
' 

(al}lmba 
5 

SONKANUN 
1 9 3 8 

• 18 inci yıl • 
No. 5904 

5 KURUŞ 

Ulus baıımevi 

Çankırı Caddesi : Ankara 

Telgraf: Uluı •Ankara 

TELEFON 
Ba:ımuharrir 1063 
Yazı h. Müdiirü 1062 
İdare 1061 

NUREITIN ARTAI\f 
lngiliz edebiyatının 

§aheserlerinden biri olan 

"Şekispirden hikôyeler,, 
i sade ve güzel bir üıliibla dilimi· 
ze cevirmiftir. Yeni senenin en 
iyi hediyesi: 400 sayla 1 lira 

Japonlar Hankovu bombaladılar 
Kredi kooperatiflerimiz !. A-~~RE~~~ ~? DEN F~LA B<?~~A AT~.~.~AR 

mesut n~ticelerini Halk dehsel i1inde . kaldı 
vermege başladılar " ' 

Kredi Kooperatifleri bir ~enede köyliiye 16.159.709 

liralık )ardım yapmış, ortak ~ayı:-.ı yiizleri hulıuu~tur. 

Hükümetin köy kalkınmasının bir 1 
ana unsuru olarak ele aldığı zirai kre
di kooperatiflerinde (kredikolarda) 
1937 yılı içinde büyük bir inkişaf göze 
çarpmaktadır: Ortak sayısı yüz bine, 
sermaye dört milyona yaklaşmıştır. 
Kooperatifler ortaklarına 16 milyon 
lirayı geçen bir büyük para yardımın
da bulunmuşlardır. 

Yurdumuzda ilk kredi kooperatifi
nin kuruluş tarihi 1929 dur. 1470 sayılı 
kanunla zincirleme kefalet; mahdud 
ve mahdud olmayan mesuliyet esasına 
göre köylerde, nahiyelerde ve kazalar
da zirai kredi kooperatiflerinin kurul
ması vazifesi Ziraat bankasına veril
mişti. Ziraat bankası aynı zamanda bu 
teşekküllere luım gelen krediyi te
mın ve idare işJerini kontrol etmek va
cifesini de üzerine almıştı. 
Beş altı senelik bir tecrübeden son

ra, tarım kredi kooperatifleri ismini 
taşıyan kanunla kredi kooperatifleri 
mevzuatına yeni esaslar konulunca zi
rai kredi kooperatiflerinin hayatında 
daha verimli bir devir açılmıştır. Bil
hassa 937 de cumhuriyet Ziraat banka
ıının, bu büyük mevzu üzerinde, bü • 
tün memleketi sevindirecek neticeler 
aldığı da görülmektedir. 

Sekiz senelik bilançosu hükümetin 
kr'c<ıi koop ·rauııcrı iş1rı1cteftldtıiıhli'"ai 
lan tedbirlerin ne kadar muvaffak ol
duğunu anlatmaktadır. 

1930 senesinde: 191 kooperatifin 
20.170 ortağı vardı. 1931 de kooperatif 
sayısı 341, ortak sayısı 34.070 oldu. 932 
de kooperatif sayısı 590; ortak sayısı 
52.733 e çıktı. 933 de 653 kooperatifte 
60.585; 934 te 661 kooperatifte 63.936; 
935 de 668 kooperatifte 67.333; 936 da 
568 kooperatifte 61.716 ortak vardı. 
Şimdi 937 ye bakınız: Ortak sayısı 

86.631 ve kooperatif sayısı 650 ... 
Yeni kanun çıkınca, bazı koopera

tifler yeni kanuna intibak etmedikleri 
için tasfiye edilmişlerdir. Diğer taraf
tan bünye itibarile zayıf olan koopera
tifler, diğer kooperatiflerle birleşme 
suretile ıslah edilmişlerdir. 

1936 senesinde ortak sayıı;ında gö
rülen azalmanın sebebi de 2836 sayılı 
kanunla alakalıdır. Tasfiye olunan 
kooperatiflerdeki ortakların ve diğer 
taraftan yeni mevzuata göre ortaklık 
vasıflarını haiz olmayan kimselerin 
kooperatifle olan alakaları kesilmiş
tir. 1937 de yeni ihtiyaçlara göre orga
nize edilmiş olan kooperatiflerin or -
tak sayısında da büyük ve şuurlu bir 
artış göze çarpıyor. 

Gcni§liyen iş hacmi: 

Artan ortak sayısı ile beraber, iş 

hacmi de genişlemiştir. Sermaye· dai
ma artmaktadır. 1936 da kredi koope
ratiflerinin ihtiyat sermayesi 123.074; 
tahsil edilmiş sermayesi 791.309 lira i
di. Bu mikdarlar, 937 ye kadar şu seyri 
takib etmiştir; 

Tahsis 
Seneler İhtiyat sermaye edilmiş &ermaye 

ıg31 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

218.456 
449.421 
612.299 
717.839 
842.536 
935.231 

1.072.284 

1.719.810 
2.521.568 
2.999.948 
3.397.099 
3.828.613 
2.141.694 
2.331.449 

Kredi kooperatiflerinin tahsil edil
miş sermayeleri mühirr. bir mikdarı 
bulmuştur. 2.5 milyon liraya yakın bir 
sermaye toplanmıştır. İhtiyat serma
yelerinde görülen aı tma, kooperatifle
rin istikbalinin ne kadar garantilen
miş olduğunu gösteriyor. Bugün bir 
milyon lirayı bulmuş olan ihtiyat pa
rasının artması için birçok kaynaklar 
bulunmuştur. 

Büyiik yardımlar: 
Kooperatiflerin ortaklarına yapmış 

olduğu yardımlar ; bilhassa ı;on sene i
çinde 12 buçuk milyon lira gibi çok 
yüksek bir mikdarı bulmuştur. Bu ra
kamlar, senelere göre şöylece taksim 
edilmektedir: 

Sene 

T. C. Ziraat 
Kooperatilerin bankasının T.K. 
ortaklarına kooperatiflerine 

ikrazları i krazları 

l!l;iO .;S.4t>J.4:ı~ .ı: •• Htı.636 
1931 7.562.768 4.288.747 
1932 12.508.731 6.616.853 
1933 14.627.566 7.589.114 
1934 16.497.430 8.044.741 
1935 18.388.271 8.145.745 
1936 17.816.351 9.041.446 
1937 16.159.709 12.480.736 
Ziraat bankasının kredi kooperatif-

lerine yaptığı yardım, 1930 danberi 
daimi bir inkişaf ve artış halindedir. 
Kredi kooperatifleri, henüz kendi ser
mayelerile borç verecek kadar kuvvet
li bir bünyeye sahih olmadıklarından 
Ziraat bankası, lüzumu halinde bu 
yardımı daima artıracaktır. 

Kooperatiflerin, ortaklarına yaptığı 
borç vermelerin inkişaf seyri de çok 
enteresandır. 1937 senesinde görülen 
artma, bu müesseselerin köylünün en 
büyük düşmanı olan faizcilerin ve spe
külatörlerle yaptığı mücadelenin ha· 
şarı derecesini anlatıyor. 

Ziraat bankası; köyün bünyesine 
girmiş, olan bu teşkilatın günün ihti
yaçlarına ve zaruretlerine göre cihaz
lanarak inkişafını temin için yeni ted
birler almaktadır. 
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Mesud bir tasfiye 
77 aene evel 25 aene için alınmıt 

olan ve 05manlı imparatorluğu hü
kümetleri tarafından, muhtelif mu
kavelelerle, umumi menfaat zararı • 
na 1949 ıenesine kadar uzatılmıt o· 
lan Fenerler imtiyazı, gene mukave· 
le maddelerinden birinin verdiği 
hakka istinaden, cwnhuriyet hükü • 
meli idareaine intikal etmit bulun
maktadır. llk nutkunda "mutlak is
tiklalini temin, sosyal ve siyasal bün
yesine aid inkılablarını ikmal ve bu 
bakımlardan bugün dünyada pek az 
memlekete naaib olan istikrar ve 
emniyet durumunu teais etmi§ olan 
Türkiye, Lozan'da yırttığı kapitü
li.syonların türk topraklarına dalmıt 
aon meıum izini de kökünden söküp 
atmak,, istediğini vadeden Celal 
Bayar hükümetinin bu muvaffakiye
tini tebrik ederiz. 

Fenerler imtiyazı, oamanlı impa • 
ratorluğunun en kötü miraslarından 
idi. Milli denizlerde seyrü aeferi ko
layla§hrmak gibi bir vazife görecek 
olan Fenerler, ilk günden beri, aade, 
yabancı ve yerli bir takım menfaat
lerin, halk ve hazne aleyhine doyu
rulmasına yaramı§tır. Yalnız fU ra • 
kama dikkat ediniz: imparatorlu
ğun bu idartden aldığı 850 bin lira· 
hk bir avans için, 2 milyon 880 küsur 
bin lira ödenmittir. 

Bir yarı • sömürge devletle muka -
vele yaparken, yabancı sermayenin 
naaıl bir zihniyetle hareket edegel • 
diği malUmdur. Cumhuriyet idaresi, 
dııarı ile kendi münasebetlerini tan
zim ederken, evvela bu zihniyeti, 
aonra da bu zihniyete iıtinad eden 
imtiyaz iııtiamarlnrını taafiye etmek 
ıçin mücadele etmittir. Türki~~ .~le 
herhangi bir it konuıulurken, durust 
heaablara dayanmak ve ona kartı 
teahhütlerini dürüst ıurette yerine 
getirmek zaruretinde bu gün hiç 
kimsenin §Übhesi kalmamııtır. Cum
huriyet rejimi, bu esulara aadı~ ka. 
!anlarla, umumi menfaat prensıple
rine uyan hiç bir elbirliğini reddet • 
mez. Hak ve teahhüd, verirken ve 
alırken, titizce riayet istediğimiz ve 
aynı titizlikle riayet ettiğimiz düstu
rumuzdur. Fenerler imtiyazmm taa
fiyeainde de bu düaturdan ayrılma -
dık. 

Fenerler müeııııesesinin Türkiye 
aularındaki ııeyrÜ aefer itlerinde va· 
zife ve mesuliyeti, onun ancak devlet 
tarafından ve yalnız umumi menfa· 

büyük yangınlar ~ıkll 
Çin tayyareleri japonları takib ediyor 

Londra, 4 (Husu~i) - Şanghaydaki muhtelif kay
naklardan alman haberlere göre, 40 japon tayyaresi 
Şanghay tayyare meydanından hareket ederek Hankovu 
bombardıman etmişlerdir. Tayyareler Hankov tayyare 
meydanına 77 bomba atmışlardır. Burada müthiş bir 
yangın çıkmıştır. Yükselen muazzam alev sütunları şe
hirde her taraftan görülmüştür. 

İlk tehlike düdüğünü duyan halk de~et içinde sı
ğınaklara ve mahzenlere sığınmıştır. Her taraf boşal

mıştır. Saat 1.15 de japon tayyareleri görüldüğü zaman 
şehir tamamiyle boşalmış bir manzara almıştır. Japon 
tayyareleri bundan sonra tersaneye de taarruz etmişler 
fakat hiç bir netice elde edememişlerdir. 

Hava meydanının bombardımanı esnasında hepsi de 
çinli işçilerden olmak üzere 3 kişi ölmüş ve 16 kişi ya
ralanmıştır. Bombardıman esnasında tayyareler çok 

Çin'de~~,.,~~~~:·ı 
istila hareketi • 
ni ve muhtelif 
yerlere yapılan 
ihraçlarla mu -
kabil taarruzla. 
rı göateri_r harta 

yüksekten uçmuşlardır. Tayyarelere 
tek başına hücum eden bir Çin tayya
resi alevler içinde yere düşmüştür. 

Royter muhabirinin verdiği malO
mata göre, Yangtze nehrinde demirli 
bulunan ingiliz topçekerlerinin mü
rettebatı bugün Hankov'u bombardı-

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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Romanya balkan antantına 
ve küçük antanta sadık 

Bükreı, 4 (A.A.) - Hariciye nazırı Micesco bu akıam gaze
tecilere harici siyaset hakkında beyanatta bulunmuştur. 

Hariciye nazırı Romanyanın, müttefiklerine sadık bulundu
ğunu ve dış politikanın iç politika tesirlerinden tamamiyle müs
takil olarak inkişaf edeceğini söylemit ve bilhas~a hükümetin 
Fransa, Polonya, küçük antant ve balkan antantı ile olan mu
ahedelere sadık kalacağını ehemiyetle kaydeylemiıtir. 

Singapurda 
manevralar 

Singapur, 4 (A.A.) - Bu ayın so
nunda burada büyük manevralar yapı
lacaktır. Bu manevralara on bin kişinin 
iştirak edeceği haber alınmaktadır. 
Şimdiye kadar İngilizler bu mıntakada 
bu kadar büyük hiç bir manevra yap -
mamışlardı. 

Hariciye nazırı ecnebi mat
buatı Romanyanın politika hak
krnda herhangi bir hüküm ver· 
meden evel bu siyaseti f Uurlu bir 
tarzda tetkike davet eylemiştir. 

Yahudiler mevduatı çekiyorlar 

Bükreş, 4 (A.A.) - Romanya ya· 
hudileri hükümetin kendi aleyhlerin
de alması melhuz olan tedbirlerden 
ürkerek mevduatlarını çekmeye baş -
lamı!Jlardır. Bu suretle son günlerde 
çekilen mevduatın tutarı birkaç yüz 
milyon tahmin ediliyor. Yahudilerin 
bu hareketi memleket ekonomisini 
bozmak tehlikesini göstermeye baş
lamtttır. 

lspanya'<la hük~ı.1ct'ı:! ... ,ukarıda 
reamini gördüğünüz Teruel kilisesi
ni aldıklarını bildirmektedirler. 

Bu husustaki haberler yedinci 
sayfamızdadrr. 

Mısır Kıralı Faruk askeri 
teftif ederken 

Mısırda senato 
yeni kabineden 
memnun değil 

(Yazısı 7. inci sayfnda) 

Parti Kamutay 
grup unda 

Baıvekll ve Dr. Aras 
harici meseleleri 

izah eHiler 
Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. gru· 

pu bugün - 4. 1. 938 - öğleden 
sonra Trabzon ııaylavı Hasan Saka'· 
nın riyaııetinde toplandı : 

1 - Petrol ve benzin fiatları ve 
vaziyeti hakkında Kütahya saylavı 
Mehmed Somer'in aorduğu suallere 
lktiaad Vekili Şakir Kesebir ccvab • 
larını verdi. 

2 - Yeni sene mÜna&ebetile Bat • 
vekil Celili Bayar ve Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüıtü Aras harici mese -
leleri ve arsıulusal aiya&İ durumu 
izah ettiler. 

3 - Bazı mnli kanunların üzerin· 
de bir çok hatiblerin mütalealarma 
Maliye Vekili Fuad Ağralı cevabla· 
rını verdi. 

Hükümetimizn bu hususlara dair 
verdiği izahat grupça ittifakla tas
vib olunarak müzakereye nihayet 
verildi. 

------ -~ 
at hesabına idare edilmesini gerek -
tirmiıtir. Fenerler, seyrü sefer da
vamızla bir kül teıkil eder. fenerler 
tirketi senede kendi hesabına yarım 
milyon liraya yakın para kazanır
ken, aeyrü ıefer emniyeti ihtiyaçla
rını tatmin etmeği hiç düıünmemit· 
tir: F enersizlik yüzünden ııe kadar 
kazalar olduğunu görmekteyiz. F e
ner)er tirketinin vaziyeti mütalea O· 

Junurken, yeni devirden aonra dev • 
letin giriıeceği ve aagari &eyrü &efer 
emniyetinin cebrettiği zaruri maı· 
rafların ne olacağını da dütünmek 
lazım gelir. Devlet, ıirketin bir tür· 
lü tamamlamağa teşebbüs etmediği 
bu seyrü sefer emniyeti tesisleri için 
mühim tahsisatlar verecektir. Esasen 
gene sabit olmuş bir hakikattir ki 
umumi menfaate temas eden bütün 
itlerde, devlete intikal etmit olanlar, 
derhal lehe fark göa.termi§, hem haz. 
nenin, hem de onların idaresi ile ali.
kalı olanların faydasına bir aeyir 
almııtır. 

Macarca bir gazete kapatıldı 

Budapeşte, 4 (A.A.) - Budapeşte 
gazetelerinin yazdığına göre, Roman
ya hükümeti macarca çıkan ve mühim 
bir gündelik gazete olan Temesvari 
Hırlop'ı kapatmıştır. Macar gazete
leri bu haberi tefsir etmeden neşre
diyorlar. Filhakika macar gazeteleri 
Goga hükümetinin programı hakkın
da 24 saatten beri hiç bir şey yazma
maktadır. 

Ankarada yakalanan 
hırsız çetesi meğer 10 

seneden beri çahşıyormuş! 

F eııerler iti de büyük bir ısli.ha 
muhtaçtır: Bu ıali.h dahi osmanh 
İmtiyazlarının sömürme zihniyeti 
ile telif olunamazdı: O da cumhuri· 
yet hükümetinin halkçı eline geçmek 
li.zondı. Böyle olmuıtur. Hükümeti 
~· kendi kendimizi tebrik edelim. 

Gazetelerin bu itirazına rağmen 
romen hUkümetinin Romanyadaki ma 
car ekalliyetlerine karşı bu ilk hare
keti Budapeştede derin bir heyecan 
uyandırmıştır. Hususiyle ki Transil
vanya ve Bant'da çıkan ve büyük 
tirajları olan macar gazeteleri şimdi 
Romanyaya geçen bu vilayetlerdeki 
macar kültürünün başlıca .garantisini 
teşkil etmektedir. 

Bununla beraber Milletler Cemi· 
yetinin garantisi altında bulunan ve 

Macaristanın da himayesinde derin 

bir surette aUkası bulunan ekalliyet
lerin hukukunu ıiyanet yolunda Go-

(Sonu 1. iaci sayfada) 
Hamza ile Mükremin çaldikları eşya arasında 

(Yazısı 7. inci sayfada) 
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Çalışmak 

Descartes diyor ki : 
"Düşünüyorum, öyleyse varım!" 
Asırlardanberi pek çok felsefi münakaşalar doğuran bu düstur, bugü

nün hayatına tam uyar görünmüyor. Bugün, fertler ve cemiyetler, öyle 
çetin bir hayat savaşı içindeler ki varlıkları ve varlıklarının ehemmiyet
leri çalışmaları ile, çalışmalannın verdiği randımanla ölçülür. Vasatt çalış
ma saati beş olanla sekiz olan bir millet, bu beş ve sekiz rakamına göre 
medeniyet pazarında kıymet alıyor. Fert için de böyle. O halde bu düstu
ru şu suretle değiştirebiliriz : 

"Çalışıyorum, öyle ise varım I" 
Şiiphesiz düşünmek de bir çalışmadır. Y almz burada derhal göy le bir 

r;oru hatıra gelmelidir : 
- Neyi düşünmek ? 
Bunun cevabı şudur : 
- Hayata yarıyan şeyleri düşünmek ... 
Hayata yarıyan düşünce olur mu diyeceksiniz. Olur ve netekim ol

muş. Orta çağın skolastisizmi, asırlarca beşer zekasını havanda su döğ
mekJe uğraştırmamış mı ? 

Vefik paşanın dili ile düsturlaştırılmış şu sözde Moliere, bunun en 
güzel misalini venniştir: 

"Küllahm heyeti mi, sureti mi ~" 
Bunun ve buna benzer boş düşüncelerin cevabını bulmak için beşer 

zekası asırlarca didinmiş ve tepinmiş. 
T enbel, herşeyden önce bir vatan hainidir; cemiyet ve millet içinde 

yiyen', içen ve harcıyan, fakat yediklerine, içtiklerine ve harcadıklarına 
kar§ı hiç bir şey vermiyen zararlı bir varlık olduğu için .... Eyi vatandaş, 
verimli insandır. Verimli olmak için de çalışmak lazım. Yaşadıkları ve 
yaşatmak vazifesini taşıdıkları cemiyet içinde yol olmak istemiyenler: 

"Çalışıyorum, öyle ise varım 1 •• ,. 
diyebilmelidir. Hasan - Ali YÜCEL 

B. Tahsin Uzer'in beyanatı 

Doğudaki büyük 
terakki hamlesi 

Harap Erzurum yeni 

bir ıehir oldu 
!atanbul, 4 (Telefonla) - Üçüncü 

Umumi Müfettiş B. Tahsin Uzer bu
gün Trabzondan İstanbula geldi ve 
doğudaki çalışmalar hakkmda gaze
tecilere şunları söylemiştir : 

- Bütün doğuda tam ve şuurlu bir 
siikfınet içinde kalkınma, genişleme ve 
ilerleme hareketi vardır. Cumhuriyet 
hükümeti son iki vd içinde sarka karsı 
pek ouyuK ıeoaKi:!'.rmtl"c:tı y<tııı.ıı:;• .'.r.dı 

güzel eserler meydana gelmiştir. Bu ae
ne doğunun daha çabuk ve daha geniş 
inkişaf hamlelerini göreceğiz. 

Demiryolu inşaatı ilerliyor 
Türk parası ve türk emeğiyle yapıl

makta olan demiryolu inşaatı geçense
ne Divrigi, Egin ve Kemah'ın sarp bo
ğazlarını geçmiş ve Erzincan'a biraz 
daha yaklaşmıştır. Erzurumdan Erzin
cana doğru şimendüferin en büyük 
köprüleri ve tunelleri bitmiştir. Bu bil· 
yük cumhuriyet eseri, doğunun çehre
sini şimdiden değiştirmiştir. 

Transit yolunda f aaUyet 
Erzurum'dan itibaren İran budu -

duna kadar 600 küsur kilometrelik tran 
sit yolunda büyük faaliyet vardır. Bin 
bir cidale sahne olan harab Erzurum 
yepyeni, medeni bir şehir kisvesine bü
rünüyor. Nafıa ve kültür işleri mem -
nuniyete şayan bir vaziyettedir. Huta
ısa vaziyet çok şayanı memnuniyettir. 

1 Hıfzıssıhha mektebinde 
Merkez Hıfzıssıhha mektebinin 

açtığı bu devre kurslarına 20 hükü
met tabibi iştirak etmiştir. Kurslar, 
bu ayın on be~inde bitecektir. Kurs
ları müteakib iki hafta müddetle An
kara nümune hastahanesi, verem dis-
panseri, emrazı zühreviy~ hastahane
si ile deri ve tenasül dispanseri, do-

ğum ve çocuk bakı.mevi, Etimesud 
içtimai hıfzıssıhha nümune dispanse-
ri gibi muhtelif sıhi müesseseler zi
yaret edilecektir. 

Bundan başka kurs mildavimleri 
Çubuk Barajında, su tasfiye merke-
zinde ve mezbahada tetkikler yapa
caklar ve kanalizasyon projelerini de 

gözden geçireceklerdir, ayın sonun
cu günü imtihana gireceklerdir. 

.&.6AAAW4 __ .,._.,.. ...... •-•- .a, -- - -" 
nın ortasında başlanacaktır. 

Ankara ticaret odasında 
1937 yılı zarfında Ticaret ve Sa

nayi odasına fevkalade smıftan Uç, 
birinci sınıftan dört ikinci sınıftan 

altı, ilçüncü smıftan otuz üç, dördün
cü sınıftan altmış iki, beşinci amıf
tan altmış ki ceman 168 tacir kaydo-
lun.muştur. 159 kayıd terkini, altı sı
nıf tenzili, onbeş sınıf terfi muame
leleri cereyan etmiştir. 169 Unvanı ti· 

carethane tescil ettirilmiş; odaya 
3872 evrak gelmiş ve odadan da 3376 
evrak yazılmıştır. Arttırma ve eksilt
me kanununa tevfikan fiat tahmini i
çin teşekkül eden komisyon 84 içtima 
yapmış ve 1732 karar vermiş ve oda 
idare heyeti 41 içtima yaparak 423 
karar ittihaz etmiştir. 

uı.:us 

B. Celal Bayar ve 
Dr. T. R. Arasla 
B. Köseivanov 

arasında telgraflar 
Yeni sene dolayısile bulgar başveki

li B. Köseivanov ile başvekil Celal 
Bayar arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Bkaelans Celal Bayar 
Bat vekil 

Ankara 
Yeni sene do1ayısiyle, şahsi saadet

leriyle asil memleketinizin tealisi hak
kında en iyi temennilerimi kabul bu
yurmalarını ekselansınızdan rica ede-
rim. 

Batvekil 
Köseivanov 

Ekselans Köseivanov 
Bat vekil 

Sofya 
Çok samımı telgrafından dola

yı ekselansınıza hararetle teşekkür e
der ve şahsi saadetleriyle asll memle· 
ketinizin refahı hakkındaki en iyi te
mennilerimin kabulünü rica eylerim. 

Celal Bayar 
Yeni sene dolayısiyle, bulgar baş

vekili ve hariciye nazın B .Köseiva· 
nov ile Hariciye Vekili Dr. T. R. A
ras arasmda aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur : 

Bay doktor Arasla Bay Köseiva· 
nov arasında. 
Hariciye Vekili Ekselans T. Aras 

Ankara 
Yeni yıl dolayısiyle, dostluk hisle

rimi ve şahsi sadetinizle asil türk mil
letinin refahı hakkında en samimi te
mennilerimi kabul buyurmanızı ekse
lansınızdan rica ederim. 

Köseivanov 
Ekselans Köseivanov 

Batvekil ve H~iciye Vekili 
Sof ya 

Yeni yıl do1ayısile, ekselansınızın 

bana karşı izhar ettikleri hissiyat ve 
temennilerden çok mütehassis olarak 
en samimi teşekküratımla birlikte 
şahsi saadetleri ve asll bulgar milleti
nin refahı hakkındaki en iyi temen
nilerimi kabul buyurmanızı rica ede
rim. T. R. Aras 

Karaya 
. 

gemı 

(A. A.) 

oturan bir 
kurtarıldı 

İstanbul, 4 (A.A.) - Köstenceden 
'P,..1~rmnv!l .F.~ .. .,,.. ~ ... \n..:viilo.ü ı.)·1 .. 
gıcıerKen oort gun once yanaKKiill::: a• 

ğazmda 'Galata feneri mevkiinde fırtı
nadan karaya oturan ingiliz bandıralı 
Arlon vapuru, bu sabah Türk Gemi 
kurtarma şirketinin Alemdar kurtar
ma vauru tarafından kurtarılmış ve 
Geliboluya getirilmiştir. 

Bu kurtarma ameliyesi, tUrk gemi 
kurtarma şirketinin Denizbank'a geç
tikten sonra yaptığı ilk kurtarmadrr. 

iki hırsız bir bekçiyi 

&ldUrdüler 

~urd içinde 

Kurutulan 
bataklıklar 
Sıhat Bakanlığı, sıtma mücadele 

mıntakalarmın sıtmahların tedavi
sinde olduğu kadar, hastalık aşılayan 
sivrisineklerin türemesine sebeb olan 
küçük büyük bataklıkların da kuru
tulmasına azami ehemiyet ve itina 

göstermekte ve birçok yerlerde sula
rı ve birikintileri ısl!h ederek muhi
te zarar verecek vaziyetlerin önüne 
geçmektedir. 

Konya mmtakasmm Aksarayda 50 
bin dekar genişliğindeki Karasaz ba
taklığı kurutulmuş ve burada yeni 
bir göçmen köyü kurulmuştur. Gene 
bu civarda Ulukışla - Kırgıl bataklı

ğı kurutulmağa başlanmış ve Eşme
kaya bataklığının kurutma planı ha -
zırlanmış tır. 

Bundan başka Afyon Gazlrgöl ha
mamları civarındaki ıslah işlerine de 
ehemiyetle devam edilmektedir. Bu
günlerde Eskişehirdeki Şazova ba
taklığı kurutulmaktadır. Mahalli sağ
lık vaziyetini bozan bu bataklığın 
kurutulduktan sonra yerinde pek ya-
kında Eskişehir halkının bir mesire 
yeri teşekkül edecektir. 

Mücadele mıntakalarında Sivrihi
sar ve Aziziye kazaları hududunda 
15 kilometrelik bir saha işgal eden ve 
civarındaki köyler için bir bela olan 
Alikan bataklığının suları da munta
zam kanallar içine alınarak ıslah e
dilmektedir. 

Seyhan sıtma mücadele mıntaka
sında Silifkenin Erdemli köyü önün-

deki büyük Erdemli bataklığı da ku
rutulmaktadır. Memleketimizin en 
güzel limon, portakal ve muz bahçe
lerini ihtiva eden bu yerlerde geçen 
sene de Lames bataklığı kurutulmuş· 
tu. 

Sıhat Bakanlığının bu yıl da bu 
yerlerde ameliyata başlıyarak bir ta-

raftan memleketin sıhhatini kurtar
masını bir taraftan da yurda mtinbit 
ve mahsuldar toprak parçaları kazan
dırmakta olduğunu memnuniyetle 
kaydetmek lazımdır. 

Bakanlık, Kocaeli mıntakasında 

daha büyük gayret sarfetmekte ve vi-

kTnaS'ı-ıfeou iŞter1 kökünde'n ıslah-et
meye çalışmaktadır. 

Bu cümleden olarak bir taraftan 
Adapazarındaki Gökçeören bataklığı
nın kurutulmasına başlanmış diğer 
taraftan da Akyazıdaki Uzunsöğüd 
ve yeni köy bataklıkları tefcir edilmiş 
Akhisar ovasındaki uzun kanal da te
mizlenmiştir. 

İcra dairelerinde şifahen 
takib edilecek işler 

Bazı icra dairelerinde şifahen ya
pxlacak olan takib taleblerinde dam-

İstanbulı 4 (Telefonla) - Siliv- ga resmi ve harç alınmakta olduğu 
ri kazasının Çanta köyünde bakkal Ni- Adliye Bakanlığının nazarı dikkati
yazinin dilkk§nmı soyan iki hırsız ken- ni celbetmiş, şifahen yapılacak takib 
dilerini yakalamak isteyen kolcu Beki- taleblerinin arzuhal mahiyetinde ol
ri sopa ile ağır yaralamışlar ve Bekir madığı için resme ve harca tabi tu
Cerrahpaşa hastanesinde ölmüştür.Jan ı tulmaması alakadarlara bildirilmiş
darma vakanın faillerini aramaktadır. tir. 

-- - ---- - -
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Mahkemelerde 

Gece, karanhkta gözleri 
cam gibi parhyan adam! 

Üç kilo esrar kaçırdıfı iddia edilen 
bakkal Hamid neler anlatıyor ? 

Nallıhanın Gödüllü köyünden Ha- ce okudum. Bana iftira ettikleri bu 
midin suçu pek büyüktü: Kendisinin söyledikleri yalandan da bellidir." 
esrar kaçakçılığı yaptığı ihbar edilmiş- H!kim tekrar sordu: 
ti. 

Elinde şapkası, zayıf yüzünün do
nuk rengini sarartan heyecanlı bakış -
larryle zabıt katibinin elindeki ilk ifa -
desiııe bakıyordu. Birinci asliye haki -
mi, bu ifadenin okunacağım söyleyin -
ce ellerini sıranın parmaklığına daya· 
yarak, daha iyi dinlemek ister gibi, 
boynunu uzattı. 

Hamid, Nallıhan jandarma kuman
danlığına verdiği ilk ifadede üç kilo es
rarı bulunduğunu ve bunu hemşerisi 
Cihan otelinde bulunan Hüseyinle be -
lediye su işleri memuru Kadir'e satmak 
teklifinde bulunduğunu itiraf ediyor -
du. 

Hakim sordu: 
"- Bak, müddeiumuminin okudu· 

ğu evvelki ifadende yanında tiç kilo es
rar bulunduğunu ve bunları Hilseyin
le Kadire satmak teklifini yaptığını iti
raf ediyorsun. 

Hamid: " - Hayır, dedi. Ben hiç 
böyle bir teklifte bulunmadım. Bunu 
uyduran Kadir'in iki sene evel köyde 
yaptığı hırsızlığı hiiktimete haber ver· 
miştim. Kadir benden intikam almak 
için bu iftirayı yapmıştır. Nallıhanda 
beni hepis ettiler: Uç gün geceli gün· 
düzlü dövdüler: Dayanamadım, böyle
ce ifade vermeye mecbur kaldım." 

Hamid Ankarada bakkallık yapı

yordu. Dördü kız, ikisi erkek 6 çocuğu 
olduğunu ve bunları geçindirmek için 
çok uğraştrğıru, hiç böyle şeylerle ala· 
kası olmadığını anlatarak dedi ki: 

"-Ben istasyona İstanbuldan ge -
len kayın biraderim Mustafayı karşıla
mak için gitmiştim. O sırada karşıma 

hemşerim Hüseyin çıktı. Köyden yeni 
gelmişti. Beni görünce: 

"- O, Hamid, sen buralarda mısm? 
Bir senedir biribirimize hasrettik. Ben 
S1bfıMiıi" Ul!'llil:!Rı u bf l;'I! lNUuif;1" Jıj ~'1\J.~ 

bana bir mektub verdi. O sırada tren 
karşıdan gözükmüştü. Hüseyine te -

şekkür ettim ve halimin iyi olduğunu 
söyliyerek ondan ayrıldım. Misafiri de 
alarak eve gittikten sonra Hüseyinin 
verdiği mektubu okudum. Bunda buse
ne köyde yağmurun iyi olduğundan, 

akraba ve dostların sıhatte bulundu
ğundan ve köye aid diğer havadisler
den bahsediliyordu ... 

Hakim sordu : 

"- Bu mektubta üç kilo esrara 
müşteri çıktığı ve iyi bir fiatla verildi
ği yazılı imiş öyle mi? 

Hamid bu iddiayı şiddetle reddetti: 
"-Hayır Bay hakim. Yemin ede

rim ki ben istasyonda zarfı açmadım. 

Ben Hüseyini, tren gelmeden üç beş 

dakika evvel gördüm. Konuşmaya baş
ladığımız sıralarda tren geldi. Mektu
bu hemen cebime koydum ve eve gelin· 

"- Mektubu ne yaptın? 
"- Yırttım.. Böyle lazım olacağı· 

nı bilseydim hiç atar mıydım? İçinde 
köy havadislerinden başka bir şey yok• 
tu." 

Hamidin vekili, bütün duruşma 

safhalarının, müekkilinin günahsız ol• 
duğunu gösterdiğinden beraetini istedi 
ve kendisinin okunan ifadenin imzala• 
trlrnasr için çok tazyik edildiğini, elinde 
bu hususta bir de rapor olduğunu, bu 
dövme saikasırun tahkikini ve Güdüllü· 
den gösterilen müdafaa şahidlerinin 
dinlenmesini istedi. 

Mahkeme; Nallıhan müddeiumumi· 
liğine ihbarda bulunan Kadir'in, mü
dafaa şahidlerinin ve jandarma kuman
danının ifadesinin alınmasına; Hami· 
din kendisini dövdüğünü iddia ettiği 
komiser B. Kemalin celbine karar ver· 
di. Hamidin son duruşması, bu ayın 17 
sinde yapılacaktır. 

Recebi, Yusuf zannederek .•• 
Seyyar satıcı Receb, bir sandık 

portakal almak için Suluhana gider
ken arkadan birisi kolunu yakalamış: 

"- Tabakayı ver ... " 
Hiç tanımadığı bir adamın akşam 

karanlığında ve tenha bir yolda kolun
dan tutup çekmesi ve ona kızgın kız· 
gın çıkışması saralı olan Recebin has-
talığının tazelenmesine sebeb olmuş ve 
oracığa dtişUp bayılmış: . 

"- Korkudan değil Bay hakim, 
hastalığımdan. Birdenbire ürkmedim 
de değil. Gözleri alaca karanlıkta cam 
gibi parlıyordu .. '' 

Recebin kendisine hiddetli bakışla· 
rı karşısında cam gibi parlayan gözle • 
rini yere eğmiş olan boyacı Kazım me-
seleyi şöyle anlattı: 

"- Bir akşam önce kahvede arka· 
daşlarla tavla oynamıştık. Ben gümiif 
ol~n aiıı-ara taııakamı masanın §enanna 
bah arkadaşlardan marangoz Yusufa 
sordum. O, Hüsnü'nün aldığım ıöyle • 
di. Tesadüf bu ya. Hüsnünün boyu be. 
su, şekli, hatta giydiği elbise bile bu 
Recebe benziyor. Akşamın karanlığın• 
da bunu o sandım. Eski ahbabdan diyı 
kolunu tutarak "tabakayı ver" dedim. 
Ben bunun hastalıklı olduğunu ve ora
cığa düşüp bayılacağını nereden bile• 
yim?." 

Receb, boyacı Kazrm'm sarhoş ol • 
duğunu iddia etti. K§zım: "- Katiyen, 
dedi. Ben, iş güç sahibi adamım. Gün· 
düz rakı içilir mi hiç?. O işi, bazı ak· 
şamlar, o da pek fazla olmamak şartiy· 

·le yaparım. Hem benim sarhoş olduğu· 
mu nereden bilecek? Nefesimi duyma· 
ya bile vakit kalmadı. Kolundan tut
makla yere serilmesi bir oldu.'' 

Tedavüle çıkardan 
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Gelecek celsede, Recebin bayıldı· 

ğını görüp hemen yanına koşan fmncı 
Ahmed dinlenecektir. Yalnız buna pek 
de lüzum kalmıyacak gibi. Çünkü kori· 
dorda Recebin yanma sokulan Kazım 
ona dedi ki: 

@ 

yeni beş liralıklar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kası, 15 ikinci teşrin 1937 tarihinden
beri tedricen tedavüle çıkarmağa baş
ladığı yeni harfli beş liralık banknot
lardan 1937 senesi sonuna kadar cem
an 18.079.975 liralık bir mikdarının te
davüle çıkarılmış ve buna mukabil es
ki harfli banknotlardan aynı mikdar 
yani 18.079.975 liranın tedavülden kal
dırılmış olduğunu bildirmektedir. 

Halkevinde konferans 
Ankara Halkevinden: Evimizin 

daveti üzerine Ankaraya gelmiş olan 
İstanbul Üniversitesi tecrübi psikolo
ji ve terbiye ordinaryosu profesörü 
ve pedagoji enstitüsü direktörü dok
tor W. Peters ikinci konferansını bu
gün saat 17,30 da Halkevinde vere
cektir. 

Konferansın mevzuu insan karak
terlerinin yapılışı, konferans projek
siyonludur ve Bay Nusret tarafından 
tercüme edilecektir. 

Konferans herkesin anhyabilece
ği bir ~ekilde hazırlanmıştır. Herkes 
gelebilir. 

Kamutay çatnlan 
X Dahiliye encümeni buıgiln he

yeti umumiyeden sonra toplanacak
tır. 

X İktısad Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

Asah, fakat Musasız 
yolculuk ! 

Mukaddes tarihin yazdığı birçok 
vakaları, hadiseleri isbata muhtaç 
görmekle beraber iki tanesine inanı
rım: 

Beni lsrail peygamberi Yusuf, 
Mısırda hapse atıldığı zaman, Fira
vunun rüyasrnr tabir ederek yedi 
cılız öküzle yedi semiz ökilzün bir
birlerini yemeleri ne demek oldu
ğunu söylemiş midir, bilmem. Fakat 
Yusuf, hapisten çıktıktan sonra Mı
sırrn maliye nazırı olmuş ve buhranı 
ortadan kaldırmıştır. Buna inanı

rrm. Hatta o dereceye kadar inanı
rım ki Beni lsrailin maliyecilik, 
bankacılık hususundaki atavik ka
biliyetı' bu vaka ile başlamıştır, bile • 
derim. 

Musa'nın asası yılan olmuş mu
dur; gene aynı asanın çarptığı Şab 
denizi ortadan ayrılan yahudi ka
filelerine yol vermiş midir, bilmem. 
Fakat onun zamanında ırkdaşları, 
kafile kafile zengin Mısırdan, su
suz ve çorak Tih çöllerine sürül· 
müşlerdJr. Buna inanırım. 
Romanyanın da yabudileri sUriJp 

çıkaracağı hakkındaki haberi oku
yunca eski tarihin bu taraflarını ha
tırladım. 

Yusuf gibi para işlerinden fazla
ca anladıkları için, yahudiler, bir 
"Mısır,. dan daha sürülüyorlar; ar
kalarrnda gene asa var; fakat baş· 
Jarrnda "Musa,, ları yok:· - T. 1. 

Fenerler! 

Deniz tenerleri, temaşa edebi

yatımıza girmitti; ''Fener bek
çileri,, iaminde eski bir piyes ha

tırhyorwn. Deniz kızı tiirimize 
girmittir. Mehmed Emin'in bu 

batlık altında yazılmı§ bir fiirini 
çocukken ezberlemiştik. 

Tiyatromuza, edebiyatonıza, ti· 

irimize giren deniz feneri yalnız 
tamamile bizim idaremize girme

mitti; eaki aömürüt günlerinden 
yadigar kalan birer göz gibi, ıı.a
hillerinıizde yer yer pırıldayan de· 

niz kızları a.rtrk, evelki günden 

beri tamamile bizimdir : 

Ülkemizin içinde ve kıyıların
da, tabii ki, aydmhğı da kendi 
ıtıklarımızdan bekliyeeciiz. 

Ökçeli mi, ökçesiz mi? 

lki kadın arasında batlayan bir 
kavga, sonradan döğüt halini al
mıt ve bu döiütün muhakemesi 
eve~i gün görülmüıtür. 

Dava edilen, kavgayı, hatta dö
ğüşü de inkar etmiyor. Yalnız şöy
le bir itiraz savuruyor : 

- Ben iskarpinle değil, terlikle 
vurdum. Hiç terlik darbesi bat 
yarar mı? 

Demek ki bir kadın, bir kadının 

batına vurmuttur; burası hakikat. 
ltin medreseye düşürülmek iste
nen tarafı §U: 

- Kafaya indirilen nesnenin 
ökçesi var mıydı, yok muydu? 

Fakat kadın davalarına bakar
ken modayı da göz önünde bulun· 
durmak lazım gelmez mi ? Mer
can terlik modası geçip ökçeli ka
dın terlikleri çıkalı hanidir ! 

Hayal ve hulya! 

Yatar Nabi, dün yazdığı bir fıik. 

rada hayalle beslenen ve besledik
leri hayale kurban olan insanlar
dan bahsediyor ve : 

- Bunlar aramızda ne kadar 

kalabalrktırlar, hiç dikkat ettiniz 

Jni? Di·;yordu. 

Genç şairimiz, demek ki, hayal 
bahsinde eski şairlerden Şeyh Ga
lib' den büsbütün farklı dÜ§ÜOÜ
yor. Yazdığı Hüsnü aşk eseri ha
yal kuvvetine bir misal diye gös
terilen Galibin §U beytini, belki, 
bilirsiniz : 

Zekıi.tı yok, zarar etmez, tükenmez, 
eksilmez, 

Olur mu ademe hulya gibi nıaabı 
ferah?? 

Sarab lekeleri. 

Dünkü ''ev, kadın, moda,, say· 

fanuzın 4'ev kadını,. aütununda 

tu tavsiye vardı: "Üzerinde ıarab 
lekesi bulunan kumaşı suda kay

nathktan sonra süde batırıp bir 

müddet bırakmalı, sonra sabunlu 
su ile tekrar yıkamalıdır.,, 

Bu haberi okuyan ye yılbaıı ge-
cesi evinde dostları 

bayan : 

- Hay allah razı 

toplanan bir 

olsun, diyor-
du, §U yazıyı tam vaktinde yaz

mıtlar; ben de neyapacağım diye 

dÜ§ÜnÜp duruyordum. 

Bir batkaaı söze atıldı : 

- Şekerim, bana kalırsa önce au· 
da kaynabnağa lüzum yok; doi· 
rudan doğruya südün içinde kay
natmalı. Çünkü sütlerimizin c;o-

ğwıda lüzumu kadar ı;u, zaten, 
:vardır 1 

"-Yahu! Sen de iş güç sahibisin 
ben de ... Eğer bir ilaç doktor parası fa .. 
lan verdiysen onu vereyim de şu dava· 
dan vazgeç ... Biliyorsun ki bilerek yap• 
madım bu işi .... " 

Kazımın ark.adaşları da ara bulmak 
için Recebe ricaya başlamışlardı O, 
tereddiid ediyordu. Sonra, sanırım k1 
razı oldu. Çünkü merdivenlerden hep 
beraber iniyorlardı ve kapıdan çıkar
ken K§zımın ferahlı sesi: "- Haydi 
şu SüJeyman•ın kahvesinde hep birer 
çay içelim!" diyordu. 

Yurdda hava kapalı ve 
yağışlı geçti 

Dün şehrimizde hava kapalı ve 
hafif yağmurlu geçmiş, ısı gece sı
fırın üstünde 1, gündüz gene sıfırm 
üstünde 5 derece olarak kaydedilmiş
tir. Dün yurdun Karadeniz sahille· 
rinde hava kapalı, diğer bütUn mın
takalarında yer yer yağışlı geçmiş

tir. Dünkü yağışların karemetreye 
bıraktıkları su mikdarlarr Sinob'da 
23, Bodrumda 18, IsHlhiyede 15, Zon
guldakta ve Adanada 10, Antalyada 
6, diğer yerlerde 1-5 kilogram arasın
dadır. 

Dlin en yüksek ısı İzmirde 8, An:. 
talya ve Trabzonda 10, Bodrum ve 
Adanada 11, en düşük ısı da Edir· 
nede 6, Erzurumda 10, Karsta 16 
derecedir, 
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DIŞ iCMAL .................................................... 
Roosevelt'in nutku 
Yılbaşını takib eden haf tanın başı, 

'.Amerika kongresinin alelade içtima 
devresinin de başlangıcıdır. Amerika 
Cumhur Reisleri, bu münasebetle "Bir
leşik Amerika memleketlerinin va
ziyeti'' mevzuu üzerinde bir nutuk söy
lerler. Rooseve1t tarafından bu müna
ıebetle söylenecek olan nutuk, her ta
rafta hususi bir alaka ile beklenmekte 
idi. Çünkü beş aydan beri Uzak Şarkta 
bir muharebe devam ediyor. Amerika 
menfaatlerini yakından alikadar eden 
bu barba karşı Roosevelt hükümeti na
sıl bir siyaset takib edecektir? Dahili 
politika bakımından da Roosevelt'in 
nutkuna ehemiyet verilmekte idi. Çün
kü cumhuriyet, geçen sene ikinci dev
resine başladıktan aonra, bir takmı e
aaalı kalkınma tedbirleri hazırlamıştır. 
lakin, zirai kalkınma ve mesai saatle • 
riyle ücret meseleleri olmak üzere üç 
kısma ayrılan bu tekliflerini müzakere 
etmek üzere geçen ikinci teşrin ayında 
kongreyi fevkalade olarak içtimaa ça • 
ğımuıtı. Kongre bu teklifleri paskalya 
tatillerine kadar müzakere etmiş ise de 
bir neticeye varamanuıtır. Kongrenin 
yalnı:z: iskan kanun layihasına karşı 

mülayim olduğu anlaşılmaktadır. Fakat 
daha esaslı kalkınma tedbirlerini teş

kil eden ziraat ve mesai saatlerine ücret 
meseleleri hakkındaki teklifler encü
ınenlere havale edilmiştir. Yüksek 
mahkemeye kartı giri!tiği mücadeleden 
beri kongre içinde Rooaevelt aleyhine 
bir muhalefet te§ekkül etmittir ki, bu 
muhalefet, Roosevelt cumhur reisi kal
dıkça devam edecek gibi görünüyor. 
lşte Roosevelt evvelki gün nutkunu, 
Amerika dahili politikasJDJn böyle bir 
çığır içine girdiği bir zamancia aöy
lemiş bulunuyor. Nutuk Londra rad
yosu vasıtaaiyle Avrupaya verildiğin
den geçen akşam bunu dinledik. Roose
velt Amerik.a'nın harici aiyaaeti hakkın
da eski jeneralitelerden başka bir şey 
söylemiş değildir. Fakat bu harb ve 
aulh bahsinde dikkat e~ilecek bir nokta, 
Amerika'mn aulhu muhafaza edeceğine 
dair, Roosevelt tarafından söylenen her 
sözün şiddetle alkışlanmasıdır. Ameri -
kanın menfaatleri, haysiyeti ve şerefi 
bahis mevzuu olduğu zaman, Amerika 
hükümeti, bunları korumak için icab 
eden tedbirleri alacakhr. Fakat Uzak 
Şarktaki mücadeleye kanşmak istemi
yor. 

6~)'H.-rict.NvBNjl1.~d,Phili ~elel~re 
kalkınma ve işçi ücretleriyle mesai sa
atleri hakkındaki tekliflerine itiru e
denlere cevab venniştir. Kendisine mu
halefet edenlerin, elli sene evvelki alem 
içinde yaşadıklannı, bunların mülkiyet 
hakkındaki telakkilerinin eskirnit oldu
ğunu, planh hareket edilmediği için 
bazı mahsullerin fazla, bazı mahsulle
rin az yetiştirildiğini, mülkiyet hakkı
nın eski telakkisi yüzünden Amerika • 
nın bazı münbit yerlerinin bugün çorak 
olduğunu söyledi. 

B~~an M>nra pek çok ehemiyet 
verdıgı anlatılan amelenin meni sa
atleri ücretlerine geçerek, bunun 
yalnı:z; bir İnsani mesele değil, bir ik~ 
tisadi mesele olduğunu bildirdi. iş
çinin mesai saatlerini azaltmak, iş -
sizliğe kartı bir tedbir olacağı gibi, 
ücretlerini arttırmak da satın alma 
kabiliyetini arttıracağından sanayi • 
in manivelasını çevirerek daimi de -
vir halinde bulunduracak. Cumhur 
reisi kalkınma hakkındaki dü~ünce
lerini izah ettikten sonra kendisinin 
kapitalist sisteme muhalif olmadığı
nı bil8.kis kapitalin esas olduğunu 
kabul ettiğini, sermayenin gelirinin 
de esas olduğunu, fakat sermayenin 
kötü surette kullanılmasının aley
hinde bulunduğunu ve bunun önüne 
geçilmezse, kapitalizmin yıkılacağı
nı söyledi. 

Roosevelt'in bu nutkile, Amerika 
politika hayatının çok hararetli bir 
mücadelesi başlamış bulunuyor. Ro~ 
osevelt, bu defa birinci devreden da
ha büyük zorlukla kar§ılaşmakta

dır. Bir çokları, be§ seneden beri ya
pılan sosyal tecrübeleri bir tarafa 

bırakarak Amerikayı vaktile refaha 
kavuşturan yollar üzerinde yürün
mesini, her halde sermayeye itimad 

telkin edilmesini istiyorlar. Buna sa
mimi olarak kani olanlar vardır. Fa
kat muhalefetin en kuvvetlisi, Ro
osevelt'in de nutkunda i§aret etti
ği gibi, şahsi menfantlerini umumi 
menfaatlere tercih edenlerden geli
yor. Meseln ücret meselesine karşı 
cebhe alanlardan şimal sanayi mın -
takası mebusları, ücretleri arttırmak 
büyük sermayenin işine elvermediği 
için itiraz ediyorlar. Cenub mebusla
rı da cenbda işçi ücretleri a:ı: oldu
ğundan bu va:z:iyetin o mıntakaya te
min ettiği tefevvuku e1lerinden ka
çıracaklarından korktukları için ka
bul edemiyorlar. 

Hulasa, muhalefet, ince heaablan
mış ~hsi menfaatlere dayanıyor ki 
R<>osevelt evelki günkü nutkunda 
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Japonlar Han kovu bombaladılar 

Halk dehşet icinde kaldı 
büyük yangınlar cıkll 

(Ba~r 1. inci sayfada) 
man etmiş olan japon tayyarelerinin 
ateşine maruz bulundukları takdirde 
mukabil ateş açmak için emir almış· 
lardır. 

Çin tayyareleri ıakib ediyor 
Royter bildiriyor: Hankov üzerine 

japon tayyareleri tarafından yapılan 
hücum esnasında japon bombaları asıl 
hedefleri olan tayyare meydanındaki 
Çin tayyarelerine ·isabet etmemiştir. 
Hava meydanında yirmiden fazla tay
yare bulunuyordu. Ancak üç eski tay
yareye isabet olmuştur. 

Sekiz Çin tayyaresi bunlardan bir 
çoğu rus pilotları tarafından idare o -
lun"'rak mütearrız japon tayyareleri -
ne hücum etmişlerdir. Fakat Çin tay
yareleri japon tayyarelerine Hankov
dan uzak bir yerde yetişebilmiş olduk
larından muharebenin neticesi henüz 
öğrenilememiştir. 

Hangçeu' da Çin 
muvaf Jakiyetleri 

Şanghay, 4 (A.A.) - Çin gazeteleri, 
Hangçeu mıntakasında Çin kıtalarımn 
mevzii muvaffakiyetler kazanmış ol
duklarını bildirmektedir. 

Birçok yerlerden alınan ve birbirle
rini tutan haberlere göre, Hangçeu
nun zabtından sonra cenubu garbiye 
doğru ilerliyen japon kuvvetleri geri 
çekilmektedir. 

Çekiang',n merkezinin Çin kıtaları 
tarafından geri alındığı hakkındaki 

haber, kaydı ihtiyatla telakki olun
maktadır. 

Hongkong'da fevkalade 
tedbirler 

Hongkong, 4 (A.A.) - 1931 sene
sinde tatbik edilmiş olan ve polis ma
kamlarına pek büyük salahiyetler ve-

raruıi "tA~ıvı\ıne; Jı:oııac~1 tı~ilhriı'iliel~ 
tedir. Bu nizamnameler mucibince me
sela her serseri tevkif edilerek muha
keme edilmeden Hongkongdan dışarı 
çıkarılabilir. 'Gene aynı nizamnamele
re göre sansür konur ve tazminat mu-

U:;un sürecek bir harlxı 
hazırlık 

Tokyo, 4 (A.A.) - Maliye nazm 
Kaya yeni sene münasebetile söyledi
ği bir nutukta japon milletini uzun 
sürebilecek bir harbin yükünü taşı -
mak için hazırlığa davet etmiştir. 

Maliye nazırı harb levazımı imalatı 
için zaruri olan iptidai maddelerin it
halindeki zorluklara binaen harb leva
zımının sun1 maddelerle yapıl~bilmesi 
hususunda ve diğer hususatta japon e
konomisinden hükümetin siyasetine 
daha müessir bir tarzda müzaharet et
mesini istemiştir. 

Japonlar son hadiseler hak
kında teşebbiiste bulundular 
Şanghay, 4 (A.A.) - Japon maırnm-

ları, enternasyonal imtiyaz bölgesinde 
sonkanun aymın birinci ve ikinci gün
leri japonlar aleyhinde vuku bulan ha
diseler hakkında Şanghay belediye 
meclisi nezdinde teşebbüste bulun
muşlardxr. Japonlar, mahalli idarede 
daha büyük bir pay istemektedirler. 
Belediye meclısı reısı bu talebi gözden 
geçireceğini vactetmiştir. 

Japon makamıarı, Japonlar aleyhin
deki hareketlerin tekerrür etmemesi 
için sarfedilen gayretleri takdir ettik
lerini bildirmekle beraber mıntaka po
lis teşkilatındaki japon aza sayısının 
artırılmasını ve meclisin idari teşkila
tının mühim makamlarına japonların 

tayin edilmesini istemektedirler. 
Japon makamları bundan maada 

meclisteki japon memurlarının artı

rılmasını da istemişlerdir. 

Japon istekleri nasıl 
tefsir ediliyor? 

Şanghay, 4 (A.A.) - Japon istekle· 
ri belediye meclisinde ve konsoloslar 
heyetinde birçok müzakereleri mucib 

leplerın yerine getirilmesi ent~rn~s
yonal mıntakayı japon idaııesine bı

rakmak demek olacaktır. Muhtelif 
devletlerin hükiimetleri fikirlerini 
bildirmeye davet olunmuşlardır. 

kabilinde emlak zaptedilebilir. Poli~ Bir ultimatom mu? 
sin h~susi müsaade almadan evleri a- Şanghay, 4 (A.A.) _Japon kuman-
ramaga hakkı vardır. 1 danbğı tarafından beynelmilel mınta-

İngiltere beş saffıharb 
gemisi daha yaphrıyor 

lngiliz donanmasının en kuvvetli sallıharb gemilerinden ücü 

Mesçi zadeler Hatayın 

istiklôli ıçın çalışan 

kimselerdir 
Antakya, 4 (Hususi) - Buraya 

gelen 28 tarihli bazı gazetelerde A
dalı Mehmedin evinde içtima eden 
(İttifakı anasır) cemiyeti azaları a
rasında Mesci zadelerin de ismi geç
tiği gi.irülmiiştür. Halbuki Mesci za
deler, ittifakı anasxr cemiyetine da
hil olmadığı gibi ötedenberi Hatayın 
istiklali için çalışan kimselerden mü
rekkebtir. İçtimada hazır bulunanlar 
ancak Yahya zadelerdir. 

bunu ''bütün sistemi yıkabilecek 

hodbinlik,, diye tavsif etmiıtir. A· 
merika kongresinin evelki g~ açı • 
lan devresi içinde Roo!evelt ve ta
raftarlarının bütün faaliyetleri bu 

"hodbinlik,, ile mücadele noktasın • 
da toplanacaktır. 

'A. Ş. Esmer 

1 

Londra, 4 (A.A.) - İyi haber alan 
deniz mahfilleri, beş yeni zırhlı inşa
sının 1938 senesi progannına dahil bu
lunduğunu beyan etmektedirler. 
Beş saffıharb gemisinin inşa edil

mekte olduğu malUmdur. Bununla be
raber amirallık henüz plB.nlarını tes
bit etmemiştir. Bu haber tahakkuk et
tiği takdirde ingiliz bahriyesi 25 zırh· 
lıya malik olacaktır. Yeniden inşa edi
lecek olan zırhlılardan her biri 35.000 
ton hacminde olacaktır. Bununla be
raber Japonyanın 16 inçlik toplarla 
mücehhez 46000 tonluk saffıharb ge
misi in~ ettiği tahakkuk ettiği tak
dirde bu zırhların tonajları fazlalaştı
rılacaktır. 

İngiliz amirallık makamının 14 inç
lik topların Avrupa suları için kafi ol
duğu -.e 16 inçlik topların 35.000 ton
luk gemilere iyice intibak etmediği 
kanaatinde bulunduğu ıöylenaıekte
dir. Daha yüksek tonajda gemiler inşa 
edilmeğe başlandığı takdirde bunlar 
Uzak şarka tahsis edilecektir. Bu mü
nasebetle Singapur deniz üssünde elli 
hatta elli beş bin tonluk gemileri içine 
alabilecek doklar mevcud olduğu ha
tırlatılmaktadxr. 

ka belediyesinden japon aleyhdarı un
surların ortadan kaldırılması için ya
pılan talepler bir ültimatom mahiye
tindedir. 

Japon delegeleri bu unsurları ele ge
çirmek için icabmda japon ordusunun 
bütün tedbirleri alacağını ihtar etmiş
lerdir. 

Japon dahiliye nazırının 
beyanatı için ne diyorlar? 

Tokyo, 4 (A.A.) - Dahiliye nazırı 
amiral Sujetsugnun Kaijo gazetesinde 
çıkan beyanatx japon siyasi mahafilin
de tefsir edilmediği gibi diğer gazete 
tarafından da iktibas olunmamıştır, 

Esasen dahiliye nazırının fikirleri ö
tedenberi ınaHı.mduı·. Bu zat dehşetli 
bir ingiliz dı.. :, .w.ıumr. Beyazların bo
yunduruğun~-·• ..ıaııseaerken bir ırk 
hürriyetinden ;e.ıyade Btiyük Hritan
yaya kar'ı mücadeleyi istihdaf eden 
zikirler dermeyan etmektedir. Bunun 
en büyük delili de amiralın antikomü
nist paktm başlıca yaratıcılarından bi
ri olmasıdxr. 

Japon dahiliye nazırı Sovyet
lere lıiicum ediyor 

Tokyo, 4 (A.A.) - Dahiliye nazın 
Suetsugu gazetecileri kabul ederek 
demiştir ki: 

"Japon milleti vaziyetin vehametini 
anlamalı ve bütün müşküllere karŞıI 

koymak üzere birleşmelidir. 
Çin hükümeti bitkin bir haldedir. 

Fakat Sovyetler birliğinin müzahare
tine güvenerek mukavemette devama 
çalışıyor.,, 

Dahiliye nazırı hükümetin gazetele
ri şiddetli bir kontrola tabi tutmak 
fikrinde olmadığını söylemiş, fakat a
lakadar makamların kendi kendilerini 
kontrol edebilecekleri ümidini izhar 
etmiştir. 

D """"' p111o•o~lu 
devletleri 
konferansı 

Budapeşte, 4 (A.A.) - Bu ayın o -
nundan on ikisine kadar devam ede
cek olan Roma protokolu devletleri
nin konferansına Avusturya başveki • 
linin bizzat iştirak edeceği belli ol
muştur. 

Konferansın programı maHlm de
ğildir. Maamafih konferans muayyen 
bir ruzname olmaksızın siyasi vaziye
ti ve bilhassa Romanyada hasıl olan 
değişikliği derin bir tedkike tabi tu • 
tacaktır. 

Avrupayı siddetli 
bir soğuk dalgası 

kapladı 
Berlin, 4 (A.A.) - Bütün memle~ 

kette büyük bir soğuk dalgası ve şid
detli kar fırtınaları hüküm sürmekte
dir. 
Şarki Prusya ve Münih'de hararet, 

sıfırın altında 18 dereceye kadar düş
müştür. 

Yağan karlar, trenleri çok geciktir
miş ve birçok yollar geçilmez hale gel
miştir. 

lsviçrede 
Bem, 4 (A.A.) - Soğuk dalgası o

valar da dahil olmak üzere bütün mem
leketi kaplamıştır. 

Bern'de bu sabah, hararet, sıfırın 
altında 15 dereceye ve Bern Oberlan
dında 27 dereceye kadar düşmüştür. 

Fransada 
Macon (Fransa) 4 (A.A.) - Şid

detli bir soğuk hüküm sürmektedir. 
Saome ve Lire nehirlerinde buz kütle
leri yüzmektedir. Vapur servislerini 
durdurmak mecburiyeti hasıl olmuş
tur. 

Viçeyde hararet, sıfırın altında 15 
dereceye düşmüştür. 

ltalyanlar 
Habeşistandaki 

sil6hları tophyorlar 
Roma, 4 .A.) - Resmi istatistiklere 

,::öre, Habeşistanda kahve istihsalatı 
senede 300.000 kentalden fazladır. 1935 
senesi ilkteşrin aymdan 1937 senesi
nin sonteşrin ayına kadar Habeşistan
da 300.000 tüfek ve musket, 1521 ta
banca ve 1011 mitralyö.z toplanmıttır. 

F ran•ız aosyai partisi rei•i 
albay dö la Rok 

Albay dö la Rok 
davaları kazandı 

Paris, 4 (A.A.) - On ikinci ceza 
mahkemesi dö La Rok tarafından ika
me edilen hakaret davasına aid kararı
nı bildirmiştir. 

Bu kararla, haftalık Choc gazetesi
nin müdür ve mesul müdürü ve Popu
laire gazetesinin meı;ul müdürü ve bir 
muharriri ellişe1· rranK para cezasına 
ve müteselsilen ı.cr dava için yüz 
frank zarar ve .. ı, _,,, .... ::.ına mahkUm 
edilmi~erdir. 

Ümanite ga:ıetesinin bir muharriri 
ile mesul mudürü 400 ±rank para ceza
sına ve mütesilsilen 4UUO frank zarar ve 
ziyan ödemeğe ; Aksiyon li'ransez ga
zetesinin mesul müdürü ile baF!uhar
riri Leon Dode 200 frank para cezası
ve ve müteselsilen 4000 frank zarar ve 
ziyana mahkum olmuşlardır. 

Övr, lö Jur, Şok, Aksiyon fransez ve 
Popüler gazetelerinde neşredilen ma
kaleler içın mahkeme beraet kararı 

vermiştir. 

Tayyareci Maryse 
Hilsz bulundu 

I 
................................................ ~ 
TÜRKiYE BASINj ................................................ 

lı kanunumuzun 
kıymet ve ehemmiyeti 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 
geçen sene Kanıutaydan çıkını§ ola.n 
İ§ kanununun kıymetinden tübhe e • 
den bir zihniyetin yersizliğini belir • 
terek bu kanunun layiha halinde se• 
kiz on yıl mecliste en ince tedkikler• 
den geçmiş olduğunu ve bu suretle 
her türlü zarar verecek ifratlarm• 
dan tecrid edildikten aoııra tam eko
nomik bünyemizin ihtiyaçlarına ce • 
vah veren bir kıyınet haline getiril• 
diğini kaydederek diyor ki: 

"İş kanunile menfaatine hizm~t. e
dilecek hakiki mevzu işin kendı&ın• 
den ibaret olup onun en iyi, en insa• 
ni tekilde inkişafı ancak her tuaf 
için ve binnetice memleket için fa!• 
dalı ve §erefli olabilirdi. Yalnız. b?' 
tarafın hayrına hizmet etmek ıst~
yen yer&iz iddiaların i~i mütee~ 
ve mutazarrll' etmesi ise işveren içm 
olduuğ kadar ve belki daha ziyade 
işçi için en büyük fenalığı t~kil e
derdi. Bu gün ileri dünya memleket• 
leri gizli veya aşikar sınıf mücadele
lerinin belasını çekiyor ve daha da 
çekecek. Dünya faaliyetine yeni ka• 
rışan Türkiye için gözle görül~n b~ 
fenalıklara sürüklenmekte hıç bır 
hikmet ve menfaat bulunamazdı. 

Buhran içinde kıvranan ileri m~· 
lek~tlerin bir kısmında 40 şaa~l!l' 
haftalara kadar inildi de gene ~ 
içinden çıkılamıyor. Çün~ orta~ı~ı 
kasıp kavuran buhrana ilaveten ıJID 
tanziminde hakiki ölçü bir kere na • 
salsa elden kaçırılmıttır. Az çalı§Dla 
istihsali pahalı yapıyor. Bir tarafta~ 
işçi gayri memnun, di~~: t~.a~a.o. .~ı 
yürümüyor. Eğer İ§ biıtun b~tun !°'• 
rümez bir çıkma:z:a sürüklesıırse i+ç.i 
cehennemi bir yokluğa yuvarlana.
caktır. Ne yapılırsa yapılsın asılma• 
rifet işte bu fena akıbete meydan 
vermemektir. 

.•. Amelenin haklarını. v~ iyili~ini 
temin etmek en basit hır msaıuy~t 
vazifea.idir ki, en ileri itina.lara la-

yıkt Bu yapılırken itin de bilhuaa 
ır. . bn 

bundan dolayı, daha iyı o . a~ı, ~· 
hele hiç biT :z:arar görmemeaı goz 0 • 

nünde tutulması gereldir ve bu uıl• 
Bağdad, 4 (A.A.) - Düz hat üze· 

rinde mesafe rekorunu kırdıktan son· 
ra Saygon'dan Fransa'ya dönmekte O• 

lan fransız kadın tayyareci Maryse 

dır. 
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Bu mevzuda igveren patrondan 
bile bahaetıniyerek yalnız iti zikre
.. uv .... ..,,7 ı.ı ..... ~,...!LP v&oılace;k. ~ 
iyHiklerin sonunda o daha l)'I g...-• 

ettikten sonra kendinden haber alma-
mamıştı. 

Epey uzun süren bu sükftt etrafta 
merak uyandırmış ve araştırmalara 
başlanmıştır. Kadın tayyareci nihayet 
Jask şehrinin 30 kilometre uzağ.ın~a 
bulunmuştur. Kadın tayyarecının, 
makinesindeki bir arıza dolayısile ye
re inmeğe mecbur kaldığı anla1ılmak
tadır. 

Yunan veliahdinin 
düğün hazuhkları 

Atina, 4 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Yunan prensi Kriıtof ile 
karısı prenses fransız, yunan prense
si Andre ve rus grandükü Dimitri, 
Veliaht Pol ile prenses Fredrik'in ev
lenme töreninde hazır bulunmak üze
re Atinaya gelmişlerdir. 

Prenses Luiz, ebeveyni ve maiyet· 
leriyle birlikte kanunusanide Atina
ya gelecektir. 

Yugoslavya Naibi Prens Pol ve 
zevcesi 7 sonkanunda geleceklerdir. 

Başka birçok misafir prensler ve 
bu arada dük ve düşes dö Kent ve 
Romanya Veliahti de bekleniyor. 

Atinada büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Yunanistanın muhtelif şehir ve 
teşekküllerinden gelen hediyeler A
tinanın büyük mağazalarında teşhir 
edilmekte ve kesif bir kalabalık bun
ları görmek üzere vitrinlerin önünde 
birikmektedir. 

Sovyet in turist 
Londra acantasını 

bürosu kapatıyor 
Londra, 4 (A.A.) - Sovyet "İntu

rist" seyahat bürosunun altı senedenbe
ri çalışan Londra şubesi, 7 sonkanun
da kapanacaktır. İnturist şubesinde, 
bu kararın ne gibi sebebler altında a
lındığı hususunda hiçbir izahat veril
memektedir. 

"Times" gazetesinin bildirdiğine 

göre, Almanyada da aynı tedbir alın
mıştır. 

Amerikada bir senelik otomo
bil kazalarının bilançosu 

Nevyork, 4 (A.A.) - Kazalara karşı 
sigorta kumpanyası, 1937 senesinde, 
Amerika birleşik devletleri içinde oto
mobil kazaları dolayısiyle 40.300 kişi
nin öldüğünü, 1.062.000 kişinin de ya
ralandığını bildirmektedir, 

melidir. İfte it kanununun temel ta
ımı tetkil eden baglıca noldalar.b~ 
)ardır. lt kanunmnuzun tatbıkine 
memur olanlar iti daima göz önün• 
de tutan bir zihniyetle yürürlerse 
Türkiyede ig kanunu medeniyet 
dünyasına örnek olacak bir müeaae
se halini alabilir. 

iÇTİMAİ HODBlNLlKLER 
SON POSTA'da Muhiddin Birııen, 

ecdadımızın batkalarını rahatla etme
meye herkeae kar§• insaııca ve no
zake;le davranmaya ne kadar bü· 
yÜk ehemiyet verdiklerini hatırla.
tarak diyor ki ı 

uzavallı bizler! Eski terbiyemizin 
bütün iyi ananelerini kaybettik, yeni 
insanlık terbiyesinin bütün güzel teY• 
terini de almaya henüz vakit bulama • 
dık. 

Zamanunızda her şey insanları ki· 
fi derecede $İnirlendiriyor. Her ıey, her 
dakika bizim ıinirlerimi:z:i hareket ve 
heyecan halinde tutuyor. Sokakta yii• 
rürken, günlük ekmeğimizi kazan~ 
üzere didinirken her ıey bizi sinirlen • 
diriyor. Uykularımız eakisi gibi, rahat 
ve kabussuz değildir. Bütün hayatımız 
ölçü ve hesab içine girdi, istirahat da· 
kikalarmuz sayılı, ıükUt ve sükUn ihti· 
yacnnıza iae izin yok. Uyurken bile in• 
sanların ıinirleri, bugünkü motor me
deniyetinin gayrimeıur vızıltılarile tit• 
riyor. 

Buna rağmen, latanbulun nereıin· 
de iseniz komşunuz si:z:i radyo veya gra• 
mofoniyle ya hiç uyutmayabilir ve ya• 
hud istediği zaman uyandırmak hakkı• 
m haizdir. insanların sükut ve sükUna 
olan ihtiyacını d'iişünen kalmadı. 

Ya belediye? Bu işe böylece o da 
mı lakayıd kalıp gidecek? Gece sokak· 
larda dolaşan bekçinin vazifesi, sade 

kırk yılda bir tesadüf edeceği bir hıraı• 
zı tutmaya çalışmaktan mı ibarettir? 
Saat on birden sonra ıükiinu ihlal eden, 
saat sekizden evvel gürültüıü ile in
sanları uyku zamanlannda bile rahat 
bırakrnıyan münasebetsnler, ne zama· 
na kadar cezasız ve terbiyesiz kalacak• 
lardır .. 

Dünyamn her tarafında belediye 
nizamları vardır ve bunlara herkes ita· 
at eder. Kabul ettirmeaini ve öğretme • 

sini bildiğimiz takdirde Türkiyede hal• 
km kabul etmiyeceği ve öğrenmiyeceği 

hiç bir §ey yoktur. Olmayan şey, ve ya• 

hud, insafıızlık etmemek için, az olan 
ıey makul ni:z:arn ve dikkatli bir takib • 
tir.'' 
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Türkçe -
o 

Osmanlıca 

Ödev - Vazife - .Uevoir 
Ökıil - Umumi totale - Somme totale 
Ökül yüzey - Mecmuu satıh - Surface 

totale 

Romen rakamları - Romen rakamları -
Chiffres romains 

s 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: M btel 
12.30 u 

neşriyatı - 12.50 Plak: 'l'urk musı 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Dahili 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı: .ı 

J abu rumuz son 

harbedenlere 
sür'atle 

yardıma 

Krişinde 

gidecek! 
Saat, dört sularında, yağmur mer

bametaiz yağıyor, sis dağılmak bilmi
yor ve muharebe bütün cepheye yayı

lıyordu. Yalnız bizim tabya, Opanec ve 
Bukova bunun haricinde idi. 

gittiğim zaman dedi ki : 

Kocası öldükten sonra ilim muhitleri 
Madame Curie için aynı dilekte birle
fiyorlardı : Kocasına müsavi dehada 
bulunan bu yüksek kadının, başlan
mış çalışmalarına devam için muhtaç 
olduğu bütün vasıtalar kendisine ve-

Ölçek - Mikyas - Ecbelle 
Ôn - Ön - Avant 
Öney çizgiler - Cephe hatları - Lignes 

frontales 
Öneydüzey - Cephe müstevisi - Plan 

de front 
Öylem, idem - Keza - İdem 
Özbeyan - İfade - Enonce 
l?zbeyanlama - İfade - Enonciation 
Ôzbeyanlamak- İfade etmek - Enoncer 
Özbeyanlay - İfadevi - Enonciatif 
Özdeş - Mutabık - Identique 
~z~cşleme - Mutabakat, ayniyet (hüvi-

Sabit - Sabit - Fixe 
Sabitleyin - Sabit surette - Fixement 
Sadeleme, sadeleştirme - İhtisar - Re-

duction 
Sadt!leme; sadeleştirme - İhtisar - Sim

plification 
Sadeleştirmt!k, sadeleme - İhtisar et

mek - Simplifier-
Sadeleştirmek, sadelemek - İhtisar et-

18.30 "" 
phik neşriyatı - 19 Tıirk musikisı 
şarkıları (M. Karındaş ve arkad3Ş 
19.30 Saat ayarı ve arapça neşriyat 
Türk musikisi ve halk şarkıları ( 
Rıza ve arkadaşları) - 20.15 İktı 
nuşma: Ş. Sureyya Aydemir - 20.30 
dans musikisi - 21 Ajans haberlerı 
Stüdyo salon orkestrası: 1- Albenis 
lude. 2- Bizet: Suite, Roma. 3- Bizet: 
suite, Roma. •· Le Cocq: Le Coeur 
Main - 21.55-22 Yarınki program \'C 
Uil marşı. 

Dürbünlerimizle yüksek mevkiler
den başka bir fey göremiyor, fakat ses
leri ititiyorduk. Sanki bütün ki.inat 
indifaa ba§layan bir çok volkanlar, bir 
çok tayfunlarla parçalanıyor gibi idi. 
Ağır ve rutubetli hava, bant dumanı
nı qağı indiriyordu. Bu dumanlar, top
rağın Üzerinde büyük birer top halinde 
dalgalanıyor ve kokusu bizim burun
lanmıza doluyordu. 

- Cenubta mağlup olacağnnız
dan korkuyorum. Nefrlere söyleme, 
fakat vatandaıına haber ver ve siz 
iki lngiliz elinizden geleni yapınız. 
Kumandanı aeli.mlayıp geriye 

döndüğüm zaman bunu Ja~'a söy
ledim. O kuvvetle elimi sıktı : 

- Gene sırtlarını döndüklerini 

rilmelidir. Sorbonnedeki ilim üstad
larına tahsis edilen laboratuvarlar
dan biri onun olmalıdır. Curie'nin 
hatırasını ebedileştirmek için dikile
bilecek en güzel andaç onun eserine 
sevgili hayat, fikir ve ideal arkadaşı
nın devam etmesi olacaktır. deniyor
du. 

yetını tespit) - ldentification 
Özdeşlemek - Tatbik etmek, mutabaka

ten mlisavi kılmak (tesbiti hüviyet etmek) 
- Identifier 

Özdeş/eyin - Mutabakaten - Identique
ment 

mek - l<cduire 
Sağağ - Hakiki - Vcritable 
Sağığ - Doğru - Vrai 
Sağıt - Hakikat - Verite 
Sağıtlamak - İspat etmek - Prouver 
Sağıtlanabilir - Kabili ispat - Prouva-

ble 
Sağlama - Tahkik - Vcdfication 
Sağlamak -TahKik etmek - Vcrifier 
Sağlanabilir - Kabili tahkik - Verifi-

able 

f..;tanhul 

Uğle ı eşrıyau: 
12.30 Plaklı 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif 

görürüz ! Dedi. 
İkinci muharebe günü yürümÜf ol • 

duğum yoldan gidiyorduk: Bayırm 
cenubdaki yamacından yakında at
larından inmiı bir oananlı kazakla
rı bir de iki Whitworth topu ile mü
cehhez avcılar bölüğü bulunan Gri • 
viça köprüsünün üzerine inmit, ora
dan Bulgareni yolunu garbe alarak 
30 temmuz günü aüngü muharebe
sinin yapıldığı yere tırmandık ki bu
nun ortasında timdi merkez tauyaaı 
bulunuyordu. Sonra umumi •• a.rar
gahın bulunduğu tepeden geç .. uı ve 
ihtiyat tabyanın yanından ı~üşirin 
ve erkanı harbiyesinin içinde otur
duğu yeşil çadırları görmüştük. Bu • 
rada Osman Patanın muhafız ve 
maiyetlerinden yarmı bir bölük SÜ -

vari attan inmiı bir vaziyette duru
yorlardı. Knmandan, tepenin cenub 
yamaçlnarına gitmiı olduğmıdan 

binbaıı ile çerkea süvari bizim geldi
ğimizden onu haberdar etmek üzere 
yanımızdan uza.klattılar. Bu vesile 
ile biraz nefes alnı.ağa, ayakkabıla • 
mmza yapııan çamurlan temizle
meğe ve bir parça etrafmuza bak
mağa imkan bulmuıtuk. 

Filhakika Madame Curie'ye Fransa 
Maarif nezareti bir laboratuvar tah
sis etti. Onu ölen kocasının yerine 
fen fakültesine profesör yaptı. Böy
lece Sorbonne'e hoca olarak giren ilk 

Özdeşlik - Mutabakat, ayniyet (hüvi-
yet) - Identite 

Özelik - Hassa - Propricte 
Ôzellilc - Hususiyet - Particularite 
Özel, ö;egü - Hususi - Particulier 
Özgü - Has - Propre 
Özlük, nitelik - Keyfiyet - Qualite 

Sağ/ay, sağıtlay - Mizan - Preuve 
Saniye - Sanıye - Seconde 
Sapık - Yesari - Gau1:he 
Saptama - Tesbit - Fıxation 
Saptamak - Tesbit etmek - Fixer 
Saptanmış - Tesbit edıımiş - 1'0 ıxc 
Sayı - Adet - Nombre 

neşriyatı 

Akşam Neşriyatı: 
17 tnkılib 

Üniversiteden naklen (Yusuf Kemal 
girşenk) - 18.30 Plakla dans muıi 
19 Necmettin Rıza ve arkadaşları 
dan turk musikisi - 19.30 Konferaııt= 
Fahrettin Kerim (Ruyaların mahiy 
19.55 Borsa haberleri - 20 Mustafa Biz, etrafınuzdaki askerler, bir ha

yat ve ölüm mücadelesine gİriftikleri 

bir sırada burada tenbel tenbel kaldı

ğımız, sadece bu havayı kokladığımız 
için üzülüyor, bizi burada alıkoyanlara 
lanet ediyorduk. Dakikalar, ebediyet 
kadar uzun geçiyordu. Bütün gözler, 
tabyanın kapısındaydı, bize ilerlemek 
İçin emir ne zaman gelecek diye. 

kadın olmak şerefini ondan csirgeme
dtler. Madam Curie ilk dersini 6 .IU
nunuevvel 1906 da saat bir buçukta 
verdi. Onu dinliyen bir İtalyan pro
fesörü Madame Curie'yi ve dersini 
şöyle tasvir ediyor : 

p 
Parabol - Kat'ı mukafi - Parabole 
Parabolik - Mükifi - Parabolique 
Paraboloidal - Mıicessem kat'ı mükafe. 

vi - Paraboloidal 

Sayıca - Adedi olardt: - ı-lumcrıque
ment 

:)_ayı/ama - Tadat ve te . .. ım - Nume· 
ratıon 

Sayılmak - Tadat e<lılnıt:k - Noınbrer 
(se) 

;,ayılmış - Sayılmış, madut - Nombrc 
::,ayıl uıam - Adedı siısılt:ı aıeıvıla -

Progreı;;sıon arithmetıque 

kadai!iları tarafından türk musikisi ve 
şarkıları - 20.30 Hava raporu - 20. 
mer Rıza tarafından arabca söylev -
~ezihe ve arkadaşları tarafından türk 
sıkısı ~~ ~alk şarkıları .<~aat ayan) -
ORKES1 RA: 1- Rossını: Tamcrcde 
t~r: 2- Borel-Clerc: Illusion, valse. 3· 
cı_nı_: Madame Butterfly. 4- TransJat 
Sı:renade. 5- Engel: Covvboy Liebe -
Aıans haberleri - 22.30 Plakla sololar 
pera ve operet parçaları - 22.50-23 Soıl 
herler ve erteı;i giınlin progranu. iki tabur, biribirine muvazi yürüyüt 

kolu halinde dizilmiılerdi. Bizim, bin
batı bu bakımdan fevkalade bir asker 
olduğu için bütün tertibat, bütün ted
birler almmıştL 

Saat dörtte Adil Pqanın yaveri dört 
nala geldi. Bu taburun hemen bat tab
yaya gitmesi için emir getirdi. Çünkü 
romanyalılar, orada bir rus hrkasmı 
İmdad alarak hücumlanm tekrarlamıı
lardı. 

Beı dakika sonra Bulgareni yolu 
üzerindeki Griviça köprüsünden bir 
çerkea. yere sürüne sürüne geldi. 
Kendisi dumanlar içinde kalmıf, a
tını o kadar sürmü§tü ki hayvan ni
hayet çatlamıttı. 
'.Adil pqa ile erkanıharbiyesi de yu
karıya geldiler. Acele bir konupna 
oldu. Pap, bizim Binbafıya bir ıeY· 
ler söyledi; O da atmı bizim tarafa 
aiirwek bağn-dı ı 

- Bu tabur, 80ll eüratle K.riıin'e 
gıaec:e& ı Vtuz aaıuye uıav ·~ 
~ea yola ç.ılmıqtlk. Adil P&f& ile 
sabitleri kıhçla.nn.ı çekmiflerdi; bi-
ıae ı 

. - Güle güle ! Dediler. 
Topuğa kadar çamur içinde bulu

nan meyiJJi bayırlardan, top ateıi
nin önünde ve insanı sersem eden 
bant kokusu içinde gideceğimiz 

yere doğru ilerliyorduk. Yağmur, 
bütün insaf sız lığı ile devam ediyor
du; fa.kat buna aldrıt etmiyorduk. 
Çünkü bir inaan, bizden daha fazla 
11lanamazdı. 

Y anmda bir çerkeale Binhatı 
hatta gidiyor, ondan aonra, arkam
da sancak takımı olduğu halde ha· 
ımda bulunduğum benim bölüğüm geli
yordu. Sevgili sancağımız, yağmur
dan 111anarak aerenine yapıımış, 
kalmıftı. Ondan sonra trampetçiler 
geliyordu ki bunların çaldık~arı 
trampetler, bizim rutubet ve ça
mur yüzünden ağırlaşan adunları
mıza elastikiyet veriyordu. Bundan 
aonra öteki bölükler, en arkadan 
da mekkareciler geliyordu. 

Binbatı bana seslendi. Yanına 

Top aleti dehıetli idi ve sık sık 
sağ cenahanızdan her zamankine 
benzemez bölük yaylonları duyulu
yordu. İhtiyat tabyada topçulardan 
bqka hiç bir uker kalmamııtı. Bura
da müıirin suvari mubafızlanndan 
batka Raditevo'ya alet eden iki ba • 
tarya, bir kaç çerkeıten bafka hiç 
kimae yoktu. Çünkü iıe yarrya.cak 
' .... .. • • --&...- --~_...... ti • 

lerdi. 
Yüzümüzü cenuba çevirerek dur· 

duk. Sağımızda yar1111 mil uzakta, 
yerin çora.khğmı dolduran kua.ba 
duruyordu. Solumuzda iatihkimla • 
rmıızın Ötesinde Criviça ile Ra.dite -
vo arasındaki tepeleri ve bizden iki 
mil kadar uzak olan bu arazideki 
aiyah dÜflllan hatlarını görüyorduk. 
Bu müddet zarfında (saat dört bu
çukla bet araamda) merkeze yapı
lan hüciim esasen akamete uğramıı
b. Omer tabyasının önündeki kırlar 
ve m11ır tarlaları ölüler ve ölenlerle 
dolmuştu. Bu tabya, rus hüciimları

nm batlıca hedefi olmuş ve diifman 
buraya yüklü yığmlarla tam bet de
fa saldırmııtı. Raditevo yolunun 
Plevneden ayrıldığı yerde kendileri• 
ni gördüiüm Selinik alayı, burada 
pek kahramanca dövüımüılerdi. 
Bütün Plevne seferinde bu, bir tek 
süvari hiic\ımu olmUflur. lleriye 
doğru baktığmıız zaman üzerinde 
Tahir tabyası bulunan tepe manza -
rabilmeğe hazır duruyorlardı. 

(Sonu var) 

"Dershaneye yavaşça girdi. Benzi 
solgun, saçları donuk sarı, gözleri 
karaydı. Kendisini dinlemek için ge
lenlere hafifçe selam verdi. Karatah
tanm başına geçti. Tebeşirle bir ma
kine resmi yaptı. Radyomun inşiaiyle 
miknatisi tesiri arasındaki münasebe
ti izah ediyordu. Önce sesi titrek ve 
tavrı mütereddid görünüyor, vazife
sini güçlükle yaptığı tahmin olunu
yordu. Beş on dakika sonra bu hali 
geçti ve bu tahmine imkan olmadığı 
anlafıldı. Madame Curie'nin sesi a
çılnııı, sarih ve ciddi ifadeleri haki
katen ilim ve fenne derin vukufunu 
göstermekte, izah ve tariflerini muk
tedir profesörlere has, geniş bir gö
rüşle yapmakta idi. 

Bu kocaman ders salonunda bulu
nanlar tamamiyle susmuşlar, dikkat 
ve ciddiyetle onun anlattıklarını din
liyorlardı. Madame Curie, siyah tah
ta üzerindeki şekli tamamladı. Mua
deleleri yazdı. Tam bir vuzuhla ifade 
edilebilecek şekilde neticeleri çıkar
dı. Tekrar dinleyicilere döndüğü za
man yüzü kızarm.IJ, gözleri daha çok 
parlamı,, yüzünde zeka ışıkları pa-- ~ -- ~ -- -
bu dakikalrda bütün ~inatı unut-
mU§, manevi varlığını tetkik ve izah 
etmekte bulunduğu ilim meselesine 
hasretmif görünüyordu. Onun dersle
rine devam edenler, bakışlariyle üs
tadlarına kar!Jı içten besledikleri de
rin saygıyı gösteriyorlar, hiç bir sö
zünü, bir tek kelimesini kaçırmamak 
için en küçtlk bir hareketten çekini
yorlardı. 

Madame Curle, radyomun inşiam
dan ziyanın aüratine sözü nakletti ve 
bunların heaablannı anlattı. Atomlann 
ihtizazlarını tetkik etti. Bu hesablar 
ve tetkikleri hakikaten hayret verici 
bir vukuf ve ciddiyetle yapıyordu. 
Dersini neticelendirdi. Mevzu hak
kındaki sözleri bitince, sanki gökler
de uçmakta iken hakiki hayata dön
mUı gibi birdenbire mahzunlaştı. 
Belki kendi yerinde, ayni dershane
de ders vermiş olan kocası Pierre 
Curie'yi hatırlamıştı. Ayağa kalktı. 

Dershaneye nasıl sessizce girmiş 

idiyse gene böylece dershaneden ha
fifçe bir baş selamı vererek çıktı. 

Madame Curie'ye fransız kadınla-

Paraboloit - Mücessem kat'r mükafi -
Paraboloide 

Paragraf - Paragraf - Paragraphe 
Paralel çizgiler - Müvazi hatlar - Li

gnes paralleles 
Paralelkenar - Müteva:ı:iyüladla - Pa. 

ralleloııramme 
Paraleller - Muvaı;i hatlar - Paralleles 
Paralelyüz - Mütevaziylissiituh - Pa

rallelcpipede 
Parantez - Parantez, mutarı:ı:a - Pa

ranthese 
Parça ( çizgı, yay ve eğri için) - Kıta -

Segmcnt (le) 
Parti - Kısım, bap - Partie 
Pay - Suret - Numerateur 
Payda - Mahreç - Denominateur 
Paydadan kurtarmak - Mahreçten kur-

tarmak - Chasseur les denominateurs 
Pugel - Perııel - Compas 
Perspektiv - ltlenaziri - Perspective 
Piramidal - Ehrami - Pyramidal 
Piramit - Ehram - Pyramide 
Poligon - Mudalla - Polygone 
Postu/ağ - Mevzua - Postulat 
Pozitif - Musbet - Positif 
Pozitif sayı - Müıbet adet - Nombre 

positif 
Prensip - Mebde, prensip - Principe 
Prensipal nomal - Nazımı asli - Nor

male principale 
Prim - Sigorta akçası v.ı. - Prime 
Primitif görev - Asli tabi - Fonction 

pdmitive 
Problem - Mesele - Probleme 
Pürüzma - Menşur - Prisme (le) 
PürüzmatiJı - Mcnşuri - Prismatique 

&'-

Rakam - Rakam - Chiffre 
Rasyonel sayı - Muntak adet - Nombre 

rationnel 
Reel sayı, gerçek sayı - Hakikt adet -

Nombre reel 
Resim - Dcsim - Dessin 
Resim/emele - Resmetmek - Deıııiner 

rı namına bir altın kitab takdim edil
mek istenmifti. Fakat onun yüksek 
tavazuu, bunu almaya mani oldu. Bu 
hatırayı reddetti ve onu Akademinin 
Rektör muavini Liard'a vermelerini 
istedi. Onun için para, şeref, bunla
rın ehemiyeti yoktu. Kocasını kay
bettikten sonra bütün hayatını ilme 
ve evladlarma vermişti. Gözü başka 
hiç bir şeyde olmayan alim ve insan 
kadın, ilim ve insanlık muhabbetinden 
başka hiç bir şeye kıymet vermiyor
du. Büyük matem ve elemin verdiği 
baş dönmesini geçirdikten sonra onu 
kürsüsünde, laboratuvarında ve evin
de durmadan, yorulmadan çalışır •gö-
ruyoruz. 

Hcuan-Ali YÜCEL 

Saya/ (kelimeler) - Esmai adat - Nu-
meratıfs (mots) 

Saymak - ·ı ddat etmek - Nombrer 
Sekızgen - Musemmen - Octogoııe 
Seki<&yıuley - Zusemaniyetulvucuh 

Octaedre 
Seri - Sılsile - Serie 
Sılrr - Sıfır - Zero 
Sılramak - Sıfıra mlisavi kılmak - An

nuıer 

Srnırlamak, tariflemek - Tahdit etmek, 
tarıf etmek - Detınir 

Srnırlanır, tarif/enir - Kabili tahdit, 
kabili tarif - J.)efinissable 

Srnırlanml!J, tariflenmiş - Mahdut, mu. 
arref - Defini 

Srnırlayrn, kesin/eyin - Katiyyen - Dc-
finitivement 

Sınrrlay, kesin - Kat'i - Dcfinitif 
Sıra - Sıra - Rang 
Silindir - Üstüvane - Cylindre 
Simetri - Tenazur - Symctrie 
Simetrice - Mütenazıran - Symetrique-

ment 
Simetrik - Mütenazır, tenazuri - Sy-

mctrique 
Şirket - Şirket - Societe 
Sistem - Uıul - Systeme 
Sonsuz - Namütenahi - Infini 
Sonsuz, değterminsız - Namutenahi, 

ııayrı muarrcf, gayrı muayyen - IndCfini 
Sonsuz doğru - Gayrımahdud müstakim 

- Vroite indcfinie 
Sonsuz/eyin - Namütenahi olarak - In

finiment 
JSoıuıululc - NamiitenahiYet - Infinitiı 

tude 
Soru - Mesele ,aual - Question 
Söyel - Şifahi - Oral 
Sunuşmaz - Mücanip - Asymptote 
Süre/ - Mütemadi - Continuel 
Süreli - Mütemadi - Continu 
Süresiz - Münkati - Discontinu 
Sürey - Temadi - Continuation 
Süreyleyin - Mütemadiyen - Continu-

ellement 
Süreylik - Mütemadiyet - Continuite 
Sür.lllek - Devam etmek - Continuer 
Süyüt - Mütevaliye - Suite 

ş 

Şart- Şart - Condition 
Şekil - Şekil - Figure 
Sekil - Şekil - Fonne 
(Şerit) çiftemetre - Duble metre (şe

rit) - Double metre (ruban) 
(Şerit) metre - (Şerit) metre - Metre 

(nıban) 
(Şerit) onometre - (Şerit) dekametre 

Decamctre (ruban) 
(Sonu var) 

lstanbnla gelen göçmenler 

İstanbul, 4 (Telefonla) 
vapuriyle Köstenceden 
1690 göçmenle geldi. 

- Nazım 

şehrimize 

Avrupa : 

Ol'EJ<~ ve OPERETLER: 14 Li 
- 1'4.10 Frankfurt - 19.25 Viyana - ,. 
Budapeşte - 21 Milano, Bordo. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve S 
FONİK KONSERLER: 15.25 Hamburı 
16.25 Beromunster - 19.'45 Liyp:ı:ig -
Kopcnhag - 21 Roma - 21.5 Stokholıll 
21.20 Kopenhag - 21.30 Strazburı - Z' 
Kopenhag - 23.15 Tuluz. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Berlin - 17.15 
ma - 19.10 Kolonya - 21 Stuttgart. 

SOLO KONSERLERİ: 14.15 Kolo 
- 1'4.45 Stokholm - 16 Frankfurt M' 
- 19.30 Paris - P.T.T. - 20.15 Be~om 
ter - 21 Varl!lova - 21.15 Monte Ceneri 
21.'45 Beromünster 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v.s.): 

Frankfurt - 12 Hamburı, Liypziı - 19· 
Königsberg, Münib - ORG KONSE.RL 
Rl ve KOROLAR: 18.15 Köniesbere -
Monte Ceneri - 20.50 Praı - 21.30 Pa 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hambure ve 

ğer alman istasyonları - 8.30 Liyp · 
Münih - 10 Berlin - 10.30 Hamburg -
Breslav, Frankfurt, Kolonya, Münib 
ıs.ıs ~-.., •• u .. ~., .. ,.M.,6 .. 0.ıı-
16.30 Frankfurt, Kolonya - 17.15 M" 
- 18 Berlin - 10.10 Berlin, Frankfurt 
20 Berlin - 21 Keza - 22.30 Frankfurt 
22.35 Stuttgart. 

HALK MUSİKİSİ: 9.30 Berlin - ıı.JI 
Stuttıart - 19.10 Lbpzie - 20.10 Münib. 

DANS MÜZİCİ: 20.30 Kolonya - 21 
Breslav - 22.30 Keza, Viyana - 23 Ro 
ve diğer İtalyan istasyonları, Kravoki Vilıı' 
- 23.10 Budapeşte - 23.25 Brükıel, L°'f 
don - Regional - 23.50 Lüksemburı - 0.1 
Droitvich 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu her se' 

ne olduğu gibi bu sene de Ankaıi 
İlk okullarındaki zayif ve kimsesi• 
(518) çocuğa her gün sıcak öğle ye• 
meği vermektedir. Bir çocuğun bir Ö' 
ögünlük yemeği beş kuruş tutmakta' 
dır. Her vatandaş kuruma beş kurı.ıt 
vermek suretiyle yoksul bir yavruyıl 
sevindirmek imkanını bulabilir. 

gitmiıti ve hala her bakışımda derin bir zevk du· 
yuyorwn. 

- Yok canım. Gilberte; Gilberte. qte o, kendi 
yiyeceğini benimle paylaııyor ve geceleri odasın· 
da bana yatacak yer veriyor. - Gilberte, bilecek
siniz. Şu benden satın aldığınız "portrait" nin mo
deli... Bereket ki, tam benim baıana bu felaket 
geldiği sırada o, kendine bir it bulmuıtu - bir 
fApkacının yanında ... Bana ikide birde "sabret, 
bet on para biriktireyim. Kendine lazan olan teY· 
leri alır, yeniden çalıımağa baılarsın.u diyor. Fa
kat, eline geçen para o kadar az ki, bundan bir ıey 
artacağmı hiç ummuyorum. Elle eat bite, voua ne 

aavez pas, comme elle en bete 1 

Bi R SÜRGÜN 
Ausiere'in gözleri karanlıkta bir kurt gözleri 

gibi parladı : 
- Ne yazık ki, d~di. O benim en iyi eserlerim

den biri değildir. Size mükemmel bir ,ey yapmak 
isterdim. 

Bu kara sefalet içinde, bu yegane ıefkat men
baı, onun katı kalbini bir parça olsun yumuıatma
mışh. Bütün bu hikayede doktor Hikmetin gözüne 
çarpan nokta bu oldu. Genç artist daima o hançe
resini yırtarak çıkan diken gibi kuru sesiyle konu
ıuyordu : 

- Yeniden bir atölye tesis etmek kolay feY mi ? 
En az iki üç yüz frank lazım. Halbuki, Gilberte'in 
(bahıiıler de dahil olmak üzere) her ay eline ge
çen para doksan frangı bulmuyor. Ayda doksan 
frank. .. Bunu matah sanıyor. Quand ona la poiue, 
Monaieur, tout voua tape sur lea nerla. Kadın, hay
van, tabiat, her feY. Ve bana öyle geliyor ki artık 
bundan sonra hiç çalııamıyacaiım. Zaten çok fe

na ettim, kendimi hep portreye hasretmekle ... Ben, 
daha ziyade aa.tirik bir i.tidada malikim. İte kari
katürle batlamalıydmı. Çünkü, iıuaıılarm hep ah
mak, gülünç ve iğrenç taraflarmı görüyorum •. Ta-

biatin bile ... Şu ağaçlara, ıu (peyizaj) a bakınız. 

Comme c'eat hideux I Hem de deaainateur humo
riatique olmanm bir iyi ve karlı tarafı daha var. 

-65-
Bir küçük defter, bir kalem ve bir fite Çin mürek
kebi edindiniz mi, sermayeyi düzdünüz demektir. 
Bir yerde yerleımeie bile lüzmn kalmaz. Ayakta, 
bir kahve kötesi, bu kanapenin üstü, her tarafta 
çahtabilirainiz ve sonra yaptıklarmıza bir takım 
mösyö Renard'larm petinde kOfarak müıteri ara
maktan varHte kalırsınız. Pariste, yüzlerce mi
zah gazetesi çıkıyor. Bunlardan birine kapılandı· 
nız mı, yakm artık piponuzu ... Bakınız Sem'e mil· 
yon kazanıyor. Apartına.ru, hususi arabası, atı var. 
Geçen gün, "Bois" da dolaıırken gördüm. Hmzrr, 
tıpkı bir lngiliz lordu gibiydi. Ve daha otuz bet 
yaımda yok. Bizim aramızdan kaç kiti bu merte· 
beye erdi. ? Bana Monet'den, Lenoire'dan, Cha
ban'dan. Gezannes'dan bahsedeceksiniz. Fakat 
bütün bunlar, gecikmit töhretlerini birer tesadüfe 
borçludurlar. Bir defa tablo alıcıları, daima (eski
yi) ararlar. Bir eanat eserinin §&rap gibi durduk
ça ve bayatladıkça iyileıtiiine kanidirler. Bunun 
99bebi : Çünkü hiç biri kendi zevkinden, kendi 
bilgisinden emin delildir. Lazım gelir ki, en az 
otuz kırk yıllık bir töhret onlara nihayet muhtaç 
olduklan emniyeti versin. Kırkmıdan sonra yÜZÜ

me gülecek ikbalin ise ••. 
Genç reaaa,m bu aözıünü gayet galiz bir küfürle 

YAKUB KADRi 
tamamladı ve yere tükürüp elinin tersiyle dudak
larmı sildikten sonra : 

Ve yahud da, dedi. Yüzde yirmi, sizi gençliği
nizde takdir ederler. Fakat, aizitı en kötü tarafı
nızdan... mesela çizgileriniz, falana, renkleriniz 
filana benziyor diye... ve bütün hayatmız müdde
tince miifterilerinizi kaybetmemek için bütün kuv
vetinizi hep bu kötü tarafınıza vermek iztırarında 
kalıramız. Bu ise, gerçek bir artist için dayanıl
maz bir itkencedir. 

''Mesela ben, çizgiye on paralık ehemiyet ver
mem. Simetri, perspektif kaideleri bana v;z gelir; 
kompozisyonda unite'den anlamam. Canlı veya 
cansız model benim için bir İptidai maddedir. O
nun tekillerine ve anatomisine ramolmayı kendi
me bir zillet adderim. Zira. ben yoktan yaı-atıyo-

nun ve bezin üstüne tabiatta mevcud olmayan 
renkleri, tekilleri vermekten zevk duyuyorum. Siz 
hiç lacivert tenli bir kadm gördünüz mü ? Ha.yır 
değil mi 7 Halbuki. benim tablolarmıda görürsü
nüz; ve görünce : ''Böyle teY de olur mu !" dersi
niz. 

- Satm aldığun portredeki ten rengi de lacivert 
kadar gayri tabii oll:Mkla beraber benim hopnna 

Durdu; biraz kekeledi : 

- J'ai .•. j'ai un sujet epatant. Si VOU• voulie11 
bien me preter vingt lranca, pour commencer ... 
Dana une aemaine voua aurez un "nu" merveil• 
leux. 

Doktor Hikmet işitmemezlikten geldi. Her ikisi 
arasmda bir uzun, bir rahatsız edici sükut. Auai9-
re, gittikçe daha ziyade titreyen bir sesle : 

- Oo, dedi. Yirmi frank bir ,ey değil. Hem de 

ayni modelle çalııacağun. C'eat Gilberte qui va po
aer. Bilmezsiniz ne enteresan bir vücudu var. 

Bu son cümle doktor Hikmeti büsbütün tiksin· 
dirmiıti. Genç artistin zehirli atmosferinden her 
hangi bir surette hemen kurtulmak istiyordu. Çı• 
kanp yirmi frangı uzattı ve ona adresini bile ver• 
meğe lüzum görmeden, kalktı gitti. 

Yürürken düıünüyordu : "lgor lgoreef'le arka· 
daılarma timdi nasıl hak vermezsin ? Bu çocuğun 
karakteri bu aüfliyete doğarken düşmedi ya ? A9-
lrk, ihtiyaç, aefalet, - her ne derseniz deyiniz -
Bir takmı ekonomik zaruretlerdir ki, onu gençli
ğin ilk adımlarında bu ahlaki çukurun içine iti
yor. Ne ruhunun tazeliği, ne artistik dehası, ne İn· 
ce zevki, ne derin haaaasiyeti, onu, bu dütiiften 
kurtaramıyor ve bu cemiyet, o tarzda kurulmut 

(Sonu var) 



5 - 1 - 1938 

_. •.•......................................................•••........•.•..• __ - . . . 
§ HAYAT SIHHAT E . ve . 
• • 
-. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fF 

Anadolunun iklimi 
Radyonuzun her gece size aöyle

diği hava raporlarını elbette ehe
miyetle dinliyoraunuz. Hele bu kı§ 
gecelerinde insan kalorifer radyo
törünün yanında yahud sobasının 
karşısında, sıcak sıcak odasında o
tururken, nerelerde ne kadar soğuk 
olduğunu dinlemek pek hoşa gidi
yor. 

Böyle her ak§am ayrı ayrı dinle
nilen hava raporlarını hatırda tuta
rak Anadolunun iklimi hakkında 
umumi bir fikir edinmek, tabii 
mümkün değildir. Her günkü rapor
lar yıldan yıla çoğalıp ta bir araya 
getirilerek vasati hesablar bulun
duğu vakit istediğiniz umumi fikir 
hasıl olabilecektir. 

Anadolunun iklimini iyice öğrene· 
bilmek için mümkün olduğu kadar 
çok yerde, mümkün olduğu kadar çok 
meteoroloji istatistiklerine lüzum 
vardır. Şimdiki halde elimizde pek 
az istatistik bulunduğundan, Ana
dolunun coğrafya vaziyetine göre 
bir fikir edinmek mümkün olacak 
sanılır. Halbuki bu usul bizi pek 
fena aldatır. Coğrafya vaziyetine 
göre Anadolu sıcak sayılan memle
ketlerle ayni arz derecesinde bu
lunduğu halde, elimizde istatistik 
bulunmadan, sadece bizim kendi 
duygularımıza göre Anadolu adeta, 
§imale layık, soğuk bir iklimdir. 

Bunun sebebini bize Anadolunun 
topografyası, dağlarının vaziyeti bi
raz izah eder. Anadolunun soğuk 
iklim olmasında Toros dağlarmm 
büyük tesiri olsa gerektir. Mesela, 
Anadolu ile ayni arz derecesinde, 
hazan daha yukarısında bile olan 
İtalyanın cenuptan sıcak ve rutu
betli rüzgarları almasına bir engel 
bulunmadığı halde, Anadoludaki 
Toros dağları cenuptan gelecek ısı
yı ve rutubeti kaparlar. Ondan do
layı bu dağların şiınalindeki kısım
lar soğuk ve kuru, cenubundaıki 
kısımlar sıcak ve rutubetli olur. 
Ulua'un geçen 29 birinciki.nun sa
yısında dikkat etmitsinizdir : An
karada en dütük ısı sıfD'ID altında 
6 derece iken, Kayseride sıfırın al· 
tında 18 olduğu halde Adanada sı
fırm üstünde 13 dereceyınİ§. Kay-

Romanyadaki ticaret 

heyetimiz dönüyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Biikre

'e giden ticaret heyetimizin perşem
be günü Polonya vapuriyle Köstence
den İstanbula geleceği bildiriliyor. 
l:Ieyete iltihak etmek üzere Bükreşe 
gitmiş olan İstanbul deniz ticaret 
müdlirli B. Müfid Necdet Romanya
dan şehrimize dönmüştür. 

iki hırsız mahkum oldu 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Ustası

nın dükkanından bir saat çalarak bu
nu yetmiş kuruşa satan İbrahim oğlu 
Hüsnü 15 yaşında bir genç beş ay 25 

gün hapse mahkm oldu. 
Şirketi h,ayriyenin mavnalarından 

20 kilo toz kömürü çalan Kadir adm· 
da bir hamal da 1 ay hapse mahkfun 

oldu. 

aeri ile Adana arasında arz derece
si pek az olduğu halde, ayni günde 
iki tehir arasında 31 derece raı far· 
kı bulunması, ıüpheıiz, arada Toroa 
dağlannın bulunmasından ileri ge
lir. 

Anadolunun coğrafyada bir adı
nın da Küçük Asya olması bundan· 
dır. Asyanın ortasında.ki Himalaya 
dağları da Hindistandaki sıcak ve 
rutubetli rüzgi.rla.rı kapadıkları 
için o dağlarm timalindeki memle
ketler birdenbire soğuk iklim ol
muılardır. Anadoluda da Toros 
dağlarından dolayı a.yni fark oldu
ğu için Anadoluya Küçük Asya de
nilir. 

Gene o aebebten, Kayseri ile T o· 
ros dağlarmm cenubundaki kısım
ların yağmurları arasında büyük 
fark vardır. Vasati hesabla Kayse· 
rinin yağmurlu geçen günleri : Kı
§In 22, ilkbaharda 23,5, yazın 13, 
sonbaharda 11. Buna kartılık Tar
austa : Kıtm 56, ilkbaharda 57, ya
zın 28, sonbaharda 53. 

Trabzonun Kayaeriden arz dere
cesi farkı, Tarausla Kayseri arasın
dakinden ziyade olduğu halde yağ
murlu geçen günleri kıtın ve ilkba
harda Kayserdekine yakla§ır : Kı-
§ın 27, ilkbaharda 19. Yalnız Trab
zon deniz kenarında olduğu için, 
yazm ve sonbaharın yağmurlu gün
leri Kayseridekinden daha çoktur, 
fakat gene Tarauadakilerden daha 
az c Yazın 28,5, sonbaharda 20,5. 

Kayseri ile Tarsus arasında, bü
tün yıl içinde vasati ısı farkını arar· 
sanız : Kayseride 12,65, Tarsusta 
21,1 yani iki misline yakın. Kı§ 
mevsiminde iki tehirdeki vaae.ti ısı 
farkı : Kayseride 2,13 halbuki Tar
susta 14,13. Yaz mevsiminde Kay
seri vasati 21,48 derecede ısılı, İs
tanbul gibi, Trabzon gibi adeta se
rin bir §ehirdir. Halbuki Tarsus ya
zın vasati 29,22 ısı ile dayanılması 
güç sıcak bir §ehir olur. Kayseri 
38,42~ Tarawı 36,46 arz derecelerin· 
de bulunduklarına bakılınca o ka
dar büyÜk ısı farkını yapan, §ÜP• 
hesiz, arz derecesi farkı değildir. 

G. A. 

.l a~ı·otuc-.u ıı:;uıııuuı a gcı~u 

talebelerin vaziyeti 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Vilayet 

Maarif Vekaletinden tahsil için Anado
ludan İstanbula gelen yoksul çocukla
rın sayısı günden güne arttığını ve bun
ların burada iaşe edilerek okutulması 
imkansız olduğunu söyliyerek yardım 
ve tedbir rica etmiştir. 

Esnaf yardım teşkilatı 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Esnaf 
murakabe bürosuna bağlı esnaf cemi· 
yetlerinin idare heyetleri bu ayın 
6 sında halkevinde umumi bir toplan
tı yapacaklar ve esnaf cemiyetlerinin 
938 sene11inde yapacakları yardım teş
kilatının esaslarını konuşacaklardır. 

İstanbul sebze hali 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Yeni ya

pılacak sebze hali binası bir iki güne 
kadar münakasaya konulacak ve ma • 
yısta belediyeye teslim edilmek üzere 
ihale olunacaktır. 

KESİK BAŞLAR 
23 

Yazan: Edgar Wallace 

XXI manzara çekmeğe gidince ne zaman 

Sl
•11• ntı• döneceğini yalnız Allah bilir 1... 

Briksan. bu sefer. sesini yükselte • 

İstasyondan Briksanın oteline gi~ rek: 
den yol Adel Liminigtonun oturduğu - Ben size, Bayan Limingtonun 
dar sokaktan geçmiyordu. Bununla be- bana randevu verdiğini söylemedim 
raber, delikanlı, oteline gitmeden ev - ki, dedi. 
vel gelip kapı~ını çaldığı artistin sa- Katib, sözünü değiştirerek: 
babın saat yedisinden beri evden çık - _ Sahih aklıma gelmişken haber 
mış olduğunu öğrendi. vereyim: Hani makinede yazılmıt bir 

Knebvort, trupu ile, gene dış man- müsveddeye dair bir takım araştırma. 
zaralar çekmeğe gitmişti. Stüdyoda lar yapmıştınız? 
kimseler yoktu. Yalnız Knebvort'un - Evet, evet. O kağıdın hangi pi • 
katibi ile bir gün evvel alınmış olan yese aid olduğu bulundu mu? 
yeni senaryocu orada idiler. Katib: _ Hayır, fakat yeni senaryocu ba-

- Nerede filim çektıklerini iyice na, Fos'un aldığı bütün senaryoları 
bilmiyorum, dedi. Arundel civarında kaydettiği defterde bir aeharyonun 
bir yerde olacak. Bu sabah Bayan çin mürekkebi ile silinmiş olduğunu 
Mendoza da gelip Bayan Limingtonu söyledi. 
görmek istedi. Öğle yemeğine davet Bu haberden birden bire alakalanan 
edecekmiş... Briksan ~ 

- Ya öyle mi? Eğer tekrar gelir • - Defteri bir göreyim, dedi : 
se Bayan Limingtonun başkasına söz Katib hemen defteri getirdi. Bu, 
vermiş olduğunu haber verirsiniz. sütunlardan ayrxlmı\I. ve her sütunun 

Katib, halden anlar bir adam tavri- tepesine senaryonun başlığı, müelli-
le gülümsedi: fin ismi, adresi, alındığı ve iade edil-

- Umid edelim ki sizi de fazla diği tarih yazilmı• bliyUk bir muhase
bekletmesin. Zira Bay Knebvort dış be def teri idi. Briksan, Knebvortun ya 

ULUS 

Neden bu koda r 
kötülük ettin? 

Çeviren: Kerim Bükey -5-
Mesela birinci Dempsey-Tunney maçı. Philadel- -

phiada yapılan bu müsabakadaki seyircilerin yüz
de sekseninin Newyorktan geldiğini iddia etmek 
müba.lağalı olmaz. Yahud Detroitda Schmelin.g
Stribling maçını alalım. Bütün Newyork Detroita 
tqmdı. 

f azan: H. Lechenperg 

Vaydman meseleıinin korkunç, 
tüyler ürpertici, tiksindirici, merak 
verici, t&§ırtıcı aafhaların~ bir de acı~ 
taraf inzimam etti: Katilin anası ıle 
kartılatmaıını anlatan gazeteleri boğa
zmda bir ıeyler düğümlenmeden o
kuyacak hisli insan olama.z. . .. 

''Vaydman'a tehir elbiıeıı gıydiril· 

"0 halde Birle§ik Amerika devletlerinde hü
kfunet adedi kadar boks idare heyeti mi mev

cud ?" 
'!Hayır.... Katiyen... NewyG1'k Masaachusetta, 

Kalifornia, Pensvlvania diye bir çok idare heyet
leri var. Ayrıca bir çok hükômetlerin dahil buJun
duğu milli boks birliği (National Boxing a&SOCia
tion) da var." 

mitti. latintak hakiminin odaımda bek· 
liyordu. lhtiyar kadın, siyahlar içinde 
idi. Bqında küçük bir fllpka vardı. Be
yaz aaçlarınm bir kıamı ıapkanm albn• 
dan görünüyordu. Hakimi~ o~~~a 
girince oğlunu yandan görd~ v-:.butün 
vücudu titredi. Vaydman dondu, ana• 
una baktı ve uykudan uyanıyormuıca• 
ama, dimdik, yerinden fırladı. Ba§ını 
önüne eğdi. 

Ağzını ilk açan ihtiyar ana oldu: 

General Pheelan bundan sonra da her §eyin 
çok daha iyi olduğu eaıki zamanlardan bahsetti. 
Amerikanın boks tarihi - §Öyle böyle cihanın 

boks tarihi. Dempsey ve Tunney, Corbett ve Sufü. 
van, Fritzsimmons ve Willard, Mc Barnin ve Bar
ny Ron, Jeffrieı ve Jak Johnsoıı, Mike Gc Tigue 
ve 1..oughran, Tiger Flowers ve Harry Greb, Kid 
Cbocolate ve Freddie Miller ve bir çok ba§'kaları. 
Bu isimlerin insana batn-lattığı yüzlerce menkibe
yi ve zorlu maçları dünyada boksla bir defacık 
olsun alakadar olnlu§ kiın tanımaz ki ? 

qte boksun cihan tarihi. Boksun küçük ve bü
yiik kerrat cedveli. 

Dempseyle baş başa 
A§ağı yukarı bir sene evvel J ack Dempsey s -

kizinci Avenüde, ellinci aoka.ğm köıesinde d~nya
nm en meıhur boka salonu olan Madison Syuare 
Garden'in kartıamda, bir lokantada açtı. Burası 

ba§langıçta spor muhabirlerinin ve sporcuların 
küçük, entim bir buluıma yerinden batka bir §ey 
değildi. Fakat Dempsey ismi çok cazipti. Kısa ·bir 
zanı.anda büyildü, ve nihayet Dempseyin lokanta .. 
sı bütün Newyorkta en büyük ve en çok sevilen
lerden biri oldu. 

Fakat• birinci katta herkesin sokulamadığı kü· 
çücük bir oda var, burada Newyorkun spor mu
habirler alayı bt,ıhquyor. insan Dempseye, Tunne-

"' ye ve bunların do~tlarına ve kuyruklarına rast ge-
liyor. 

•• .. -- ..ı ..... ,_. ... ~:•ı ~=-... ·-
ruın. Mr. A. Amerikanın en ileri gelen boks koda-
manlarından biridir. Her gün memleketin takri· 
ben be§ yüz gazetesinde birden intİ§ar eden bir 
makale yazıyor. Mister A. Avrupalı Raportöre 
memnuniyetle izahat veriyor •. 

''Kesatlık, bokstaki kesatlığı kastediyorum. Ar
trk ortadan kalktı gibi •• " 

Mister A. nm boksta kesatlık dediği de ne olsa 
gerek ? Ne vakit baıladı, ne vakit bitti ? Ne yüz. 
den meydana geldi ? 

"Sonuncu auale evveli. cevab vereyim. Bokata 
kesatlık Dempaeyin çekilmesiyle baı gösterdi. A
§aiı yukarı bu kesatlığa aebeb olan da gene Demp· 
aeyin kendisiydi : Bakınız, o kadar muazzam, o 

kadaT canh bir boksör idi ki, kendisinden sonra 

kim geldiyse, bir türlü kendini gösteremedi. On. 
dan sonra zaten kim geldi ki ? Shaekey hiç te 
Dempaeyin yerini tutamazdı. Tunneyden bahse bi
le lüzum yok. Esa&en yenilmeden boka hayatından 
çekildi. Ne için mi ? Ortalıkta kar§ısına çıkacak 
bir tek adam bulunamadı da ondan. 

ihtimal, hayır, muhakkak ki Dempsey devresi
nin sonu, bu kabiliyet yoksulluğu da gene Demp 
aeyin batı altından çıkıyor: Dempseyin yıllarca 

kar§ısına çıkılamamııtı. Adeta arddan gelenlerin 
hevesi cesareti kırılmııtı. 

Sonra da bir sürü ecnebi. Paolino, Carmera ve 
sizin Scmelling, Paolino oldukça popülerai. Kaba 
saba tabiiliği ile Amerikalıların hO§una gitmifti. 

Scmelling, Tünneyden sonra gelen hakikaten 
ilk büyük boksördü. Onu Amerika boka tarihinin 
dı§ında dÜ§Ünınek kabil değil. Scmelling tüphesiz 
daha büyilk bir rol oynıyabilirdi, Dempseyin ha
le fi olabilirdi. Zaten Dempseye o kadar benziyor 
ki l Bu benzeyi§in Amerikada ne demek olduğu
nu size aöylemeğe hiç lüzum görmüyorwn. Ama 
ne yaparsınız ... Talihi yoktu. Amerika.da muvaf· 
fak olmak için talihi olmak gerek .• 

Sonra da Carnera. Bu tabii bir facia idi. Bu dev • 
gibi herifin bokstan z~rre kadar çakmadığı Avru-
pada maliim. Bilinmeyen bir cihet varsa o da Car• 
neranm en tehlikeli Gangsterlerin elinde bir ka· 
zanç vasıtası olduğudur. Bu Gangsterler Ca.rnera· 
nm eline geçenin yüzde doksahmı ceplerine indi
riyorlar. Lafın kıaaaı, Carneranın kazancının yüz
de doksanı bunların elinde. Bu, aYrıca. da demek· 

tir ki, bu herifler Carneranm mümkün •mertebe 
çok boka yapmasında, kazanmaamda, ve boyuna 
yüksek hisse almaaında ali.kadardırlar. Gangster· 
'I • _ •.t~-!-! & - L - --- ! t _ •· -r--- Ü- -l~\-.,.,_ g~ .. 

önünde tutulursa; Amerika boks sporunun tama
men Carnera baskını ve düzme Carnera muvaffa

kiyetleri altında ne iç.in çöktüğü anla§dır. Bece
riksiz bir cihan §ampiyonu - facia itte bu idi. 
Amerika boks sporunun bu faciadan kurtuJabil

mİ§, üstelik de bu kadar çabuk kendini toparla· 
mı§ olması, bünyesinin sağlamlığma delalet ede~. 
''Fakat nihayet Baer de büyük bir boksör değildi." 

44Hayır. O esasen boksör değildi. Fakat Carne
rayı pataklayan adamdı, bu da Amerikada popü

ler olmasına kafi idi. Oldürücü dediğimiz tipte, 
Dempsey tipinde müthi§ sağ yumruklarla insanın 
üstüne saldıran bir adamdı. 

Hiç bir ıey yapamıyan bir adam Schmelingi dö
vebilinniydi sanıyorsunuz ? 

"Ve sonra Braddokdan dayak yiyen, Joe Louis-
den de .. ''Evet, ama bu tabii Max Baerin arhk İ§e 
yarar tarafı kalmamıttı. Filim, kadın, vi&ki. Ma
liiınya ! Bu fırsattan istifade eden de Braddok 
oldu. Geçici bir §ampiyon ... Braddok ilk dövüıece· 
ği adamdan dayak yiyecek. Bunu bütün dünya bi
liyor. Braddokun kendisi de herkesten iyi biliyor. 

(Sonu uar) 

zıhanesi başına geçerek defterde isim
leri tetkike başladı. 

- Bu müellif bir senaryo gönder
m~ş olduğu gibi bir başka da gönder
mış olabilir, dedi. Baıka silik isim 
var mı? 

Katib başını kaldırdı. 
- Hayır, başka silinti yok. Defterde 

buralılardan bir çoğunun ismini bula
caksınız, biz buralarda çalıştığımız
danberi bir tek tüccar veya iş adamı 
yoktur ki senaryo göndermemiş, ya
hud sinema hakkında her hangi bir 
fikir ileri sürmemiş olsun ... 

la hatırımdadır. Şimdi öğreniyoruz ki 
Fos bu suretle epeyce para kazanır
mış. Bizimle iş yapanlardan daima ko
müsyon alırmış, hatta ~ir genç kadın
dan, kumpanyaya sokmak üzere, iki 
yüz lira almış ... Direktör, bu sabah Fo
sa şiddetli bir mektub yazdı. 

Briksan, Sir Gregori adına defterde 
bir daha rastladı. Grif şatosu sahibinin 
kum~anyaya senaryo vermiş olmasın
da hıç bir feV'kaladelik yoktu. Defteri 
kapayıp katibe verdi. 

vealtı etmiyecek değilsiniz ya? Hem 
kahvealtı edip hem de rolUnüzü ezber· 
liyeceğinizi ü.mid etmem. Böyle bir 
şey yapsanız bile o zaman hazımsızlı

ğa uğrıyacağınızı düşünmelisiniz. Hal 
buki hazımsızlık ... 

Adel güldü. 

Hafiyenin parmağx sütun boyunca 
y~kan doğru çıkıyor, sayfaları birer 
bırer çeviriyordu. Bir isim üzerinde 
durdu. Okudu : 

"Korkunun hükmü altında. Sir Gre
gori Pen. 

Katibe, sordu : 
- Sir Gregori de hiç senaryo verdi 

mi? 
- Elbette. Bir kaç tane gönderdi. 

Onun adını daha ilerde de bulurıunuz. 
Bayan Mendozaya uygun gördüğü se
naryolar yazıyordu. Aradığınız adam 
omu? ' 

Briksan hemen cevab verdi : 
- Hayır, hayır 1 ona aid senaryo 

miisvedılelerinden burada var mı ? 
Katib, esef eder gibi : 
- Hayır, hepsini geri gönderdik. 

Yazdıkları hep budalaca şeylerdi. Bi
rini ben de okumu9tum. Hatt!, Fosun, 
bu ıenaryoyu kabul etmeıi için Kneb
vorta ne kadar arar et:mi§ olduğu ha-

- Bu silinti hakikaten dikkate la
y ik, dedi. Gidip Fosu göreyim de ne 
olduğunu sorayım. 

Hafiye, doğruca Fosun oturduğu kü 
çlik otele gitti. Fakat Fosu bulamadı. 

Otelin direktörü : 
- Bu gece otele dönmüş olduğunu 

sanmıyorum, dedi. Dönmüş olsa bile 
yatağında yatmamı§ıtır. Bize zaten, 
Londra'ya gideceğini söylemişti. 
~riksan stüdyoya döndü. Yağmur 

yagrnaya başlamıştı. Artıstlerin stüd~ 
yoya avdet etmeleri için yağmurun ka
fi bir sebeb olduğunu Briksan bilirdi. 
Hakkı vardı. Zira, bir kaç dakika son
ra. .ııan büyük araba avluda idi. Adel, 
Brıksanı görünce gün aydın diyerek 
geçmek isterken yakalandı : 

- Sizinle bir çay içmek isterdim. 
- Teşekkür ederim. Yarın için iki 

büyük sahneyi de okumam Iazxm. 
Adelin sözlerinde kati bir ifade ol

makla berai:>er Briksan da derhal susa
caklardan c.legildi. 

- Pelt güzel. Fakat ak,am Uııtü kah-

- Peki, bizim ev sahibi küçük salo
nunu verirse dört buçukta bize gelip 
bir filcan çay içersiniz. ve saat beşe 

doğru bir ba§ka randevunuz varsa ona
da yetişirsiniz. 

Briksan stüdyoya girdiği zaman 
Knebvort kendisini bekliyordu. 

- Senaryo müellifleri defterindeki 
silintiden haberiniz var, değil mi ? 
Buna ne dersiniz? Bence ehemiyetli 
bir şey. Bu Fos hakikaten ahlfiltsız bir 
herifmiş 1 kumpanyaya girmelerine de
lalet ettiği artistlerden de komüıyon 

alıyormuş . •. : 
• Mişel Briksan sordu : 
- Genç yıldız nasıl, işe yarıyor mu? 

- Adelden mi baheediyorsunuz ? 
Brikaan, bu kız hakikaten bir ha
rika. Ondan bahsederken hep tahtaya 
dokunuyorum. Zira biliyorum ki şu ve
ya bu cinetten büyük bir sukutuhayale 
uğnyacağım. Zira böyle feyler hakiki 
hayatta vukua gelemez. Böyle bir gece 
içinde doğu vermit olan yıldızlar Mi
mi ve Lueet'e bir şeyler vadettikleri i
çin sözlerinden dönemiyen ve bu kız
lara aşık olan şirket idare meclisi i
kinci reislerinin getirip tanıttıkları bir 
takım bebeklerdir. Vo Mimi veya Lil-

_ Bunca fenabğı nasıl oldu da 

yaptın? 
Katil, heyecanına rağmen aeı ÇI • 

ormadı. 
- Korkunç felaket ••• Seni bu uçu• 

ruma kim sürükledi? 
Vaydman cevab vermiyor, çenesl 

titriyordu. Hıçkınklannı zor zabtetti• 
ği belli idi. 

Zavallı ana, ağlaya ağlayaı 
_ Öjen, her ıeyi itiraf etmelisin. 

decli. • •. 'ld' 
Jlk defa Vaydman'ın aeıı ıııti ı: 

- Her hakikati aöyledim. 
Bayan Vaydman oğluna elini uza~ 

tı. Katil bu eli yakaladı ve uzıu.n uzun 
öptü. 

Hepsi bu kadar. 
Fakat arbk nefsine hakim olamı· 

yan biçar~ ihtiyarın koluna girip dıta• 
n çıkannak lazım geleli. 

_ Oğlum 'bana yaz, kabil olduğu 

kadar fazla yaz ... " 

Bir katilin anası olmak ne dayanıl· 
maz bir acıdır l 

_ Bunca kötülüğü nasıl oldu da 

yaptm, oğlum? 
Zerrece azab duymadan insanlar 

öldürmüt hissiz bir adam, bu auali so
ran anaSI olunca, demek ki bir ıeyler 
duyabiliyor, yaptığı itlerin ıutancı ile 
çenesi titreyebiliyor, hıçkıra.biliyor, 
kendine uzanan ana elinden af dileye • 
biliyonnu§ 1 

Bu ana oğul karıılaşmasmın büzün• 
lü manzarasını bir tarafa bırakarak dü· 
şünebi.liriz: Çocuk katil olarak doğal' 
mı? Atavizmin bir katil üzerindeki te
airi nedir? Önce ailenin sonra cemiye. 
tin bu gibileri te§vik veya ıslah edici 
otoritesini kabul etmek laznn değil mi· 
dir? 

Vaydman hilkatin bir galabmıdır? 
Onu bu hale getiren amil hangisidir, 

insan öldüren ve bu hareketi kıh 
bile titremeden tekrarlayan bir Vayd· 
man, bir Landrü, bir Hartman kar§ı• 
amda daima bu sualleri sormuşuzdur. 
bati tabiatta nu, ailede mi, cemiyette 
midir, yoksa hepsinde midir? 

Öldüren insa.nm muamması halle
dilebilir mi? - N. Baydar. 

lstanbulda torik bolluğu 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Hava

lar dolayısiyle Karadenizden, Marma
radan boğaza fazla balık akını oldu
ğu için bugün sekiz bin çift palam.ut 
yakalanmış ve hepsi limanda demirli 
bulunan italyan gemilerine satılmış
tır. 

set de, altı yüz yedek artjstten, beş yüz 
bin dolarlık eşya ve malzemeden yar
dun görerek, ilancılığın da ianesiyle 
nihayet bir şeyler yaparlar, yahud ya· 
par görünürler. İşin doğrusu şudur ki 
bu gibi kızlar ya pek az giyimli olduk
larından yüzlerini gören olmaz, ve ya
hud öyle tilvaletlerle süslenmişlerdir 
ki oyunlarına dikkat etmek kimsenin 
aklından geçmez ... Bu çefid yıldızlar 
gök yüzündeki saman yolunun parıltı· 
lı ışıkları arasındaki tek yıldızlara ben 
zerler: Etraflarında o kadar ihtişam 
vardır ki kendileri görünmezler bile ... 
Halbu ki bu Limington herkesi gölğe
de bırakıyor. Briksan, tekrar edeyim : 
B~ halden doğrusu korkuyorum. Bu 
çocukta her halde bir acaiblik olmak 
lazım. 

- Ne gibi acaiblik ? 
- Mesel6, her hangi bir kusur: ya 

film bitmeden beni bırakıb ortadan 
kaybolacak, yahud sarhoşken Recent 
Stritte otomobil kullandığı için polis
çe tevkif edilecek 1 

Briksan kahkahalarını tutamadı. 
- Ne onu ve ne de bunu yapacağını 

ummam, dedi. 
Jak Knebvort, piposunu doldurarak 

sordu : 
- Stella Mendozanm kurmakta ol· 

duğu yeni kumpanyadan haberiniz 
varını ? 

M.ifel Brik1San bir iskemle alıp otu
rurken• 

(Sonu var) 
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1 Yurddan resimler Adananın kurtuluşu 
Bugün Adana, kurtuluşunun 

16 ıncı yıldÖnümünü kutluyoı 
Adana 4 (Hususi Muhabiri· Jn-m•~~wır;ms;:zv~?:T'VJJ:":'Ts--;;0~7·..,...-·--:~~-=;

mizden) - Yarın 5 sonkanun· 
dur. Bu tarih, güzel Adananın 
kurtuluıunun 16 ıncı yıldönü
müne tesadüf ediyor. işgal acı· 
aım tadan ve yaşıyan Adana, bu 
mesud günün yıldönümiinü kut
lamak için günlerdenberi hazır
lanıyor. Yarın bütün Çukurova 
büyük bir heyecan kasırgası ha
linde bu büyük günün sevinciyle 
coşacak, acı günlerin hatırasını 
ya,ıyacaktır. 

Hazırlanan kutlaına programı çok 
zengindir ve kurtuluş gününü bütün 
büyüklüğiyle yaşatacak bir genişlik
tedir. Bayramı kutlamak için civar 
köy ve kazalardan akın akın halk ve 
köylü şehrimize gelmektedir. Gelen 
köylülerin sayısı on binlere yaklaşa
cak kadar çoktur. 

Çukurovalı, on altı yıl önce ilk 
kurtuluş gününü kutlarken, Adana 
semasında 40 metrelik bir bayrak dal
galandmnıştI. Her be§ son Ununda 
olduğu gibi yarın da bu büyük bay
rak bu güzel vatan parçasının hürri
yet ve istiklalini r.ihana gene haykı
racaktır. 

~ 

Bugün coşkun gösterilere sahne oiacall olan Adar.a'da Atatiitj 
parkı ve anıtının umumi gör.ünüşü 

Bundan başka şehrin muhtelif yer- edilecek, hulasa bütün Çukurova 11.t' 
!erinde söylevler verilecek, Atatürk yecan içinde çalkalanacaktrr. ŞebrıO 
anıtının önünde büyük bir tören ya- muhtelif yerlerine hoparlörler konınıı~· 
pılacaktir. Gece fener alayları tertib tur. 

Maniaada memleket hastahanesi 

Antalyada al{şam ve sabah 

Yüz :v:atakJı olan haAt~han~ 
yakında çalışmağa başlıyor 

Malatyada tarih eserleri 

Kıymetli eserler 
bulundu 

Malatya (Hususi muhabirimizden ) 
- Malatya ve civarı tarih eserlerile 
dolu bir hazine halindedir. Türkün 
muhtelif çağlarda yarattığı bu şfilıe -
serler, halkevi çalışmalarile meydana 
çıkarılmaktadır. Bilhassa Nemrud te· 
pesi, Karakuş tepesi ve civarında çok 
kıymetli eserler bulunmuştur. 

Halkevinde her hafta toplantılar 
yapılmakta, halka çeşidli mevzular Ü· 

zerinde konferanslar verilmekte ve 
müzik kolu tarafından konserler ter
tib edilmektedir. Bu suretle halkın 
bilgisi, zevki ve sanat sevgisi arttırıl
maktadır. 

Sandıklı'da köy gezileri 

Sandıklı (Hususi) - Halkevi köy-

Mersinde 
Portakal istihsali 
gittikçe artıyor 

Ne kadar portakal ihrac 
ediliyor kac ağac var t 

Mersin (Hususi) - Mersin hava
lisi portakal yetiştirme işinde sürat· 
le ilerlemektedir. Her sene aşağı yu
karı yeniden 40 bin portakal fidanı 
dikilmektedir. Ş i m d i Mersinde 
126.600 portakal, 18.400 mandarine ve 
9.000 limon ağaç ve fidanı bulunmak
tadır. 

Mersin portakalları cins itibariy
le şu çeşidlere ayrılmaktadır: Yafa, 
yerli, Trablus, Şeker, kan ve dilimli. 

Mersinde son yedi sene içinde is
tihsal edilen portakal mikdarını aşa
ğıdaki rakamlar canh bir şekilde gös
termektedirı 

1930 da 6.600.000 
1931 de 5.850.000 
1932 de 7.360.000 
1933 te 12.960.000 
1934 te 10.000.000 
1935 te 10.000.000 
1936 da 10.160.000 
Mersinden Ankara, İstanbul - İz-

mir ve diğer şehir ve kasabalarımıza 
her sene portakal sevkolunmakta ise 
de henüz dış ülkelere ihracat vapd
mamıştır. 

YOZGAT 
Halkevi nasıl 

çah~ıyor 

N_emrut ve Karaku.ş tepele- tır. Bu köylerde köylülerimizle köy 

1 

ı ciilük şubesi (14) köyde gezi yapmış-

rınde bulunan tarıh eserle- kalkınmalarını ilgilendiren mevzu· '"""'""'""'"""' __ .... , .. J münasib Jı,ediyeler veriltnijtir. 

Yozgad (Hususi Muhabirimizden) 
- Halkevinin alt katında bazı tadi
lat yapılarak 60 kişilik bir okuma sa
lonu ile, bilardo, masa tenisi ve sat
ranç oynanmak üzere bir istirahat oda 
sı ve bir de büfe açılmıştır. Üst kat 
salonu bir oda ilavesiyle genişletil
miş ve 8 şubeyi alabilecek tadilat ya
pılmıştır. 

Vali ve parti başkanımız Bay Fey
zi Gürel tarafından parti ve halkevi 
mensublarına evimiz salonunda bir 

rinden birkaçı lar üzerinde görüşülmüş, köylülere 

1 l 

.i' e1ti ıut:.n .. eict:i hustaİtanesi 

Manisa (Husuıi) - Şehrimizde yapılmakta olan 100 yatak
lı hastahanenin inıaah bitmiıtir. Şimdi hastahanenin döşenme 
iti de tamamlanmış, tanzim ve tertib edil mi, bulunmaktadır. 

Hastahane kısa bir zaman i-
çinde tam kadrosu ve modern 
teçhizatiyle çalışmağa baılıya
caktır. 

Yeni hastane, Manisa vilayetinin 
en havalı, en güzel bir yerinde, ilçele
rin coğrafi mevkilerinin tam merke
zinde yapılmıştır. Bu itibarla bütün 
vilayetin bir sıhat merkezi olacaktır. 

Şehrimiz sıhat müesseselerinin bol
luğu ile övünecek bir vaziyettedir. 
Çünkü, şehrimizde memleket hastane
sinden başka 100 yataklı bir akıl has
tanesile, 40 yataklı bir de Morisşinasi 
hastanesi vardır. - Akın 

çay ziyafeti verilerek, halkevi çalış

malarından daha verimli neticeler a
lınması hususunda uzun görüşmeler 
yapılmış ve bütün şubelerin çalışma
ya başlamaları için esaslı kararlar ve
rilmiştir. 

Halk dershanesi ve kurslar şube
miz fransızca, ingilizce, almanca li
san kur&lariyle, istenoğrafi kursu a
çacağını ilan etmiş, şimdiden yüze 
yakın vatandaş kaydolunmuştur. 

Afyonda konferanslar 
Afyon (Hususi) - İlk mekteb 

öğretmenleri arasında her hafta çar
şamba günü öğleden sonra mesleki 
konferanslar verilecektir. Konferans
lar Kadınana mektebinde verilecek-
tir. 

Tarihi bir taş 
Afyon (Hususi) - Postahane te

melleri kazılırken tarihi kıymeti ha
iz bir taş bulunmuş v,e müzeye nak
ledilmiştir. 

.Kastamonu ormanlarında kıt 

Kaatamonuila 
kıı sporlan 

Bir Clağcıhk 
kulübü kuruldu 

Kastamonu, (Hususi muabirimiı• 
den - Kışın başlangıcından beri Ka.~· 
tamonuya kar ilk defa düşmüştür. nıı· 
şen karın mikdarr kasaba dahilinde ıo 
santimden fazla tesbit ediliyor. Ilga-' 
ve İnebolu yolu üzerine fazlaca kat 
düşmüşse de münakalat dunnamıştıt• 
Posta muntazam gelip gitmektedir • 

Tedkikat ıçın Kastamonu•ya 
gelen dağcılık federasyonu ikinci baş· 
kanı İlyas Sınel 2 gün şehrin muhtelif 
yerlerini gezmiş ve incelemelerde bıı· 
lunmuştur. Şimdiye kadar Türkiyede 
kurulan dağ kulüplerinin en müsaid 
yerinin Kastamonu olduğunu söyle• 
miştir. Şu günlerde kurulmuş ol~ 
dağ kulübümüz dağcılıkta da kuvvetli 
eleman bulacak ve çevik dağcı ve ka• 
yakçı yetiştirecektir. Memleketin coğ• 
rafi vaziyeti zaten bu il çocuklarını 
tabiaten dağcı yaratmı~tır. - A. ÇetiJJ 

Konya halkevinde 
Konya (Hususi) - Bu yıl Halle• 

evinde daktilo, musiki ve okuma yaJ' 
ma kursları açılmıştır. 

Belediye sinema binasında, bilhas
sa localarında esaslı bir tamirat ve 
tadilat yapılarak idaresi evimize ve
rilecek, temsil şubemizde bu suretle 
kış mevsiminde de faaliyetine devam 
edecektir. - Ş. Türksoy 

Yukarda Oltu'da, yoksul ;:ıı...~,;leb tcıiebeltl'in len giydirilen 
çocukları görüyorsunuz. Bu sene 30 çocuk kurum heyeti 

tarafından giydirilınittir. 
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ÇOK HAZİN BİR SAHNE 

Katil Vaydmanla 
annesi karşı karşıya 

Annai aflıyarak of/una haykınyor: 
'' Niçin bu kadar fenalık yaptın ? ,, 

VayJman ve anne•i 
Biribiri ardına sıraladığı korkunç - Öjen, her şeyi itiraf etmelisin 1 

cinayetlerile Paris ve bütün dünyayı Bu sefer Vaydman derhal cevab ve-
heyecana düşürmüş olan Vaydman'ın riyor: 
Almanyada bulunan annesi, oğlunu, - Bütün hakikati itiraf ettim 1.. 
belki de son bir defa görmek maksadi- Anne, çocuğunu kucaklamak isti-
le Pariae gelmiştir. Oğlunun, ölüme yor .. Fakat hakim de heyecan içinde
mahkilm olduğunu önceden bilmenin dir .. Buna mani oluyor. Anne, oğluna 
bir an~e kalbi için ne tahammül edil-1 titreyen elini uzatıyor. Vaydman he
~ez ~ı~ acı olduğu kolayca tasavvur e- men kapıyor. İnliyor ve u.zun u.zun bu 
dıle~ılır. Bu acıya, dünyaya getirdiği eli öpüyor. 
ve bın meşakkat} b"" .. uw·· . . . c uyutt gu ınsanm, Bitti. Biçare kadın artık fazla dura-
bırçok. kıms~ler~.n .hay.atma kasdetmi§ mıyor. Sallanıyor. Onu kollarından 
azılı bır ~.a~ı h~vı~etıne bürünüşün- tutmak lazım. Kapıya geldiği .zaman 
de~ ~e bu tun waılenın namusunu leke- bir defa daha geri bakıyor: 
leyışı~~en dogan korkunç ıstırabı ili- - Bana mektub yaz oğlum 1 Bana 
ve edınız, Madam Vaydman'ın nasıl ·· k'' w " . • . . mum un oldugu kadar çok yaz .. '-
bır ruhı halet ıçınde bulunduğunu bir- A 
az .. .. .. .. .. .. . nne dıŞ:arı çıkınca Vaydman hıç-

gozunu.zun onune getırebilirsini.z k kl · · d b w l o d N 1 • • • ırı ar ıçın e ogu uyor. nun a 
amus u ve temı.z bır orta halli aile- tah ··ı .. h dd' · b ı ı F d ı b all ammu u son a mı u muş a-

en o an u .zav ı kadın başlarına k b' h '· · ...... d" ~·· 
getirdiği felaketlerden doİayt oğluna at ıra~' ks~nra. ocre~dıne gotu~ul uglu 
bedualar tın kt . k .zaman su unetı yenı en yerme ge -

e e ~n gerı almamakla miştir. 
beraber ana kalbınden büsbütün sıy- . 
nlmaaına imkan olmayan · · . Bu fecı karşılaşmadan sonra Bayan 

sevgısının V . . .. 
emrine itaat ederek kat.l 1 kl aydman Parıste bır gun daha kalmak , ı oma a . . . k 
kendisine olan yakınlığını kaybetmi- ıstemFcmış,kvfe gece y:msbu_ıı b~r ~eyre 
yen çocuğunu görmek için ti Pariae geçe ran. urt trenıne ınmıştır. 
adar gelmiştir. Hareketınden evel de heyecanını 

Vaydman evveli annesini görmek yenemiyerek oğluna bir mektub daha 

l~~llfıemis, efakat soreu hakiminin ıs- yazmıştır. 
zerrn nuna ıazı oımaya mccour ........ u .. .., ~..ıuLu ı 

kalmıt. ve ana oğul, adliyenin bir oda- - Zavallı yavrucuğum, hali inana-
aında, onbet dakika müddetle birbirle- mıyorum. Babana ne kadar vicdan a
rini gönnüflerdir. zabı çektiğini söyliyeceğim. Ağladın! 

Paria-Soir'ın bir muharriri bu kar-
9ılaJDMlyı şöyle anlatıyor: 

Sahne bir çeyrek aaat sürmüştür. 
Fazla değil. Madam Vaydman siyah -
lar giyinmişti. Küçük fakat güçlü 
kuvvetli, yilzü aapsarı idi. Siyah ,ap
k&amın altından beyu uçları görünü
yordu. 

ltte avukatiyle beraber sorgu ha
kimliğinin merdivenlerini çıkıyor. 

Adliye sarayının kapısını çoktan 
kapamı,ıardı. Mütecessisler, birbirle
rini iterek bu feci sahneyi görmeye 
uğra,ıyorlar .. 

lıte Vaydman, kanter içinde bunalı 
yor. Çünkü biliyor ki annesi hemen o
racıkta.. Daha birkaç dakika olmadı ki 
annesini görmeğe razı oldu. Ona bu 
kararı verdirmek için kendisini evvela 
höcresine götürmek la.zan gelmişti. 

Orada, kendisine hapishane elbise
lerini çıkarması ve yerine eski elbise
lerini giymesi söylendi. 

Sonra hep beraber hakimin odasına 
~ıkıldı. İşte müthiş facia orada cere
yan etmeğe başladı. 

- Vaydman 1 Annenin seni görmesi 
lizmıl 

- İmkan yok. 
O .zaman hakim, ve avukatlar kendi

aini aıle sevgisi tarafından tecrit etti
ler. Çünkü Vaydman'ın ailesini çok 
aevdigini biliyorlardı. Çünkü Milyo
nun 'u sözleri de hatırda idi: 

- Eğer bu miıthiş canavar, annesi
nin huzuruna çıkarsa bütün hakikati 
aoyliyecektir. Çünkü annesini çok se
ver! 

Milyon yalan söylememişti. Çünkü 
Vaydman da annesıni gormege ra.zı 
olmuştu. 

Kadın içerı girdi. Oğlunu oturur
ken yandan gördü.Sonra bütün vücudu 
buyuk bir titreme ile sallandı. Vayd
man döndü. Sonra sanki uykuda imiş 
gibı ayaga kalktı. Ve başını önüne eğ· 
dı. 
yımdi annesi söylüyordu: 
- Nıçin bu kacıar ıenalık yaptın? .. 
Katıl neıes bıle almıyor. Fakat he-

.(ccan ıçınde boguıuyor. Sonra şu cüm
lelerı duyuyor: 

- Bu müthış bir felakettir. Seni bu 
felakete kim surükledi ?. Cevab ver 1.. 

Vaydman cevab vermiyor, Çenesi 
titriyor. Hıçkırıkları boğuluyor. Fa
kat bir tek kelime bile söyliyemiyor. 
Bedbaht anne gö.z yaşları içinde hay-

Seni bir defa öpemedim bile .. 
Ve mektup fU yalvarıtla bitmekte

dir: 
- Bana yaz emi? .• 

• Vaydamn'ın anneai 
neler anlatıyor? 

Bir fransız gazetecisi hareketten e
vel bu yanık kalpli ana ile görüşer~k 
ihtisaslarını teabite muvaffak olmut
tur: 

Parisin mütevazi bir oteline müsta
ar bir isim altında inmiş olan Madam 
Vaydmanı gazeteci şöyle tarif ediyor: 

- Kısa boylu, şişmanca vücudu, 
ak saçları, astragan yakalı mantosiy
le bunca alman küçük burjuvalarının 
tamamiyle aynı bir tip. 

Suallerime cevab vermeye onu ik
na etmekte güçlük çekiyorum. Ve ni
hayet buna karar verince, beni hay
ran bırakan bir vakar ve ağır başlılık
la c~vab veriyor. Birçoklarının böy
le bı__r halde yapabilecekleri gibi, ba
na oglunun, adaletin koruması lazım 
gelen bir deli olduğunu söylemiyor. 
Onun kendisine ne kadar meşakkat
ler çektirmiş olduğunu dosdoğru söy
liyecektir. Bunu kedersiz: değilse bi
le, gö.z yaşsız yapacaktır, ve gö.z yaş
ları, kirpikleri ucunda birikince ade
ta utanarak bunları silecektir. 

İlk sualime cevab vererek diyor 
ki: 

- Bi.z kimler miyiz? Frankfurt-
un Mayır'da 1900 tarihlerinde yerleş
miş eski bir aileyiz. Kocam yirmi 
beş sene müddetle bir kadın moda ti
carethanesinde memurdu, fakat yahu
dilere aid olan ticarethane İsviçreye 
nakledince işinden ayrılmak mecburi
yetinde kaldı. Bir müddet iş aradı, 
nihayet dostları onu büyük bir ba
lıkçılık müessesesine muhasib olarak 
yerleştirdiler, şimdi orada çalışmak
tadır. 

Madam Vaydman, oğlunun en kü
çük yaştanberi kendisine en büyük 
endişeler· vermekten geri kalmamış 
olduğunu gizlemiyor. Harb esnasın

da, B. Vaydman askere gidince ken
disi de dışarda çalıştığından oğlunu 
Kolonya'daki akrabaları yanına gön
dermiştir. 

- Daha on yaşında yoktu ki, di
yor, verdiğimiz: ilk mektebte bazı fe
na halleri görülüyordu, ve bunlar bi
zim çok canımızı sıkıyordu. Çünkü 
bi.z namuslu insanlarız. 

ULUS 

ı:~:~::~:~:~::!.:~~:~:~:~:~:~:ı 
Ar 

Bir senedenberi muntazam ve pek 
nefis bir şekilde intişar etmekte olan 
bu güzel sanatlar ve arkeoloji mecmu
asının 12 inci sayısı çıkmıştır. İçinde 
pek mütenevvi makaleler ve birçok re
sim vardır. AR'm bu sayısındaki baş
lıca makaleler şunlardır: 

Nurullah Berk: Sanat ve devlet -
Suud Kemal Yetkin : Anna Pavlova -
Bedri Rahmi: Modigliani - Turgut 
Zaim: Modern Çin sanatı - Malik Ak
sel: Türk resminde mizahi karakter 
- Nureddin Sevin: Sahne dekoru -
M. Ragıp Kösemihal: Musiki münaka
şaları tarihimize bir bakış - Ankara 
Gazi müsabakası. 

Türkiyenin yegane güzel sanatlar 
dergisi olan AR'ı okuyucularımıza 

tavsiye ederiz. 

bisiklet hikayesi, bi.zi Öjeni, bu mües -
seseden alarak disipline daha fazla ehe
miyet veren hususi bir mektebe verme
ye mecbur etti. Ayrıca her akşam eve 
döndükçe onu sıkıştırıyorduk. Fakat 
kötü insiyakları o kadar kuvvetliydi ki 
nihayet maruf bir sinir doktoruna ken -
disini muayene ettirmeye karar verdik. 

Bu hekimin koyduğu teşhis sarih
ti: Yegane çocuğumuz: bir anormal 
ve ruh hastası idi. Onu ipnoti.zme ile 
tedaviye başladı. 

Fakat şurası da kayda değer ki hır
,sızlıklar yapmasına rağmen o .zamanlar 
Vaydman asla şiddet eseri göstermez
di. Mektebte arkadaşlariyle kavga et
tiğini hiç işitmedim. 

Tenbel, ahlakBiz fakat çok .zeki bir 
çocuk olan Vaydman, 1 7 yaşında iken, 
iki sene askeri hizmetten muaf tutan 
bir diploma elde etmiştir. Babası o .za -
man onu kendi müessesesine alıyor. 
Fakat bu iş hoşuna gitmediği için Öjen 
Vaydman orada duramıyor, ona daha 
geniş ufuklar lazımdır. Bir katolik ha
yir cemiyetinin yardımiyle Kanadada 
kendisine bir .ziraat işçiliği buluyor. 

Annesi anlatıyor: 
- Babasiyle beraber onu Ham

burg'a kadar teşyi ettik ve vapura bin· 
dirdik. Bi.ze çok çektirmiş olmasına 
rağmen gidişinden müteessirdim. Fa
kat bir taraftan memleket değiştirme
si, bir taraftan da yatının ilerlemesiyle 
ahlakının düzeleceği ümidini besliyor -
dum. 

Uç sene sonra Öjen Vaydman .zim-
... . , ı ~!- _ .. ı.. 1 •• "\-.!•••• "1-ır!l\r 1rn • 

vulmuş bir adam Bifatiyle Hamburga 
iniyordu. 

Oradaki maceralanndan evine hiç 
haber vermemiı, fakat siikQtu ıilpheler 
uyandınmıtır. Döndükten sonra birkaç 
hafta namuaiyle yaşıyor. Bir amerikab 
zengin aile, ingilizce bildiği için kendi
sini toför olarak yanlanna alıyorlar. 

Fakat bir müddet sonra Vaydrnan hem 
müşterilerini, hem de hürriyetini kay -
bediyQr. Şeytanın sesine gene uymuı -
tur. 

Diğer iki haydudla birlikte Riefa
thal ptosuna girmiştir. Maksadı zen -
gin kasab tüccarının oğlunu çalmak ve 
10.000 mark fidye istemekti. 

Madam Vaydman bu meselenin bü
tün teferruatını bilmektedir: 

- Çocuğu bulamamışlar. O zaman 
hizmetçi kadını Bikıttınnaya baılamıt
lar. Kadın oğluma "mutgakta süd ya-

nıyor" diye haykırmıf, oğlum da gidi~ 
ateşi söndürmüt- Bu nokta fena kalbli 
bir insan olmadığına bir delil gibi gö -
rülmüştür. 

Öjen, Madam Ricfsthal'le masajcı 
kadını da bağlamış, hatta bu kadımn 
çantasında bulduğu 50 markı da almıı
tı. Fakat kadın "bütün param bundan 
ibarettir" diye ağlayınca bırakmı9tır. 
Mahkeme reisi onu bu hareketinden do
layı tebrik etmiştir. 

Oğlum bir kadın avukat tarafından 
pek fena müdafaa edildi. Aksi halde 
bu kadar uzun .zaman hapse mahkum 
olmıyacak ve Milyon'la Blan girmeden 
evvel hapishaneyi terketmiş olacaktı. 

Hapishanede örnek telakki edilen 
bir mahpustu. Onun için kendisine k.il
tüphane memurluğu vazifesini vermış
lerdi. Zamanım fransızca öğrenmekle 
geçiriyordu. 

Bu sayede Paris sergisinde tercü
man olarak vazife bulmuştur. Bu habe
ri vermek için bi.ze mektup ya~rrı;ışt~; 
seviniyordu. Öyle sanıyorum kı ışsız 
kalmaaaydı bunlar batına gelmiyecek
t.i 

V aydman Koleti de yaralamıı 

Mısı rdo senato 
yeni kabineden 
memnun değil 

Vafd partisi şefleri 

Ankarada yakalanan 
h1rsız çetesi meğer 10 

seneden beri çahşıyormuş! 
6a 

sevinçle 
karan 
karşıladılar 

Kahire, 4 (A.A.) - Mısır senatosu 
da, 3 muhalif reye karşı ittifakla, yeni 
kabinenin kuruluşundan dolayı mem -
nuniyetsizliğini bildirmiş ve kıraldan 

vaziyeti yeniden tetkik etmesini iste -
miştir. 

Mükreminle Hamza şimdiye koda~ 
25 ev ve apartman soymuşlar 

Vafd partisi şefleri, senatonun al -
dığı karardan çok memnundurlar. Na
has Paşa, bugün, adfilet ve milletin hu
kuku lehine büyük bir adım atılmııtır, 
demiştir. 

Muır IWdıselerinin Londradaki 
akisleri 

Londra, 4 (A.A.) - "Times" ga
zetesi muhabiri, Kahirede dünkü par • 
lamento toplantılarının cereyan tar.zı 

hakkında diyor ki: 
" Mebusan ve ayin meclisleri, dün, 

Nahas paşayı başvekaletten a.zleden, 
yerine Mohammed Mahmut paşayı ta
yin eyliyen ve parlamentoyu bir ay için 
tehir eden kıral emirnamesini dinlemek 
il.zere toplandı Her iki celse de çok gü
rültülü olmuştur. Yeni kabine azalan, 
toplantılarda hazır bulunmamıştır. Par
lamento reisi, emirnameyi okumak üze· 
re bir memura ipret eder etmez. bili -
hare söz alamıyacağından korkan Na
has paşa ayağa kalkmı~ ve söz istemiş
tir. Reis, Nahas paşaya sö.z vermemiş -
tir. Bunun üzerine şiddetli gürültüler 
olmuş ve bütün Vafd partisi mebusla -
n Nahas paşayı tutmuşlardır. Reis, bu 
gürültüler Ü.Zerine tribünlerden halkı 
ve gazetecileri dışarıya çıkarmış ve 
elektrik ziyasını kestirmiştir. Fakat ba 
.zı mebuslar, hemen deral birbiri ardına 
kibritler çakarak biraz ışık yapmışlar
dır. Bu esnada, Nahas Paşa, hükümet 
aleyhinde bir karar sureti okumuş ve 
bu karar suretine bütün Vafd mebusta
n iştirak eylemiştir. Reis nihayet, sa -
lonu bopltmak üzere polisin müdaha
lesini istemit ve pek muhtemel olarak 
kıral emirnamesi de okunamamııtır. 

ispanyada 
Slddetll kırı raımen 

Hakametçi ler 
Teruel klisesini 

zapdetti ler 

Geçenlerde şehrimizde bir hırsız 
çetesi, en geniş hayalle yazılmış bir 
.zabıta romanında bile rastladığımız: 

zaman orijinal bulacağımız bir şekil
de yakalanmıştı: Ispartalı bir vatan
daşın evinden gülyağı çalan hırsızlar, 
gene bu gülyağmm kokusu sayesin
de bulunmuşlardır. 

Polis : Ankarada .zaman zaman ve 
bilhassa tatil günlerinde yapılan hır
sızlıkların, odacı Mükremin ve sıvacı 
Hamzanın marifeti olduğunu tesbit 
etmiştir. 

On senelik çalışma: 
Karaoğlandaki saatçi dükkanı. do

kuz sene evci Koyunpazarındaki bil· 
yük manifatura dükkanını, bu şebeke
nin en belli başlı uzvu olan Hamza i
le arkadaşı Osman soymuşlardır. A
şırılan malları lstanbulda elden çı
kardıktan sonra parasını lzmirde ku
marda yemişlerdir. 

Gene Bendderesinde bir ermeni 
evini soyan ve bir ayakkabı içindeki 
1200 lira parayı çalanın da bu Hamza 
olduğu meydana çıkarılmıştır. 

Hamzanm bu suçları, kanunun 
koyduğu haddi aşmış olduğundan 

müruru .zamana uğramıştır. Fakat tah 
kikat, Ham.zanın ceza takiblcrini ge
rektiren birçok suçları olduğunu da 
meydana çıkarmıştır. Albay Şercfet
tinin evinden çalınan mücevherler 
ile birçok apartımanlardan alınan 

gramofon, elbise ve paltoların, Ham
zanın memleketi olan Kayseride sa
tılabileceğini düşünen emniyet di· 
rektörlüğü, adli büronun tecrübeli 
memurlarını derhal Kayseriye gön
dermiştir. Memurlar, Kayseri ve ci
varında yaptıkları araştırmalarda çok 
kıymetli eşyaları, değerinden çok dü
şük fiatlarla alarak şekillerini ve va
sıflarını değiştirip hırsız: malı oldu
ğunu bile bile satanlar ve yataklık ya
panları da Kayseri müddeiumumili
ğine haber vermişler ve müddeiumu
milik bunları tevkif etmiftir. Suçlu
lar Ankaraya getirilmiftir. 

Zabıta; bu şebekenin i•e başladığı 
ı;umıcu uuı:,urn:: ııı:aoaı Ol dll uut un •a-
kalarını tesbit etmiştir. Suçlular, ev
raklariyle birlikte dün cumhuriyet 
müddeiumumiliğine teslim edilmit
lerdir. 

iki ahbabın itbölümü: 
Mükremin - Hamza çetesinin asıl 

faal rolünü üzerine alan Hamzadır. 

Onun hıraızhğı kolaylıkla yapabilme
si için birçok imkanlar vardır. 0, her 
eve kolaylıkla girecek ve bu evlerin 

Barselon. 4 (A.A.) - Milli müdafaa kapılarını, bacalarını, pencerelerini, 
bakanlığı tebliğ ediyor: Teruelin mili- iç taksimlerini görebilecek sıfatlara 
ki hükümetine aid olan kilise binaa sahihtir: Boyacı, sıvacı, badanacıdır. 
dün sabah kıtalarımızın bir hücumu Hamza, herhangi bir eve girdiği 
neticesinde zaptedilmit ve kiliıeye he- zaman, o evi bir yandan tamir eder
men cumhuriyet bayrağı çekilmiştir. ken veya çeşidli olan sıfatlariyle ala
Bu binada mukavemete devam etmek- kah işleri yaparken, bir taraftan da 
te olan iailerden bir kısmı esir edilmiş- oraya nasıl girebileceği planını ha.zır
tir. Diğerleri kaçarak civarda bafka bir larmış. Hatta, ba.zı sağlam kapıların ki
binaya sığınmıılardır. Bulunan ölüler litlerini şöyle hafif oynatıverirmiş. 
arasında açlıktan ölen birkaç çocuğun ki, içeri girmek istediği .zaman zor-
cesedi vardır. luk çekmesin •.. 

Banelon, 4 (A.A.) - Milli müdafaa Asıl mesleği kapıcılık olan Mük-
nezareti tebliğ ediyor: remin, Hamzanın söylediğine göre 

Konkud'da Teruel istikametinde a- "kapı beklemekten .ziyade kapı açma
silerin yaptıkları bir hücum tardedil- sını,, bilmektedir. Bazan büyük par
miştir. tiler olduğu .zaman, Ham.za arkadaşı

soygunculuktan hep Mükremine yap
tırmıştır. 

Buna mukabil Hamza sicilli bir ku· 
marbazdır: Hırsızlığı planlı ve sis
temli bir meslek haline koyuşu ve se
nelerden beri bir türlü ele geçmeme• 
leri, ikisinin de bu ibtilalarının vcnnit 
olduğu bir dikkat inisiyatifi neticetıi 
olsa gerektir. 

Son zamanlarda Hamza, Mükremi • 
ne çalman eşyadan hiç hisse vermeme• 
ye ba~lamıştır. Mesela mühendis Bat 
Cevadm evinden 100 lira kıymetinde· 
ki fotograf makinesini Mükremin 
çalmış; fakat bundan on para almak 
nasib olmamıştır. Keza banka memu• 
ru B. Azminin evinden çalınan 180 li· 
ra kıymetindeki fotoğraf makinesini 
Ham.za kumarda 15 liraya satmıştır. 
Mükremin, bunlardan da bir pay al• 
mamıştır. 

İki hırsız, son zamanların en mü• 
him partisi olarak aşırdıkları kıymet• 
li bir kürkü birisi vasıtasile Yozgada 
göndererek sattırmışlardır. Fakat 
Hamza bundan da Mükrcmine hiç bir 
para vermemiştir. 

Son seneler içinde satılan 100 par• 
ça kadar eşyadan Mükremin hiç bir 
şey alamamıştır. Hamza, yükte hafif 
pahada ağır ne varsa hepsini bir gü• 
nün içinde satar ve doğruca kumar 
masasına koşarmış. 

}' oksıdluk: 
Birisi kapıcı, diğeri de bir aanat 

sahibi olan bu iki yaman hırsız; ele 
gesirildikleri .zaman gayet zavallı bir 
halde idiler. Hamza açtı ve cebinde 
bir kuruş bile çıkmamıştır. Mükre
minde ise yalnız bir yirmi beş kurut 
bulunmuştur. 

İki hırsız yakalanmaktan korktuk· 
ları için ellerine ne geçerse hepsini 
derhal satıyorlarmış. Bunları, o kadar 
ucuz satıyorlarmış ki, bu vaziyette 
derhal müşteri bulmak kabil oluyor· 
muş. Bu kadar senedir, bunca aranma• 
tara rağmen ele geçmemelerine sebcb, 
bütün muhitlerine tam bir iti.n)ad his
si vermis olmalarıdır. İkisini tan•
yanlar yakalandıkları gün hayret et-
mişler ve dürüst tanıdıkları bu insan• 
ların, hırsız olacaklarına asli ihtimal 
vermemişlerdir. 

Çok garib bir hal olarak, bu iki hır
sız suçları bütün delillerile ortaya a• 
tıl;nca ağlamaya başlamışlardır. İkial 
de bu işten çoktan vaz geçmek istedik· 
terini, fakat birbirinden korktukları• 
nı söylemişlerdir. 

Çalınan eşyalar sahiblerine iade e • 
dilmektedir. Polis, iki hırsızın çaldık
larını tamamile tesbit etmiş gibidir. 
Bunlar satıldıkları yerlerde bulun• 
dukça ve getirildikçe sahiblerine ve• 
rilecektir. 

Bir odanın içi kadar emniyet ve 
huzuru yerinde olan başşehrin daima 
aranan bu güzel vasfını bozan bu 
kumpanyayı hiç beklemedikleri bir 
zamanda adaletin önüne çıkaran zabı· 
tamızı bütün şehir adına tebrik ederi._ 

Romanyanın dıs 
politikası 

(Başı 1. inci sayfada) 
ga hükümeti nezdinde teşebbüslerde 
bulunulması bekleniyor. 

Muela de Teruel bölgesinde cumhu- nı da beraber alır, evlerde beraber ça
riyet kuvvetleri ilerliyerek şehirde !ışır, planı da beraberce ha.zırlarlar
henüz mukavemet etmekte olan bazı mış. 
binaları zaptetmi9lerdir. Bir rakam: B. Goga h~bir ittifakı 

Şiddedi bir harb oluyor Mükremin - Hamza kumpanyası- bozmıyacak 
Bilbao, 4 (A.A.) - Teruel oniinde nm 'imdiye kadar soyduğu apart- Bükreş, 4 (A.A.) _ B. Goga Havaa 

muhabere şiddetle devam etmektedir. manlann ve evlerin sayısı 25 'i bul- ajansının muhabirine hiçbir ittifakı 
Sisten istitade eden cumuriyetçiler el- muştur. Bunlar, muhtelif semtlerde bo.zmıyacağını söyledikten sonra şu 
!erindeki bütün kuvveti muharebeye ve muhtelif kimselere aiddir. beyanatta bulunmuştur: 
sokmuşlardır. Fakat di.zlere kadar İki ahbab yakalanınca, suçu biri- .. _ Sadece yabancı memleketlerde 
yükıelen kar ve tipi cumhuriyetçilerin birinin üzerine atmışlardır. İkisi de Romanya için hissedilen sempatiyi ge· 
tank ve tayyarelerinin hareketine ma- biribirinden çekindiklerini sevmedik- nişletmek istiyoruz. Biz• Fransaya an
ni olmaktadır. Cumhuriyetçilerin yap lerini yalnız biribirinden ayrılama- anevi bağlan hiçbir zaman gevşetmi• 
tıkları bütün taarru.zlar püskürtül- dıklarını, çünkü haber verirler diye yeceğiz. lki memleket arasındaki dost• 
müttür. biribirlerinden korktuklarını söyle- luk aleyhinde bir tek kelime sarfetmi-

Fransı:z konaolosunu mişlerdir. yeceğim. Esasen bunu Delbosa da bu-
Sonra ikisinin de ayrı ayrı, fakat rada bulundug~ u zaman söylemittiın. 

tevkif ettiler · · b ğl b' ikisini de bıribirıne a ayan ırer Bugün Şotan'a gönderdiğim bir tel· 
Paris, 4 (A.A.) - Havas AJ'ansı- d dl · d M"k ı"n ayaştır er erı var ır. u rem · graita da aynı hisleri ifade ettim.,, 

nın Bayonne'den ög~rendigı~·ne göre, H k ma bazdır Beş altı "'"'ne 
amza u r • ""' - Hükümeıin akıbeti milletin Franko makamları lrun franaız konso- denberi kendisini içkiye tamamen 

losu ile diğer üç konsolosluk memurunu kaptıran Mükremin, Hamzanın bir o- reyine bağlı 
tevkif etmiılerdir • yuncağı olmuştur. Başbakan hi!;bir .zaman diktatörlü· 

Öyle zannediliyor ki bu fransız Her hıraı:zlıktan aonra ğün memlekete girmesine müsaade et-
memurlarının tevkifi eski İrun mevki miyeceg· ini ve ana kanunun çerçevesi 

Kolet'ı"n k""'"'"ı olan M. Triko, sor bı'r rakı ,.,,· "'"a/etı' • ~ kumandanı olup •imdi Franaada mev- "'J • kinde çalı!Ulcag~ ını söylemiştir. Yeni 
gu hakiminin suallerine verdiği cevab kuf bulunan bin~p Troncoso'nun tah- Hamza; usta bir hırsız olarak alış - s~çim yapılacak ve hükümetin akibeti 
larda bir gün Kolet'in bacağı sarılı ola tırdığı ve eli her şeye yatan, mesela mı"llctı"n reyı'ne bağlı kalacaktır. Bazı 

S b liyesini temin için bir mukabele olarak 
rak yanına geldiğini söylemiştir. .e .e yapılmıştır. bir sokak kapısını gayet çabuk ve pa· gazetelerin kapatılması romen gazete-
bini sormuş ve Kolet ona, La Vul.zı vıl· tırdısız açan, ayağının ucuna basarak lerinin romanyalılar tarafından yazıl-
liaında geçen §iddetli bir münakaşadan ~ Çe b l aıes çıkarmadan bütün evi dolaşabilen, ması arzusundan ileri gelmektedir. 
sonr2 Vaydman'ın kızarak kendisin" • m er ayn'ın sulh planın- yüksek yerlerden atlayan, iyi koşan 
kovalamıı ve arkasından ateı ederek lan Londra'nın malumatı yok! ve çok yük kaldıran MUkrcminin ak- Çekoslovakya yahıulilere kar~ı 
bacağından yaralamıt olduğunu söyle- j Londra, 4 (A.A.) - Resmi mahfil- şamcılığını senelerce istismar etmi§- tedbir alnuıdı 
mittir. Bu beyanat il.zerine adliye beki r, Pariste çıkan Entransijan gazete- tir. Belgrad, 4 (A.A.) - Romen yahu-
mi Kolet'i muayene için gönderilmiş ~i tarafından Çemberlayn'e atfedilen iyi bir parti vurdukları zaman dilerinin Yugoslavya'ya muhtemel bir 
ve hakikaten kadının bacağında kapan "sulh plim" hakkında malOmatları ol- Hamza Mükr::min bir rakı .ziyafeti muhaceretine kar§ı hükümet resmen 
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................ Resmi Gazete -, 
DstDlfil$alhD©ıro 1 

Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 

kanunları, nizamnameleri ve tamimleri bulacaksmız 

-5- Çeviren: Nurettin ARAT AM Kararnameler Çinliler eski yumurtaları bir nevi 
konserve halinde saklarlar 

Bunun üzerine o : 

- Tabii, der, bizim elbiselerimizi 
yadırğayorlar. 

Halbuki bu sözü, söyliyen adamın 
bu köpekler hakkında hiç bir fikri 
yoktur. 

Ben cevab veririm : 

- Haytr, öyle değil; bir çinli tıpkı 
bizim gibi giyinip de buraya gelse bu 
köpekler havlamazlar. Bu köpekler, 
bizim kokumuzdan hoşlanmadıklarz 
dçin havlıyorlar. Bizi tilki sanıyorlar; 
yabud da cebimizde fenalanna giden 
bir koku bulunduğunu mu zannediyor
lar nedir? Ben, bu kadar köpek sevdi
ğim halde 25 senedir, bu köpekleri bir 
türlü. kendime ısındrramadım. 

Bir avrupalı ve amerikalılar, sene
lerdenberi et yediğimiz için, galiba, 
fena korkuyoruz. Yalnız pirinç, arpa, 
lahana ve balıkla yaşıyan çinliler de 
ise bu kadar ağır bir koku yoktur. 

Bu izahlarım, çok defa, ziyaretçile
rime makul görünmüştür. 

Çinliler, insanın yüzüne kendi alay
hinde pek rıöz söylemezler; fakat ba
na bizim fena ve ağır koktuğumuzu 
ıöyliyenler oldu. Çinliler, bir ingili
zin her gün muntazaman banyo etme
sini, onun esasından kirli yaradılmış 
olmasına hamlederler. Gerçekten, ben 
de Amerikada bulunduğum zaman 
nordik ırka mensub insanların kalaba
lık bulundukları yerlerde böyle ağır 
bir kolcuyu ben de hissettim. 

Nevyorkun yer altı trenlerinde bu 
kokuyu kokladım. Bu koku, ilancılık 
ileminde sevişmeye ve ticaret işlerine 
zarar veren bir şey telakki edilmekte
dir. Uzun seneler Çinde kaldığım için 
insanların böyle koktuğunu unutmuş
ıum. 

Şunu da söyliyeyim ki bu koku hu
ıusunda kadınlarımızla erkeklerimiz 
arasında da fark yoktur. Çin köpekleri 
Jcan ter içinde kalmış bir yabancı er
Jcek kadar sürmüş, sürüştürmüş bir ka
-t,.,a da havl::ır.l::ır <"nlc ~h CTımc ve 
güzel kadınlarla köylere gittim; kö-
peklerin bunlara ses çıkarmryacağmı 
zannetmiştim. Fakat daima bu zannrm 
boşa çıktı. Bufalolarda avrupah ve a
merikalılara k~rşı böyle davranırlar. 

(;inlilerin yemekleri : 

Çinliler ufak köpek balıkları, kuş 
yuvası çorbası ve eski yumurtalar yer
ler. Bütün bu yemekleri ben de yedim. 
Hoşlandığımdan değil; fakat ev sahib
lerime hoş görünmek için yine de önü
ı:ne koyarlarsa yiyeceğim. 

Çinliler, eski yumurtaları bir nevi 
turşu halinde muhafaza ederler. Bun
lar ziyadesiyle katılaşır. Bunun tadr, 
tuhaf bir peyniri andırır. 

Bir defa bu yumurtalardan Sandviç 
yapmış, içine biraz da hardal sürmüş 
ve bir dostuma ikram etmiştim. Bu zat, 
aondviçten hoşlandı. Nihayet iki parça 
ekmek biribirinden ayrıldıktan sonra 
bunun neden yapılmış olduğunu anlı
yabildi. Bunun lez~eti tuhaftır; fakat 
ikrah verici değildir. 

Biraz Hamburg peynirini, biraz da 
lskoç viskisinin çaşinisini hatırlatır. 

Mukaddes pilav kabı: 

Çinliler, hiç kimseyi yaşamak hak
kından mahrum edecek derecede mah
vetmeği arzu etmezler, Böyle bir hare
kete "mukaddes pilav kabını kırmak,, 
adı verirler ve bunu yapana yamyam 
nazariyle bakarlar. Buhran esnasında 

mıştı. Hapse giren matbaacı için bir a
vukat tuttum. Kendisini hapisten kur
tardım ve tekra; işe aldım. 

Oku,,,.a yazma bilmiyen 
çinliler : 

İstatistiklere göre çinlilerin çoğu o
kuma yazma bilmez. Bu vaziyete ba
kıp da çinlilerin ahmak bir ırk olduğu
nu sanan yabancılar yanılırlar. Oku
ma yazma bilmiyenler, buna ihtiyaç
Jıissetmiyenlerdir. Sonra Çin alfabesi 
de dünyanın bütün alfabelerinden 
zordur. 

Tuhafı şudur ki Çinde çıkan ingiliz
ce gazeteleri çoğu ingilizce bilmiyen 
Çinliler tarafından basılır. Ben daima 
çin matbaalarında çalışan çinli linotip 
operatörlerine hayran olmuşumdur. 

Bunlar, hiç İngilizce bilmedikleri hal
de makinelerinin başına geçip müsvet
deleri süratle dizerler. Bu, yalnız İn
gilizceye münhasır kalmaz; fransızca. 
almanca, rusça da dizerler. Bunu yapa
cak avrupalı operatör, pek az bulunur. 

Tabii, dil bilmediklerinden dolayı 
sunturlu yanlışlar yaparlar. 

Karanlık işler 

Bir çok yabancı müşabidler, Çinli
lerin namuskarlıklarını tecrübe et
mişlerdir. Çine giden ilk tüccarlar 
şu sözü söylerlerdi : 

- Bir Çinlinin verdiği söz, sened 
kadar muteberdir. 

Fakat bir çokları da size aldatma 
ve dolandırma hikayeleri anlatabilir
ler. Yukarıdaki söze mukabil şimdi, 
"Çinlilerin verdiği senedin de hiç 
kıymeti yoktur." Diyenler çoktur .. 
Bu iki türlü sözün de izahı şöyle 
milmkün olabilir : Çin de, her mem· 
lekette olduğu gibi, namuslu adam
lar da, namussuz adamlar da vardır. 

Ayni zamanda örücülük de eden 
Çin ipekçileri, bütün dünyanın de
mesek bile, Çinin en eski tüccarları
dır. Cilo.ld.i 1sa.nın doğ:umundan bin
lerce yıı once başlarmş oıan ou sanat, 
orada hiç fasıla vermeksizin bugün 
de devam etmektedir. Bunlar daima 
sağlam mal yapmışlardır. Mallarının 
standardı yüksektir. Bundan on yıl 

öncesine kadar Japonlar ihraç edecek 
ipekli yapamıyorlardı. Ondan sonra 
yabancılardan ipeklerinin suni suret
te ağırlığını artıran usuller öğren

miş ve tatbika başlamışlardrr. Çinli
ler ise bu türlü hilelere asla, tevassül 
etmemişlerdir. Çinliler bir ipek tüc
carı malından bir parça koparıp bir 
fincan tabağında yakmaktan pek hoş
lanır. Halis ipek yanınca hiç kül bı
rakmaz. Eğer içinde bir karışıklık 

varsa o zaman bu, kalan külden belli 
olur. Çin ipeği halis olduğu için u
zunluğuna göre değil, tartı ile satılır 
ve muteber mağazalarda bunun fiyatr 
üzerinde fazla münakaşa olmaz. 
Gümüş üzerine iş yapan kuyumcu

lar da Çinin çok eski esnaflandır. 

Bütün gümüş işlerinin üzerinde onu 
yapan dükkanın damgası görUlilr. 
Çinliler bu damgalara eski paralar ü
zerindeki yazrlar kadar kıymet ve e
hemiyet verirler. Bir kuyumcu, ne 
kadar eskimiş olursa olsun, kendi sat
trğı malı, sattığı fiyattan pek az ek
siğine her zaman geri alrr. Çin zen
ginlerinin evi gümüş kutular, gümüş 
vazolarla "doludur. Bunlar, yalnız ev
leri süslemek için almmaz. Günün bi
rinde kolayca paraya tahvili de müm
kün olduğu için alınır. 

Türk parası kıymetini koruma 
12 numaralı kararname hakkında 

Madde 28 - Sergi ve panayırlara mal ı baliğin transferinin suret ve zamanı icrası 
gö.nder~c.e~leyl!1 yer kiraları .v~ rekllm ve- her ~ene umumi döviz vaziyetine nazaran 
saıre gıbı ıştırak masrafları ıçın talep ede- Malıye vekaletince tayin olunur. 
cekleri döviz müsaadesi, alakadarlar tara- Madde 32 - Umumi, hususi ve mülhak 
fından verilecek beyanname ve işin icabı- büdeclerle idare olunan resmi devairle me-
na göre talep olunacak evrakı mi.isbite üze- nafii umumiye hadim müessesattan bulun
rine kambiyo murakabe mercilerince veri- duğu kanunen tanınmış olan müesseseler ve 
lir. sermayesinin nısfından fazlasında devletin 

Madde 29 - a) Döviz murakabesi ikame iştiraki bulunan şirket veya müesseseler ta
edip de Türkiyeden memleketlerine yapı- rafından : 
lan idhalatın dövizlerini vermiyen memle- A - Memuriyeti muvakkate ile gönderile
ket!er ile ülkesi dahilinde Tiirkiyeden gire- cek memur ve müstahdemlere (kuriyeler 
cek malların ithalini men etmiş olan mem- müstesna) döviz mezuniyeti verilmesi icra 
leketlerden Tiirkiyeye gelen eşya için dö- vekilleri heyetinden karar istihsaline müte-
viz overilmez. vakkıftır. 

Bu memleketler mallarını Türkiyeye it· Kuriyelere verilecek kambiyo miktarı 
hal etmek istiyenlerden malların türk para- merciinden verilecek vesaike istinad eder 
sile tutarının Merkez bankasına tevdi edil- B - Memuriyeti daime ile gönderilenle;e 
miş olduğuna dair vesaik ibraz etmiyenle- esnai seyahatta yapacakları zaruri masrafla 
ı in malları gümrüklerce memleket dahiline ra mukabil mensub oldukları daire ve mü
ithal olunmaz. esseselerden getirecekleri vesaike istinaden 

Bu suretle Cumhuriyet Merkez bankası- bir ayhk maaşları nisbetinde ve kambiyo 
na yatırhmış olan paralar ancak o meml~- murakabe mercilerinin vizesiyle döviz ve
ketlere idhal edilmek üzere Türk mah mil- rilir. 
bayaası hususunda kullanılabilir. . . .. C - Tahsil, tetkik ve, tetebbü için gönde-

b) Ülkesi dahiline giren mallar ıçın YUZ• rileceklere muhtelif ecnebi memleketlerin 
de muayyen bir nisbette döviz veren. mem- hayat pahalılığına göre maarif vekaletince 
leketler muvarcdatına karşl aynı nısbettc tayin olunacak hatlar dairesinde ikamet 
döviz ita olunup mütebaki kısmı için A fık· masrafları ve sair masrafları için muktazi 
rası mucibince muamele olunur. A döviz kambiyo murakabe mercilerinin me-

c) Haklarında A ve B fıkraları ahk~ı zuniyetiyle verilir 
tatbik edilecek memleketler isimleri ~alı- • 
ye ve lktısad vekile~leri tarafından mu~te-
reken tesbit ve kambıyo murakabe mercıle-
rince bankalara tebliğ olunur.. .. 

d) Navlun, sigorta ücretı, komuysyo_n 
ve saire gibi herhangi bir bizme~ .mukabı
linde verilen ücretleri serbest dovızle ver
miyen memleketlerin bu kabil alacakl.~rına 
karşı aynı surtle mukabele olunmak uzere 
bu alacaklar Cumhuriyet m.e~kez bankasın-
da bloke bir hesaba kaydedılır. . 

Madde 30 - a) 1ııletmekte oldukları sı
gorta branşları üzerinden (hayat kısmı ha
riç) reasürörlerine tediyeye mecbur olduk
ları miktardan ancak har!ç memlek~tlerden 
aldıkları sigorta muamelatından miltevelli.d 
serbest dövizlerin sarfına mezuniyet verı-

lir. A dT 
Bakiyesi memleket dahil~nde pl~.sc: e ı ır 

ve işbu plasman gelirlerinın de dovız ola
rak ihracına müsaade olunur. 

b) İ§letmekte oldukları si~orta branşları 
rüzerinden (hayat kısmı harıç) retrosesyo7 
nerlerine tediyeye mecbur ~~d~kları gayrı 
safi primin yüzde 3,5 unun do:-'ız olarak t~
diyesinden sonra kalan ~akıyeden har~ç 
memleketlerden aldıkları sı~.o~ta ~uamela
tından mütevellid serbest dovızlerın sarfı-
na mezuniyet verilir. . . 

Bakiyesi memlekc~ dah~li.nde pla.~e. edılır. 
Ve işbu plasman gelırlerının de dovız ola-
rak ihracına müsaade edilir. . 

,. \ H;av<>t ..ı.,.a..+<> muamelatile uğraşan sı-gona ~ırKeuenııw...-....,.,. .. ,., ___ • .. . • . 
mek zaruretinde bulundukları dovızler.ı.n 
ihracına müsaade edilir. 

Ancak bu miktar kanunu mahsusla te&~k
kül eylemi$ Milli Reasürans Türk Anonım 
Şirketi hissesi çıktıktan so!'~a ~er m~.ame~e 
için kalan miktarın 2000 A~ıkı ~.ın) Turk l_i
rasını tecavüz eden meblagı muemmene aıd 
sigorta primlerine inhisar eder. Aynı ~ü
küm ve miktar sırf reasürans muamelitıle 
i;ıtigal eden şirketlere dahi şamildir. . 

Ancak bu hüküm Milli Reasürans Şır
ketinin tesisinden evelki ırıuameleler hak
krnda 4000 liranın fazlası için tatbik olu
nur. 

d) Türkiye hududları dahilinde çalx~~n 
ıigorta şirketlerinde sigortalı olup da Tur
kiye hududları dahil veya haricinde hasara 
uğrayan mallara aid dövizleri müteneffii 
hariçte bulunduiu takdirde serbest dövizle 
ödenir. 

1 Bu gibi tediyat, kliring hesapları ile der
hal yapılması mümkün olan ahvalde kliring 
yolu ile icra olunur. Şu kaı:Iar ki kliring va
ziyetleri dolayısile iııbu tediyatm derhal 
yapılması mümkün olmadığı takdirde bili\ 
teahhür serbest döviz mezuniyeti verilir. 

e) 1 - Tiırkiyede çalışan reasiırans ve si
gorta şirketlerinin Türkiye haricindeki şir
ketlerden reasürans ve retrosesyon tariki
le almış oldukları iıılerin peşinen tediye e
dilen hasarlarına aid tazminat miktarları
nın, 

2 - Türkiyede çalışan reasürans ve sigor
ta ııirketlerine io veren Türkiye haricinde
ki $irketlerin, üç aylık hesap devreleri ne
ticesinde alacakları tahakkuk ettiği takdir
de işbu alacaklarının, 

3 - Reasürans ve retrosesyon mukavele
namelerine tevfikan sene sonunda yapılan 
kar v~ zarar hesabının Türkiyedc çalışan 
şirketlere bırakmış olduğu safi kar üzerin
den Türkiye haricindeki iş veren ııirketlere 
isabet eden temettülerin, 

Serbeıt dövizle tediyesine kambiyo mu
rakabe mercilerince müsaade olunur , 

f) 1 - Mevzuları itibarile umumi sigorta 
§artları dahiline girmeyen ve mahiyeti iti
bariyle hususiyet arzeden rizikolarla, 

(Sonu var) 

i LAN 
Müflia ........ L. ak ~ taY 

fabrikası türk anonim 

ıirketiifl&I idaresinden 
1 - Açık artırmaya konulan şe

yin cinsi : Uşak da bahçeler arasında 

kain malumülhudut sekiz bin metre 
murabbaı arsa üzerinde dört bin met
re mikabı inşaatı havi eski (Hacı Ge
dik) fabrikası şimdiki adıyla (Uşak, 
~yak fabrikası) türk anonim şirketi, 
şayak, çulaki, ve hah iplikleri fabri
kası bir yıl müddetle icara verilece
ğinden 27 birinci kanun 937 tarihin
den itibaren bir ay müddetle açık ar-
+T......,..Ot9'D ~---,. .. -._.,._ 

2 - Fabrikada mevcud makine, a-
Iat ve edevatının başlıcaları şunlar

dır: 
1 adet 150 beygir kuvvetinde bu

har makinesi çift silindirli, bir adet 
buhar kazanı, 1 adet elektrik tesisatı 
tamamen mevcut, 1 adet toz çarkı, 1 
adet şeytan çarkı, 3 adet çelik tarak, 
ı adet dört bobinH 120 fitilli ince ip
lik için tarak, 3 adet tarak kırkar fi
tilli, 2 adet 300 iğli seyyar vargel, 1 
adet 260 iğli seyyar vargel, 1 adet 
20<l iğli seyyar el vargeli, 2 adet çöz
gü dolabr, 3 adet son sistem Şönher 

dokuma makinesi dokuz mekikli, 1 a
det ingiliz çakarı dokuma makinesi 
dokuz mekikli, 1 adet ingiliz çakarlı 
battaniye makinesi dokuz mekikli, 8 
adet ingiliz dokuma makinesi tekme
kikli, 6 adet •Avusturya tek mekik in
ce kumaş ve pamuklu dokuma maki
nesi, 1 adet ütü makinesi, 1 adet ma
kas, 1 adet hav ve fırça, 1 adet link, 
ı adet yıkama, 1 adet süzgeç, 1 adet 
battaniye havı için şardon, 1 adet de
mirhane bütün teçhizatiyle, 1 adet 
marangozhane bütün teçhizatiyle, 

Ayrıca müdür odası, katip ve bek
çilere mahsus odalar, yapak ve şayak 
depoları, odun ve kömür depolarını 
havidir. 

3 - 6 adet ince kumaş dokuma 
tezgfilıları hariç olmak üzere ayda 
6000 metre şayak çıkarabilecek kabi
liyettedir. 

Elbise ve kaput alınacak 
Ankara Emniyet Mücl'ürlüğünden: 

Cinsi Adet takım beherinin m uhamınen Teminatı 
fiatx 

Sivil elbise 
,, kaput 45 

135 
Lr. 
22 
22 

Kr. 
00 
00 

Lr. Kr. 
223 00 

75 00 
İhale günü: 12 - 1 - 938 çarşamba 
günü saat 16 da 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı sivil elbise ile palto 27-12-937 tarihinden 
12-1-938 tarihine .kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
yukarda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte Emniyet Müdürlil• 
ğünde toplanan komisyona gelmeleri. (4705) 3-7239 

. . _ V.ilôyetler 
• • ~ • <-ı.,. 

Pavyon inşası 
D. Bakır Nafıa Müdürlüğünden : 

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

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

name. 
D - Bayındırlık ve yazı işleri. 

genel ve fenni şartnameleri 
E - Bu evrak nafia dairesinde 

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

(2567) lira (32) kuruşluk muvakkat 
teminat vermek ve aşağıdaki vesikala
rı ibraz etmek lazımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmış 
inşaat müteahhitlik vesikası 

B - 937 yılma aid ticaret odası 

vesikası. 

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

(4766) 1--8 

Doğuın, çocuk bakım evi ve 
ebe mektebi yaptırılacak 

Balıkesir vilayeti daimi encüme
ninden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Balıke
sir merkezinde yapılacak "doğum ve 
çocuk bakım evi ve ebe mektebi,. bina
sıdır. 

2 - Eksiltme 6. 1. 938 perşembe gü
nü saat 15 te Balıkesir hükümet bina
sında encümeni vilayet odasında ka
palı zarf usuliyle xapılacaktır. 

3 - Eksiltme ~artnaınesi ve müte
rerrı evraıc vııayt:t: nana o<nı t:ıııJuut: 

ve encümen kaleminde görülebilir. 
4 - Eksiltmeye girmek için istekli

lerin 5340 lira 74 kuruş muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa Vekaletin -
den 1937 yılı için alınmış yapı müte
ahhidliği vesikası ibraz etmesi lazım-
dır. · 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri muk -
tazidir. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (8465/4657) 3 - 7141 

Şose tamiri ve beton arma 
köprü yaptırılacak 

Bolu Naha Müdürlüğünden : 
Bolu - Düzce yolunun 22 + 650 -

40 + 819 uncu kilometreler atasında 

10218 lira 93 kuruş keşif bedelile ya -
pılacak üçü 2.00 ve biri 1.00 ve biri 6.00 
metre açıklığında beton· arme kapaklı 
menfez ve beton arme köprü ile 11261 
metre uzunluğunda hazır kırma taşiyle 
esaslı şose tamiratı 2490 sayılı kanu
nun 40 mcı maddesi µıucibince 17 / 12/ 
937 tarihindeı;ı itibaren proj~ ve evrakr 
keşfiye ve fenni ve hususi şartname -
leri ve ilk ilan şeraiti dahiilnde bir ay 
içinde pazarlığa çıkarılmış olmakla 
ehliyet vesikasını haiz olanların Bolu 
nafıa müdürlüğüne bu müddet zarfın
da müracaatları ilan olunur. (8549/ 
4695) 3 - 7231 

·Kazalar· 

kopyesini bedeli mukabilinde İstl'ln• 
bulda Galatada Selanik bankası beşın· 
ci katta mühendis Hasan Haletten ala• 
bilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklet 
%7,5 teminatları tutarı (1024) lira (18) 
kuruşluk muvak}<at teminatlarını ve 
1937 yılına aid nafia vekaletinden alın· 
mış müteahhitlik vesikasını veya bU 
nevi işleri muvaffakiyyetle başardığı· 
na dair kanaat bahş vesaiki ve ticaret O" 

dası vesikasına 2490 numaralı kanu• 
nun hükümlerine göre ihzar • ederek 
teklif mektubunu ihtiva eden mühür· 
1ü bir zarf içinde ihale saatinden bir 
saat evvel belediye reisliğine göndc;r• 
meleri lazımdır. ~ 

6 - Postada vaki gecikmelerden 
mesuliyet kabul edilmez. ( 4696/8550) 

3-7230 

Depo yaptırılacak 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden: 
1 - Taşdelen menbamda mevcud 

hangara ilaveten yapılacak şişe dep~ 
ları, makine ve kazan depolan ve su 
depoları (24,595) lira (90) kuruş be· 
deli keşfi ile ser'idepri üzerine 
5-1-938 tarihinden 20-1-938 tarihine 
kadar 15 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait şartname, pro• 
jeler ve mukavele ve yapılacak inşa
atın nev'i ve cinsini gösterir hulbai 
keşfiye 20-1-938 akşamı saat 17 ye 
kadar İstanbul Vakıflar Başmüdür .. 
lüğü Başmimarlığından 123 kurug 
mukabilinde alınabilir. 

3 - İhale 21-1-938 cuma günü sa• 
at 15 de Kadıköy Vakıflar Müdür• 
lüğünde uygun fiat verene Vakrflar 
Umum MüdürlUğünden istizan edil· 
mek şartiyle yapılacaktır. Zarflar i
hale saatmdan bir saat evvel makbu.s 
mukabilinde komisyona verilmiş ola• 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girmek istlyen
ler (1900) liralık teminatı muvakka• 
+-. .,,._.,..,...;:"'; R"'a..ı.1 .. ~ ... Umı..-...ı-1 ... Mtı'1n.,.,,.. 

ltiğü veznesine teslime mecburdurlar.. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyen• 

ler Mimar veya mühendis olmaları vo 
buna benzer (25.0<lO) liralık i~lcri e
yi bir surette yaptıklarını isbat ede· 
cek Bayındırlık Bakanlığmm vesika· 
larım Istanbul Vakıflar Başmüdür· 

lüğü Başmimarhğına göstererek ay• 
rıca vesika almaları meşruttur. 

(12) 1-88 

Ankara Vi 16yeti • 

Ankarahların 
dikkat nazarlarına 

Ankara Valiliğinden: 

Hacı kadın deresi, baraj, Solfaaol. 
Karaağaç, Araplar, Kayaş, Yilreğil 

davulcubağları, imrahor, Esatlar, 
Çankaya, Dikmen, Balkat, Orman 
çiftliği, Etlik köy ve mevkileri çev· 
resinin içindeki saha ziraat mücadele 
mıntakasıdır. Bu sahada bulunan a
ğaç sahipleri 2905 No. lu kanuna tev• 
fikan aşağıdaki mücadele vazifeleri
ni yapmakla mükellef tutulmuşlardır. 

1 - Söğüt ağaçlarının taç kısımlan 
gövdeden itibaren 1-1.5 karış yukarı· 
dan budanacaktır. (Geçen sene bu şe
kilde budanananlar müstesnadır). 

bir defa müşterilerimizden çinli bir iş 
sahibi, memurl~rına para tam ücret ver 
miyecek bir hale gelmişti. Buna çare 
olmak üzere ne yapabileceğini başlıca 
memurlarına danıştı. Onlar, en ehliyet 
siz memura yol vermek teklifinde bu
lundular. Adam bunu kabul etmedi. 
Bunun yerinde en işe yarıyan memuru 
çıkarmak fikrini ortaya attı. Bunun 

Çinlilerin başka işleri pek düzgün 
değildir. Bir defa bir Çin dergisine 
bir krem ilam verecektik. Bu dergi, 
bize gönderdiği mektubta 30.000 ka
uxn okuyucusu olduğunu bildiriyor
du. Bunun üzerine tahkikat yaptık. 

Bu derginin ilan sahiblerine gönder-

2 • Mevzuları itibarile umumi sigorta 
ııartlan dahilinde bulunan ve mahiyetleri i
tibarile de hususiyet ar:ı:etmediği halde si
gorta mebalii:i ve tehlike derecelerine göre 
umumi reasürans inukaevlelerind münderiç 
azami limitler fevkinde kalan rizikoların, 

Sigortalarına aid dövizler serbest olarak 
verilir. 

g) Si&orta muamelii.tmdan mtitevellid dö
viz müsaadesi ancak si&orta §irketlerile re
asıirans 'irketlerine verilir. 

4 - Fitiller dokumalara kafi ip- . 
likten fazla olarak ayda tahminen bin 
liraya yakın halı levazımı nesciyesi 
imal eder. 

Elektrik santrah 
yapılacak 

2 - Üzerlerinde kabuklu bitler bu
lunan akasyalar keza söğütler gibi 
budanacak ve kesilen dallar yakıla
caktır. Kalan dallarla gövdenin bir 
karışlık kısmı gözlere zarar verilmi
yecek şekilde bir paçavra ile siline
cektir. Yollardakilerden de sahipleri 
mesuldürler. 

8ebebi de şu idi: Ehliyetsiz memur, 
bu buhran zamanında açıkta kalrrsa 
iş bulamaz, mahvolurdu. Halbuki muk
tedir olan nerede olsa ekmeğini çıkara 
bilirdi. 

Bir zamanlar, Şanghayda bir gazete 
çıkarıyordum. Bu sırada matbaacıların 
greviyle karşılaştım. Bunlardan birisi 
gazete satan bir çocuğu tutmuş, elin-

deki bütün gazeteleri parça parça ede
rek yere atmıştı. Ben de bu adamı tev
kif ettirmiştim. Hakim de bu adamı do 
kuz ay hapse mahkum etmişti. bu hü
küın üzerine adamın bütün ailesi bana 
geldiler. Madem ki adamı ben hapse 
mahküm etirmiştim. O çtkıncaya ka
dar onların pilav kaplarını doldurmak 
benim boynumun borcu idi. Bunun ü
zerine· aylarca bu aileye ben bakmış
tım. Bu sırada grev hareketi de yatış-

diği nushalardan başka hiç tirajr 
yoktu. İş bu kadarla da kalmıyordu. 
Derginin esas metinleri asla değişmi
yor, yalnız aydan aya tarih ile ilan 
sayfalarını ve kapağı değiştiriyorlar
dı. 

Bunu neşredenler, bütün ilftnlarını 
yabancılardan aldıkları için onların 
Çince okuyamıyacağını biliyorlar, 
ondan dolayı böyle davranıyorlardı. 
Biz de Çinde iş yapan bir çok müşte
rilerimizden zaman zaman, 30.000 sa
tan bir dergide rakiblerinin ilanlar 
bastırdıkları halde bizim böyle mü
kemmel bir vasıtadan istifade etme
diğimizden şikayet eden mektublar 
alırdık. 

İhracat ticareti işlerinde Çin tüc
carlarının hareketleri çok çapraşık 

ve karanlıktır. Aşağıki misal bunu 
izah edebilir. 

( Sona var) 

h} Sigortaya müteallik döviz müsaadele
ri yalnız, Ankara, İstanbul ve İzmir kambi
yo murakabe mercilerince her üç ayda bir 
verilir. Ancak D fıkrasındaki döviz müsa
adeleri işbu müddet kaydına tabi değildir. 

Madde 31 - Tiirkiyede icrayı faaliyet e
den yerli ve ecnebi şirketlerin hariçte bu
lunan hlsedar ve hamillerine tediyesi icab 
eden hissei temettü veya faizin miktarı ile 
bunlara tekabül eden kambiyo ihtiyaçları 
şirket heyeti umumiyesinin tasdikma ikti
ran etmiş meclisi idare raporlarının kambi
yo murakabe mercilerince tetkiki suretile 
tesbit olunur. Bu suretle tesbit olunan me-

......... DAVET ........... = -
: İstanbul Yüksek İktısat ve Tica-E -: ret mektebi mezunları cemiyeti : 
: 15-1-938 cumartesi günü saat : 
~ 15.30 da Halkevinde toplanacak : 
: senelik kongreye bütün arkadaş- : 
5 ların gelmesini diler. 1-95 E 
'=iı ıııııı ı ı ı ıı ııııı ııııııııı ı ııı ııııı ı ııi=' 

5 - Bir yrllık icar bedeli muham
meni 12000 on ikibin liradır. 

6 - Fabrikanın icarına aid şart
name Uşakta pekmez hanında 3 nu
marada bulunan iflas idaresinden be
delsiz olarak alınır. Talep vukuunda 
dışarıya gönderilir. 

7 - Açık artırma ve ihale 27 ikin
ci kanun 938 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 de Uşakda pek
mez hanında 3 numarada bulunan if
las idaresi merkezinde yapılacaktır. 

8 - Fabrikanın bir yıllık icarı 

açık artırma suretile yaprlacaktır. 
9 - Muvakkat teminat akçesi 900 

dokuz yüz liradır. 
10 - Bilumum vergi ve rüsum 

müstecire aiddir. 
11 - Daha fazla malUnıat almak 

için iflas idaresine müracaat olun-
ması ilful olunur. 1-94 

Sındırgı Belediye Rei&liğinden . • 
1 - Sındırgı kasabasmm elektrik 

tesisatının santral inşaatı ve ağaç di
rekler belediyece inşa ve ihzar edilmek 
şartiyle makine ve elektrik techizatiy
l·e şebeke ve teferruatı (13,655) lira 
(75) kuru§ keşif bedeli üzerinden ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Eksiltme 17-1-938 tarihinde sa
at 15 de Sındırgı belediyesinde encü
men huzurunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A- Proje 
B - Kıeşif cedveli 
C - Fenni şartname 
D - Mukavele projeısi 
E - Eksiltme şartnamesi 
F - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
4 - İstiyenler bu evrakı Sandırğı be 

lcdiyesinden görebilecekleri gibi birer 

3 - Bazı ağaçlarda görülen (ökse 
otu veya burç) adındaki tufeyli ne
batlar tamamen kesilip atılacaktır. 

4 - Bazı ağaçlarda içerisinde bin
lerce tırtır saklayan haşereler kış 

yuvaları vardır. Bunlar haşerenin 

yaptığı bir iplikle dallara bağlanmış· 
tır ve kuru bir yaprağa benzerler. 
Bu yuvalar toplanıp yakılacaktır. 

!kinci madde için mehil 20.1.1938, 
diğerleri için 31.1.1938 dir. Vazifele
rini yapmıyan]ar haJr1'rn..:ı.., kanunun 
hükümleri tatbik edilecektir. 

Mücadele hakkrnda izahat almak 
istiyenler Necatibey mahallesinde 
saylavlar sokağında Ferah apartıma
mnda mücadele müdürlüğüne müra
caat edebilirler. Müdürlüğün telefon 
No. su 2309 dur. (13) 1-87 
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H i K A Y E 
Rüya ve hakikat 

1 -- Rüya 
~azan: 'FRANZ 'HERCZEG Çeviren: Hikmet TUNA 

Gece yarısı ıdi; hafif bir tiy · ·1 I . 
akşamdan yatağına tm 

1 
evrı 1 e vugunü takib eden altı ay, bir bahar 

birdenbire korku • ~ad ış o an Magda sabahı gibi gelip geçmişti. Böyle bir 
nin sükuneti için~çınb.e ~yandı. Gece- şey düşünemiyecek kadar saadetleri 
kırmasından . d e.b. ır ınsanın hay- ter ve taze idi. Her gece sanki hala iki
masını and zıy: e ır ha~vanm ulu- si beraber mektebe gidiyorlar ve biri
ğına gel . ı~an orkunç bır ses kula- birlerine pencereden bakıyorlarmı' gi-

Birde ~·ş · . bi, ruyalar görüyorlardı. Uyandıkları 
bir 1~ ıre ~ecenın karanhğında da vakit rahat bir nefes alıyorlardı. 

can. ı ık, bır hareket başladı. Pen- Genç kadın ölil kocasının yanında 
cerelerın altında kızıl bir me•"'le ıı;. kl k b"' ·· b 1 · d' • 'i:"' ışı&ı uyu ar en utun un ar şım ı onun 
p~yda oldu. ~erdıvenlerden, ağır bir aklından geçiyordu. 
yuk taşıyan ınsanların iniltileri geli- Magda, :;adece ruya gördüğünü bili
y~rdu. ?n.dan sonra, her tarafı derin yordu; fakat buna rağmen, ona soğuk 
bı~essızlık ~a~ladı. bir teessür çökmü~ ve arkasından kara 

. . dm, ka.Ibının. çılgınca atışlariyle bir korku üzerine çullanmıştı. Uyan
bırlıkte sanıyelerı sayıyordu. Kımıldı- mak istiyor, onu arzusu hilafına alıp 
yamıyordu: .. ne düşünebil~yor; ve ne sürükliyen sisli bir akıntı ile mücade
de konuşabılıyordu. Ona bır şeyin ol- le ediyordu. Fakat her defasında bit
duğu hissi hakimdi. kin bir halde çöküyordu. Nihayet bu 
İfade edilemiyen acı bir h!dise ol- şaşkınlık arasında dua etmeğe başladı. 

muştu. Çırpınıp duran kalbine, yüzler- "Yarebbi benim şiındi ruhumu sar-
,.,. J,Hnlul, '"'"\r:ır h " l'lr 'b' tl ,' • • • nan v bir d ha t R •1 ı: k 1b 1ı:r1 \. cu a- s;:ın ~evlenn hf'ncıın1 rnv:ıva tebdil et. 

a am1n a ı olmıyan Benı tekrar uyandır ve etrafımı ışığa 
bir feU'iket idi bu. bo ~ . k lb · lh .. k-'ı. Ol o· . ık g. a ıme BU ve ı;u ı.ın ver .. .,, 

anı ıtenı ~rt o da biliyordu : Onun duası kabul edildi. Biri onun 
• J:Coc::ıs~ Lod~ıç. avdan ölü olarak ge- kolunu sarsıyordu. Kalbindeki tazyik 

tırılmıştı. En ıyı arkadaşı onu kaza ile kalkmı!ll.tJ Yatağ d k 
t 

:s • ı ucun a ışı yanmıf· 
vurmuş u... tı. 

Magda, - Sevğilim, nen var? neden uykuda 
- Hayır, hayır, hakikat olamaz bu ı ağlıyorsun ? 

diye bağırdı ve : 
- Bu bir yalan bir ruyadır 1 ben ya

takta yatıyor, rüya görüyorum ... Yarın 
uyanacağım; bunların hiç biri doğru 

çıkmayacaktır!. Anne ve babası yata
ğının başı ucunda idi. Onlar da onunla 
beraber ağlıyorlar, onu okşıyarak ken
disini teselli ediyorlardı. 

- Kalk zavallı çocuk kalk ... ruya de
ğil, acı bir hakikat; genç kocan yemek 
odasında ölü olarak yatıyor. 

Magda yatağından kalkarak sırtına 
alelacele bir şey giydi ve kapıya doğ
ru ilerledi~ Kocası, soluk bir çehre ile, 
kanlar içinde ve hareketsiz olarak ka
nepenin üzerinde yatıyordu. Etrafını 
siyah elbiseli ve benizleri uçuk yaban
cı erkekler çevirmişti; bu yabancılar 
başlarını önlerine iğerek : 

- Zavallı dul, vah, vah! diyorlardı. 
Magda, ayaklarının ucuna basarak 

kanepeye yaklaştı ve titrek bir sesle, 
- Kalk Ludvig, kalk; kötü bir şaka 

bu ! 
Ondan sonra, dudakları arasından 

fırlıyan feryaddan kendi de ürktü. 
Dizleri üstüne çoktü ve kendıni ölü 
kocasının üzerine attı; ona sokuldu, 
onu bagrına bastı. 

- İster ruya, isterse hakikat olsun. 
şayed hakikat ise ikimizi beraber gö
merler; fakat bir rüya ise, ikimiz bir
likte uyanırız .•. 

Bu sessiz karanlıkta Magda tekrar 
yalnız kalmıştı. Genç kadın kendini 
teselli ederek gözlerini kapadı; hadi
seyi bir ruyaya çevirmek içın uyumak 
istiyordu. Lutın, yarı dalgın bır halde 
bile kocasının soguk ve hareketsiz vü
cud~nu yanında hissediyordu. 

Ancak, genç kadının ruhu, yakın bir 
mazinin hatıraları arasında dolaŞ:Iyor-

du. 
Altı ay evvel evlenmışti. biribirleri-

ne ebedıyen sadık kalacakları.n~ . dair 
yemin ettikleri zaman, her ıkısı de 
daha çocuk sayılacak ~i~ ~a~ta idi. 
Her ikisi de aynı yaşta ıdı.; ı~tım.aı. k.ı. 
Ludvig ondan altı ay biıyüktu. Bırıbır 
ler'inin olmadan genç kadının aşkı 
uzun müddet çetin mücadeleler geçir
mek mecburiyetinde kalmıştı. Herk~s: 
hatta ana ve babası bile onun sevgısı 
aleyhinde idi. Kız ve erkek ~af ya~
larınm mukavemeti iki genem sabıt 
bir fikir halini alm;ş olan sevgi~eri .~
nUnde kırılmış ve onlar da evlenıp du
gUnlerini yapmışlardı. 

Ona kocası hitab ediyordu. Fakat, 
genç kadın kendine gelinceye kadar 
bir çeyrek saat geçmişti. Hıçkıra hıç
kıra kocasını bağrına basıyor, ve, 

- Bir ruya idi değil mi? Bir ruya 1 
diye fısıldıyordu. 

Ankara - lstanbul 
m·u htel it.le ri n in 

ka11daımasına do§ru 
Ankara böJgesi, pek yakında An

kara - İstanbul muhtelit takımlarını 
karşılaştırmak tasavvurundadır. 

Bu maç Ankarada ve şehir stadyo
~~n~a olacaktır. Karşılaşmanın 16 
ıkıncıkanuna rastlayan pazar günü 
yapılması düşünülmektedir. 

İstanbul bölgesi ku1übleri bu haf
ta lik maçlarını bitirmiş olacaklardı. 
Faicat havanın bozukluğu buna mani 
oldu. Eğer tabiat aynı zorluğu gôs
terr.ı zsc önümüzdeki pazar birinci
likler tamamlanacaktır. 

Ankc:ra takımları da l>u pazar son 
k:ır~rlaşmabrmı yapacakldrd,ı. Bük
rt:ş muhtelitin:n son ziyart:ti dolayı
siyle geri bırakılan Ankaraspor • 
Gcnçlerbirliği, Demirçankaya - Har
biye İdman yurdu maçlariyle milli 
kümeye girecek takımlardan biri, böl
ge şampiyonu taayyün edecek ve bö]ge 
b'••ncilikJeri bitecektir. 

Ankarada 15 ikinci kanun şild 
maçlarına başlanılması kararlaştırıl

mıştı. Fakat, bu turnovadan evel, iki 
şehir muhtelitini karşılaştırmak, ci~ 
den güzel ve yerinde bir düşünce e
seridir. 

Geçen yıl milli küme maçJarı mü
nasebetiyle iki bölgenin seçkin ta
kımları arasında alaka uyandırıcı te
ım tı:?r oldu. Ankara takımları İstan
bullu arkadaşlarından u:nuMuğu ka
dar geri olmadıklarını isbat ettiler. 
Hatta futbol tekniği b1kımından üs
tUn görülen yerleri bulunduğunu da 
gösterdiler. 

Aradan bir mevsim geçti. Bu yıl 
milli küme maçlarında bir senelik te
rakkiyi ölçmeğe hazırlanırken iki şe
hir muhtelitinin karşılaşmaya daveti 
orijinal bir fikirdir. Bakalım Bükreş 
muhtelitini yenen Ankara ile, yeni
len İstanbul futbolcuları bir senede 

ULUS 

ı ı ... Andaç ..1 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar htanbul eczanesi 
Pazartesi : Merkez 
Salı Ankara .. 
Çarpmba Yeni ve Cebeci eczJerl 
Perıembo Halle ve Sakarya • 
Cuma Ege eczaııeıi 
Cumartcııi Sebat ve Yeniııe!ılr ec.lerl 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21,00 

Pazar 
11.00 
1s.oo 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi .Unlerinden baııka 
HALK ıinemaaında hergün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiııme ıünleri: Puartesi Te Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ııehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havapzı Arıza Me
murluğu: 1846. - MeaaJerl Şehir Anba
rı: 3705. - Takıi Telefon numaraları: 
Zincirlicaml clnn: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2506, 3259. - Ycni
ıehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -

Havuzbaııı Birlik taksi: 2333 

OTOBUSLERİN t 1 k ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah 
tık 

Akp.m 
Son 

ıefer ıef or 
23.00 
23.20 
23.30 
23.30 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
20.SO 
21.00 
20.30 
20.SO 

Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dereden Ulus M. na 
Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 
Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiörenden Uluı M. na 
Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Ulus M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. da 
Cebeci'den Aı. fabl. ra 
As. fabL dan Cebeci'ye 

6.45 
7.15 
7.25 
7.10 
7.30 
8.00 
6.00 
6.30 
6.30 
7.00 
7.00 
7.00 
6.30 

S. pazan'ndan Ak.köprü'ye 6.SO 
Akköprii'den S. pazan'na -

17.15 
7.15 
9.45 

Yenişehir, İıtaayon ve Bakanlıklara 
her aaau beı ıeçe muntazam seferler 
•ardır. Pazar &iinleri ilk ıeferlcr birer 
saat ıoııra baılar. 

POSTA SAA TLERt 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhiltlü 18 e kadardır. 

TREN SAA TLERt 

Haydarpap.ya 

Samsun hattına 

: Her sabah 8.20, her 
akp.m 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perıcmbe, cu
marteıl Toroı ıilrat). 

: Herrün 9.SS (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hattı : Hergün 
Kırıkkaleye rayotobUı 

9.40 
15.00 
16.05 

GÜNLÜK: 

Arabi- ısscs 
3 Zilkade 

Rumt- 1SS3 
Birinci kanun 24 

lstanbul borsası 
4 - 1 - 1938 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin ö2~.- 630.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 85.- 85.-
Liret 99.- 106.-
Belç. Franrı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İs. franıı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron ta. 30.- 32.-
Altın 1079.- 1080.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLER 
AÇlLl :,. ı<.APANl., 

Londra 626.50 u-'b.-
ı'levyork 0.80 0.7985 
. l'arıs 23.501~ :t3.5275 
Milano 15.203!> 15.2on 
Brüksel 4.71 4.7130 
Ati na 87.23 87.30 
.:enevre 3.451:ı 3.4540 
Sof ya 63.874<> 63.8975 
Am&terdam 1.434~ 1.4353 
rraı 22.7434 .l2.7635 
Viyana 4.2186 4.2220 
Madrid 13.727(1 13.7380 
rlerlin 1.984b 1.9860 
Yar~ova 4.2091. 4.2125 
3udapeşte 4.01 4.0135 
dükreıt 106.624U ı06.7092 
Jelgrad 34.437::. 34.465 
'lokohama 2.7420 2.7442 
ı\1oskova 23.632!> 23.6125 
:itokholm 3.0963 3.0988 

ESHAM VE T AH V lLAT 
Açılış Kapanı~ --

1933 türk borcu ı 18.475 18.45 
(Vadeli) 

il 18.425 18.40 
(Vadeli) .. .. .. 

1933 ikramiyeli 
Ergani İı;. 

Sıvaa • Er.ı:urum 
hattı 

Il 
III 
ıv 

C. Merkez Bankası 
Anadolu D. Y. 

Mlimeaıil 

96.75 
95.-
95.-
95.50 
99.-

40.-

96.75 
95.-
95.-
95.-
99.-

40.-

ne kazanmışlar veya kaybetmişlerdir. 
Yalnız, gönill, bu kombinezona 

İzmirlilerin de girmesini arzu ediyor. 
Haber aldığımıza göre, organizatör
ler de İzmir muhtelitini daveti dütün 
mektedirler. 

Fransa ideallerden uzak 
bir politika takib etmelidir 

de vaktiyle o derece boş bir ümid u
yandıran ve_ nihayet BrUksel konfe· 
ransında büyük bir hayal inkisarına 
varan Şikago nutkuna pek benzemek· 
tedir.,, 

"Lokal Anzayger" diyor ki: 
"B. Ruzvelt, bu nutkunda Şikago

daki nutkundan daha fazla tartılı ko
nuşmakta, Maamafih, umumiyet iti • 
bariyle hep aynı şeyleri tekrar eyle· 
mektedir ... 

Eski Fransız başvekili Flanden'in ''La Tribün de Nasyon" 
gazetcı;inde çıkmış olan makale i, sağcıların. Fran n'nın 
dış politikaınnda takib edilmesini istedikleri stikameti 
göstermek bakımından dikkate layıktir. 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
"Bu nutuk, dünyanın Şikago nut• 

kundan boş yere çok şeyler beklemiş 
olan kısımlarında bir hayal inkisarı 
uyandıracaktır.,. 

Enternasyonal sahada hadiseler, 
bir kaç aydan beri o kadar çok ve mü
himdir ki bazı görüşlerin yeniden 
gözden geçirilmesini lüzumlu kıl
maktadır. İngiltere ve Fransa, ana
nevi politikalarını Milletler Cemiye
tine istinad ettiriyorlardı. Tatbikat
taki bazı usuller müstesna, paktın 

prensipleri üzerinde tamamen muta
bık olarak, A vrupanın iki büyük de
mokrasisi, enternasyonal münasebet
lerde hak ve adileti kar~lıklı saygı 
içinde muhafaza ve muahedelerin ta
rafların serbestçe muvafakati ile de
ğişmesi esaslarını hakim kılmak için 
daima dostça gayret etmişlerdir. 

Tarih belki anlatacaktır ki, 1918 de 
galip çıkan ve ezici bir askeri üstün
ltiğe sahib olan bu iki devlet, sulh 
muahedelerinin sistematik surette 
çiğnenmesi hlidiselerine karşı büyük 
bir alicenablıkla hareket etmişlerdir. 
İngiltere ve Fransanın birleşik mad
di kuvvetlerini Avrupada hakimiyeti 
muhafaza ettiği müddetçe, Milletler 
Cemiyeti memnuniyet verici bir şe
kilde çalıştı ve, sanıldığından fazla 
fırsatlarda kavgaların önüne geçme
ye ve sulhu idameye muvaffak oldu. 
Bu da manevi kuvvetlerin, ne kadar 
büyük olursa olsun, askeri kuvvete 
istinat etmek zaruretinde bulunduğu
na parlak bir delil te§kil eder. Kuv
vetin üstiinlilğü taraf değiştirir gibi 
olduğu gUn, Milletler Cemiyeti va
him bir tehdide maruz kaldı; ve ce
miyetin 'imdilik, azalarının emniye
tini garanti etmekten aciz bir mevki
de bulunduğunu t<>ylemek cesaretini 
gösterdiği için B. Nevit Çemberlayn'ı 
takdir etmeliyiz. 

lngiliz ve fransız milletleri, ya
va' yavaş, kendi emniyetJerinin ga
rantisini Milletler Cemiyetine bıra
kabilecekleri kanaatine varmışlardı. 

Bu hayalden uyanıf acr olmuştur. 

Hususiyle, onJarı, mali yükü ağır o
lan muazzam ve kesif bir silahlanma 
gayreti göstermek mecburiyetinde bı
raktığı için. Bunun]a birlikte, bu her 
iki millet için aömürge hududlan me
se]esi ortaya konulmuştur. 
Almanyanın mukadderatını eline 

alalı beri, Hitlerin aksiyonunu dik
katle takib eden bir kimse için, "Me
in Kampf" mUellifinin tarif ettiği 
politik prensiplerin metodik ve ıs
rarlı tatbikinden şüphe etmek müm
kün değildir. 

Bu prensiplerle Milletler Cemiyeti 
prensipleri arasındaki zıddiyet mey
dandadır. Şu halde istikbal bizi iki 
ihtimal karşısında bulunduruyor : 
Kuvvetlerin mü adelesi, uzlaşma. 

Muhakkak harbi intaç etmesi icab 
etmeyen kuvvetlerin mücadelesi baş
lamıştır. Totaliter devletlerde maddi 
ve manevi bütün kuvvetlerin sefer
berliği hemen bitmiş gibidir. De
mokrasilerde ise henüz başlıyor. Şim
di mesele, bu umumi seferberlik hali
nin, yaratılmak istenen kuvvet sis
temi meydana gelmeden, ölmesi 
mümkün olup olmıyacağını bilmek
tedir. Bu takdirde muvazene şu veya 
bu tarafın lehine olarak bozulmuş o
lacaktır. Fransa ve İngilterede sulh
cular mali güçlüklerin İtalyada faşi
zm, Almanyada Nazizm rejimlerini 
düşürebileceğine inanıyorlar. Öte 
yandan diktatörlüklerde parlamento
cu demokrasilerin zaafını ve Fransa
da bir ihtilal hareketini hesaba kat
maktadırlar. Bir tarafa mensub kiiçük 
devletleri o gruptan ayırarak kendi 
grupuna ilhak etmek için diplomatik 
faaliyetler her iki tarafça ilerletil
mektedir; fakat itiraf etmeli ki bu iş, 
Londra - Paris - Moskova mihverin
den ziyade Bertin - Roma - Tokyo 
mihveri tarafından daha ziyade mu
vaffakiyetle yapılmaktadır. Londra
d~, Al.manyayı Bertin-Roma-Tokyo 
mıhverınden ayırmak Umidi muhafa
za edilmektedir. Paris Romayı grup
tan ayırmanın daha kolay olacağı ka
naatindedir. Berlin de, Londra • Pa
ris mihverinden Londrayı uzaklaştır
maya çalışıyor. Roma tarafında da, 
Parisle bir yakınlaşma tasavvurunun 
vücudu tahmin ediliyor. Fakat, her 
halde Bertinin şiddetli bir muahezesi 
üzerine bu hareket derhal frenlen
miştir. 

Bu irnn edilmemiş harbin ön aafha
sında, İngiliz hükumeti, asırlık bir 
ananeye uyarak, yeni bir uzlaşma 

gayretinde bulunuyor. Lord Halifa
ks'ın misyonu, Hitlerin "milletlerin 
dinamizmi" doktriniyle muahedelerin 
statikliği doktrinini telif edecek bir 
zemin aramak maksadını güdmüş gö
rünüyor. Kimse bunu açıkça söylemi
yor, fakat mevzuubahs olan Milletler 
Cemiyeti paktını tadil etmek, Hak
kın değişmez sertliğini yumutatmak, 
yeni bir Avrupanın organizasyonuna 
kuvvet potansiyelini de teşrik etmek
tir. 

Bazıları, Milletler Cemiyeti pak
tında ifade edilmiş olan idealden mu
vakkaten ve kısmen fedakarlıkta bu
lunmaya Fransanın muvafakat etme
mesini istiyorlar, ayni kimseler ona, 
Avrupanın jandarması olmak şerefli 
fakat tehlikeli vazifesini teklif edi
yor]ar. 

Fransanın menfaati bu sese uyma
yı mı gerektiriyor ? 

Karşılıklı yardım paktlarının tat
bikı, Milletler Cemiyeti paktında ya
zılı mütecavize kartı elbirliği garan
tisine istinat ettikçe, Fransa belki bu 
tehlikeyi üzerine alabilirdi. 

Pratik tecrübe bu garantilerin bir 
hayalden ibaret olduğunu göstermiş 
olduğu için Fransa sadece ideolojik 
bir politikada ısrar edemez. 

Ne de olsa sulhu harble değil, fakat 
sulhla uzlaştırmak mevzuubahistir. 

Fransada ve hariçte kamoyu, Fran
sız politikasının istikametinde yapıl
ması gerekli değişikliğin ehemiyeti
ni ölçebilmelidir. 
Eğer, Fransa, Avrupa donkişotluğu 

denebilecek olan hareketi tercih et
miş olsaydı, bu, fransız milleti için 
azami haddinde siUihlanmak ve as
kerleşmek lüzumu manasını ifade e
derdi; ve franıız milletinin, bu gay
reti yalnız kendi tecavüze maruz top
raklan için değil, fakat harbden ön
ceki ittifaklardan çok daha girift ve 
çok daha umumileştirilmif bir itti
fak sistemi dolayısiyle her hangi bir 
başka memlekete karşı yapılacak 
muhtemel bir tecavüze müdahalede 
bulunmak için yaptığını bilmesi ve 
anlaması Uizımdı. 

Buna karşılık, Fransa, müstakbel 
Avrupa münasebetlerinin, genit su
rette yenileştirilmiş bir Milletler Ce
miyetinde yeniden organize edilmesi 
ve uzlaştırılması işine iştirak etmeyi 
tercih ederse, diplomasisinde ideolo
jik mahiyetteki husumet, muhalefet 
ve müdafaaları terketmesi icab eder. 

Fransız dış politikasının aylardan 
beri, İtalyaya ve İspanyaya karşı, Av
rupada vaziyetimizi zayıflatmaktan 
geri kalmayan boş bir ideolojinin ta
hakkümü altında bulunduğunu söyle
mek mübalağa olmaz. Fransa, her 
zamandan ziyade, bugün tek kalmak 
tehlikesini göze alamıyacak bir va
ziyettedir. 

On beş sene süren idealist politika, 
sulhu sağJamlaştırmış veya fransız 
emniyetini kuvvetlendirmiş değildir. 

Fransa bunu görmeye ve vatanper
verce realist olmaya başlıyor. 

Almanya 
Almanya B. Ruzvelt'in me.,.a

jını soğuk karşıladı 

Almanya, B. Ruzvelt'in mesajını 

soğuk karşılamıştır. Gazeteler, bu 
nutkun yeni hiç bir şey getirmediği
ni söylemektedir. 

"Doyçe Algemayne Saytung" di
yor ki: 

"Bu nutuk, amerikan dış politika
sında yeni bir faaliyet için İngiltere-

İnnillere 
Demokrasiler birleşmeli 

B. Ruzvelt'in mesajında dış politi• 
kaya dair olan kısım sabahki Londra 
gazetelerinde hararetli bir surette 
karşılanmaktadır. Diğer devletler ih
tiraslarının sebeb olduğu tehlike kar
şısında demokrasilerin mütesanid bu· 
lunmaları arzusu ingiliz kamoyunda 
artan bir akis buluyor. 

Taymis guetesi diyor ki: 
''Cumhur başkanı, Şikago nutkun· 

daki mevzuu tekrar ele almakla bera
ber bu sefer o kadar ısrarla tasrih et
memiş olması, B. Ruzveltin bu defa 
bilhassa hükümetini dahi1i zorluklar 
önünde takviyeye çalışmış olmasiyle 
izah edilebilir. Bu hareket tarzı, cum
hur başkanının dış politikasını mu
vaffakıyetle neticelendirmesi için 
çok ustalıklıdır. Zira, öteki milletler· 
le ekonomik işbirliği hususu dahi, 
bizzat Amerika kamoyunda yatışma 

temin edilmedikçe, bir netice elde e· 
dilemez.,. 

l\lnnah bir hareket 

Deyli Telegraf and Morning Post 
gazetesi, cumhur başkanı kelimeleri
ni ihtimamla tartmağa mecbur oldu
ğu içindir ki, bu kelimelerin en kuv
vetli manalarında mUtaleası llzımge

leceği kanaatindedir. Bu Eazete, bu· 
na binaen cumhur başkanının dikta· 
törlük hUkümetlerini tenkidden Ame
rikanın siUihlanmaaı lüzumuna geç
mesi tarzının pek ziyade manalı oldu

ğunu kaydetmektedir. 
Sağ gazeteler arasında DeyJi Meyl 

gazetesi bi]e şu satırları yazıyor: 
"Cumhur batkanmın mesajı, tam 

tecerrüdün bu zamanda tatbik edile
miyeceğini gösteren kati bir itiraf 
teşkil etmektedir.,, 

Sol cenah gazeteleri, mesajın tn
gilterede alkıtlamakla iktifa edilme· 
mesini istiyorlar. 

Fransa 
Yeni hir davet 

Pöti Jurnal yazıyor: 
" B. Ruzvelt'in mesajı, otoriter re

jimli milletler grupmanına karşı koy • 
mak için demokrat meinleketler antan
tı lehinde yeni bir çağırıştır. Bu hitapla 
B. Ruzvclt Berlin - Roma • Tokyo 
mihverine karşılık bir Vaşintton • 
Londra - Paris mihverini mi istihdaf 
ediyor? Bugün Nevyork Taymis gaze
tesinde Edvin Ceyms'in ileri sürdüğil 
tekliftir ve bu fikrin Amerikada birçok 
taraftarları bulunduğu da muhakkak • 
tır." 

Övr gazetesinde Bayan Tabui di· 
yor ki: 

" Rüzvelt me.sajırun Tokyoda bil • 
hassa nahoş bir tesir hasıl ettiği anla • 
şılmaktadır. Cumhur başkanı, henüz 
demokrasi sistemine malik olmıyan ve 
yahut bu sistemi kaybetmiş olan mem
leketlerin bunu tekrar kuracaklannı 
ve dünyada barışın bu suretle tekrar 
yerleşeceğini mutedil ve fakat oldukça 
ehemiyetli bir ifade ile söylemiştir B. 
Ruzvelt, doğrudan doğruya "dünya • 
nm. f~?ist olacağını" bildirmiş olan Mu
solını ye cevab vermiştir. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. = ~ 
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Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlardazı
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kunıı alllUt'. 
Devamlı küçük illnlarm her defası 
için 10 kurut abmr. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kunıı 
alınacaktır. 

Bir kolaylılr olmak lizere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes-

na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kurut alınır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 
Kiralık ucuz daire - S oda 1 hol 2 

hela, mutfak ve banyolu daire 4S lira
ya Maltepe İmalatı harbiye evleri civa
n bakkal Rasime müracaat. ı-ı8 

Satılık araa - Ankarada Adliye bi
nası arkasında Çıkrıkçılar yokuıunda 

bir ana acele satılılcur. İstanbul Bey
oğlu Nevizade sokak. No. 28 de Jtlziye 
müracaat. 1-7 5 

Acele aatılılt eczane - Ceyhanda 
29 senelik kıdemli ve tarulmıı vatan 
eczanesi sahibinin ahvali aıhiyesinden 
dolayı satılıktır Almak için sahibi Ali 
Rıza Ataaağuna müracaat. S-72S6 

Aranıyor : 
Arsa alınacak -Ta§han Balıkpaza

n, İtfaiye arasında satılık arsası olanla
rın Çankaya matbaasına müracaatları. 
Tel. 36SS. 3-7193 

Kayıp - Y ılbatı gecesi saat ikide 
çakmak ıeklinde N. R. S. markalı si

yah deri kaplı bir pudralık kaybol
muştur. Ulus (R) rumuzuna getirene 
mükAfat veri!ecektir. 1-65 

Ders ve oda - Fransada münhaBI
ran fransızca tahsili yapmış bir genç 
ders veriyor, aile içinde veya dıtında 
kiralık bir oda istiyor (oda mukabilin
de de ders veriyor) Ulus B. B. rumuzu-

Kiralık oda - Möbleli konforlu 
müstakil bir oda (teshin ve hizmet da
hil) kiralıktır. Çocuk sarayı caddesi 33 
daire 7 Tel. 23ıs 1-66 na müracaat. 1-77 

Kiralık daire - Yeni şehirde Tuna 
caddesi 40 No. B. Ferit apartımanında 
3 çer oda birer holden ibaret iKi daire 
kiralıktır. Fiat 40 ve 45 liradır. Tele-
fon: 1369 ı-76 

Büyük oda - Merkezi teshin, ya
kınlık. Karaoğlan merkez apartımanı 

1 ci daire. Apartman karşısındaki ga-
aeteciden sual. 1-78 

Satılık : 
Satılık arsalar - Yenişehir Karan

fil sokak 400 M2 Konur sokak 
373 M2 Telefon: 1538 3-7295 

Müteferrik : 

Terceme - Her lisanda, muhabe -
re, terceme, eski ve yeni yazıların kop
yesi teksiri muhasebe tanzim ve kont
rol ederiz. 4. kuru§luk pul ile Ankara 
Posta Kutusu 2S müracaat. 3-7290 

Danı dersi - Diplomalı bir profe
sör bayan, beden terbiyesi (kültür fi
zik) ve modern dans derselri vermekte
dir. Ders toplu, husıai olduğu gibi aile 
nezdinde de kab:ıl olunur. Y enitchir 
posta kutusu ı046 1-38 

Mürebbiye Ye muhabere için bayan-
2 ve 3 odalı L irahk daireler - Yeni- lar aranıyor - Almanca ve franaızcayı 

fChir Özenler caddesi Yit sokağı Ev· iyi bilen bir mürebbiye ile bir bayan is-
rentuğ apr. No. ı 7 Devlet Şurası ar-ı teniyor. P. K. 1020 ye müracaat edil-
kasrnda Tl. 2311 ı-93 mesi. 1- 63 

TASHiH 
Smat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
Fakülte için istimlak olunacak araziye ait olup 20-12-1937 tarih ve 5888 

numaralı Ul~ gazetesindeki ilanatın yanlışlıkları a,ağıda .gösterildiği gi
bi tashih olunur. 
YANLIŞLIK DOGRUSU 

llin metninin sekizinci satırındaki 

13/22/1937 tarihi 13/12/1937 dir. 
Onuncu satırdaki 24 teviniewel 1935 

tarihi 24 teşrinievel 1295 dir. 

53 ncü satırda 40 sıra numarasındaki 
isim Ziliha ve Ahmettir. 

59 ncu satırın 41 sıradaki isim Emine Sadrıdır. 

64 ncU satırda 4S sıradaki ada numa-
raaı 

102 nci satırda 82 nci sıradaki isimler 

Dördüncü kolonun 34 ncü satırında 
130 sıradaki isim 

53 ncU satırda 131 sıradaki isim 

40 ncı satırın 136 turadaki ada numa
rası 

322 dir. 

Fatma, Halise ve Emine ve Ibra
himdir. 

Adamzadedir. 
Fehimedir. 

3S3 dür. 1-96 .... 

wı:us 

,, 

6/m-----REÇETELERtNtzi--...... , 
(Sakarya eczane) sinden yaptırmu:. Her iatediği

nb yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi huaust mileucaata uamt 
kotavlık ~österilir. Ulus, Halk sineması srrasında. Tel: 2018 3-7171 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
~KTIF 

Kasa : 
Altın: Safi kiloıram 19.624,819 

Banknot 
Ufaldık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilocram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diler dövizler ve borçlu kiirinı 

baki7elerl 

.Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdhr:e 
karıılığL 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafındazı 

Taki tediyat 

Senodat cüzdanı ı 
Huine bonolan. 
Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karıılığı es· 
( ham ve tabvillt (itibari 

kı7metle) 

B - Serbest esham ve tabvillt 

Avanslar : 
Altın ve döviz llzerine 
Tahvillt herine 

Hi•edarlar 
Muhtelif : 

31 Birinci kinun 1937 vaziyeti 
- -LİRA 

27 .603.878,44 
8.046.054,-
1.215.679,27 36.865.611,71 

2.594.292,53 2.594.292.53 

!1.118.729,56 

16.108,68 

23.657.729,75 32.792.567,99 

158.748.563,-

14.072.062,- 144.676.501,-

-.-
51.540. 780,66 51.540. 780,66 

39.093.116,02 
5.258.858,22 44.351.974,24 

68.561,07 
8.859.831,24 8.928.592,31 

4.500.000.-

16.158.337 ,69 

YEKON ı 342.408.458, 13 
- --------

PASiF 
Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalide 

Huıud 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
.Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafındazı vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karıılıiı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili iliveten ted. 

nzd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diler dövizler ve alacaklı kiirina 
bakiyeleri. 

Muhtelif • 

2 Mart 1933 tarihinden itiJ;aren: 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

14.072.062,-

144.676.501,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.799,23 

24.464.225, 72 

YEKON ı 

llkıonto haddi o/o 5 1/2 Altın üzerine avam 1o 4 IL2 

LİRA 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.676.501,-

17 .793.289,28 

24.466.024,95 

101.851.462,80 

342.408.458,13 

Spor malzemesi ve spor giyim 
esyası ahnacak 

Siyasal Bilgiler okulu Mübayaat Ko miıyonu Reisliğinden: 

Muhammen Muhammen 
fiatı fiata göre 

Miktarı Nevi bedeli 

340 tane beyaz lbtik ayakkabı 230 782.00 
340 " 

Siyah aaten don 120 408.00 
1 ,, ıSOX4SO boyunda jimnastik minderi 200.00 
ı 

" 
ıOOX170 boyunda " 

100.00 
ıs çift Hammer marka kayak (iaki) 240 360.00 
ıs ,, Kayak ayakkabsı ı200 180.00 

ıs .. Kayak sopau 425 63.75 
ıs ,, Kayak eldiveni 300 45.00 
30 " Yün çorap 70 21.00 
ıs takım kayak elbisesi 2000 300.00 
3 tane sırt çantası 1000 30.00 

ıs " Kayak başlığı 8S 12.75 
10 " Paten demiri 700 70.00 
3 .. Cirit 850 25.SO 
3 " 

Disk 750 22.SO 
4 " 

Gülle S kiloluk 750 30.00 
ı .. .. 7 

" 
7SO 7.SO 

2 .. Çekiç s .. 700 14.00 

ı " .. 7 ,, 7SO 7.SO 
ıs .. Eşofman 6SO 97.SO 
3 " 

Kronmetro ı1so S2.SO 
4 .. Sağlık topu ı5oo 60.00 
S çift Çivili ayakkabı 600 30.00 
3 tane el topu 4SO 13.SO 

2 " 
Voleybol topu 400 8.00 

ı ,, Basketbol topu 8SO 8.SO 
2 .. Basketbol ağı ı5o 3.00 

11 .. Ucivert futbol donu ıoo 11.00 
11 ,, Beyaz forma 12S 13.75 

3 " Futbol topu 600 ı8.00 

11 " " ayakkabIBı 600 66.00 
2 " 

Tekmelik ıso 3.00 
2 " 

Dizlik ıso 3.00 
5 " Bileklik 12S 6.25 

11 .. Futbol çorabı 12S 13.75 

3087.25 

Sıyual Bilgiler Okulu için yukarda cins ve miktarı yazılı spor malze
mesi ve spor giyim eıyası açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltnı' 
ıO-ı-938 pazartesi günü saat ı4 de Ankara mektepler muhasebeciliğinde 
yapılacaktır. Efyanın muhammen bedelleri yukarda tcsbit edilmittir. tık 
teminat 231 lira 54 kuruıtur. Şartname her gün mektepte görillebilir. 

(4649) 3--7133 



Demiryolları 
Döküm koku alınacak 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan : 

Muhammen bedeli 24500 lira olan 
700 ton döküm koku 18.1.1938 salı gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1837,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ahhitlik veıikaaı ve tekliflerini aynı 

gün saat 14.30 a kadar komisyon reiı
liğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da melzeme dairesinden ve Haydarpa
fada tesellüm ve sevk tcfliğinden da
ğıtılmaktadır. 

(4738) 1--45 

Ek iltme tarihi 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan : 

20-1-938 tarihinde eksiltmesi yapıla
cağı evvelce ilin edilen lokomotif ye

dekleri eksiltmesi idarece görülen ıu
zum üzerine 10.2.938 çarpmba günü 
ıaat 15 e talik edilmiştir. 

(4754) 1--44 

Bina yaptınlacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan : 

Evelce ilan edilmiş olan İzmir - Af
yon hattı üzerinde Turğudlu istasyo
nunda yapılacak istasyon binası ile 
alimantasiyon binası inpatı kapalı 
zarf usuliyle yeniden eksiltmeye kon
muttur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 
40000 liradır. 

2 - Mukavele projesinin dördüncü 
Dıaddesinde yazılı inşaat müddeti 30-
8:938 tarihine kadar temdid edilmit~ 
tır. 

3 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı devlet demiryol
larının Ankara. Haydarpata. Sirkeci, 
Afyon ve İzmir veznelerinden 200 ku
ruş bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 19.1.938 tarihinde çar
pmba günü saat 15 de devlet demir 
yolları itletme umum müdürlüğü yol 
dairesi binasında toplanacak merkez 
birinci komisyonca yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
Afağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
" 19" ·~~~ lA 4 l.<tır1~,.. 1r~;11unn T"i11::ıc::,.ti. 
ne tevdı etmiş olmaları lizımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkımma uy
lun 3000 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiti ve prt
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafia vekiletinden muaaddak eh
liyet vesikası. 

(4743) 1-47 

Nikelaj ve kromaj işleri 
yapılıyor. 

Ankara Bölae Sanat Okulu Direk· 
törlüfünden ı 

Okulumuzda yeni bir nikelij ve 
kromaj atölyesi açılmıttır. Bir müte
ha11ısın idare ettiği bu atölyede u
fak boyda, çay, tatlı, sofra, takımla
riyle alitı cerrahiye ve dişçi takım
ları gibi avadanlıklara pek güzel 11e
kilde nikelij, kromaj, gümüş, altın, 

kadyum ve prinç kaplanmaktadır. 
Arzu edenlerin okulun sipariş a

t<Slyesine müracaat etmelerini tavsiye 
ederiz. (4700) 3-7226 

Ankara Belediyesi 
Satılık at 

Ankara Belediyesinden: 
Belediye temizlik direktörlüğüne 

aid dört attan 27. 12. 937 tarihinde 
üç j satılmış, binek atın muhammen 
bedeli tutmadığından geri bırakıla

rak 10. 1. 938 pazartesi günü saat tam 
sekizde mezbaha civarındaki hayvan 
pazarında satılacaktır. İsteklilerin o
radaki komisyona müracaatları. 

(16) 1---91 

Satılık 
Ankara Belediyesinden: 
Başı boş olarak yakalanan iki ta

vuk, bir kaz, bir koyun ve bir tiftik 
keçisi &atılacaktır. hteklilerin 7. 1. 
938 cuma· günü saat tam sekizde 
Mezbaha civarında hayvan pazarın

daki memurumuza müracaatları. 
(17) 1-92 

Çam tomruk ve azman 
alınacak 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan : 
Muhammen bedeli 16582 lira olan 

1050 adet çam tomruk ve azman 18.1.938 
salı günü ıaat 15.45 de kapalı aarf usu
Jiyle Ankarada idare blnumda satm 
alınacaktır. 

Bu ite girmek istlyenlerin 1243,65 
lira muvakkat teminat ile kanunun ta-

bitlik veeikuı ve tekliflerini aynı ctın 
aaat 14.45 e kadar komisyon reiılillne 
vermeleri lbnndır. 
~ler parasız olarak Ankara

da malzeme daire.inden, Haydarpqa
da tesellüm ve sevk tefliğindıen, Eaki
ıehir ve İzmir mağualarından dağıtıl
maktadır. (4741) 1--46 

Tezgah ahnacak 
D.D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Ap.iıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif tea
&ihlar ayrı ayrı ihale edilmek p.rtiyle 17.2.938 per,embe günü saat 15 den 
itibaren kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binamda satm alınacaktır. 

Bu itlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen miktarda muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tahmin bedeli 5000 liradan yük
aek olan eksiltmeler i~in nafia müteahhitlik vesikaaı ve tekliflerini aynı gün 
aaat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri şarttır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden ve Haydarpa
pda tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muv: teminat 

Teagihın cinsi Miktarı bedel L. L. 

1 Boru tezgahları 5 12000 900 

il Takım torna tezgiht- 1 9000 675 

111 Kollu testereler 6 7500 562 5 

iV Araant toma tezgihı 1 12000 900 

V Çentrolama tezgihı 2 1200 90 

VI Hidrolik montaj presi 1 2000 150 

VII Diı açma makinaaı 1 3000 225 

VIII Elektrikli perçin ocafı 7 4000 300 

IX Hidrolik dirsekli perçin 
makinesi. 1 2500 187 5 

X Hidrolik boru bükme presi ı 1200 90 

(4745) 1-48 

Malzeme ah nacak 
Devlet Demiryollan Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli, isim ve mikdarları aşağıda yazılı üç liste muhtevi-

yatı malzeme 4-2-1938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veaikaaı ve teklifle· 
rini aynı gün saat 14 de kadar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada malzeme dairesinden, Haydarpa
,ada tesellüm ve se-. k ıefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 

Liste Mikdarı bedeli teminat 

No. Malzemenin ismi Kg. Lira Lira 

1 Muhtelif Rondela, gupilya ve 

bakır perçin 24570 8000 600 

2 Muhtelif maden ve ağaç vida-

lan 21775 13400 1005 

3 98 kalem Haushalter ve Resny 
sistemi· sür'at kontrol saatı ve 
teferruatı 8500 637 1/. 

.(4777) 1-86 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Sömi kok alınacak 
Gümrük ve lnhiaarlar Vekaletinden: 

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

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

Muvakakat teminatı" (312) liradır. 

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

3 - Açık eksiltme 17-1-938 günü 
saat 14 de vekilet bmaaında satınal

ma komisyonunda yapılacağından is
teklilerin bu tadhten önce muvakkat 
teminatlarını vekilet veznesine yatır
mıt bulunmaları ve belli edilen gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmaları 

tarttır. (4756) 1-12 

Barut tecrit deposu inşaab 
inhisarlar Umum Müdürlüiünden: 
1 - Mersinde ,artname ve projesi 

mucibince yaptırılacak barut tecrit 
deposu inşaatı pazarlık usuliyle ek
siltmeye konmuttur. 

2 - Ketif bedeli (1189) lira (35) 
kuruş ve muvakkat teminatı (89,21) 
liradır. 

3 - Eksiltme 13. 1. 1938 tarihine 
rastlayan pertembe günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat tu
besindeki a11lım komisyonunda · yapı
lacaktır. 

4 - Şartname ve projeler (6) ku
rut bedel mukabilinde İnhisarlar in
şaat şubesiyle Mersin müdürlüğiin

den alınabilir. 
S - Eksiltmeye iştirik etmek iste

yenlerin fennt evrak ve vesaiki İnhi
sarlar inşaat ıubeline ibraz ederek 
ayrıca vesika almaları lbımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(8604/4722) 3--7245 

Bayındırlık Bakonlıoı 

Betonarme köprü lntaab ilanı 
Nafıa Vekiletinclenı 
1 - Sinop vil&yetlnde ve ıinop -

Ayancık yolu üzerinde, Karasu beton
arme köprüıü inpatı kapalı zarf usu
liyle münakasaya çıkarılmıttır. Bu 
köprünün yenJ ketif bedeli (48000) 
liradır. • 

2 --- Eksiltme 19-1-938 tarihine mü
aadif çartanıba günü saat 16 da nafıa 
vekaletinde pe ve köprüler reisli
ği eksiltme komisyonu odasında yapı
lacaktır. 

3 --- Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (240) kuruş 

mukabilinde şose ve köprüler reisli
ğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isti yenle
rin (3600) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi iıieri yapabile
ceklerine dair vekiletimizden alınmış 
müteahhitlik vesikasiyle ticaret odası
na kayıdlı olduklarına dair vesaik ib
raz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 

(4709) 1-13 

lstanbul Deniz Lv. A. 
Benzin motoru alınacak 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

1 - 29. 12. 937 rününde kapalı za
rfla yapılan münakasasına talih zu
hur etmeyen ve tahmin edilen bedeli 
5640 lira olan 4 adet benzin motoru
nun pazarlıkla münakasası 12. 1. 938 
tarihine milaadif çar§Clmba günü saat 
11 de vekilet binasındaki komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve münakasaya girmek 
isteyenlerin de 423 liralık teminatla
rı ve kanuni belgeleriyle mezkQr gün 
ve saatte komisyonumuza müracaat
ları. (4776) 1-82 

~r .. ıuıyr t1hhi.yo VQ uı2.lzom.ei 

Asansör ilim sıhhiye alınacak 
Nafıa Veklletinclen: M. M. Veklleti Deniz Satm Alma 

1 - Eksiltmeye konulan it : Bat- Komiayonunclan.; 
vekilet binasında yapılacak asansör ı - Tahmin edilen bedeli 9000 li-
itidir. Ketif bedeli : 4455 liradır. ra olan 51 kalem eczayı tıbbi~ ve mal-

2 - Eksiltme 10. 1. 938 pazarteai memei sihhiyenin kapalı zarfla müna
günü saat 15 de Nafıa Vektleti yapı kaaaaı 12-1-938 tarihino müsadif çar
itleri eksiltme komisyonu odasında .f&mba günü saat 14 de vekilet binasm-
pazarlıkla yapılacaktır. daki kamisyonumuzda rapılacaktır. 

3 - E~siltme prtnameai ve buna . 2 - ~ini görmek ~tlyenle
müteferri evrak 22 kurut bedel mu· r~n her gün ve münakuaya gırecekle
kabilinde yapı itleri umum müdürlü- rın de mezkilr gün w saatte 6751.i~~ 
ğilnden 1 ab ·u teminat mcktubları ve kanunun ıkıncı 

a ın ı r. maddesinde yuılı belgeleriyle birlik-
4 - Eksiltme.ye girebilmek için iı- te teklif mektublarım mezk<ll &Unde 

teklilerin 334 lıra 13 kurutluk mu- uamt saat on üç buçuğa kadar komis
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa yona vermeleri . Postada vaki olan te
vekiletinden alınmış elektrik müte- ahhürler bu saatten sonra getirilecek 
ahhidliği vesikası ibraz , etmesi ve mektubların kabul edilmiyeceği. 
müteahhidin elektrik mühendisi ol- (4663) 3-7186 
maaı şarttır. (4758) 1--34 

İnşaat ve ray ferşiyah 

münakasaya konulmuştur 

Nafıa Vekiletinden: 

Diyarbakır - Cizre hattının Diyarba· 
kı~d~n ~izre istikametine doğru yir
mıncı kılometresinden kırk ikinci ki
lometresine kadarolan ikinci kısmı in
pat ve ray ferşiyatı kapalı zad usuliy
le münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 10-1-938 tarihine te
sadüf eden pazartesi günü saat 15 de 
vekilet demiryollar inpat dairesinde
ki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Bu itlerin muhammen bedeli 
650000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 29750 lira
dır. 

4 - Mukavele projesi, münakua 
prtnameai, bayındıırhk itleri genel 
şartnamesi, vahidi kıyasii fiat cetveli, 
fenni prtname, ahpp traver1le ferti· 
yat talimatnamesi, çimento nomı'u, 
telgraf hattı prtnameıi plin ve profil· 
den mUrekkeb bir takını münakasa ev· 
rakı 32,5 lira mukabilinde demir yolla
rı intaat daireainden tedarik olunabi
lir. 

5 - Bu münakasaya ittirik etmek ia
tivenler 2490 numaralı arttırma, eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibrasına 
mecbur oldukları evrak ve vesaiki ve 
938 ıeneıi içinde muteber müteahhid
lik vesikalarını mezkar kanunun tari
fatı dairesinde hazırlıyarak fiat tekli
fini havı mektublariyle beraber bir 
arf içinde J0-1-938 tarihinde saat 14 
de kadar makbuz mukabilinde demir
yollar inşaat dairesi artırma ve eksilt
me ve ihale Jı:ıomiıyonu reisliğine tevdi 
etmlt olmaları llzundır. 

.(4646) 3-7182 

M. M. bakanhğı 

Kalem, malzeme ve şeffaf 
mevad alınacak 

M. M .Vekaleti Satın Alma Ko. 
misyonundan ı 

1) 7 kalem malzeme ıeffaf mevad 
açık eksiltmeye konmuıtur. 

2) Tahmin edilen bedeli 1800 lira o
lup ilk teminat parası 135 liradır. 

3) İhalesi 12/ 2.kinun/ 938 çarpm
ba günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile' ihale gün ve saa
tinde M. M. V. satm alma komisyo
nunda hazır bulunmalrı. (4703) 

3 - 7225 

Lastik kaynak malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1) Listik kaynak malzemesi açık 
eksiltmeye konmuttur. 

2) Tahm inedilen bedeli 418 lira o
lup ilk teminat parası 31 lira 50 kuruş
tur. 

3) İhalesi 12/ 2.kinun/ 938 çarşamba 
günü saat 14 tedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2 ,3 üncü madtlelerinde 
istenilen belgelerile birlikte ihale gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma ko
miıyonunda hazır bulunmaları. , \702) 

3-7224 

30.000 metre kanat bezi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1) 30.000 metre but bul müteahhit 

nam ve hesabma kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 21.000 lira 
olup ilk teminat parası 1575 liradır. 

3) İhalesi 7 - tubat - 938 pazartesi 
günü spt ıs dedir . 

4) Ekııiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale gü
nünde teminat ve teklif mektublarmı 
en geç bir saat evveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4609) 3-7106 

A. levazım Amirligi 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Al· 

ma Komisyonundan. 
1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı i

çin 300 tonu yumupk ve 700 tonu sert 
olmak üzere bin ton bugday kapalı 
zarfla eksiltmesi 24. 2. kan. 938 salı 

günü saat 16 da Çorlu Kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 4500 liradır. İl· 
tekliler şartname ve evaafmı Ankara 
ve İstanbul Lv. amirlikleri satın alma 
komisyonunda ve Çorluda kor satın 

alma komisyonunda görebilirler. Tek
lif mektubları belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar kabul olunur. Ka
nuni vesikalariyle belli vakitte ko
misyonda bulunmaları. 

(4765) 1-1 

Fabrika unu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 --- Diyarbakır garnizon birlikleri 

için 330.000 kilo fabrika u~unun kapa
lı zarfla eksiltmesi 27-2.kln.-938 saat 
l5 de Diyarbakır Lv. imirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 --- Muhammen bedeli 35145 lira 
ilk teminatı 2635 lira 88 kuruttur. Şart 
namesi 176 kurut mukabilinde komis
yondan alınabilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatten bir aaat evveline kadar 
teklif mektubları ve muktezi veaika
lariyle birlikte komisyonda bulun
maları. (4739) 1-3 

Un alınacak 
An\r.ua Lav-.ım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan. 
1 - Mardin hudud birliii için 180 

ton unun kapalı zarfla eksiltmesi 21-2. 
kin. - 938 saat 9 da Mardin hudud bir
liği satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 lira ilk 
teminatı 1755 liradır. Şartnamcıi ko
misyonda görülür. Teklif mektubları
nm ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komiıyona verilmesi. 

(4772) 1-2 

Lahna alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm Al
ma Komisyonundan: 

1 --- Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı olan 40,000 kilo 
lihanaya 27. 12. 937 pazarlığında ta
lih çıkmadığından 10. 2. Kin. 938 saat 
14 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla e1'siltmesi yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira 
ilk te1-inatı 180 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanunt vesika 
ve teminatla belli vakitte komisyon
da bulunmaları (4736) 1-83 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Sabn Al
ma Komisyonundan: 

1 - lstanbul levazım amirliğine 

bağlı müessesat hayvanatı için 300 
ton yulafın kapalı zarf ve pazarlıkla 
eksiltmesinde iıtekli çıkmadığından 

7. 1. 938 saat 14 de Tophanede İstan
bul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da pa
zarlıkla eksiltmesi yapılac;aktır. 

2 - Muhammen bedeli 15.000 lira 
ilk teminatı 1125 liradır. Şartname 

ve numunesi komisyonda .görüJlir. ls
teklilerin kanuni vesikalariyle belli 
gün saatte komisyona gelmeleri. 

(14) 1-85 

Un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al-
ma Komisyonundan: 

1 - Karaköse birlikleri için 200 
ton unun kapalı zarfla eksiltmesi 
21. 2. Kin. 938 saat 11 de Karaköse 
askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Baş bakanhk 
Kitab bastırllacak 

Batvekilet istatistik Genel Direk
törlüiü Arttırma, eluiltme ve ihale 
Komisyonundan: 

1 - 300 - 500 sayfa tahmin olunan 
genel nüfus sayımının memlekıet iti· 
bariyle umumt neticelerini göeteren 
5000 adet kitabın kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesinde talih çıkmadığı için 
pazarlıkla eksiltme ve ihale yapıla
caktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltme klnun aanl 
1938 ayının 7 inci cuma günü saat 
15.30 da umum müdürlük binaımda 
toplanacak olan komisyonda açıla
caktır. 

3 - Nümune dairede görülecektir. 
Şartname komisyon katibliğinden be
delsiz olarak istenebilir. 

(4654) 3--7156 

Benzin alınacak 
Batvekilet Evrak ve LeYazım Mil

dürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan it 
17000 litre benzindir. 

2 --- İhale açık eksiltme ıuretiyle 

yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli (3145) li
radır. 

4 - Eksiltme 17 ikinci kin un 938 
pazartesi günü saat 15 de bafvekilet 
evrak ve levazım müdürlüğündeki ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 236 li
radır. Eksiltmeye girecekler, eksilt
meden evvel bu parayı maliye merku 
muhasebeciliği veznesine yatırarak 

alacakları makbuz ile birlikte komiı

yona müracaat edeceklerdir. , 
6 - Eksiltme prtnameai evrak•• 

levazım müdürlüğünde görülebilir. 
(4767) 1-9 

Maliye bakanhğı 
Paralar hakkında 

Maliye Vek&letinden: 
Eski bronz bef kuruıluklarla yüa 

paralıklar V'C nikel kırk paralıklar 

1-1-938 tarihinden itibaren bir sene 
nihayetinde yani 1-1-1939 tarihinde 
tamamen tedavülden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun se
kizinci maddesi mucibince illn olu
nur. ( 4708) 1-7 

Jandarma 
701 tipi teyelli bea açık 
eksiltmeye konulmuştur 

Jandarma Genel Komutanlıiı An
kara Satm Alına Komisyonundan ı 

1 - Bir metresi doksan bet kurut 
deierlenen bin metreden bin bet yüs 
metreye kadar örneii vasıflarına uy
gun (701) tipi teyelti bezi açık ebilt
me usulü ile 6. 1. 938 perıembe günll 
saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi paramz oarak ko
misyondan alınabilecek bu eksiltme
y.: girmek istiyenlerin (112) lira 
(50) kurutluk teminat banka melrtu• 
bu veya vezne makbuzu ile blriilı:te 

tam vaktinde komisyona bat vurmala• 
rı. (4589) 3-7098 

Otuz bin takım elbise ve on bet 
bin kaput alına,cak 

Jandarma Genel Komutaahiı An
kara Satm Alına Komiayonundan ı 

1 - Birlikler ihtiyacı için mamill o
larak otuz bin takım ( caket. pantalon. 
tozluk ve kasketten müte§ekil) Erat 
kıtlık elbise ve on bet bin kaput apğı· 
da yazılı tarihte kapalı zarf usultlile 
satın alınacaktır. 

2 - Otuz bin elbiseye 300.000 lira ve 
on bet bin kaputa yüz kıırk be§ bin Ura 
bedel tahmin edilmittir. 

3 - Elbise şartnamesi 15 lira ve ka
put prtnamesi yedi yüz yirmi bet ku
ruı kartılığında komisyondan alınabi· 
lir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenle
rin qağıda yazılı ilk teminat makbus 
veya banka mektubu vo prtnamede 
yazılı belgeleri rnuhtevi teklif mektub
larını belli gün ve saatinden en geç bir 
saat evvel konıisyona vermit olmaları 

5 - (A) Konple elbisenin ilk temi
natı (15.750) lira eksiltmesi 12-1-938 
çarşamba gilnü saat 10, 

B --- Kaputların ilk teminatı (8500) 
lira ve eksiltmesi 13-1-938 perıembe 
günü saat 10. ( 4653) 3-7184 

Dr. Kemal Ar1can 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gillhane Cildiye Seririyatı Sa • 
bık Bqmuavini ve Berlin Uni· 
veraitesi (Charit~) sabık muavin• 

Her gün saat 16 dan ıonra ATA· 
TORK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımaru 7 No. lu dairede hastala
rını kabule ba,lamıştır. 3--686 

2 - Muhammen bedeli 26.000 lira 
ilk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi 
25 kurut mukabilinde komisyondan 
alınabilir. lsteklilerin kanuni ve tica
ret odası veaikalarını ihale saatmdan 
bir saat evveline kadar ' komisyona ı 
vermeleri. (4771) 1-84 .. __________ .. 
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Enstitüler 
Avrupa ve Amerika ve 

.lstanbul üniversitelerine 

talebe gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enıtitü

ıü Genel Direktörlüğünden : 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek 

üzere 13 ve madenler için jeoloji tah
sil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve 
Amerikaya ve kezalik jeoloji tahsili 

için 6 talebe de İstanbul üniversitesi
ne gönderilecek ve talihler arasında 

müsabaka yapılacaktır. 

2 - J eologluk müsabakasında 1 den 
7 ye kadar sıra ihraz edenler Avrupa 
ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inci
den 13 üncüye kadar olanlar ise Ens

titü hesabına İstanbul üniversitesinde 
titü hesabına İstanbul üniversitesinde 
okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aıağıdaki şartları ha
iz olması lazımdır. 

a) Türk olmak. 

b) Maden ocaklarında çalışabilecek 
kabiliyeti ve sihhati tam olmak, (Sıhi 
muayene Ankarada yapılacaktır). 

c) Olgurıluk imtihanını vermiş olan 
lise veya kollej mezunu olup fransız· 

ça, almanca, ve İngilizce dillerinden 

İmtihanla müfettiş 
ah nacaktır 

Müsabakaya dubul f8rtlan: 
A • Türk olmak 
B · Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yu

karı olmamak. 
C • Banka memurlarına mahsus be· 

yannameyi doldurmuı bulunmak, 
D • Askerliğini ifa etmiş olmak. 
E • Yüksek İktısad ve Ticaret, mül· 

kiye veya hukuk mektebinden mezun 
bulunmak veya bu mektebler muadili
ni ecnebi memleketlerde ikmal etmiş 
olmak. 

F - Mali veya sınai müesseselerde 
asgari beş sene hizmet ifa eylemiş ol
mak. 

C • Memuriyete kabul olunduğu 

takdirde 15 gün berayı tecrübe Banka 
emrinde çalışmağı teahhüd etmek. 

H - Mali ve sınai' muhasebe, riyazi
ye, bankacılık, iktısad ve hukuki ma
h1mattan İstanbul ve Ankarada 15-1. 
1938 cumartesi yapılacak imtihanda 
muvaffak olmak (Lisan tilenler terdb 
edilecektir). 

Müsabakaya girebilmek ve memur 
beyannamesi almak için müracaatların 

en geç 10.1.1938 tarihine kadar · Eti· 
bank • Ankara adresine tahriren yapıl-
ması. 3-7214 

birisini okuyup yazabilmek. -:;=============::--
d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yuka-

rı olmamak, 
4 - Mühendislik için müsabaka 3 

'ubat 1938 perşembe, jcologluk için mü 
aabaka 4 şubat 1938 cuma günleri An

karada M.T.A. enstit!isünde yapıla

caktır. 

Talebelerin imtihanda üssü mizanı 
doldurmuş olmaları şarttır. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanrnda Sarraf 
Hakkı Aparhmaru No. 1 

3-6949 

hesap. hendese. cebir, mihanik, fizik, Hava kurumu 5 - Maden mühendisliği imtihanı l l 
kimya ve yabancı dillerden biri (İngi-
lizce, fransızca, Almanca). '---------------

Jeologluk imtihanı: riyaziye, (hen
dese, cebir) hayvanat, nebatat, jeoloji, 

fizik ,kimya ve yabancı dillerden biri 

(İngilizce, fransızca, almanca) 
6 - Tahsile gönderilecek olanlar i

leride tahsil müddetleri kadar mecburi 

hizmete tabi olduklarından bu hususta 

ınükellefiyctlerini tevsik etmek üzere 

bir teahhüdname verecekler ve bunun 

için de muteber kefil göstereceklerdir. 
7 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüz

danı, hüsnühal varakasını, mekteb Ş,C· 
hadetnamesini veya bunların tasdikli 

birer suretleri, 4 kıta fotoğraf ve dilek· 
çelerini 29 kanunusani 938 cumartıesi 

günü öğleye kadar Ankarada M.T.A 
enstitüsü genel direktörlüğüne gön· 

dermeleri ve 31 kanunu sani 93Spazar

tesi günü sıhi muayeneleri yaptırıl
ına.k üzere sabahleyin saat 10 da Adliye 

sarayı karşısında M.T.A enstitüsü da· 

iresinde bulunmaları ilan olunur. 

(4699) 3-7195 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - --
= --------

Eksiltme 
şartnamesi 

Türk Hava Kurumu Adana Şube
si Batkanlığından : 

Adana'da inşa edilecek Türkkuşu 

binasına aid eksiltme şartnamesidir : 
1 - Eksiltme götürü olarak ve ka

palı zarf usulü iledir. 

2 - Eksiltme 10-1-1938 pazartesi 
günü saat 15 de Ad=• 'l'.11.K. ,~ı-. 

sinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye aşağıdaki şartları 
haiz olanlar girebilir : 

A) Kanuni ikametgahı olmak 

B) Türk olmak. 
C) Halefi inşaat müteahhidi olarak 

faaliyette olduğuna dair resmi vesika 
ibraz etmek. 

D) Şimdiye kadar bir defa en az 
(25.000) liralık resmi bir bina inşaatı 
işini muvaffakiyetle başarmış olduğu
nu isbat etmek. 

E) Dördüncü maddede yazılı mu
vakkat teminatı vermek. 

F) Mukavele müsveddesi ve ona 

merbut bilcümle evrakı görüp imza 
etınek. 

4 - Bu işin muvakkat teminatı 
% 7,5 hesabiyle 2174 lira 81 kuruştur. 

5 - İstekliler muvakkat teminatları-

nı eksiltme saatinden bir saat evvel 
: T .H.K. Adana şubesi veznesine yatı-
5 ismindeki mecmuai eşarı : rarak alacakları makbuzu ve 3. madde-
E yeni çıkmıştır. 1-14 : C. ve D. fıkralarında yazılı vesaiki 
-:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, .. ,,,,,,.. 

Bakımsız dişleri 

Bekliyen akibet 
D itlerini kaplıyan kir taba

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

RA 

T ehlike ba§ göstenni§ de
mektir Bir gün her §ey 

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

Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegine diş macunudur. Ditleri

nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlen

dirir. Günde iki defa RADYOLIN kullanmakla pek krsa bir za

man içinde hakikaten bey:az ve temiz dişlere sahih olursunuz. 

1-89 • 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabcvidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

'BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · S· KURUŞ 

- --- - --

YARIN ·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Dr. Raif Gürün 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 
- - Göz hastalıkları mütehassısı E : siltme komisyonuna tevdi edecekler-

teklif mektublarını havi kapalı zarfla 
birlikte eksiltme saatindende T. H. 

K. Adana şubesinde toplanacak ek-

~I : ASRI İŞ ADAMI dir. Hastalarını Balıkpazarında Ku· 
: : 6 _ Kati ihale türk hava kurumu yumcular srrasında No. 87 de 

E. : umumi merkezinden sorulduktan son- llıııiöİİğlİıleİıİdİıİeİİİnİıılısoiıiniıirİİaııİkİİİaiıibiıiuiıiılıieiıidiıieıiır3iilıııi7ıiıOıiı36• I 
.,111111111111111111111111111111111111111" ra yapılacaktır. 3-7122 

Gayri menkullerin mülkiyeti hakkında 
Ankara Defterdarlığından: 

ı'llaballesi Sokağı Cinsi Miktarı Kapu Metrüke Vergi Ada Par Kıymeti Dipozit 

M'. N. N. N. N. N. Lira K. Lira. K. 

15 
Biyacı Şamlı Hane 
Ali oğlu Si 32 292 5346 397 12 1200 00 90 00 

İstiklal Sivas Arsa 191 4 190 28 955 00 71 65 

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

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idile eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

H A S A N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

_Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AG 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 

o hin o 
Size inci 
kokulu 

gibi dişler 
bir ağız 

ve 
temin 

1-90 

güzel 
eder 

3-6399 

rem Balsamin 
Kumral, Sarıı.m, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhbt krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri klimilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM &DİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İN'GİL!Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
1-30 

1-26. 

SİNEMALAR HALK 
.:! 111 ıı.. BU GECE .. 

• .. .. 24,25 190 23 121 00 9 10 Mevsimin en güzel fransızca sözlü - = Aşk - macera ve heyecanla dolu - -
Hududlar planına göredir. 

Evin müştemilatı: 3 oda, 1 hela, 1 odunluk ve kömürlük, 1 mutfak. 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 18-1-938 salı günü saat 15 de yapılmak üzere açık 

arttırmaya konulmuştur. 

İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edilecektir. Ev ve arsaları görmek istiyenler ihale gününden evvel def· 
tcrdarlık milli cml§k müdürlüğüne müracaatları ve taliblerin ihale gününden evvel hizalarında yazılı muvakkat 
teminatlarını defterdarlık veznesine yatırmaları ve sözü geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulacak komisyon 
da hazır bulunmaları. (4715) 3 - 7261 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

~ 

~ 

{ilimlerinden - - mevsimin en büyük türkçe sözlü 
= 

ÇALI KUŞU = ve şarkılı - ŞEYH - - AHMED 
Baş rollerde: Jean Pierre Aumont • - -- Baş rolde: Ramon Novarro 

Hugette Dufloa - Gündüz seanslarında: Kan davası -= Ayrıca - Dünya haberleri = = Senaslar 2,30 - 4,30 - 6,30 - Ge • - ce 9 da = -
Senaslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 - ge· --ce 9 da 

., .... ,.. Halk matinesi 12.15 de Aşk kurbanı 

Halil Naci Mrhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar 
Şubeai: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 

caddesi. Telefon: 1230 
l-2g 


