
~iyasi 
Montrö mukavelesinin imzası, Tür• 

kiye'nin doğru ve dürüst dış siyaseti 
lehinde dünya gazetelerine neşriyat 
yapmaları için yeni bir vesile teşkil et· 
ti. Geçen haftaya. milletlerarası müna
sebetlerinde ''Türkiye haftası" adı ve
rilebilir. İngiliz, Amerika. Rusya. Fran 
sa. Belçika, tsviçre. küçük antant ve 
Balkan antantı gazeteleri, hafta içinde 

Türkiyeyi tebrik vo\lu candan yazı\aı 

yaımışlardır. 
Bu medih ve sitaviş korosu içinde 

ahenge uvmıvan neşrivat Almanya ve 
ltalya'dan geliyor. Alman ve İtalya ga
ı:eteleri neticeden memnun deftillerdir. 
Bununla beraber hu iki memleket mat
buatının menfi neşriyatı da Türkiyeyi 

kastetmh·or. Bu nec;rivat üzerine amil 

olan düı.:Unce şudur: 
1 - Montrö'de anla ma yolivle bi.t 

'll'luahedenin değiştirilebilmesinden Al · 
man ya memnun olmamıc:tır. 

2 _ Almanya 'Montrö anlaşmasivte 

fransız • sovvet paktının kuvvetlendi

ğinden korkmaktadtr. 
Göriiliiyor ki alman gazetelerinin 

neşriyatı bizi istihdaf etmiyor. Bunlar 
Almanyanın ıımumi Avrupa siyasetin
den mü1h:m olan yazılardan ibarettir. 
Yoksa A !manya, boğazların tahkim e
dilmesine itiraz etmediğini resmi istih· 
barat büı osu vasıtasiyle ilan ettiği gi· 
bi, Türkive hakkındaki dostluk hisle· 
rini ele tekrardan kaçtnmıımıştır. 

••• 
ft<pnn)·n ilıtilnli :ı•ı• tlı•rlt•tlPr 

Geçen haftanın sonunda başhyan 
İspanya ihtilali biltlin hafta devam etti. 

F.ıs'rn tamamı ile tsp.1nya yarım a
dn ının bir kısmı, asilerin elindedir. 
1 nyantn di~er ve '1 biivük parça

.sı i e hukıimt>te sadık kalmıştn ·. He.r 
iki t ral d.ı m ıvaffakıvetten emın .go-
.. ki" berabeı netice h kkında şım· runmc ~ · 

tlıden bir şev sÖ}' l n mez. 

t a mlicadele i. biı taraftan cu-sp nv ... 
·ı sosvillistler ve komunıst· 

muı ıv tçı er ' 
lcr ile di ·eı tııraftan kıral taraftarları 

{ ller aı nda bir boğuşmrdır. 
ve a ı . . 
Bunun içindir ki biıti.ın Avrupa ıhtıl.al 
etrafında derin alaka göstcrmcktedır. 
Hn devlet bu mlkadeleye karşı bitaraf
lığını beyan etmekle berııber, rejimine 
göre, tılr veya di er taraf ha.kkındakt 
semp:ıtisini de gialememektedır. Mese
la Sovyet Rusya açıktan açığa sol par
tiler nan•ına mücadele eden hükümet 
tarafındadır Almanya ve 1talya ıse fa. 
şist taraftımdıı. İnbrilterede efkar iki
ye ayrılmıştır. Sağ cenah gazeteler fa· 
§istleri tutuyorlar. Sol cenahın scmpa· 
tisi hUklimet tarafındndır. 

Bu meselt'de en nazik vaziyette bu· 
lunan Fnınsa'dır. Fransa İspanyanın 
vegftne komşusu oldu~undan en mUes· 
~ir yarı'lımı yapobilecek vaziyettedir. 
Ve hiiklimete kalsa. sol cenaha karşı 
olan sempatisi yUziinden yardım yapa· 
caktır. Fııkııt bUyUk fransız ihtilalinden 
ders atı-n Frnnsa, İspanyadaki sınıf mil· 
cadelesinin milletlerarası siyaset sah· 
nesine intikal l'tmesıni istemiyor. Bu· 
nun için .. k çekiniyor. O kadar ki hO 
kümct kuvvetlerine silah satmak dev· 
Jetler hukukuna karsı bir hareket olma· 
dığı halde Fransa hükumeti, hem İs 
panya hlikümetine, h m de llsilere silah 
satılmasını menetmlc:;tir. Fransızl r, 1s 
pany• aos}·ıılistlerine silah satm k u 
retly1e yardım ettikleri takdirde Al 
manyanın ve İtalyanın da tspanya fa. 
şist1erlne yardım edeceklerinden knı k 

maktadırlar 
İspanya ihtila1i ispanya yurdunu 

kana boyamıştır. Rejimlerin milletlera 

rasr mümısebetJerde ehemiretli rol oy
nadığı bu sırada Avrupayı ela kanı bo
yamasından ne kadar korkulsa yeridir 

••• 
l" tara( ı 1.olmrrw 

O taraflı 1.okarno içtimaı geçel" pa 
%artesi f•tirıü l..ondıa'da toplandı. Hı,,ı 
fiçler Lok nosu bu nokta u erindt>kı 
in i iz ve fransı n taı n 1arlarınırı 

tc' ı eklini almıştır rr nsıılaı evvela 

icmal 
Almanyasız bir içtima ü1erindc ısraı 

etmişlerdi. İngilizler de Almanya hazu 
bulunmadan bir meselenin müzakere 
edilmemesini istiyorlardı. Her ikisinin 
dediği oldu: Almanyasız biı içtima ya

pıldı. Fakat Fransanın istediği gibi 1-
talyanın da iştirakiyle dört taraflı de· 
ğil, üç taraflı. tngiltere'nin de istediği 
gibi. Almanya hazır değildir diye Lon· 
drada hiç biı ehemiyctli siyasi ınesc· 
leve temas edilmedi ve görüşülen işler 
h;kkrnda da Almanyaya ve halyaya 
malfımat verildi. 

T.ondra içtimaında Almanya ve hal· 
yanın da yeni yapılacak bir içtimaa 
çağrılmalarına karar verilmiştir. Yani 

üç taraflı Lokarno. beş taraflı T..okarno 

için hazırlık mahiyetini almıştır. ltal-
(.Sonu 2. inci sayfada) 

Olimpiyad1aı·ın 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

f-XTAT-öRK··-·····-··ı 1 

ı istanbulda i 
: ! 
! lstanbul, 3 (Telefonla) - i 
i Dün Ankaradan trenle hareket i 
! etmiı olan Cumur Reisimiz Ka- i 
i môl Atatürk Derince'de tren· i 
i den İnerek ak§ama kadar ora- J 
~ da kaldı ve akşam saat _18 de i 
i Hcybd.i vapuruna bınerek : 
l doğruca flloryaya gitti. l . . ·························································· 
Bakanlar n1eelisinde 

Bakanlar heyeti Jün öğled~". 
eouel ve sonra olmak üzere ıkı 
toplantı yapmııtır. Bu topla~t~lar
da bakanlıklara aid rnuhtelıl qle
rin gÖrÜ§ülerek neticelendirildiği 
tahmin edilmektedir. 

• • • • • • 
U~UDC\l 

•• • • 
gıı illi 

Güreşte: Çoban, Mustafa ve ~41tnıed 
lıesabiyle yendile1· rakibleri.ni sa11ı 

Seçme ı.:iireş nıiiscıbalwforı 
Berlin, 3 (A.A.) - Yarı ağır: 
Ficdel (1svcç), sayı hesabiyle Neo 

(E tonya) ya galib, Virag (macar), sa
yı hesabiyle I.ahti (Finlandiya) ya 
galib, Mustafa Avcıoğlu (Türkiye), 
sayı hcsabiy ie Kard (İngiltere) ye 
galib. Searf (Avusturalya), 11 dakikil 

yede Nıç (Çekoslovakya) ya galib. 

1 

Laport (Belçika) ı dakika 6 sani • 

Zombori (Macaristan), sayı lıesabi
le Nizolla (İtalya) ya galib. 

~lımpiyad oyrmTtırr b~şhmadc>n önce 

b yuk stada halkı yerl~tırme 

tccrüb eri yapılıyor 

36 snniyede tuc:la Beke (Felemenk) ye 
galib, Siebert (Aln :ınya), sayı he ;ıbiy
le Pıokol (Çekoslovakya) ya galib, 
Klemens (Amerika), 14 dakika 33 a • 
niycdc Dattviler ( f sviçı e) ye galib. 

Ağır siklet: 

Palusala (Eston}a) 10,50 dakikada 
Klıp "en (Çekoslovakya) ya galib. 

Mehmet Çcban (Türkiye), sayı he
s~l ivle ŞarJiye (Belçika) ya galib. 

Buıki (İsviçre), sayı hesabiyle ôeh· 
ring (Almanya) ya galib. 

Akerlindh (İsviçre), 12,20 saniye -
<le flıınn (Amerika) ya galib. 

H oros sil !et. 

Ahmet Çakır Yıldız (Türkiye), sa
yı hes biyie Tamba (Japonya) ya galıb. 

lleı bert ~Almanya) 14 d:ıkikada 

Kaza (İngiltere) ye ealib. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

llalles·sıanda vaziyet ' . 
~L.,.? )'C 

Paris P.T.T. radyosu dün gece, 
Portsaidden aldığını ve ihtiyadla 
teUillki edilmesi lazım geldiğini 
say/ediği bir haber vermiştir. Bu 
habere göre, italyanlara dehalet 
etmemilj olan habeş çeteleri Adis
ababaya lıücum cdcreh §Chri ablu
ka altına almı~lardır. ltalyanlar 
habcşlere karşı taarruza geçmi§· 
ler, hava kuvvetlerinin de iştirak 
ettiği çarpışmalar esnasında üç mo
torlu bir İtalyan tayyaresi dÜ§mÜ§· 
tür. 

Harekat bittikten sonra habeı
lerden 1000 kişinin öldüğü tesbit 
edilmiştir. Bununla beraber tehli
kenin baki olduğu iddia eclilmek
teclir. 

Habeşlerin aık sık İtalyanlara 
taarruz ettikleri ve Adisababa • 
Dessie yolunun kesildiği de ilave 
olunmaktadır. · 

• 

:t ACUSTOS 1936 SALI 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

~a~bakaruımz lsmet lnönü dlln alcşa m saat 19.10 da trenle J:;ranb 118 h3rekeı 
ctmışur. Başbakanı garda şehrimizde bu Ju11an ba .anlar ve ~ay/avlar vı• bü ük bir 
kalabalık uğurlamıştır. Y 

ispanyada hükümet kuv
vetleri asilere karşı cevir· 
me . hareketine hişi~! dar 
İspanyanın 

h· kl{ıııc1a 
işlerine 

J~"rausa nııı 

I.1oııdrada nıiisaid 

• 
ıç l"arışıl ına n ~t.~ı 

yaı)tıii-ı tahJ 1) . o 
kaı·sılan ı ... 

. ' 
... Italyanın nasıl bir tavır takınacağı b~lli d"'[f l 

Madrid, 3 (A.A.) - Somosieı ra cep
hesindeki hiıkumct kuvvetleri, ccphanc-
:ıl ~ ~ 1 J U ht lcıktl r t 

dan mukav~met ı:urmekhızın ılerlcmiş· 
lerdır. Hu kuvvetler tarafından ışgal c
dilm1ş olan bol~elu-in atratcjık ıı:ıymetı 
buyuktuı. 

hukumet kuvvetleri, ihtılalcıl re kar
şı bır çevırme htırd.ctine ba)dOHŞ bu
lunmaktadırlar. S n Sebasticn'in 60 ki
lometre uza mda bulunan tolo a'da bır 
muharebe başlamıştır. Hukumet topçu 
kuvvetleri ihtılalcileri darmada~ın et • 
mi tir. 

. l:hikiimet, ii.si kuvvetleri Navar şeh
rınden püskiırtmek için büyük bir karşı 
taarruza hazırlanmaktadır. 

lliikiimı•t lmı•rctl(•ri Gırrwtn 
y<ıl:mlarırula 

Madrid, 3 (A.A.) - Murcio ve Ma
laga'dan hareket eden hükümet kuvvet
lerine mensub olan iki kot, yardım is
tiyen Gırnata şehrinin bir kaç kilomet
re yakınına gelmiştir. 

Sevil'de 105 lik toplar, şimdi alevler 

içinde bulunan 1'411,asır ıır:ı} ının al ır 
lannı do mÜ§tÜr Hukumet, l.ız.lh ç 

k ıl lerınc n htıı cıl ı e m, , 1 

b le olar .. k'; bunl ra kanıı :ı ır toplaı 
ıtllanm. ya lu.rc.: ye~ :tlı 

/Jarse/mı 'du sr~ u .. t l bir c"w:;:\c't 

Perptn nan, 3 (A.A.) - G ıve iıir b.ı 
kaynaktan biluirıldı ·ine göre, B r 

lon'da K. t loıı}a i.liçi s ndıkıı ı r ı, 
revolvcrle öldurulmiışttir. 

Cinnyetin m ullerini ~ a•i •ı t>t 
tcsbıt etmek mı' mkun dt' ildir. F k t i· 
yi hnlıer almakta ol n m:ıhfıltcr. bu ışi 

ralcib sendıkıısı olan iş sendikasının yap· 
mış olduğunu tahmin etmekte lir. 

Bu harekete büyük bir eh miyet ve
rilmekte ve davet edccegi mukabelci bıl 
misillerle halkçılar cephesinde nifak çı· 
karmasından korkulmaktadır. 

lliil:iimı•t tuyymefori il:i treııi 
1wm lmrdımarı ı•llİl('r 

Madriı.l, 3 (A.A.) - Hiikiımet tay · 
yereleri, Valladolid . Ari .. a hattı üze • 

(Sonu J. üncü sayfada) 

(Yazısı 6. mcı sa;ofada) 



lJii s:inii~lcr 

ir alı ak akkisi etı~af nda 
I<.açakçılık vakalarım ilıbar e

denlere ikramiye verilmesi usulü
nü kalemine dolayan bir meslek
daş, bunu doğru bulmadığını ileri 
sürerken davasını §Öyle müdafaa 
ediyor: 

"Bir defa kaçakçılığın yapılma
sı kanunun noksanını gösterir. Biz 
muhbirlere hediye vermekle ka
nunun bu eksikliğini ve sakatlığı
m kabul ediyoruz. Sonra da ih
bara teşvik suretiyle yurddaslarm 
ahlak mefhumlarını bozuyoruz. 

Kaçakçılığın önüne geçmek için 
kaçakçılığın ihban değil, kanunun 
hayat icablanna göre yap.lması 
gerektir.'' 

"Muhbirlere hediye vermek'', 
''ahlak mefhumlarını bozmak'' gi
bi üslub sakatlrklarınr bir kenara 
bıraksak bile, bu mütaleanm taşı
dığı ağır mantık hataları kolay 
kolav mazur görülecek cinsten de
ğildir. 

Her §eyden önce arkadasımız 
kacakçılrk ihbarcıTarrnr mükafat
!andırmakla kamımm eksikl;ğini 
kabul ettiifimiz hakikatini ( !) ne
reden bulup çıkarıyor, anlamıyo
ruz. 
Kaçakcılıihn yamlma"'ivle ka

nunıın ivilij!i ve kötülü~ü arasın
da hiç bir miin'!fsebet tasavvur e
demiyorum. Dfirıyanrn hanf!i ye
rinde. hanp.i mükemmel ve el-csik
siz kanun kaçakcılığrn önüne ge
çeb;lmistir. diye sorsak. acaba 
meslekdaşımız bize ne cevab vere
cektir? 

Cezanrn mevcud oluşu hic bir 
zaman insanları suça siirükliyen 
tamağ ve ihtirasların önüne geçe
memiş, ancak belki bunun zarar
larını tahdid etmeye muvaffak ol
muştur. Bu itibarla bir memle!.r.et
te kaçakçılığın mevcııd oluşunu 
derhal o memleketin kamm!arın
daki sakatlrğa hamledemiyeccf;i
miz meydandadır. Aksi ha!Je, 
"kuru rejim'' zamanrnda Ameri
ka'da alabildi~ine inkişaf eden 
icki kacakçılrğına da kanunlarda
ki sakatlrğrn sebebivet verdigini 
kabul t•tmelr icab ederdi. 

Bu bir. Bir de. mükalatlanc"4ır
mak usulünün "ihbara te.~ik su
retivTe vrırddaşlarm ahlakım boz
duj{ıı" iddiasım gözden gecirelim. 

(Başı ı. inci sayfada) 

ya, zecri tedbirler tatbik edildiği müd

detçe, garbi Av.rupa devletleriyle teşri

ki mesai etmemişti. Zecri tedbirlerin 

tortusu adını verdiği Akdeniz anlacma

ları kalkmadan da bu kiiskünlük siya

setinden aynlmıyacağını ifade ettiğin

den ingiliz dış bakam Eden, g çen gün 

Avam kamarasında artık tortuların da 

kalktığını bildirmiştir. Bin ennleyh İn· 

gilterenin Türkiye, Yunanistan ve Yu

goslavya ile yaptığı Akc1eniz anlnşması 

da ortadan kalkmıştır. Şimdi ev er Ha

beşistan üzerindeki hakimiyetinin ta

nınmasını şart olarak ileri sürmezse 
İtalya Almanya ile beraber, yaz sonun· 
da toplanacak olan Lokarno ~onferan

&ma iştirak edecektir. 

••• 
Be§ taraflı l.oklırno 

Yeni Lokarno içtimaı, aşağı yukarı, 
narhtan evelki büyük devletler konse
rine benziyecek. Şu farkla ki büyük 
devletler konserinden bir büyük dev
let eksik - Rusya. Onun yerine bir kü
çük devlet geçmiş - Belçika. 

Doğrusuna bakılacak olursa, yaz so
nu toplanacak olan içtimaa Belçika ye
rine Rusya iştirak etmeli idi. Belki de 
sonra iştirak edecek. Fakat şimdi Al
manya razı olmadığından iştirak ede· 
miyor. Tıpkı Fransa itiraz ettiği için 
Almanya Londra konferansına iştirak 
edemediği gibi. Fakat Almanya i~tirak 
etmedi diye. Londra konferansı beş ta
raflı bir Lokarno konferansı için ha
zırlık mahiyetini aldığı gibi. belki de 
beş taraflı Lokarno konferansı da Rus
yanın iştirakiyle yapılacak daha geniş 
bir konferans için hazırlık mahiyetini 
alacal:tır. 

Bu mütaleaya göre memleke
tin hayati meni aatlerine zarar ve
recek bir suça şahid olan yurddaş 
için ahlaki vazife onu bir sır gibi 
.çakiamaktır. 

Burada son derece zararlı ve 
kötü bir şarka mahsus ahlak te
lakkisi karşısında bulunuyoruz. 

Bu telakki. merdliğin haklıyı 
değil, zayıfı korumayı gerektirdi
ğini söyler, 

Bu telakki. yurdda!ia himayesi
ne sığınan cani veya hırsızı sakla
masını emreder, 

Bu telakki, kendini alakadar 
etmiyen bir i.şe burnunu sokmak
tan vurddaşı meneder. 

Kollektivite bağlarının gevşe
diği. cemivetin namütenahi tecez
ziye uğradığı ve bu yüzden inkı
raza mahkum oldtrit11 devirlerin 
bu kötii ahlak telakkisini artık a
ramızda yaşatmamak borcumuz
dur. 

Hiç tereddüd etmeden şuna 
inanacağız: 

Cemiyete karşı işlenmiş suç, 
ferde karşı yapılan haksızlıktan 
bin kere daha ağırdır. Böyle bir 
suça .şahid olduğu halde onu srık
lıyan, haber vermiyen yurddaş 
aynı vicdan ve kanun mesuliyeti
ni suçluyla beraber payla.~acaktır. 
Acıma duygularımızın kapıları

nı, bıı neviden suçlara karşı srmsı
kı kapıyacajfız, ve uğrıyacağr ce
zanrn büyüklüğü ne olursa olsun, 
suçluyu kanunun pençesine ver
mekte bir dakika bile tereddüd et
miyeceğiz. 

Kaçakçıyı hükümete haber 
vermekle yurddaş ancak vazifesi
ni yapmı~ olacaktır. E~er bu vazi
fenin ~örülmesini, hükiimet bir 
ikramiye ile mükalatlandırrrsa bu. 
onun bilecejfi bir iştir, ve ahlaka 
zararlı en kücük bir taralı yoktur. 
Tam aksine, batıl ahlak telakkile
ri yü7Hnden vazifesini yapmakta 
tereddüd eden yurddası harekete 
geçmeye teşvik P.tmeklc. kollekti
vite tein tayaaıı bır hizmet de gör-
mektedir. 

1 nkıliib gazetelerinin siitunları
m ortaçağ ahlak telakkilerinin 
hortlamasına vasıtR vanmıvalım. 

YAŞAR NABİ 

al 
Dançig meselesi 

Dançig'de nazi partisine meno;ulı O· 

lan mahalli hükümet tarafından alınan 
bazı tedbirler, Milletler Cemiyeti ile 
bu hükümctin arasını açmıştır. Dançi;,
ma1Cımdur ki, büyük harbta Almanya
dan ayrılarak Milletler Cemiyetinin hi
mayesi altına konuldu. Alman olan hal· 
kın hukukunu himaye maksadiyle yapı· 
lan bir kanunu esasinin ahkamını kll
rumak vazifesi de Milletler Cemiyetine 
verildi. O zaman. kanunu esasi ile te· 
min edilen bu haklarrn TJehistan taıa

fmdan ihlal edileceğinden korkulmuş

tu. 

Fak;ıt gel zaman git zaman, Milletler 

Cemiyeti alman ekalliyetinin haklarını 

alman ekseriyetine karşr müdafaa et· 

meğe mecbur kalıyor. 1933 senesinde 

Dançig'de nazi partisi iktidarı eline al
dıktan sonra almanlar iki kısma ayrıl· 
dılar: Bir kısmı nazi. Bir kısmı nazi 
değil, bunlar biribirine düştüler. Nazi
ler geçen sene kanunu esasiyi tadil et
meğe çalıştılar. Fakat üçte iki ekseri
yeti temin edemediler. Bundan sonra 
da Hitler partisi Almanyada iktidara 
geçtiği sıralarda nazi partisine mensub 
o1mryan alınanlar hakkında müracaat 
edilen tedbirlere müracaat ettiler. 

Milletler Cemiyeti mümessili, kanu· 

nu esasi ile temin edilen hakların ihlal 

edildiğini ileri sürerek müdahale etmek 

istedi. Bu meseleyi büsbütün alevlen

dirdi. Diğer taraftan ayan reisinin bu 

hareketi Lehistanda da endişe uyandır

dı. Filhakika Almanya ile Lehistan iki 

buçuk sene evel bir misak imzaladıkla
rından Dançig meselesine karşı lakayd 
gibi görünüyorlar. Fakat Dançig'deki 
nazi hükümetinin Berlin'den verilen 
talimat ile hareket ettiei herkesin ma-

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: .. 
Boğazlar komisyonunun 

toplantısı 
İstanbul, 3 - Boğazlar komisyonu 

bugün toplandı. Komisyon 20 gün ka
dar bu suretle toplanmağa devam ede
cek ve sonra tasfiye işi lıaşlıyacaktır. 

I1ukuk Fakültesinin 
1ers programı 

İstanbul, 3 - Hul.uk fakültesinin 
dört seneye çıkarılması dolayısiyle ü
niversite rektörlüğü geniş bir program 
hazırladı. Bu programda dersler müm· 
kün oldugu kadar azdır. 

Yabancı diller mektebinde 
İstanbul. 3 - Yabancı diller mekte: 

binde okumakta olan talebinin muvaf
fak olamadığı göz önünde tutularak 
tetkikler yapılmış ve fransızca kitabla
rm kaldırılması münasib görülmüştür. 
Bunların yerine profesörlerin talebele
rin anlıyacakları şekilde yazacakları 

kitablar kullanılacaktır. 

Şark demiryollannın 

sa tın alınması işi 
İstanbul, 3 - Şark dcmiryollarmm 

satın alınması işi etrafında yapılan ha· 
zırlıklar ilerlemektedir. Şark demiryol
ları şirketi murahhasları bu sabah gel
diler, 6 ağustos tarihinde şirktte büyük 
bir toplantı yapılacak, Paristeki mer
kezden üç murahhas daha gelecek ve 
Ankarada yapılacak satınalma müzake
releri İ!$in selahiyet alınacaktır., 

Sıcaklar yüzünden .... 
İstanbul, 3 - Şehrimizde sıcaklar 

gittikçe artmakta ve bu yüzden ptajlara 
rağbet te fazlalaşmaktadır. Kıyıda, kö
şede denize girenler de eksik değildir. 
Maamafih bu yüzden kazalar da olmak
tadır. Son iki gün zarfında sıcaktan 

bunalarak serinlemek için denize gi· 
renlerden altı kişi şehrin muhtelif yer
lerinde boğulmuşlardır. 

lfımudur. Bunun içindir ki bu vaziyet 
Lehistanda da endişe ile telakki edil
mektedir. Ve bu meselenin, Almanya 
ile Avusturya arasında anlaşma yapıl· 
dığı sırada had bir safhaya girmesi, 
ayrı bir endişe vesilesi olmuştur. 

• * 
Ameril:cı' tla se-:inı hazırlığı 

Amerikada cumur 1.ıaşkanlığı seçı

mi için hazırlık devam ediyor. MalUm
dur ki Amerikada belli ba~lı iki parti 
vardır: Bugün iktidarda olan demokrat 
partisi. M uhalcfettc olan cumuriyet 
partisi. İntihabtan evel, her iki parti 
mensubları, birer kongre yaparak cu· 
mur başkanlığı için namzedlerini seçer
ler. Bu kongreler yapılmış, cumuriyet 
partisi için Kansas valisi London se
çilmiş, demokrat partisi de şimdiki cu
mur başkanı Ruzvelt'i tekrar namzed

liğe seçmiştir. 

Fakat intihabatın iki taraflı olmıya· 
cağı anlaşılıyor. Bu iki belli başlı par
tiden başka bir takım partiler de inti
habata iştirak edecekler. Bunlar arasın
da az ehemiyetli olan sosyalistler var
dır. Daha az ehemiyetli olan içki aleyh
tarları ca ayrı bir parti halinde iştirak 
edecek!er. Fakat bunlardan başka ü
çüncü parti denilecek kadar ehemiyet 
kespeden, ittihad partisi kurulmuştur. 
Bu ittihad partisi, ayrı ayrı dört züm
renin birleşmesinden doğmuştur. Biri 
Amerika'da servetin müsa~ olarak tak
simini, diğeri altmış yaşına varan her 
amerikalıya ayda iki yüz dolar tekaüd 
maaşı verilmesini gaye alan bu zümre
ler ayrı ayn ehemiyetsizdi. Fakat bir· 
leşmelerinden oldukça mühim bir kuv
vet meydana gelmişti. Gerçi bu parti· 
nin kazanmasına ihtimal yoktur, fakat 
bu garib ıslahatçıların cumuriyetçilere 
kaflı sol sayılan demokrat partisinden 
hayli rey alacaklarından ve gelecek in
tihabatta Rozvelt'in vaziyetini hayli 
tehlikeye koyacaklarındarı korkulmak-
tadır. :,. 

Finans tayinleri 
Finans Bakanlığı merkez teşkilatı 

kadrolarının mühim bir kısmını ikmal 
etmiştir. Yeni tayin ve terfiler şunlar

dır : 

Muntazam borçlar umum direktörlü
ğü şube direktörlüklerine hesabat di
rektörlüğü şeflerinden İzzet ve Devlet 

1 
şurası aza mülazimlerinden Emin; di
rektör muavinliklcrine birinci mümey
yizlerden Hasan, Receb ve Fahri; kon
trolörlüğe Evkaf umum direktörlüğü 
memurin direktörü Kenan; birinci mü
meyyizliklere ikinci mümeyyizlerden 
Reşad, Kerim; tetkik memurlarından 
Nihad, Cevad; ziraat muhasebe mümey
yizi Nizameddin, memurin mümeyyizi 
Nureddin, divanı muhasebat mürakib
lerinden Hulusi; ikinci mümeyyiz
liklere tetkik memurlarından Kemal, 
Hidayet, hesab memurlarından Asnn, 
Edhem, jandarma muhasebesinden Ha
san, takib ve teftişten Hayri, dahiliye 
muhasebe::ıinden İhsan; Varidat umum 
direktörlüğü şube direktörlüğüne Re
şad, şube direktör muavinliklerine bi· 
rinci mümeyyizlerden Ferid, Nuri, Ce
mal, Haydar. Varidat kontrolörlükleri
ne pul müfettişlerinden Fikri, Zeki Ö
mer, Nihad, Milli emlak şube direktör

)üklerine Milli emlak direktör muavini 
Rasim ve eski milli emlak müfettişi 

Nurullah; Büdce direktör muaviı.liği
ne mümeyyizlerden Zahid tayin edil
mişlerdir. 

Merkezde Bakanlık ve umum direk
törlükler muhasebe direktörlerinin ma
aşları bir derece arttırılmıştır. 

İlk mekteb programlan 
Maarif vekaletinin ilk mekteb prog

ramlarım yapmak üzere Ankarada top
ladığı komisyon işini bitirerek program 
taslağını vekalet makamına vermiştir. 

Komisyon azalan, talim ve terbiye 
heyeti azasından B, Hikmetin reisliğincle 
Jüu Eskigclılrc hareket etmişlerdir. O

rada, köy öğretmenlerini yetiştirmek ü
zere açılan kurs faaliyetini yakından 

tetkik edeceklerdir. 

Mekteb kitabları vaktin
de yetişecek 

Maarif vekfileti, mekteb kitablarırun 

vaktinde yetişmesi için icab eden esaslı 

tedbirleri almış bulunmaktadır. Devlet 
matbaası gece gündüz bu kitabları bas
makla meşgul olacaktır. 

Sahibsiz ve kaçak eşya 
hakkında bir karar 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı sa

hibsiz ve kaçak eşyanın kontenjan dı

şında yurda sokulmasını kararlaştır· 

mıştır. 

Alişar hafriyatı 
Argeoloji profesörü Fon Osten A· 

merikadan gelmiş ve Alişer hafriyatın

da çalışmak üzere Ankaradan hareket 
etmiştir 

Türk Maarif Cemiyetinın 
Genel Merkez toplantısı 

Türk Maarif cemiyeti genel merke
zi dün cemiyetin Anafartalar caddesin
deki merkezinde ·Gireson saylavı Gene
ral İhsan Sökmenin başkanlığı altında 
toplanmıştır. 

Ruznamede birinci maddeyi teşkil 

eden, umumi idare heyetinin faaliyet 
raporu okunarak kabul edilmiş ve umu
mi idare heyetine teşekkür edilmiş.tir. 

Bundan sonra Cemiyetin 1-8-936 dan 
31-7-937 ye kadarki bir senelik büdçe
si müzakere edilmiştir. Bu büdçeye 
nazaran cemiyetin bir senelik geliri 
200838 lira olarak geçen seneki gelire 
nazaran 5006 lira fazlasile tesbit edil
miştir. Masraf kısmını da Ankarada ya
pılmağa başlanan kollej binasının inşa 
ve tesisat masrafı olan 97820 lira ile 
beraber 200338 lira olarak tesbit edil -
miş ve idare heyetine hayırlı blşarıl:ır 
dileğiyle toplantıya son verilmiştir. 

Dıs İşler Bakannnızıl' 
teşekkürü 

Hariciye vekili B. Tevfik Ruştil 
ras ve refikası, torunları Sevin'in d 
mu münasebetiyle kendilerine teb~ 
grafı ve mektubu göndermek ıutf " 
bulunmuş olan dostlarına ayrı ~ 
vab vermeye imkan bulamadıld ~ 
teşekkürlerinin iblağma .Anadolıı 
sını tavsit etmişlerdir. 

El sanayıi üzerinde 
tetkikler 

Denizli ve Kastamunide el s~ 
ni teşkilatlandırmak için İktisat . 
kaleti tetkiklerine devam etmektediı: 

El sanayii erbabını mıntakavi, 
peratiflere rabtederek satışları bıt 
den idare etmek, mamullerin gereJc 
ya ve grekse terbiyesini, bilahare le 
}erine devredilecek bir fabrikada 
mak hususları düşünülmektedir. B~ 
retle el tezgahlarının mamulatı ~ 
ve aynı zamanda da ucuza mal ed• 
olacaktır. 

Eflanide Atatürk heykel 
Eflfini, 3 (A.A.) - Nahiye rne. 

zinde dün Atatürk heykelile Curnurı 
bahçesinin açılma töreni yapılrn1t 
vesile ile boğazlar mukavelesinin 
miyeti köylü ve halka bir .kerre dab1 

}atılmıştır. Bütün köylü gece n 
merkezinde sevinçle bayram yapın 

İzmirde bir tren ka 
İzmir, 3 (A.A.) - Dün Ankara' 

şehrimize gelen ekspres Emiralettı 
Müradiye istasyonları arasınd:ı ha ı 
tarını hat boyundan geçirmekte olatl 
yaşında bir çocuğu parçalamıştır. 

Köy mekteblerine 
alfabe ucuzladı 

Maarif vekaleti, ders kitablarıı;: 
bilhassa köy mektebleri için basılanla ti' 
ucuz satılması prensipini hassasi:Y~ 
takib etmektedir. Son defa basılan 
mektebleri alfabesine beş kuru1 fı 
konulmuştur. Diğer kitablar da atf 
gibi sermayesine yakın fiatla satıl• 
caktır. 

Uşakta zelzele 
Uşak, 3 (A.A.) - Bugün saat !~.4' 

da garbden birincisi şidd~tli, ikincısı ~ 
fif iki zelzele oldu. Şehırde kaza "i 
tur. 

*** 1 Van gölünden istihsS 
edilecek soda • Van gölünden soda istihsali ne 

civardaki ham petrollör üzerinde te 
·ı . tp 

ler yapacak olan İktisat Veka ctı ·1'l 
tehassıslan Vana varmışlar ve tet~ 
rine başlamışlardır. ~ 

=======~ 
DlL KÖŞESİ 

"Hasara uğnyan arazi 

ne suretle tahakkuktan 

·rıl' 
ve rgi1et1 "' 
indirilecCJ" 

hakkında Dahiliye V ckaleti .. .'' . ,, ,,. 

"Hasara uğrıyan arazi vergisıl sıJ 
. . . "' birini okuyunca bır vergrnın tJI' 

hasara uğrıyabileceği h~s~~unds tır" 
şünceya dalmaktan kendınızı klJ/ ,. 
mazsrnız. Hakikatte ''hasara uğrı1~il• 
raziye aid', vergiler kastedilmeltt _,ıJ. 

• b edllP' Bunun böylece açıklanması ıc:ı ,.JI 

~ k'' yer"'" Bir de ''tahakkuktan duşülme . . ~; 
''tahakkuktan indirmek'' tabirınıtl 
}anılması caiz görülemez. . • çift' 

"Bu maddenin çokça ekilmesın• 

çiye teşvik maksadiyle .. .'' . , dtl" 
"Ekilmesini çiftçiye teşvıe bit 

"ekilmesine çiftçiyi teşvik." J{iıçilk,; 
takdim tehir. Sinek küçiiktür r1111• 

de bulandırır. ırıs' 
Bir vilayet gazetesinin milli ro 

tefrikasından: bC~ 
"Hasan ~ok uzun olmıyan a~ . . . ., 

sının evıne varıp... ,,,rı-

Uzak yerine uzun, m'lli rorrı 111 
1 
r 

I arririnin, dile ve s<ım.ta n k d:ıt d ll 
met etti ini g-s·crMr ~ b '·ım 1 

dik'r:"te d<• -;cr. 
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gunıı ııcııncu 
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Gü·re.~te: C1tb!ln, ,~lııstafa ve .. Ahın.ed 
yendil.er rakib..,eı·iııi sa~ıı, hesabiyle 

(Başı 1. inci sayfada) 

Tuvessen (İsveç), 9.49 saniyede 

tuşla Godard (İsviçre) ye galib. 
Jaskari (Finlandiya), 3.43 saniyede 

Jurado (Filipin) e galib. 

Flud (Amerika), 4. 50 saniyede tuş
la Thorat (Hindistan) a galib 

Serbest güre., 
Berlin, 3 (A.A..) - Dün Doyc;land 

1-Ial'de başl:ımış olan serbPst güre~in 

neticeleri: 

Seçme müsnbaknbrı: 

Horos siklet: 

İsviçre, Hindistanı; Alrnanva. Tür
kiyeyi; Amerika Fili pini yenmiştir. 

Tüy siklet: 

Cenubi Afıika, Cekoslovakvava: tn
giltere, Amcrikaya galip. 

Hafif siklet: 

Amerika, Türkiyeye; İtalya Avus
turalyaya galip. 

Orta siklet: 

Almanya, Avusturalyaya; Kanada, 
lllndistana galip. 

Finaller, salı günü yapdacaktu. 

Giille ve lıalter 
Tüy siklet finali: 

Berlin, 3 (A.A.) - Amerika'lı Anto
ni, Terlazzo tarafmdan kazanılmıştır: 

Develope: 92.5 kilo, Arraşe: 105 ki, o, 
Epole: 122.5 kilo. YekUn: 312.5 kilo. 

Hafif siklet: 

F.inal: mısll"h Mehmed Ahmed Mis
bah kazanmıştır. Develope: 92.S kilo, 
Arraşe: 1O5 kilo, Epole; 14 S kilo. Ye
kfın: 342.5 kilo. 

Hafif sikletler grupunun ikincisi a
vusturyalı Rouert Feyn, üçüncüsü al

man Kari Yansen, dördüncüsü alman 
Karl Şvitalle, beşincisi mısırlı Ibrahim 
Mesud Esseyyictdir. 

Gülle atma müsabakası: 

Berlin, 3 ( A.A.) - Birinci: Völlke 
(Almanya), olimpiyad şampiyonu re
kor: 16.20 metre no: 5. -

İkinci: Baerlund (Fenlandiya), 16 

12 metre. 

Üçüncü: Stoeck, (Almanya), 15.56 

metre. 

Çekiç atmcı finali 
Bertin, 3 (A.A.) - İsimleri aşağıda 

yazılı olan atletler, bugün öğleden son
l"a y;:ı.pılacak olan ç:ekiç atma finaline 

kalmışlardır: 

Biri..ıci seri: 
Vilyam (Amerika), Oskarv Varn

gord (İsveç), Ciovanni KantagalJi (İ
talya). Ville Poerbola (Fenlandiya), 
Koit Annama (Estonya), Ervin Blask 
(Almanya), Hanri Dreyer (Amerika), 
Kari Hayn (Almanya), Yohan Yansor. 
(İsv~). Bernard Gröylih (Almanya), 

İkinci seri: 
DonaldFavor (Amerika), Alfons Ku

tonen (Fenlandiya), Sulo Havne (Fen

Jandiya). 

Üçüncü seri: 
Oskar Linne (İs~eç), Josef Virtz 

(Fransa), Kokabe (japon), Antonio Ba

ticeviç. 

Berlin, 3 (A. A.) - Çekiç atma mü

sabakasının finali: 

1 
Birinci: Hayn • Almanya - olimpi-

yad şampiyonu, 56,49 metre. Olimpiyad 

rekoru. 
İkinci: Blask - Almanya - 55,04 met-

re. 
Üçüncü: Varngrad - İsveç • 54,83 

metre. 

Yiiz metre finali 
Bedin, 3 (A. A.) - Birinci: Ovens 

(Amerika), Olimpiyad şampiyonu 10 
3/0 10 3/10 saniye. 

İkinci: Metcalf (Amerika), 10 4/10 
sani;e. 

Üçüncü: Osendarp (Felemenk), 10 
4/10 saniye. 

Dör<lüncii: Vikkof (Amerika). 
Beşinci: Borhemeyer (Almanya). 
Altıncı: Strandberg (İsveç). 

Ovens 'in relwru. tasdik edilmedi 
Bertin, 3 (A.A.) - Dün amerik;ı'lı 

koşucu Ovcns tarafından kurulmuşohn 
100 metre rekoru resmi surette tas
dik edilmemiştiı. Çünkü arkasından ge
len kuvvetli rüzgar, koşucunun süratini 
pek fazla arttırıyordu. 

~lanialı 400 metrenin serme 
miisabakaları. 

Berlin, 3 (A. A.) - Birinci: Kovaç, 
(Macaristan), 53,7/10 saniye. 

İkinci: Bosmans, (Belçika), 53,8/10 
saniye. 

Üçüncü: Joye (Fransa). 

Eskrim 
Berlin, 3 (A.A.) - Belçika, beşe 

karşı 11 ile Arjantin'e galib. 

İtalya, üçe karşı 11 ile Macaristan'a 
galib. 

Avusturya, dörde karşı 12 ile Ame
rih>'ya galib. 

Fransa, yediye karşı 9 ile Almanya'· 
ya galib. 

Olimpiyml me~nfosi Kiel'e gitti 
Bertin, 3 (A.A.) - Pazar günü ak

şamr, alman sporları müdürü Von Çam 

mer Ostcn, mukaddc!I olimpiyad meşa

Jesini bu meşalev i olimpiyad kayık ya
rışlaı rnın ic:ra edileceği .Ki el ~ehrine 

götürecek olan koşucuya törenle tev

di etmiştir. 

Son koşucu bugiin Kiel'e varacaktır. 
Bu me~ale yarısına almı:ın federasyonur 
dan 350 koşucu iştirak edecektir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Bertin - Kiel me

şale yarışı bitmiştir. Olimpiyad meşale
sini taşryan son atlet, bugün saat 21.30 
da Kiel'e varmıştır. 

Tasnifte J;azanan milletler 
Bedin, 3 (A.A.) - On birinci olim

piyadın ilk günü, spor müsabakaları 
neticesinde muhtelif milletlere aid tas
nif: 

Almanya, iki altın, bir gilmüş, bir 
bronz madalya. 

Finlandiya, bir altın iki gümüş, bir 
bronz mad.ılya. 

Amerika, bir altın, bir gümüş, bir 
bronz mad;ılya. 

Lehistan, bir bronz madalya. 

,_ 

0 P O L h????7r • - -- - - - - - JL& "-7uaıaıı. 

Milli talamımızla norı·eç ta
kımı armumluhi futbol maçının 
ta/silatı 5. inci stıyfamızclculır. 

FRANSADA BAŞKUMANDAN 

YETiŞTiRMEK 1Ç1N: 

Yükselt 
milli müdafaa 

tetl<ll<leri kolleji 
li.uruldu 

P::ıris, 3 (A.A.) - Hükümet, iki mer
kezi bulunacak olan bir "yüksek milli 
müdafoa tctkil;leri k.:ılleji,. namında ha
kiki bir kara, deniz ve hava odulan 
b1!? kumandanları mektebi ihdas etmiş
tir. 

Y::ırbıydan tu~generale kada~ yük
sek askeri erkan. bu yeni koltcjin kurs
larım takibcdeceklerdir. 

Yeni mektehin .talebesini ekseriyet 
itib:ıriyle harbiye mektebi mezunfarı 
teskit edecek ve bıınlar milli müd:ıfaaya 
aid bütü 1 meseleleri ve fazla olarak ken
di ihtisaslarr ile ili"Jikli meseleleri bil

mekle mül<C'llef ola-:aklardrr. 
Ko11ejin ihdasından ma1<sad. muhte

lif silah kuvvetleri arasında ahenk vü
cuda getirmektir. 

Kollej talebesinin mikdan, yirmi ki
şiden ibaret olacaktrr. Bunlar, genel kur
mav tarafından ilmi bilgileri ve emir 
ve kumanda kabiliyetleri göz önUne a-
lınmak suretiyle seçileceklerdir. . 

Gösterilecek dersler, bilhassa yilk
sek strateji meselelerine dair olacak, fa
kat ekonomik, mall ve diplomatik mese
leler de öğretilecektir. Mt'ktt'be yalnız 
asl:erler değil, aynı zamanda sivil tale 
be ve bilhassa dış işler bakanlığının er
kanı da kabul ed"lecektir. Bu sivi11er, 
milli müdafaaya müteallik olan bazı 
teknik meselelerde ve mnsela nakliyat. 
miihimmat ve levazım tedariki ve saire 
gibi hususta aokeri şt'flerin yüklerini 
bafiflcteceklerdir. 

Sekizinci sovyetler 
kongre~ine hazırlık 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyetler bir
liği merkezi icra komitesi 25 ikinciteş

rinde toplanacak olan se':izinci sovyetler 
kongresini fevkalade b'r kongre m:ı.hi

yetinıle göremcğc karar vermiştir. Da
ha önce m:ıhalli sovyetler 1 il'tte'lrinden 
15 ikinci teşri ne kadar olan müddet için
de topl nacaklardır. 7 inci sovyetler 
kongresinin verdiği karar gereğince, ö
nümüzdeki kongredeki sovyetler ma
kamları prensip bakımından seçilmiş o 
larak gelmiyecektir. Zira sovyetler ma
kamlarının önümtizdeki genel seçimi 
yeni seçim sistemi üzerinden yapılacak

tır. 

Sovyet yiyecek endüstri
sinin vaziyeti 

Moskova, 3 (A.A.) - Pravda gaze
tesi, yiyecek endüstrisine mensub 430 

işçiye nişan verilmesi dolayısiyle yaz
dığı bir yazıda, istihsalatın 193 5 de 7 
buçuk milyara vardığını, yıllık planın 
yüzde 15 fazlasiyle başarıldığını, ı 936 

yılı ilk altı ayma aid planın da 1935 
yılmın aynı devresine nisbetle yüz:de 
34 fazla olarak gerçekleştiğini ve bu 
muvaffakiyetlerin her şeyden önce Sta
banovist hareket sayesinde mümkiin ol 
muş bnlundugunıt kaydetmektedir. 

ınibabaka!arının yapıldığı Doyçland Hal salonıı. 

::m 

HABERLE it 
ispanyada hüküm et ku v· 
vetleri asilere karşı çevir· 
me hareketine başladdar 

( Baş_ı 1. inci sayfada) 

rinde iki treni bombardıman etmiştir. 
İki tren, raydan çıkmı§ ve oldukları 
yerde kalmıştır. 

llüldimet <le. ıisiler ,ı,~ lumfli 
m uvaf f ahiyetlerinden balıs 

ediyorlar. 
Cebelüttarık, 3 (A.A.) - f spanya 

hükümet kuvvetleri ile ispanyol asile
ri, tali bir takım muvaffakiyetler ka
zanmış olduklarım bildirmektedirler. 
Fakat her iki tarafın vaziyetinde esas • 
1ı bir değişiklik olmadığı sanılmakta -
dır. 

Asiler, Madrid'in şimaUnde k5in 
Torrelsdones mevkiini zaptetmiş ol
duklarını ve Madride yirmi kilometre 
mesafede bulunduklarını iddia etmek • 
tedirler. 

Madrid hükümeti de hüki.imet kuv -
vetlerinin vaziyeti her tarafta düzel • 
miş olduğu iddiasında bulunmakta ve 
Malaga ile Murçi'den hareket etmiş o
lan kuvvetlerin şimdi Grenata'ya bir 
kaç kilometre mesafede olduklarını bil
dirmektedir. 

Gı•neral '-arw'nun tel.·zilJlt>rİ 
Sevil, 3 (A.A.) - General Lano 

Madrid radyosunun haberlerini tekzi ~ 
betmektedir. General, Ayamonte ve 
San • Lukar - de Barramedo'un kıyam
cıların ellerinde olduğunu bildirmekte 
ve Madride taarruz etmek üzere Endü
lüs'ten yeni kuvvetlerin hareket etmiş 
olduğunu ilave etmektedir. 

Frcınsanın lngiltere rıezdintle 
Y"Ptığı ırılcb 

Londr:ı., 3 (A.A.) - İyi hab!'r alan 
m:ıhfillerin lıiluirdiğine göre, dün sa
bah fransrz büyük elçisi, ingilz dış işleri 
bakanlığına müracaatta bulunarak ts
panya'daki hadiselere karışılmaması i
çin bir anla"ma imzalanmasını t:ılcb et
mi~tir. Fransa'mn hu husustaki talebi 
hemen alikadar makamlara tevdi olun
muş ve B. Daldvin ile B .Eden'e vekillik 
eden IIalifaks, öğleden sonra fran 
srz tnlebini gözden geçirm'ştir. 

İn~iliz hükiimet mahfilleri, fransız 
talebini, sempati ile karşılamıslardır. 
Filhakika, İspanyadaki dahili . anlaş
mazlığın milletlerarası sahada akisler 
yapmaması için elden gelen her şeyi 

yapmak gerekmektedir. Avrupada biri
birine aykırı iki blokun viicud bn1masr
na taraftar ol'!'ıyan ingiltere, İspan • 
yada savaş halinde bulunan iki tarnf _ 

tan birisine sempati izhar eden iki de•ı
letler bloku vücud bulmaması için de 
çalı~alıdı:-. 

Bu ademi müdahale anlaşmasının 

imzasına kadar Fransanın kendi hare
ket tarzında serhesliğini muhafar.a et • 
mek istediği di.işüncesi, Paris kahiıı • -
sinin koyacağı bu kaydın göriişmeleri 

çabuk surette neticelenclirmeği istih . 
daf etti~i merkezindedir. Bu sebehden 
dolayı in..,.ili?: cevabının gecikmiyece
ği sanılmaktacl ır. 

lt1ılru'rım '"' vaz:vt•t ul·ıcu;ı 
l>t•Ili tfo~il 

Paris. 3 (A.A.) - ltalya'nın İsp. n· 
yada vııkıı bulan hadiseler karc:ı m-la 
ne gibi bir hareket tarzı takıb edeceği 
heniiz hl'lli c e ~ildir. Londra'nın sıya
sal n'.,hfilleriııe göre, iıı~ili z dı~ işleri 

Jıa1 ımlıgr, fransız hiil·üınetiıtin isp. n -
ya hadiselerine karısmamasr hakkın la 
bir anlaşım1 va )llm'tsı haltkmdaki mü -
racaatın ı elverHi bir ş~kılde k:ırşıla • 
mıştır. 

Söylendiğine göre, İngiltere bu mü
rac:ıata hemen cevab verecektir. 

Avrr111mfo fihir mulıurebt•si 
~•npılmanwlı ! .• 

Paris, 3 ( A.A.) - Fransız dış siya
sası hakkında izahat veren B. İvon Del
bos demiştir ki : 

.. _ Avrupada hiç bir fekilde fikit 
muharebesi yapılmaması gerekt ir. Çün-

kil bunların neticesi muhakkak ki bir 
harb olabilecektir. Fransa hlikiimetinin 
harb levazımı bakkmdakı h:ııeket taru· 
nrn bütün milletler tarafından örnek 0 . 

larak a1ınması lazımdır. ,, 

Komünist partisi sekreterJigi ispan 

yol hükümeti lehinde bir müracaatta 

bulunarak bu hükümetin yalnız sosya· 

list cumudyetciler tarafıııclan değil, ay· 

nı zamanda komünistler ve katoliklcr

den müteşekkil rejiyonalist bask par· 

tisi gibi mulıafazakJr partiler tarafın 

dan himaye edildigiııi kaydetmiştir. 

llitrımflıh nw.•'4•/,•si 1,,. Jraruı:s 
ga:z,•t,•lt•r·i 

P.aris'. 3 (A.A.) - Gazeteler, ispan· 
yol ışlennde tam bir )litaraflık muha· 
faza edilmesi için Fransa tarafından 
yapılmış ol:ın teklife İngiltere ve İtal
yanrn verecegi cevabı beklemektedir . 
ler. 

Sağ cenah gazeteleri, her ne baha· 
srna olursa olsun bitaraf bulunulması· 
n.ı .tav::iye etmekte, sol cenah gazetele
rı ıse Romanın mübhem bir cevab ver
mesinden ve Sovyet Rusya, Çekoslo -
vakya, Bel~ika ve Almanya tarafından 
bir vaidde bulunulmasmr istemesinden 
korkmaktadırlar. 

.. B. Blum'un kabinesi iktidar mev • 
~ıı~e geldiği güne kadar başmuharrir· 
lıgınde bulunmuş oldug·u p .. 1 opu er ga· 
zctesi, diyor ki: ' 

. " İspanya, acaba milletler cemiye -

ttne mtiracaatta bulunacak mı? Fran -

koya gönderilmiş olan İtalyan tayyare-

leri meselesi karş1sında milletlcr-

arası kanun İtalyan dfütatörü ta· 

r fından bir kcrre daha bozulmuş
tur. Hem de bir :ıvrupah memlekete 

k:ırşr. Binaenaleyh İsp:ınya, kayıtsız vı 
şa ı tsız ol:ırak Cenevrede hu meseleyi 

ortaya atmalıdır. Biz, 1sı arıya hüküme 

tinin bu bapta zerre kadar çckinecc i

ne ihtimal vermeyiz. İspanya. cihan.n 

kollektivitesine müracaatta tereddUd 

etmiyecek ve Ccnevre<le lspanvol ar -
kadnşlarımız bütün dünyayı l· . d' ,en ı ya-
nı başlarında göreceklerdir." 

'f'nmtcız muallim/,•rinitı i.'(/>tln\·ol 

Milüinwıirıe yardımı · 
Paris. 3 (A.A.) - Lil şehrinde y::ı 

pılan ve 85.000 muallinıiıt delegelerini 

Lir araya toplıyan ulusal ımıallim ı ·ı 

kongresi, İspanyol hükümet kuvvetleri· 

ne Lir yardım olarak 10.000 franklık Liı 
kredi açılmasını kararlaştırmıştrr. 

l111><my" ihtiltili ı·~· 
F raıuız lwm ii uisı ımrı · ,; 

. Paris, 3 (A.A.) - Komün"st pa ,i

sı s~~:cterliği parti namına aş~ğd d 
teblıt;ı neşretmiştir: 

Komühist partisi lspanyadaki iiı j . 

lal dolayısiylc partinin g-örüşlerini kı· 

moya ıııılatmnğı fayclalı bulmuştur . 

Nizamı Loz:ııılara karşı savasmakta 

ol..ln isprıııyol milleti, katiyeu P;ol tar

ya dihatdr!üğüııü kurmayr istihdaf et

mem ktc, lıil5.kir yalnız miilkiyet hak· 

l,m,ı say r aostcr n cuıntırı'yet . ·,ıza 11111 

m·ı lafan yl ın ·ktedir. Bu milli s:ıHll'ı 

i inde yalnız memleketin çal ş:ın sınıf
ı rı ıle cumuı iyetçi, so yalist ve komü

nist kunımlar de(,il, fakat aynı zama11d 

mes la k.ltolikl rden milrekkeb bask 

mıntakavi partisi gibi lı:ızı muhafazakar 

paıtilcr de işbirliğ i yapmışlardır. BL 

vaziyet, Franko'nun İspanya i!Sir. ''ko· 

münist tehlikesi., olduğu hakkındaki 

beyanatını kati surette cerhctm~kte ve 

İspanya'da nizam istiyen herkes"n va::i

feııinin, cumuriyet nizamını mlidafaa · 

dcnlerle i~uirliği etmek n!cltt!{u.ıu t~hı 
rüz ettirmektedir.,, 
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Tarih deki garib 
VI 

vakalar ~ABANC\G~ZETELERDE 
Yazan: Max KEMMERiCH 

Papaslar bu vahşete kar 't ne va~iyet 
alıyorlardıf İşte: 1231 de papa doku
zuncu Cregor şu talimatı vermişti: 

"'Dinsizler ~ahid dinletemezler, itirazda 
bulunamazlar. hiç bir avukat, hiç bir 
noter bunların işlerine bakamaz, aksi 
takdirde vazifelerinden kovulurlar.,ve 
mesleklerini icradan menolunurlar. 

* O zaman Mainz şehrinde başpeı.ko-
pos olan birisi yukarıda ismi geçen bu 
Konrad hakkında Roma'ya şu mektubu 
yazmıştır: 

Üstadımız Konrad hi~ bir suçluya 
kendini müdafaa ettirmiyor, günah çı· 
lkarttırınıyor. Her !>ahıs dinsiz olduğu· 
nu ve bir kara kurbağayı elleyip öptü
ğünü itirafa mecbur ediliyor. Birçokla
rı böyle bir şey sövlemektense ölmeği 
tercih ediyorlar; bir kısmı da yalan 
söyliyerek canını kurtarmak istiyor. 
Kendilerinden bu dinsizlikleri nereden 
öğrendikleri sorulunccı verecek cevab 
bıılamıyarak uydurma tariflerde bulu
nuyorlar. Kendilerine şüpheli birkaç 
isim söyleniyor ve onlar bunlardan bi
rini cürüm şeriki ve dinsizlerin üstadı 
dive gösteriyorlar. Kardeşin kardcsi 
yaktırdığı bile oluyor. Ben. Mainz baş
peskoposu üstad Konrad'a evvela yal
nız, sonra Kolonya ve Trcv baspesko· 
poslarının refakatinde daha mutedil 
h~rt-ket etmesini söyledim, o dinleme· 
'di.'' 

* Buna rağmen İsa'nın ve Allahın yer· 
yüzündeki vekili dokuzuncu Gregor, 
insanlara muhabbetle dolup taşarak bu 
dindar Konrad'a 10 haziran 1233 de 
§Unları yazmıştır: 

"İlaç fayda ebnez olunca çürük etle
ri kılıç ve ateşle uzaklaştırmalıdır." 

Aynı zamanda bütün bu zulümlerin 
hükümeti dahilinde icrasına müsaade 
eden ve hatta bundan hazinesine karlar 
çıkaran Kırat Hanri'ye de şunları yazı· 
yordu: 

''Bir günde 23000 putperesti yok e
ücn Muc:ı. gihi hir eayretli nH•ne? Rir 

y<>hudi ile bir Madian'h kadını bir defa· 
da mızrağiyle delen Allahın sevgili ku
lu Fineas gibi bir gayretli nerede? Ne
rede İlyas peygamber gibi bir gayretli? 

O İlyas ki mabud Baal'ın rahible
rinden 450 sini kılıçla doğramıştı. Ne
rede Allahın kanunları için mabe lin 
mihrabında coşarak yahudileri öldüren 
Matatias gibi gayretli1er? •.• '' 

... .,. 
Nihayet bu Konrad daha fazla daya· 

namıyan halk t!lrafından öldürü!nıüş

tü. O zaman Gregor şunları ya tlı: 

"Böyle tam fazilet timsali. hıristı) an
lık imanının kahramanr bir adamııı ka
tillerini nasıl cezalandırsak ~ene az
dır! .. :' ... ... 

Çeviren: S. ALI 

taşryanr muhafaza ederdi. Takibatın 

çok Jiddetli olduğu İskenderiyede hı· 
ristiyanlardan 10 erkek 7 kadm din uğ· 
runa can vermişlerdir ve eski Roma'da 
hıristiyanlara karıı yapılan takibat 
vahşilik cihetinden Roma kilisesinden 
çok geri olduğu gibi öldürülenlerin a· 
dedi de mukayese bile edilemiyecek ka
dar mahdud idi. Sonra düşünmelidir ki 
romalılar bu takibatı kendi dindaşları
na karşı yapmıyorlardı. Halbuki Roma 
kilisesinin öldürttüğü insanlar !saya 
inanan, incile göre hareket etmek iste• 
miyen yalnız papaya icab eden bağlı
lığı göstermediği sanılan dindaşlardr. • 

* İspanyada hüküm süren Endülüs a-
rabları kt-ndilerine tabi olmuş bulunan 
hır!stiyanlara ve yahudilerc tamamen 
•icdan hlirriyeti vermişlerdi. Kilise ve 
manastırları duruyordu, serbestçe iba· 
det edebiliyorlardı. Dinlerinden dön
meğe cebretmek şöyle dursun, biraz 
tazyik edilmelerini bile müslüman hü
kiimdarlar iyi görmezlerdi. Buna rağ~ 
men birçokları, yüksek bir kültür dini 
olarak, islamiyeti kabul ettiler. yahu· 
diler hatta büyük devlet memuriyetle
rine kadar yükseldiler. Halbuki hıris
tiyanlar zamanında fevkalade tazyik e
diliyorlardr. Bu sıralarda İspanya bü
tün Avrupanın manen ve maddeten en 
ileri memleketi idi. 

* Endülüs'ün son arabları Izebctıa: ile 
Ferdinand zamanında İspanya'dan sü
rüldüler. Memleket kilisenin nimet
lerine gark oldu. 1480 senesinde papa 
dördüncü Sikst'in gayretiyle engizis
yonlar, bilhassa paralı olanların aley
hine Memeğe başladı. Torkemada'lı 

Tomas 1483 de engizisyon reisi oldu. 
1492 de bütün yahudiler İspanyadan çı
karrldr. Bunlar mallarını satmakta ser
best idiler, fakat altın, gümüş ve saire 
gibi şeyleri memleketten dışarı çıkar
mak kendilerine yasak edilmişti. 1492 

de Grnatanın sukutunda arabların ima
nına, camilerine ve hukuklarına hürmet 
editece~ı muahedeye yazılmıştı. Kato-
lik prensleri 10 sene sözlerini tuttular, 
sonra, 1502 de bütün arabları İspanya
dan sürdüler. ... ... 

isyan sahasında sekiz yüz kilometre .. 
lede anlıyamadrm. Fakat sonra.~afl e5İ' 
tadım ki henüz şimal ordusu boli 

Dürüst ve mütevazi bir terzinin söz
leri bana bütün kasabanın fikrini ifade 

Le Jurnal gazetesinin hususi gön
dermiı olduğu muharriri Edouard Hel-
sey yazıyor: 

Pamvetune'den Madrid'in mesafesi 
400 kilometreden azdır. İhtilale ıahne 
olan bu sahada yapılacak bir seyahat 
az cazibeli değildi. Bu cazibeye daya· 
namıyarak yola çıktım: 

tık önce işler yolunda gitti. Navarre 
balkı, sekiz gün içinde, heyecan halin
den feveran haline geçmiştir. Ebre'e ka
dar rastladığım ihtiyarlar, gençler, er
kekler, kadınlar veya çocuklardan bir 
tekini görmedim ki faşist selamı ver-
mesin. 

Peralta'da feveran son haddini bul
muştu. Çok geçmeden ıavaş hattına 

yaklaştığımızın yanılmaz bir işaretini 

gördüm. Yüzler daha gerginleşmiş, 

gözler daha hummalı bir hal almış, köy
lere girmek daha güçleşmi~.ti. Her ta
raf ta büyük karakollar nöbet bekliyor
lardı. Yolları ağır saman arabaları ka
pamıştı. Size yol vermeleri için büyük 
bir sabırla müzakerelere girişmeniz i
cab ediyordu. 

ediyor gibi göründü: 
"Bu silahlr gönüllüler insana biraz 

endişe veriyor. İspanyanm biltiln müte
assıbları şimdi silaha sahibtirler. Sollar 
gibi aağlar da. Bu macera bittiği zaman 
ellerindeki silahları onlardan kim geri 
alabilecek. Hem balcalım bu harb öyle 
kolaylıkla bitebilecek mi? 

Carlist gönüllüler, kendilerini bütün 
memlekete sahih sanıyorlar, fakat Mad· 
ridli sosyalistler de biraz mübaleğa e· 
diyorlar. işçiler ~imdi altı saatlik bir iş 
için 40 frank kazanmak istiyorlar. İs
panyada kırk frank, mösyö, bu bir çıl
gınlıktır. Fakat bundan hiç bahseme
mek daha iyi. Kızıllardan korkuyorum, 
beyazları sevmiyorum, hem sonunda 
kimin kazanacağını nereden kestirme-
1 ... ı. 

AS1LER1N T AKTlGI 
İsyan ordularının uzun yürüyüşleri 

muhtelif emirlerle yer değiştirmeleri, 
yolları ve köprüleri tahrib edilmiş bul· 
dukları için daha uzun ba~.ka yollardan 

Rincon, Alfaro, Corella, gerçekten gitmeye mecbur kalmaları yüzünden,' 
muhasara altında köyler manzarası ve-

ekseriya planlar tahakkuk etmemekte, 
riyorlardr. Evlerden birçoğu terkedil- kıtalar, kendilerine tayin edilmiş olan 
mişe benziyorlardr. Umumi binaların yerlerde bulunmamaktadırlar. Fakat bu· 
ekserisinin üzerinde beyaz bayrak dal- k 

na karşılık da, bazen hiç umulmadı 
galanryordu. Yolda, göz alabildiğine yerlerde birdenbire peyda oluvererek 
kadar mesafede bir tek canlı görUnmi

karşılarındakileri gafil avladıkları da 
yor, arasıra, gözleri ve elleri tetikte olmaktadır. Bunun içindir ki, cephe, 
sivil muhafızlardan mürekkeb bir kam

birkaç saatin içinde yüz kilometrelik 
yon görünüp kayboluyor. bir değişme gösterebilmektedir. Her l· 

Mühim bir vilayet merkezi olmakla ki tarafın bu tarzda sürprizler ve bas-
beraber stratejik ehemiyeti de büyük kınlar yüzünden, fazla yalan söyleme-
olan, yedi yolun birleştiği Soria'ya ka· den, her gün zafer haberleri yağdırma-
dar hep bu manzara devam etti. İşte bu lan pek şaşılacak bir şey değildir. 
ehemiyet kasaba halkına, perşembe gü- Soria'da sakin bir gün geçirdikten 
nü hükümet tayyareleri tarafından sonra sabahla beraber vaziyet birden-
bombalanmaya malolmuştur. Kuma gö- bire değişti. Eskiden serbestçe dolaş-

den çıkmamıştım. S'" 
Kağıdlarımın tetkiki uzuyordu· rJlll 

ni tevkif edeceklerini sanırken. Y01• Jıit 
değiştirtmekle iktifa ettiler. Şı~ahi ~ 
emir kafi gclemiyeceği için. ikı ~ 
silahlarını nişan almış vaziyette :;. 
me çevirerek, ta ben gösterdikleri 'lel
kamette kayboluncıya kadar bek~e~ 
Fakat daha yolu dönmemiştim kı • 

ma, beti benzi atmış bir subay ~ıktl~ 
- Burada nearıyoraunuz. di~e otfl 

kırdı. Sizi tevkif etmemi mi istıY C. 
nuı. Bilmiyor musunuz ki burası t 

Jikelidir ve etraf ölülerle doludur .• bil 
Biraz ilerde askerler devirdikleri 

kamyonun arkasına siper almışlar, ~ 
remedikleri düşmana gelişi güzel • 
etmekle meşguldüler. • 1J.t 

Benim için, Burgos'a gitmekten. 
ka çare kalmamıştı. Madrid'e 200 kil' 
metre yaklaşmıştım, fakat iyice aıı1" 
dım ki, asilerin Madrid'e girnıeleffı 
söylendiği gibi pek yakın oımasa ı" 
rekti. 

Burgos'ta sükunet hüküm sürÜYot' 
du. Benimle birlikte Samosierra'~ 
gelen elli yaralı da fehre giriyord• 
Leon'dan gelen bir ingilizle karı 

da rastladım. Orada birkaç gün k 
nist maden işçilerinin esiri katını . 
i'çiler, otomobillerini musadere et~ 
ten onra onları salrvermi§ler. in 
kadını "arhk İspanyayı sevmiyo 
deyip duruyordu. 

Kırmızı bereli gönüllüler her ~ 
ta görünüyorlar. Silahlı köyler ara: 
dan geçerek tekrar Nararre'a dönd 

PampelunE•de beni bir sürpriz-~~ 
9ıladr. Dört sene evel yerinden sök oJ 
müş olan general Sanjurjo•nun brO ıt 
büstü merasimle tekrar yerine takılııt 

mülmüş küçük bir kovana bakılırsa mama müsaade edilirken, artık benden 
bombalar küçiik kalibrelidir. Nafile ye- B" · ld DÜŞMAN GENERAUERlN - şüphelenmeye başladılar. ır ımza e e 
re birçok camlar kırılmıt. Kolundan cwıck isin C;iLcyc bcıiyc baJ vuı-urken BARIŞMASI 
yaralanan bir kadından ba ka insanca her tarafta telaş hüküm sürdüğünü gör- Bugün cenubta ihtilalin başında ~ 
kayrp yok. düm. İnsanlar aceleyle girip çıkıyor- lunan general Cabanello ve gene,-

Ahaliden malitmat almaya çalışarak lar, sokakta askerler koşuşuyorlar bir Lans eskiden general Mola'nın 'lr 
günümü Soria•da geçirdim. Soria, hal- teğmen'in şu emirle muhafız kışlasına düşmanıydrlar. Bugün trajik bir te'eşıı 
kının daha ziyade hasadla uğraştığı bir gönderildiğini işittim: büste birleşmişlerdir. Bu uzlaşmayı . 

İspanya kıralı ikinci Filip de din- çiftçi kasabasıdır. Doğru haberalmak _ Gelmek istemiyen hapı..e tı!.ıl~ın formülle izah etmektedirler "Marksı 
sizler aleyhine 30 sene süren bir savaş hususundaki sabırsız arzularım gizle- Bu kargaşalıktan istifade ederek me karşı!". 
açmıştır. Tövbe etmiyen her dinsizi yak- mesini biliyorlar, çünkü çok ihtiyatlı- kumandanın yanından çekildim. Ve ka- Asiler sonuna kadar mücadeleye dr 
tırırdı. Tövbe edenlere inayette bulu- dırlar ve kime güveneceklerini bilemi- ti bir müsaade elde edemeden Madrid'e vam edeceklerini söyliyorlar. tspanY' 
nurdu: fakat bunlar bir kere kirlenmiş yorlar. doğru tekrar yola çıktmı. nın geniş bir kısmı ellerindedir. Mat 
oldukları için ölmeleri lazımdı, yalnız Gerçi radyo var. Fakat bu tehlikeli Almazan yolu artık tehlikeli oldu- sistlerde m•ıhıvemete yemin edi) orl 
ateşte yakılmak yerine başları kılıçla bir cihazd:r. Madrid'i dinlemiş olduğu- ğundan cenubu garbiye doğru döndüm Onların t~r:l!ı da çok kuvvetlidir. 
kesilirdi. na kanaat getirilecek her Soria vatan- ve bir hükümet kıtasımn mevzi atmış Fakat herkes kati taarruza hazır! 

İspanyada 16 ıncı asırda protestnn- daşr 5,000 pezetalık .bir para ce~ası ver- olduğu söylenen Somosierra tepesine nır, bunu bekler ve umarken, orta ın 
lık, yahudilik ve müslümanlık yoliyle meye mahkumdur. ula maya niyet ettim. Hedefime var- ikiye ayrılan İspanya, yavaş ynvaŞ b

11 
dinsizlik ettiklerinden dolayı diri diri İhtilal, burada cok sakin bir şekilde mak için 70 kilometre kadar bir mesa- günkü elim vaziyetine alışmaya ba afi 
yakılanların sayısı 18000 olarak hesab ba lamıştır. Saragosse askeri kuman- fe almam gerekiyordu. İkinci sınıf bir yor; fideta bu vaziyet her zaman de\' 

. 1 f d nmın bir gündelik emri ve ardından yol üzerinde otomobilim süratle ilerler- edecekmi!: gibi. ~ edilmı~tir. Bu rakam müb:llega ı arze- .. 
çıkz.rılan bir bevanname bu işi temine ken birdenbire silah sesleri işittim. =============::::: 

Mallım .,tduğu üzere eski Roma'da dilse bile düşiinülmelidir ki o sırada t b F ] i} 
kafi gelmiştir. Ik günlerde unlardan CEPHEDE l9'11ıDSlZC3 ) ıılıll da hıristiyanlar takib edilirdi. Fakat o İspanyaya tabi bulunan Ho11anda, Mek- «..e ~ _ .... 

;amanlar mabeddeki umumi ayine i~ti- siko, Peru, Sicilya ve Sardonyada öl- başka bir yenilik görmemişlerdir. Fa- Aynı anda, silahlı adamlar karşıma n· 'h . d J{eJ1dl 
kat dündenberi, cenuba doğru, Madri· çıkarak sinirli bir ifadeyle durmamı tr gence 1 tıyacrmız var ır. elr rak ve imparatora kurban kesmek nıa- dürülenler buna dahil değildir. Oralar· sine matbaada yazı dizme öğretiJeC 

sum oldugyunu ispata kafi idi. Kurb;ın da da Allahın şefkat dini aynı usuller- de doğı-u giden asker dolu kamyonla- emrettiler. Beni çevirenlerin kollarında 
tir. İyi maaş verilecektir. kesti;,ine. kurh::m etinden yediğine da- le yayılmakta idi. rrn geçi§i kasabada biraz hareket uyan- işaret olmadığı için beyazlarla mı yok- J 

ir bir vesil·a her türlü takibata karşı (Sonu var) dınnaya başlamıştır. sa kızıllarla mı karşılaştığımı ilk ham- Ulus Basnnc'' 

==--~-=========================================================================~ 
w l H · · · · · · 1 hoc'ıır N~ 25 

CE KiTABI 
Ya;, sn: Çevıren: 

Ruclyard K1Pl.tf'.ıG Nurettin ARTAM 

- Yiiz tane ayı yavrusu, beni şuraya bu
raya çekti. Dedi. şuramda buramda acrlar 
duymıyor değilim. Kan, Baghira, ve ben ha
yatımızı sana borçluyuz. 

- Bir ·ey değil: insancık nerede? 
- Burada tuzakta; buradan tırmanıp çı-

kamıyorum diye bağırdı. Movgli. 
Yıkılmış kubbenin kemerleri başının ü

zerinde ve çok yüksekteydi. 
İçerdeki kobralar. haykırdılar: 
- Bum.: alın, buradan! tavus ku!?U Mao 

gibi sıçrayıp duruyor: nerdeyse yavnıları
mızı avakkrının altmdc: ezecek. 

- Allah allah, dedi Kaa, bu insancığın 
da her yerde dostları var. Movgli sen geriye 
çekil; siz de zehirli halk, birer tarafa gizle
nin. Duvarı yıkacağım şimdi. 

l{;:ı;:ı <1ikk;ıt1P. Ptrafın;:ı h::ık~r::ık rl11v::ırm ii-

zerinde boyası kaçmış, zayıf bir nokta buldu. 
Kuvvet almak için biraz geriye çekildi on
dan sonra beş, altı vuruş vurdu; artık duva
rın bu noktası etrafa toz. duman ve süprün
tü savurarak yıkılmıştı. Açılan delikten dı
şarı fırhyan Movgli bir kolunu Balu'nun, bir 
kolunu da Baghira'nm büyük boynuna 
doladı. 

Baht çocuğu hafifre kucakhyarak sordu: 
- Bir yerine bir şey oldu mu? 
- Ötem, bcrim ağrıyor ve karnım aç; fa-

kat bir yerimde ufacık bir bere bile yok. La
kin siz çok eziyet çektiniz kardeşlerim; üze
rinizde kan da var. 

BaP-hira, sarnıcın etrafında yatan may
m1m öliilerini göstererek ve dudaklarını va
lıynra ; : 

- Ötekiler de öyle! dedi. 
- Sen kurtuldun ya, bunlar bir şey de-

ğil, bunlar bir şey değil, benim pek sevimli 
kurbağam, dedi Balu. 

Eaghira, Movgli'nin hiç de hoşuna git
miyen kuru bir sesle: 

- Bunları sonra konuşuruz. Şimdi, bak 
Kaa burada. Biz bu savaşı ona borçluyuz; 
sen de hayatını. Bizim adetlerimize göre gel, 
kendisine tcsekkür et Mov~li. 

Movgli döndü ve büyük başı, kendi başı
nın bir ayak üzerinde duran iri yılanı gördü. 

- Demek insancık bu, dedi Kaa, derisi 
gayet yumuşak. Hani Bandar-log·ıara da 
benzemiyor da değil yeni deri değiştirdiğim 
sıralarda şafak sökerken dikkat et, seni ya
nıhpta bir maymun diye yakalarmyayım. 

Movgli cevab verdi: 
- Sen ve ben bir kandanız. Bu gece ha

yatımı senden alıyorum. Ey Kaa, kamın a
cıktığı zaman benim avım da senin avın ola
caktır. 

- Teşe!rkür ederim küçük kardeş, dedi 
Kaa ve gözleri ışıldıyarak sözüne devam 
etti: 

- Bu cesur avcı neler öldürebilir? Günün 
birinde ava çıktığı zaman belki arkasından 
giderim, diye soruyorum. 

- Ben çok küçüğüm, onun için kendim 
bir şey öldüremem. Fakat keçileri öyle bir 
severim ki onlar elinize düşer. Karnın acık-
tığı zaman yanıma gelirsin doğru söyleyip 
söylemediğimi anlarsın. Benim hünerim 
bunlardadır. (ellerini gösterdi) Eğer günün 
birinde bir tuzağa yakalanacak olursan sana, 
Bcurhira'va. Balu'va olan horclanmı öruun-

ge ça ışının. epımze ıyı ıyı av ar, 

rım. a·· 1 .. 1 d' d d" B 1 .. k'" ~od - uze soy e ı, e ı a u, çun ~~ if"' 
1i bu sözlerle teşekkiirlerini çok yerınde 
de etmişti. a~' 

Büyük yılan, bir an için, başını ya,, 
Movgli'nin omuzuna koydu ve: .. .,,,, 

- Cesur bir yüreği ve nazik bir ~ıl~,yıi 
dedi, insancık, seni cengel içinde bır ,r
uzağa götürecekler. Fakat şimdi herneıı ?Je" 
kadaşlarmla yola çıkmalısın. Git de uytli,ite" 
rede ise ay batacak; ondan sonra ol~Pıdif· 
cek şeyleri görmek de pek doğru degı ;dH 

Ay, tepelerin ardında batmak Uze~riiıit' 
ve duvarların ve mazgalların üze~ine ~,r• 
titreşen maymunlar pek zavallı bır rn 
gösteriyorlardı. t•'' 

Batu bir yudum su içmek için saı;ı1~ çt' 
kadar gitti; Baghira üstüne başına bil"~ ot" 
ki düzen verdi. Bu sırada Kaa terasan ~1' 
tasma doğru sürünmüş, iki çenesini çı~rere1' 
gibi öten bir tıkırdı ile yanyana . ge~efİS'o 
bütün maymunların gözünü kendı 
çekmişti. ~i' 

- Ay batıyor, dedi, acaba daha 0 

görecek kadar ışık kalacak mı? var> 
{~01111 
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Be plJadları Giresonda yeni fındık 
•• •• •• urunu 

Futbolda : takımımız norveçlilere yenildi. Gireaon. S (A.A.) - Bugiin borsaya 
yeni fmdık mlhaulil getlrildL Kabuklu 
fmdıim ldloyau 22 truruıtan ilk yükle
me fındık içinin kilosu da 48 truruıtan 
t6renle satıldı. Piyasanın genel kurumu 
lateklldir. 

General Kien Key §e 

Kuangsi'ye bir ültimatom 
verdi 

Kanton, J ( A.A.) - Kaan ..... 
79 701Jatlıfı 6ir ilti.matorrwla, .. 
neral Ki0t Key Şe bir cezai /aare. 
lıete W9'm•lı teluliJinJe balan...,lur. ~Iİ ile Kaan,_.. •· 
nınncla pır""""'1• tleoam et.meA-

B 1. • ( .. A) _ Huaud muhabi-er ın, ;a ... • • 

rl . d n. Norft" takımı. 4 • O turk mu: e • - :s 

taJmmnı yenmi,tir. 
Momıen ıtadyomunda havanm yağ· 

murlu olmasına ratmen bilhassa norveç· 
lilerden ve Berlindenki türk kolonisinin 
hemen hemen hepsinden mllrekkep o
lan büyük bir 'halk kütlesi. triblln1erl 
doldurmuş bulunuyordu. 

Reımi .. hıiyetler arasında 1 ürki· 
ye Büyiık Elçiıi. büyük elçilik erkinı, 
tUrk •• no~ spor kurumlan slımm
darları bulunuyordu. 

Saat 17,30 da takımlar sahaya çıktı • 
Jar. Ttltk takımı fU suretle tqekldll 

etmlt idi: 
Cihad, Yapr - HUanU, Re .. d • LUtt 

fil • tbrahlm. Niyazi • Said · Hakkı • 
Rebil - Fikret. 

DUdük çalmır çalmmu noneçliler, 
hilcuma ıeçmltler " ttlrk kalesi ini• 
ne tehlikeli akınlar yapmıtlardır. 

Fakat türk müdafaa battı, bu hücu
mu defetmefe muvaffak olmu,tur. Türk 
takımının heyeti mecmuasının oyunla
rını tanzim etmesi uzun sürmüş ve on 
dakika müddet norveçliler, çok lyi bir 
vaziyette bulunmuı!ar tae de gol yap • 
mafa muvaffak olamamııJardır. 

Onuncu dakikadan itibaren tirk ta· 
kımı faaliyete geçmi' ve rakibine ha • 
kim olıııuttur. 

Fakat tUrk aııuhacimlerl her hangi 
bir .netice elde edebilecek kabiliyette 
oJıM41""nm sa.termitler ve bir çok 
fmatıs kaybetmltlerdir. 
~ tlrk •ıhıcfmlerinln 

~ kendilerini kurtar· 
-ıa .....ıfalr oJmutlar " b1rlDCI bal· 
..,... bltmniaclea ... IOlda ,.,. 
aklan wt 1llr ..._. _...,. IOI • 
sıldlrmm .,...,.. Dk ..,.,_. ,... 
~ta muvaffak olmut1 .. dır. 

Bunun Oaerine tirkler, bel'lberllk te
min etmek isin ~k bllyilk pyntler 
uıfnnlflent de buna muvaffü oll
.,....,ıır ••birinci baftaym bir· sıfu 
norveçWeriıl plibi7ed ile bltmiftir. 

ikinci devre 
blncf ..., .. ,..... terk •b=mda 

dellJikllk yıpıldL HBmıG 11ntnabaf 
mevkiine, Fikret de merke.s muacfm 

mevkiine ıetirildL ilk on dakikada 
türkler bf'rabcı:"liii temin için besledikle
ri mefl'U bir ~id ile hücumlarına devam 
ettiler. Fakat oyuncuların ıralarındaki 
f yi anlapmamalan biltllD çalıpmları a· 
kim hın kıyordu. 

Bu ean1da norveçliJerln yapmq ol· 
dukları ikinci bir gol, tilrk takımının 

liızını kesmi' ve türk takımı artık gol 
yemeğe alıpnakıa gecikmemittL 

Norveçliler, on ikinci dakikada il· 
çüncü gollerini de yapmaia muvaffak 
olıııu 1 rd r. 

Bund n sonra Fikret. aantrabaf mev
kiine g miş ve biıcumlan taıuim etme
ğe uera,mı tır. Fakat norveçlilerin ilç 
golil, tiirk takımı için çok alır bendibp 
idi .. 

Bundan bafka Cibad'ın çok alır bir 
1ıataıı yllzilnden Norveç takımı maça ni-

Tefrika: No. 1 S 

bay t nren dördtlndl pllerini 7apma-
p sebebiyet •ermlıtlr. • 

Bu çok aykın netice, türk talammm 

tam manuiyle 1Dlbkam bir vaziyete 

dilımemiı oldufu bu ~ haJdld bir 
üadelİ olamu. Fakat ıporda yalnız son 

netıce •yılır ve IOD derece mütec:aniı o
lln takımı tamamiyle müıbet bir futbol 

oyunu oynamıı olan nor.eç'lilerin U.

tilnlüiü önünde boyun etmeie mec

burua. Yllnıa t" ciheti kaydedelim ld 
,atmurıu ban yüzilnden kaypak bir 

bale ıelmit olan saha. tilrk tlıJmnmm 

lleyhlnde idi. Çünkü tirk tllmm. -
maçlannı Tabim ltadJOIDUDUD Hrt 

ve kuru uba11Dda ,apmıt ldL 
Bu, tlrk t1ılrımmm muent makamın· 

da eercledeceli tek noktadır. 

lıalya Amerikayı yendi 
Berlin, 3 (A.A.) - Post ıtadyo

munda İtalyan takımı. 1 - O amerikan ta
kımına calib celmiıtir. 

JI üaabakalar yaimurlu bir hava 
içinde yapıldı 

Berlin. 3 (A.A.) _ Olimpiyadların 
ikinci gilnU bulutlu bir baVI ile bqla
mııtır. Bu sabah bir kaç defa yatmur 

yaimııbr. 

RUııtr ve yap.ura ntmen çekiç 
atml seçme milllmblanndl 40 binden 
fala seyirci haDr bulunmuftUr. En i
yi atıcılum mnerika'lıJarla almanlar 
oldııldan fOplanlsclfr· Bunlar ~ldçi 55 
metreden diba f1erillne ataqlar ve he
men hemen oUmpi:pd rekoruna yatdq.......... 

.4nkara •porculan Çankında •• 

Çanları. s ( A.A.) - DUnktl ıiln 
Çankırı epor kulUbil oyunculan ile An· 

karanın Sümer kulUbU ıençleri anam· 
dl yapılan maçta 3 - 1 Sümer galib ıel
mifdr. Çanları Bo.skurd Jnı1lbll OJUll• 
cu1an De A.nbruun llımalr kulllbO 

ıqlerl araamdaki m1ç da O • O bera· 

berllkle bltmlftir. 

V ıakta kupa rnacfarı 
Upk. 3 (A.A.) - Genç tüım1tr a• 

n11Dda devam eden balkevi kupuı IDIÇ

lannm aonuncuau dün oyllllldı. Bu IDIÇ

ta Ercenekon ı . o gtnçleri yendi. Pu· 
ftnlarda beraberlik bad oJdufu için 

maç ıelecek hafta tekrulanacaktar· 

Orduda futbol nuuılan 

Ordu, 3 (A.A.) - !We balkevi apor

culan iki maç yapmak Uzere Ordu'ya 

gelmiıterdir. Bu ziyaret doll)'lliyle bal· 

kevi üç gUndenberl Atatilrk rejimin.l 

doğuılariyle beraber içlerinden duyup 

onu yaptmakta olan tUrk ıençllfinin 
blr kaynak yeri bulunmaktadır. 31 7 

936 da yapılan maçta 4/1 Ordu spor 

Yddızıgalib ceJmlt, dün yapılan maç da 

3 3 beraberliJde bitmiftir. Gerek bu 

IDIÇta •• ıerek balknindeld toplultı• 
Juda lpOICU aenç1erin 1l'lterdflderi D• 
l'Ütel' .. beienflmittlr· 

Balk Uııt•r dea Lllltl•• cMld•slad•• 
Ollmpl7ad ii7'Jm •ldlyor. 

Ankara Rady09U 
Oda muaikiıi 
Dr. Ne.zad konUfUyor 
Orkestra neıriyatı 

tetlir. z 

''AnJrara.. adlı kltabtan parplar 
Aj1111 laaberJert 
Cu mlizili 

POLiSTE 

K.arpmculan eopa ile dövdüler 
Utucü e1dde.ı tberlnde brpu.s •· 

tan l....n. Ho.e,in ve diler HllHyinle 
bvp ederek 10pa De kenctileıinl yara
layan llehmed, Nmlllll n tbnbim ya
lrallnarak Hlfyeyı teaHm edflmltler •e 
yuablar da hutaneye canderlJmltJer
dlr. 

1 laahul Radyosu 
18 - Opera parçaları (plü) 
ı9- Habsı. 

19.15 Hafif orkeatra eeerlerl (Pllk) 
20- Tllrkp operet parçalan (PWr). 
20.30 ltllclJO orkeatraı.ı 

Hamurcu ile anamam kavpu 
Altındat IDlhllleafncle otunn ha· 

murklr Ali De llvacı Halil, bllinmiyen 
bir eebeble dölUpıltler •e Halil çala 
De •e Ali de tatta blribirlerlnin bqnu 
yaralamqlardır. Suçlular halrkında tab· 
ldkat yapılmütadır. 

Sös atarken yakalandılar 
Atpaurmda oturan laman lranm De 

lazılay parkından nine pderken kendi· 
line urlantdılr etmek lltiyen Ali " u
Wdqı Hacı ıilç UstO yabJ.lnank mlld
deiumumllile acvkedllmltlerdir. 

21.SO Son lalberler 
'8at 21 den IOIU'a Amdola •Jaa· 
amın paetelere ....._ ....... 
ICrvtaf nrilecekdr. 

Ant 25 Kabarovskda 
lloakova. a (A.A.) - lloeokon • 

PranaovajORf latuı • Petropa•lonk • 
Uad ıdw açapna Jere inmeden Wtl
ren pilot Çekalof, Blidakof " BaJla. 
kof dlln Ant 25 ta,,.,_,le Kabaronk'a 
plm•fler " 1lllk tarafında Uyecanla 
lrarplanmqlardı. Bu IDbuebetle tay• 
,.... meydanında ,apılaa bir toplantı· 
da pilot Çelralof Ti IDlrepl Bliuker DU• 

tuk taylemltlerdir. 

Samsun 
Sarbayhğmdan: 

ı - Bir q mthNetle " 1ıapa1ı arf ....W. eblltme,e 1soma1ın 
" 27.7 ... tarlldDde ....... ,.,. ..... ""1ce Da ·-._. 
...,_. lsla aJ•"Clk " lnmlunallCak a,ar iatuJonana teklif 
..,. o~ IJDI mlnıb• " inal prtnlmell dllrellıult 
tekrar bir a, mlddetlı " lraPlb urf ..uı. eblltme,e koni· 
maıtur. 

2 - ffbu IJll' iatlıaJODUDA ft brdunm IDUldflat ,..0 lü Un 
bedel tlıhmln edllmlttlr. 

s - ihale 27-8-936 auntemeclne rllthya perpmbe llnt1 .. t 
onda Samıundı Belediye EncOmenl tarafmdan icra edilecetlnden 
talipler teklif mektublarını ve 525 liradan ibaret aııuvakkat temi• 
aatlumı 2490 aayıb kanunun 32 inc1 maddesindeki sarahat dalre
lllade 8J'DI _..... _,,,_ -ttım Wr an eneU. lradllr ura ma
...ıı mübu mulrablllnde Belediye Baclmenl Relalllfne teallm 
etmlı bulunac1ktır. Posta Ilı cönderilen mektublll'Dl nihayet ilb 
edilen uate kadar gelmit olmuı " dıı ıarflarmm mWıllr mumu ile 
iyice kapanmıı olmuı lbımdır. Poıtada vukua ıelecek ıecikmeler 
kabul edilemez. 

4 - Teklifler aıaiıdald vealkaları lhtln edecektir. 
A - Tilrkiyede kanuni lkametgihı olmuı 
B - İltekll bir ıirket oldulu tlıkdirde: 
1 - idare Merkez:lnln bulunduiu yer mahkemealnc!en nya al 

cllline kayıtlı bulunduiu Tie1ret odaaındın veya sair reant makam· 
dan 'irketin ıicille kayıtlı ve hilen faaliyette bulunduğuna dair bu 
eksiltmenin ilin tarihinden sonra alınmı' vesikayı haiz olması. 

2 - Şirketin ıirgülerini veya •irket adıu tekliflerde bulun cak 
kimselerin bu tirketin vekili olduiunu göaterir noterlikten tasdikli 
vekaletname gô termesi. 

C-Yabancı teba ırnın on ıenedcnberl TUrkiyede mukim ve Tl· 
caret ıicillerinde kayıttı bulunması 

D - Yaban ı ,ırketlerin B ve C fıkralannda yazılı prtlarm h r 
ikiııni haiz oJmaaı. 

5 - Şartname bedelıiz olarak Belediye Yau t,leri kaleıaind n 
tedarik edilebilir. 

6 - ihale 2490 aayılı ırtınna. ckıiltme" ihaleler hakkındaki 
kanuna göredir. 

7 - Şartname ömelderi, İstanbul, Ankara Belediyelerine gönde· 
riJmtıtlr. lıtlyenler oradan tedarik edeblllrler. ( 4357) '2-3453 

BtLtNMIYEN iNSAN 

Kendi hakkmuzda ebikliz bir tetkikte bu· 
lunmak elzemdir. KJiaik fCDUllardaki fakirlik 
bilgilerimizin aenitliiine rağmen, oldukça u
mumi bir göriifle kendi kendimizin manzaramı· 
zı kavrayamamlf olmamızdan ileri gelmektedır. 
filvaki, meeele, muayyen bir çağda ve herhan 
gi yapma prtlan içnide imanm gösterdiği man
zarayı eezmek deiil. fakat onu, her zaman teza
hür eden ve mukadder olarak kalabilen butun 
faaliyetlerince ele geçirmektedir. Böyle bir istik
nah ancak uzvi Ye dimail kudretlenmizın te
zahürlerim gerek bugünkü ilemde ve gerek g -
mİfte c:likkatla arattnmakla . ve aynı zam nda, 
bünyemizin ve dq muhitle olan fizik, ıimik ve 
psikolojik münuebetlerimizin hem analitı'k ve 
hem eentetik tetkikine ııirifmeltle mümkündür. 
lazım olan De.c:utea ·m. l>İlcıoun ele la Me
tbade ( 1 ) unda, hakikati anyanlara vermekte 
ulduğu makul naaihati takib etmek ve mevzuu· 
muzu, her bir lmmmm eksiksiz bir envanteri-

imtiyazlı hiç bir saha yoktur. iç alemimizin çülmez ıeyler olmakla beraber gözle görüna 
s n uzluğunda her ıeyin bir manası vardır. On- bır r l kikattir. Öngörünün istenildiği zamaı> 
1 r arasından, hislerimize keyfimize ve zek'"mı- ıl olmadığı ve halbuki sinir kronaksı inin ba· 
zrn ilmi ve felsefi ıekline uyarak yalnız i imi ait bir usul ile sahih olarak ölçülebilece{ii beha· 
ze gelenleri seçemeyiz. n ıyl öngörü hid"aelerini ihmal edip einir kro-Yaun: Dr. ALEXIS CARREL 

Tlri"1Y• ,evııea: NASUHi BAYDAR 

Zihnimiz. dq aleme aid 19yler etrafında ve 
kendi içimizın cıerinliklerinde -ka~ ~ldu
iu yerin en ehemiyetlİZ taraflanru bile kuçuk 
ve meharetli ~ yudımiyle etelefip tet
kik eden fare yavruaunun muhakemesiz ve onu· 
ne geçilmez merakiyle • kendine yol anyac:ak· 
br. Bizi, cihanı kctfe mecbur eden bu teceeaU. 
tlır. Bu teceaüı bizi, dayanılmaz ıurette pqine 
takıp meçhul yollar üzenne ıürükler. Ve onun 
önünde, aplmaz dağlar, rüzainn önüne katıl
Dllf duman gibi, çekılip kaybolurlar. 

D 
Ek.ikaiz bir ennat• 1apmak elnmdir - in

san n h ç bir ıöriinüfüae imti1as Yerihnemeli· 
d"r - o· erleriam sararma olarak h.-laaaai bir 
inama m-baleiab bir ehemiret atfol~~taa 
çeh'ıuneliclir - Baait olanla iktifa etmemebdır -
Anlatılmaz olanı ortadan kalclınnpaabclır -
llnıi aaul insanm Mitin seaiflifince tatbik ola
nab '•· 

ni yapmak üzere l&zım olduğu mikdarda parça· 
lara aymnak icab eder. Fakat aynı zamanda bir 
hakikat olarak bilmeliyiz ki bu ayırma ameliye
ıi bir metodoloji llUıİul olup kendi tarafnnız
dan icad olunmuttur ve inaan parçalanmaz bir 
kül olarak kalmaktadır: 

(1) Usul bitahsi. 

Bir mevzuun güçlüğü veya vuzuhsuzl ğu n ni ihmal ebnemeje hakkmuz yoktur. Bu 
ihmal olunması için yeter scbeb değildir Bütün envanteri yaparken bütün imkinh vaaıtalan 
u uller kullanılmabdır. Kemml de keyfi kadar kull nmalı ve ölçülcmiyenleri de müşahede ile 
d ğrudur. Riyazi dil ile ifade olunab"len n·.. ikti a etmelidir. 

tlerde, bu suretle ifade olunamıyanlardakin- Eır k~ diğerleri zararına olarak mübale-
d n büyük bir hakikat mevcud değildir. Darwin, ğ h bir chemiyet verildiji aık ilk vakidir. Biz in
Cl ude Bemarcl ve Paateur kctiflerini cebir for- aanm türlü görünüılerini dikkate almak mec
mü n riyle tarif edememiflene de gene Newton buriyetindeyiz: fiziko - timik, anamolik, fizio
ve Einstein d~recesinde büyük Alimlerdir. Ha- lojik, metapaifik, entelektüel, ahlaki, artiatik. 
le "kat zaruri olarak sarih ve buit de1ij}dir: biz- dini, ekonomik, IOlyal ve eaire... Her Alim, iJı. 
ler için her zaman anlaphr te)'ler olduklan da aanm ancak ufacık bir bnum leZindiii halde. 
muhakkak değildir. Bundan bafb, hakikat eon pek malUın bir m.Jeji tabir meyli ile, in•nm 
derece değişik eelcilJer altında tezahür etmek- her feyini bildijini eamr. Bir tabın bnnl mama 
tedir Bir fUUr hAdisesi, pazı kemiği, yara, biitih, ralar küllü ifade etmekte ayıbı. Ve bu meırm
bunlar birer h1tkibttir. Bir hAdieenin faydalı ralaıda zaman zaman ferde veya cemiyete. fizi. 
olması, tekniklerimizin onu tetkike kolayca tat- olojik ittihalara veya zihni faaliyetlere, adaJe. 
bik edilmesinde değildir. O h&di.e haldunda mü- nin veya dimaim kudretine, güzelliie veya fay. 
tahidin kendisi veya mütahidce tatbik olunan daya, iliahır, daha ay.de elıemiyet veren mo
usuller dolayıaile değil bizzat mevzu, bizzat İn• daya göre, aelifi güzel göz önüne almır. Bu-
san dolayısiyle hüküm verilmelidir. Çocuğunu nun içindir ki insan bize eaymz ç terle 
kaybebnİf olan ananın acm. karanlık pceye rünür. Bizde bunlardan ifimlze geleni keyfimi. 
batmıt olan miatik ruhun çaımizliği, bir kame- ze göre teçer ve 6tekileri unuturuz. 
rin yiyip bitirmekte olduğu hutanm iatırabı öl- (Sonu var) 
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A 
Bara:da 13,500,000 metre mil<.abı su toplann1ıştır. 

l{adar icilecek .i\nkaraya on bes gune •• 

Filtre 
• • 
ıyı su 

tesisatı bittiğinden· 

verilecektir. 

Cumuriyetc merkez olacağı nman, 
Ankaranın planını yapmak üzere çağ· 

rılan bir ürbanist ''burada dünyanın en 
güzel §ehirterin<len biri kurul:ıbilir. 

F akat insan azmi bu çorak toprakta a
ğaç ve su yaratmaya kafi gelebilecek 
mi, bu şüphelidir .. " demi~ti. 

Bugün Ankara, Türkiyenin ağacı 

bol şehirleri arasında yer alacak vazi
yete gelmektedir. Artık ankaralı için 
evinin temelini atarken, bir de ağaç 
dikmek ahlak haline gelmiştir. Sı·;a 

gelince: Çubuk barajı yalnız bir bayın
dırlık eseri değildir. Onda inkılabın 

inşa ve yaratma heyecanından bir par
ça vardır: Burada asi t1hiatte türk e
nerjisi çarpışmış ve inkıHibın azmi mu
ufEer olmuştur. 

• * • 
Şehri baraja bağlıyan ll,5 kilometre 

tik asfalt yol nih?yet biı aya kadı:ıı bi· 
t ecektir. Bugün tesviyesi bitmiş ve yal· 

i 

'""* 

nız asfaltın dökülmesi kalmış olan yol, 
Mecidiye ve Solfasol bağlarının ye~il
likleri arasından geçtikten sonra, dik 
bir sırtı tırmanmakta ve 'Sonra gö.ı ala
bildiğine uzanan bir iç • deniz'le karşı
laşılmaktadır. Bozkırın yakıcı güneşi 

altında bol su, insana bakarken bile se· 
rin lik veriyor. 

Baraja kuş ba1·ışı bakan tepenin üs
tünde Çubuk köylülerinin altın ba~ak 

yığınları üstünde düven çevirdikleri 
göriilüyor ... 

Burada baraj durmadan inhinalar 
yaparak kıvrılmakta ve göz alabildi?,i
ne uzamaktadır. Sağlı, sollu kıyılara di
kilen binlerce fidan büyüdüğü zaman 
burası açık denizi olmıyan bir boğazic;l 
olacak ... Yalnız denizden ıo•o metre 
yüksel-likte bir lıoğaziçi. hirincisini ta· 
biat: il:incisini türk ihtilalini:ı çocuk
ları yaratmıştır. 

Barajın karşı kıyıya yakın yerinde 

... 

l!>---------'!o-------~ J Yukarda: Barajrn umumi bir gorü. l 
J nüşü, j 

1 
Sağda: Bendden bir kısım \'e boı ·J 

ağaçlı olan Baraj vadisi, 1 
j Solda: Yeni yapılan havuz ve biı J 

sandal ve suni ada ile baraj inşaatı za- J 

l manıncla yapı/mı.~ oln binalar. 1 
Aşağıda: Bendin köprüye benziyen l 

l ortasrnclan bir bakış. 1 o-------!:l-------o 

bir tiimsek var: Baraj yaprlmazda~ evci 
burada Abacılar hanı varmış. Yanında
ki değirmenle beraber bugün ikisi de 
suya gömülmtişlt.rdir. 

Biribirine yakJ:ışan iki büyük kaya 
sütununu; biribirine bağlıyan 35 metre 
derinliğindeki koca bendin üstüne rast
lıyan yerde sarp ve insan eli değmemiş 
kayalıklar varmış. Bu tonlarca ağırlık
taki kaya parçalarını bir tuğla parçası 
imiş gibi olduğu yerden atmı<:lar; boş 
olan vadiye atmışlar ... şimdi buraya gü
zel bir park yapıyorlar. 

Barajda öğle sıcağının en yakıcı an
larında bile kuvvetli bir rüzgar esiyor. 
Havada su zerreleri var gibidir. Ilu 
nemli rüzgar, dikileli altı ay olmıyan 
GOOO akasya, gladiçya ve Akçaağaç fi. 
danını dimdik ve .-emyeşil tutuyor. 

Bu yeşillik: uzun bıırai vcırtisinde 

de devam ediyor ve sanıyorsunuz ki bu
radaki ağaçlar ikincikanun ortasındn 

da vesıt kalacaktır. 

Barajın etrafındaki ağaçlar bize köy 
ekonomisi için değeri olan bir me ~clcyi 
daha hallettirmiştir: Vadi içindeki a
ğacların hepsi mevva ıtğacıdır ve vcsil
li"in yalnız bir süs değil bir getir ol
duğunu da güzelce ispat ediyor. 

Asıl barajın öni'mde yapılan havu
zun inşası bitmişti!': Buradan su, mail 
beton satıh üzerinden ve 20 metre irti· 
fadan aşağı düşüyor. Bendin; üzeri 
köprüre benziyen kısmında gezerken 

nuz su sesi orijinal bir •evk ve biru da 
düşmek korkusu veriyor. Sağınız ve 
solunuz ve altınız sudur ... 

Havuzun ortasındaki yemyeşil ada-
• cık bir İsviçre gölü minyatürü ortasın· 

da bulunuyoruz hissini veriyor. 
Arkadaş.ım soruyor: 
"-Bu su burada iken bu bendi nasıl 

yaptınız?'' 

Anlıyoruz ki bu gibi baraj lşkri: 

her yerde birçok felaketlere. yü7.lerce 
insanın hayatına malolmuştur. Fal:at 
Çubuk barajının bir enerji abidesi olan 
inşasında bir b1\run bile kanamamıştır. 
Cumuriyetin baş"chrine kana kana hı.r. 
canacak kadar bol su vermek için: } t:· 
rin altından kar.an firari suyu toprak 
iistünde vatanda:jın emrine bir hayat 
kaynağı olarak vermek zevki türk tek
nisiycninin kudretini, türk i~çisinin fe. 

ragatiyle birleştirmiş ve bu örnek ese· 
ri laırınıı"tur. Çubuk b=ırajmdan ayn-

.. 

lırken, bu yaratıcı kuvvetleri memlc' e
tin iyiliği, güzelliği ve bayındırlığı içi• 
seferber olan memleket sevgisini :sıı· 

ymdırlık Bakanının şahsında minnet 
ve şükranla anmak bir yurd borcu otı.ı· 

yor. 

* * • 
Bugün Çubuk Barajında 13.500.0oO 

metre mikabı su toplanmıştır. vaınıll 
şehrin ihtiyacını değil; ovanın sulaın' 
işlerini de yapacak olan bu koca göl J 

civar köyleri ta Orman Çiftliğine ıcıı· 
dar sulamaktadır. Keçiören ve Etlik'O 
isale edilecek olan suyun boru ferşiY11' 
tı yapılmak üzeredir. 

Şehre iyi ve temiz içecek suyıl 
verecek olan filitre tesisatı da bitmel< 
üzeredir. Bizi: An karanın en biivillı 
derdlerinden birini hattederek sıhi ve 
ucuz sqyn kavuşturacak ohın bu te i· 
s<>t-tnn ba~ka bir yazımızda bahsedece· 
ğiz. 
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bizden ala bilirsiniz. Birinci marka FOTOGRAF FII~M, CAM4 KAGIDINI 
1230 Al\1ATö R iSi.ERi ucuz ve temiz yapılır 

Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara Te • ' 

Bahçesinde 1 Sayın Ankara halkına 
, uA~ , 

Nafıa 
4 Eylül 936 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakall 

Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 22000 lira muhammen 
delli bir adet lokomobil ve teferrüatınm kapalı zarf usulü ile 
siltmesi yapılacaktır. 

9,15 BU AKŞAM 9,15 

Kedi ve Keman 
Jeanette Macdonatd - Ramon Novarro 

ı .... 1:11 .. l ......... K•ı•s•m•e•n .. re•n•k•l•i,mo•p•e•r•e•t .............. .. 

lTsak Belrdiyesinden: 
Bele~iye Fen memurluğu münhaldir. 936 büdcesin_deki ~cret (84) 

liradır. Bu miktar 937 senesinde artmla:aktır .. A~~~ıd;ıkı şartl~.rı 
haiz olanlar vesikalariyle birlikte Beledıye Reıslıgıne on beş gun 
zarfında müracaat etmelidirler. 

ı - Türk tebaası olmak 
2 - Askerliğini bitirmiş bulunmak 
3 - Nafıa Fen mektebi mezunu olmak 
4 _ Resmi dairelerde çalıştı ise bunlardan aldığı evrak. serbest 

ise yaptığı inşaat ve buna mümasil i~ler için vesikalar. (95) 2-3231 

l\1illi l\1üdaf aa V el{aleti 
Deniz Merkez Satın Alma 

Komisyonu Reisliğinden: 
ı _Tahmin edilen bedeli 108.000 lira ve ilk teminatı da (6650) 

lira olan (6000) Ton mazot 20 Ağustos 936 perşembe günü saat 14 
de kapalı zarfla satın ahnmak üzere mli~a~asaya k?n~uştur: 

2 _ 540 kuruş mukabilinde şartnamesını a~_mak ıs~ıyenle~ın An
kara'da Milli Müdafaa Vekileti binasında muteşekkıl komısyonu· 
muza müracaatları. . .. . 

3 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümlen da-
hilinde ve yukarda yazılı günde saat on üçe kadar kapalı zarfları-
nı komisyona vermiş bulunmaları. ( 1579) 1-2823 

Tapu ve Kadastro 
Umum ~lüdürlüğünden : 

Nümunesi veçhile yaptırılacak dolap ~e .re~iı:r1 m~salarmın .. ek
siltme ilanı olan 29-7-936 gününde ancak ıkı kışı k~omısyona ?.1~ra· 
caat etmiş ve verilen fiatta haddi la yıkını bulamadıgından .~atı ıha· 
lesi icra olunamamıştır. Yeniden icra kılınacak olan munakasası 
7-8-936 günü saat on dörde bırakılmıştır. İstek!.il~.ri~_in 3 1:5 d~po
zit akçesi ile birlikte vakti mezktırda umum mudurluk zat ışlerı ve 
Levazım müdürlüğüne müracaatları. (249) 2-3449 

İstanbul Uııiversit e~i 
Rel{törlüğündPn : 

. F·~~ F~kÜltesi Riyaziye ve Jeoloji Doçentlikleri açıktır. İmti
han 30 eylfll 936 tarihinde yapılacaktır. Doçent olmak ,artlarını 
haiz isteklilerin müracaatları. (4355) 2-3452 

Elaziz isl{an l\lüdürlüO-ündeıı: 
1 - Karakoçanın Tepe köyünde yapılacak elli çift göçmen evi 

kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Beher çift evin hedeli (756) lira (Sl) kuruş olduğuna na

zaran e11i cift evin mecmuu keşif bedeli (37825) lira olup muvakkat 
temimtr (2836) lira (87) kuruştur. 

3 - Bıı eksiltmeye ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Ke if cetv-li 
C - Re~;!T' ve planlar. 
f st;" enler bu evrakın suretlerini bir lira ücret mukabilinde !s

kan daireı>·nclen alabilirler. 
4 - Te1·lif mektunfarr 19. 8 - 936 tarihine rasthyan çarşamba 

günli saat 15 e kadar tskan müdi.irlül!!üne verilmiş olması şarttır. 
5 - Eksiltmeye iştirak etmek için Nafıaca musaddak bir ehli

yet vesit·ası gösterilmesi Hlzrmdır. 
6 - Postada olan mektuplar 4 iincü maddede yazılı saatın hita· 

mma ka.dar gelmiş bulunacaktır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Bu şerait d~iresinde talin olanların İskan Miirtürlii~üne mü-
racaat evlerneleri ilan olunur. (265) 2-3472 ------

Adliye Vekaletindeıı: 
Nevşehir Noter muavinliği açılmıştır. İmtihansız Noter olabil

mek şartlarını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Vekaletine mü-
racaatları ilan olunur. (238) 2-3461 

1 D. O. YOLLARI VE LiMANLAR! UMUM 
MÜDURLOCO S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 1 
İdaremiz ihtiyacı için aşağıda vahidi fiatr ve ocak kilometreleri 

yazılı bulunan (18000) metre mikabı balast kapalı zarf usulü ile ek-
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme (24 - 8. 935) tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 

de Kayseri'de dördüncü mıntaka işletme komisyonunca yapılacak
tır. 

Bu i e girmek istiyenlerin (1380) lira teminatı muvakkate ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü madde· 
si mucibince eksiltmeye girmeğe manii kanuni bir hali bulunmadı· 
ğma dair beyanname ile Resmi gazetenin 7 • 5 • 935 gün ve 3296 sa· 
yılı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini eksiltme günü muayyen olan saatten bir saat 
~vveline kadar komisyon reis1iğine vermeleri lizımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavelenameler dördüncü mıntaka iş • 
letme miidürlüğünde, Ankarada yoJ reisliğinde ve Samsun, Sivas 
istasyonlarında parasız oıarak dağıtılmaktadır. (264) 

Balast Vahidi Fiatı Taş ocağı 
Jrletre mikahı Kr. K. M. 

2000 100 483 + 000 
2000 l 00 483 + 000 
2000 110 362 + 369 
2')00 1 1 o 362 + 369 
2 o 100 7 + 000 
2000 100 10 + 500 
2 ) ı 00 58 + 000 
2 100 215 + 000 
2 100 279 282 

ı ,~~'", ~ ..-.... .,, 
'"' u ~ ., 
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Ev1erinİLİ d, yanıklı, lüks ve modern moblelcrle sii 1 rnck 
için (IHSAN Yl,LMAZ VE OCLU- Tecim evine koşunuz. 

Her keseye eh erişlidır. Taksitle de muamele yapılır. Tel..: 
fon: 2600 

Merkezi: İmıiı ikinci beyler sokak No: 47 
Ankara şubesi: Adliye sarayı karşısında No: 38 

2-3456 

Afyonka rahisar Zir aat 
Baııkasından : 

Insası 
, .JO 

Zahire Deposu 
Afyonkarahisarında. aksamı dahiliyesi ayrıca bin be~ yüz <lört 

lira ve asıl bina beş bin yüz elli bir lira bedeli ke~ifli bir zahire de-
posunun inşası 29 Temmuz 1936 tarihinden itibaren altı hafta mii<l
detle ..,e kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Bu müddetin hitamında en az pey sürenlere ihale icra edilecek 
ve ihaleden bir hafta sonra sartname mucibince insaata başlanacak
tır. 

Münakasaya İ:?tirak etmek istiyenlerin 500 liralık Banka mek
tubu ve yahut Ziraat Bankasınca üzerine muamele yapılan Esham 
ve Tahvilat ile teminat vermesi lazımdır. 

Kroki, plan ve fenni şartnameyi görmek ve diğer şeraiti ogren
m!k için Afyon Ziraat Bankası Şubesine miiracaat olunması ilan 
olunur. 2-3454 

KOMOJEN KANZUK 

Sa~ EJ'-siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo· 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen ~açla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır. 
Konıojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtri yat mağazala
rında bulunur. 
LlNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Kiralık Hane 
İsmet paşa uzun yol No: 108 

müracaat Telefon 2547 
2-3414 

l(iralıl\: Daireler 
Hamamönünde İstanbul soka

ğında 22 numaralı apartmanda 
kiralık daireler vardır. İçindeki
lere müracaat. 

l(iralık. I~ v 
Dört oda, salon ve bütün kon

fonı haizdir. 
Adres: Orduevi 

Arman sokak. No. 4. 
arkasın ela 

2 - 3458 

ZAYi 
338 senesi askeri fabrikalar 

vasıtasiyle imalatı harbiye usta 
mektebinden almı olduğum 
mekteb ve sanat diplomalarımı 
kaybettim. Yenisini çıkaraca· 
ğımdan eskilerinin hiıkmü yok
tur. 

338 senec:i iınalfitı h rbive us
ta mektebi mezunlarından Bekir 

oğ. Ali Hiisrev 320 

l(iralılc oda 
Yenişehir inkılap sok. No: 4 

( "Kutlu" arkasında) alt kat. 
2-3421 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ankarada 
'kalet mal.ıeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarım Nafıa Vekaletinden atınmıt 

teahhitlik vesikası ile birlikte 4 eylCıl 936 cuma günü saat 14 e 
dar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğiine vermeleri liz 

(1740) 2-3124 

İstaııhul Valuflar 
Başnıüdürlüğünde 

Değeri 

Lira K. 
1546l 00 

Pey akçesi 
Lira K. 
1159 65 Kargir natamam üç katlı, beher kat 

metre bina ve 1784 metre c:rsa 
beraber 

Şehzade Başında Feyzive caddesinde bir tarafında imaret V" 

tarafında Şehzade ~amii soka~ı bulunan ve evsafı vukarrda V 
vakıf mahal satılmak üzere 27 / 7 / 936 tarihinden baslayarak ka 
zarf usulile artırmaya konulmuştur. İhalesi 11 /8 936 salı günU . 
15 te Cemberli tasta İstanbul vakıflar baş müdürlüğü ihale k • 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını usulii dal 
sinde tertip ve muayyen saattan evvel komisyona vermeleri \fe 
raiti öğrenmek istiyenlerin mahlülat kalemine gelmeleri. (71),.... 

2-~ 

:\dana Belediye l{iyasetinden · 
1 - Adana §ehri asfalt yollarının tamirinde kullanılmak üı~ 

Belediye anbarına teslim (25·50) ton soğuk asfaltın satın atın~ 
sr a~ık etcsiltmeye konmuştur. , 

2 - İsteldiler asfaltın tahlil vasıflarını ve imal tarihini bildi 
vesaik ihraz edeceklerdir. 

3 - NakJiye. si~orta, gümrük, bilumum vergi ve resim ve diı" 
masraflar müteahhide aittir. 

4 - Yapılacak tekliflerle usıılü dairesinde yatırılmış % 7.5 ıı:; 
betinde muvakkat teminat akçesi ma!cbuzu veya banka mektll 
gönrlerilmesi lazımdır. 

5 - İhale af!ustosun 10 ııncu pazartesi günü saat onbeşte Adatfl. 
Belediye enciimeninde yaprlacaktrr. 

6 - Muval·kat teminat (275) liradır. (94) 2-3230 ~ 

Ankara Hukuk Fakültesi Talebe 
Cemiyeti Başkanlığrndatl: 

Doğu illeri ge?.isine istirak etmek istiyen üyelerimizin en &O' 
6 · 8 • 936 P.tinii akşamına kadar baı:kanlığa müracaatl:l <>ıilarını >" 
dırmaları i:an olunur. ~~ 

z T AI~ET 
. .... ... lı ıalnıa I omisyoa nch o : 

"' 
1 - Kapalı zarf usulü ile 100 kilo sülfat dö istiriknin s tır' 

nac ktır. 
2 - Muhamemn Lecfeli 4950 lira, teminat 372 liradır. 
3 - .Eksiltme 16 ey.ili 1936 da saat ıs de vekalet bin ın l:ı \ 

pılacaktır. . 
4 - 'lartnameler Ankarada Zira t Vekuleti satın alma konıt 

nundan, f tanbulda ıiraat mt' ri.iı lii~inden parasız olarak veril 1 • 

5 - İsteklerin tek.if mektuplarını teminatlıırile birlikte rn 
yen günde 2190 .ayılı J<· nunun 2 ve 3 üncii maddelerinde zıkredı l 
vesıkalarla eksiltme saatından bir saat önceye kadar komisyona" 

meleri. (ll8) l7 
l\lafıa \ 1 tı.l,:aletinden : 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 
Muğla vilayetinde Muğla. Köyceğiz yolu üzerinde (25,0UO) ;1" 

keşif bedelli Namnam betonarme köprüsii inşaatının kapalı ıar 
1 sulile eksiltmesi 7-8-936 cuma günü saat {16) da Nafıa Veki ~ 

Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odasında yııP1 

caktır. '" 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( 125) k~ ti' 

mukabilinde şose ve Köprüler Reisli ğinden alınabileceği ~ibi 1 d' 
yenler bu şartnameleri Muğla Nafıa Müdürlüğüne müracaat e 
relc görebilirler. le" 

Muvakkat teminat (1 875 ) liradır. Eksiltmeye girmek istiye~}" 
rin Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnaıfl 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları 15zımdır·l<" 

Teklif mektuplarının 7-8-936 cuma giinü saat 15 e k~dar A~1 f 
rada Şeı eve könriıler Reisliğine verm,.leri Hizımdır. (19) z

:"11 ~~~~;.&;:.:~~~:..~ ... :...~ ... 

Kuruluş 

1891 
UYANIS 

' 
~crveti fünul" 
verine çıka• 

l{iralıli ocla 
Mobleli veya çıplak 

YENİ SiNEMA 
Çiftlik mağazası yanında 

Mustafabey apartıman, birinci 
kat. Telefon 1856. Ekrem. 

2-3420 

İmtiyaz sahibi ve Ba:ımu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
U !us Baszmevindc basılmıştır. 

BUGÜN BU GECE 
Yeni mevsimin en kuvvetli iki filmi birden 

I - KÜÇÜK ANNE 
II - DÜŞMANLAR PEŞİNDE 

Fiatlarda f ev kal ade tenzilat 
Alt salon kamileıı 20, 
Balkon: 40 Kr. 

"f8:1'1ırat dolayısiyle Kulüp sineması bir müddet için 1 ;:ap-. t~t·r. fJı 
cıhetle Kul üt> sinemasında gö .. terıl mesi tasarlanan filmler Ye ı; ... ~ 

ma pro~ramma ilave edilmi t:r. 


