.30 Pariı • P.T.T., Strazburr-18.10 ~r 
lonya - 19.10 Berlin - 20.30 London .. Br 
gional - 21.30 Brüksel - 22.10 Kopenbd 
- 22.15 Ltikaemburg - 23.5 Droitvicb. 

ODA MUSiKİSİ: 20 Sottcns - 21.35 Vi
yana. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolo~ -
15 Breslav - 15.15 Königıberl' - 17.1' 
Varşova - 18.10 Münib - 18.30 Beromüıır 
tor - 19.30 Viyana - 21.40 Kopenbaa -
22. 1 S Roma - 22.30 Sottena. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı ... s.): 10.ll 

Hamburr - 12 Keza - 12.35 Prar - 11 
Stokholm - 18.25 Hamburg. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAJU 
15.20 Hamburg 

HAFİF MUZlK: 6.30 Bedin ... dli.ıl 
alman istasyonları - 8.30 Mllhtelil '~ 
istasyonları - 10.30 Frankfurt-11.15 Bd' 
lin - 128realav ve cllior alman lıtu1onlr 
rı - 13.15 Münih - 14.10 Franlılurt, LaJP' 
zig - 14.15 Berl!n-14.25 Münib - 15 XO' 
lonya, Stuttııart - 15.15 Prat, Vi1&11& - 1• 
Berlin ve diier alman i•taıyonlarr - ıe..d 
Viyana - 19.10 Kolonya, Könipberı .-
19.15 Stuttgart - 20 Koza - 20.5 Vl,..al 
- 20.10 Hamburı - 20.15 Prar - 21 Xil
nisıbers - 22.30 Viyana - 24 Fruıkfı&rt. 

HALK MUSiKİSİ: 11.30 Stuttıart -
19.10 Laypzif. 

DANS MUZİ(H: 22.30 Borlln ... .ıııer 
alman istaıyonlırı - Budapeşte, Prai .-
22.35 Breıdav, Stuttı-art - za Katovii, K..,,. 
kovi, Lemberg, Roma, Vilna- 23.5 Pomtt • 
Parlaien - 23.:ıo Lemborr - 2S.30 Lond.,. 
- Resional - 24 Liik•emburg, Pariı, Killı
na, Roma - Milano - 0.15 Droitvieh. 

IZMIR 11..,.1111 

F•11 lllllltMllu 
20 aguıtos 20 eyhıl 

1938 3-7041 

"- Oh, madam; dedi; bana bahoettiiinia bu 
proje, o kadar ırüzel, o kadar güzel ki, bir haki
kat olabileceğine imk&n veremem. Ve sonra ... ve 
aonra, bilmem, Mile. Arlette, bu hususta ne düıü
nüyor ? 

-82- YAKUB KADRi 

öyle küçücük hadiselerdi ki, doktor Hikmet, Yulaı 
buldukları 11rada hiç birine, hiç bir ehemiyet ver
memiıti. Meoel&, Arlette'in, Rochechouart caddeol 
hadi-inin erteai günü, ona, babaaınm mektubunu 
getirirk- ı "Size evinizden bir mektub var 11e do
ha b41luı bir ıey .... " deyİfi, aonra, doktor Hikmet. 
çeki masanın üatüne bll'akırken, o penbe Ye mıu.

tatil kağıda bir nevi teceaaiia ve aç ırözlülülde ba
kıtı hatmna geldi. Bu hiç yoktan vaka ırenç kızın 
paraya ne kadar ehemiyet verdiğinin, timdi, dok
tor Hikmet nazarında kati bir i&batını teıkil edi
yordu. 

Mme. La valiere bir para gibi doktor Hikmetin 
gözlerinin içine bakıyordu : 
"- Kızım mı, ne diyecek. Onun da benim gibi 

dü§ündüğüne ıüphem yoktur. Ari ette oizi aeviyor. 
Biz hepimiz ailece sizin hayranınızız. Hatti Ar)et
te ki, katı yürekli ve ıefkatsiz bir çocuktur. Sizin 
her bahsiniz açılıı'ıca hakkınızda bir sürii iyi teY· 
ler söylemekten kendini alamaz. Siz bunu kendi 
gözür .. üzle görmüt olacakımız; baıtalığmız esna· 
smda benim bir anadan, Arlette'ln bir hemıired
veya bir zevceden farkı yoktu ve bizim evde, ilk 
gündenberi kendinizi kendi evinizde hiısetmitıİ· 

nizdir, bundan eminim. 
Doktor Hikmet, içinden : "Hiç de öyle değil !" 

dedi. Eğer ıu dakikada her hangi bir karar ver· 
mek için en ufak bir enerjiye malik bu)wı.aaydı, 
Arlette'le evlenmek saadetini bu evin, ruhunda 
uyandırdığı istikrah yüzünden hanen reddedecek· 
ti. Hele Mme. Lavaliere'in fU aon &Özleri, fU ken· 
disinden minnetdarlık ve letekkür taleb eder bir 
eda ile yaptığı dostluk ve muhabbet nümayiıleri, 

doktor Hikmeti Lavaliere'lerden büsbütün uzak· 
lattırmı§ bulunuyordu. 

Arlette'in anneci gittikten aonra. doktor Hik· 

met, yalnız bafm& vaziyeti da.ha aiyade YUzuhla 
görmeie batladı. Birdenbire, ııöalerinin üatünden 
bir perde kalkm.Jt ribi oldu ,,. bu - ayın bütün 
harikulade maceralarını birer birer tahlile bqla
dı. Hatta hidiaelerin rarib aencirlenmeoi onu bir 
va.kanm halkaımdan öbür vakanm halka11na doğ
"' ırötürüyordu. Bu eve tqındığı gündenberi ge· 
rek renç kızın, rerek anaamm, onun itleriyle ne 
kadar canla baıla metııul olduldarmı hatwladı. 
Arlette'in, ona, kendieiyle iııdiY11.c• bir öncad
tadını vermek iatiyormUf ır>bi, onunla beraber evi 
naaıl yerlettirdiğini, perdeleri nuıl kendi eliyle 
pencerelere taktığmı, her gÜD aa.bahtan alqama 

kadar bu yedetme itinin - küçük teferruatma ka· 
dar ne ince alikılar ıröoterditini düıündü. Bunla· 
nn hepai, doktor Hikmete, ıilncli bir plin daireaİn· 
de, muayyen bir hedefe Yarmak içİll yapıhnıı ha
reketler teklinde ııöninüyordu. Hele o karanlıkta 
el aıkıt vakaaı ve bunu takôb eden güceniklik o
yunlan o derece maatıki bir ailaile ile birbirine 
bailanıyordu ki, buna, adeti, eTYelce yazılmıt ıra· 
yet mahirane bir Mnarioyqöre 01nanan bir kaç 
perdelik bir oyun d-ileiıilirdi. 

Bunun birinci ııafhau oyuncunun acemiliii yü
ııiinden iki defa fiyuko vennifti. Biri mutfaktaki 

aahne ki, burada, gene; kızı cinsiyetinin ııamiımlyetl 
aldatmııtı. ikinci fiyaako da bat baf& yemek ye
dikleri gecenin "cünnü metlnıd" u olmuıtu ve 
bunda da, Arlette, üzerine aldığı vazifeyi gönlü
nün meyelanlarına feda etmiıti. Yani gene; kız, 

kendini bütün varlıiiyle bir batka adama vermiı 
buhmduiu bu aıralarda doktor Hikmetle muqaka 
rolünü becenımemiıti. 

Oyunun ikinci ııafhuında iae, rerçi Arlette'in 
hi.la o adamla düfiip kalkmakta devem ettiiini ia.. 
bat mümkün deiildi. Çünkü, clolı:tor Hikmetin e
linde Roc:hechouart caddeaincle k-di ırözleriyle 

teabit ettiği kadar lurvvetli bir clalil yoktu. Fakat, 
bunun akıini - yani gene; kıaın, bu Mfer, doktor 
Hikmete ııerçekten, bütün kalbiyle bağlanımı oJ. 
duiunu - iabat da mümkün değildi ve Arletta'in 
hemen yirmi dört saat zarfmda atkından vaz geç
mesi ve hemen doktor Hikmete bağlanrvenniı ol
maımı dütünmek İM, bütün mantık ve psikoloji 
düıturlarma mugayirdi. 

Genç adam, bu cehennemi muhakemeleri yapar
ken, bir taraftan da ırenc; kızm, bir çok jeatlerinin, 
tavurlarmın, aözlerinin, bakıılannm - timdi bü.
bütün batka birer mana alarak - muhqye,Ieein
de canlandıimı 1öriJWC111. Bımlar, hMldi set i 

Sonra, Arlette'in, gündelikçi kadınla mutfak ve 
ııaire masraflarında türlü türlü çingenelikler edi
fİ; doktor Hikmetin parasını bir tesahübe kalkıtlf
ları vardı ki, genç adam bunun en hakiki mana
nı ancak Mme. Lavaliere ''aranızdaki vaziyetin 

tavazzuhu münaıib olmaz mı?" .özünden aonra an• 
lamlflı. 

Daha aonra ..• evet, evet; Arlette'in eözlerinin .e 
maam111ıluau buydu. Dr. Pierrot, ona, bir gün ı 

"ltalyaya ıridebilııeniz daha iyi olurdu." demiıti. 

Ve o rün, Arletıe, doktor gittikten aonra hem
ona fU sözleri söylemiıti : 

"- Ailenize yazınız da size külliyetli bir para 
röndeninler. Onlar için bir kaç bin frangm ne 
hükmü var, öyle değil mi ? Madem iri, o kadar 
zengindirler. 

Ve doktor Hikmetin ailesi bahsi her açıhıta 
"kaç eviniz var ? Annenizin çok mücevherleri 
var mı ? E.•inizde kaç hizmetçi çallfll' ? Size mu
kannen olarak ne gönderirler 7" ve aainı, ve aaire 
gabi aualler-

(Sona-) 
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Eskifebirdeki kmtul111 
harbine dair bir comhuriyet 

l=mIJ Mühim 
Ankara-latanbuf bir Ç~~~~~~1;:~:J 11 Gön iciıd 

Puaneel llvka • 
Salı Ankara • Hep o mesele 

çocutunun anlatbiı destan 
(Ba4ı ı inci sayfada) 

tan sonra kendilerini istikbale gel~~ 
resmi heyetten türk askeri ta!ya~ecısı 
Bayan Sabiha Gökçen ile Eskışehır va
lisi Kolordu komutanı, Tayyare alay 
k~utanı ve Tayyare mekte~ .m~dürü
nü ve EakifChir belediye reıaını kabul 
ettiler. Sonra iki heyeti ayrı ayrı kab~l 
buyurdular. Büyük Şefin mübarek elı· 
ni öpmek bahtiyarh&ına nail olan bu 

Kitıd fabrikası dlrektarUMehmed A· 
1i Klğıdçıyı çağırdılar ve ondan fahri· 
ka hakkında izahat aldılar. 

Atatürkü aralarında görmekten do· 
Jayı halkın sevinci çok büyüktü. Halk 
Büyüle Şefi istasyonda uzun uıun al· 
kıtlaınıt ve "yllf&. varol., diye bağır· 
mıştır. Gece saat 1.15 de tren gene ~!nı 
tezahürler arasında Derinceye mute· 
veccihen hareket etmittir. 

Atatürk yarın sabah Derinc:eden Y:ı-
lovaya geÇeceklerdir. gençlerin sevincine son yoktur. . 

Bir aralık orta mektep talebesın : 
d . ·· ü u istuyondakı en hır çocuk yuz n . 
mektepli kalıbalıiına çevırerok fU 
aözlerı söyledi: 

.. _ Arkadaflar ben onbir >:atında 
bir ÇOcuğum. cumhuriyet ~ev~ı çocu· 
iuyum. Bu memleketin geçırdıği fel~
ketlerden haberdar de&ilim. c~_urı· 
)'etin millete ve memlekete verdı&ı aa
adt içinde yctiftim. Bana anlattıkları
na göre, bu memleket biı' takım "'! fe
laketler geçirmifdr. O fellketlerı ha· 
tırd k 

__ .._....,.k pek lüzumludur. 
an çı ıuu-- • ·ı 

Ben o gunlere aid bıc destanı da ıtı • 
tim. Şimdi bunu aizc anlatmak fır~tı· 
nı bulduğumdan dolayı pek ~tı~· 

'-'-k" -'-ı" rlı"ler l Bır gun rım. Sayın II:Je lf!Cü • 
dilfman tayyareleri bu iataıyon bınaaı 
üzerinde uçuyordu. Türk orduları . h~· 

.. . • h'"•ırtanmamıt oldukları ıçın 
ll\I& ıyı - -•-al. lUaumUDU 
bir u ıeriye meufe aw-a da b 

• ..ı..: anın ve u· 
hi11etmif1crdi. şun- Y '-a '- • . _____ ,.,,. aonaua -uyar· 
auı unoa bulı.uıu-a- hü 
lık duydutum Atatürk bu tayyare : 
cumu zarfında iıtaayonun şu k~11kı 
odasmda oturuyordu. Bo~ar ıatas-

binaaının ötesine beriııne dUtt1· 
yond Her kea telis içinde idi. lstas· 
yor:._._ ___ .ı.ıa-•lr iateniliyordu. 1tte 
yon~~~ 1 . - ~ 

dakikada Atatürk fU ıöz erı aoy • 
~ ti: "-Arkadaflar· zarar yok; dUf-

f . ed"i' kadar bomba atsın; bura· 
man ıat 1 ı Çünkü ben burada· 
ya isabet etmez. 

Y~;nç mekteplinin anlatt~ğı bu de~-
bütün inanmıt ve baglanmış go-

!.:ıcrdo bir mucize tesiri raptı. ~·
kun bir alkıt çağlıyanı dakıkalarca ıa-

ı..: .. -1 iiatünde dalgalandı, dur· 
tuyon- l"f 
du. Atatürk bundan sonra muht~ ı sa-
nat ,aUmrelerine mensup heyetı kabul 
ve her birinden kendi mesleği hakkın· 
da i.zabat alarak ayrı ayrı iltifat bu· 
~ ..... 1 •• 

Biı' aralık iotaqODda toplanan bük 
arasından bir aes ~Bu'" bal· 
kın biı isteğini ifade cdıy~rdu. O da 
cumhuriyet rejiminin Ea~ı~hlre ~
ürdii ıuya adı konulmuı ıdı. .Ata~r: 
klD huzurunda bulunan ~e~edıre reıaı 
vı Önderden aJdı&ı cmır üzerıne hal· 
ka uhitaben fU beyanatta bulundu: 

-Arlıadaılar ıehr• ••tirilmif olan 
a Atcıdr• adı .,.rilrn••İ h....,am: 

~!._. . -dl At ..... lı ifitti. Halbulcı .. -•ne-·· 'b" 
" bu •din cliifiin"iiiünüa •• ı 

Ataturlr Ç .. Lu"' .- tatürlt tabia· J" ·· .. yor Uftlll ,. 
a,unınu, olduiu bir nimetin •ala~ 

Ankara - İstanbul 
hattında bozukluk 

Bu yOzden seferler bir 
müddet bozuldu, 
trenler gecikti 
(Baıı ı inci sayfada) 

Şehrimize ilk olarak İzmir treni 19.10 
da gelmittir. İstanbul ekspres ve yol
cu katarları, ancak aaat 1 ve 1,5 da 
ıe!mitlerdir. 

Yolun bozulan kısmiyle al!kası ol
madığı için, İzmir treni dUn akpm 
ıaat 19.10 da arızasız olarak Ankara
yı gelmittlr. 

Haydarpapdan Ankarayı hareket 
eden iki katar, ıehrimize saat 24,5 ge
çe selmiıtlr. 

lıtanbutdan evvettd sabah hareket 
eden Toroa ekspresinin yolcuları da 
bu katarlara aktarma edilmişlerdir. 

DUn sabah lstanbuldan hareket e. 
den Toroı eklpresinin sabah saat iki 
buçuia. dün n.'t 15.15 de hareket e
den yolcu treninin de 11bah aut 5 e 
doğru gelmesi beklenmekte idi. 

Ankaradan htanbut cihetine hare
ket eden trenlere gelince, ekspres 
19.10 da ve muhtelit de 19.50 de ol -
mak üzere, evvelki gUn ve dün bu 
trenler tehirsiz olarak Ankaradan yo
la çıkmışlardır. 

tın .,.rrruf. d h. bir 11alıit balun-
olmalt iddıo.ıın a ·~ddİafUll lailôl•· B. Stoyadı·noviçin ınaclL Bilôlıü ba 1 olnııyoıt bir 
na olarak lrendi halılı~ . rinde Al d k• 
ninwtin lrendiaine ~"~--,:.hir manya a 1 

.. L aatındeuır • 
olmı7QCGBI 111an mala 'tinden al· d 1 1 
lıencli aı)'UllU Jı•ruli lı/ı:,. en çetin 0 aşma arı 
ntıfla'. Tıplıı en ltaran .. aJ•l• •. . 
,,_,...de düpnanlarla .. rn.uc ündat Berlin, 21 (A.A.) - A~~nya zı-
Jerlten hiç bir 79rden urnül ~. en• yaretinin remıl safhası bıtmıt ola~ 
ı,.1ıı.,,..1r.m.ı ilendi lıu11~tını 1 h Yugoslavya Batbakan ve Dış lşl~rı 
lı•nclind•n aldıiı 6 ibi. Bınaenale:m: Bakanı B. Stoyadinovlç, muhte~ıf 
,, lı ,, b . 1ıuı111et olan bu"' tınan ıehirlerlndekl aiyaretlerıne 

Of Ofına ır .1, ıarına a . 
l•lıetin in•anlarının leenaı su devam etmektedır. 
laerla ·bir mana il• oJ 11•~e~ ın~· Mumaileyh dün hususi trenle Ee-

• .,...l S .1 lıendilerınındır, , gelmit ve Krupp fabrikalarını 
ncuuı o ur. u ua _ıil · in sen e . ••'-k h lk al it lı d t d• lıena erın · . t etmittır. B-T- an a ın -

avoet ue u re clil..-iıul•n ;.ı.. sıyare da Euen'dcn ayrılarak 
liındi Atatürlr'in iten . . hottci kıtları ara~ın da da MUnih'e git-
d:.&: ,.v aılarını lrudretlerını, . l • Düaaeldorf a, ora n 
... " , d' hır•" 
~·~lannı, ycdnus ~n • 'far1ei,- mittir. • = -
isin d•lil, icabında bütün ili- 1 ka 
İrin aarled•bilee•lı bir asim~ lıa Dahiliye memur an nun 
li~t inlt:.-6 ettirrnelctir. SUI A"ta-lı projeai 
tirlid ,... . d' ia · Atatar 
_.,, •n • adı ;.te 111 

' hk dlrektlSrler encümeni 
•n •unu iati~r. 1 1 ta Bakan hlli 

Halk Beledi e reisinin b~ sözler n . özden ıeçirilen da ye 
büyük dikkat Je hürmetle dınled_L ~~k yemden ~ ra tetkilitı kanun pro 
sa imi bir vatandaıtık havası ıç n c memurlar• 1 tetkik etmek üze 
y ılan bu millt ha.t>ihal gece yarısına jeslni yeni blttan 1 direkt 
kadı devam etti. Vakit gelrnitti· A:.· re villyetler idare:l r;~ri B ine 
tiırk vagonda bulunanlar• izl~e ver :i B. Fazıl ile bu~'\r mProje BB azıl 
ler. Tren alkı9lar ve tazimler güz da me havale etmı,t ' ...ıı bir şek 1 
seyahat ve esenlik dilekleri arasın ve Ekrem tarafındm:s~ktörler encu-

hareke• etti. •AY AlCON de buır~cai ":aha ıösden geç rı 
lırmail JIOft•k menince bır kere 

lamiı'ıeki büvük ıe:ıahür lecektir. --

dan sonra te. 
İzmit 21 (Gece yarısın 

• ı..ıı blınil husuıt tren 
lefonla) -AtatUrn;u 1 oldu. 
ıaat 11.10 da bmit garı~~ v:ı biddin 
lstaayonda btanbul. Vah:.,id u Oakay, 
Ustündal, bmit valisi H iral FabrL A· 
Amiral Şükrü Okan, A~ b tediye re
miral Mehmed Ali, tzrnıt e dolduran 
. . ö · taayonu 
ısı Kemal .z ve 11 • • kartıl~ılar. 
binlerce halk, Aıaturkü 
V b .. ""k t hürat yaptılar. 

e uyu eza . d'ler ıelen· 
Atatürk trcnlerinde.n .10 1 

kt;lar. Ve 
lerin birer birer .ellerını 1~

1 
da "Yaf&o 

halka iltifat ettıler. Ha Bundan 
varol" diye cevab verdiler. bindiler. 
ıonra Atatürk vaconıarına 

Bir sabıkahnın &IDsO 
bulundu 

ı.tanbul 21 (Telefonla) - Bu sa· 
• tünde ense· 

bah Kurtulufta tepe Uı 
1 

.. bir ce· 
sinden vurularak öldiiril mut lc't 
sed bulunınut ve akfam geç ,,. ~
cesedin Anadoluhiıarında ~turan bit 
bıkalı rizcli Saide aid oldugu ta 

edilmittir. . dar bir 
Saidin cebinde otuz bra ka 

para çılamttır· Polla tü.Jdkata d.nm 
etmektedir. 

iki muh~lit bugan 
ka11lla1ıyorlar 

Bugünkü kartılaşmada kem/ile
rinden bir çak feyler beklenen 

Hcuan (An.), Fikret O•t.) 

Günlerdenberi beklenen Ankara • 
İstanbul maçı bugün saat 14.30 'ehir 
stadyomunda yapılacaktır. htanbul 
muhteliti dün aktam Haydarpapdan 
h,areket etmi,tir. Yollardaki arıza ta
mir edildiğinden sporcuları hamil 
tren evvelce ilan edilen 8.30 da gele
cektir. 

Stadyom idaresi bu heyecanlı maçı 
ankarahların ucuzca seyir edebilme· 
terini temin için fiatları 10, 25 ve SO 
kuruş olarak teabit etmi,tir. Maçtan 
evvel ve sonra stadyoma kadar otobüs 
aervisleri temin edilmittir. 

Aldığımız malfımata göre, muhte• 
lit için seçilen futbolcularımızdan 
ankaragUçlU Abdili rahatsııhğı dola· 
yısiyle bugünkü maçta oynıyamıya· 

caktır. Harbiye idman yurdundan 
Şerif, İzzet ve Hilmi de 15 günden· 
evvel ~S ya~ı:racak vaziyettedir· 
Ter. ••ne lraydetllflmls bu YUlyet 
muhtetltimfzf oldukça zayıflatmak· 
tadır. Genç sporcularımıza sallık di
leriz. 

BugünkU ve yarınki karıılapnalar 
bakında bölge futbol ajanlıimm teb. 
liii ,udur : 

Bölge /utbol ajanlığından 
ı - 22·1·938 cumartesi günü aut 

14.30 da Ankara mubtelitiyle latan· 
bul muhteliti ıehir stadında bir maç 
yapacaklardır. 

Bu maça ittirak etmek ilzere adları 
qafıda yaıılı sporcuların aut 13.30 
da ıtadyomda bulundurulmaları ku· 
lUblerinden rica olunur. 

Ankara Gücünden: Osman, Musa. 
Fahri, Ali Rıza. 

Ankara Spordan: Fethi, isken der . 
Gençler Birliğinden: Kadri, Hasan 

Keıfi. 
Muhafız Gücünden: Fuad, Rıza 
Demir Çankayadan : Vafir, Muıta· 

fa. 
Harbiye İdman Yurdundan : Ce· 

111, Sabri, ŞUkrU. 
2 - İkinci maç 23-1-938 pasar gtl· 

nU uat 14.30 da gene tehir ıtadı:nda 
yapılacaktır. 

bildnço· 
(Bqı 1 laol uylad•) • 

du. Bu prtıarm buan milli gururu ve 
,erefl parsal&yan (alır hükümleri) 
vardı. Bundan 25 yıl önce devlet gemi
sini idare eden en nikbin adamlar bile 
delil büdce f ulalı tını, büdce muvue
nesini bile bir hayal unıyorlardı. Bu· 
gün bize raklmların ıösterdiği belit 
ifadeyi o devrin en iyi niyet besliyen 
,ahaiyetleri tasavvur edemezlerdi. itte 
buıün hakikatin vakur ifadesi iÖ•ü· 
milziln önündedir. 

3 • Milli bilnyemialn bir çok 11fhala
rında baılayan iktıudl refah, içtimai 
hayatımızda yepyeni bir hayat ufku a· 
çacaktır. Biricik olmamakla beraber 
hayatta iktısadl hareketlerin tesiri çok 
büyük ve ehemmiyetlidir. 

lktısadi ıenitlik, soeyal seviyeyi 
yilkselttiii gibi I09yal seviyenin de 
yükselmesi iktıaadl ihtiyaçları dolu
rur. Şu halde iktıaadi Amiller, cemiyeti· 
mizin bünyesinde tnir ve aksi tesir 
yapar. Ve netice itibarile daima yUk· 
selen ihtiyaç, iktısadi faaliyeti hareke
te getirir. Az zaman içinde gördillü· 
müz bu ilk rı.: ah, cumhuriyetin ilrtı· 
sat programının birinci safhasının tat· 
bik l'dilmesinden hasıl olmuttur. Hal· 
buki cumhuriyetin iktıaad proıramı 
heni.iz taawniyle ikmal ve tatbik edil· 
mi§ değildir. Endüstrimiz tam olgun· 
luğu içinde verimini vermeğe henüz 
daha baflamamııtır. Alır endüstrimiz 
inşa nalindedir. Bunların muvaffaki· 
yetle ba,arıhp tatbik edileceğinde 

tüphe yoktur. Bir devlet hayatında bet 
on yıl gibi çok kısa bir zaman içinde 
muvaffaiı:iyetle tahakkuk edecek olan 
bu program sayesinde, Türkiye sadece 
ziraat memleketi ve ham maddeler Ul· 
keai olmaktan çıkacak ve tam bir en· 
düstri memleketi olacaktır. lttıe o sa· 
man devletin blidceai 250 milyondan 
derhal 400 milyona fırlayacaktır. Ke· 
malist rejimin kendi evladlarına vadet· 
tlii ve devlet eliyle yapılmaer lisan· 
ıelen ,eyler pek çoktur. tık hamlede 
timendiferleri yaptık, fabrikaları kur· 
duk. Fakat önümüade yapılacak hayli 
işlerimiz vardır. 

Köy ve köycülük hareketi henllı da· 
ha inkişaf mm başlangıcındadır. Dev· 
letçiliği tiar edinen bir milletin eaascn 
devlet eliyle ;yapılauk ifleri pek çok· 
tur. Bwılar bep mWt Sellrle ld..-1 
icab eden ıeylerdir. tıte hedefe dolru 
ilerlediiimi.zi ıöaıeren dnlet billn· 
çosuııu giSrdükçe adımlarıauaı ileriye 
doiru biru daha ııld .. tırmalı. beye• 
canımızı, imanımızı blr kat daha takvi· 
ye etmelidir. Bu vasiyet kartnında her 
ntandatın ,ahit vuffelerl de vardır 
O da, derin bir kalb rahatlyle kendi 
ferı"I faaliyetimizi, devletin umumi a• 
benrtne uydurarak lnkf,af ettirmektir. 
MilU WkUye varmak itin en kı• yol 
budur. 

Neci6 Ali ICVÇOKA 

Kuruçejme kömür 

depolar1 projesi 
lstanbul, 21 (Teleonla) - Kuru· 

çepnedeki kHmUr depolarına ald pro • 
je hakkında ıu malQmat verilmekte
dir : 

Antraait depolarının önüne saatte 
200 ton kömilr verebilecek bir ana kule 
konulacak, ayrıca 22 bin metre mlktb
lık büyUk deponun öıWne bir kömür 
milnakallt köprüsü yapılacaktır. 

Depolar ihtiyatlarilo beraber yedi 
tane olacalttır. Ayrıca bir da briket 
fabrikuı yapılacaktır. 

Careamba Yeni •e Cebeci ecsanelerl 
Pertembe Hallı: •• lakar7S • 
Cııma : Eıe ecıı:aneıl 
Cumart•i Sebat •• Y-'tebir ecaneleri 

HALK •• YBNl llNBllALARDA 
14AT1NBLER 

- Bu aokaklard& ıördufümib 
fapkalı kadınlar hep türk kadmlan 
mıdır 7 

- Elbette. 
- 1 7 .... 
Muhatabım düıünüp taımdı" bir 

HercllA 
14.45 
16.45 
11.45 
21.00 

Cumarteel 
13.00 
14.45 
11.45 
21.00 

J>uar 
11.00 
u.oo 
14.45 
H.45 
ll.45 

aual daha M>rdu : 
- Mesııll bir genç türk diploma

tının kanıı, fapkaamı ıi1ip eline ~· 
çantaamı alarak çarııya pazara 11 • 
der mi? 

21.00 
Paıar n cumartesi rtınlerlnden batb 
H A L K ıinemuında bvıtm ballı 
matineleri: 12.u 

Film deiitme Pbıleri: Puartni ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yanaan ihbara: 1521. - Telefon muracaat 
ıeblr: 1023 • 1024. - Şeblrlerarasa: 2341 • 
2141. - Elektrik ve Havaıuı Araaa Me
mwlujıı: 1146. - Moujerl. Şehir Anba
n: 3705. - Takll Telefon numaralan: 
ZlncirUcami cınra: 2645, 1050, 1196. -
S.manpaıı:an cınraı 2806, 1259. - Yeni· 
ıebir, Havu ba,ı Bizim takıi: 2323 -
Hnuıı:baıı: Bırlik taksi: 2333 - Çankın 
caddal, Ulus taksi: 1291. 

OTOB0SLER1N 1 1 k ve 1 o D 

HFERLERl 

Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dere"den Uluı M. na 

Sabah 
ı 1 k 

ıefor 
6.45 
7.15 

Akpm 
Son 

•ef er 
23.00 
23.20 

- Tabii gider.... Durun ben aiae 
bir hikaye anlatayım: 1924 aenesin
de, Paris'te, bir aile panaironmacla 
taıııdıiam bir ıenç ingiliz kadım. 
türk olduiumu öfrendiii zaman 
derhal mukadder auali M>rdu: "~ 
kannız var?" Kendisine ıu cevabi 
verdim: "Babamın babaaınm bir, a • 
namm babaaınm da bir kansı YardL 
Babamm da ö1Je ... ,. 

ikinci muhatabnn .özümü biti ı 
- Hakikaten öyle miydi 7 

Bu aefer ben onların yüzüne bq-
retle baktım : 

- Bilir misiniz ki ıaluarı •• 7Gfa
fanı biz de ıizin gibi kit~~lar~ ~ • 
kuyarak ne olduklarını oıremmtız-

Uluı il. dan Çankaya'7a 7.25 23.30 dır' ? Siz bize, kulaktan kulala ititil• 
Canka,.'dan Uluı M. na 7 10 23 SO "d h'k• 1 · · mit ve yÜz aene evvele ~ı ı aye .. 
Ulu M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 ri Pierre Loti romanlante talnoiıe .. 
Dikmen'den Uluı. M. na ı.oo 20.30 derek memleketimize geliyonanuz. 

Ulus M. dan Keçlören'e 6.00 31.00 Ve tahmin ed•im ki, ilk ufrajuııa 
X9Çi6ren'dea Ulu il. na UO 21.10 olan Beyojlunda, aak aık ititmit ola-

Uluı M. dan Btlik'e 
Etllk'ten Ulus M. na 

6.SO 20.30 caiınız fransızcaya, bira1~ alma~ 7.00 21.00 ya ve bir 0 kadar da inli ızc~ye a • 

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

karak orada türk olmıyan bır elue-
~ :gg ::~g riyet taaavvur ettifiniz i9in, ~~~: 

ya gelince, ıörcliiiünüa taP_.1 ~ 
17.15 dmlarm kim olduklaruu m•ak ec1 .. 

yor.unu. Halbuki . lat~ul~ ela 
1.15 çok büyük ekaeriyetı bala• türktür. 
9.45 Ankarada iae sef aretleT menaublan 

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

6.30 

S. puar'ndan Akkoprü'ye 6.30 
Akk8pril'den S. paıı:arı'na 

UJas il. dan Yeniıeblr'e 7.00 ı'le bir kaç rabancı iı veya ibtıau a-
Yenitebir'den Ulua 11. na - 7.10 L-

clamlarmm ailelerinden bat- ecne-
Y cniıehlr, lstasıron •• Bakanlıklara bı' kadmı yoktur. 
ber saatJ b .. ıec• muntuam Hferlv 
•ardır. Puar cilnlerl ilk 1eferler Ancak fUDU da biliniz ki bu iÜD 
birer ... , aonra baılar. bGJicek bütün türk f8birlerinde ka-
Akp•lan Ulus me:tdanmdan Yeni- dmlar aynı aerbeat ta'Yll' ve aJIU.. ~ 

ıehir'e •• Yeniıehir'den Ulus meydaıuna :. :~•erile 
ıidecek otobllslerln hareket saatleri, sine- d•İ kılıkla gezmekte, ., " •~ 
malarm datılıı 111\lerin• tlbldlr. meı-1 olmaktadır. 

POSTA SAATLERl K~tımdakiler hayretle dinli,._. 
Poıta saat 10 a kadar tıtanbul clheıine lardı. 
mektub kabul eder. Biri din ve dünya itlerini birihirin-
Taahhütlü 18 e kadardır. d 

den nasıl ayınruı olduğumuza tor u. 
TREN SAATLERİ _ Dini akidesinde herkeei tama-
~ ı H• ...... l.IO. B• mile~ ......... kle beralMr .U. 

~ıı.1:~•:. nia politikada her hansi .. ~rol Cif"' 
martesi Toroe allrat.) •••amm k.ati surette öDUD8 ~ 

Samsan hattına : H..... UI (JCa,... 
rl, ..... Amun bu 
la&t beriaıiedlr). 

DIJ'&rlıôrr llattr r H.... t.40 
Zonplclalı •ttr ı • il.Ol 
Kınldralqe r&70&0bQa • ll.OS 

GONLOK.: 

Arabi· 1356 
IO Zlllı:ade 

1. D. 
Otln .. ' 11 

Rumi· usa 
!ldııel klınuı t 

L D. 
Akpm 17 ll 

[~:~::~:~:~:~:?.~:~:~:~:~:~:! 
Ana 

Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuk· 
lar için neırettifi çok faydalı .. Ço
cuk" mecmuaıına ltlveten TUrk ana· 
larının istifadesi için ••Ana" isimli 
yeni bir mecmua netretmiye hafla· 
mıttır. Ayda bir defa çıkacak olan bu 
mecmuanın ilk nushaaı elimizdedir. 
GUzel ve aanatklrane bir kapak için· 
de Ud bilyUk formadan miltetekkil 

....... 
Bir b..U- demokruİJ'İ nalll _. 

ladıjmma ötrmmek istedi. 
- Demokraei ile demapji..,...... 

clald biltb ........,.1.n ortaMa 
kaldıracak her tedbiri Yaktiade ala· 
rak. 

y -....,. mieafirlerimizle koDut_.. 
ken bili1ordum: Aralarından biri A.. 
kara,a , .......... c1a ., .... kar. 
,.a. bulup bulanu1acaiau IOl'maftU. 

Avrupahlarclan bir çoiu. yani ltü
tün timalliler, lngilizler, Ye diler her 
taraftaki bii,.ak çoiunluk memlek .. 
timin hen6• bilmiyor. 

Onlara yeni Türkiyqi Kendi 
anlarac•klan liaanlarla anlatma
nm rolunu bulmalıyız. Franaızca 
dhanfilmul bir dil olmaktan çılmut
tır. - N. Baydar. 

Kozan orta mekteb 
istiyor Bu maça birinci maç için yukarılri 

maddede adları yuıh sporcularla 
Ankara Gücünden Enver, Abdili, Ya
pr ve Muhafız Gücünden Cahidin 
ve Ankara Spordan Nihacjın aaat 13.30 
da tehir stadyomunda butundurulma
larr kulUblerinden rica olunur. 

-------------- olan bu resimli mecmuada okunacak 

Kozan, (Husuıi) - 36.400 nüfu111 
olan ilçemizin bir orta mektebe ibti· 
yacı vardır. Kazamız, diğer kazalara 
nuaran merkez! vaziyette bulundu· 
fundan burada açılacak bir orta mek. 
teb, Saimbeyli, Feke, Kadirli Jruala
rınm ihtiyacını da karııhyacaktır. 

3 - Bu ıporcutar 22.1-938 cumarte· 
al akpmı saat 20 de Eti palasta mi· 
safirler tcrefine verilecek akf&lll ye
meğine davetlidirler. 

4 - Muhtelit takımlara dabil ve 
yukarıki maddelerde adları yasılı 
sporcu} ra maçları takib edec:ek aile-
le ırer duhuliye bileti verite-
c k Sporcuların bu duhuliye bi· 

bugUn saat 12 ye kadar fut· 
nlı ından bizzat almaları rica 

ihtiyadları tepil etme.ktedlrJ.er. 
DUtilncelerimizi dUnkU saymuada 

yazdıktan ıonra bu takım hakkmda 
bqkaca miltalea yilrUtmeie lüzum 
kalmamaktadır. Muhtelit takıma mu.. 
ftffakiyetler dilerla. 

Ankara apor ıünetle 
biri etti 

bir çok faydalı ve deferli yuılar var· 
dır. Bu sayıda fU yazıları cörUyoruzı 
Ana dolarken, Behçet Kemal Çaf lar: 
Ana ve çocuk, Saylav Esma Nayman: 
çocuklarımı• n terbi~leri, Dr. HL 
mid <>oman Olcay ı Ana ıüdU, Ser· 
ver lakit : Gençler ıecikmeyinlz; İs· 
bak Refet Itıtman : Ana, Cecıab Mu· 
blddin Koıanoilu : Anne, Dr. Ali 
ŞUkrU Şavl : Kıt hastalıkları ve ko
runma çareleri, Köy kadınına, Cahid 
Uçuk : Aytc kmn cellnllli (hiktye), 

Ankara Spor kulUbU dün Hacıbay· F. Öymen : Çocuk terbiyesi, MUlrer
ramdakl merkezinde bir fevkal&de rem Kamil Bu ı DUfilnce ayrılığı 
konıre yapmııtır. (biktye) Muazzez Tahıin Berkand : 

Dr. Behçet Kamay'ın batkanhfın- Kadın ana, Profesör lhaan Hilmi A
Bu teblile ıısre takımın fU tekilde da toplanan konıre, idare heyeti adı- lan tar : TUrk çocufu nuıl besleni-

çıkacafı anlqıtmaktadır.: na babat "ren bafkıan B. Orhan A· 1or 1, Aym moda bartlretleri, Tarih-

Tebliğe göre ıakım 

Fuad (Muhafıa Gücü) pak'ı dinlemit ve idare heyetini ibra te meıhur kadınlar : Jan Dark, Fah· 
Yqar (Demir Çankaya) - Sabri ettikten sonra, Ankarada yeni kurul· riye Rıaa Şalenk ı Çocuklarda ke· 

Harbiye) muı olan Gilnet lrulUbü ile birletmek mik butablL 
Kadri (Gençler Birlitl) - Ha,.. lçin idare heyetine ullhiyet vermlı- Yukandan uydıiımız yazılardan 

(G•çler Birlifi) - Mua (Aakara tir. da anlqdabileceli cfbl .. Ana .. saynı. 
Gücü) Ankara Spor •e Otıneı kulübtl ide· nın aaaml derecede çolalmuını latıo· 

Ali Rıza (Ankara Gilcü) - C.lll ft heyetleri eıaaen daha evvel arala- diflınlz tUrk yuvaları için en faydalı 
(Harbiye) - lskender (Gilnet) - nnda mutabık kalmıı buluııduklarm- bir nerdlr. Sırf para kuanmak mak
Rısa (Muhafı:a GGcG) - Fethi (GI • dan birletme tahakkuk etmit demek· aadiyle açık saçık yuılarla ne9redl· 
n•t) • tir. Bu birlepıenin Ankara ve dola. len mecmualar yanında, aileleriıD fik· 

Kaleci Oaman (Ankara Gücü), bek y11iyle memleket ıporuna ba:rırlı ne- rt w abllkt terbiyelerine, pratik bll· 
• Şükrü (Harbiye), Haf - Ketfi (Gen· ticeler vermesini diler, bu vul~tte rllerlnin çoialmuına, ~ni neal11erln 
Jer birlifi), Forvert • Pabrl (Ankara kunetll bir ,ekil alan Günql tebrik s&rbls w ubatll yftlfmelerlne ~
GöcU), Mumla (Demir ç.kaya), ederls. pn ba7le ıu-1 bir orpm memlebte 

Tirede zeytincilik kursu 

Tire, (Huıust) - Tirede köylUnlln 
zeytincilikteki yanht bilgilerini ve 
budamadaki noksanlarını tashih et• 
mek üzere kurs açılmıttır. Bundan 
sonra Kupdasında, Tirenin Kökçen 
nahiyesinde ve gene Ödemitte zey· 
tincitere ve kiSylilye bu Uç kazanm 
zeytin bakım memuru olan Galib Ul
ıür bu kursları idare edecek ve fen• 
nl budamayı 6frenenlere budama u1-
talığı ve çıraklığı altında ehliyetna
me verilecektir. 

hediye ettili için Çocuk Esirgeme 
Kurumuna ne kadar tetckkür etHk 
azdır. 

Mecmua, iyi bir teknisiyenin elin· 
de, uzun zaman çalıtılarak itina Ue 
ha.zırlandıgını ilk bakıtta anlatmak· 
tadır. Bu güzel mecmuaya muvaffa· 
ldyetler temenni ederken, halkımu· 
dan da ona alika göstermesini rica 
edelim. 
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ı:ııra11 :n~ı f2' ;l 
·"·~~~·~k ila";~·~·~~ları ı 

Dört satırhk küçük il5.nlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 

Üç: defa için ?O ku['UŞ 
İki defa iç1n 50 kuruı 1 

1 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilaıt1arın her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruı 
alınacaktır. 

1 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aı·alarındaki bo,Iuklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 

İ Dürt aaurd::ı.n fazla her ıatır için ay
j rıca 10 kuru, alınır. 

5atılık: 

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

Satılık apartıman ve arsa: Y cnişe· 
birin en iyi yerinde bir apartıman ve bir 
arsa ehven fiatla satılıktır. Ulus'ta (N) 
rumuzuna müracaat. 1-243 

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

Satılık- Seyahat hasebiyle yatak 
odası ve misafir odası eşyası satılıktır. 
Atatürk Bulvarı. Cener apart. No. 7 

1-341 

Satılık bağ- Küçükcsatta "20" dö· 
nüm, evli, bakılı, kuyulu, manzaralı o
tobüs durağı civarındaki bağ satılıktır. 
Telefon No. 2640 1-358 

Satılık - Yenişehirde Kocatepedc 
2 büyük 3 küçük daireden mürekkep 
bahçeli büyük bir evle Sıhhiye V oka.Jeti 
civarında 600 metrelik bir arsa satılık· 
tır. Telefon: 1386 1-375 

Acele satılık- Yenişehirin en nazır 

mahallinde ve ufak ebadda acele satı • 
!ık arsa ve ev telefon 2487 1-379 

Satılık ev - Kavaldrdercnin en gü· 
zcl nezaretli yerinde 1000 M2 bakılmış 
bahçeli iki katlı su, elektrik, havagazı 

ve banyolu. Tel. 2181 1-421 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde· 
ai arkasında Türe sokak 6 No. apartı· 

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

Kiralık mobilyalı oda-Atatürk cad
desi, Orduevi karşısı Sevim apartıma -
nı 3 N o. lu daireye müracaat. 1-343 

Çok müsait ıeraitle devren kiralık • 
tır - üç oda bir hol ve iki oda ayrı ay· 
rı kiraya verilecektir. Tel 231l 

1-351 

Baş bakanlık 

Evrakı matbua 
yaptırılacak 

Baıvekalet istatistik Genel Direk
törlüğü eksiltme Komisyonundan : 

ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ıi ilan edilen 26 forma tahmin olunan 
Maarif yıllığının baskısına talih çık· 
madığı için pazarlıkla ı::ksi~trne ve ı

hale yapılacaktır. 

2 - 1500 adet bastrılacak ola'l bu •· 
ıerin 16 sayfalık Leher forması için 45 
lira fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme
ye iştirak edeceklerin% 7.5 muvakkat 
teminat vesikası vermeleri lizımdır. 

3 - Eksiltme 7 §ubat 938 ayının !'•· 
z;artcsi giinü saat 15.30 da unıum mü
dürlük binasında toplanacak ?laıı ıco· 

misyonda açılacaktır. (164) 1-412 

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

Kiralık apartı-n Yenişehir, 
Dikmen asfaltı, Sözenler caddesi No. 3 
Oyhon apartımanı. Dört oda, bir hol, 
tam konfor. Kapıcıya müracaat Tele • 
fon: 3955 1-376 

Kiralık Apartıman - Üç oda, 1 hol, 
banyo, havagazı ı elektrik, su, içindeki 
ev eşyası kurulmuş sobası, radyosu ile 
de devrolunur. 

Demirtepe 26 No. mimar Ha.san 
Remzi apartr. No. 7 her gün müracaat. 

1-385 

Kiralık odalar - Bahriye caddesin
de kiralık konforlu bekar odaları ve ga
raj binası. Odalar ayrı ayrı veya birden 
verilir. Çocuk esirgeme kurumu muha· 
scbe müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

1-387 

Tenzilat ile devren kiralık daire -
Üç oda, hol, sıcak su, kalorifer. Ata
türk bulvarı Ali Nazmi apr. No. 14 
Ti. 3837 

Kiralık - Ankara Yenişehir Fi
danlık karşısı Hal sırasında Elmadağ 

sokağında 4 oda 2 hol bir daire su da
hil 52 liradır. Yukardakilere müracaat. 
Tel. 3810 Dr. Abdülkadir Çilesiz. 

1-406 

Kiralık - Havuz başında Karanfil 
sokağında solda üçüncü binada üç oda 
bir hol, dört beş, ve altı odalı daireler 
acele kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

1-399 
Kiralık - Ziraat yapı kooperatifi 

evlerinde asfalt üzerinde biri 3 oda 1 
hol, diğeri 2 oda 1 hol. Adres: Ziraat 
enstitüsü parazitoloji kısmında Etem. 

1-405 

Kiralık daire - Yenişehirde, Elek
trik Şirketinin tam önünde, 34 No. lı 
apartımanda. İki oda, bir hol, banyo ve 
mutbak. Suyu ile 40 lira 1-419 

Kiralık daire aranmaktadır - Yeni· 
şehirde üç odalı ve bütün konforiyle ka
loriferli bir daire aranmaktadır. Mek
tubla matbaamızda N. Artam adresine 
müracaat. 

Nakil: 

Nakil - Arar lisan mektebi, daktilo 
ve Steno kursları Yenihiil arkasında 

Yeni Hamam apartımanı ikinci katına 

tapnımştır. 1-364 

iş arayanlar: 

Fran1rzca dera - Muktedir fran • 
sız bayan öğretmen, ucuz fiatla, faideli 
bir usulle çabuk lisan öğrenmek isti
ycnler, İtfaiye alanı Pamukçu apt. ze-
min kata gelsinler. 1-393 

Sıhat bakanlığı 

Renkli afiş bastırılacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka· 
Jetinden : 

1 - Sağlık propagandası için nu
muneleri vekilette mevcud yedi cins 
renkli afişn bastırılması kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Sıhhat ve İçtima! M ua
venet vekaletinde teşekkül eden hu
sus! komisyon marifetiyle ve 31 .!. 

1938 pazartesi günü saat 14 de yapıla
caktır. 

3 - Teminatı muvakkate mikdarı 
(562) lira (50) kuruştur. Teminatı 

muvakkatc nakden komisyonca alın

mıyacağından bunun daha evvel vez
neye yatırılmış olması ve makbuzu
nun zarfı içine konulması 13.zımdır. 

4 - Zarfların 31. 1. 1938 günü 

zafer nişanını, diplom donör ve altın madalyayı kazanan 
Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük miikiifatla 

ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Jl.tcrcimek, Buğday, lrmil•, Patııte.,, !Uısır, 

Türlü, Bcze!ye, Badem, Çavdar Ö::ii Unlarını 
Çocuklarınıza Yediriniz. 

AJlahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv~ 
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünü 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'cli, tombul, hasta 
lıksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
corba ve yemek vapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 1 - 28 

·Ankara Belediyesi 

Tenbih 
Ankara Belediye Riyasetinden: 

Şehrin en işlek ve kalabalık cad
delerinde vesaiti nakliyenin geçme· 
!erine mani olmamak üzere bu gibi 
vesaitin cadde üzerinde durmayarak 
iç sokaklara girmeleri ve yahut dük
kinlar önünde az bir zaman için an· 
cak gaz kesmiyerek durmaları Bele
diye tenbihlcri arasına alınmıştır. 

Buna riayet etıniyenler cezalandırı-

lacaklardır. (167) 1-384 

Maliye bakanlığı 
Telefon santral tesisah 

yaptırılacak 

Maliye Vekaletinden: 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulup 
fenni f"rtnamesine uygun teklif yapıl· 
madığı için ihalesi icra edilemiyen da
hili otomatik telefon santraliyle tcsi· 
satının bu kcrre şartnamesi tadil edile· 
rek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bayındırlık Bakanlıoı 

Ray döşeme münakasası 
Nafıa Vekiiletinden : 
Diyarbakırdan Cizreye doğru İn· 

şa edilmekte olan hattın kırk ikinci 
kilometresile altmışıncı kilometresi 
arasındaki üçüncü kısım inşa'!-t ve 
ray ferşiyatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 26.1.938 tarihine 
tesadüf eden Çarşamba günü ıaat on 
beşte vekiletimiz demiryollar inşaat 

dairesindeki komisyon odasında ya
pılacaktır. 

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

3 - Muvakkat teminatı 33750 li
radır. 

4 - Mukavele projesi, münakasa 
f"rtnamesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, vahidi kiyasi fiat cetve
li, fenni şartname, ahşap traverale 
ferşiyat talimatnamesi, çimento nor
mu, telgraf hattı şartnamesi, pHin ve 
profilden mürekkeb bir takım müna
kasa evrakı otuz yedi buçuk lira mu
kabilinde demiryollar inşaat dairesin 
den tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya iştirak etmek 
1 - Muhammen bedeli (10.000) lira istiyenler 2490 numaralı arttırma, ek-

ve muvakkat teminatı (750)liradır. siltme ve ihale kanunu mucibince ib· 

2 - Eksiltme 24-1-938 pazartesi gü
nü saat 15 de levazım müdürlüğünde 

toplanan eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muaddel fenni, idari ve eksilt· 
me şartnameleri levazım müdürlüğün
de ve İstanbulda Dolmabahçede maliye 
evrakI matbua anbarından parasız alı
nır. 

~1111111 Gö.x 

saat on üçe kadar komisyona veril
miş olması ve dış taraflarının mühür 
mumu ile mühürlenmiş olması şarttır. 

tabibi 1111111~ 5 - Şartnameler Ankarada Sıhhat 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgeler 
ve muvakkat teminat makbuz veya ban 
ka kefalet mektublariyle birlikte ka· 
nunun tarifatı ve şartnamelerdeki şe· 

razına mecbur oldukları evrak ve ve
saiki ve bilumum nafıa işlerini veya 
dcmiryollar inşaat işlerini yapabile
ceklerine ve bir defada en az üç yüz 
bin liralık böyle bir iş yapmış bulun
duklarına dair Nafıa Vekaletinden 
verilmiş 938 senesi için muteber mü
teahhitlik vesikasını mezkUr kanu
nun tarifatı dairesinde bazırlıyarak 

fiat teklifini havi mühürlü zarflariyle 
beraber bir zarf içinde 26.1.938 tari
hinde saat on dörde kadar makbuz 
mukabilinde demiryollar inşaat dai
resindeki komisyon reisliğine tevdi --

= 
Dr. Esedullah Someren 

Cebeci Hast. Göz Mütehassısı 

: ve !çtima! Muavenet vekaleti sağlık 

propagandası ve tıbbi istatistik umum 

Balıkpazarı • Işıklar caddesi : 
: Trakya apartımanı 4 No. da : 

müdürlüğünde, 1stanbu1da sıhhat ve raitine tamamen uygun ve noksansız 
lçtima! muavenet müdürlüğünde gö- olarak yazacakları teklif mektublarını 
rülebilir. havi kapalı zarfları ihale saatinden bir _ Öğleden sonra hastalarını 

: kabul eder 1-141= 
111111111111111111111111111111111111111111 

6 - Numuneler Sıhhat vekaletin- ııaat evvel komisyon reisliğine verme· 
dedir. (63) 1-221 lori. (21) 1-156 

Ticarethanesi 

BUR LA BİRADERLER 
Ulus abidesi karşısında ve Mey dan Palas yanındaki 

KOÇAK HANI NA 
Nakleylediğini sayın müşterilerine arzeder. 

etmiş olmaları lazımdır. 

(64) 1-207 

Eskisehir : 
Elektrik Türk Anonim 

Şirketi Direktörlüğünden 

Şirketimizin münhal bu
lunan elektrik ve makine 
mühendisliğine talip olan
ların diploma ve sair evra
kı müsbitelerinin sureti 
musaddakası ve bir adet 
fotoğraflarına ilişik teklif 
mektuplariyle direktörlü
ğümüze müracaat eyleme
leri lüzumu iliin olunur. 
1-403 Direktörlük 

Gayri menkul satıs 
:Anı.- Defterdıııftıitndan .~ 
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Hududlar: planına göredir. 

Evin müftemilitı: üç oda bir hala bir odunluk ve kömürlük bir !11U 

1 - Yukarda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin 
28.1.938 cuma günü saat 15 de yapılmak üzere açık arttırması ıo guP 
detle temdid edilmi.ftir. 

2 - İhale bedeli nakden ve peş,inen tediye edilecektir. 

3 - Ev ve arsaları görmek istiyenler ihale gününden evvel de 
lık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

4 - Talihlerin ihale gününden evel hizalarında yazılı muvakkat tdJ 
!arının defterdarlık veznesine yatırmaları ve sözü geçen gün ve sa&:.# 
terdarlıkda kurulacak komisyona müracaatları. (!@) 1 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğün den ı 

Beherinin 
Mikdarı muhammen fiatı Temfnatı 

~ Cinsi takım Lr. Kr. Lr. Kr. 

~ıvıı elbııi 145 22 00 223 00 8.2.938 sal 
saat 16 dl 

12.1.938 tarihinde açrk ekeiltmeye konulan yukarıda cina ve mikdat~;j 
lı ıivil elbise için konulan ıon elaıiltrne haddi lliyik görülmediğinden 'iV. 
tarihinden 8.2.938 tarihine kadar 15 gün müddetle yeniden eksiltme1' 
nulmuftur. İlteklilerin gösterilen gün ve taatte emniyet müdürliİ 
toplanan komioyona gelmeleri. (177) 1 

Kurban derileri açık arttırması 
Türk Hava Kurumu Pamukova Şubesi Batkanlığından : 

Kurban bayramında §Ubemize toplanacak aşağıda yazılı muhtelif cini 
ban derileri açık arttırma ile Y"f olarak satılacaktır. İhalesi 2.2.938 ç 
günüdür. lıtcklilerin sözü geçen günde kanun! dipoziteleri ile şubeınil'_.j 
vurmaları ilan olunur. (11116) 1-"f 

Derinin cinsi 

!"üylu koyun dcrısı 
Tü~ü• koyun derisi 
Keçi derisi 
Sığrr deriıi 

Adedi Muhammen kıymeti 

ıoo 300 

400 300 
300 ~50 

50 Kilo 20 

Malzeme ahnacak 
lntaat aata okulu direktörlüfünd d- J 

Parti Alınacak malzeme 
N o: nin adı ve evsafı 

Muhammen 
Miktarı fiyatı Tutarı 

l Söıımemit kireç 50 ton '1600 K. 800 L 
2 Tuğla (birinci nevi) 250 bin 1500 .. 3750 " 
3 (Çakıl 200 M3 200 .. 400 " 

(Kum 300 .. 200 H 600 .. 

1000 " 

4 Çimento (Yunuı) 800 torba 152,S ,, 1220 .. 
5 (Demir çubuk 15 ton 14500 

" 2175 " 
(Çivi 500 kilo 26 

" 
130 ,. 

(Tel (3 Mm.) 60 .. 25 .. ıs " 
(Kumlu katranlı kağıt 60 top 160 

" 
80 ,. 

75 

91,SO 

2400 .. 180 

6 Kereste 60 M3 4500 ,, 2700 .. 202,SO 

1. - Yukarda adları, mikdarları, muhammen fiyatları, tutarları ""· ~ 
vakkat teminat akçeleri yazılı on kalem temrin malzemesi açık ckfil 
ile ve parti parti olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2. - lhale 4 ıubat 938 cuma günü ıaat (15) de Ankarada Okullar ,,ı' 
manlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

lıııni ""' 
3. - Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerin! 

muhasebe vemeıine yatırmaları lazımdır. ~ 

4 - İhale edilecek temrin malzemeıine ait ,.rtnamelerl okuma"~ 
nümunelerlni görmek istiyenler her gün İnşaat Uıta Oukuluna haf 
bilirler. (US) 1-317 

~~~~~~~~~~~~~~~~-,,./ 

Krem Balsamil1 
Kumra!, Sarıpn, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi ıı~:::; 

!erdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder . . :'ııııı 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi gu•• 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİB 
1 - Krem Balaamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balaamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balıamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balaamin acı badem, gece için. pembe renkli. 

İN'GİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
1-30 



22. 1 • 1938 

·. Fabrikalar · 
Kilim ve battaniye alma~~~. 
Askeri Fabrikalar Umum Mudur

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Müteahhid nam ve hesabına • 
475 adet kilim. 
87 adet battaniye . 

T ahmin edilen bedeli 3082 lira 75 ku-
ruş olan yukanda miktarı ve cinai ya· 
zıh techizat asked fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 
25-1-1938 salı günü saat 14 de pazarlık· 
la ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (231) lira 
(21) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mez 
kur gün ve saatte komisyona müraca-

atları. 

(142) . 1-328 

A. Levazn~ Amirli i 

Battaniye alınacak 
Ankara Levuım Amirliii Satın aJ. 

ına Komisyonundan: 

1 - Ordu hastaneleri için 1700 adet 
battaniye 25- 2. k!n. • 938 saat 15.30 da 
kapalı zarfla ekıiltnesi Tophanede 
İstanbul Lv. Amirliği ıat•n alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28900 lira ilk 
teminatı 2167 lira 50 kuruftur. Şartna
me ı i ve nümuneıl komisyonda görü· 
lür. İsteklilerin kanuıı.1 belgeleriyle 
teklif mektublarını H.a1e ıaatinden bir 
saat evveline kadl't' komiıyona verme
leri. (50) 1-152 

Terlik alınacak 

Ankara Levazım Amirllii Sabn al· 
ma Komisyonundan: 

1 - Ordu hastaneleri ıçın 10.000 

çift terlik kapalı zarfla 25-1-938 saat 
15 de Tophanede İıtanbul Lv. !mirliği 
satın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18000 lira ilk 
teminatı 1350 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülür. İstekli
lerin kanuni .,.'!ı'Sika ve teklif mektub· 
!arını ihalo saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(49) 1-151 

Yulaf alınacak 
:.t..-ı....- L.rra;aon ADUrl-iii ~·

~ima Komisyonundan : 

l - İdareleri İstanbul Lv. amirli
iine bağlı müessesat için alınacak o
lan 300 ton yulaf 8 fUbat 938 saat 15.30 
da Tophanede İıtanbul Lv. lmirliği 
Sa. Al. Ko. ca kapalı zarfla eksiltmesi 

yapılacaktır. 
-Tahmin bedeli 15750 lira, ilkte-

ırıinatı 1181 lira 25 kuru9tur. Şartname 
ve nünıuneat komisyonda gl:lrUlUr. le
teklilerin kanuni veeikalariyle beraber 
teklif mektublatını ihale aaatından bır 
aaat evci kooıisyona vermeleri. (175) 

1-410 

. M. ~· bakanlığı ~ 

Çelik horu ve çelik 
çubuk alınacak 

M. M. Vekil eti Satın Alma Ko
miayonundan : 

ı) Hepsine biçilen ederi 1650 lira o
lan 3300 kilo çelik boru ile biçilen e
deri 2300 lira olan 4520 kilo çelik çu
buklar pazarlıkla eksiltmeye konmu9-
tur. İşbu malzemeler her ikisinin iha
lesi yapıldrğı gibi ayrı ayrı ihale edi
lebilir. 

2) tık teminat parası mecmuu 296 li
ra 25 kuruş.tur. 

3) İhalesi 25-1-938 salı günü saat on-

dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa-

yılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M.M.V. satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(40) 1~134 

Fireze makinesi alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1) İki Adet freze makinesi pazarlık-
la eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 10815 lira 
olup ilk teminat parası 811 lira 13 ku

ruttur. 
3) 1haleıi 24-1-938 pazartesi gUnU 

aaat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
iıtenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gUn ve saatinde M.M.V.,satm alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(41) 1~135 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Benzin alınacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı İstanbul Satın Alına Komis-
yonundan: · 

1 - Gümrük muhafaza deniz vası
•lara ..igin 'JS ton .ikinci benzinin 
2. 2, 938 çar§&Illba günü saat 11 de ka

palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutan "16875" lira 

ve ilk teminatı 1266 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyon

dadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gUn eksiltme sa

atinden bir saat evveline kadar 2490 
aaydı konunun 32 inci maddesi hük
müne göre hazırhyacaklan te!tlif 
mektublarını Galata eski ithalat güm
rüğü binasındaki komisyona vermele
ri. (96/ 71) 1-225 

Tütün Bakımevi yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Arpa alınacak 

Ankara Levazım Am.iriği 
Alma Komiayonundan : 

Satm 1 - İdaremizin Trabzon Bapni.i-
dürlüğüne bağlı Polathanede şartna
me ve projesi mucibince yaptırılaca
ğı Tütün bakım evi inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - İdareleri İstanbul Lv. amirliği
ne bağlı müessesat i•in alınacak 3oo 

• 1 'l' ha ton arpa 8. şubat 938 saat 1~ uc op -
nede Istanbul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tahmin bedeli 16500 lira ilk te
minatı 1237 lira 50 kuruştur. Şartname 
'VO nUmunesi k-0misyonda görülür. İs
teklilerin kanuni ves.i.kalariyle bera
ber teklif mektublarını ihale saatından 
bir saat evcl komisyo a vermeleri. 

(174) ı...-409 

Pirin~ alınacak 

Il - Keşif bedeli 145611 lira 30 
kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 

liradır. 
Ill - Eksiltme 25-1-938 tarihine 

rastlayan salı günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV _ Şartname ve projeler 7.28 

1
: bedel mu kabilinde inhisarlar u-
.ra b · 1 A müdürlüğü inşaat şu esıy e n-

mum Trabzon Başmüdürlüklerinden 
kara, .. l"ğ" d 1 ve Polathane müdur u un en a ına-

bilir. · · k t k 
Ankara Levazım Amiriği Satın V - Eksiltmeye ıştıra e .m.e . 

Alma Komisyonundan : . t' enlerin fenni evrak ve vcsaıkını 
• ıs ıy . at şubesine ibraz ede-

1 - Ankara garnizon birlik ve mü- inhisarlar ınş~ vesikası almaları 
~seseleri için 70.000 kilo pirincin ka- rek ayrıca ehlıyet 
palı ıarfla eksiltmesi 7. şubat 938 saat lazımdır. 'hil lli teklif ınektııbunun 
l de Ankara Lv. lınirliği Sa. Al. ko- VI - M~ . r ekailtmeye iştirfik 
misyonunda yapılacaktır. kanuni vesaıkı ve . e parasını 

. 1 ld. 7 5 güvenm 
2 _Muhammen bedeli 10500 lira ilk vesikasıy e ıo ' k alı zarflar ek-

teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şartııa- ihtiva e~.ec.~k otan ::at 14 de kadar 
me ve nümuncşi komisyonda görülür. siltme gunu en geç 

1 
m komisyonu 

'k k d dr geçen a ı İrinde kaııuni vest alar da bulunan yu ar a a ukabilindc ve-
:ıı 1 ~ makbuz m 

teklif mektublarınm saat 14 e kadar 

1 

başkan ıgına (62_55) ı-1 72 
kom'syona verilmesi. (188) 1-415 rilmi§ olmalı~·-_:.:_ _____ _ 

Un ve sadeyağı ahnacak 
· · - · 5 1 K • nundan : Ankara Levazım Amırıgı ahnA ma omısyo .. 

1 . e maddelerının 
ı • · - d · 'kdarı yazı r ıaş Kastamoni birliklerı ıçın atagı a cıns ve: mı . b=nasında ya-

l • d l 1 a koınısyonu • 
eksiltmesi Ankara Sarıkı~ a ~ıya e ~ ay satın ~ ~ .. Teklif rnektublarının 
pılacaktır. Şartnamesi her giln .komı~yonda gorulur. (176) 1-414 

saat 10 a kadar komisyona verılmesı. 

Muhammen tlk Eksiltme 
Miktarı fiatı teminatı 

Kilo Kuru~ Kuru• 

Eksiltme 
şekli 

tarihi saati 

Cinsi 

Un 
Sade yağı 

130,000 
4,500 

13 
103 

;.....--·· 
126750 
34760 

Kapalı 

Açık 

-· 8.2.938 
8.2.938 

11 
10 

ULUS -7-

Vilayetler 
Bina yaptırllacak 
Kapalı Zarf Uıuliyle Eksiltme ilam 
Gümüıane Nafııı Direktörlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gü

mUıhane viliyeti Halkevi inşaatıdır. 
!9in ketif bedeli 55263 lira 78 ku

ruttur. 
2 - Bu İ§e aid şartnameler ve ev-

rak 9unlardır. 
A - Eksiltme 9artnameleri 
B - Mu~vele projesi 
C - Nafıa i§leri yapılar şeraiti 

umumiye si 
D - Nafıa işleri fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli tahlili fiat cet

velL 
G - Proje. 
İltiyenler bunları Gümüşhane Na

fıa Müdürltlğilnde mütalea edebilir
ler ve liç lira mukabilinde zarf alır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 25 ikincikanun 1938 
aah gilnü saat ıs de Gümüşhane be
lediye dairesinde yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için 
iltenilen 4200 lira muvakkat teminat 
vermesi bundan başka ticaret odasına 
kayıtlı old1Jğuna dair vesika. göster_ 
mesi lbımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar GUmüşhane Belediye 
salonunda eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecek
tir .Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 4 neli maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mUhUr mumu ile iyice kapatılması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 

kabul edilmez. 
7 - İsteklilerin Nafıa Vekaletin

den alınmış müteahhitlik v.esikasım 

haiz olması şarttır. (216/ 140) 1-306 

Kalorifer tesisatı 
yaptırılacak 

Edirne Nafıa Müdürlüiünden ı 
Edime lisesiyle kız ve erkek öğ

retmen okulları kalorifer teıiıatları 

için yapılacak müşterek aantral bina
ıiyle harici ~e~ke ve erkek öğretmen 
okulunun dahilt kalorifer teaisatı it
leri ikinci klnunun 24 cU günU saat 
on altıda ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf uıuliyle 
ekıiltmeye çıkarılmı9tır. 

Keşif bedeli yekOnu 36526 lira 68 
kururştur. İstekliler proje resimleri 
keşif k~ğıtları, şartname, mukavelena 
me suretleri ve fennt evrakı Ankara.: 
da yapı itleri umum mildürlüğü ile 
İstanbul ve Edirne Nafıa müdürlük
lerinde 180 kuruş mukabilinde veri
lecektir. 

Muvakkat teminat 2740 liradır. 

Eksiltmeye gir~bilmek için en az yir· 
mi bin liralık bir kalorifer tesisatını 
muvaffakıyetle yaptığına dair vesika 
ile Nafıa Vek§letinden 938 senesine 
mahsus alınmış müteahhitlik vesika
lı ve eksiltme şartnamesinde yazıh 

şartları hai:ı: bulunmak l!zımdır. Mü
teahhitlerin 2490 sayılı kanuna göre 
hazırlıyacekları teklif mektupları yu
karda yazılı günde saat on be~e ·ka.. 
dar Edirne Nafıa müdürlüğü odasın
daki eksiltme komisyonu başkanbğın
na tevdi etmeleri lazımdır. (138) 

1-305 

l\f alatya Cezaevi eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

28. 1. 938 cuma günü saat 15 de Ma
latya Nafıa dairesinde (75457.98) li
ra keşif bedelli Malatya ceza evi in
,aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş

leri genel, hususi ve !enni şartname
leri, proje, keşif hulasası ile buna 
müteferri diger evrak her gün Nafıa 
müdürlüğünde görUlebilir. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en 
az 40.000 liralık bu iJe benzer iş yap
tığına dair Nafıa vekaletinden almı§ 
olduğu müteahhidlik ve ticaret odası 
vt:sikalarını havi kapalı zarflarını 

28. 1. 938 cuma günü saat 14 de kadar 
Malatya Nafıa müdürlüğüne verme
leri (86) 1-229 

Okul binası yaptırılacak 

u•ıei 
(43529.85) lira keşif bedelli Uskildar, takdirde müşterinin talebi üzerine ye
Fıatık ağacında yapılacak orta okul di gün kadar mehil verilebilecekt;r . 
intaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme- İşbu müddet i~inde ihale bedeli yatı
ye konulmu9tur. rılmadığı takdirde ihale bozulacak 

Mukavele, eksiltme bayındırlık iş- fıundan evel teklifte bulunan talibe i
leri genel hususi ve fennt şartname- hale edilecek ve almağa razı olmazsa 
leri, proje ketif hulbasiyle buna mü- yeniden ıs günllik ik"'inci bir arttırma 
teferri diğer evrak (218) kuruş mu- iie en çok arttırana ihale edilecektir. 
kabilinde d.airesinde verilecektir. Alakadarlar bu gayri menkul üzerin-

Muvakkat teminat (3265) liradır. deki hak ve iddiaların yirmi gün i-
!ateklilerin teklif mektubları ve çinde dairemize bildirmeleri ve akıoi 

en az . (40,000) liralık bu işe benzer halde hakları tapu sicilliyle sabit ol
iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden madıkça talebleri dinlenmiyecektir. 
almış olduğu müteahhidlik ve ticaret 4 - Arttırma şartnamesi 5.2.938 den 
odası vesikalarını havi kapalı za:fla- itibaren dairemizin 937/ 76 dosyasında 
rını 4. 2. 938 cuma g'ünü saat 14 e ka- herkese açık bulundurulacaktır. Ta
dar İstanbul :Nafıa müdürlüğüne ver- libler daha evel gayri menkulun im1r 
meleri (69/ 72) 1-226 vaziyetini ve saireyi ve şartname ve 

satış şartlarını görmüş okumuş ve lca-

8 i na yaptırılacak bul etmiş ad olunacağı ilan olunur. 
1-408 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 
22-2·938 tarih.ine rastlayan çar~am

ba günü saat 15 de Gireson vilayeti 
Husuri Muhasebe binası içerisinde 
toplanacak olan vilayet encümenince 
48835 lira muhammen bedelli hastane 
binasının yalnız k!rgir ve betonarme 
kısımlarının inşası vahit fiatlar üze
rlnde.:ı eksiltmeye konulmuştur. Tek
liflerdeki tenzilat, vahid fiatların u
mumi üzerinden yapılacaktır. 

Şartname, plan ve buna nıüteferri 
diğer evrak 240 kuru9 mukabilinde 
Nafıa dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku
ruştur. 

İstekıilerin teklif mektuplarını 

mahalli ticaret odasında kayıtlı oldu~ 
ğuna dair vesika ve 1938 yılı için ca
d Nafıa Vekaletinden alınm19 müte
ahhitlik vesikasile birlikte 22-2-938 
çarp.mba günü şaat 14,30 a kadar Gi
resun villyeti daimt encümen reisli· 
iine vermeleri lazımdır. (135) 1-304 

· ·Jandarma 
Matbaa malzemesi alınacak 

Kablo ah nacak 
Karaman Belediyesinden : 

3xl0 milimetre murabbaı yüksek te· 
vettürltl yeraltı kabloeu (560) metre 
(560) lira 

Sokak lambası armatörü komple 30 
adet (120) lira 

GUmrilk resmi belediyeye aid olmak, 
Menin veya Haydarpaşada teslim e
dilm,. k şartiyle yukarıda eb'adc ve ke
şlf tutarı yazılı kablo ve limbalar açık 
eksilim.eye konulmuftur. Talib olanla
rın 1 şubat salt gününe kadar teklif
lerini Karaman belediyesine bildirme-
leri ilan olunur. (185) 1-417 

Demiryolları : _-~:~~ ... 
Bina ve helô 
yaptır1lacak 

D. D. Y alları Satm Alma Komis-

Jandarma Genel Komutanlığı An~ yonundan: 

kara Satm Alma Komisyonundan ı Evelce ilan edilmiş olan Ankaıa ga-

1 - Bin Uç yliz lira bedel tah,mln 
edilen yirmi dokuz çeşid matbaa mal
zemesi 29. 1. 938 cumartesi günü saat 
onda açık eksiltme usulü ile satın a· 
lınacaktır. 

· 2 - Alınacak çeşidlerin mikdarı 

yazılı şartnatt)eSi parasız olarak ko
misyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeıine karışmak isteyen
lerin doksan yedi lira elli altı kuruş
luk ilk teminat ve şartnamede yazılı 
belgelerini en geç belli gün aaat on
dan evvel komisyona vermi~ olmaları. 

(80} 1-222 

rında revfz8rlilk binau ne umumt heli 
binası inşaatı yeniden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu iflerin ketif bedeli 430CO li
radır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı devlet demiryol
larmrn Ankara Haydarpaşa ve 
Sirkeci v~znelerinden 215 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

3 -Eksiltme 31.1.938 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada dev
let demiryolları yol dairesinde t opla
nacak merkez birinci komisyonca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is• 
teklilerin teklif mektubiyle birlikte a
gağıda yauh teminat ve vesaiki aynı 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul gUn aynı saat 14 e kadar komisyon 
Satıı Memurluğı.ıııdan : riyasetine tevdi etmiş olmaları Hi

Mahkemelerden · 

Çankayada Küçük esat mevkiincle 
tapunun 51, 46 sayısında haziran 929 

tarihiyle kayıdlı şarkan telgraf müf.:t
tişı l brahim bagı, garben Küçük ve 
buyük esat yolu, şimalen miralay Lüt
fü, cenuf.:ıen binbaŞ:I Abdurrahman b:ığ
lariyle mahdud bağın üç hisııe itiba
riyle iki hiıse::;i açık arttn-ma ile satı
şa çıkarılmıştır: 

EVSAFI 
Bağ kayden beş dönümdür. Bakım

ltdır .Üzüm kütükleri ve 50 kadar mey
va ağacı ve tatlı suyu havi bir kuyusu 
ve iki gözden ibaret taban ve tavansız 
üzer i tı.:neke örtülü baraka şeklinde 
bir evi mevcuddur. Heyeti umumiye
aine üç bin yüz elli lira kıymet tak
dir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamını uy
gun 3225 liralık muvakkat teminat 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart
namede yazılı vesikalar 

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

Sürat trenleri 
tarifesi 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

1.2.1938 tarihinden itibaren: 

1 - Sürat trenlerinde muteber 
olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan 
bilet almış olan alelumum yolcular 
trene binmeden evvel istaayonlarda 
munzam ücret tediye ederek sürat 
trenlerine m1hsus munzam biletini 
almak şartiyle bu trenlerde seyahat 
edebilirler. 

Sürat trenlerinde muteber bileti 
olmıyan yolcular hakkında bilets iz 
muamelesi tatbik edileceğ inden sayın 

yolcuların her halde trene binmeden 
evvel biletlerini temin etmi§ olmala
rı kendi menfaatleri iktizasındandır. 

2 - Sürat trenlerinde mutelıe r 

olmıyan tenzilli bilet hamili yataklı 
vagon yolcularının sürat trenlerinde 
ıeyahat etmek için tediye edecekleri 
ı:nunzam ücret, umumi tarife ücreti• 
nin yüzde on iki buçuğuna indirilmiş. 
tir. (95) 1-241 

Yeni Ankara garı bUfeve 
gazinosu ile müştemil6tı 

kiraya veriliyor 
D. D. Yolları ikinci işletme Ko

misyonundan : 

1- Yeni in'a olunan Ankara garı 

içindeki büfe, bUvet, gazete satı~ yeri 
ile garın yanındaki büyük ve lüks ga
zino binası ve müştemil!tı üç sene 
müddetle ve pazarlık usulil ile kiraya 
verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen ki
rası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden ay· 
rılmaksızm toptan olarak kiraya veri
lecektir. 

3 - Taliplerin uzun mliddet Ankara 
İstanbul gibi büyük ~ehirlerde birinci 
sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve eh
liyetle idare etmiş olduklarını ve ha
len böyle bir müesseseyi idare edebi
lecek ehliyet ve mail kudrette bulun• 
duklarma dair ve bu cihet vesikada sa
rahaten yazılı olmak şartiyle ticaret o
dalarından alınmış bir belgeyi ve nü
fus veya hüviyet cüzdanlarının aslı ve
ya salahiyetli makamlarca musaddak 
suretlerini pa~arlık gününden beş &ün 
eveline kadar komisyona teslim etıne· 
leri şarttır. 

İdare bunları tetkik edip kimlerin 
pazarlığa iştirak edip edcmiyeceğini 
pazarlıktan evel kendilerine teb
liğ ve tefhim edecektir. TC9bit edilen 
müddetten sonra getirilecek vesaik ka
bul edilmiyecek ve esbabının pazarlı· 

fa ittirik hakları sakit olacaktır. 
4 - Şartnameler Ankarada İkinci it· 

letıne müdürlilğilnde, Haydarpa9ada 
birinci if.}etme mUdilrlliğUndc paruız 

olarak verilir. 

5- İhale 7-2-938 pazartesi gUnU saat 
15 de Ankarada ikinci işletme müdür
lüğü binasında toplanacak olan komiı
yon tarafından yaprlacaktır. İsteklile
rin 1575 lira muvakkat teminatlarını 

Ankarada umumi idare veznesine yatı• 
rarak muayyen giln ve ıaatte komis • 
yonda hazır bulunmaları illin olunur. 

(131) 1-330 

Traverslik çanı tomruğu 
alınacak 

D. DemiryolJarı Onuncu İ§letme 
Müdürlüğünden: 

6.1.g38 gününde ekıiltmeye konu
lan 2500 metre mik!br traveslik çam 
tomruğu görülen lüzum üzerine yeni
den ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmu~tur. 

1 - Muhammen bedel tomrukların 
beher metre mikabı 14 liradan 35000 
liradır. 

2 - Muvakkat teminat 2625 lira
dır . 

3 - Traveılik çam tomruklar Kara 
orman müdürlüğünce oltu ormanla
rından devlet demiryolları idaresi i
çin tahıiı edilecek maktalardan teda· 
rik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Karı iıtasyonun· 
da vagon Uzerindedir. 

5 - Talihlerin 2490 No.lu kanun 
hükümleri gereğince icab eden veu
iki haiz bulunmaları lazımdır. 

6 - 1.2.938 salı günü ö&leden son
ra saat 15 de Erzurumda Gölbaşında 
işletme müdürlüğü binasında müte
;ıekkil komisyonda ihalesi yapılaca
ğından tatil,>lerin 2490 No.lu kanunun 
32 inci maddesi mucibince teklif 
mektublarmı saat 14 do kadar komiı
yon başkanlığına vermeleri. 

7 - Şartnameler 175 kuru' muka
bilinde idare veznesinden tedarik e-
dilebilir. ( 60) 1-298 

l - Satış peşın para ile 28.2.938 pa
zartesi günü ıaat 14-16 ya kadar daire
mizde yapılacaktzr. Talihler gayri 
menkulun satılacak hissesinin % yedi 
buçuğu n~sbetinde pey akçası veya 
milli bir banka mektubu veya teminat 
olarak kabulü lazım gelen tahvil ve
receklerdir. Dellaliye ve vergiler sa
tış bedelinden ödenecektir. Tapu har
cı ve tahliye masrafları müşteriye aıd
dir. 

Tezgah ve makine ah nacak 

2 - Satış günü arttırma bedeli tak
dir olunan kıymetinden ınezkllr hisse
ye isabet eden mikdarm % 75 şini bul
duğu takdirde Uç defa nida ettirildik~ 
ten sonra en çok arttırana ihale oluna
caktır. İşbu arttırmada % 7 5 şini bul
madığı takdirde 15 mart 938 salı günü 
saat 14-.16 da yapzlacak ikinci arttır-

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda muhammen bcdclleıi ve muvakkat teminatları yazılı iki kalem tez
gah ve makine 5-4-938 salı günü saat 15.30 da ayn ayrı sıra ile ve kapalı zarf 
uauHyle Ankarada idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin muvakkat teminatları ile kanunun tayin ettili 
vesikaları ve nafia mUteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı giln saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır .. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireıoinden, Haydarpaf8da 

teietlüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 
Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

İSM! Lira Lira 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: mada en çok arttırana ihale edilecek-

! 
4. 2. 938 cuma f{tinü ııaat 15 de İs- tir. 

Bir adet pHin freze tezgahı 18.000 

27.000 

1.350 
2.025 

1-329 tanbulda Nafıa müdürlüğünde 3 - İhale bedeli hemen verilmediği 
" ,. Saç bükme makinesi. 

(121) 
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ı :: Kamutay 

Musahhih 
ah nacak 

Türkiye Büyük Millet Mecliai Ka
t ibi Umumiliğinden : 

Büyük Millet Meclisi Matbaasında 
münhal olan 30 lira maaşlı bir mu
sahhih muavinliği için 25. 1. 938 tari
hinde bir müsabaka yapılacaktır. 

İsteklilerin Katibi Umumiye mü· 
racaatları. (172) 1-396 

Vakıflar Umum Md. 

Satılık ev ve arsalar 

Grip 
nezle 

başağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

• 

Vakıflar Umum MüdürlüğÜnden: 
1 - Ankarada Gökçe oğlu mahal· Bu ilk tehlike alametleı ini görür görmez derhal 

lesinde Büyük millet meclisi cadde· 
sinde k3.in 7, 8, 9, 10 numaralı dört 
ev ve mütemmimatı olan arsalariyle 
birlikte ve toptan mülkiyetlerinin pe· 
şin para ile satışı kapalı zarf usuliy· 
le artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma müddeti 20 gün olup 
ihale 3 şubat 938 tarihine tesadüf eden ı 
perşembe günü saat 16 da ikinci vakıf 
apartmanında Vakıflar umum müdür
lüğü varidat ve tahsilat müdürlüğün· 
de müteşekkil ihale komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teklif mektubları ikinci mad· 
dede yazılı ihale günü saat 15 şe ka
dar ihale komisyon reisine verilmiş 
olacaktır. 

NEVROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena i.kibetler doğurmaarna 
mani olmakla beraber bütün ıztıraplan da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

1-202 

4 - Taliblerden 7500 lira teminatı M k 
muvakkate alınacaktır. Bu teminat ah ru at 
ya banka kefalet mektubu ve yahud :!1111111 _ 
vakıflar veznesine makbuz mukabili - : 

ucuzlad 11111111!:, 

yatırılmış nakid olacaktır. § Karaköy meşe kömürü mevsim odunu § 
5 - Şeraitini görmek isteyen talib· _ Kilo, 5. K. p. 65 : 

!erin ikinci vakıf apartmanında va· - : 
kıflar umum müdürlllğü varidat ve : htasyon anbarlan arkasında mahrukatçılar ııraaındaki yeni Kütah· : 

1 --- ya pazarı ı:ıubesi :;: tahsil3.t müdürlüğüne müracaat arı. :r 
(151) 1-347 : Vesaiti nakliye her vakit mevcuttur. T elefon : 3820 1-380 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kirahk .ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. -
Yenişehir Sıbiye V ekaleti karşı· 

amda yeni yapılan Uğur apartmanın· 
da iki oda bir banyodan mürekkep ya· 
t ak ve üç oda umumi hayat dairesiyle 
ayrıca servis kısmını havi modem 
tertibatlı dört ve beş odalı iki daire 
kiralıktır. Her vakit görülür. Tele
fon : 1851 1- 339 

- -
~ FOTO RIDVAN ~ - -- -: Pek Yakında : - -- -- -: Çocuk sarayı caddesi - Çocuk Esirgeme Kurumu : 
: apartımanma taşınıyor 1-336 S 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Muclurlii.lUnclen 

alkın sağlam ve ucuz bez 
bitiyacmı temin mabadiyle fabrikamız 938 senesi 

mamOIAtmm evsafmı fevkalade yük.ettmit 

S bş fıyatlarmı indirıniştir 
Anahtarlı kapot bezi yeni fiatlan 

85 en topu 783 kuruş Metresi 21,75 kuruş 

80 " " 765 '' " 21,25 " 
7 5 " ,; 720 " " 20,00 " 
Fiyatlar: Kayseri teslimi ve peşindir. Alivre 

sabş yapılınıyacakbr. 

Toptan müşterilerimizden; 

l<o~seride : Kayseri malları satış evi (Hacı Bekir Soybaş J Şaban 

Kara Hal il, Nuh Mehmed Karagüzlü 

lstanbulda : Mahmudiye hanında Nuri Topbaş 

Firmaları tarafından memleketin her tarafına aynı fiatlar ve 

şartlarla birer balyaya kadar satılmaktadır. 

B 
İstendiği 

n aza· 
takdirde fabrikamıza 
olunması rica olunur. 

muracaat 
1-150 

ango Kırah Edvardo Biyank 

Sehir lokantaaıncla her akıam protramına 
muvaffakiyetle devam ediyor 

Cumartesi ve pazartesi akşamları 
yemek mecburi deOildir 

Dr. Kemal Serav 
Avrupa tetkikatından dönmU, 

ve haatalarını Çocuk Kurumu 
caddeelnde Kayserili İbrahim •· 
partımanının S numaruında ka· 
bule ba,1amı9tır. Muayene Hatle· 
ri: 15-19. T elefon : 3935 1 - 314 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -----
Ali\S 

~ Senenin büyük Galalanndan -
K -------

-
§birincisini u ak veriyor. --

~· 1111111111111111111111111111111111111~ §Büyük bir zevkle süslenmiş olan 
§ Dr Sev e H" ray § :: - -- - -: Cebeci lıaıtaneıi 5 5 
§ Kulak, Boğaz ve Burun § § 
: hastalıkları mütehassısı : -
: Viyana ve Frankfurt ünivenite - E = 
5 )eri kliniklerinden mezwı E - - -§ Her gün saat 14 den sonra § = 
: hastalarım kabul eder : -- - -

Yeni gelen Artistlerin de iftirakile 
en eğlenceli bir gece geçirmeyi 

vaid ve temin eder. 

E Adliye Sarayı kötcsinde sarraf : 
: Hakkı apartrmanı No. 5 : 
: Muayenehane : Ti. 3912 Ev 1279 : = 1~19 E 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Masalarınızı tutnnuz. 

~--PROGRAM--· 1 
i . 1 

f~I 
lmtiyu aalıibi ve Bapuharrlri 

Falih Rıfla ATAY 

Umumi Netriyatı idare eden 
Yan İtleri Müdürü 

Mümtu Faik FENiK 
Ulıu Ba:rımevl: Aııiara 

= ~ ~ Avrup-nın en büyük akrobatik dansözleri ~ 

;; Miss d'Elwo Cia di Costan 1 - ~ = Lastikten kadın Dansöz "Fantaiaiate,, !il = ~ 

~ Duo Berry 1 - ~ § Görülmemiş artistik dansözler 1 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii' 

~==========================================================.:::::-~ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE .111111. BU GÜN BU GE CE - -Alllcabahş bir mevzu - Muhteşem - - Zevk • Neşe • Kahkaha ve eğlence - -- - filmi bir dekor ve tamamen renkli bir - ---ı&heser - - LORE L - HARDİ PERiLE R - -- -

TERZİHANESİ - - DİYARINDA AŞK - -- -- - T ürkçe sözlü - -Bat Rollerde : - -- -- - Ba, Rollerde : - -Wamer Baxter - Joan Beruıett - -.. - - Stan LOREL - Olivcr HARDİ 

~ 
- -- -Seanslar: 1 • 2.45 • 4.45 • 6.45 - -- - Seanslar: 1 • 2.JO • 4.JO • 6.10 

Gece 9 da ;1111i=' 
Gece 9 da 


