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Uluı ballllleTİ 

Çankırı Caddesi: Ankara 

TELEFON 
Bapnuharrlr 1063 
Yazı i1o Müdllril 1062 
İdare 1061 

Telgraf: Uluı ·Ankara 

Karadenizde şiddetle devam 

Yarın 
16 sayla Havı 

Türk şehri 

ediyor 

Ereğli' de Sinop vapuru balll, Tavil vapuru karaya oturdu 
Sihatli yaıamak için 
sağlık propagandası 
Hekim kadromuzun darlığından zührevi hastalıklar, dit sağlığı hak· 

tiki.yet eder dururuz. On sekiz mil· kındaki halkın anhyabileceği ,ekilde 
yona Uç bin yüz, üç bin iki yüzün bazırlanmıt ve bastmlmıt on binler
niıbeti ortaya bir teaelli rakamı çı- ce risale dağıtılmıttır. 
karmaz mı? 18.000.000 nüfus ve 3100- Vekilet sağlık terbiye ve propa-
3200 bekim 1 Halbuki bu vaziyetin bir gandasını yalnız broşür ve levhalara 
hususiyeti daha vardır: Hekimleri- hasretmemiş, halkın anlıyabileceği 
miz büyücek şehirlerde temerküz et- tekilde hazırlanmış sıhi filmler getir
miılerdir. Şu halde nisbet büyük top- terek bunları yurdun her tarafında 
luluklar lehine ve nüfusu az bölgeler ve parasız olarak mekteblerde, ordu-
aleyhinedir. da halkın toplandığı yerlerde göstert· 

Hakikat budur. mektedir. Sayısı on sekizi bulan 
Fakat bunda cumhuriyetin zerre bu filmler: verem, çocuk bakımı, züh

kadar kusuru yoktur. Cumhuriyet, revt hastalıklar, sıtma, diş hıfzıssıh
hesahlarını yaparak Ankara'da bir hası, ııhi su, sıhatli ve uzun yaşama-
tıb 'iltesi açmağa karar vermiştir. nın yolları, yıkanma, temizliğin fay. 
Gene hesablara göre 1941 den iti- daları, anne sütünün kıymeti, ihmalin 
baren stanbul v~ Ankara fakülteleri cezası (nüfus tezkeresi almıyanlar) 
yılda 540 hekime diploma vermelidir- gibi mevzulara dairdir. 
ler ki memleketimizde, bu bakımdan Vekalet, sineması olmıyan kasaba 
da, normal bir vaziyet hasıl olabilsin. ve köyler için köy sinema makinaları 
Ancak Türkiye nüfusunun artıt nis ve kısa filmler, elektriği olupta sine
betine göre, on • on beş sene sonra ması olmıyan yerlere mahsus seyyar 
bir fakülte daha açılmau lbımgele- makinalar, 71 mevzuda 153 tane sıhi 
cektir, ve terbiyevi film de getirtmiştir. 

NÜFUSCA ZAYİ AT YOKTUR 

Ereğli' de iki yüklü motör 
karaya çarparak parçalandı 

24 kişinin ölümiyle neticelenen Hisar 
vapuru faciasına dair gelen tafsilGt 
Ereğli, 23 (Hu- Fırtına geceleyin 

suıi muhabirimiz tiddctini daha çok 
telefonla bildiri - arttırmıı ve Sinob 
yor) - İki günden vapuru vaktiyle E-
beri devam eden reğli 1 i m a n ı n • 
fırtına dün gece da batmıf olan 
ıiddetini arttırmıtı Maryana vapuru -
ve Kar denizin nun enkazı üzerine 
m ü t h i t dalgala- düpüttür. 
rı büyük bir gürUl· Gerek karaya o-
tü ile sahili döğme· tunna, gerek bu 
ye batlamrştır. çarpıt neticesinde 

Bu fırtına karıı· mukavemeti azalan 

lngiltere Başbalram B. Nnll 
Çember/ayn 

lngiltere 
Uzak ıarka filo 
göndermiyecek 

Bu karar, bugünden ziyade yarını Bütün mesele sıhatli ya,amakta, 
istihdaf etmekle beraber Sıhat ve hastalığı önlemektedir. Bundan öte
lçtimai Muavenet Vekiletinin çağı- sidir ki hekime taallQk eder. Broıür
mız sıht icablarına uygun bir pro· terin okunmasını, levhaların itina ile 
gramla çalıtmalarına devam ettiğini tetkik edilmesini, sıht ve terbiyevt 
de bilmemiz lizımdır. Bu programı filmlerin büyük kalabalıklarca seyre
föyle telhis edebiliriz: "Memleketi- dilmesini temin vazifesi de yalnız sa
mize dıprdan gelecek bulatık ve •al- llhiyetli memurlara değil bütün va
ıın ha11talıkları hududlarımız f çine tanda~Jara dilter. 

sında bütün küçük gemi su alınağa 
Londra, 23 ( A. A. ) - 1ngt. 

liz kabinesi dün dört buçuk sa
at aürcn bir toplantı yaparak uzak 
ıark vaziyetini gözden geçirmiştir. 
Toplantıda bilhaua, uzak prka bir fi· 
lo göndermenin lazım olup olmıyaca
tı hususu görilfillmilftilr. B. Duf 
Xuper Akdenia filosundan bir lrısmı
nm uzak prka hareketindeki teknik 
~ •nı.ıtımıftır. 

d e n i z vasıtaları baflamı§ ve sabaha 
kuytu yerlere n- kartı tıedrici auret-
ğınmıtlardır. te kısmen batmı,_ 
Açık denizde fır- tır. 

tınaya tutulan tilrk Vapurun tehlike-
Denizcilik firketi- de oldupnu rören 
ne aid olup Hasan tahlisiye memurla-10kmamak: içerde zuhur edebilecek 

...., ....... •eJm.a. "".rt•lW\r.rı ..AlllllUI•~ Sıhat propapnda ının J:ı\JIQ,Ctine 
teşkflltı kurup onları söndürmek: di· defil mıdir. • - • 
ier taraf tan doğumu çoğaltmak: ço-

-ra&&U ,&:l'.l'°'5&&1"° •••1.au.&8flll"• &&Ua WU.a.a.&ilf ..... 6~-.. .. ..,_. e .llw '----J - V '°~& '"••1. al--yl• ..... r. J:lunlarm sarfet• 
~ ida~ bulunan 1028 tlD-J bir tUrlU limanda barmamıyarak demi-ı rı, mürettebab kurtarmak iGiıı clerbal 

Fakat dalgalarm hücumu brtıamda turmuttur. (Sonu ı. inci aylada) Kabine mecliainin haran 
Netice olarak, uzak prk hldiaele • 

cuklann sağlık ,artları içinde yqa
maJarı usullerini ana ve babalara l:if
retmek; gürbüz çocuk yetiştirip nU
fuıun artmasını temin için de nazart 
ve ameır yollardan yürilmek ... ,, 

Burada bahse konmuı bulunan mü 
cadeleler türlü isimler altında çalı
pn tetekkilllerce yapılmaktadır: Sıt
ma, frengi ve saire mücadele heyetle
ri gibi ... 

Hançeu' da göğüs göğüse 
kanh. bir harb oluyor 

Romanya seçiminde 

Tataresko 
hükümeti Bir de vekiletin hastalıklardan ko

runma hususunda almıt olduğu ten
vir ve irtad tedbirleri vardır; buna 
sağlık propagandası ismini verebili
riz. Bu propagandanın vasıtaları a
fitler, sinema filmleri, brotürlerdir. 

Bunlar üzerinde duralım: Herkes 
kendinin doktoru değil midir? Ya
hut böyle olmamalı mıdır? Sıhat ve 
lçtimar Muavenet Vekaleti bu dil
dütünceye tibi olarak ve çok ameli 
düıUnerek en ziyade dikkatine çarpan 
sıhr tehlikeler hakkında halkı aydın
latmak istemit ve bu maksadla, 

1 - Verem hastalığının bulaıma
ıı ve bundan korunulması, 

2 - Karasineğin hastalıkları yay· 
lllaktaki rolü, 

3 - Çürük dişlerin zararları ve 
çürütmemek çareleri, 

4 - İspirtolu içkilerin ferde ve 
nesle olan zararları, 

5 - Frenginin ferde ve nesle o
lan zararları, bundan korunma ve te
davi çareleri, 

6 - Sıtma ile sava,. Korunma ve 
tedavi usulleri, 

7 - Sütün gıda ve büyümekte o
lan çocuklara yararlığı hakkında on 
binlerce renkli levhalar hazırlanmış 
ve bunları basılmağa vermiştir. Bu 
levhalar yakında her tarafa dağıtıla
caktır. 

Bundan maada, tifonun geçme ve 
korunma yollarını; karasinek, sivri
•inek, bit, pire, tahtakurusu gibi ha
terelerin ne gibi hastalıklar geçirdi
ğini ve bunlarla. nasıl savatılmak İ· 
tab ettiiini ve bir mekteb çocuğunun 
Sıhhi bakımdan yirmi dört saatini na
•ıl taksim etmesi icııb ettiğini göste
ren levhalar da bası1r.ıak üzere hazır
lanrnıştrr. 

Renkli resim ve levhalarla sıhat 
terbiyesi için yapılan çalıtmalara ek 
olarak (Annelere Nasihat) risalesi 
bastırılmıt ve köylere varıncaya ka
dar timdiye kadar 100,000 tane dağı
blrnı9tı. Mevcuoıı kalmıyan bu risa
le daha mufa11a1 ve gllzel tekle kona· 
l'lJı: ve resimli olarak (50,000) tane 
Yeniden basılm~ı.. ~:tdrr. 

Mutlak ekseriyet 
Kazanamadı 

Harab olan $anghay'ın me-.ıJ zamanlarına aiJ bir 11örüniifü 

Bükreı, 23 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor : Pazartesi günü yapı· 
lan seçimden sonra siyasi vaziyet ıim
diye kadar görülmemit derecede karı
tık bir hal almıttır. Hangi partiye 
mensub olursa olıun bütün romen ka
bineleri seçimlerde daima mutlak ek· 
seriyeti elde etmitlerdi. Halbuki bu 
ıefer hükümetçi liberal partisi ancak 
105 veya 110 mebusluk kazanmııtır. 
Seçim karteli müttefiklerile birlikte 
mebuııan meclisinde hükümet partisi, 
390 mebusluktan ancak 150 sini etra· 
lında top1ayabilecektir. Bu vaziyet i
se, Tataresko kabinesinin, uzun müd -

(Sonu J üncü sayfada) 
Şanghay, 23 (A.A.) - Japon baş 

konsolosu ecnebi konsoloslara müraca
at ederek Hangçeudaki tebaalarını ge 
ri çekmelerini çünkü pek yakında ora -
larda çok ıiddetli muharebeler olacağı
nı bildirmiıtir. Bu muharebe timdi tid
detlc baılamrıtır. Oç japon kolu, çinli
lerin anudane mukavemetine rağmen 
şimalden, şımali garbiden, şimali tarki
den şehre doğru ilerlemektedir. 

Şango'da göğils göğüse şiddetli mu 
harebeler olmaktııdır. Japonlar, akura
ne bir hücumu mUteakib bu şehre gir -
mişlerdir. Çinliler, Şanghay yolunda 
Şientang demiryolu köprüsü altına di
namit koymutlardrr. 

Japon krt11ları, Şampuling'i ifgal 
etmi(lllerdir. 

Çinliler cenııba doğru 
çekiliyorlar 

istikametinde geri çekilmektedir. I 
Merkni Çin hükiimeıinln T I' d b• • 
Şanghay.~;:.~~r~MerkeziÇin erue e ır avuç Ası 

hükümeti, umumi ve hususi müstahsil 
firketleri askeri itler millı komisyonu· 
nun kontrolu altına vazeden karama • 
meyi tasvib etmittir. 

Bu tedbirin gayesi, hükümetin de
vam edecek olan mukavemet siyasetini 
daha müessir bir hale getirmektir. Bil· 
tün ziraat, maadin ıubeleri bundan mü· 
teesair olacaktır. Lüks eıya istihsal ve 
imalinin men veya tahdid edilmesi 
mümkündür. 

Grevler, grevciler tarafından fahri· 
kalar, imalithaneler önüne nCSbetçi ilm· 
me edilmesi menedilmiıtir ve kundak· 
çıhk, casusluk ve diltmana levazım ita
sı hallerinde idam ceuaına kadar gide
cek olan ağır cezalar tertib olunacaktır. 

Bir kruvasör Yangtae 
barajından geçti 

hala. mukavemet ediyor 

(Sonu 8. inci say/ada) 

B. Mene•ndollı Mr 
••llrıı dıha 111ın11 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Dlf 
İtler Bakanlığı genel sekreteri B. 
Numan Menemencioğlu'na Berlinde 
yapılan eski ameliyatlardan kalan 
bir yaranın, kapanmıyarak arasıra ra· 
hatsızlık vermesi dolayısiyle, kati te
davisine lüzum görülmüı ve bu yara· 
yı kapatmak için profesör Niuen ta
rafından bugün Cerrahpaf& baataha• 
nesinde kendisine bir ameliyat daha 
yapılmıftır. 35 dakika süren ameliyat. 
tam bir muvaffakıyetle neticelenmit
tir. Numan Menemencioğlu'nun sıba• 
ti iyidir. 

ULUS, Dıı lıler BaJcanlığının a
yın geMl ıselueterine gefmif olsun. 
der ve lcil ıifalar temenni eder. 

Fılıra 

RUl(I 
1908 inkı/lbımn başlıca tllisidikl11-

rinden biri o s m a n 1 ı olarak doğ
muş olmaktı: Budin prkıısı sf>yliyea 
bir inkılib ifin, Girid meselesini hal
letmek ne kadar imlılnsız olduğunu 
tasavvur edersiniz. 

Osmanlı unvanıauz, 
Girid bizim caıumız, 
Feda olsun kanımız J 
Viyana burçları ile Hind suları ara

sında bir rfJya, daha doğrusu, o kadar 
ağır bir uyku/ Gö~te ylldız sayarken, 
ayağının dibindekl kuyuya düşen ma
sal müneccimi/ 

Bu srrada imam Yahya Mebuan 
meclisine bir ariza yollamııtı. imamın 
istediği ıey, kısaca, otonomi idi. Yuı 
arabca, kiğıdrn altrnda koskoca bir 
mühür! Meclis reisi düşündü taşındı 
arizayı "teallukuna binaen" 'i 1 m i = 
y e encümenine havale etti. 

Encümenin rei~i Hoca Asım Eleadi 
imiş. ! ~timada bütün aza hocalar kfğı
dı evuıp çevirmişler, ifadeyi mantığa, 
beyana, belagate vurmuılar. Bir ar .. 
lık Hoca Aısım Elendi yanrndakj me
buslardan birinin kulağına eğilmiş, 

- Yahu, demi§. Şu adamcağıza biı 
liva naipliği alıverulı de meu/e d• 
bit• J 

kutpalazı, kızıl, kıAmık. tifo, 

Nankin, 23 (A.A.) - Cepheden a -
lınan haberlere röre, Yanrtse'nin p · 
malinde bulunan japon kuvvetleri, bü
yük sevkülceyt ehemiyeti olan Çang -
Paling mevkilni ele' ceçirmiıtir. Çeki -
ang eyaletinin Pmalinde Hangçeo'ya 
doğru Uerliyen japon kuvvetleri de Vu
kang'ı zabtetmiılerdir. Çtnıiler, cenub 

Şanıhay, 23 (A.A.) - Capetown 
adındaki ingillz kruvazCSrü, Yangtae il· 
zerindeki Kiangyin barajında açıllDlf 
olan gedikten ıeçmiıtir. Kruvazör, öf· 

(Soau I inci aylada) 
Albay Attl• ••net'al Miaja İl• 6ertıbcr 

(Yuıu J. aııca aylada) 
il e • e 1 e dedili Yemen mceele

ai I • Fata7 
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~ GONON iÇiNDEN j Kamutayda Kubil6y 
'"'················································································,. Birinci miizakereal J&prllcak meae-

günü 
İnkılab gençliği 2 • Tür'ldye ile Ruı SoYJlet Cmnhu· lel:~ =~kanunu liyihaaı Yeni tayin 3 b·ınden fazla 

riyeti arasında 193! tarıhinde aktedi- k • ı ı 
Cumhuriyetin ilanından. galiba. bir sene önce idi. lstanbul clarül- len ticaret ve aeyrisefain muahedesi- Ve n Q 1 e r 

mualliminindcn çıkıp lzmitte bir mektebe hoca tayin olunan bir deli- nin 15 tetrini evel 1937 tarihine kadar bu·· yu·· k şeh ·, d ,· d u·· n 
genç 

kanlı. İkdam gazetesine gönderdiii bir mektubda lzmitten bahsederken temdidine dair kanun liy4baaı lıtanbul 54 ilncU ilk mekteb mu-
''Bu· gurbet diyannda' tabirini kullaDmlftl. İkinci mU.alı:ereel yapılacak madde- allimlerlnden BB. Muazzes cumburi-

v ıd •• x... b"l . b" babanm ler 9unlardır: yet orta okulu yardirektörUlğllne, a- h ı d ı atanın ne demek oan:-;-u 
1 er;::mıt /r da • vatanı bir ta- 1 - Aıkeri fabrikalar harb sanayii kı- sıktan §ükran Denizli lisesi coğraf- eyeca n a an 1 o r 

raftan Sadrazam Said H • afaya, tara tan Ziya Cökalp'e ta- taları erlerine verilecek yevmiye hak- ya ıtajiyerliğine, açıktan Yakub Ea-
rif ettİnnif, bir taraftan °teriatin hüküm sürdüğü yerler", bir traftan kında kanun layihası, kifehir liaesi franıızca ıtajiyerliğine, Şehit Kubilay'm ölümünün aekizinci yıldönümünü anmeli 
da 

0

Vatan ne Türkiyedir türklere ne Türkistan; vatan büyük ve müeb- 2 - Devlet heaablarmda liranm esas açıktan .Mehmtd Kızılçullu öğretmen için dün Halkevi alanında binlerce halkm ve mekteblinin iftira· 
bed bir ülkedir: Turani,, dodirtmit bir rejiın içinde büyümüı çocuiu iz- lttilıu edilmeıi bükmda Jmnwı liyi- •blu tatbikat muallim Yekillilbıe, ki71e bü,ok l»ir mitina ppılmqtır. 
mite .. gurbet diyarı" dediği aman, bu pfleti larbdilememit olmab buı lkkitehlr liled riyulye •Jlyeri hı· Ti bini • • 
ki yazın bir gazetede yer bulmuı; buılmq. çıkmqtr. •. • llü~~did atlara ~tı va- lan terfian muallimllfe, fmıir kıa ~ne en:e m~I~ o 

Bundan iki yıl önce Edime kız öiretmcn okulundan mezun olan taruyetertıbındenmaa,taıı.ıubakkm- liaeai tarih-coğrafya ıtajiyeri Pakize hep bır atadan .CSylediklen •• Ç ÇOCUk 
genç kız1annuz hep bir •ind•n Kültür bakanhima töyle bir ne.da bu- ~ ~ •yılı kanwıdald (~) ki- terfian mualUmlltı, Bumun llHıl ,. tildil martı ile '-tlUUIUfln'. ille 
lundular· bmeıuıı kaldıran kanun liyihuı, debiyat atajiyeri Mel&hat terfian mu- IBzU Devrim ilk okul 81retmen-

H. . . . k .. 1 .. deri . 1 4 -Türk hava kurumu tarafından alUmliğe, Samsun liaesl fizik ıtaji- lerinden Bayan Münire alarak kaybold U 
- epunızı oy ere gon nız Mili! müdafaa velriletine teberru edl- yeri Enlı terfian mualHmliğe, Ada- demitti iri 
Ulua'un açtıiı bir ankete İftİrÜ eden Balıkesir lisesinin son ımıfm- len paralann aarf tekline aid olan ka- pazarı orta mektebi almanca yardımcı -övondilfOmtlz Kublllyın blıtı. ko-

dan bir gencin cevabı dünkü saymuzda çıktı. Bu genç, ··van gölü kıyı- auna bir madde ekleımıeaiDe dair ka- amalli.mi Nail aynı mekteb doktorlu- nakladığı Menemenin en yUkaek tepe- lıtanbul, 2S (Telefonla) - Uskl-
larmcla kurulacak kültür yuvumda çalıpnak" ülküaünü tap:Lğmı, o- DUA llyihuı · lana. açıktan doktor Celidettin tz .. lerine kurulan anıta azamet veren dar orta mektebine devam eden Vehbi. 
nun için hazırlanclığmı söylüyordu. Jlabalaları ınlt orta mekteb doktorluğuna, Ma- çeliken bir ba, oldu. UUdlden kurul· Vabclet" Nafi ilminde üç talebe bit 

Yüreklerinde Kemalizm ideaUni tapyan inkılib gençliğinin dilinde Yozgad mebUMı Emin Dramanın, latya trahom mücadele hutahaneai mut yepyeni blr ~af, hınnı koca bir haftadan beri ortadan kayboJmutlar • 
kelimeler, bütün eaki mefhum ve man&larmdan temizlenerek seslete- eytammaapmilen Seyideninarzuha- mütehaum Necdet Malatya lisesi gençliiin tarihine lflk olan Atatürk· dır. Bunlar mektebe ıitmek üzere ev• 
cektir. -NURET11N ARTAM li b•kknıdaki kararın urınni heyette doktorluğuna. Malatya liaeai tabilye ten alıyor. terinden çıkmııtar, fakat ne mektebe 
---------------------...;...----. mllzakereelni letlJell takriri ve arauhll muallimi Rua Trabzon ll••I tabiiye Hukuk faklllteainden Fahrettin utramıılar, ne de evlerine d6nmiltl~ 

Kliring vaziyetimiz 

Klirinı bakiyeleri ve kredili 
mobayaalara aid taabbodler 

encümeni mubataaı Damllimlifine, Konya kıs uaat mek- ÖztUrk gençlife hitaben demittlr ki: dir.Vahdet evden ayrılırken anneainill 
tebl muallimlerinden Samiye Elazığ - Arkadqlarl Buıtın fil toplanıp- Uç aylık maaımdan 90 liralık bir para
• k ı a m kız sanat mektebi mu- muın yükaek manuı bir matem ha- yı da beraber götilrmllıtür. Vehbinin 
allimliğine, açıktan İhaan Ahmed vuına hiç benziyor mu? Bb burada Surlyede bir akrabası oldulu için b11 
fen fakültesi tecrübi fisik aistanlı- kalbimbde birer Ku.biliy yaratan ara- Uç çocu&un Suriyeye, yahud da Mara· 
lıaa. açıktan Necdet tıb fakU1tesi lanlarm varlığını duymak ve yap- p gittikleri aanılmaktadu. Tahkikat 
Hfıtoloji aıiıtanlıfına, açıktan Sadi- mak için toplandık. Burada tenef !Uı bu iıtikametten devam etmektedir. 

IAMUTAY 

ye tıb fakültesi ikinci dahilt hastalık· ettliimia Kubillyın havası heyecan 
lar lrlinlfi aaiatanlıiına, açıktan İb- ve imanın ıem}>ol olmuı ,eklidir. 

end•nlerlnde 
"" 'ce encümeni: rahim fen fakilltell umumi kimya En aon olarak Tecim Liıeai öğret· ı .Holkevinde konferan 

Tflrkiye Cumhuriyet Merke• Ban- ketle~ ald yukardald umumi yek6nda enatitUıü uiatanbğına. açıktan bahri- meni M. Doğan uzun ve heyecanlı 
bt.- alman beup hüllMlarma gö- dahil altı •Y' kadar vadeli mlbayMt: Aıı1rara YWı:ılekairaatemtitOttl bak- ye fen fakUlteai aıiıtanlığma. tıb fa- .aylevinden aonra : Halkevinin daveti üzerine Ankara-
ıe 18.12.1937 tarihiııdelıııl kliring heaab- Rami daireler Haaad ..WU YMb kmdald 2291 la)'Jh bnunwı 19 uncu ldllteal tıb tarihi ulıtanl Metine tıb - Arkadatlarım, Kubiliyı hepinizin ya gelecek olan doçent Bn. Dr. Nb-
lan bakiyeleri ve kredili mibayaata T .L. T .L. T.L. madcle9iııia tehiri iberinde konupnuf- falrtllteal çocuk hatalıkları ve bakı- yilzllnde ıörilyorum. Onwı liSnen bet Toydemir; eski ve yeni gök ilınl• 
aid teahhüdl• yek(Uıları : UOl.4fl t.US.DI tar. 19 uncu maddenin 80n fıkrumda mı aalatanbğına tayin edllmifler ve göa ıtıkları bepinizin ı8•1erinde bi- ne çahpnalar ve bunun uıulleri, ki• 

CE ..... TC"1.. I 9IUN fGyJe denmektedir: (Bquietan olabil- edebiyat fakültesi Türkiye coğrafya- rer damla halinde parlıyor, demittir. lnatın yaradılıtı bakında ne gibi ft 
'
1 

v ~ Bakiye daha usun veya bafka ftdeU mek için doktora imtimmm yermek ve ıı doçenti Beıim " tıb fakülteıi ad- Bundan aonra koca meydanı dol- kirlerin ileri ıtlıilldUpne dair her-
mUbayuta ald teahhütler yekbunu l· doktor wıvamm ba""Wk ,arttır.) 11 tıb doçenti hikmetin kıdemlerine duran Uç binden fula halk ve mek- kealn anlıyabilecefl bir tekilde blr 
facle eder. Gene aynı bnwıwı lllllftıldrat ildnd ADI yapılmıı ve hukuk fakillteıi ce- tepll hep beraber ıu andı içmlılerdir: konferanı verecektir. Konferanı pro-

Miktar T. L 4 • Her memleketin kredili teabhUt- maddeeinde (YWmek mektebi bitirdik· sa hukuku aıiıtanı Recai Galib terfi .. Atamızın biz ıençlere emanet etti- jekliyonlu olacak, ıtıkları bize kadar 
_11an1 __ ek_et_________ lerimb de dahil olmak Gsere heuben ten aonra yabancı memleketlerde tabii- ettlrlJmlftlr. fi cumhuriyeti her türlü tehlikelere gelip mahiyetleri birçoklarımızca 

AYU8turya 
Bel9ika 
Bulgaristan 
Çeıroelovakya 
JPlnlandlya 
l'nlma 
Holada 
lnpıten 
lapan:pa 
ı~ 
JniÇN 
ltaıya 
-..mtea 
1toneg 
JLwwap 
llua:pa 
YqoelaYya 

• 

2.190.300 
81.400 

900 
1.543.200 

988.800 
4.148.400 
ı.m.ııoo 
Ult.M 

410.700 
J.748.900 

872.800 
1.781.900 

GUIOO 
Ul.700 

1305.000 
57.500 

264.900 
17.900 

27.791.700 

CETVEL:2 

T .L. 17.614.IOO 

T.L. 

T.L. 47.400 

T.L. 17.6MOOO 

CETVEL:3 
Mahe.lif ~ m.11 .. 

- p ...... ola miiMy-ta aicl .... ,.",...,._ 
B.-1 Banal 

Memleket dalnl• ıa1m1ar Yektln 
T.L. T.L. T.L. 

Almaa7a 19.IM.700 11.175.0M 32.639.794 1 
T.L. T.L. T.L. 

-169 
9.267 

89.373 
lH.921 
11.597 

1.417.305 
50.US 
2Ul7 

797.195 
56.7U 
17.717 
11.112 

420.481 

274.Jfl 
5l.li6 

571.954 
11.710 
..-.ı14 

229.471 
70.W ....... 
SUGI 

329.170 
290.7S7 
121.111 
175.412 
'8.290 
21.451 
S7.078 
60.044 
36.515 

114.175 
51.326 

1.141.307 
12.7&0 .... 

231.745 
l5UOI 
114.791 
NMI 

1.116.475 
541.HO 
141.0U 
17U01 
125.052 
39.Jll 

111.4IO 
60,144 

456.tH 

Y.... l.IOUll l.tl'l.ltO t.m.708 

1 • Sipariıi mukaveleye batlanmıt 
olduta halde hentı. memlekete ithal e-
dllmemit olan mallar bedelleri yukarı· 
dakl yekQnlarda dahil delildir. 

2 • Almaaıyaya aicl JUlrardaki yekdn
da dahil bulımua altı .,. 1radar ftdeli 
mtlbayaat: 

a..r dainl• B...a 1111ıım1ar Yellla 

T.L. T.L. T.L. 
1.1&411 6.7AI07 L7tl.5M 

Bakiye daha uwı 'ftJ& bafka ftdell 
lllllbayata ald teabhtltler yeldbıunu i
fade eder. 

·-~ p.Jri dilet ........ 

alacaklı bulunacafı mebJal teabit edi- liııi teni etmit olup 29 tetrhıi evel 1933 kartı müdafaa edecek ve bu uğurda m~hul g8rUnen milyonlarca kiinat 
lebilmek için 1 numaralı cedvelde o tarihinde emtitUJ.erde veya bir ilim O I h d icab ederse g&zlerlmlzi kırpmadan parçalarının kurulutu bakkmda et• 
memleket için f&ıterilmit olan blokaj mik9HH1illde pl.,,-kta bulunanlar ftnClft arlft ava aft 61Umtl bndfmlae minnet ve teref bi• raflı ve ea&lh bir fikir verilecektir. 
yekOnuna aynı memlekete ald olarak tef n bapelıtan olarak tayin olunabl• lecefimhe onun bUyUk batına and Konferana ıerbeıttlr. Herkeı yeri• 
ltbu s numuab cetvelde m8Dderit lirler). diye )'Udı bulunmüt.mr. fo~raflar1nı lalm8 lçerls. nl aaatlnden &nce almıt bulunmalıdır. 
teahhtltler yekOnunun l1lw edl .... I Aaı1 teflir ..._ mınakkat ll:IDcl • . T8renden aonra rençler heyecan- -------------
1ca• eder. ımddıede JUılı 1ıa-.u ilim mlHH ri Ormual !~~l dırektklil~,!!_~ ha· tarını aptedemlyerek Halkevine dol· .llllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. 

....... ,.... ,.mm memlebt.l· ta sene uanıktörlWderi wıyet· muılar Ye cofkmı tenbtlratta bulun- = = 
Alil 111111111 

llllU lelMI 

mbcleld ilim mtlelle9e1edae m4Jnhaır ll clel9lerlnin iftirakiyle ormanla- mutlardır : A k k rf = 
oJapoJmedlPbr. Yapılm m11am. ~ havadan haritalarının alın- • 5 n ara 0 U anmıza; 
aeticeeinde mı •nb Ankara YGlaıek mw iti etrafında alzep ~•11on ~~ w 5 Bı.. ınelcıu6 _,. ,... -
Zinet enıtittlsil lwıwı~Jlluvakbt ealnımaımı bltlrm atlT. Jt0mla1on or- : ı.,. ..ı-.ı.o-1-ı 1--t• .,. L __ = 
dDncl maQCleemdea \Dlf 1UID liillii- ~.wM.6.W .uAUl~Gu --- _. • - - IC&&rlal'llllMUI ..,..,,..,.. W 

aewincle) JraJdmm yallm ....,Wjıııt .. ...., lflal ....ıı bir hiUmle bal· E ..W ••tnur -~ e 
içindekilere delil. mnlelrıetimb d> 1amak tuere bir bn1111 pro)elll hanr· " a ~ 5 

1111111•-
pdald ilim mileueHlerine de pmil lamqtır. Proje Ziraat Balranbfı ta- : nı1unalc için tertibat al.dı1c. : 
bulunduplranatino"*1danftır. rafmdan Bafbabnhp verilmiftlr. Havalar çok 90luclu ! Telefon Noı (1061) ! 

"'ll1111111111111111111111111111111111111r' Adliye eıaciimenh K ~ 1 D8n tehrlmlsde haft kapalı ıeç-
Zi.raat ıenet dlrektarlUğilnde yurd- "--'-- aMUtay Ça1111n an mif, ıaı aıfırm altında ıece 5, ıtındU. -------.-.----

da .x.- .--ı.ı .. ı au1ı bir tekilde . Notr harçları kanununwı m~e- J' "'\. --s -"'•- ıme baflaıımıftır. x Maliye encümeni bucQıı umu- 11f ırm UıtUnde 1 derece olarak kay• 
halka tallda etmek itin bir koaiıyon mi lleyet lstlmamdan aoııra toplaa- dedilmiftlr. Din yurdun bütün mm· 
kuru11Du9tur. Komiayou slraat, maa- lkıuad encümeni: - - caktır. takalarmda ı.a.. yer yer yalıılı ceç· 
rif, mlUt mlldafa bakallbklan Ue bil· Encümenin tefkil ertifl bet kiplik x Memurin kanunu muvakkat en· miftir. Y&ilflarm lraremetreye bı· 
yi1k erklnıbarblre deleplerlnden mü- buual -..yona pne ldlçiik aamtlar cUmeni bucln mmımt beyit ltdma-~ 111 mlktarlan: Jalahl,.eıcle 
rekkebtir. Komiayon, apg sevgilim kammu berinde plıfmıftır. mdan aoma toplaacütır. ao, Zoapldakta 17, ~Jdrdalmda 15, 
karpe cllnlllra lmnetle apJM!Wk 1- X tktıaad enctlmeal bucb ama- ICoaıeJbade 14, llpartacla U. lıtan. 
çln ilk ve orta mektebler talebeıiyle Adll,-e IUSJIDlll İll"lalmda mi heyet lçtimamden IODr& toplana- bal. Buna w Tokad'da 12, Yalova, 
alkerlere •&asların faydalamu sDalll- kaı yapılacak caktır. Utabya ft Haymaada 10, diler 
tıre yerlettlncek ıt.nler okuttunl· htanbul. 21 (Telefonla) _ Yaaa X llUll lılldafa tMllDenl ballD yerlerde 1·10 Jd1opam ar111Ddadır. 
maıını ve bahçeleri miluid olan mek· adliye mayı anamda bafri,at yapıl· umumi heyettea aonra topJanacaktır. Din a cllflk 111 ilk -:. olarak 

tebler ve kıtlalarda her yıl alaç dik· ı maıma karar nrilmitdr· Hafriyata X Anabil lllClmml busb UIDU• ~ "'' •klftbl;9Ad= ~; 
tlrilqıl ve •laçlann korunma tüll- münler mldlrltllintln idaral altm • mi lltyıt isdwmdla IOllf& toplaaa- tmcla S. a ytlbtk • 
terini bir ewa ballıyacaktır. da olarak ma111ta batlınecutır. cütır. cl11H1cltr. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sulhu glremiyen 
sulhçular 

Sulban •,ria dalı, .,. ona ıfsın
da t•f'Tl'J ıltnroia 1161 aeNtlar
dan .,. bayvıaludu bit tdım •11> 
bolleri 1'Bdıt. 

Gene batb-aoıuuı A"rupaında 
•ulb d1111.,nıa bir tüı.m lıffuileti 
tOr.mi§ti: Bunlardan Stremıan ~l
dO; 1Jlr7an iSldlJ; BeadulOn 6141l; 
Mü4oııaldiSldlJ. 

Nihayet Amerikadan gelen son a
juu bahtleri Kellof'un da iJteki 
,...,.,,. gfçtOflnli bil4lri1or. 

Cüce Slmon'un marl.ledl 

Pırfınu,,,,,. • 

V&. NG, Ak ...... ,...... bir 
......... :rlrml .... ,. ...... ldiçiik ......... ~ ...... 
............ , ....... bir ka· 
nnlaa ........ .t'7w ld 1 

•Ne ....... ı.cemı ._,,. e4e6İ7flf 
............. ..,.,.u .... ,,_,i "• 
mııihp öhlii. 

Koce pirimuıan laôla 6erlaa-
7flfl,, 

:A.rbclafllD.ISSD J'uabfı olac:ü. 
Koca latanbalcla ltir tek pirimu-
1• Yarclu Lala. O da buadaıa bir 
Us~-.. ıa .. de ölüaai - -
cliee olarak, ölmecli mi 7 

Bir .. ~ lu7meti, ka,ltolclak· 
tan ..... claha ı,ı HUi olar, ...... 
ler, Dolra lmit: 

Bel--6Te•aal'*"~ 
U..bf bbtbktu ......... .. 
• .-...-1 ıc.rv .... ...,_ Kft. 

la llMrtesl 

"Ulua'' ua iliveli 

TDrk ıehirleri 
ae buredilmiftir. Tiiık 

.. birlerine aid 

Fevkalade resimler 
Bundan ltatlra Ul'ftllia eon 

kapak aa)'fumda 

Ankırı planı 
Gene bu ilivenia içinde, 

birçok eıatereaan JUi 
•• fıkralar, 

Ostad profes6r 
Bruno Taut 

Modem mimari iPnde 
tiirlıı: e.ltbanun nan) dola· 
cafnu, yeni tlrk mnln Da• 

ııl olacatnu, mimar Sinan 
ve eteri haklundaki ha,...n
lıldarmı, Ye Ankara tehrbae 
aid mülihualarmı anlatı
yor. 

Profesar Egli 
Tiirki:recle inta J.urebd. 

ne dair pek kıJmet)i Mr :ra
m 'ftl'lllittir. Nihayet 

G. Bartch 
TUrk tehlrlerlnfn karakte
rlaliklerlnl, birçok resim· 
lerle anlatıyor. 

CVMARTESIYt 
BEKLEYiNiZ! ............... ~-.... ........ "'~----WWWl--llllWM--.!"""j 



24 - 12 - 1937 

D:~:~:::::~:§:~~:~::::::::ı 
Uzak ıarkın kapısı: 

Singapur 
Japonlar Nankin ıehrini iıgal ettik· 

ltı:ı aonra aakeri harekatı, cenubi 
Ciıı'de Kanton ıehri üzerine tekıif et• 
lllit gibi görünüyorlar. Nankin, batta 
ltl&iltere olmak üzere Avrupa devletle
l'İıae ve amerikalılara aid menfaatlerin 
losılandığı Şanghay ıehrinin ~ter· 
1-ndı üzerinde idi. Kanton da lngılte
l'trıin Uzak Şarktaki menfaatlerinin 
~eai vaziyetinde olan Hongkong ~.::~
t'ınin hinterlandı üzerindedir. Bina
tnaleyh cenubtaki japon aakeri hareki· 
tı, belki Çinden daha ziyade lngiltere
)i iatihdaf etmektedir. Hongkong, 
1842 senesinde yapılan afyon muhare • 
beainden beri lngilterenin elindedir. 
Ve uzun zaman lngilterenln Uzak ıark· 
~bahri üssü idi. Fakat harbtan sonra 
"'ıiyet değiımiştir. Bugün lngiltere
llin Uzak ıarktaki sağlam kalesi, Hong
"°'1g değil, Singapur'dur. 

Uzak Şarkın kap111 vaziyetin~e .o-
1-ıı bu müstahkem boğazın ehemıyeti • 
ili tebarüz ettirmek için yirminci asrın 
bttlanğıçlanna kadar geri gitmek la
~dır. Yinninci asır başladığı sırada 
~Yük devletler arasındaki muvazene 
111 idi: 

Çarlık Rusyası ıimali Asyada ha
kiındi ve cenuba, kışlan donmıyan de
llİılere çılanak istiyordu. Tazyik nok
~llrı da ıunlardı: Boğazlarda~ ç~mak 
1Sİn İstanbul üzerine yüklenmıfti. lran 
körfezine çıkmak için Iranı tazyik edl
)ordu. Afganistan üzerinde nüfuz tesis 
ederek Hindistanı tehlikeye koyuyor
d11. Ve nihayet Uzak Şarkta Mançur • 
1-Yı almaya ve japon denizine çıkma
)a çalıııyordu. 

Bütün bu noktalarda Rusya'yı ln
tiltere karıılıyordu. Ve lngilt.ere .ile 
llı.ıaya arasındaki münaseebtler gergın
di. lngilizler Uzak Şarktaki bahri üsle
ri olan Hong Kong'u her ihtimale kar· 
tı hazırladılar. Fakat Uzak şarkın ruı 
hegemonyası altına girmemesiyle ala • 
kadar bir devlet de Japonya idi. Ve uzak 
farkta rus tazyiki artınca, İngiltere ile 
Japonya 1902 ıenesinde meıhur ittif a· 
lcı İınzaladdar. Bundan iki sene sonra 
t'\la • japon harbı çıktı. Ve ruslar mağ • 
lfıb oldular. Rusyanın mağlubiyeti mil
'-tıeraraıı muvazenesini değiıtirdi. 
J'Ponya ile ittifak akdetmİt olan ln-
2İltere, Uzak ıarktaki menfaatlerinin 
le~ IJauon_yaya terketti. Do
~. Hongkong'u da ihmal etti. Av· 
t'upaya gelince; burada da Fransa ve 
~usya ile anlqarak ittifakı müsellese 
lc.rıı vaziyet aldı. Bundan sonra büyük 
barba kadar İngiliz politikaıının ve İn· 
tiliz deniz kuvvetlerinin siklet merkezi 
"-"rupa ıularıdır. 

Büyük harbtan sonra vaziyet gene 
degııti. Harb devam ederken bile Ja• 
~onya'nm Çin üzerindeki emelleri açı· 
I• VUrulmuıtu. Bundan bqka lngilte· 
te kendisinden geri kalmak İatemiyen 
)enj b:r deniz devleti ile kartı karııya 
teldi: Amerika lngiltere deniz kuvvet
lel'İııin siklet merkezini Avrupa sula· 
rıı,dan Atlantik ve Pasifik denizine İn· 
lika) ettirmek için tedbir almaya teıeb
b\i, etmiş iken 1921 Vaşington silah • 
'•danma konferansı içtimaa çağnldı. 
~11 konferansta 1902 İngiliz • japon 
!l\llahedesi feshedildi ve İngiltere, A· 
llteriku ve- Japonya deniz kuvvetlerini 
laJıdid etmeğe, Uzak Şarkta istatüko
t~nıuhafazaya ve istihkam yapmama:a 
~ verdiler. Hong Kong ve Manıla 
1
'tihkfun yapılması memnu olan bu 
~lltakaya dahildi. Fakat Singapur 
~lltaka haricinde kalıyordu. Bunun 
·~in İngilizler, yeni donanmaların ihti· 
~cına elverişli bir deniz ü11ü yapmaya 

tar verince, pek tabii olarak Singa· 
l>lQo Üzerinde durdular. 

liaritaya bakılacak olursa Singa· 
Plı.r'ı.ın ehemiyeti tebarüz eder: Singa
l>~r Asya kıtasının sahillerine yakın 
~·-~ • d ı w ~"u be§ kılometre ka ar uzu? ugu~-

\'e yirmi kilometre kadar erunde bır 
'~adır. Aynı adını bu adadan alan yİr· 
illi kilometre uzunluğunda ve üç kilo
ltıetre kadar genişliğinde dar bir geçid 
~at-dtr ki bu geçid, Hindistan denizini 
~.·Fi ş ' İl 1 k okyanosuna bağlar. Uzak arK 
ite liindistan ve binaenaleyh ya
l..~ §ark ve Avrupa arasında 
;ıka bir yol yoktur. Diğer yollar, 
.: Ç?k uzak olan cenubtan; yahud da 
a/l'ı~fere çok tehlikeli olan bir takım 
İat;.~r arasından geçer. İşte Singapur 
fa Anılan bu d~r gcçid üzerinde İn -
iıı edilrniştir. lngiltere bu deniz üssünü 
(f, fa etmek için on senedir çalışmakta· 
rıı:k ~n. büyük harb gemilerini tamir et· 
~ç ıç.ın lngilterede yapılan bir dok 
elit p:U-~Ya ayrılarak Singapura nakle
tib~!br. Burada büyük ve modem İs· 
~.. illlllar, tamir ocakları ve fabrikalar 
"llılrn ita; 1! ve uzun zaman muhasaraya 

lttı fi mukavemeti temin edecek tesisat 
t"uhnuıtur. 

&;ı,t ?? senedenberi, bu muazzam tesi • 
it~ ~aı:'_ sarfedildikçe, ~ngiliz hü • 
itı ·u Uerını ısraf yapmakla ıtham eden 
&ı ~er vardı. Halbuki uz.ak ıark ha-

uı:us 

DÜNYA HABERLERİ 
Fransa hariciye encümeninde lsviçre ve 

milletler cemiyeti Delbos enternasyonal 
vaziyeti izah etti 

Bern, 23 (A.A.) - Cumhur Baş
kanı Motta, İsviçre ve Milletler Ce
miyeti hakkındaki bir radikal istizah 
takririne federal konsey adına cevab 
vererek aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Fransız hariciye nazırı son 
seyahatlerinden memnundur 

"- Artık bilmekliğimiz lazım ge
len gey, 1937, cemiyetinin 1920 de dü-
9ündüğümüz cemiyete benzemediği
dir. Statümüz Versay muahedesinin 
435 inci maddesiyle teyid, 13 şubat 
1920 tarihli Londra deklarasyonunda 
tasrih edildi ve biz bu statünün bizi 
tatmin ettiğini kabul edebildik. Bu
gün, bu statünün emniyetimizin icab
larına tamamen uygun olup olmadığı· 
nı acele tetkik vaziyetinde bulunuyo· 

Paris, 23 (A.A.) - Mcbusan mecli
si hariciye encilmeni bugün öğleden 
sonra t'Oplanarak hariciye nazırı Del
bosun enternasyonal vaziyet hakkın

daki uzun izahatını dinlemiştir. 
Bu toplantı sonunda neırolunan teb

liğde deniyor ki: 
"- Delbos, ikinci teşrin sonunda 

Başvekil §otan ile Londraya yaptığı 
ziyaretin neticelerini encümene bildir
miştir. Delbos bu münasebetle tetkik 
olunan başlıca meseleleri hulasa ettik· 
ten sonra karşılıklı bir itimad içinde 
yapılan açık fikir teatisinde müşahede 
olunan tam mutabakatten dolayı mem
nuniyet beyan etmiştir. İki memleket 
menafiinin tesanüdünü aynı derecede 
müdrik olan ve gene aynı derecede sul
ha bağlz bulunan fransız ve ingiliz na
zırları fikir ve hattıhareket beraberlik
lerini ve keza umumi anlaşma ve gıcr· 
ginliğin izalesi hususundaki azimleri
ni mütekabilen müşahede eylemişler
dir. 

Delbos, orta ve Şarki Avrupaya yap
tığı dostluk seyahatine saik olan se
bebleri anlattrktan sonra, Varşova, 

Bükreş Belgrad ve Pragı ziyaretlerini 
ve keza trenin tevekkufu esnasında 
Berlin ve Budapeştedeki konuşmala
rını bildirmiştir. 

Delbos, ziyaret ettiği memleketlerin 
hükümet ve halkları tarafından gördü
ğü samimi ve ekseriya heyecanlı ka
bulü heyecanla kaydetmiş ve gerekme
şul devlet adamlariyle gerek muhtelif 
siyasi partiler erkliniyle yaptığı dosta· 
ne ve muslihane milk!lemeler hakkın
da memnuniyet beyan eylemiştir. 

Mısır'da saray-kabine 

gerginliği 
-··· •ı .. .., \••••••/ - V ilIQ partı• 

sinin icra komitesi, kıralın huıusi 
kalem müdürünün kardeşi oJan mec
lis reisi Ahmed Mahirin de iştira
kiyle yaptığı bir toplantıda, hUkü
metle saray arasındaki gerginliğe bir 
sureti tesviye bulmak için tam seli
hiyet vermiştir. 

İcra komitesinin müsaadesi olmak
sızın mensuplarının her hangi bir ka
bineye iştirakleri menedilmiştir. 

Haber alındığına göre "mavi göm
lek" teşkilatının feshi meselesinde 
parti uzlaşmak taraftarıdır. Bu su
retle kıratın neticesi vahim olabile
cek tedbirlere tevessül etmesinin ö
nüne geçilmiş olacaktır. 

Fransız sosyal 

hakkında bir 

partisi 

karar 
Paris, 23 (A.A.) - Bir mahkeme 

kararı, fran11z sosyal partisinin "a
teş haç,, namı altındaki mefsuh parla
mento teşkilatından başka bir §ey ol
madığını açıkça bildirmektedir. 

Fransız sosyal partisi liderlerin
den B. Kreyssel, bu partinin verilen 
kararı istinaf edeceğini beyan ve bu 
kararın fransız sosyal partisinin oto
matik infisahını intaç etmiyeceği, 
böyle bir mefsuhiyeti ancak hüküme
tin isdar edeceği, kararname ile ka
rar verilebileceğini ilave ctmi~tir. 

Fenlandiya ile Sovyetler 

birliği arasında hôdise 
Helsinki, 23 (A.A.) - Fenlandi

ya telgraf bürosu, Sovyet bükümeti
nin 12 sovyet askeri tayyaresinin 
Fenlandiya hududu üzerinden uçmuş 
olmaları dolayııiyle Fenlandiyenın 
bir nota verdiğini, bu notaya Sov
yetler tarafından cevab verilmiş ol
duğunu bildirmektedir. 

Büro, sovyet cevabının tatmin e
dici mahiyette olmadığını ve Fenlan
diya hükümetinin sovyet hükümetine 
yeni bir nota vereceğini ilave etmek
tedir. 

diselerinin aldığı son çığır, İngilizlerin 
bu vaziyeti on sene evvelden gördükle
rini anlatmaktadır. Singapur'un tah • 
kim edilmesiyle bu vaziyete karıı vak
tiyle tedbir alınmıt olması, İngiliz im • 
paratorlufunu büyük bir tehlikeden 
kurtarmııbr. 

A. Ş. ESMER 

Bu mükalemelerin hepsinden çııkan 
netice şudur ki, bu memleketleri Fran
saya rapteden bağlar sıkı ve samimi o
larak kalmaktadır. Çünkü bu bağlar 
yalnız devamlı menfaat birliğine değil, 
aynı zamanda milletlerin karıılıklı 
muhabbet duygularına ve aynı sulh i
dealine de istinad etmektedir. 

Ziyaret edilen memleketlerin her bi
rinde fransız dostluğu harici siya.Set
te esaslı bir kaide olarak durmaktadır. 
Delbos bu hususta en sarih teminatı 
almıştır. İnkişaf halinde bulunan bu 
memleketlerden her birinin bittabi 
kendine mahsus menfaatleri ve ihti
yaçları vardır. Fakat hepsi de gayret
lerini Fransanın gayretlerine uydur
maktadır. Çünkü Fransa dahi Milletler 
cemiyetine bağlılıkta ve herhangi 
memleket olursa olsun anlaşma imkan
larım ihmal etmemek huausunda aynı 
derecede azimkardır. Aynı ideali bes
liyen devletlerin işbirliğini kolaylaş
tırmak yolundaki tesanüd siyasetine 
devam olunacaktır. 

Her tarafta Fransaya olan ekonom, 
ve kültür münasebetlerinin genişletil
mesi arzusu tebarilz eylemiştir. Te
masların artmasının Fransa ile doıt 
milletler arasındaki anlafD18YI inkişaf 
ettireceğine şüphe yokttr.,, 

ruz. 
B. Motta bundan sonra, Almanya 

ve İtalya gibi iki büyük milletin Ce
nevreden ayrılması üzerine ortaya 
çıkan vaziyete işaret etmiş, Millet
ler ,Cemiyetinin, yeni şartlardan son· 
ra nasıl bir kurum olması lazımgelece
ğin~ işaret ettikten sonra lsviçrenin 
Milletler Cemiyetine karşı olan vazi
ydini şöyle anlatmıştır. 

''- İsviçre dün olduğu gibi yarın 
da cemiyette mütevazi ve fakat mli
nasız olmıyan rolünü ifa edecektir. 
İsviçre daima insanı, hür ve hususi 
vazifesini müdrik İsviçre olacaktır.,, 

Bern, 23 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti genel sekreteri Avenol bura
ya gelmiştir. Bu seyahat Motta'nın 
nutktı ile alakadar değildir. Maama
fih 1sviçrenin Milletler Cemiyetin
deki vaziyetinin görüşüleceği mu
hakkaktır. 

Federal meclis Avenol şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

Delbos, izahatından sonra encümen 
azalarının bazı suallerine de cevablar Filistinde 11 hayducl 
vermiştir. öldürüldü 
Toplantının sonunda encümen reisi Kudüs, 23 (A.A.) - Tabcriye ci-

Mistler, verdiği izahattan dolayı Del- varında bir arab çetesiyle poliı kuv
bosa encümen namına tegekkür etmi§ vetleri arasında vuku bulan mtisade
ve aeyahati esnasında Fransayı temsil- mede ıı arab ölmUş ve bir arab da 
de gösterdiği yüksek liyakatten dola- , yaralanmıştır. Çete takib olunmakta-
yı tebrik eylemi9tir. dır. 

T eruel' de bir avuç Asi 
hala mükavemet ediyor 

B. Attlee 
hitaben 

radyoda Amerikaya 
bir nutuk söyledi 

Teruel, 23 (A.A.) - "Cephe" Te -
ruel'deki frankist garnizonunda hayat
ta kalanlar şehrin şimalinde frankistle
rin son mukavemet noktası olan bir pa
pas mektebine iltica etmi§lerdir. 

Sivil halk, Teruel'i boşaltmaktadır. 
Frankiat esirlerin miktarı 1500 ü geç -. 
miştir. 

ispanya elt.;·iliğinin tebliği 
lapanya Elçilii'inden: 
Barselon'daki dıı itler bakanlığı, 

T eruel ıehrinin hükiimetçi kıtalar ta • 
rafından zabtedildiğini bildirmektedir. 

Sehir tamamen zabtolundu 
Londra, 23 (A.A.) - Barselonadan 

saat 22 de Londradaki ispanyol matbu
at bürosuna gelen bir telgrafta Teru
el'in cumhuriyetçiler tarafından zapt 
edilmiı olduğun"u bildirmektedir. 

General Miaja'nın beyanatı 
Madrid, 23 (A.A.) - General Mia

ja Teruel'in zaptının enternasyonal e • 
hemiyetine işaret etmiş ve bunun "hil· 
kümet kıtaatmm zaferine doğru atıl· 
rruş bir adım'' olduğunu söylemiştir. 

Teruel hôlii asilerin elinde imi~ 
Seville, 23 (A.A.) - General Kuei

po di llano, şu beyanatta bulunmuştur; 
"Teruel halihazırda bize aid olmakta 
berdevamdır" 

Diğer taraftan büyük umumi ka
rargah şunları bildirmektedir: 

"Frankist kıtalar, kahramanca mu· 
kavemet etmekte olan Teruel'e kartı 
milislerin yapmıf oldukları taarruz 
kırmışlardır. 

Aıiler şehrin =abtını 
tekzib ediyorlar 

Pariı, 23 (A.A.) - Frankoya dibi 
İspanyadan gelen haberler Teruel'in 
cumhuriyetçiler tarafından zaptını 
tekzib etmektedir. 

"Jurnal,, gazetesinin yazdığına gö
re, hükümetçiler Teruel üzerine yap -
tıklan taarruzda 70 bin aaker ve 200 
tank kullanmıJlardır. Böyle genig bir 
taaruza karşı koymak muvakkaten im
kansızdı. Şehir içinde süngü muhare
beleri devam etmektedir. Fakat gene
ral Aranda'nın ordusu cumhuriyetçi -
terin şiddetli mukavemetine rağmen 
ilerlemektedir. Bu ordu Cerro Gordo 
ve Marronea'i istirdad ettikten sonra 
hUkUmetçileri fena halde tazyik etme-

ğe başlamıştır. Daha şimdiden Kon
kud vadisine hakim bulunmaktadır. 
Franko karargahı general Aranda or • 
dusu ile Teruel garnizonu arasında 
bu gün muvasalayı temin edebileceği
ni ümid eylemektedir. Cumhuriyetçi • 
ler Teruel'in bir mahallesini - Gar
bla - işgal edebilmişlerdir. 

T oledo' daki gibi 
"Paris Suvar,, gazeteıü de Teruel 

muharebesinden bahsederken kanlı 

Toledo harbını hatırlatmakta ve Te
ruel ile Saragossa arasında muhabera
tın yeniden tesis olunduğunu haber 
vermektedir. Teruel'den alman ilk tel
siz Franko kumandanlarından Do
mingorey imzaailedir. Bu telgrafta 
deniyor ki: "Her şey yolunda, asker -
lerin maneviyatı fevkaladedir. Teruel 
teslim olmıyacaktır.,, 

B. Aıtlee lspmıya seyahatinin 
intibalarını anlaıtı. 

Londra, 23 (A.A.) - Muhalefetli
deri B. Attlee dün akşam radyoda Ame· 
rikada dinlenmek üzere bir nutuk ver
miş ve bu nutkunda cumhuriyet İspan· 
yasma yaptığı seyahatten bahsederek 
binlerce iyi insanın ispanyol hükümeti· 
ne muzahir ve beynehnilel alaya men • 
sup askerlerin hakiki hürriyet gönUl -
lüleri olduğunu bildirmiştir. 

Deyli Telgraf gazete.sine Madrid'· 
den bildirildiğine göre, bu §ehrin bası · 
m B. Attlee'nin cumhuriyet~ hUkümet 
lehindeki icraatını dikkatle takibetmek
te ve limitlerinin B. Attlee ile taraftar· 
lannda olduğunu bildirmektedir. 

Sosialista gazetesi ilk sayf asıinda 
şu başlığı neşrediyor: "Bir taraftan kı
talarımız Teruel'i kuşatıp işgal eder -
ken diğer taraftan da B. Attlee Lond -
rad<1 muhafazakar hükümeti kuşatmak
tadır." 

Aynı Madrid gazetesi, İngiliz hükü
metinin İspanya hakkındaki politika -
smı değiştirmeğe mecbur olacağı müta
leasrnda bulunuyor. 

Hiildimet tayyareleri 
Kadikı' i bombaladılar 

Paris, 23 (A.A.) - Cebelüttarıktan 
gelen bir habere göre cumhuriyetçile
ra aid bir tayyare filosu bugün Kadiks 
limanını bombardıman etmiştir. Li
manda bulunan bir çok lisi vapurlara 
isabetler olmuıtur. 

1 Tataresku 
hük.ümeti 

Mutlak ekseriyeti 
kazanamadı 

(Başı 1 inci saYı,.Jda) 

det iktidar mevkiini tutmasını pratik 
bakımdan imkansız bir hale getirmek
tedir. 

Söylendiğine göre bir temerküz ka • 
binesi teşkili düşünülmektedir. Bu 
formül, Romanyada yenidir. Zira Ro
manyada daima ya parti hükümetleri 
ve yahud da gene hakikatte büyük bir 
partiye dayanan yüksek şahsiyetler 

hükümetleri iktidar mevkiinde bulun
muştur. 

Esasen, siyasi mehafil, hükümet, 
partisi ile nasyonal k8ylll partisi a
rasında mevcud gerginlik sebebin
den, bugün, liberal kabinesinin te
mellerinin sola doğru genişletilmesi 
imkanlarına inanmamaktadır. Diğer 

taraftan, müstakil liberal grupu ve 
yahut daha sağa doğru milli hıristi· 
yan ırkçı parti ile hükümette işbirli
ği yapılması da çok güç telakki o
lunmaktadır. Böyle .bir hükümet, te· 
cenüsten mahrum bulunacaktır. Böy
le bir hükümetin, uzun müddet, sol
dan nasyonal köylülerin, sağdan de
mir muhafızların tesirlerine dayana
bileceği şüphelidir. Küçük parlamen
to gruplarının milsaadekfi.r bir bita
raflığı, h,attli müzahareti, umumi va
ziyeti fazla değiştirmez. Nihayet, hü
kümetçi liberaller ile demir muhafız
lar arasında bir anlaşma yapılması 
ise tamamiyle imkfi.nsızdır. 

Bu takdirde, geriye yalnız iki ihti
mal kalmaktadır: Kıralın yeni umumi 
seçim yapmak vazifesi ile mükellef b~r 
hükiimet kurdurması veyahud otorı
ter temayüllü bir hükümet kurulması. 
Bu ıon ihtimal, esasen daha şimdiden 
efkfi.rı umumiyede bazı endişeler uyan
dmnaktadır. 

Berlin, 23 (A.A.) - Romanya seçi
minden bahseden Berliner Tageblat, 
diyor ki: 

Romanya seçimlerinin en bariz ve 
milhim hadisesi, şimdiye kadar parla
metoda hiçbir mümessili bulunmıyan 
Demir muhaf rz partisinin muvaffaki
yetidir. Bu parti, birdenbire mebusan 
meclisinde UçUncü mevkii iıgat etmiş
tir. Memlekette sağa doğru kiıvvetli 
h;,. r•_,,...,, lrPnciisin{ ~~Stennt§tlr. 1'U 

hareketin gittikçe sağlaınlanacağı mu
hakkaktır. 

Londra İtalyan ve 
alman propagandaına 

kartı tedbir alacak 
Londra, 23 (A.A.) - Dolaşan şa

yialara gl>re B. Eden, parlamento ta
tilinden 8nce Avam kamarasında İn
giltere hükümetinin ingiliz sömürge· 
lerinin ve İngilterenin dostu olan 
memleketler arazisinde İtalyanlarla 
almanlar tarafından yapılmakta olan 
propagandaya kar~ı ittihaz etmek ta
savvurunda .bulunduğu yeni "tedafüi,, 
tedbirler hakkında beyanatta buluna
caktır. İtalyanların lngilterenin A
çores adalarını ilhak etmek niyetin
de olduğunu ilan eden son radyo neş
riyatından sonra İngiltere hUküme
ti, menfi hattı hareketini terketmi§
tir. İngilterenin radyo neşriyatının 
arabça ve İspanyolca olarak 1938 bi
dayetinden itibaren tevsi edilmesine 
intizar etmek muvafık olur. 

Avam Kanıarmında 

Londra, 23 (A.A.) - Avam kama
rasında, ecnebi memleketler tarafın
dan İngiltere aleyhine yapılmakta o
lan propagandalara dair sorulan bir 
suale cevab veren hariciye siyasi 
müsteşarı Kranborne ltalyaya tel
mih ederek demiştir ki: 

"- Yapmıt olduğumuz tefebbü
sUn netice vereceğini İtalyan milleti-
nin sağduyusundan bekleriz. Aksi 
takdirde ergeç yeni tedbirler alaca
ğımız bedihidir. Avam kamarasına 
temin ederim ki, lüzumlu göreceği
miz her tedbiri, mahiyeti her ne o
lursa olsun, almakta tereddüd etmi
yeceğiz. Fakat cidden istediğimiz bi~ 
şey varsa, o da İngiltere ile İtalya a
rasında daima mevcud olmuş olan 
itimadlı dostluğun avdetidir.,, 

Avam kamarası bugUn toplantıla
rını 1 9ubata kadar tatil etmiştir. 
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Suriye başvekilinin 

ziyareti 
CUMHURlYET' te Yunus Nadi, 

Suriyedc biri asli ve reel ~lan Suriye, 
diğeri de arızi bir kombınczon olan 
manda idaresi şeklinde iki ııyn eleman 
karşısında bulunduğumuzu. ~a>:_dede
rek Suriyenin biran evvel ıstıklal ve 
hü;riyetine kavuşması Türkiyenin en 
büyük arzusu olduğunu söylüyor ve 
diyor ki: 

" Biz türlderin başkalan için dahi 
mandmun şekline de, esnsına da mua· 
nz olduğumuz malUındur. Binaenaleyh 
daha evvel komıumuz Irak için olduğu 
gibi, şimdide siıriye için bu manda 
kombinezonunun biran evvel ortadan 
kalkbğını gönnek isteriz. Bunu böyle 
temin ederek nihayet Sul".iyenin hürri
yet ve istiklaline imkan ve meydan ha
zırlamak Frnnsanın hem ıerefine mu • 
vafık, hem menfaatine mutabık olur. 
Böylelikle Fransaya karşı dostluk bağ
ları da elbette ona göre l<uvvetli ve de
vamlı olackatır. Fransa ile doat geçin • 
mek isteyen Türkiye bu devletin Suri
yeye kartı böyle pürüzsüz bir doıtlu -
ğunu iyi telakki etmeye daima hazır
dır. Pürüzsüz bir fransız • Suriye dost
luğu ise manda kombinezonu Üzerinde 
herhangi şekil ve derecesinde oyun sa
yılabilecek hareketlere cevaz verme
mekle tahakkuk edebilirdi. Ve bu dai
ma böyle olacaktır. 

1 tiraf ederiz ki bu safhada iıler bir
az karııtı, daha doğrusu kanıtınldı, v~ 
Fransa ile aramızdaki Hatay meselesı 
dahi bu hususta istismanna müracaat 
olunan meselelerden biri oldu. Hatay 
meselesinde Türkiyeye teahhüd olunan 
hakiki vaziyet iıkal edilmek için Su
riyenin tahrikinden de çekinilmedi, ve 
maatteessüf suriycliler bu oyuna ka • 
pılmaktan kurtulama~ılar. 

Ancak axadan geçen uzunca bir za
man mesafesinde Türkiye cumhuriye
tinin kendi hissiyatına hakim olarak so
ğuk kanlılığı muhafaza ebneıi, zanne· 
diyorum ki, karşımızdaki Franıa ve Su 
riye elemanlarının dahi derece derece 
hakikate yaklaşmalarma yaramııtır. 
Hatayda bize oyun oynamak istiyenler 
bizden samimi dostluk bekliyemezlerdi. 
Biz bir taraftan sağlam dav&mızdaki 
açık hakkın kuvvetine kaniiz, diğer ta
raftan doıtluğumuzun kıymetsiz sayıl
masına imkan olmadığmı biliyoruz. 
~m ne derse desin Hatay meıeleıinde
ki hakkımız hiç olmazas Milletler Ce
miyetinin karar verdiği ıekil ve derece
de, fakat pürüzsüz olarak tahakkuk et
mek lazımdır ve tahakkuk edecektir, 
Burası böyle olunca olacağın olmaum 
kolaylaştırarak türic doıtluiuna inkitaf 
imkanı vermekte elbette basiret vardır, 
ve iıabet vardır. 

Ankara temaılarında Suriyı bafv .. 
kili Cemil Mardam'ın Suriye'ye karta 
türle samimi hissiyatını öğrenmekle 
türk doatluğunun Suriye için ne kıy • 
metli bir emniyet unsuru olduğuna bir 
kat daha kanaat getireceğini kuvvetle 
umud ediyonız. Bu takdirde türk • Su
riye hududu manevrasına aid vaziyetin 
güzel ve bilhaasa suriyelilerin hakild 
menfaatlerine uygun inkiıaflarına hiç 
bir mani kalmanuı olur. 

Cenub hududumuzun Suriye kıt • 
mmda türk • fransız dostluğunun ıartı 
da hakikati seven ve İnsani ideallere 
uygun böyle bir siyasete bağlıdır, ki 
onun tahakkuku da asla zor olmadığım 
bizim kadar Fransa da bilir.'' 
a(ted(R ygkVzı nda.ler\ı o 

*** 
KIZILAYIN ALTMIŞINCI 

YILDöNOMO 

KURUN'da Hakkı Suha Gezgin 
y~yor: 

" Bu kutsal kurumun temeli nasıl 
abldı, ne zorlukları göğüsliyerek :ı:a • 
man içinde yıkılmadan yürüdü, hangi 
yollardan bugünkü yijksekliğine kavut· 
tu. Yazmak' isterdim. Fakat bu, ba§lı 
ba§ına bir tarihtir. Hem türk mefahiri. 
ne girecek kad'ar parlak bir tarih ... 

Onun içindir ki, Kızılayın bu tara
fını, ehline bırakıyorum. Kızılay, her 
adamın gönlüyle ayn ayn konuıan, da
ha doğrusu her gönülde ayn bir minnet 
tahtı kuran, mübarek bir varlıktır. 

Onun en çok hoıuma giden üstün
lüğünü, veritindeki efendilikle hissettir 
meyitinde buluyorum. Yurdun ıevindi
ği, yan geldiği günlerde sessizce dola· 
şır, gösteritsiz çalııır, didinir, sezdir • 
meden, incitmeden damla damla yar
dım toplar. Bu damlaları, emeğinin tez· 
gahında, zeka ve teıebbüsünün banka
sında dalga hftline koyarak biriktirir, Küçük Dış Haberler 1 

X Vaıington - İş bakanlığı, son -
teşrinde işsizlerin sayısının 570 bin art
tığını bildirmektedir. 

X Vaıington - Siyasi mahfiller, 
B. Hün Vilsonun Berlin, B. Kenned'in 
Londra ve şimdi Moskova sefiri olan 
B. Davi.s'in Roma sefirliğine tayin edi
leceğini bildirmektedir. 

göl yapar, deniz yapar. Ve sonra birgün 
bir felaket günü, bir memleket kö§esi
nin sular altında, alevler içinde, sarsın
tılar arasında kaldığı zaman, bu denizin 
cömerd musluklan açılır: Kızılay, di
linde teseJlisi, elinde ilacı, yiyeceği, gi
yeceği, çadın ile oraya ko~ar. Kılavu
zu yoktur. Kendi vicdanındaki antenler 
ona yol gösterir." 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Çeviren: 

Yüzbaşı F. W. von Her bert Nurettin ART AM 

Bir akım taburlar zabitsiz, bir takım 

zabitler de kıt,alarını arayorlar ! 

[ RADYO 

Ankara: 

OÔLE NEŞRİYATI: Muhtelif pUik 
riyatı - 12.50 Pllik: Tiırk musikısi ".c . 
şarkıları - 13.15-13.30 Dahili ve harıcı 
berler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plak 

riyatı - 18.36 İngilizce ders: Azime !pe 
19 Türk musikisi ve halk şarkılan (Ser 
Adnan ve arkadaşları) - 19.30 Saat 

Kollarını sıvamış, elleri kan için· 
de cerrahların ilk tedaviyi yapabil
mek için uğraşmalarını düşününüz. 
Çünkü burası, muharebe hatlarının 
gerisinde, muvakkat bir revirdi. 

den kuvvetiniz yerine gelir. Boğazın iki sahilini birleştiren köprüyü gösterir bir fotomontaj 

ve arapça neşriyat - 19.45 Türk musı 
ve halk şarkılan (Bclma ve arkadaşları 
20.15 Konferans: Parazitoloğ Nevza 
20.30 Flüt solo: A. Haydar Andiçen -
Ajans haberleri - 21.15 Sttidyo salon 
kestrası: 1- Biz et: Les Pccheurs de Per 
2- Tscbaikovvsky: Suite Internationalc. 
Rydki: Milada-Lenka - 21.55-22 Ya 
program ve İstiklal marşı. 

Burada bütün tasavvur edebile
ceğiniz §eyler, korkunç, acıklı, fe
ci sesler ve manzaralardı. Bunları 

görmüş olsaydınız, insanların ya
rattığı bu cehennemin tesiriyle ba
yılır, giderdiniz. 

Nefer, bütün bunları, uzun uza· 
dıya, beni konutmaktan alıkoymak 
için söylemişti. Beni ayağa kaldır
mak için yardım etti. Eczacının ar
kası dönük iken torbasından çaldı
ğı bir içkiyi bana içirdi. Onun sağ 
eli benim belime dolarunı§ ve benim 
sol kolwn da onun omuzt.-:ı dayalı 
bir halde yola koyulduk. Akşam 
olmu§tu. Fakat uzaklardan hala 
top uğultuları geliyordu. Plevnenin 
şark eteklerine olan mesafe bir 
mildi. Oradan evvelce yatını§ oldu
ğwn hastahaneye varmak için ya
rım mil kadar yürümek lazım geli
yordu. Ben çok zayıf düştüğüm ve 
bütün vücudumu arkadaıımın üze
rine yüklemeğe mecbur kaldığım 
için bu yürüyÜ§ çok azablı oluyor
du. O da beni götürmek için adam 
akıllı yorulmuştu. 

Bugün Feribot, 
Fakat yarın? 

Köprünün iki sahile yakın olan a
yakları muhtelif açıklıklarda olabilir, 
orta yerdeki büyük çakıllık en az 710 
metre olmalıdır. Bu vaziyete göre en 
derin ayakları, asırlardanberi toplan
mış olan teressübatı da kaldırıp birer 
kayaya oturtmak lazımdır. Bunun için 

1 deniz içinde 50-60 metreye kadar in
mek icabeder. Eskiden bu nevi işler 
ıçın Air Comprime usulü ile ayaklar 
yapılırdı. Bu usul ile çalışmada 40 
metreden aşağı inilemezdi. Bu yüzden 
İstanbul limanında asma köprü ola
maz, derlerdi, Bugün teknik çok iler
lemiştir, madenlerin kazılmasına ben
zer yeni usuller vardır. Farza Kesson 
usulü bunlardan biridir, Amerikada 
Hudson körfezinde altın kapı denen 
asma köprünün ayakları bu usule gö-

İstanbul : 

vuLc. N,to;ŞRİYATI: 12.30 Plakla t 
musıkısi - 12.50 Havadis - 13.05 Pl 
turk musikisi - 13.30-14 Muhtelif P 
neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 17 İnkıliib d 

si: Univcrsitetlen naklen: Receb Peker 
rafından - 18.30 Plakla dans musikısi 
19 Osmaıı Pehlivan: Tanbura, halk şarki 
rı - 19.30 Radyo fonik dram (Zincir) 
19.55 Borsa haberleri - 20 Necmettin 
za ve arkadaşları tarafından turk musik 
ve halk şarkıları - 20.30 Hava raporu 
20.33 Ömer Rıza tarafından arapça söfl 
- 20.45 Bayan Muzaffer ve arkadaşları 
rafından türk musikisi ve halk şarkıları 
A) - 21.15 ORKESTRA: 1· Mendelsso 
Ruy Rias, uvertur. 2- Stanbbab - El • ov 
3- Mozart: Zauberflute, fantezi. 4- Raınca 
Menuet. 5- Delibcs: Valse de la Poupee 
22.15 Ajans haberleri - 22.40 Plakla sol 
lar, opera ve operet parçaları - 22.50 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

Yavaş yavaş hafızam kendine 
gelmişti. Başım sarılmış, burnuma 
ve çeneme yakılar yapıştırılmıştı. 
Bana su da verilmişti. 
Etrafımdaki faciaları görmemek 

için gözlerimi kapadım. Ne olurdu, 
kulaklarımı da tıkıyabilseydim 1 
Gayet rahatsız bir uykuya daldım. 
Biraz sonra koluma birisi dokun
du. Bu, aslında mesleği katiplik o
lan ve lstanbuldan Vidine kadar ya
nımda bulunan benim takımdan bir 
neferdi. Artık mumlar ve fenerler 
yanmıştı. Bu ışıklarla gölge parça
ları Dore için ne güzel bir mevzu 
olabilirdi.. Omuzuma dokunan ne
fer, yavaş sesle dedi ki : 

:Asya ve Avrupa yakalannı bağlamak 
fikri nasıl çıktı? Nasıl teşebbüsler oldu? 
Asma köprü nasıl münakaşa bahsi oldu? 

- Lakırdı etmeyiniz efendim, 
pek zayıfsınız. Bir kova dolu kan 
zayi ettiniz. Beni mülazım Seymour 
gönderiyor. Şimdi bölüğe o kuman
da ettiği için kendisi gelemedi; be
nimle selam gönderdi. 

Onun da kolunda bir dipçik 
eziği var. Siz, bizden ayrıldıktan 
aonra bölüğümüzdcn on kişi şehid 
dü§tÜ. Mülazım İbrahim ile Musta
fa çavuşun hiç bir §eyleri yok. Şim
di biz, hücuma kalktığımız tepede 
konaklıyoruz. Elli kişi kayboldu; 
fakat bunlarda her halde tabyaya 
gitmiılerdir. Her §ey karmakarııık 
bir halde. Bir çok taburlar zabitsiz: 
bir takım zabitler de kendi asker
lerini arıyarak dola§ıyorlar. Her 
fey alt üst olmll§ bir vaziyette. As
kerler biraz dinlendikten sonra ge
ne tabyaya gideceğiz. Mü1a:mn 
Seymour, hemen dönmek niyetinde 
idi; fakat neferler ölgün bir halde. 
Muharebe her tarafta kazanılmııtır. 
Dehıetli kan döküldü. Bundan Ön· 
ceki muharebe, bunun yanında ço

cuk oyunu gibi kaldı. 
Şimdi, efendim, Mülazim Scymo

ur, sizin hemen Plevneye gitmenizi 

tavsiye ediyor. Beni de size yol ar

kadaılığı etmek Üzere gönderdi. 
Yaralılar için yÜk arabalarında git

mek çok azablı olur. Kaldı ki bu 

arabalarda yer bulmak ta mÜ§küJ. 

Önce daha ağır yaralıları gönderi· 

yorlar. Size sıra gelinceye kadar 

hastahanelerde yer kalmıyacak. Si

zin yaranızı bağlamış olan çavuş, 

yaranızın ağır olmadığı kanaatin· 

dedir. Bununla br-"1ber çene, kemi
ğe kadar ikiye ayrılmı§, etler ziya· 
desiyle sarkmııtı. Yara çok çirkin 

görünüyordu. Siz, fazla kan zayi 

ettiğiniz için bayıldınız. Çok geçme-

E 

Her tarafta, her çeşidden, her 
boydan; öküzler, atlar, katırlar, e
tekler, köpekler ve insanlar tarafın
dan çekilen bir çok arabalar görülü
yordu. Kaba tekerlekli arabaların 
sarsıntıları, saman üzerinde kıvra
nan, inildiyen yaralı yolcularına 
katlanılmaz bir azab ve iztirab ver
diği muhakkaktı. Benim gibi ya. 
nındakine yaslanmış, yahud arka
daşları tarafından taşınan, yahud 
da çoğu tüfeklerle, çadır direkle
riyle derme çatma yapılmı§ sedye
lerle götürülen bir çok yaralılar 
her taraftan Plevneye akın ediyor
lardı. Bazan tek başına giden ve gi
derken arkasında kandan izler 
bırakan adamlara da rast geliyor· 
duk. 

Bir rus mülazimi gördüm ki bir 
yanda, ölü bir beygirin karnına 
yaslanarak çökmÜ§tÜ; ölümün bir 
an önce gelmesini bekliyordu. Ö
nünden geçtik. Daha hayatında yir
mi yaz görmemiıti. Bana o kadar 
acıklı ve o kadar yanık bir bakııla 
baktı ki ııormaymız. Boğuk boi'lk : 

- De l'eau monaieur. Dedi. Mat
ramda bir parça soğuk kahve kal
m.ştı. Yol arkadatıma bunu verdim; 
yaralı rusun boğazına döktü. 

.., avallı, zedclcnmi§ kafaaiyle te
ıekkür etti ve biz de onu beklediği 
ölüme bırakarak uzakla§tık. 

Ötede beride dağmık askerler 
vardı. Bunlardan bir kısmı, birkaç 
aaat uyuyabilmek için, ölülerin ara -
sına uzanmıı yatıyorlar, bir kı&mı da 
kaybettikleri kıtalarını arıyorlardı. 

Bir çok zayiat veren bölükler, muha

rebe bittikten sonra bulunmu§ ol

dukları yerlerde nizamsız, intizam -

sız bir halde konaklamıılardı. Yığm 

yığm ölüler, ayakları havaya kalk -

mı§ beygir leıleri, acıklı acıklı inli -
yen yaralı atlar, parçalanmıı top a

rabaları, kınlnuı arabalar ve buna 

benzer bir çok bakiyeler güllelerin 
düşmüş olduğu yerlere iıaret ediyor

du. 

(Sonu var) 

Asya ile Avrupayı biribirinden ayı
ran denizin ve boğazın sahibi olan 
türklere, günün medeniyeti bir vazife 
vermektedir: İki kıyı arasında bütün 
taşıma vasıtalarını en ileri ve en mo
dern hale koymak ... 

Avrupa trenleri Sirkecide nihayet 
buluyor, ondan sonra şarka doğru bü
yük bir alemin kapısı açılıyor, Hay
darpaşa, Suriyeye, Iraka, Hind yoluna, 
lrana, Kafkaslardan daha şarka ve şi
male ... Türkiye cumhuriyeti bu cihan 
yollarını kendi vesait ve tekniği ile 
bir kaç yıl içinde kendi sınırlarına u -
laştımu~ olacaktır. 

Garbtan şarka gidenler, şarktan gar
ba gelenler inkıtasız bir yolculukla se
yahat edebilmelidirler; bu faydayı bir 
yana bırakalım, Trakya ve Anadolu en 
emin, en çabuk ve en ekonomik bir bağ
la bağlanmalıdır. 
· İstanbul ve onun kat'lı yakası, gece 
ve gündüz hiç bir dakika biribidnden 
ayrı kalmamalıdır. 

İstanbulun planı yapıldığı şu gün
lerde bu mesele üzerinde zaman zaman 
ortaya atılmış düşünce ve faraziyeler
den bahseden "Ulus"un bir yazısının 
bir çok gazeteler ta.rafından iktibas e
dilmesi bu iş üzerinde bir çok milnev--- ı··' ..s.:u.....ı. .... n.u.ı.ı . .u. ~l>ya • n.vrupa 
arası nasıl bağlanabilir, Köprü mü, tü· 
nel mi, en münasib vasıta nedir, bir 
tünel, bir köprü kaça çıkar, böyle bir 
şey nasıl başarılabilir ? 

Bu mevzua dair etüdler yapmış bir 
vatandaşın entresan olan mütaleaları
nı yazmadan önce şurasını tebarüz et
tirmeliyiz ki, Avrupa ile Asya trenle
rini biribirine bağlama işini hüküme
timiz iş programının içine koymuş ve 
bugün için e ıı isabetli tedbir olarak fe· 
ribotu düşünmüştür. Celal Bayar'ın 
program nutkunda, lstanbulda Sirkeci 
ve Haydarpaşa istasyonları arasında 
feribot ile, doğru tren rabıtasını tabak· 
kuk ettirmek kararındayız, bunun 
muhtelif bakımlardan menfaati aşikar
dır, sözü kulaklarımızdadır. 

••• 
Bizim bildiğimiz Avrupayı Asyaya 

bağlıyacak bir köprü kurmayı ilk dü
şünen Sokullu Mehmed Paşadan son· 
ra, son yarım asır içinde bu bahis üze· 
rinde duranlar arasında Von der Golz 
ve eski bahriye nazırı Cemal paşa var
dır. Bunlar tam bir ilmi esasa istinad 
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etmiyen çizgiler üzerinde zihinlerini 
yormuşlardır, projeler çizdirmişlerdir. 
Osmanlı nafıası Üsküdarla Saraybur
nu arasında bir sondaj projesi bile ha
zırlamıştır. Fakat ondan sonra, o dev
rin kudret ve hesabları bu iki kıta ara
sında bir asma köprünün kurulması 

imkansızlığı neticesinden ileri geçe
memi§tir. 

Bugün demir sanayiini kurmaya baş
lamış, çimento sanayiinde hayli ilerle
miş fen kadrosu bakımından cumhuri
yet devrinin yetiştirdiği büyük bir 
varlığa kavuşmuş olan Türkiye de 
böyle bir köprünün yapılıp yapılama
ması işi imkan bakımından değil, tü • 
zum ve fayda bakımlarından mütalea 
edilmek gerektir. 

*** 
Bir asma köprü İstanbulun medha-

linde tabii güzelliği bozar mı? İstan
bul un güzelliğine hayran olan estetik
çileri elbette ilk düşündüren nokta bu 
olsa gerektir. Bu şehri bütün zerafeti 
ile temsil eden bir İstanbul saylavı, va
purumuz Sarayburnunu dönerken bu 
iki kıyıya bir kere daha göz atarak ba
na cevab verdi : 

- Her suni şey tabii güzelliği bitta
bi bozar, fakat bu bir zaruret oluna. .. 

Böyle bir köprü Kemalist medeni
yetinin bir abidesi olmakla kalmaz. E
konomik faydalar hem cihanşümul, 
hem memleketşümuldür. Ayrıca İs
tanbul için belli başlı, bir fayda kayna
ğıdır. Belki de yurd müdafaası bakı
mından da bir çok faydalar hesablana
bilir. 

Atatürk nesli böyle bir işi başarırsa, 
müstakbel nesillere ebedi bir hatıra bı
rakır. 

Böyle bir köprü nasıl kurulur, nere
si en münasib yerdir, bu yolda bir mü
teşebbis vatandaş dünyanın en salahi
yetli bir fen heyotine bir ilk etüd yap
tırmıştır. İşin rakam cebhesini bize 
şöyle izah etti : 
"- Böyle bir k~prünün yapılması 

için en münasib yer, Sılacık .iskelesinin 
üzerindeki sırtlarla Sarayburnunun A
yasofyanın önlerine düşen sırtının a
rasıdır. Bu iki nokta arasındaki mesa
fe 2560 metre uzunluğundadır. 

Yapılmış olan bir sundaj projesine 
göre, bu iki nokta arasında denizin en 
derin yeri 60 metre kadardır. 

re 80 metre derinlikte atılmıştır.. Avrupa : 
Köprü demiryollarına en yakın nok-

talardan bağlanma itibariyle de, bu te- Ok.Kt;S fRA KONSERLERİ ve SE~ 
FON1K KONSERLER: 12 Laypzig ve 

sis, bu iki nokta arasında en ucuza ma- ğer alman istasyonlan - 13.15 Münıh 
lolur. Köprünün deniz seviyesinden 20.15 Prag - 21.30 Paris - P.T.T. - 22. 
yüksekliği 53 metre olmalıdır, geniğli- Kolonya. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Frankfurt, Müıı 
ği 21 metre olarak hesablanmıştır: üze- SOLO KONSERLERİ: 8.30 Franklll 
rinde iki yaya yolu, ik~ otomobil ve a- 9.30 Stuttgart - 16 Breslav - 16.30 StO 
raba yolu ve tek de demiryolu düşünül- holm- 17.30 Varşova-17.45 Kopenhaı: 

18 Breslav - 19 London - Regional - 20· 
müştür. Breslav - 20.50 Kolonya - 21.50 Kolo 

Böyle bir köprünün hesabını, Ame- - 24 Münib - 24 Stuttgart, Frankfurt. 
rikadaki malzeme fiatlarına göre şöyle . .~~FESLİ S~ZLAR (~arş v.s.): 6. 

. . Konıgsberg ve dıger alman ıstasyonlan 
hesablamak kabıldır 8.30 Stuttgart - 12 Hamburg _ 18 Lllyptı 

Deniz üstü 7.360.000 - 19 Bnkreş- 20.15 Tuluz - 22 Hambll 
Denı· T altı 5 230 000 ORG KONSERLERİ VE KOROLA 

... · · 4.10 Laypzig-14.45 Frankfurt-15 Ha 
Kar ve teknik 1.910.000 burg - 17 Königsberg - 17.30 FrankfU 
hakkı yüzde 15 Stuttgart - 18 Berlin - 18.30 Bresla 

Dolar 14.500.000 

Eğer devlet, bu foşaat için gelecek 
malzemeyi te;wiki sanayi kanununa gö 
re resim ve tekliflerden muaf tutarsa, 

İnşaat için gelecek alat, edevat, ma
kine ve saireyi iş bittikten sonra mem
leketten çıkarmak şartiyle gümrüksüz 
sokarsa, 

Çimentoyu kliring yolu ile dııarıdan 
getirmeye veya burada bir fabnika te· 

a~ vergi ve resi~ almazsa, yukarıdaki 
fiatlardan yüzde kırk kadar noksaniy
le bir köprü yapmak kabildir. Bu da 
bizim paramızla lıl milyon lira tutar.,, 

Biz demir ve çelik sanayimizi kur· 
duktan sonra bu rakamda hissolunur 
bir tenezzül hesablamak hakkımızdır. 

• •• 
Bu konuşmamız devam ederken, or-

taya yeni bir fikir daha çıkmış bulun
du: 

"-Bu köprü yapılırken köprü ayak
larından çıkarılacak ta~, çamur ve mo
lozların uzak yerlere taşınması zaru
reti hasıl olacaktır. Bu molozların u
zaklara taşınması mühim bir para is
ter. Halbuki Sılacıktan Haydarpaşa
ya kadar deniz sığdır. Bu sığ yerlere 
moloz dökülürse takriben bir milyon 
metre murabbaı kadar bir kara, meyda
na çıkacaktır. 
Haydarpaşa önündeki Mendirek al

çaktır .. Fazla lodos dalgalarının tesi
riyle Haydarpaşa cihetindeki mahfuz 
limana giren nakliye vesaiti tahribe 
uğruyor ve hatta bir çok mavna batı-

Laypzig -19 Frankfurt, Kolonya, LliypJİ 
- 19.10 Königsberg - 19.25 Hamburg 
20.15 Sottens - 20.20 Königsberg - 2 
Lliypzig, London - Regional - 21.15 Be 
münster - 22.20 Münih - 22.30 Sottens. 

HAFlF M'OZİK: 6.30 Brcslav, Hambur 
- 8.30 Breslav ve diğer alman istasyonla 
- 9.30 Berlin - 10.30 Hamburg - 11.1 
Berlin - 12 Münib - 14.15 Berlin - 14 ... 
Stuttgart - 15.30 Berlin - 16.30-Frankfll 
- 17 Hamburg, Kolonya - 18 Königsbe 
Stuttgart - 20 Budapeşte, Viyana - 20. 
Berlin - 20.45 Stokholm - 21.15 StuttP 
- 21.40 Milano - 22.25 Berlin - 22 40 .Mif' 
nih.. · 
yor. Bu me.,direği Marmara 
meyil ettirerek ilci metre kadar yülc 
seltmek ve o kadar da İstanbul ciheti 
ne doğru uzatmak suretiyle ve diğe 
bazı tesislerle; meydana çıkacak b 
kara parçasını deniz hareketlerinde 
koruyarak mahfuz ve asri bir ıransi 
limanı yapmak kabildir. Anadolu t 
ni muhtelif makaslarla bu kara parÇS 
sına uzar, gemiler bu kara parçasını 

kenarlarına ve yollarına girerler ve btl' 
rada asri tesisat1a bütün nakliyat en ıı· 
cuz ve modem şekilde yapılır. Tur1' 
malı en ucuz nakil masrafı ile gemiler' 
yüklenir. Böyle bir tesis ıiç limanı da 
her türlü hava tahribatından korur· 
Asma köprü fikrinin yanında bu tnO" 
lozlarm ortaya koyacağı geni~ bir s~· 
ha üzerinde kurulabilecek yeni transıt 
limanını da düşünmek faydalı olur.·~ 

İşte İstanbul için kafa yoran bir 
vatandaşın düşüncelerini büyük iıtlar 
ve yapı işi üzerinde olan devlet orgaıı• 
!arma nakletmekle iktifa ediyoruz. :aıı 
yazıyı köprünün Fındıklı cihetleriJ1' 
den görünüşünü gösteren bir fotO" 
montajla tamamlıyoruz. 

Genç adamı evvela kızacak zannetti. Fakat o, bu 
sözlerde de derhal batka bir filozofik ve sosial mev
zua intikal fırsatını buldu. Kuru ve dimaği determi
nİz;ma'sını, biraz evvel bahsettiği asi individüaliama
aı ile karııtırarak, doktor Hikmete, insanlık aleyhin
de ikinci bir nutuk daha iradına batladı. Lakin bü -
tün bu sözleri artık doğrudan doğruya Arlette'e te
alluk etmediği ve bir takım umumi nazariyelerden 
ibaret olduğu için doktor Hikmeti alakadar etmez 
olmuıtu. Hcpai de manadan mahrum bir takım ses -
}er halinde bir kulağından girip öbür kulağından 
çıkıyordu. Oturduğu yerden, yarım bir meyille ve 
yüzünü hafifçe sağa doğru döndürmek ıartile bir 
takım kafalar, omuzlar arasından Arlette'in kah 
narin ensesinden bir küçük beyazlık, kah dalgalı 
saçlarından bir lepiska demet ve kah başının her ka
pıya doğru çevrilişinde tatlı çehresinden bir yarım 
profil görüyordu. Frenk rnekteblerinde piquet ceza
aına çarpılmı§ bir kız çocuğu gibi ayni zamanda hem 
uslu, hem sinirli bir hali vardı. Uslu görünüyordu, 
önüne baktığı dakikalar; sinirlendiği seziliyordu, 
kapıyı her gözetleyİ§İnin boşa çıktığını anladığı an· 
)ar ... O vakit, Arlette, omuzlarını birkaç kere kaldı
rıp indiriyor; iskemlesinin üstünde lüzumsuz yere 
kımıldanmaya başlıyor ve kollarını yarıaına kadar 
örten bir pelerini dirseklerinin ucu ile bir kanad gibi 
açıp kapıyordu. Kimdi, bu kadar sabırsızlıkla bek -
lenen ? Kimdi ? Ve naaıldı ? Doktor Hikmet, bu • 
nu, enikonu merak etmeğe başladı. Arlette hesabına 
adeta o da sabırsızlanıyordu. ikide bir onun da göz
leri kapıdan yana çevriliyordu. On dakika, on beş 
dakika, yirmi dakika olmu§tU. Genç kız hala yalnız 
ba§ına oturuyordu. Ne gelenden, ne gidenden eser 

:vardı. Bir de baktı; Ari et garsonu çağırıyor. Onu, 

BİR SÜRGÜN 
palıdır. Her biri ancak bir nutuk veya monolog 
tarzında konu§uyor ve bir türlü hepisinin arasın
daki mükaleme tatlı bir sohbet halini alamıyordu. 
Mesela iki saattir hep Albert konU§mU§ ve Dok
tor Hikmet bir kelime ile ona ne (evet), ne (ha
yır) derneğe imkan bulmu§tu. Belki de Albert, ni
hayet kendisini mütemadiyen dinliyen bir adam 
bulduğu içindir ki, onun yakasını bırakmak iste
miyordu. -53-

İçtiği ıeyin parasını verip gidecek sandı ve yüreği -
ne §İmdiden bir hüzün çöktü. Hayır; müjde ! Ar· 
lette, garsondan bir gazete istedi. Demek sonuna ka· 
dar bcklemeğe karar vermişti. 

Doktor Hikmet, kendi kendine; "Ah, yarabbim, 
diyordu. Ne olurdu, bu beklenen adam ben olsay
dım.,. Ve beklenen gelmedikçe, ona, kızıyordu; 

ondan, nefret ediyordu; Arlette'i böyle üzdüğü 

için bu • Albert'in dediği gibi - herife kar§ı - bir 
kıskançlık değil, hayır; - bir kin duyuyordu. Kah
venin kapısı her açılıp kapanıfta ve yeni girenin 
o olmadığını her anlayııta bu kini derinleşiyor, bir 
öfke, bir isyan halini alıyordu. Acaba çok genç, 
çok yakıtıklı bir delikanlı mıydı ? Acaba, do~tor 
Hikmetin, onu, Arlette'e unutturamıyacağı kadar 
fevkalade, müstesna bir erkek güzelimiydi ? Ak
si takdirde, içinde ne büyük bir ihtiyaç idi, timdi, 
gidip genç kızı teseJli etmek ! Ona demek ki .. ne 
o ? Albert ayağa kalkmıt bir eliyle fapkasını ba
~ına geçiriyor, öbürünü kendisine uzatıyor. Sahi, 
demin ona gene saati sormu§tu. Sonra "Ooo, çok 
geç kalmıımı, Montparnasse'a gidecektim. Tama
miyle aklımdan çıkmı§. Beni bekliyeceklerdi.,, de-

miıti. Doktor Hikmet, bunların hepsini bir rüya
da gibi hatırladı. Albert, giderken döndü : 

YAKUB KADRi 
- !sterseniz karııya Deraber geçelim; dedi. 

Doktor Hikmet cevab verdi : 

- Ben biraz geç döneceğim. 
Son zamanlarda Albert ona adeta musallat ol

mu§tu. Babasının bir mektubunu ona getirmek ve
silesiyle tanı§lığı günden beri onu hemen her ne· 
rede olsa gelip buluyordu. Albert'in kendisi gibi 
dimaği ve nazariyeden ba§ka hiç bir feY konuşmı· 
yan bir takım genç arkada,ları vardı. Onlardan 
bir çoğunu doktor Hikmetle tanııtırmııtı. Hatta 
Doktor Hikmet, Albert'in biraz sonra Montparnas
se' da kimle buluşacağını da biliyordu. Bunlar, ki
mi ressamlık, kimi heyketltraıhk eden kimi de ne 
yaptığı malfun olmıyan bir takım rw ihtilalcileri 
idi. Bütün bu alem ve bütün bunlar gerçi doktor 
Hikmete, Parisin §İmdiye kadar gördüğü muhitle
rinden ve insanlarmdan daha ziyade alaka verı

yordu. Hatta ilk günler, bunlarla konupnanın, 

bunlarla dütüp kalkmanın adeta tiryakisi olmuı· 
tu. Fakat şimdi, hele bu ak§am anlıyordu ki, Al
bert ile arkadaşlarmın insanı yoran bir tarafları 
vardır. Her birinin bir teoriye, bir paradoksa veya 
bir doktrine saplanmı§ kafası bütün dı§at'I dünya
nın tesirlerine karşı duygusuz olduğu kadar, ba§· 
ka kafalardan çıkan fikirlere kartı da mnsrkı ka-

Ne o 7 •..• Doktor Hikmet gözlerine inanamıyor. 
Arlette'in beklediği adam bu mu idi ? Arlette'in, 
hemen yarım saate yakın bir zamandan beri, o ka
dar helecan ve sabırsızlıkla yolunu gözetlediği, 
hasretini çektiği sevgili bu mu idi ? Bu tıknaz, 
külhanbeyi tavırlı, kaytan bıyıklı, kıvırcık saçlı 

serseri mi idi ? Çok ta genç görünmüyordu. En az 
ot~z altı otuz yedi yaşlarında vardı. Gri melon 
ıapkasım sol kulağının üstüne eğmiş ve sağ §akağı
nın Üstünden lüle lüle kara perçemleri yukarıya 

doğru fıtkırıyor. Küstah, daha doğrusu mütecaviz 
bir tavırla Arlette'in masasına yaklaıtı; §apkasını 
çıkarmağa lüzum görmeksizin elini uzattı. Otura
yım mı, oturınıyayım mı der gibi isteksiz, istek&iz 
etrafına bakındı. Arlette, ona bir iskemle uzalı• 

yor, iskemleyi yanına doğru çekiyor. Herif otur
du. Hiç konuşmuyor. Arlette, sokuluyor, sokulu· 
yor, neredeyse, başını onun omuzuna dayayacak. 

- XVl -
Doktor Hikmet, kahvenin kapısından dııarı çı· 

karken, yÜreğinde, yeniden, Parise geldiği ilk 
günlerdeki garipliği, perişanlığı duydu. Gene o ne 

yapacağını bilmemezlik, gene o yerini yadırgıyan 
sahipsiz kalını§ köpek huysuzluğu, gene odasına 

(Snnıı var) 
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Yüksek yerlerde tansiyon 
d"~:ı-marlarda tansiyonun ariması 
d Uf~cesi, bir kaç yık önceki kadar 
AeğıJse de, gene büsbütün geçmedi. 
d nkara yüksek bir iklimde bulun-
uğu ve yüksek yerlerde tansiyon 

•r-tar dedikleri için, Ankaraya yeni 
relenlerden bazıları burada damar
•rını merak ediyorlar. 

Ankaranın iklimi vakıa yüksek
f.edir ama, henüz tam yüksek ik
•ınlerden de sayılamaz. Böyle ol

lllak için denizden 1200 le 2000 
~etre arasında yüksekte bulunmak 
•:tınıdır. Ankara 600 le 1200 ara· 

11.?da ve hekimlerin orta derecede 
>iiksek dedikleri iklimlerdendir. İn
••n oğlunun buradan daha çok yüksek 
~erlerde afiyetle ya§adığına göre ... 
··tten böyle orta derecede yüksek 
;. lunler en iyilerindir. Buurada ik-
~ insanı daha yükseklerdeki gibi 
~ınırlendirmez. Fakat daha yükaek
B:dekinden ziyade kuvvet verir. 

oyJe iklime alışmak daha kolay 
~IUr, Veremlilerin bir çoğu bile böy
e orta derecede yüksek yerlerde 

hahat ederler. Yalnız ilerlemiş kalb 
aıtalarına iyi gelmez. 

Yüksek yerlerde tansiyonun art
bıasına gelince, rahmetli büyük ho
ca Potain kırmızı kan damarlarm· 
daki tansiyonu ölçmeğe başladığın. 
~an beri, yani otuz §U kadar yıl o-
~Yor, insan yer yib;ünde yüksel
~ıkçe damar tansiyonunun da arttı
~· ıneşhurdur. Bunu hekimlerden 
azıları, etrafımızdaki hava tansi

:tonunun yükseğe çıkıldıkça azal
~asma atfederler ve içerideki tan-
111Yon dııardaki tansiyonla muvaze
~e bulmak için artar, derler. Kimi
bı de yükseklerde havanın mikdar 
h ~dan azalmasına atfeder ve 
h~ç yükselmeden, deniz kenannda 

1~ laboratuvarda tavşanlara gevşe· 
lllış bir hava teneffüs ettirince da
~ar tansiyonunun gene yükseldiği
bı gösterir. 

.. TayyareJer çoğaldığmdan beri, 
~ek yerlerde damar tansiyonu 
\&~erinde tecrübelerin çoğaldığını 

da kol:\yca tahmin edersiniz. Tay· 
)areciler üzerinde yapılan tecrübe-
ı ... t . kim'. d lc:r • ~nsıyonun ısın e arttığını, 
h llnısınde azaldığını göstermiştir. 

u ,flUiq_ da hOkpler tft.v:v~erin 

a·LKa 
HALKEV.LER1.DEROIS1 

riyle yahud yorulmalnriyle 'izah et· 
mişlerdir, çünkü yorgunluk tansiyo
nu düşürür. 

Bu işe meraklı bir hekim, alışıklı
ğı ve yorgunluğu hiç hesaba katma· 
mak üzere, alça k yerlerde yıqama· 
ğa alışmış yirmi kişiyi bir otobüse 
doldurmuş, beş yüz metreye, bin 
metreye, Üç bin metreye kadar çı
karmı§ ve yükseğe çıkıldıkça, yani 
dışarıdaki hava tansiyonu azaldık· 
ça onun üçte biri nisbetinde damar 
tazyikinin arttığını görmüı. 

Ancak, akıl akıldan üstündür der
ler. Bir başka hekim de, yüksek 
yerde az çok artan damar tansiyo· 
nu, acaba sonradan da böyle devam e
der mi, diye düşünmü! ve yüksek yer· 
lere çıknların tansiyonunu bir müddet 
sonra gene ölçmeüş. Kimisinde, şüp· 
hesiz damarları zaten hasta olan· 
larda, biraz daha artmış, fakat bir 
çoğunda • zaten sağlam olanlarda • 
üç dört hafta içinde tansiyon gene 
taf>ii derecesine düşmüş .. 

Bu tecrübeler bize gösterir ki 
yüksek yerlerde damar tansiyonu
nun ilkin biraz artmasını merak et
meğe lüzum yoktur. Tan:ıiyonun 
artması sadece yükseklikten geli
yorsa İnsan bu yeni iklim şartına a· 
lrşrr, gene tabii ha1ini bulur. Öyle 
olmasaydı iklim değiştiren muha· 
cirlerin hiç biri sağlam kalmazdı. 

Zaten damar tansiyonu.• yalnız 

dışardaki hava tansiyonuna bağlı 
değildir. Onu az!lltan, çoğaltan ve 
içerden daha bir çok sebebler var· 
dır. Yalnız yüksekliği göz onune 
getirerek yapılan tecrübelerdeki 
neticelerin farkı da bundandır. Oto
büsle dağlara çıkan }'inni adamın 
İçerden şartları elbette biribirine 
benzemez. 

Damar tansiyonu ölçülenin vazi
yetine • yattığına, oturduğuna, hat
ta kolunu kaldırıp indirdiğine • gÖ· 
re, az çok değİ§tiği gibi ölçenin duy· 
gularına göre de değişir. Kullanılan 
aletler de biribirine uymazlar. 

Onun için, Ankarada ve her ne· 
rede olursa olsun, tansiyon i§ini me· 
rak etmemek ve onu ölçmek lüzu
munu, ölçtükten sonra da batka a
lametlerle mukayese ederek mana 
çıkarmak vazifesini hekime bırak· 
~. İyi olur. --~ 

Eski bir 
denizcisi 

Türk 
öldü 

u. h. 

ULUS 

I~ 
Anketimiz Bükreş muhtelitf şehrimizde 

neticelendi 
HALK 

Nastl bir takım 
~ıkarmak istiyor ! 

Romanyanın "Ümidi,, takımı 
yann ilk maçını yapıyor 

Bükreı muhtelitine kar§ı nasıl bir 
Ankara takımı çıkarmalıdrr? .. 
Futbol federaayonunun bu muh
teliti Ankaraya getirmek bahis 
mevzuu olduuğ vakit bu sual her
kesin zihninde yer etmi§ti. idare
ciler dÜ§ÜOÜyorlardı. Halk merak 
ediyordu. Nihayet bir anket aç· 
tık. Sporsever halkımızm reyleri
ne müracaat ettik. Bir hafta süren 
bu ankete yüzlerce cevab aldık. 
Bunları aırasile neşrederken bir 
taraftan da fÖyle bir fikir aklımı-
za geldi : Romanyalı futbolcuların dün ek:r.er.i:r. yaptıktan •onra 

"Acaba Ankara halkının en çok be-ğendiği futbolcular kimlerdir?,, alınmıı re•imleri 
Reyleri tasnif etmeğe baıladık. İki maç yapmak üzere şehrimize ge· ternasyonaldır). İodache (22 yaşında-
Her günkü neticeyi ilan ediyor- leceği bildirilen romanyalı futbolcular dır B milli takımında enternasyonal· 
duk. En nihayet dün neticeyi al- dUn sabah gelmişler ve istasyonda T. dir) Stefanercu (20 yaşındadır) Ropes· 
dık ve böylece futbol yıldızları- S. K. 'nun alakalı idarecileriyle kulüb co 17 yaşındadır. Enternasyonal olmuş
mız taayyün etti. Bunlar : mümessilleri ve sporcular tarafından tur.) Bu oyuncu takımın en seri ve en 

Muhafız Gücünden: Fuad (125), karşılanmışlardır. teknik unsuru sayılmatkadır. 
Rıza (92); Demir Çankayadan: Kafile bir reis, bir antrenör ve 16 
Ya§ar (118), Kemal Şefik (36); oyuncudan mürekkebtir. Kafile reisi 
Harbiyeden: Sabri ( 48), Hilmi Romanya federasyonu adsından B. 

Biikrcş takımı ile oynıyacak 
Ankara muhtelit takınılan 

( 47); Gençler Birliğinden: Kad- , Teitel Ureche'dir. 
ri (55), Hasan (118); Ankara Aldığımız maHlmata göre, Bükr~§ T. S. Kurumu Ankara Bölgesi Fut-
Gücünden: Yaşar (59), Fahri muhteliti Juventus, Sportul, Studente- bol Ajanlığından: 
(92) dl 

1 - Ankara muhtelit takımiyle iki 
, Musa (63) tür. A arının ro ve Ulnirea Tricolor adında üç ku-yanındo.ki rakamlar da kazandık. lübten teşkil edilmiştir. maç yapmak üzere Bükreş muhtelit ta-

ları reyleri göstermektedir. Bunlaraan Juventus Romanya A knru şeqrimize gelmiştir. 
İkinci derecede rey kazanan futbol. milli kümesinin dördüncUsU ve Sportul 2 - Birinci maç 25 • 12 • 937 cu-

cularımız da §unlardır: Ankara Studentereo beşincisidir. Diğeri B mil- martesi günü ıehir stadyomunda saat 
Gücünden: 06Dlan (15), Enver n kümesinin beşincisi bulunmaktadır. 14.30 da yapılaca~r. 
(30), Musa (52), Abdul (30); Dün şehir stadyomunda egzersisle- Birinci maça iştirak etmeleri muva· 
Muhafız Gücünden: Saffet (6), rini seyrettiğ~iz oyuncuların yaşlan fık görülen aşağıda adlan yazılı spor· 
Cahid (14); Gençler Birliğinden: çok gençtir. Bır tanesi 18 yaşında imiş .. culann maç günü saat 13,30 da şehir 
Selim (33), Ali (24); Ankara Diğerleri ancak 18, 20 yaşlarında gö- stadyomunda bulundurulmaları kulüb
spordan: lskender (26); Harbi· rünüyorlar. En geçkinlerinin 24 ya- lerinden rica olunur. 
yeden: İzzet (29) . şında olduğunu da antrenörleri söy· Ankara Gücünden: Osman, Musa, 

Eğer hal.km rey verdikleri futbolcu- !emektedir. Abdül, Fahri 
lara göre takını çıkarmak icab Romanyalılar bu genç takıma, "Ro· Demir Çankayadan: Mustafa, Ya-
ederse ı manya'nxn ümidi" adını vermişler. şar, 

Fuad, Ya§ar _Sabri, Kadri_ Ha. Çünkü bu t~kımdan iyi bir istikbal Gençler Birliğinden: Hasan 
aan - Musa Hilmi Ya§ar -Rız beklemektedırler. Harbiye İdman Yurdundan Sabri, 
_ F hr' _ K 

1 
'ş fk k d a Oyuncularından dördü Juventus'· §ükrü, Abdurrahman, Celfil, 

.,~~a.k.-~:~ ,1~ ı a rosu· den altısı Unirea'dan ve diğerleri de ü- Muhafız Gücünden: Fuad, Cahid, 
uıf\M, un<uuı.n. uunCi ~ereceae re ~- ·• • --· ~·- ı:;.;,. .. . "1:1ri 

alanlarla ı Y Kafile reisine futbolcuların adlan • S - İkinci maç 26 • 12 - 937 pazar 
O Saf nı ve oymyacaklarr yerleri, sorduk: sınan, fet - Enver, Muaa _ Ca- B günii ıehir stadyomunda saat 11 de ya· 

hid Abdül Sel' R l ize oyuncular hakkında şu maınma- pılacaktır. 
' ' ını - ıza - I• tı verdi: 

kender - fzzet - Ali. İkinci maça iştirak etmeleri muva -
Şeklinde bir takım dah• kurmak un· • Kaleciler: Endreffi (21 yaşında), f k ··rın ğ ~ c . ı go en aşa ıda adlan yazılı spor-

kanı vardır • onstantıvescu yedek kaleci ( 19 yaşın· 1 1 bi . . 
a. :ır 

Birincikanun sayısı 

~AKALELER: 

~ Toprak meselesi, Prof. Fuad Köp· 
~ıa -Anadolu üniversiteleri, Dr. ş. A. 

. İstanbul, 23 (Telefonla) - Heybe • 
h ada bahriye mektebinin en kıdemli 
mezunlarından ve ticareti bahriye • 

Bize kalırsa bu iki takımda da bazı 
n~ksanlar vardır. Ankette reyle· 
rm çok dağılıfı dolayısile, bazı o
yuncular yerlerini bulamamışlar· 

d ) 
cu ar a nncı maç için davet edilmi11 

olan sporcuların ikinci maç günü .saat 
Bekler Petrescu (18 yaşında) lhiea

cu (21 yaşında), Badulescu (24 yaşın
dadır. B milli kUmesinde enternasyonal 
olmugtur) 

10 da şehir stadyomunda bulundurul • 
malan kulüblerinden rica olunur. 

. ansu - Osmanlı imparatorluğunda 
Sıftçi sınıfların hukuki statilsil ö
lller Barkan • İran edebiyatında' ro
llıan, Dr. Ali Nihad Tarhan - Ravais
~n'un terbiyevi fikirleri, Prof. 1. 

ugas (çeviren z. F.) - On yedinci a· 
~ır halk şairlerinden Budala hakkın
it a notlar, Naci Kum - Köroğlu hak· 
t~nd~ n~tl~r, Ş. Murad Elçin - Eğin 
li rkulerının başlıca temleri, Pertev 
at' Barton - Mir Ali Şir ve siya
~ hayatı - V. V. Barthold (çeviren: 
( ', Caferoğlu) - Gılgamış'm zaferi 
'ıfr), Sıtkı Akozan - notlar ve ikti....., 

kaptan ve çarkçı mektebi müessisi o -

lup bugünkü türk ticaret bahriyesinin 

kur~luşunda çok emeği geçmiş olan 
Halıd Naci kaptan öldU ve cenazesi 
kaldırıldı. Cenaze töreninde ticaret 

ve harb filomuza mensub bir çok de • 

nizcilerle merhumun akrabası ve dost· 
ları bulundular. 

baslar, Halkevleri haberleri, Halkev
leri neşriyatı, fikir hayatı, bibliyoğ·· 
rafya. 

ÜlkUnUn 58 inci sayııı da 96 say. 
fadır. Bedeli her yerde 25 kuruttur. 

KESİK BAŞLAR 
Yaz.an: EJgar Wallace 

-11-===============~~~~~J 
-Ne var? 
~ Bir şey değil •• . 

nebvort da pencereye baktı : 
- Ne idi o? dedi. 
Odanın, pençereden gelen hafif ak· 

İl .1!.ığmın ve iki mumun aydmlata
dıgı yerler dışında kalan kısımları 
ratıhktı. 

~ebvort: . ' 
t - Sızde mi gördUnUz? Diye pençe· 
~e koşup dışarı baktı . 

nlara yaklaşan Longval da sordu : 
-Weidio? 

- .'!emin ederim ki pencerede bir 
~ ~ordUm:Siz de gördilnüz mil Brik· 

nriksan tereddlidle : 

i~ Evet, bir ıeyler gördUm gtb1 gel
ir b Usaade ederseniz gidip bahçeye 

akayım. 
~ebYort : 
~ ~annedersem gördUğUm bir may· 
n . afası idi . 
enr~ksan başı ile tasdik ederek he
~n '~rı çıktı. Koşarken pantolonu-
ti ~ebındeki brovnik tabancasını ca
Ybnı1n cebine yerle§tirdi. Ve ortadan 

odu. 

Be! dakika sonra Knebvort onun 
~ahçed~~i dar yoldan yukarı doğru çık 
.ı ğını gorerek yanma gitti : 

- Bir 'ey bulabildiniz mi ? 
- Hnyır, bahçede hiç kimse yok al-

danmış olacaksınız. 

- İyi ama onu siz de gönnediniz 
mi ? • 

.Sriksan milteI10Cldid : 

. - ~vet bir §ey gördüm ama ne idi 
bılemıyorum. Gece sahnelerini ne za
man çekeceksiniz ? 

--: Siz.b~na evveli bir baf görüp gör
mğ.edı~inızı söyleyin... GördUnilz de

ıl mı ? 

-Evet. 

Briksan tekrar bahçeye döndüğü 
z~n dinamonun seıini işiterek film 
çekılmeğe başlanacağını anladı. Ve bir 
an sonra, ark lambalarının kömürleri 
hışırdayıp .ça~ırdayarak yanınca bina
nın cephesı ~rden bire aydınlandı . 

Dışarıda, bır otomobil, yol üzerinde 
durmuştu. Otomobilin sahibi mutad ol
mıyan bu manzarayı seyrediyordu. 

Merak ederek sordu : 
- Ne yapıyorlar orada ? 
- Film 20kiyorlar. 

dır. Bundan anla§ılryor ki takun 
teıkilinde çokluğun fikri hazan 
iyi netice vermemektedir. Esasen 
bazı memleketlerde, bu gibi mah· 
zurların önüne geçmek için umu· 
mi reyi hiç düıünmedikleri' gibi 
heyetlere de itimad edemiyerek 
tek seçicilere i§i bırakmaktadırlar 
Biz anketimizle sevilmiı ve tanın· 
mıı .sporcuları alakalılara tavsiye 
etmı§ olduk. Bundan sonraki vazi
fe, Ankara bölgesine düımekte· 
dir. Ajanlığın tebliğinden de an. 
laşılıyor ki her ihtimal göz önün. 
de tutularak taknn yapılmııtır. 

- Ha l:Syle mi? O halde çalışanlar 
knebvort kumpanyasından olmalı. 

Bu 6efer de Br.iksan otomobil sahi· 
binden sordu : 

- Ner~y~ gidiyorsunuz? Eğer Çay
çestere gıdıyonıanız zahmet edip beni 
de oraya bırakırmısınız? 

- Bininiz. Be~ ı:etvart'a gidiyorum 
ama, zarar yok, sızı gene fehrin kapı
sına bırakabilirim.. 

Otomobilci, btitUn yol mliddetince 
Briksandan, sinemanın yabancılarına 
has olan sual bolluğu ile nasıl film _ 
kildiğine dair malO.mat ~ldı. çe 

Briksan, pazar yerinde otomobild . · ç en 
ı~ıp .. ~-yçester~e oturan ve çok güzel 
hır kutuphanesı bulunan eski profe ..• 

. d b" • . sor 
lerın en ırının evine doğru yilrildli. 

Prof:~ör eski talebesini yemeğe da
vet ettı ııe de genç hafiye vakti olma
dığını ,anlatarak ziyaretinin ancak kü· 
tüphanede bazı tetkikler yapmak ınak
sadiyle olduğunu izah etti. 

- Şayet Virjilin manzumeleri hak
kında bir 9ey arayacaksanız zahmete 
l~~uın yok, ben sizi belki tenvir edebi
lırım. 

Briksan gülerek ı 

-: Hayır üstad, .. dedi, mesele Virjile 
değıl, çok daha musbet bir i§e aid. 

Kütüphanede yirmi dakika kadar kal 
dı ve dışarı çıktığı zaman memnuniye
tinden gözleri parlıyordu. 

- Müsaade ederseniz telefonunuz· 
dan istifade ed~eğim. 

Haflar: Titan (22 yaıında), Dra
gon (B mim kümesinde santrhaf oyna
mııtır. 20 yaıındadır. Takımın en iyi 
oyuncusu imiı). 

Suci Tuleacu (22 yaşında, enternaa· 
yonal oyuncudur). 

Braun Antonico (enternasyonal ol· 
muştur. Sl yaıındadır takımın antre· 
nörüdUr). 

• Forvetler: Oana (18 yaşındadır. B 
mılli takımında enternasyonal olmuı· 
tur) Dumutricacu (18 yaıında), Nicu
leacu (21 yaıındadır. Enternasyonal o
yuncudur.) Corjan (24 yaıındadır en -

Diyerek hemen Londrayı buldu ve 
Skotland Yard'la uzun uzun konuıup 
profesörünün yalnız başına yemeğini 

yemekte olduğu od.aaına girdi. 
- Ü&tadım, bir istirhamım daha var. 

Ümid edebilirmiyim ki bu alim evinde 
• rovelverini göstererek • bundan bü
yük çapta bir tabanca bulunsun. 
P~ofesör vaktiyle ihtiyat zabitliği 

etmış olduğundan Briksanın suali yer
siz değildi, 

- Evet, evet, sizinkinden büyük bir 
tabancam var. Fakat fH avına mı çıka
caksınız ? 

- Daha tehlikeli bir hayvanın avı· 
na ..•• 

Pr.of esörle talebeai, yıllardanberi 
kullanılmamış olan silahı on dakikada 
temizlediler, Sonra Brikaan, cebine bü
yük rovelveri de yerleştirerek evden 
ç.ıktı ;. Bi~ otornobil kiralayıp Longva
~ın ~öJk~ne kadar gelip biraz uzakta 
ındı. Kımse gaybubetini farketme
miJti. 
~a~at .ihtiyar Longval, sırtında pe· 

lerınlı bır pardesU, başında blr ipek 
takke ile kaqpsma çıktı ve alçak sesle 

- Bay Brlksan sizinle biraz konuş· 
mak istiyordum. 

Eve girdiler. İhtiyar devam etti : 
- Bu ak~ üstü, B. Knebvort pen

cerede bir şey, daha doğrusu bir
0

may. 
mun ba!J gördüğilnü zannederek fena 
halde pşırmıştı. 

- Evet. 
- Ben de, bir seyrek kadar evel, 

bah~e ken!lrında dolaşırken ilerideki 

Ankara GücUndenı Enver, Hamdi 
Yaşar, 

Demir Çankayadan: Orhan, 
Gençler Birliğinden: Münir, Nuri, 
'Harbiye İdman Yurdundan: İzzet, 

Şerif. 
Ankara spordan hkender. 
4 - Muhtelit takımlara çağrılan 

sporcular bölge baıkanlılınca 26-12-37 

pazar gUnU saat 16,30 da ıehir atadyo
mu büf eıinde misafirlere verilecek ça· 
ya davetlidirler. 

S - Bu maçlar dolayııiyle bu hafta
ki lik maçlarının tehir edilmit olduğu 
bildirilir. 

tarlahlra bakıyordum. Kocaman bir 
cismin yerden kalkıp şu çalılıklara 

yaklaştığını gördüm ... 
Longval, yolun ortasındaki tarlada 

genişçe bir çalılığı göstıererek devam 
etti : 

- K-ocaman blr hayalet lğilerek ya
vat yavaı ilerliyordu. 

- Oraya kadar gidelim de bana tam 
yerini gösteriniz. 

İkisi de kalkıp tarlaya gittiler. Bir 
şeyler yoktu. Briksan etrafı tetkik et
ti, Bağ'dan eser görünmtiyordu. Bağ 
dan, zira pencered" , görünen maymun 
başı onunkinden ba,ka olabilirmiydi ? 
Vakıa Sir Gregori hayvanın geceleri 
dolaştığını ve kendisinden hiç bir za
rar gelmiyeceğini söylemişti. Bağ'dıa 

öyle beşeri bir hal vardı ki bu doğrµ 
olabileceği gibi yanlış da olabilirdi. 
Kimbilir? ... 

ariksan bahçeye dönünce Adeli ara
~aya ba§:la?ı. Adel rolUnU tamamlamış 
bır tek proJektörUn hafif ziyası altında 
bir dıvara tırmanmakta olan iki hırsı
zı seyrediyordu • 

- Affedersiniz Bayan Limington, 
sizden hususi bir şey soracağım. Bu
gün Uzerinizde olandan başka elbise 
getirmiş miydiniz ? 

Adel, hayretten gfü:lerinl a!iarak : 
- Bu sualin manası ne? dedi. Elbet· 

te başka elbise getirdim. Yatmur yağı· 
verirse ne yapardım ? •••• 

- Bir sual daha: Grif şatosunda hiç 
bir şeyinizi kaybettiniz mi ? 

- A, nereden biliyorsunuz? Eldi· 

-S-

Çinlilerin ricası 
Avrupadaki Çin cemiyetleri bü. 

tün gazetelere §Öyle mektublar gön· 
denniolerdir : 

"Dostlar, noel yortusu ve yılba§ı 
dolayııile, aziz yavrularınıza ve 
aevıili akrabanıza hediye alrrken 
dikkat ediniz: Bazılarının saadetini 
arttırmak isterken baıkalannın fe· 
lüetine ve belki de kendi felaketi • 
nize sebeb olabilirsiniz. 

"Çin'de, sulh ve sük\ın içinde ya 
f&Dlaktan baıka dilekleri olmıyan 
binlerce kadın ve çocuk japon bom• 
ha ve mitralyozlarile öldürülüyor· 
lar. 

"Japonyanm bu bombaları, ba 
mitralyozları hangi para ile aldığını 
biliyor musunuz? Japon mallarına 
verdiğiniz paralarla 1 
''Tanınması kolay olan japon mal

larına boykotaj ilan ediniz. Japon· 
]arın barıtçı ahaliyi kırıp geçinnele
rine ancak bu auretle mani olabilir -
ainiz. 

"Bu gün Çin çocuk ve kadınlan 
ifkencelerin en ağırmı, çekiyorlar. 
Yarın veya öbür gün sizlere de sıra 
gelecktir. 

"Yalnız bizi değil kendinizi de 
kurtarmak için japon malı almayı

nız.,, 

Bu mektuba ilİ§tirilmi§ olan bir 
diğer kağıdda, japon mallarının na
aıl diğerlerinden fark edileceğine 
dair uzun uzadıya teknik izahat ve • 
rilmektedir. 

Geçen gün, bir Avrupa gazete. 
sinde, Şanghaydaki yabancı devlet
ler imtiyaz mıntaknlarına sığınmıı 
olan çinlilerin halini gösteren bir re· 
sim ve altında da şu iki kelime var• 
dı: Çin açtrr. 

Dikenli teller arkasından miğfer
li yabancı askerlere doğru binlerce 
el uzanıyordu. Yüzlerde açlığın da • 
yanılmaz acısı vardı. 

Çin'den gelen haberleri gazete
lerde okuyoruz: Filanca ıehir boşal· 
tılmı§tır. Fakat düıman topları al• 
tında evini barkını bırakıp başka 
yerlere göçenleri gördünüz mü ? 

Cihan harbında, §ahidi olduğum 
böyle bir zaruri göçün manzarası 

hala gözlerimin önündedir: Karga -
fa aruında göz yaıları dökerek ço
cuk anasını, kadın kocasını, baba 
k.ı,nu"Jla-1 arı7ordu! 

- Geliyorlar 1 
Kalabalıklar geriye doğru kaçar

ken, bu bir tek kelime, "geliyorlar!,, 
kelimeai, kulaklarınızda hiç uğulda
dı mı? 

Bunu i§İtmemenizi dilerim. 
f'akat çinlileri de anlamak lazım

dır. 
Çin'in ricasını ilk önce amerikan 

kızlan dikkate aldılar: Noel ve yıl 
batını kutlıyan Avrupada, japon 
malı hediyelerden vaz geçilebilir. 
Fakat bu tedbirler yirminci asırda 
imparatorluklar kunnak üzere yola 
çıkanları yollarından döndürebilir 
mi ? - N. Baydar. 

Ankara - Güneş kulübiinün 
umumi kongresi 

Ankara Gllreş kulUbUndenı 

25 • 12 • 1937 cumartesi saat 5 de 
Yeni~ehir Halk Partisi salonunda 
kulübümüzün umumi kongresi yapı· 
lacağından sayın üyelerimizin teşrif· 
lerini rica ederiz. 

venlerimi kaybettim. Onları iib mi 
buldunuz ? 

- Hayır. Fakat onları kaybetmiş ol
duğunuzu ne zaman farkettiniz ? 

- Hemen ... Hatta düşündüm ki .. Fa· 
kat bu manasız bir dUıtince idi .. " 

- Peki, ne düşündünüzdü? 
- Hiç bir şey ... Hususi bir şey .•• 
- Yani düşündünüz ki Sir 'Gregori 

eldivenlerinizi hitıra gibi .aklamak 
üzere almıştır .... 

Brikaan, karanlığa rağmen Adelin 
kızardığını sezdi. 

- Evet, hakkınız var, böylıe zannet
tim. 

- Öyle ise elbiiie değiştirmenize lU
zum :yok. 

Adel, hayretle Brlk&anın yilzüne 
baktı. Onu muhakkak ki sarhoş sanı
yordu. Fakat Briksan ona bu suallerin 
sebeblerini bu sırada izah edemezdi. 

Knebvort bağrıyordu : 

- Haydi, herkes uykuya. Bay Fos 
hepinize odalarınızı gösterdi değil 
mi? Sabahleyin d8rtte herkes 'a akta 
olmalı. Şimdi gidip rahat rahat u:uyu
nuz. 

Adel, Briksana veda ederek ve ha
l~ sorduğu suallerin manasızlığını dü
şünerek kendine tahsis edilmiş olan 
o~aya gitti. Bu, sade bir ~ekilde döşen
m~ş ola?, kilf kokan, küçük bir oda idi: 
~ır sedır - yatak, üzerinde dönen ayna
sıyle mini mini bir dolab, bir iskemle. 
~ep.si bu. Odanın döşeme tahtaları ye
nı cılalanmış ve yeııe de küçilk bir halı 
konmuştu. - Sonu var -
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Diyarbakırda 

bir sarhoş · 

Rakı uğrunda 

can verdi 

Diynrbakırda Ulucamiden bir •• •• •• 
gorunuş 

Bir canavar 
Kendisine pıra vermiyen 

babasını 
19 yerinden yarahyırak 

öldürdü 
Diyarbakır, (Husuli) - Şehrimizde 

tatlı sohbetli ve hovarda bir kasab var-
dı. Mehmed adındaki bu adam, şakacı-ı 
lığı, hovardalığı ve iç.kiye dü9künlliğü 
ile bütün muhitte tanınmıştı. Mehmcd, 
bol bol rakı meclislerine çağırılır, hem 
kendisi eğlenir, hem de etrafındakile
re n~i dakikalar geçirtirdi. Rakıya 
karşı büyük zfi.fı olan Mehmed, "Pilav
dan dönenin kaşığı kırılsın l,, der, sı
zıncaya kadar içerdi. Hem de, rakıya 
au karıttırmağı haram addeder ve su
suz içerdi. 

Mersin' de ba1ar1lan lıler 

Şehre temiz su geldi 
ihraç iskelsi yapıldı 

moClern mezarhk, vali konaAı ve ilk okul 
yapddı. Halkevinin temelleri atılıyor 

Diyarbakır, (Hususi muhabirimiz
den) - Vilayetimizin lnovacık köyün
de eşine ender tesadüf edilen tüyler 
n .. n .. ,rtiri VA HirPnr hir facia olmu"tnr 
Hlldıse fUdur: · 

Kelle adındaki delikanlı, ötıedenberi 
babası Eminden para çekerek şurada 

burada harcamaktadır. Kelle hadise 
günü babası Emineden gene para iste 
miştir. Emin, oğluna nasihat etmiı. ça
lışmasını tavsiye etmiştir. Kelle baba
sının bu hareketine kızmış, bıçağını 

çekerek ihtiyar adamın üzerine çul
lanrruıtır. Canavar ruhlu genç, bıçağı
nı babasının vücuduna tam ondokuz 
kere saplamış ve zavallıyı feci şekilde 
öldürmüştür. Baba katili bundan son
ra kaçmak istemişse de, faciayı duyan 
halk, katilin evini sarmış ve katilin 
kaçmasına meydan vermemiştir. Suçlu 
jandarma tarafından yakalanarak ad
liyeye verilmiştir 

Mehmed geçenlerde gene bir içki a
lemine davet edilmiıti. Burada da içti 
içti. İki saat içinde üç şişeyi bitirdik
ten sonra arkadaşlarına yardıma ba9-
ladı. Kahkahalar, ve saz sesleri arasın
da Mehmcd iki şişe daha rakıyı bitir
dikten sonra, birdenbire fenalaştı ve 
aızdı. Bu vaziyet kaılısında arkadaşla
rı Mehmedi evine getirdiler ve ayılt· 
mağa çalıştılar. Mehmedi bir türlü a
yıltamayan arkadaşları nihayet dokto
ra ba§:vurmağa mecbur kalmışlar, dok
tor getirmişlerdir. Dokt<:>r vaziyeti 
tehlikeli gördüğü için Mehmedi has
tahaneye kaldırmak lüzumunu hisset
miş, fakat zavallı kasab yolda ölmüş
tür. Bu hıldise Mehmedi sevenleri çok 
müteessir etmiştir. - U.E 

Keskin' de 
Bayınd1rlık 

Çalışmaları 
Keskin, (Hususi) - Belediye tara

fından dört senedenberi tohumdan 
yetiştirilen ve sayıları yüz binleri 
aşan meyvah, meyvasız aşılı ve aşı

arz ağaçlarla dolu bir fidanlık mev
cuddur. Bu sene de halka yirmi bin· 
den fazla fidan dağıtılacaktır. Bu 
fidanlık sayesinde Keskinin her tara
fı köylere varıncaya kadar ağaçlan
makta ve yeşillenmektedir. 

Şehrin tam ortasına bir havuzla 
bir park ve ayrıca belediye bitişiğin
deki boş arsaya bir bahçe ve havuz 
yapılmıştır. Gene şehrin tam ortasın
da geniş bir akasya ormanlığı vilcude 
getirilmiş, kasaba içindeki umumi 
caddelerin iki taraflı ağaçlarla süs
lenmesi için de belediye şimdiden fa. 
aliyete girişmiştir. Belediye kasaba
yı elektrikle nurlandırmak istemiş, 
elektrik tesisatı projesini yaptırmış, 
bu proje Nafıa Vekaletince de tasdik 
olunmuştur. Elektrik işini bir an ev
vel başarmağa çalışmaktadır. 

Bozuk olan kasaba yolları ve so
kaklarına muntazam şose yapılmıştır. 

Moskova'dan 
Bahkesir'e 

uçan ördek 

Yeni ilk okulun açılıt töreninden bir görünüf, 

Balıkesir, (Hususi) - Avcılar, ba
cağında alominyom bir levha bulunan 
yabani bir ördek vurmuşlardır. Alo
minyom levha üzerinde şu yazılar var
dır: "Moskova 53106E" 

Solda İçel saylavı Hamdi, ortada vali Rüknettin Nasuhoğlu, sağda belediye reisi M. Tor 

Mersi~, (Hususi Muhabirimizden) - Mersinde 300 bin liraya 
yakın hır para sarfiyle içme su tesisatı yapılmıştır. 

Bu ördeğin bir tecrübe maksadiyle 
Moskovadan uçurulduğu anlaşılmıştır. 

Şehre pek yakında dağıtılacak ı
olan bu au Merain çayından alı- ! 
narak süzdürülecek ve filtireler- Cellôd gölünün 

üçte ikisi kurutuldu 
de temizlendikten sonra mikrob-
ları öldürülerek içmeğe elverişli 
bir hale getirilecektir. 
Şehir haricinde 30 bin lira sarfiyle 

etrafı divarlarla çevrilmiş morg te-
sisatı ve saireyi havi modern bir me-
zarlık yapılmıştır. Ve gene 30 bin lira 
sarfiyle beton bir ihracat iskelesi ve 
25 bin lira sarfiyle ihracat iskelesi 
yanında ihraç mallarımızı yağmurdan 
ve çamurdan kurtaran bir ihracatı 
malları hangarı vücude getirılmiştir. 

Şehrin en güzel yerinde bir vali ko 
nağı, ve 50 bin lira sarfiyle bu yıl 29 
teşrinde açıhş töreni yapılan 12 ders
haneden mürekkep şehrin merkezin
de bir ileri okul, hars komitesi tara
fından bir ilk okul yapılmı§tır. 62 
bin lira sarfiyle yapılan ve inşaatı 

bitmek üzere bulunan memleket has
tahanesine ilave olarak bir pavyon 
yapılmıştır. 

Kurutma iıi önümüzdeki Cumhuriyet 
bayramına kadar bitirilmiı olacaktır 

İzmir, (Hususi) - Cellad gölünün kurutma iti epeyce ilerle
miş bulunmaktadır. Cellad gölü mıntakasında tam dokuz ay müd
detle 500 amele, mühendis ve teknisiyen çalıttırılmış, bu işin mü
him bir kısmı, üçte ikisi bitirilmiştir. 
Mütemadi surette kurutma ve kaz- zerinde durmuştu. Bunun üzerine 

ma işlerinde kullanılan sekiz kazma şehrimizde tetkikler yapan nafıa ve
makinesi, iki buçuk aylık istirahat kaleti su işleri umum müdürü B. Sa
devresinde temizlenecektir. Martta lahaddinin riyasetindeki heyet, Cel-
700 amele ile işe başlanarak cumhuri- lad kurutma sahasının tahkimine lü
yet bayramında sonu getirilecektir. zum göstermişlerdir. 
Bütün kurutma, kanal ve diğer faali- Tahk" · ı · · · 'k· -1 r 
yet, Uç buçuk milyon liraya çıkmak· 1 k b' ım . ış herı ıçlın ı ı mı yon ıra-
t d 

ı ır pro1e azır anmıştır. Yakında 
a ır. · k 

N f k
.
1
. C lll!d .. eksıltmeye onacaktır. Tahkim du-

a ıa ve ı ı, geçen sene e a go 
Yakında yeni Halkevi ve Parti bi

nalarının da temelleri atılacak ve gü
zel bir park vilcude getirildikten 
sonra Atattirkün en güzel heykeli di· 
kilecektir. - Fuad Türkan 

lü mıntakasını teftiş ederken seylap varları beton veya asfalt olacaktır. 
ve su baskını bibi afetler önünde açı- Tahkim i'leri ancak 940 senesinde ik
lan kanalların mukavemet derecesi ü- mil edilecektir. 

24 - 12 - 1937 

Konya'da elektrik 1 Konya' do 
tasarruf ı 

işleri _!_azelti~iyor 
1 
1 

130.000 llraya 
Bir elektrik 
santralı 
yapılıyor 

haftası 

Konya, (Hususi) - Konya elektrik 
şirketi idare heyeti valinin reisliğinde 
bir toplantı yaparak şirket işleri üze
rinde görüşmeler yapmış, bazı kararlar 
vermiştir. Alınan tedbirlerle Konya 
bir daha karanlık yüzü görmiyecektir. 
Bu kararlara göre: 

1 - İstasyon civarında 130 bin lira 
sadiyle bir ihtiyat santral vücuda ge
tirilecektir. 

2 - Herhangi bir arıza vuku unda şeh
rin karanlıkta kalmaması için yeniden 
6 bin metre kablo döşenecektir. Bu•işe 
30 bin lira sarf edilecektir. 

3 - Şirket çarşı içinde büyük bir so
ğuk hava dep<>&u kuracaktır. 

Maden Arama enstitüsü genel di
rektörlüğünden vilayete gelen bir ya
zıda, vilayetimizin su işleri bürosu je
oloji kısmının iki seneden beri devam 
eden etüdlerinden alınan neticelerin 
çok dikkate değer olduğu bildirilmek-
tedir ve vilayetimizin, enstitünün is
tikşaf programına ithal edileceği ve bu 
maksadların temini için de vilayet je
oloğu ile görüşerek icabeden teknik 
hususları tesbit etmek üzere mütehas

sıs bir mühendisin gönderilmek üzere 

olduğu bildirilmektedir. 

1\laarif miifettişleri Kır;ichir,lf~ 
Kırşehir, (Hususi) - Kültür bakan

lığı miifettişlerinden Refik, İsma

il Hikmet ve Tevfik burada teftişler 
yaptıktan sonra şehrimizden ayrılmış
lardır. 

Trakya'da 
Alaylara 
sancakları 

verild. 
Çorlu, 23 (A.A.) Birinci ordu ın 

fettişi orgeneral Fahrettin Alta 
Vize, Pınarhisar, Kırklareli, Ba~e 
ki, Hayrebolu, Alpullu, LüJeburg:: 
daki muhtelif sınıflara mensub atayı 
ra Atatürk namına sancaklarmı ve 
miş ve bu vesile ile bu yerlerde b 
yük tezahürler yapılmıştır. Orgen 
ralin çok kıymetli sözleri,' her tara 
ta derin akisler bırakarak alkışla 
mıştır. Ordu ve halk, aziz başbuğ! 
rma bu vesile ile de sonsuz asygılar 
nm ve bağlılıklarının arzını sevgi 
orgenerallerinden rica etmişlerdir. 

Nemrut dağında tarihi eserler 

Kahta, (Hususi) - Kahtada Nemrut dağında çok mühim eski eserlere 
rastlamıştır. Birçokları ~ş devrine aiddir. Son yıl içinde arkeologlar bU 
mıntakada dolaşarak etudler yapmışlardır. Bilhassa heykel mabutlar çok 
kıymetlidir. Gönderdiğim resim, bir nevi sfenksi temsil eden bir mezar 
taşını göstermektedir. 

Yukarıdaki resim, Malatyada Hilal biçki, dikiş yurdunda yetişen kıztar 
mızı göstermektedir, bayan münirenin idaresindeki yurd her yıl bir çok rıı0 

zunlar vermektedir. 

Manisa (Hususi) - llimiz dahilinde bu yıl 165 ilk okulla, 3 orta oıcıı; 
430 öğretmen, bir kız enstitüsü vardır. Bu okullara devam eden 21oOO ~ 
lebe vardır. Gönderdiğim resim 850 mevcudlu ve 14 sınıflı merkez O 1' 
ilk okulunun mandolin dersi alan yavrularından (A) grupunu gösterrtle 
tedir. 
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İnsanları öldüren ve gülleri 

seven Vaydman dolayısiyle 

• 
KATiLLER 
Efsanevi canavarlara benzetilen 

Vaydman, sadece, 
muvaffak olamamış bir canidir 

Unutulan katil Patrick Mahon da 
~atanı olan sakin ingiliz vilayetinde, 
genç kadınları ortadan yok ediyordu. 
Yakılmış veya gömülmüt olarak, kur
banlarının bakiyeleri sonradan bulun• 
~u. 'Genç ve cazib bir gösterişe malik o
lan bu katilin tatlı bir sese aahib bulun
dugunu, zeki ve malılmatlı olduzunu 
biliyoruz. Fakat beni düşündüren nok
ta şudur ki, karşılaştığı vahşi hayvan
lar - geyik veya kuşlar derhal cazibe
sine kapılıyor ve onu takib ediyorlar
dı. Bundan başka tabiati derin bir mu
habbetle seviyordu. 

Vaydman güller ekip aşılamakla uğ
raşmıştır. Şüphesiz ki o da tabiati sev
mektedir. Kurbanlarını gömmek için 
ormanları, yaprakların fısıltılarını, 
kuşların davetini aramış olması belki 
sadece profesyonel haydudluk icabla
rına uymak için değildi. Olmüş bir 
genç kızı örten betonun üzerinde dim
dik, ayakları "ölüm diyarı,, na değer
ken bir karatavuğun ötüşünü, serseri 
bir tavşanın koşarken çıkardığı gürül
tüyü dinlemiş olsa gerektir. Batını 
kaldırarak yagmurun örselediği yap
rakların kokusunu teneffüs ediyor, ve 
hulyalı gözleri üzerine uzun kirpikle
ri iniyordu. Landrünün, güneı batar· 
ken, evinin eşiğinde durmaktan hoş
landığını bize söylemişlerdi. Evinde 
her şey intizam içindeydi ve yerde sü
rünen hiçbir şey J uktu ... 

Landrü davası esnasında, gazeteci 
arkadaşlarımızdan biri Gambaia civa
rında dolaşıyor, polisin sıkı nezareti
ne rağmen villanın duvarlarından atlı
yor, bahçeyi araştırıyor, ve mütevazi 
bir eda ile dönüyordu: 

Yazan: 
Methur fransız 

kadm romancıaı 

Colette 

Katil VayJman'ın bir bQfka yüzü 

eseri gösterememişler, ve hiçbir şeyin, 
- Duyuı.. '\Jlı .,.-1 lniloi.&uedaiiıa. 

parmak kemiği, bir diş. .. 
O, göstermek için ceplerini karıştı

rıyor, ve biz dehşet çığlıkları koparı
yorduk .• 

~-i-nMls6'ı:wnru lıo~ 11.Knlr ftnntJ 1Jlr 0-

lüden daha yüksek haykıramıyacağını 
unutmu,dırlar. Beş cinayet, altı cina

yet, neredeyse yedi cinayet, hep& ay

nı iple bağlı imi'ler gibi biribiri ardın
dan ortaya çıkıyorlar. Fakat hangi ip? 
Bu hikayede birçok ayakkabılardan 

bahsedilmektedir; bulunan şeylerden 

biri, yüksek ökçeli, yüksek kancalı fo. 

tinler bana garib görünüyor. Bu moda

sı geçmiş fotinlere Hal mahallesinde 

hala rastlandığını gazeteler yazıyorlar. 

Fakat böyle şeylere bazı ruh hastaları

nın yanında da çok rastlanır. Bunların 

gölgesinde ekseriya, korkunç, yenil

mez om0&ekııüellik gizlenir. Birkaç 
erkek arasında kıskançlık yaratmak 

şöyle dursun dostluklarını takviye e
den bir kadının paylaşılması keyfiyeti 

pek de yabana atılamıyacak bir nokta
dır. 

••• 
Vaydman'm, samimiyet ifade eden 

mütebessim resmi yanınla, yüzü bir 
aakal tabakası ile siyahlanmış, boy
nu çıplak, ve fotoğraf adeseain -
den korunmak için başı önüne e· 
ğilmiş, mahpus Vayclman'a bakıyo
ruz. Fakat bahse girifirim ki o sade
ce sakallı ve kravatsız oluşundan u
tarunaktadır. Bazı yıı"tlcı hayvanlar 
kirli ve hasta oldukları azman seyre
dilmelerine tahammül edemezler. Ah 1 
Eğer çizgili kravatına, şık laciverd 
koatümüne, ve güzel genç adam yüzü
ne gene malik olsa, başını kaldırdığını 
&örürdünüz; emin olunuz ki Vayd
ınanda hicab hissi sizdekinin aynı de
ğildir, fakat kuvvetlidir, tıpkı Tristan 
Bernard'm "Atıklar ve hırsızlar,, isim
li eserinde işaret edilen şıklık arzusu 
gibi "ihtiyar bir kadını boğmuş olan 
.züppe, •uç ortağına: "yarın, diyor, ı>a
at ondan evci kalkmıyacagım ve kendi
ıne ince hasırdan bir kanotiye şapka a
lacağım.,, 

Vaydman, Milyon ve şürekası hak
kında henüz çok şey bilmıyvı·uz .. Fakat 
henüz ılıklığını muhafaza eden bir kol 
aaatini, bir altın yüzüğü ve erkek ziy
netlerini çetenin nasıl kullandıgına 

dikkat ediniz 1 
Biz bu adamları iyice anlayamıyo· 

ruz. Onlar bizim ıçin tazla basıttirler. 
liidcktsiz olarak oıdurdi.ıkleri zaman 
ne dediklerını dınleyınız: "ıiayauna 

dokunmıyacaktık, takat bizi eıe ver
ınesinden korktuk.,, ~azı li.ızumıu ışıeı 
alelacele çırpıştırılmıştır. ]anin Kel
lerin cesedini şöyle hafifçe örtüp bı
rakmışlardır, bir kedi bile hazmının 
izlerini daha iyi saklar . .Korktular mı? 
Mümkündür. Hem tırnaklar altında 
gıcırdayan kum öyle nahoş bir şeydir 
ki .. 

lh!iyar bir katil kadın, öldürdüğı.. 
kocasının cesedı.naen Kesuği ln par
çayı hergün gotürup nehre atıyordu. 
l<'akat evinde araşurına yapılınca mak
tulun başı bulundu, ve kadın, ialla ı .. -
rara lüzum kalmadan ıtiraf etti. 
. Avukatı bu başı ne diye muhafaza et
tığini kendisine sorunca: "- Onu da 
•~ya atmayı düşündüm, fakat o kadar 
agırdı ki taşıyamadım.,, cevabını ver
ıni,tir. 

••• 
Yalnız deha ve tesadüf bir cinayeti 

&aklamasını bilir. Vaydrnan ve türeka
•ı kendilerini ele verecek paçavraları 
ne diye hala bodrumda muhafaza edi
)'orlardı.? Bizim ortaklar burada zeka 

Amatör detektif taluninlerinck fazla 

ileri gidiyorum. Fakat bu ,insan öldü

ren insanların yaşayış tarzları üzerin
de ekseriya uzun düşüncelere dalmış 
olmamdan ileri geliyor. 

Kaç asırdan beri katiller, başlangıç 
olan şeyi netice sanarak aramızda do
laşıyorlar? Öldürülen rakib kendi hey
keli haline geliyor. İhtiyarlamaktan 
masun kalarak, herkes gibi senelerin 
tesiriyle beli bükülen caninin kafasın
da şeklini aynen muhafaza ediyor. Si
lahlı bir erkek eline kurban giden ge
çimsiz bir sevgili ise, bu kadın, meza
rının d~rinliıuerinden ne müthiş inti
kamlar hazırlar. 

Yere serilmiş bir vücudun yanı ha -
şında, ayakta ve dimdik katil "nihayet, 
yalnızım)" diye haykırır. Fakat yere 
serili olan ayağa kalkar ve canlıyı adım 
adım peşinden takib eder. Kan dökme· 
nin verdiği sarhoşluk uzun sürmez. 
Yahud da katilin, cinayetinin kıpkızıl 
meyvasını koynunda hala taptaze mu
hataza ederken deliliğin e~iğini aşma
sı lazımdır. Fakat delilik, canilerden 
pek azına mevud bir mükafattır. 

Güllerine itina eden, komşusunu se· 
lamlayan, bir genç kızın boğazını sı
kan, sonra birdirbir oynayan adam sı
hatli bir kafaya mı maliktir? Yoksa 
kendisini içinden kavuran ihtirasın 
esiri bir sadik midir? Evvela onun yal
nız, yani kavi olduğunu sandık. Fakat 
k~kudan titreşen suç ortakları vardır, 
ve kıendisi de kurbanlarının toprağc;. 
bulanmış cesedlerini görmekten istin
kaf etmektedir. Efsanevi canavarlarla 
vakitsizce kıyaslanmış olan bu adam, 
muvaffak olamamıı bir caniden başka 
bir ıey değildir. 

Vaydman'ın 
En mndıı en samimi 

dostu olan 
adam! 

8 saat suren bir 
sorguya çekildi 

Vaydman'ın cinayetlerine sahne o • 
lan La V ulzi villasına komşu oturan ve 
evvelce katille pek sıkı temaslarda bu
lunmuş olan M. Muli, polis şeflerinden 
M. Delge tarafından sekiz saat müddet
le sorguya çekilmiştir. Bu sıkıcı istiç • 
vabtan sonra, M. Muli akşam evine yor
gun bir halde dönmilJ ve kimse tarafın
dan rahatsız edilmemesi için sokak ka
pısındaki zili çıkartmıştır. 

63 yaşlarında olan M. Muli, Begon
ya köşkünde oturmaktadır. Yarışlara 
meraklıdır ve müşterek bahislere gir -
mekte, hatta geçimini bununla temin 
ettiğini söylemektedir. Hemen her gün 
küçük otomobilyle Paris'e gidip gel
mektedir. Otuz yaşlarında olan kızı bir 
radyo idaresinde daktilodur ve maruf 
bir ıahıs evin ihtiyaçlarına yardım et· 
mektedir. 

M. Muli, Milyon'un ve Jan Blan'ın 
aosnı oıaugunu onlarla sık sık bli' kah· 
vede buluştuğunu söylemiştir. Begon
ya villasına, Löblon'un katli arifesinde 
yerleşmiş olması da tuhaf bir tesadüf • 
tür. 

Komiser kendisine sormuştur: 
- Vaydman size ne işle meşgul ol· 

duğunu söylemiş miydi? 

- Gazeteci olduğunu söylüyor, 
Zengin amerikalılara villalar satmak 
için komüsyonculuk ettiğini de ilave e
diyordu. llkteşrin ayında görüşmemiz 
sıklaştı. Onun tavsiyesi üzerinedir ki 
Sel. Sen - Klu'da yerleştim. Bana "ora· 
ya geliniz, Parisin gürültüsünden u • 
zakta kendinizi o kadar rahat hissede • 
ceksiniz ki 1 diyordu. Madam Muti 
bahçesinde çiçeklerle meşgul olur. Ben 
de güzel güller yetiıtirmek istiyorum. 
İlkbahar bu civarda pek ta.tif olsa ge • 
rektir." 

" Vaydman kira acentasiyle bizzat 
meşgul oldu. Muhtelif eşyayı taşımak 
için bana otomobilini iare etti. (Bu ara· 
ba maktul şoför Kufi'ye aid olandır) 

Begonya villasına yerleştikten son· 
ra Vaydman hemen her gün bizi gör -
meye geliyordu. Arasıra bana 300, 400 
frank verirdi. Kısacası çok hoş bir kom· 
şuydu. 

- Size yabancı olduğunu ve vesi • 
kalarının yolunda olmadığını söyle· 
miş miydi? 

- Bana "pasaportlarını var, fakat 
pek yolunda değildir'' demişti. 

- Şu halde onun polisçe şüpheli bir 
şahıs olduğu, Franaada vesikasız yaşa
dığını biliyordunuz, buna rağmen en · 
dişe duymadınız mı? 

- Bu kadar hassas davranmak icab 
ederse nereye gitmeli? Böyle şeylerin 
o kadar ehemiyeti yoktur. 

Sabahtan akpma kadar devam eden 
sorgudan sonra, komiser gidip Begon
ya villasını araştınnaya karar vermiş 
ve beş müfettişle yola çıkmıştır. Her ta
raf aranmış ve nihayet sıra garaja ge • 
lince burada, M. Muli'nin küçük oto -
mobili içinde Vaydmana aid bir çift şo· 
för eldiveniyle üç çift çorap bulunmuş
tur. 

M. Muli demiştir ki: 
- Vaydman bu otomobili hazan 

kullanırdı. Ekseriya da sabahları oto
mobille Vaydman•ı ben Parise kadar 
götürür ve Opera meydanında bıra
kırdım. Eldivenlerinin burada bulu
nuşunun sebebi budur. Çorablara ge
lince, Vaydmanın çamaşırlarını yı
kanmak üzere bizim eve getirdiğini 
evelce de söylemiştim. 

Komiser bu eşyaları alarak, M. 
Muli'ye teşekkür etmiş ve oradan ay
rılmı,tır. Şimdi bu phidin ifadele
rinde ne dereceye kadar hakikate aa-
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1 CiNDE TİYATRO ve ÇİN ARTİSTLERİ 

Yukardaki resimlerde Çin artistlerinden ba
zılarını muhtelif pozlarda goruyorsunuz. 
Ilu resimler, Çin tiyatrosunda makyaja o 

kadar ehcmiyet verilmemekle Jjeraber. 
mimiklerin ne kadar kuvvetli olduğunu 
göstermektedir. 

Romanya'da Senato 

seçimleri baıladı 
Blikreş, 23 (A.A.) - Romanya se

nato için yapılan intihabatın son saf
hası, liberal hükümet fırkasının bü
yük bir ekseriyet kazanmış olduğu
nu göstermiştir. 

Dün 113 aenato azası intihab edil
miştir. Önümüzdeki hafta içinde 92 
ayan belediye meclisleri ile depart
manlar meclisleri ve mesleki odalar 
tarafından intibah olunacaktır. 

B. Van Zeeland 

Londra'ya davet edildi 
Londra, 23 (A.A.) - İngiliz ve 

fransız hükümetlerinin B. Van Zee
land'ı tanzime memur ettikleri eko
nomik rapor yakında neşrolunacak
tır. 

Bu raporun neşri dolayısiüle İn

giliz hükümeti B. Van Zeeland'ı ilk 
imkanda Londraya gelmeğe davet et
miştir. 

dık olduğu noktası aranacaktır. Her
halde şimdilik Muli'yi suç ortaklığı 
ile itham ettirecek ortada hiç bir ka
ti delil yoktur. 

5 ıonte§rİn gecsei V aydman 
nerede idi? 

6 son teırin günü yani, tevkifin
den üç gün evel, Vaydman Lömuan 
isminde bir 'oförü evine çağırarak 
işlemiyen otomobilini tamir ettirmiş
tir. Şoför, Vaydmanın garaja girme
sine müsaade etmediğini, otomobili 
arkasından iterek bizzat bahçeye çı· 
kardığını söylemiştir. Tekerleklerin 
taze çamurla bula,ık olduğunu gö
rünce şoför Vaydmana : 

- Demek dün gece otomobili ça
lıştırdınız, demiş. 

O da: 
- Hayır, ben değil, bir arkadaşım 

çıkmıştı. cevabını vermiştir. 

Şu halde S sonte§rin gecesi oto
mobille bir yere gidilmittir. Fakat 
nereye ve ne yapmak için? bu nokta 
da ayrıca araıtmlmaktadır. 

Bayan Piraççinin 
verece§i konser 

Tanınmış romen mugannisi Bayan 
Littia Anuşka Piraççini birkaç gün
denberi şehrimir.de bulunmaktadır. 

Bayan Piraçiİni Scala dö Milan'da,bir 
çok Amerika ve Avrupa şehirlerinde 

teganni etmiş ve büyuk m.ıvaffakiyet
ler kazanmıştır. 

Kendisi şehrimizde de bir konser ve
recektir. Halkevi bu tanınmış ses ar
tistine sırf bir sanat eserine yardım 

bakımından salonunu bir akşam için 
bırakmak nezaketini göstermiştir. Ba
yan Piraççini Halkevi salonunda ta
mamen kendi hesabına 28 ilkkanun 
akşamı saat 9 da bir konser verecektir. 
Bu konserde büyük musiki üstadları · 
nın eserleri teganni edilecektir. 

Amerikasında 

bir ı:elzele 

Cenub 

ıiddetli 
Mexico, 23 (A.A.) - Bugün şehir 

beş dakika müddetle timdiye kadar 
emsali görülmemif bir şiddetle sar
sılmıştır. Zelzelenin merkezi 400 ki
lometre mesafede tahmin olunmakta
dır. Bütün raaad aletleri sarsıntının 
şiddetinden kırılmıttır. Fazla tafsi
J.At henh mcvcud değildir. 

Maryse Hilsz 

Düz hat üzerinde 

mesafe rekorunu kırdı 
Saigon, 23 (A.A.) - Fransız tay· 

yarecisi Bayan Maryse Hi1z, bu aa
bah Greenwich saatiyle saat 6.45 de 
buraya vasıl olmuştur. Bayan Hila, 
Paristen ayın 19 unda saat 19.10 da 
kalkmıştı. Bu suretle fransız tayya
reci Japy•ye aid olan Paris • Saigon 
rekorunu, Bayan Hilz 92 saat 35 da· 
kikada kırmıştır. 

I ki İtalyan ıayyarecisi 
teıebbüslerinden vazgeçtiler 

Kazablanka, 23 (A.A.) - Deniz 
tayyaresiyle doğru hat üzerinde me
safe rekorunu kırmaya teşebbüs e
den italyan tayyarecileri Stoppani ve 
Comani teşebbüslerinden vaz geçme
ye mecbur kalmışlardır. 

Saat 17 de tayyareden gelen bir 
telsizde tayyarenin Mogador üzerin
de bulunduğu ve fakat pilotun bir • 
denbire rahatsızlanması üzerine Ka
zablankaya geri dönüleceği bildirili
yordu. Saat 18 de tayyare Kazablanka 
önünde denize inmiştir. 

Polonya'da mahkum 
olan talebeler 

Varşova, 23 (A.A.) - Birkaç gün 
süren muhakemeden sonra, Vilna'da 
birkaç üniversite talebesi dört seneye 
kadar hapse mahkum olmuştur. 

Bunlar doğu vilfiyetlerinin Lehis
tandan ayrılmasını istihdaf eden ga
yeler takibiyle itham edilmi .. ıerdi. 

Mahkum olan 
eroinciler 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Küçük 
Ali ismindebir eroin kaçakçısı 3 sene 
hapse, 200 lira para cezasına, Safi a
dında bir eroin mübtelası da altı ay 
butane tedavisiae mahkum oldular. 
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.Tarih, dil ve cofralya lakaltainde bir konferan• 

Anadolu ve coğrafik ekonomi 
lngiltere Uzak 

şarka filo 
göndermiyecek 

Türkoloji prole•Örü MarGf Sayla· 
111 Hcuan R•ıit Tankutun "Ana· 
clolu il• cofralilt •konomi,, m•v
auu ÜHrİn• önemli bir konferans 
11•rmiftir. • 
yepyeni .,. s•rç•kt•n •nt•n.an 
olan bu konl•ranaın ~pt•ttiii· 
mü ba;ıı parçalarını ayn•n nalı
led iyoru~ : 

•• -Bayanlar Baylar : 
Fakültemizin kıymetli idaresi tasar

ruf haftası dolayısiyle benden bir kon
ferans istedi. Vazifeyi iftiharla kabul 
ettim. Konf-eransın mcvzuunu •eçmek 
için tasarruf haftasını Tarih Dil ve 
Coğrafya Fakültesi ile bir arada dü
ıünmek lbım idi. Bu bakımdan yakı

tık alan mevzu türk tarihi içinde ve bu
günkü türk yurdu ile ilgili coğrafik 
bir ekonomi olacak idi. Onun içindir 
ki Anadolu ve coğrafik ekonomi ü
zerine konuJmayı tercih ettim. 

Memleketlerin genel yaşayışında 

sosyal teaislerin kuruluşu ve tipleri
nin belirişi Dil Tarih ve Coğrafya te
sirine tabidir. Her manada milliyetler, 
ve her çeıittıen dini ve siyasi camialar 
olduğu gibi ekonomi de hiç bir zaman 
hiç bir yerde bu tesirden kurtulamadı. 

Hakiki ve milli politikanın coğrafya 
ile ne dereceye kadar ilgili olduğunu 

biliyoruz. Son günlerde ilmi bir ~ir
deklenme ile alana çıkmış olan Geo • 
poletik bunun baliğ bir ifadeaidir. 

Ekonomide de hal aynen böyledir. 
Her memleketin coğrafyaeı o mcmlıe
kete mahsus bir ekonomi tipi yaratır. 
Ekonomisi memleket coğrafyasından 
mülhem olan aiyaai heyetlerde hayat 
tabii, düzenli ve devlet maliyesi 
genkli ve ahenklidir. 

Türkoloji profesörü 

H. Reıit Tankurt 
tarafından 

2 - Çift~ köylüler. Bilyilk kervan 
yollarının üzerinde büyük köylerde is
tihsal merkezleri idi. Oralarda ıebze
nin, meyvanın her nevini çok mebzul 
olarak yetiştirir ve ayaklarına gelen 
mütteriye satarlardı • 

3 - Şehirliler. Şehirler çok büyük 
ve kültürce çok yükıek idi. 

Bu -coğrafik vaziyet Anadoluda bü
yük hacimde bir tranaitçilik, nakliye
cilik ve techizatçılık doğurmuıtu. Bi
naenaleyh şehirlerde sanayi çefidli, 
hacimli ve kaliteli idi. Büyük siteler
de kalabalık bir ecnebi kütleai de ya
tardı, bunlar tüccarlar ve komisyon
culardı. 

Heyd. Histoire du commerce du le
vant adlı kitabında ,arkı garbc bağh
yan büyük kervan yollarının Anadolu 
ve lran üezrindeki ekonomik. tesirle
rinden bahseder. 

Hatib burada Tukyu türk impara
torluğu ile Bizans arasında bu Anado
lu yolları ve limanları üzerindeki dik
katli ve esaslı anlaımalardan bahset ti. 
Bu entresan kısımda Anadolunun on 
altıncı asra kadar geçirdiği feyizli eko 
nomiyi ve ekonominin coğrafyaya uy
ması yüzünden husule gelmiş inkişaf
ları takib ettik. Asya Afrika ve Avru
pa malları nereden kalkarsa kalksın 
muhakkak Anadolunun bir kapısından 
girerek bütün Anadoluyu dolaşır ve ö
bür kapısından çıkıyordu. Profesör 

Tarihi acbeblerle bir coğrafya deği- bunun sebebini şu şartlara sıkııtırmış
tir değif!DCZ ekonominin tipi ve fonk- tı: 

aiyonu derhal değif!DCğe mahk&n- - ltte bu yollar üzerinde iıliyen mil
dur. Böyle hal kargısmda yeni coğ- yonlarca insan ve hayvan dinlenmek, 
rafyaya intibak elcstikiyetini hazırla- yorgunluk gidermek, azık tedarik et
m&mıf olan memleketlerde gecikme- mek, giyinip ku,anmak imkanını an
den buhran başlar. cak Anadoluda buluyorlardı. Yolları-

Birdenbire büyüyen veya birden kü- nın kıyısında, birbirine bağlı gibi uza
sillen devletlerde gördüğümüz buhran- nan büyük köylerde her türlü yiyecek 
1ar bunun miaalini ~kil ediyorlar. içecek mebzuldU. 
Harb sonu coğrafyası hemen her mem
leketin hududlarmı değittirdiği için 
buhranı umumi oldu. ÇünkU bu auretle 
her memleketin iç ve dıt pazarlarmda 
içeride ve dıtarıdaki ham madde istih
sal mmtakalarında farklar oldu. Eko
namisini bu yeni hududlara göre dü
zeltmiyenler krizden yakalarını hlla 
kurtaramadılar." 

Hatib burada orta çağdan baflıyarak 
Anadolunun cağrafik ekonomisine gir
di ve fU ana hatlar Uzer.inde izahına de
vam etti. 

1 - Anadolunun tabii coğrafyasına 
göre i&tihaal 92rtları. 

2 - Şarkı garbe bağlıyan büyük ti
caret yollarının birleftiği Anadolu. 
Ve buna göre ziraat ve sanayi organi
zasyonu, her nevi istihsalde disiplin. 

3 - Bütün mahsulünü iç pazarda 
aarfedebilen zengin ve mutlu Anadolu. 

4 - Ümidburnu ve Hind deniz yolu 
açıldıktan sonra Anadolu. 

S - Ekonomisini yeni coğrafik va
ziyete uyduramayan, buhran içinde 
Anadolu. 

6 - Celaliler, Sarucalar, Leventler 
ve bütün zor8aların zoru altında büyUk 
yolları bırakarak ormanlara, taş içle
rine ve dağ baŞ:larına dağılan Anadolu. 

*** Anadoluyu coğrafya bir siteler mem-
leketi yapmıştır. Ana ve kol (dağ zin
cirleri) bu memlekette altmış küsür o
va yapar. Ovaların her birinin dağdan 
ıurları, ortalarında kendilerine hayat 
dağıtan dereleri ve bu derelerin açtığı 
yarlardan birer kapıları vardır. Eski 
zamanlarda bu izole ovalar biribiriyle 
pek az temas ederdi. 

Fakat her ova kendisini geçindir
mek için lazım şartların hepsine sahib 
idi. Çünkü oralarda ovalardan dağ te
pelerine kadar üç mevsim birden hü
küm sürer. 

Ve üç iklime mahsus mahsul ve hay
van birden yaşar. Orta dağda orman
lar henüz dağ tepelerine çekilmemiş 
olduğu için suları da sakin ve bol idi. 
Bu şartlar ovaların üzerinde büyük ve 
müstahsil köyler ve köylerin merke
zinde birer şehir yaşatıyordu. Şehirler 
birer endüstri merkezi idi. Büyük iş 
evleri ve büyiik bedestenleri vardı. Es
ki çağlarda bu sitelere uruğ d iyor
lardı ve Anadolu federasyonlarında 
cüzü tam bu siteler olduğu için birleş
melerinden doğan siyasi birliklere si
teler devleti denildiği vardı. Bu uruğ
lar burada başka bölgelerden çok faz
la olduğu içindir ki Anadoluya urum 
diyarı dediler sanırım. 

Yine bu prtlar bir hayvancılık do
ğurdu. Daima yeşil meralı ve mutedil 
iklimler dağlar yaylacılığa ve hayvan
cılı ğa teşvik ediyordu. Orta çağda A
nadolu halkı üç çeşit hayat yaşar. 

ı - Hayvancı yürükler. Bunlar et
lik hayvanlarla beraber nakil hayvan
ları da beslerler. Şarktan garbe ve 
garbten şarka giden kervanların her 
ikiıini de tatmin edel'lerdi. 

Yaylacılar hem etlik için hem nak
liye için hayvan satıyorlardı. Yağmur
dan, tozdan, gilnCften ve deniz dalga
larından bozulmuı, örselenmiş amba
lajlar buralarda yenileniyordu. Ker
vanların techizatı burada düzelebili
yord u. Aynı zamanda bu kutlu toprak
larda ne eıkiya aoygunu ne Ciaimt mu 
harebc ne vahfi hayvan ne &uauzluk ne 
günet çarpması vardı. 

Büyük tehirler yalnız malzeme ver
mek için değil ruh ve fikir ihtiyaçları 
için de bir merkez idi. Yaralanmış ıay
rılanmış gövdelere olduğu kadar nos
taljiye tutulmuı ruhlara ve yıpranmıf 
sinirlere de ilaç verilebilirdi. 

*** Ekonomisini coğrafyasına uydur-
muı Anadolu bu saadet düveli hayatı 
on beşinci asrın sonuna kadar yapdı. 
Vaktaki 1497 de Portekizi Vaako dö 
Gama Umidburnunu dolaprak Hint 
denizine açıldı. lıte o günden itiba
ren kervan §arkta Hint denizine ve 
garbte ticaret gemileri 'Omidburnu
na teveccüh etti. Ve ekonomisini ona 
göre dilzenlemit olan Anadolu ıuyu 
çekilmit değirmene döndü 

Hatib bu kısımda o zamanki osmanlı 
idaresinin bu yeni deniz yolunu kes
mek için Kızıldenizde donanma yap
tırdığı Piri Reis ve Seydi Reis mace
ralarını gene bu makaadla garbli 
tüccarları Anadolu ticaret merkezle
r inde tutabilmek için kapitülasyonlar 
verdiğini izah ettikten sonra şu çok 
mühim noktaya dikkat çekti: 
- Ne yazık ki onlardan sonra gelen 
osmanlı ricali seleflerinin kıymetinde 
değildiler. Onlar ne coğrafyadan ne 
tarihten ne de ekonomiden anlıyorlar
dı. Hazine boşalınca Anadolunun zea
metlerini, timarlarını zaptetmek hatır
larına geldi. Netaciülvukuattır ki : 

1000 tarihlerine kadar saltanatı seni
ye zeamet ve tımar ve bunların çerile
ri olarak at ve esliha mükemmel vıe fen 
ferisranı de mahir 80 - 100 bin süvariye 
malik iken bu kuvvet dahi adetçe ruba 
ve işe yaramak itibariyle üşrü derece
sine indi. Bu tenezzülün sebebi müte
nevvi olup birincisi cisim ve nümadar 
zeamet ve timarlar mahlule oldukça ca
nibi miriden zaptolunarak mukataatı 
miriye silkine ithal kılınırdı.Bu yüz 
bin süvarinin kısa bir zamanda bap bo
zuklaştığını tasavvur ediniz. Bir de 
bunların malını satmadığı için istihsa
li terketmiş olan büyük köylerdeki me
yus kalka saldırdığını düşününüz. 

Yağma tarihi bu kanlı, korkunç, çok 
d efa iğrenç ve sefil boğuşmanın karak
teristik tasvirlerini yapar, ıize iki ta
nesini okuyorum. (Ebşir paşa, Seydi 
paşa ve kürt Mehmede aid kısımları o
kudu). 

*** Artık Anadoluda bir iç muhaceret 
başlamııtı. Köylüler malından vazgeç
miş canlarını düşünüyorlardL Hürriye 
te kavutmak için açlığa ve sefalete ra
zı olmuılardı. Zorbaların ıelıDiyıeeii 

yerlere çekiliyorlar, onların katlana
nuyacağı hayata intibak ediyorlardı. 

Böylece köyler beter onar evlere da
ğıldı. Ovalarda ıular batağını bırak
m.If kCSyler gibi ıeraeri OlmUftu. Her ta 
raf ta bataklıklar ve sıtma batakları 
meydana geliyordu. Ovalardan kaça
mıyanlar yalnız mallarını değil ıihat
lerini de kaybediyorlardı. 

BCSylece Anadolu halkı fakril sefale
te toprak çukurlarında ve bataklıklar
da yapmağa alrttı. Şayet bu millet ta
mamiyle mahv ve münkariz olmamı! i
ıe bu; yaradılııında ve cevherindeki 
illhi huıusiyeıtten ve ölmez: türklük
ten dir. Hatib burada bir remark yaptı. 

Bu lkibetin biricik sebebi şudur. 
Yurd coğrafyasına aykırı bir ekonomi 
güdmek. 

Bu hal cumhuriyete kadar devam et
miştir. Ve ancak cumhuriyet rejimi
dir ki coğrafyamıza göre bir ekonomi 
nizamı kunnuş bulunuyor. 

Eski ve tuihi ticaret yollarının de
mirle döşenmeğe başlandığını görü
yoruz. İstanbuldan karsa giden demir 
yolumuz Tukyu ve hizana ipek yolunu 
Van istikametinde ilerleyeni orta yol 
denilen ve Tiyenşandan bathyarak or
ta lranda biteni Diyabakır ve Cizreden 
Mezopotamyaya inmekte olanı üçüncü 
Bura - Toros • İzmir yolunu karşılı
yor. 

Her nevi istihsal Ali bir hükümet 
nezaretine ve endüstri lokal hudud ve 
kıymet disiplinine tabi tutulmuştur. 

Başı boş sulara dizgin vurulduğunu ve 
bataklıkların karalar haline getirildi
ğini görüyoruz. Limanlar içten ve dış
tan ticaret mallarını davet edecek bir 
üstünlüğe mazhar kılınıyor. Hayvan
cılığın istikbali için vükuflu ve yurd 
prtlarına uygun bir esirgeme hareketi 
uyanmıştu. Şimdi sıra köyleri yeniden 
ovalara indirmek ve onlara eski bü
yüklüklerini, temeddün nisabını ver
meğe geldi. 

Arkadaşlar, vokabülerleri ancak üç 
yüz kelime toplıyabilen küçük ve dağ 
başı köylerinin kalkınması kabil !eğil
dir. Yarım asırdanbed mektebi olan bu 
nevi köylerde hali bir köy katibi bula
madığımızın sebebini problemlerin 
batında miltalea eylemek gerektir. O
kumak yazmak da böyle olduğu gibi 
istihsal hayatında da vaziyet aynıdır 
ve çok yazık ki bu köylerde hiç olmaz
aa bet milyon halkımız yaııyor. Ana
doluda bu köy hayatını ilç..a.srm cehli 
ve zulmi yaptı. Onları eski hallerine 
getirmek için iae iki çare vardır : 

l - Ya gene üç asrın himmetine 
2 - Yahud Atatürk devrinin elinı

na emanet etmek . 

Genç fikir adamları; bir Atatürk ço
cukları bir asırlık işi bir yıla sığdırma
nın imkftnmı halketmiş nesle mensu
buz. Zamanın himmetine muhtaç ol
madığımızı elbette ki bu iştıe de göste-
receğiz.,, 

Hançeu'da göğüs 
göğüse harb oluyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
leden sonra Vusung'a vasıl olacaktır, 

700 bin İ§çi Sovyetler birliğine 
yol yapıyor 

Londra, 2 3(A.A.)- Deyli Telgraf 
gazetesine bildiriliyor: Şanghaydan ge
len haberlere göre, 700 bin çin ifçisi 
Seçuan vilayeti ile Sovyetler birliği a
rasında bir yol yapmak için gece gün -
düz çalışmaktadır. Çin hükümeti mer -
kezini bu vilayetin merkezi olan Çunk
king' e nakletmiştir,. Şimdi Sovyetler 
birliğinden 6 ayda yapılan silah nak
liyatının bu yolun inşası tamamlandık
tan sonra 15 günde yapılacağı bildiri! 
mektedir. 

.Sanglıay giimriikleri 
Londra, 23 (A.A.) - Avam kama

rasında Bay Eden bir suale cevab ve -
rerek Şanghay gümrüklerinin müstak -
bel rejimi hakkında şimdi cereyan et
mekte olan bütün görüşmeler esnasın
da bu gümrüklerin japon hükümetinin 
fili kontrolu altında bulunduğu ka
bul edilmekte olduğunu bildirmiştir. 

Çinde ölen İngüizler -· 
Nazır, Bay Mandre'nin bir ;ualine 

cevab vererek Çin - japon muhasematı 
esnasında ölen altı ingiliz tebaasının i -
simlerini vermiştir. Bunlardan 4 as
ker Şanghayda, bir bahriyeli Lady 
Bird gemisinde ve Deyli Telgraf muha
biri Stevens'de Şanghayda ölmüştür. 

Hong Kong' daki ingiliz 
kıtvvetleri 

Londra, 23 (A.A.) - Avam kamara
sında Harbiye nazırı Belisha bir suale 
verdiği cevabta, Hongkong'da ve civa
rında ingiliz garnizonlarının bulundu-

(Başı 1 inci sayfada) 
rinin dikkatle takib olunmasına, filo
nun gönderilmemesine, vaziyet veha
met kesbettiği takdirde Çemberlaynın 
lazım gelen bütün tedbirleri almasına 
karar verilmittir. 

Diğer taraftan, noel tatilleri esna
sında başlıca bakanlar Londrada kala
caklar ve bu suretle her zaman mahdud 
kadrolu bir bakanlar meclisinin top
lanmaaı kabil olacaktır. 

}aponyadan cevab bekleniyor 

Salahiyetli mahfillere göre, uzak 
şarka filo göndermek icab edip etme
diği hakkındaki kararın verilmesinde 
başlıca unsur, Yangtse hadisesi hak
kındaki ingiliz notasına Japonyanın 

vereceği cevabdır. Bu cevabın bu gün 
Tokyodaki ingiliz büyük elçisine tev· 
di edileceği tahmin olunmaktadır. 
Londradaki japon mahfilleri Tokyo· 
nun bu yüzden hasıl olan gerginliğin 
giderilmesine büyük bir ehemiyet ver
diğini söylüyorlar. 

Amcrika'nın vaziyeti 

Vaşington dan bildiriliyor: İngiliz 
hilkümetinin uzak şarka takviye kuv • 
vetleri göndermekten şimdilik vaz 
geçmesi, Amerikanın uzak şarkta der
hal bir harekete girişmesini istiyenle-
rin faaliyetini yavaşlaştırmıştır. Pa
nay hadisesinden sonra çıkan galeyan 
biraz hafiflemiştir. Amerikanın da 
ancak yeni hfi.diseler çıkar ve İngilte
re mühim bir filo gönderirse uzak 
şarka gemi göndereceği tahmin olun· 
maktadır. 

8. Ruzvelt donanma 00§ -
kumandaniyle konuştu 

B. Ruzvelt dün Amerika deniz kuv
vetleri başkumandanını kabul ederek 
kendisile yarım saat kadar konuşmuş
tur. Konuşmanın başlıca mevzuunu u
zak şark hftdiselerinin tetkil ettiği 
şüphesiz addolunmaktadır. 

Güvenilir kaynaklar amerikan do
nanmasını şimdi işgal eden şeyin, sa
dece donanmanın ileride kendisine ve
rilecek vazifeleri ifa edebilir vaziyete 
konulması olduğunu söylüyorlar. 

Tahkikat raporu geldi 

Va§ington, 23 (A.A.) - Panay 
topçekerini.n bombardıma~ badis~si 
etrafında Amerikan bahrıye meclısi 
tarafından yapılan tahkikata aid res
mi rapor Şanghaydan gelmiştir. 

Dış İşler bakanı Hull, gazetecile
re beyanatta bulunarak, anlaşmazlı
ğı mucib yeni mühim hiç bir no.ktayı 
ihtiva etmediğini söylemit ve 3apon 
hükümetinin hadiseye ciddi bir ala
ka göstermekte olduğunu ve fakat 
japon cevabının hangi tarihte verile
ceğine dair ortada hiç bir i§2ret ol
madığını söylemiştir. 
Diğer taraftan Hull, 14 martta bat

layıp nisan sonuna kadar devam et
mesi icab eden büyUk pasifik manev
ralarının şubatta yapılması hakkında 
ne Reisicumhur Ruzvelt ne de bahri
ye makamatı ile kati yen . m?za~e~e • 
ıerde bulunmadığını da bıldırmıttır. 

150 gemi ve 500 Uıyyare 
manevra yapacak 

14 mart 1938 ile 29 nisan 1938 ara -
sında Amerika filosu Pasifik denizin
de manevra yapacaktır. Bu manevra -
lara en az 150 gemi ile 500 tayyare işti
rak edecektir. 

Deyli Telgraf gazetesının deniz 
muhabiri, Amerika kuvvetlerini japon 
sularına 600 mil mesafeye kadar uza -
tacak olan bu manevraların ehemiye • 
tini bilhassa tebarüz ettirmektedir. 

ğu ve fakat herhangi bir japon taarru
zu takdirinde nasıl hareket edileceğine 
dair bu garnizonlara hususi talimat ve
rilmediğini söylemittir. 

Japonya'ya siliih ihracı 
Ticaret nazırı Stanley de son üç ay 

içinde Japonyaya silah ihracı için an
cak tek bir ruhsatiye verilmiş olduğu
nu söylemittir. 

Hariciye siyasi müsteşarı Kranbon, 
mebus Manders'in Japonya için kati
yen ruhsatiye verilmemesi hakkındaki 
talebine cevab vererek demiştir ki: 
"- Bunu yapamayız. Çünkü birta

kım müşkülata maruz kalırız. Elimiz
de mevcud 1911 tarihli ingiliz - japon 
ticaret muahedesi vardır. Çinin muka
vemetini azaltabilecek tedbirlerin alın
maması hakkında milletler cemiyeti -
nin verdiği karar İngiltereyi muahede
lerle bağlı bulunduğu teahhüdlerden 
kurtaramaz.,, 
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Karadenizde 
fırtı na şiddetle 
devam ediyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
tikleri büyük gayretler sayesinde, va
purun mürettebatı salimen kurtarıl

mııtır. 

Diğer kmsal.ar 
Tavil zadelere aid olup İsmail kap

tanın idaresinde bulunan 743 tonluk 
Tavil vapuru da dün gece saat 22 de 
İşçiler birliğinin motoruna çarpıp ba
tırmı~tır. Dalgaların şiddeti karşısında 
limanda barınamıyacağını anlayan bu 
vapur, karaya vurmamak üzere demir 
alıp açılmağa uğraşırken Bozhane ö
nünde oturmuştur. 

Ayrıca iki yüklü motör karaya düşe
rek parçalanmıştır. Nüfusça zayiat 
yoktur. Fırtına devam etmektedir. 

Hisar 
batışına 

Hayrettin BiÇER 

vapurunun 
dair notlar 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Son fır
tınanın yaptığı bilyük tahribata dair 
her taraftan yeni yeni haberler gel
mektedir. 24 kişinin ölilmü ile netice
lenen Hisar vapuru faciasına dair ge
len tafsilat şudur: 

Vapur Zonguldaktan kömür yükli
yerek, salı giınü saat 15 de İstanbula 
hareket etmıştir. 'Gemi boğaza iki mil 
mesafeye kadar müthiş bir denizle mü
cadele ederek gelmiş, ıakat burada ga
yet korkunç bir kar tipisine yakalan
mıştır. Tipi, bir gemi boyundan ilerisi
nin görülmesine imkan vermiyecek ka
dar kesif oldugundan, vapur sahilden 
bir mil uzakta ve su altında bir kayaya 
çarpımııtır. 

Gemi 12 dakikada baıtı 
Kaya vapurun teknesinde büyük bir 

rahne açmıttır. Buna kartı ini bir ted
bir almak kabil olamamıf ve gemi 12 
dakikada batmıştır. Gemide 3.700 ton 
kömür yükü vardı. 1919 da ahtap ola
rak yapılmııtır ve 4320 tonluktur. Ge
minin bugünkü kıymeti 150 bin lira ka
dar tabının ediliyordu. 

lmdad iateniyor 
Geminin kayaya çarpmaaı ve bundan 

sonra batması o kadar ini olmuttur ki, 
mürettebat pfırmıtlar, telsiz memuru 
ancak bir tek defa telsizle imdad isti
yebilmiştir. Tahlisiye vasıtalarından 
istifadeye, denizdeki fırtınanın çok 
tiddetli olması yüzünden, imkin ol
mamıftır. 

Cesedler buluruımadı 
Tahlisiye sandalları bugün denize a

çılarak boğulanların cesedlerini bul· 
mak üzere ara,tırmalar yapmışlar, fa
kat hiçbir netice elde edemeden geri 
dönmüşlerdir. Facianın yegane sağ ka
lan ateşçi Seyfettin, Kavak tahlisiye 
istasy-onunda tedavi altına alınmıı o
lup yarın lstanbula gelecektir. 

Hisar vapuru Kalkavan zadelere a
iddir. 

Meıe vapuru lstnnbula 
gelebildi 

Diln kendisinden hiçbir haber alına· 
madığını bildirdiğim gene Kalkavan 
zad~lere aid olan Mete vapuru bugün 
öğleden sonra gelmiş ve Boğazdan içe
riye girmiştir. Vapur fırtına dolayıai
le açıkdenize doğru yollanmak mecbu
riyetinde kalmış, ancak hava biraz ya
tıştıktan sonra gelebilmiştir. Teehhli
rü bundan ileri gelmektıedir. 

Hava açıldı 
Bugün hava açılmıştır. İntizamı bo

zulan gemi seferleri yeniden yoluna 
girmiştir. Dündenberi yağmakta olan 
kar öğleye kadar devam etmiştir. Hava 
soğumuş ve ısı derecesi sıfıra kadaı 
düşmüştür. 

Karaderıizde fırtına artıyor 
Sinop, 23 ( A.A.) - Karadenizde 

batı rüzıariyle baflıyan fırtına tedri -
cen tiddetini artınnaktadır. Güneysu 
vapuru yoluna devam edemiyerek li
~ımıza gelmiıtir. 

lzmit'te kar 
İzmit, 23 (A.A.) - Dün öğleden son

ra şiddetli bir karayel fırtınası olmuş 
ve suhunet birdenbire düşerek gece 
kar yağmaya başlamıştır. Kar bugün 
de devam etmekte ise de şehirde ve 
münhat yerlerde tutmamıştır. Civar 
dağlar eteklerine kadar karla örtülmüş 
bulunmaktadır. 

Bolu' da yollar kapanmak üzere 
Bolu, 23 (A.A.) - Bolu ve mül

hakatma diln gece saat 19 da yağma
ya başlıyan kar 12 saattir devam et
mektedir. Kar merkez kasabada 10 
santim, Bolu dağı şosesinde 20 san
tim kalınlığını bulmuştur. Yağmak
ta olan kar bu gece de devam eder
se Bolu dağı tosesinin Bolu - İstan
bul yolcularını tafıyan kamyonlara 
geçit vermiyecek bir hal alma9m3an 
korkulmaktadır. İki gündenberi Se
ben dağına yağan kar 60 santimi bul
duğu için işliyen araba ve otomobil 
nakliyatını hayli miltkülata uğrat
maktadır. Bu nahiyelere posta hay -
vanla nakledilmektedir. 

24 - 12 - 1937 

lstanbul borsası 

23 - 12 - 1937 

PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 
Dolar 
Frank 

Liret 
Belç. Frangı 
Drahmi 
İs. frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avus. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron İs. 
Altın 
Banknot 

624.-
122.-
80.-
98.50 
80.-
18.-

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

1050.-
269.-

629.-
126.-
88.-
98.50 
84.-
22.50 

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

1052.-
270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

ıı. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapcşte 
Blikreı 
Belırad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

626.-
0.7984 

23.5375 
15.675 
4.7033 

87.30 
3.4513 

63.8975 
1.4362 

22.7225 
4.2225 

13.7280 
1.9820 
4.215 
4.0135 

106.55 
34.425 
2.7443 

23.64 
3.0987 

625.-
0.7987 

23.545 
15.1967 
4.7125 

87.44 
3.4572 

64.-
1.4382 

22.76 
4.2288 

13.76 
1.9850 
4.2192 
4.02 

106.72 
34.84 

2.7487 
23.6025 
3.1037 

ESHAl\1 VE TAHVİLAT 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu 
I 14.425 14.425 Pesin 

1933 Türk borcu 
I 14.475 14.45 Vadeli 

1933 Tilrlı: borcu 
il 13.70 13.70 .. 

Anadolu D. Y 
ı 40.40 40.40 • 

Anadolu D. Y 
II 40.40 40.40 .. 

AnadoluD. Y 
%100 43.10 43.10 

Anadolu D. Y 
Milmeıısll 38.75 38.75 Pcıin 

Bomontl. 
Nektar 7.50 7.50 

ANKARA 
Borsan 

Günlük fiyat cedveli 
23 - 12 -1937 

.Azami Asgari Vasati 

Yumuplı: butday 4.85 4.01 4.58 
Sert .. 5.SO 4.00 4.50 
MahUlt • 4.06 3.53 3.86 
Sünter 4.75 4.75 4.75 
Çavdar 3.00 3.00 3.00 
Arpa l.05 2.70 3.00 
Yulaf ı.33 4.33 4.33 
Nohut 4.50 4.50 4.50 
Mııır S.55 3.51 3.52 
Mercimek 4.09 4.09 4.09 
Bulıur 6.50 6.00 6.31 
Fasulye 7.01 7.01 7.01 

Tiftik 90 kr. 90 kr. 90 kr. 
Ankara plyaa&1ında mühim bazı 

maddelerin vaı;ati perakende fiatlan: 

VAHİDİ KIY AS1 
METAIN ve 

lSMt KALiTE KU R lJ<' 

Ekmek 'Birinci Kilo 10 
Francala -. " 

14 
Koyun eti Kilosu 40 
Dana eti 30 
Sığır eti .. 35 
Balık Torik. Adet 55 .. Kefal. 

" 75 
Koyun baıı Adet 10 

.,/: · · Si rketler 
Diplomalı sanatkar alınacak 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şir
ketinden: 

Sanayi mektebi diplomasını h,ai• 
birkaç sanatkar izabe ustası sıfatiyle 
şirketimiz hizmetine alınacaktır. 

Namzedler başlangıçta bir müddet 
Kvarshana bakır madeninde çalıştı• 
rılacak, ve bilahare bir kısmı şirketi· 
miz hesabına Almanyaya gönderile
rek orada bir fabrikada staj gördük· 
ten ve bakır izabesi ameliyatında me• 
leke sahibi olduktan sonra, Ergani 
Madeninde işletme idaremizde ta'V· 
zif edilecektir. 

Talipler yaşlarını, muhtasar ter· 
cemei hallerini ve istedikleri ücret 
mikdarını bildiren talepnamelerini 
sıhhat vesikalarının sureti ile birlikte 
Anakarada Ulus meydanında Koç ha· 
nındaki idarei merkeziyemize gön· 
dermelidir. 3-7135 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı· 

talarıru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Aparbmaru No. 1 
3-6949 
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Yüzde yüz yerli hikaye 
----

Ta ttara valli 
Arkadaşım kolumdaydı; çocuk bah

Çtsinin yanından geçiyorduk. Hava 
&lıncşli idi. O gün bir azad olan mek
tebden çıkan yavrular, burada kayık 
'alıncakıarda sallanıyor, atlı karmca
~a biniyor, halkalara tutunuyor; hü
Jasa, çeşid çeşid oyunlarla, eğlence
lerle vakit geçiriyorlardı. 

Güneşli bir havada, öğleden sonra 
insanın yakasına yapışan bir rehavet 
:Vardır ki, bilirsiniz, insanın ne çahş
ltıak iştihası, ne konuşmak mecali bı
rakır. Bununla beraber cebinizde pa
tlnız az olduğu zaman kuyumcuya uğ
l'anıak, lilzumsuz yere halı ıatın al
lııak, garsona her gün verdiğiniz bahşi
lin hiç olmazsa, iki mislini vermek gi
bi arzular duyarsınız ya. Ben de canım 
biç lakırdı etmek istemediği halde, 
Çocukların karşısında tuttum, arkada
ııına şu köhne hikmeti savurdum : 

- Ah, çocukluk 1 Şimdi onların 
)'erinde olsaydık l Gam yok, kasavet 
}'ok; yarın endişesi yok; rekabet kay
&ısı yok. Dairedeki arkadaşlar, kendi
•inin arkasından neler konuşuyorlar; 
lt0nışudaki kadınlar o yokken nasıl 
dedikodu yapıyorlar üzüntüsü yok. 
~ğlenip duruyorlar. Sonra bu eğlen
ce vasıtaları da, bak, ne kadar geliş
llıiş. Bizim çocukluğumuzda bizi eğ
lendirecek ne vardı? Topu topu kötü 
bir tattaravalli 1 

Bu son kelime, arkadaşımın çehre
linde acaib bir parıltı uyandırdı: Ön
ce tatlı bir gülümseme, arkasından 
•isli, gölgeli bir düşünce, nihayet ade
ta bir üziıntü .... 

- Yok ,öyle deme, dedi, tattaraval
li dünyanın en manalı oyunudur. 

Bemard Show'dan, Oscar Wilde'
den, Ahmed Haşimden sonra mahalle 
kahvesinde tavla oynıyan aylak ma
halle gencine kadar inen paradoks me
fakı, bu arkadaşı da sarmış mıydı? 

- Dünyanın en basit eğlencesine 
en ınanalı oyun deyişinden bir şey an
lanııyorum I Dedim. 

Arkadaşım: 

- Anlarsın, anlarsın, dedi, fakat 
bunun için sana hayatımın gizli bir ta
tafını anlatmam lazım gelir. 

••• 
- Monjer, ben çok genç yaşımda 

evlendim. Ben 20k genç oıauguma go-
re, o zaman, karımın ne kadar daha 
&enç olacağını tahmin edebilirsin. 

İlk evlendiğim zaman bütün arka
daşlarım bana : 

- Seni de kaybettik demek, dedi
ler, bizimle koşup tozan bir küheylan 
daha ev kedisi oldu. 

O zaman, bunu bana söyliyenler, 
lonra kendileri evlendikleri vakit 
dünyanın en sayılı kıhbıkları olmuş
lardır· fakat bana bu söz dokunmuştu. 
lien "~v kedisi", ben "kılıbık" ola
lnazdım. Evlenmiş, hem de çok genç, 
Çok güzel bir kadınla evlenmiş olmak
la beraber, bütün arkadaşlarım benim 
!le kadar "kazak., olduğumu anlaya
taklardı. Bu kafada olan bir delikanlı 
tlası! hareket eder? Artık orasını ta
lavvur edebilirsin. 

Eve geç gelmeler, içki alemleri, 
hatta ufak tefek maceralar, yani evli
likten önceki hayata devam ettim. 

karım toydu; hüsnü niyet sahibi idi. 
nen gözünde büyülü bir yer tutuyor
dum. Fakat ne de olsa bu sırıtan ala
ltaaızlık onun yumruk kadar kalbinde 
tittikçe ağırlaşan bir ukde oluyordu. 

Aklınca bunu bana belli de etmek 
iııterniyor, fakat durup dururken beş 
•ene önce ölen büyük annesinden, am
Casının geçen sene hastalanan kızın -
dan bahis açarak ağlıyor ,ağlıyordu. 

Biraz ben dışarıdaki hayattan bık
tığım, biraz 

0

da "kazak" hk arkadaşla
~1ın birer birer dünya evine girerek 
1deaı birer "kılıbık" hayatı sürmeğe 
başladıkları için artık bu hovardalık • 
t:1n vaz geçmiş, tam sadık bir koca ha
lınde hayatımı ve gönlümü sadece evi
~e vermiştim. Fakat tahtaya bir defa 
Çıvi saplanmıştı. Onu oradan söksem 
de gene yeri kalacaktt: 

it Artık toyluktan yavaş yavaş çıkan 
. arını, "Hanyayı, Konyayı., anladıkça 
~~ günlerde gösterdiği sessiz tevek • 
lt lılü, teslimiyeti bırakıyor ve bana, bu 

adar uslu, bu kadar eve bağlı bulun
tnarna rağmen, eski hesablardan tut -
t~ruyor, sineğin ebesine kadar her şe
~1 soruyordu. 

karı koca arasındaki konuşma mev
~~larının üçte ikisini bu bahisler teş • 
ıl ediyordu. Ona teminat veriyor-

duın. Ona bütün mantıknnı harcaya
tak kendisinden başka hiç kimse ile a

!~aın bulunmadığına dair deliller ge
lt rıyordum. Fakat kıskançlık denilen 

Urda nıantık il§cı tesir eder mi ? 

d Gençtim ,yakışıklı idim. Bir defa 
da, haklı, haksız, adım çapkına, hovar
aya çıkmıştı. Bir gUn bir vapur geç 

Ya.zan: Toplu iğne 
gelsem, bir gün iıkel kahvesinde bir 
arkadaşla görüşüp yarım saat gecik
sem bizim evde kızılca kıyamet kopu
yor, karım gene ağlıyor: fakat bu se -
fer, büyük annesinin yıllarca önceki 
ölümünü bahane ederek değil, doğru
dan doğruya sebebini söyliyerek ve 
bana bir akşamımı zehir ederek ağlı
yordu. 

- Aman karıcığım, iyisin, hoşsun; 
fakat bu kıskançlığın beni bitiriyor. 

Bu cümle, aile operamızın nakara
tı halinde idi. 

••• 
Yılların elektrikten daha ıüratli 

yürüyeceğini insan önceden ne bilsin 1 
İşte şimdi evlenmemizin üzerinden 
yıllar geçti. Ben saçlarım ağarmış, göz 
kenarlarım kırışmıştır. O kadar ki 
bundan beş sene evelki resimlerime 
bakarken yadırgıyorum. 

Halbuki benden genç olan, vücudu
nu, tenasübünü, endamını da çok iyi 
muhafaz eden karım, asıl şimdi genç 
kadın halindedir. 

Hele o sessiz, sadasız, allıksız, pud
rasız eski ev kızı, şimdi, en iyi giyi
nen, en iyi süslenen, en iyi danseden 
ve eline aldığı her hangi bir bahis ü -
zerinde tatlı tatlı konuşan bir bayan 
oldÜ. 

Şimdi de onu ben kıskanxyoruın ve 
kıskandığımı göstermemek için ken· 
dimi öldüre öldüre, utana utana kıs
kanıyorum. 

••• 
Nasıl tattaravalli gibi değil mi? Fa

kat bizimki iki hareketli bir tattara
valli oldu; bundan sonra bir üçüncü 
harekete imkin yok, baksana şu saçla
rıma, şu yüzüme .•• 

Ağır cezada 

Bir katil hapse 
mahkum oldu 

Bundan iki sene eve! Keskinde 
bir cinayet olmuş, Karacaali köyün
den bir genç öldürülmüştü. 

Bir haziran akşamı ömer oğlu Ta
hir kahveden saat 11 sıralarında evi· 
ne dönerken aynı köyden Seyid oğlu 
Bekir bir dedikodudan müteessir ola
rak Tabirin önüne çıkmıştır. Bıçağı
nı çekerek Tabirin üzerine atılmış ve 
bıçağını göğsüne saplıyarak zavallı 
genci öldürmüştür. 

Sebeb de: hiç denecek bir dediko-
dudan ibaret. . 

Dün ağır ceza mahkemesi, o za· 
ınandan beri devam eden bu dava 
hakkında kararını vermiş, Bekiri 12,5 
sene hapse ve 1000 lira para tazmina
tına nıahkQm etmiştir. 

Kasden işlenen bu cürmün türk 
ceza kanununda karşılığı 15 sene ol
duğu halde katilin yaşı 21 den kü
çük olması 2 sene 6 ay istifade et
mesine sebeb olmuştur. 

Ölüme sebebiyet davası 
Haymananın Baltalin köyünden 

Salih oğlu Hamza ile aynı köyden 
Hüseyin arasında bir kavga çıkmış 

ve Hamza attığı taşla Hüseyinin ölü
müne sebebiyet vermişti. Dün ağır 
ceza mahkemesi kasden yapılmamış o
lan bu cinayetin faili Hamzayı 5 sene 
hapse mahkum etmiştir. 

Çapraz kelimeler 

1 
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Soldan ıaia ve yukarıdan apiıya: 

1- Karadeniz sahilinde bir vilayetimiz 
2- Gece gökte parlar - Arı: - At ayak ka-

bısı 
3- Uzak - Farsça yüz 
4. Cevizle yapılır, salatalara konur 
;. Anason cevheri 
- Şube - Tabaka 
• Dokuzdan sonra gelen sayı - Büy{ik tat 
• JCınnııı diıli bir yemiı • Sandal 
9. Türkiyenin en güzel pzetesl 

ULUS -9-

.. .. 1 

h••• 

1
. 
.. Andaç . . 

TAYYARE POSTALARI 

Ankaradan kalkıı 14.10 
İstanbula vanı: 15.00 
İstanbuldan kalkıı 10.00 
Ankaraya varıı 11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar ı lıtanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez 
Salı Ankara " 
Çar:ıamba Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Perıcmbe Halk ve Sakarya • 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeni~chlr ec.leri 

HALK ve YENt SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergiln 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi rtınlerlnden ba~ka 
HALK sinemasında bergUn H a 1 k 
matlneleriı 12.15 

Film detiıme ailıılerl: Paıarteıl ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ııehlr: 1023. 1024. - Şebirleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Anza Me
murlutu: 1846. - MeaaJerl Şehir Anba
rı: 3705. - Tabi Telefon numaralan: 
Zincirlicaıni elvan: 2545, 1050, 11516. -
Samanpuan civan: 2805, 3259. - Yeni-

ıebir ,Havuzbaıı Bizim takıl: 2323 -
Havuzbaıı: 33510. 

OTOBUSLERlN t l 1ı: ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Alı:aam 
İlk Son 

sefer ı; efe r 
Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dereden Ulus M. na 

Uluı 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 Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlilı:'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. da 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.30 
7.10 23.30 

7.30 20.00 
8.00 20.30 

6.00 21.00 
6.30 21.30 

5.30 20.30 
7.00 21.00 

7.00 20.30 
7.00 20.30 

6.30 

As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 

S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazan'na - 9.45 

Yeniıehir, İstasyon ve Bakanlılı:Iara 
her aaatı beı geçe muntuaın seferler 
"ardır. Pazar günleri ilk seferler birer 
saat sonra baıılar. 

POSTA SAATLERİ 

Posta saat 19 a kadar 1atanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlil 18 e kadardır • 
Tayyare postası 13 e kadar mcktub alır. 

TREN SAA TLERl 
Haydarpa§aya : Her sabah 8.20, her 

akaam ısı.ıs ve 19.45 
de (Salı, perıembe, cu
martesi Toros sürat). 

Samıun hattına : Her~ Sl.35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Her,iin 9.40 
Zonculdalı: battı : Hergiin 15.00 
Kırıkkaleye rayotobilı 16.05 

GÜNLÜK: 

Arabi -1356 
20 Şevval 

S. D. 
Güneı 7 24 

Ruınt -1353 
Birinci kinun 12 

S. D. 
Alı:ıam 16 45 ---

5 Kuruıla 

Aç bir çocuğa sıcak 

yemek verebilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu her sene 

olduğu gibi, bu sene de Ankara ilk 
okullarındaki zayıf ve kimsesiz (505) 
çocuğa ııcak öğle yemeği vermekte
dir. Bir çocuğun bir günlük yemeği 
beş kuruş tutmaktadır. Her vatandaş 
kuruma beş kuruş vermek suretiyle 
yoksul bir yavruyu sevindirmek im
kanını bulabilir. 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmi! fekli 

Sakal ve surat 
iki kiti arasında : 
- Bir zaman benim ıizinki 

gibi .akalan vardı. Fakat su
ratımı ne kadar çirkinleıtirdi
ğini anlayınca traı ettim • 

- Benim de bir zaman ai
zinki gibi bir ıuratan ~ardı; 

Japonyanın asabiyeti umumi 
bir harbe yol açabilir 

Geniş halk tabakaları, harici vazi-
yetin günden gUne v!himleştiğini ---- Yazan: .................. 1 farketmek istemiyorlar. 

Bu satırları yazarken yalnız, herke
sin bildiği ve tefsir ettiği Avrupa va
ziyetini düşünüyor değilim, bilhassa 
Çin-Japon harbinin muhtemel netice
lerini gözetiyorum. 

Japonlar Şangh.ayı zapdetmişler. 
Bu h!disenin ehemiyeti farkediliyor 
mu? 

Bir kaç ay içinde Japonya bütün 
Şimali Çini, 80 milyon nüfusa sahih 
bütün bir ülkeyi fethetmiş, üç mühim 
şehir işgal etmiştir : Pekin, Şanghay, 
Nankin. Kimse ağzını açmıyor, kimse 
protesto etmiyor. Medeniyetin başın 
da bulunan büyük devletler : Fransa, 
İngiltere, Birleşik devletler, susuyar
lar. 

Halbuki Çin milletler cemiyetinin 
azasıdır. Hatta bu cemiyetin konsey 
azalığına da intihap edilmiştir, ve 
Fransanm bütün sulhçu halkı, paktın 
16 mcı maddesiyle 17 inci maddenin 
3 üncü paragrafinin ne olduğunu sor
mak hakkına maliktir . 

Yarın Hitlerin kıtaları Strazburga 
girerlerse, milletler cemiyeti uyku
sundan uyanacak mıdır ? Paktın hü
kümleri tatbik edilecek midir? Bel
ki, çünkü Versay muahedesi çiğnen
miş olacaktır; bununla beraber bun
dan şüphe etmek te hakkımızdır, çün
kü 7 mart 1936 da Versay muahedesi 
çiğnendiği zaman kimse protesto et
memiştir, ne milletler cemiyeti, ne 
de .... Fransa 1 

Bugün Fransız kamoyu şöyle düşü
nilyor : Uzak Şark meselelerine mü
dahale etmemize sebeb yoktur. Pek 
lUA. Mançuriye alflka göstermedik, 
Pekin, Şangbay ve Nankine karşı da 

Leon Arşembo 1 
L 'iJvr'Jen İ ....... ' .............. "'." .. ' .................... .i 

Her şey, Japonyanın arzusuna bağ
lıdır. Ve Japonya, devamını düşün
memiş olduğu bir harbi süratle bitir
mekten başka bir şey düşünec"k hal
de değildir. 

Bugün sulh için en korkulacak şey, 
Japonyanın bu zaafı, bu Asabiyetidir. 

Almanya 
İyi bir istikbal 

B. Çemberlayının nutkundan bahse
den Korrespondenz Diplomatik di
yor ki : 

''B. Çemberlayn, müsbet meselelere 
dokunmaktan kaçınmış ise de buna 
mukabil, İngileterenin Avrupada en 
iyi bir işbirliğine varmak için halen 
Alman düşüncesinin esaslarına aid 
malUmata malik bulunduğunu bildir
miştir ki bu da bir terakkidir. lyi bir 
istikbal hazırlamak hususunda İngi
liz Başvekilinin söylediği sözlerde, 
tavzih yolunda faydalı telakki edile
bilir. 

Çemberlayn çok haklı olarak, iki 
tarafli anlaşmalarla ihtilafların halle
dilebileceğini ve emniyet ve itimada 
varılabileceğini de tebarüz ettirmiş

tir. Alman hükumeti de ayni zaman
da gazetelerin muzmer niyetli neşri 
yatından tevakki etmesinin doğru o
lacağı düşüncesindedir. 

Ç-emberlayn'ın realizmi 
alftkası.z kalabiliriz. Bize deniliyor Çemberlayının realizmi, Cenevre 
ki, büyük devletlerle mesele çıkarmak siyasetinin yeniden faal bir hale ge
JaJ>onyanm i.Jine gelmez; fakat, öte tirilmesini isteyen muhalefet liderle
yandan, onlarla an aşmaya da yanaş- rine verdiği cevabta da en iyi ifade
mıyor. Kolonizasyon meselesinin Ja- sini vermiş bulunmaktadır. Müşterek 
pon halk yığınları arasında ne kadar hedefin, müşküllerin kuvvete mUra
ihtirash alakalara meydan verdiğini caat edilmeksizin halli teşkil etme
de hesaba katmak Hizımdır. Rejimi sini istiyorsa evveli milletler ara
sağlamlaştmnak için bir fesih harbine sında dostane ve açık görüşmelerin 
girişildiği zaman bir hayal kırılışı u- pek muhtemel olarak endişeleri ata
yandırmak tehlikelidir. Fransız-lngi- cak bir vaziyet yaratacağı kanaatin
liz tavassutiyle uzlaşma imkanı bul- de ise, Almanya, bu noktai nazara 
mak ihtimali, Japonyanın gayretleri tamamiyle iftirik eylemektedir. 
arttığı nisbette azalmaktadır. 

Bütün bu sebebler dolayısiyle, Çin Fransa 
meselesi vahimdir. Japonya zaferleri-
ne rağmen, yalnız kalırsa daha uzun 
zaman kati bir neticeye varamaz. Fa
kat ihtilatlar meydana çıkarsa her 
şey değişebilir. Garbte İngiltere ve 
Fransa karşı koydukça her şey deği
şebilir. Japonya Almanya ve İtalya 
ile sıkı bir rabıta tesis etmiştir. Şek
len antikomünist, fakat esasında em
peryalist olan ayni pakt bu üç devle 
ti birleştirmektedir. Almanya ve İtal
ya, Çinde, manen Japonyanın yanın
dadırlar. İhtilaflar yaratmak Japon
yanm menfaati icabıdır. Ve bufilnkü 
vaziyette, Fransanın Çinde, Hindi 
Çinide ve Pasifikteki menfaatleri do
layısiyle, ittifakların tesiriyle bir u
mumi harbe müncer olacak hadisele
rin zuhuru imkansız değildir. 

Teruel'in zabtımlan sonra 

Populer gazetesinde Löru, Teruel'
in İspanyol cumhuriyetçileri tarafın
dan zabtı münasebetiyle, diyor ki : 

"Bu zaferin, iztirab çekmiş olan 
halk ve muhariblerin kuvvei manevi
yesi üzerinde muhakkak bir tesiri o-
lacaktır. Bu, bulutlar arasından ümid
li ufukların görülmesine imkan veren 
bir ışıktır. Ayni zamanda bu zafer, 
demokratlara, işçilere ve sosyalistle
re, kendi hürriyetlerini ve bizim hür
riyetlerimizi müdafaa için dün Te
ruel'e giren orduyu yaratmış olan 
millete bütün kuvvetleriyle yardım 
vazifesini ortaya çıkarmaktadır. 

La Repüblik yazıyor : 
"Teruel'in zabtı, Barselon kampın 

da şimdiye kadar bu tarafta eksik o
lan harb azmi ve kurmaylık bilgisini 
meydana çıkarmaktadır. 

Derin aksiiJiimcJlcr 

Övr gazetesinde Tabui, şu satırla
rı yazıyor : 

Teurel'in zabtının Berlinde hasıl 
ettiği aksülamel askeri mahfillerde 
pek derin olmuştur. Her şeyden evvel 
iyi bir askeri tekniği takdir ve buna 
hayran olan Almanlar, ilk defa ola
rak bir taarruzun saatinde yapıldığı
nı ve her şeyin, umumi harbte fran-

sız cephesinde olduğu gibi, önceden 
tesbit edilen bir program dairesinde 
cereyan ettiğini teslime mecbur kal
mışlardır. 

Panay işini diplomasi yoluyla 
halletmeli 

Çin-Japon anlaşmazlığı hakkında 
Petıt Jurnal gazet si yazıyor : 

"Bir deniz mimayişinin tesiri ne o
lacağı pek iyi anlaşılamıyor. Olsa ol· 
sa j apon tanrik!i ilerini milli şeref 

şampıyonu yapmak olacaktır. Fanta
zilere nihayet vererek sağduyuya 
dönmek ve matbuatta münakaşalat 

yerine Panay işinin hallini diploma· 
siye bırakmak zamanı belki gelmİ.§ 
tir.,, 

Diiııya iizcrine çöken 
ilk tehlike 

Eko dö Pari de Pertinaks ezcümle 
diyor ki : 
'"Amerikanın kendisine karşı hare

kete geçmemesi Japonyanın büyük 
menfaati iktizasındandır. Gerçi mu
azzam menbalarmı seferber etmeleri 
için Amerikalıların çok zamana ihti
yaçları olacaktır, fakat Amerika u
zun müddetli bir teşebbüse girişmek 
kabiliyetine maliktir. İşte Uzak Şark 
hadiseleri yüzünden dünya il.zerine 
çöken ilk tehlike budur ve Amerika 
elebaşı olunca da İngilterenin yapa
cağı ancak onun misaline uymak ola
caktır. 

İngiltere 
B. Çcnıbcrlayn'nı nutku 

etrafında 

Gazeteler, bilhassa Başvekil tara• 
fmdan avam kamarasında yapılan be· 
yanatı mevzuu bahsediyorlar. 

Taymis gazetesi diyor ki : Uzak 
Şarktaki nazik vaziyet ve Avrupanın 
teskini yolundaki gayretler hususun 
da biç kimse ne Çemberlayndan ne 
de Edenden bu kadar açık beyanat 
beklemiyordu. Çemberlayn tarafın· 
dan Lord Halifaksın Almanya ziyare· 
ti hakkında söylenen sözler siyasi be· 
yanat mahiyetini almaktadır. 

Gazetelerin itidallı neşriyatta bu
lunması hakkında Başvekilin yaptığı 
davete gelince, efkarı umumiyenin 
kendisine tmamiyle muzahir olacağı· 
na emniyet edebilir.,, 

''Attlee'nin beyanatı 
mevsimsizdir'' 

Deyli Telcgraf, şöyle yazıyor ı 
"Muhalefet partisi reisi Attlee'nin a• 
vam kamarasındaki beyanatı çok mev· 
simsiz olmuştur. Bununla beraber ya
pılan müzakereler İngiliz siyasetinin 
hedefleri hususunda tam ibir ittifak 
mevcud olduğunu müşahede etmek 
fırsatını vermiştir. Uzak Şark vazi· 
yeti hakkında İngiliz-Amerikan mü
zakerelerine dair Edenin yaptığı be 
yanat memleket efkarı umumiyesi ta
rafından memnuniyetle karşılanacak-
tır.,. 

Nutuk etrafında tcııkidlcr 
Deyli Herald ise, bilakis Başvekile 

şiddetle hücum etmekte ve bilhassa 
nutkunun milletler cemiyetine aid o
lan kısmını tenkid etmektedir. 

Niuz Kronik İngiliz dış politikası
na Deyli Herald'dan daha şiddetli hü
cum etmekte ve bu politikanın bekle
nilen muvaffakiyeti vermediğini yaz
maktadır. Bu gazete İngiltere tara
fından son altı sene içinde takib edi
len siyasetin bütün İngiliz dostlarını 
inkisarı hayale sevk ettiğini ehcmi
yetle kaydetmektedir. 

Deyli Mayıl gazetesi de şöyle ya
zıyor : Uzak Şarkta vaziyeti düzelt 
mek için bundan sonra atılacak ilk 
adım Japonyaya aiddir. AH'ikadar iki 
taraf arasında doğrudan doğruya mü
zakereler yapılacak ise, İngiltere hü
kiimeti ihtilafın hallini kolaylaştır
mak için diğer devletlerle mutabık 
kalmağa amadedir . ., 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

İZMİR Enternasyonal Fuarına 
----- ------

Beyaz oynar ve kazanır 
Beyazlar: Karalar: 
1) Şah eS 1) Vezir b5 
2) Ruh d3 2) Şah c4 
3) Fil hS 3) Piyade b4, bb, be, 
4) Piyade c2, d2 c6, dSı 

fakat ne kadar çi~kin .olduğu-
mu anlayınca sakal koyuverdim. 

Hazırlanınız 

20 agustos 20 eylul 
1938 

---- ------ ------ --------- ------------ ---
3-7041 ----

~llllllllllllllllllrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrr:' 
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aş ve iş ağrısı ıstırabların 

en müthişidir. 
AN KARA PALAS 

Y ılgecesi eğlenceleri 
Bedell peıln verilmlyen yerler 

En şiddetli dit ağrılarını 
dindirir. 

tutulmuı sayllmaı 3-7155 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz 
3--6955 

Serveti fünun 
1891 UYANIŞ 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitabevidir. Se· 
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruş 3-7165 ŞEHiR LOKANTASI 

;!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
1938 Ydbaşı - Meıhur JANOSSY orkes-

- -- ------- Hava kurumu büyük piyangosu 
------- tro devam ediyor. 
-- ----------- Büyük ikramiyesi 
----------- Karpiç 

3- 7178 

- ---
) ------- r ----

• 
ıra 

----------

--

- --::: Aynen 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 30.ooo,=: 
:=20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) liralık ikc 
:=adet mükafat vardır. = - -- or ---- -- -: Biletler: 2,5 5 ve 10 liraaır. ~ 

Ke.§İde Yılba_şı gecesi yapıJncakhr 

- -= Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 3-7163 =: 

Size inci 
kokulu 

gibi di le 
bir ağız 

ve 
temin 

üzel 
eder 

-:::;; 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fr 1 . . ;: ; . 1 3--6399. 

: '.· f stonbul Deniz Lv.· A. 
59 kalem eczayı 
tıbbiye alınacak 

M. M. Veki.leti Deniz Merkez Sa
tın Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 1500 li
ra olan 59 kalem eczayı tıbbiyenin 
açık eksiltme ile münakasası 5. 1. 938 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 
14 de Ankarada Vekalet binasındaki 
komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün münakasaya iştirak e
deceklerin de mezkfıı gün ve saatte 
112/50 liralık teminat mektupları ve 
kanuni belgeleriyle komisyonumuza 
müracaatları. (4590) 3-7079 

Sığır, kuzu, koyun· eti ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Kom.is- yonundan: 

Cinsi Miktarı 

Tahmin edilen 
bedeli 
Kuruş 

Sığır eti 69768 kilo 32 
Kuzucti 28000 kilo 43 
Koyun eti 14229 kilo 43 

. 
I• 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kuruş 

3036 . 38 

1 - Yukarda dns ve miktarları ile birer kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem et, 8 - ikinci lcanun - 938 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat 11,5 da kapalı zarf usuliyle alınmak üı:ere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu üç kalem ete aid şartname 203 kuruş mukabilinde komisyondan her
gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
pasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(4659) 3-7157 

Gayri menkullerin mülkiyet ihalesi 
Ankara Defterdarlığından 

Mahallesi Sokağı Cinsi 

Misakı Milli Tahrirciler Ahşap e" 
,, 
,. 
.. 
,, 

Yeğenbey 

Kızılelma 

İçkale 
* Doğanbey 
"'* Bozkurt 

İsmet paşa 
Yenice 

Hanardı 
" ,, 

Kardüşmez ,, 
Tapucular ,, 
Daracık ,,. 
Pazaryokuşu ., 
Mektep Kilise 

., Ahşap ev 
Çankırı Ahşap ev 
caddesi ve dükkan 

.. Arsa 
Namazg~ıı ,, 

,, ,, 
Lakafoz Bağ 
"'** Kubbeli Bağ 

* 1/8 Hissesi satılacaktır. 
** 555/15360 Hisessi satılacaktır. 

Mevkii veya 
Miktarı Metruke 
M.2 N. 

95 
53 

130 
119 
212 
120 
87 

444 
292 

928 
281 
102,5 
157 

2120 
5514 

117 
118 
124 
128 
144 
167 
247 
311 
445 

323 

Kapı 

N. 

13 
22 
67 
20 
6 
3 

11 
28 

Vergi 
N. 

223/7 
256/9 

269/10 
245/6 

215/14 
67/1 
39/6 

33/22 
13/4632 

7/8/87,89 
2/34 
23/4 

15/1 
16 

Ada Parsel Muhammen Dipozit 
N. N. Lira Kr. Lira Kr. 

167 37 
167 32 
168 7 
168 21 
175 16 
225 1 
402 10 
493 24 
290 20 

72 7 
13 14 

218 1 

" " 

1200 00 
3000 00 
4200 00 
6000 00 
2000 00 
2400 00 
1200 00 
2400 00 
690 00 

150 00 
843 00 
512 00 
785 00 
318 00 
600 00 

90 00 
225 00 
315 00 
450 00 
150 00 
180 00 
90 00 

180 00 
51 75 

11 25 
63 25 
38 40 
58 90 
23 85 
45 00 

*** Bedeli sekiz sene sekiz taksitte istifa onınacaKcır. 
Kubbeli mevkiinde bağın hududu: Şarkan kasap Bedros, garben yol, şimal en Eğinli Kımıs, cenuben terzi 

Petir. 
Lakafos mevkiindeki bağın hududu: Demirci Kaşif karısı Azime, ekmekçi deli Mehmet, Çiğdem oğlu 

Art in. 
Diğer ev ve arsaların hududu: Pta nına göredir. 
1 - Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 27· 12-937 pazartesi günü saat 15 de ya· 

pılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. Ev ve arsaları gö 
rmek isti yenler ihale gününden evet defterdarlık milli emlak müdürlüğü ne müracaatları. Ve taliplerin ihale 
gününden evvel hizalarında yazılı di pozitlerin defterdarlık veznesine yatırmaları. 

2 - 6000 lira bedeli muhammenli evin artırması kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. Taliplerin teklif mek 
tuplarmı saat 14 den 14,30 kadar defterdarlık satış komisyonu reisliğine vermeleri ve ihale saatında sözü ge-
utıı-ewunınq Jıztıq -epu0Mı!wo11 ua5 ilan olunur. (4446) 3-6787 

:: · ... ·. Vilayetler . .. 

Pavyon • 
ınşası 

Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 
1 - (34230) lira (92) kuruş keşif 

bedelli Diyarbakır lise pavyonu in
şaatıdır. 

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

namesi 
D - Bayındırlık ve yapı işleri 

genel ve fenni şartnameleri 
E - Bu evrak Nafıa dairesinde 

görülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu iş 25-12-1937 cumartesi 

günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2567) lira (32) kuruşluk muvakkat 
teminat vermek ve aşağıdaki vesika· 
ları ibraz etmek Uizımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 
inşaat müteahhitlik vesikası. 

B - 937 yılına aid ticaret odası 
vesikasr. 

5 - Taliplerin cumartesi ihale 
saatından bir saat evvel komisyon re
isliğine makbuz mukabili vermeleri 
postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(4508) 3--6868 
Parke yol yaptırılacak 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Divan yolunun asfalt dörtyol 

ağzından - yazlık sinema önüne kadar 
olan kısmının parkeye tahvil inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bedeli keşfi (7745,56) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (580,54) 

liradır. 

4 - İhalesi 1938 senesi şubatın 
3 üncü perşembe günü saat onbeşde 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Proje ve şartnameler fen mü
dürlüğündedir. İsteyenler oradan 
dört kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale tarihinden 
bir hafta evveline kadar Belediye en
cümenine müracaatla bu işin ehli ol
duklarına dair ehliyet vesikası alma
ları lizımdır. 

7 - Teklif mektuplarının 3-2-938 
perşembe günü saat 12 ye kadar ka
bul olunacağı ilan olunur. 3-7085 

Günde yalnız bir defa 
• 

Diş macnnu ile dişlerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7 ,S· dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 

3 - 6813 

.:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

§ BALIK Y AGI 1 
§ Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması -

Sırasında Sakarya Eczanesi. ------"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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I• OOrt •~~~~~:. 

Bir defa için 30 kuruı 
İki defa iırin 50 kuruı 
Uç defa iırin 70 kuruıı 
Dört defa için 80 kuruıı alınır. 
Devamlı küçük ilrıniarm her defası 
iırin 10 kuruıı alınır. Meseıa 10 defa 
nesredilecek bir ilan iırin 140 kuru11 
alınacaktır. 

Bir lı:olaylılt olmak üzere, her satır, 
kelime aralanndaki bosluklar müstes- • 

na 30 harf itibar edilmiııtir. Bir küçük 
ilan ızo harften ibaret olmalıdır. 

ı 
Dört satırdan fazla her 1>atır iısin ay-

''~:~.~':~.:~~. ~ı.ı~::: ....................... ' 
Satılık : 

Çok mühim bir fıraat - Çocuk 
sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya
nında, asfalt üzerinde, müstakil iki 
daireli su, hava gazı, elektrik tesisat
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

MOTOSiKLET - Asri kovanlar 
anlarla, bir beygir elektrik motoru, 
baskül ucuz satılıktırlar. Telgaz, Aziz 
Alpaut. 3-7139 

Satılık arazi - Yeni yapılacak 
meclis civarında Yukarı Ayrancıda 
kırk dönüm bağ arazisi ucuz satılık· 
tır. Tel. 2036 3-6951 

Sablık - İsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar
tıman ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

Kiralık : 

Kiralık Çok Ucuz Daireler - ?l.J
tepede 2 oda 1 hollü, 5 oda 1 hollü, ~ 
re: Görmek için İmalatıharbiye evJCI" 
civan Bakkal Ramize müracaat. ~ 
nuşmak için Ulus ilan memurluğuna. 

3-6935 
Kiralık Ev - İzmir caddesiııdl 

geniş bahçe içinde ayrı antreli iki 4' 
ire. Bütün konforu havi ... 

Müracaat. Telefon: 3880. 3-71' 
Kaloriferli 6 odalı daire chvcnf 

atla kiralıktır. Çankaya caddesi sili 
köşk karşısı No. 49 şekerci Hacı '1Jr 
kire müracaat. Tel. 3050 3-7029 

Kiralık oda - Y enişehirde Bakal" 
lıklar caddesinde her türlü konfotd 
haiz bir apartıman dairesinde bir °" 
bir bayan için kiralıktır. Ecnebiler ter 
cih olunur. Kızılay genel merkezi iri' 
ptcısı Kamil Ayana müracaat. 3-71sf 

Kiralık aparbman daireleri - 'fr 
nişehirde İsmet lnönü caddesinde e~ 
postahane yanında yeni yapılan apat'. 
bmanda her türlü konforu havi dö~ 
oda ve ayrıca holü olan daireler kiral~ 
tır. Kapıcıya müracaat edilmesi -71"" 

Kiralık büyük bir oda aranıyor / 
Y enişehirde, jimnastik ve dans de" 
için büyük bir oda aranmaktadır. 'Po' 
ta kutusu 1046. 3-7143 / 

lş Anyanlnr : 

Dans dersleri - Diplomalı 1>i' 
profesör Bayan beden terbiyesi (~ 
tür fizik) ve modern dans dersi~~ 
vermektedir. Dersler toplu, hu~ 
olduğu gibi aile nezdinde de ka~ 
olunur. Yenişehir posta kutusu ~ 

3-..,.:....-' 

SEFALIN 
Baş 

ve 
diş 
Ağrıları 

Niçin ıatırab çekiyorsunuz? 

Ba§ınız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 
alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını isteyiniz. 

3-7170 



24 - 12 - 1937 

kitab bastırllacak 
Baıvekalet latatiatik Genel Direk· 

~rlü~ü Artbrma, eksiltme ve ihale 
~rnısyonundan: 

1 - 300 - 500 sayfa tahmin olunan 
tenel nüfus sayımının memleket iti
bariyle umumi neticelerini gösteren 
Sooo adet kitabın kapalı zarf usuliyle 
ekıiltmesinde talib çıkmadığı için 
Pazarlıkla eksiltme ve ihale yapıla
Clktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltme kanun sani 
193g ayının 7 inci cuma günü saat 
15.30 da umum müdürlük binasında 
toplanacak olan komisyonda açıla· 
Clktır. 

3 - Nilmune dairede görülecektir. 
krtname komisyon katibliğinden be
delsiz olarak istenebilir. 

(4654) 3-7156 

. Demiryolları · 
Lokomotif tender ve vagon 

hanrlajları lıakkmda 

D. D. Yolları sabn alma komisyo -
1'tandan: 

Muhammen bedelleri, muvakkat 
teminatları ve eksiltme saatı aşağıda 
)'azılı lokomotif Tender ve Vagon 
bandajları 2-2-1938 çarşamba günü 
lrapah zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağı
da yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Na
fıa müteahhitlik vesikası ile teklif
lerini aynı gün saat 14 de kadar ko
lrıisyon reisliğine vermekt i lazımdır. 

Şartnameler 219 kuruşa Ankara 
'te Haydarpaşa veznelerinde satıl
ltıaktadır. 

lsrni 
l · Loko ve 

tender 
bandajları 

2 ·Vagon 
bandajı 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
Lira Lira saat 

43857 

96000 
(4591) 

3289) 
) 15 

6050) 
3-7049 

Çam telgraf dircbri alınacak 

D. D. Yollan SL Al. Ko. elan: 
İlk eksiltmesi feshedilen ve mu

hammen bedeli 5230 lira olan 2300 
•det çam telgraf direği 6. 1. 938 per
fembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
U:sunyıe l\.nkcuıu:ı .. lila• .. ı.ıu..eanCI• -

tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 292,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
ni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

tada malzeme daireainden, Haydarpa· 
lada tesellüm ve sevk şefliğinden, İz
ltıir ve Eskişehir mağazalarından da
iıtılmaktadır. ( 4642) 3-7127 

36 kalem evrakı matbua 
tahcttirilccck 

D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo
llllndan : 

Muhammen bedeli 5352 lira olan 36 
kalem evrakı matbua tab ettirilece
ğinden bunun eksiltmesi 5-1-938 çar
•amba günü aaat 15.30 da kapalı zarf 
lısuliyle Ankarada idare binasında ya
Pılacaktır. 

Bu işe girme kistiyenlerin 401.40 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun ta
~in ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
laat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
~ermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden ve Haydarpa-

Ankara Bel,ediyesi 
İki at ve iki beygir satılacaktır 

Ankara Belediye Reiıliğinden : 
Belediye temizlik direktörlüğüne 

aid iki at ve iki beygir lüzumuna bina
en satılacaktır. İsteklilerin 27.12.1937 
pazartesi günü saat tam sekizde Ak
köprüde mezbaha civarındaki hayvan 
pazarında teşekkül eden komisyona 
müracaatları. (4531) 3-6911 

730 metre murabbaı 
arsa satılık 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Yenişehirde 1054 üncü adada 

19 parselde 730 metre murabbaı arsa 
ya istekli çıkmadığından açık artır
ması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (3650) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her giln yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4 kanunusani 938 salı 
günü saat on buçukta Belediye encü
menine müracaatları. (4683) 3-7174 

Badana ve sıva . yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su terfi daireleriyle depo 

İdrostat binalarının bazı aksamının 
dahili sıva ve badanalarının tamirine 
istekli çıkmadığından açık eksiltme
si on gün uzatılmıştır. 

2 - Keşif bedeli (586,59) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (44) lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri k!llemine ve 
isteklilerin de 4 kanunusani 938 sah 
günü saat on buçukta Belediye encü
menine müracaatları. (4682) 3-7175 

· ·'. P. T. T. 
Postane çatısı ve su dereleri 

tamir edilecektir 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - Merkez postanesi çatısının ve 

su derelerinin tamiri ~çık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi 744 lira muvakkat 
teminatı 55 lira 80 kuruştur. 

3 - Şirtname her gün müdürlük 
kaleminde görülebilir. 

4 - İhale 27. 12. 937 pazartesi günü 
saat ıs te müdürlükte mUteıekkil ek· 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

S - Taliblerin nafıadan alacakları 
ehliyetname ve muvakkat teminat 
makbuzlarile komisyona müracaatları 
ilan olunur. (4570) 3 - 6977 

A. Levazım AmirliOi 

54 ton un alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

1 - Garnizon kıtaatının ihtiyacı 
olan 54 ton unun 29-11-937 günü ka
palı zarfla yapılan eksiltmesine talip 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmesi 27.12.937 pazartesi gUnU 
saat 14 de Polatlı askeri ıatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen r"Mrll"e nazaran 
ilk teminatı 446 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görUIGr. İıteklilerin ka
nuni vesikalarını havi teklif mektup· 
tarını belli gün ve saattan bir saat 
evveline kadar ~ ~i"yona vermeleri 

(4501) 3--6846 

Bir pavyon yaptırılacak 
fada mağaza şefliğinden dağıtılmak- An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

tadır. .. . 1 - Çatalcada gösterilecek mahal-
.Evrakı matbua orneklerı de aynı 

1 

de bir pavyon inşası kapalı zarfla i-
~erlerde görülebilir. halesi 27 /1. Kan./937 pazartesi günü 

(4599) 3-7051 '--------------

Küçük yol malzemesi, bulon 
ve vida ahnacak 

D. D. Yollan SL Al. Ko. dan: 

Yerlı ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 
lJı:i grup malzeme 7-2-1938 paz~rtesi g.ünü saat 15,30 dan itibaren sıra ile 
te kapalı zarf usulile Ankarada ıdare bınasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi ol
<3uğuna göre hizalarında yazılı muvak.kat teminat ile kanunun tayin ettiği 
~tsikaları ve Nafıa müteahhitlik vesıkası ve tekliflerini aynı gün saat 
li,30 a kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon reisliğine vermele
ri lazımdır. 

Şartnameler 190 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydar:-aşa veznelerin 
de &atılmaktadır. 

Grup İsim --1 8 kalem küçük yol 
malzemesi 

2 28 kalem muhtelif 
cins ve ebatta bulon 
ve vidalar 

Yerli Mala ait 
M uhamenMuvakkat 
bedeli teminat 

Lira Lira 

70.183,21 4.759,16 

Ecnebi mala ait 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

91.701,48 

38.716,84 
(4643) 

5.835,07 

2.903,16 
3-7126 

uı;us -lf-

saat 16 da Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 
lira 64 kuruş, ilk teminatı 2282 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev
vel komisyonda görillebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
Nafı" Vekaleti fen müdürlüklerinden 
alacakları ehliyet vesikalariyle bera· 
ber ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (4471) a-6845 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan ı 
1 - Kor. Birliklerinde Kırklareli, 

Vize, Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ, 
Malkara ve Çorlu garnizonları un ihti
yacı için 3400 ton buğday kırdmla
caktır. 

2 - Her garnizon için münakasaya 
ayrı ayrı girileceği gibi heyeti umumi
yesine de bir kişi girebilir. Şu kadar
ki her garnizon için ayrı ayrı fiat ver
mek şarttır. 

3 - İlk pey parası :. 
Lira 

Kırklareli için 1214 
Vlıe ,. 3~ 
Pınarhisar ., 581 
Al pullu ,. 285 
Tekirdağ ,, 350 
Malkara ,, 233 
Çorlu ,. 262 
4 - İhalesi 29.12.937 çarşamba günu 

saat 16 da talipler bir saat evvel ko
misyona teklif mektuplarını vermiş 
bulunacaklardır. 

5 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Lv. amirliği satın alma komisyonu ve 
Çorlu kor satın alma komisyonunda 
görebilirler. 

6 - Talib!er kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatte Çorluda 
kor. satın alma komisyonuna müracaat
ları. (4542) 3--6943 

Sade yağı alınacak 

:Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Zafranboluda piyade alayı için 
2700 kilo sade yağının açık eksiltme 
ile ihalesi 30.12.937 perşembe günü 
-·• ıo a -n ltı§Iada piyado •layı 
satın alma komisyonu binasında ya
pılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler 
pazardan gayri günlerde ve itaya ta· 
liplerin ihale günü vakti muayyenin· 
den bir saat evvel % 7,5 teminat ak· 
çesine ait evrakı mlisbf tesile komis· 
yona müracaatları. (4551) 3 - 6962 

350 ton un alınacak 
Ankara Levaz.an Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Üçüncü kolordu merkez bir· 

likleri ihtiyacı için 350 ton unun 
2. 11. 937 tarihindeki münakasasında 
talih zuhur etmediğinden yeniden 
kapalı zarf usuliyle 350 ton un alına
caktır. 

2 - İlk pey parası 3413 lira olup 
ihalesi 29. 12. 937 çarşamba günü sa
at 16 da Çorluda Kor. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve ,artnamesini görmek 
istiycnler Ankara Lv. Amirliği, İs
tanbul Lv. imirliği satın alma komis
yonunda ve Çorluda Kor satın alma 
komisyonunda görebilirler. Teklif 
mektubları ihale saatinden bir saaat 
evvel komisyona verilmiş olması la
zımdır. 

4 - Talihler kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatte Çorluda 
Kor satın alma komisyonuna müraca-
at eylemeleri (4541) 3-6942 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan: 

Aşağıda yazılı arpanın 15-12-937 
kapalı zarf eksiltmesinde talip çık
madığından bir ay içinde pazarlıkla 
Gazianteb askeri satın alma komis
yonunda pazarlığı yapılacaktır. Şart
namesi komisyonda görülür. 

İlk 
Mikdarı teminatı İhale 

Cinsi Kilo Lira Kr. günü 
Arpa 444,000 1375 28 Bir ay 

içinde 
(4673) 3-7173 

Sıhat bakanhğı 

Lôboratuvar armatörü 
ah nacak 

Merkez hıf zıasıhha müeaseseai 
satın alma komisyon reisliğinden : 

ı - Müessese yeni Uboratuvarı
na satın alınacak muhammen kıymeti 
(2000) lira olan 11 kalem laboratuvar 
armatörü 25-12-937 cumartesi günU 

saat 11,30 da açık eksiltmeye konmuş 
tur. 

2 - İstekli her zaman parasız 
şartname ve listesini müessese mu
hasebesinden alabilirler. 

3 - İsteklinin bu işle igtigal et
mesi ve ticaret odasında kayıtlı bu
lunması ve ayrıca 150 lira muvakkat 
teminatı hudud ve sahiller veznesine 
teslim ederek makbuzunun ibrazı la-
zımdır. (4478) 3-6850 

Çiçek a~ı tüpü alınacak 
Ankara merkez hıfzıssıhha mü • 

easeseıi aatın alma komisyon reisli
ğinden : 

1 - Milesseseye muhammen fiatı 
1848 lira olan çiçek aşı tüpü 25-12-

937 cumartcai günü saat 11 de açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliye şartnamesini para
sız müessese muhasibliğinden verilir. 

3 - İsteklinin bu iş ile i'tigal et
tiğini tevsik etmesi ve ayrıca 138 li
ra 60 kuruş muvakkat teminat verme-
si lizımdır. (4479) 3-6851 

ı· ·o·ıvanı .... muhase·baf'·ı .................................................... 
Memur alınacak 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 

Divanı Muhasebatta münhal bulu
nan 17,5 lira maaşlr üç katiplik için 
müsabaka ile memur alınacaktır. 

Kabul teraiti tunlardır: 
1 - En az orta tahsilini ikmal et

miş olmak. 
2 - Askerliğini bitirmlş olmak. 
3 - Yazı makinasile çabuk ve doğ

ru olarak yazı yazmak melekesi bu
lurunak. 

Bunda yapılacak imtihanda muvaf
fak olmayanlar ikinci imtihana ka
bul edilmezler. 

Yuı makinesile yazmakta muvaf-

fabrikalar umum mildürlilğü satın al
ma komisyonunca 11-1-938 salı günü 
saat on beıte kap~ı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parauz olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (675) lirayı havi 
teklif mektublarını mezkQr &Unde sa
at 14 de .kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vcuikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. · 

(4670) 3-7160 

Kültür bakanhOı 

Ücretli stajiyer 
ah nacak 

Kültür Bakanlığından: 

1 - Bazı kız enstitüleriyle akıam 
kız sanat okullarının moda-çiçek 
derslerine, yapılacak bir 11navdan 
sonra kazananlar arasından ücretle 
stajyer alınacaktır. 

2 - Sınav 3. 1. 1938 pazartesi gilnU 
saat 9,30 da İstanbul akşam kız sanat 
okulunda yapılacaktır. 

3 - Sınava girebilmek için : 
A) Kız enstitiilerinin birinden me· 

zun olmak, B) 20 yaşından küçük ol
mamak, C) Öğretmenliğe mani sıhhi 
ve bedeni bir noksanlığı olmadığını 
hükumet veya belediye doktorundan 
veya resmi hastahaneden verilen bir 
raporla tevıik etmek, D) İyi sanı ol
duğu polisçe verilecek bir vesika ile 
anlaşılmak, E) Bakanlıkça göate:i~e~ 
cek mahalde vazife kabul edecegını 
kendi yazı ve imzasiyle taahhüd et
mek. 

4 - tsteklilerin bir istida ve 3 Un
cü maddede yazılı vesikaları ile bir· 
tikte en çok 29. 12. 1937 akpmına ka
dar İstanbul killtUr direktörlUğUne 
müracaatları (4644) 3-7129 

fak olanlar tahriri ikinci bir imtiha- iki mütercim ah nacak 
na tibi tutulurlar. 

4 - Maaşlı devlet memuriyetine Kültür Balwılıfmdan ı 
ilk girecek olanlar namzet olarak alı- Bakanlığımız için bir Almanca bir 
nırlar. de İngilizce mütercimi alınacaktır. 

5 - Kadromw:un mUsaadesizliği Mütercimlerin her birine verilecek 
yüzünden ikmali tahsil için mektebe aylık ücret 200 liradır. 
dn.ma mU-.de edilmemekte oldu- . _ Milterclmlllo almac:aldarda aranan 
ğundan bu maksatla memuriyet tale- şartlar ıunlardır ı 
binde bulunulmamaaı icap eder. ı - TUrk olmak 

t§ - Yazı makinesile yazı imtihanı 2 - Memur olmak için li.ıım olan 
28-12-937 pazartesi günü saat 9,S da bütün prtları ~iz olmak 
Divanı Muhasebat binasında icra kı- 3 - Bakanlığımızda yapacatı mU-. 
lmacaktır. mak 

7 - İsteklilerin 27-12-937 pazar- tılrnaktadır. (4530) 3-6916 
tesi akşamına kadar bir kıt'a fotoğraf tercimlikten bafka bir vazifesi olma· 
ve hüviyet, sıhhat, tahsil, askerlik, 4 - Şimdiye kadar çalıftığı yerler· 
memur olanlar için memuriyet vesi- den aldığı hüsnü hal ve başarı bclge
kalarile birlikte arzuhal ile Divanı lerini göndermek 
Muhaaebat riyasetine müracaat etme- 5 - Ankarada bulunacaklar için 
teri lcab eder. Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fa-

Fazla izahat Divanı Muhasebat kültesinde İstanbulda bulunacaklar 
Zat itleri mUdUrlüğünden alınabilir. için de Üniversiteye bağlı yabancı 

(4662) 3-7142 Dil okulunda yapılacak imtihanı ka
zanmak 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci, Tornacı 
ve duvarcı 
ahnacaktır 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Küçük Yozgattaki fabrikamız için 
tesviyeci, tornacı ve birinci ve ikinci 
sınıf dıvarcı ustası alınacaktır. İstekli
lerden İstanbulda bulunanların Zeytin 
burnu fabrikauna Ankara ve civarın
dakilerin de yol paraları kendilerine 
aid olmak ve yapılacak denemede gös
terecekleri ehliyete göre takdir edile
cek gündelikle çalışmağı kabul edenle
rin istidelariyle birlikte doğruca Kü
çük Yozgat fabrikaaına müracatları. 

(4617) 3-7107 

23 kalem kasnak kayışı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden: 

Yukarıda yazılı şartları haiz olan
ların kendilerinden istenen belgeler 
ile birlikte 31. 12. ~37 tarihine ka
dar Bakanlığımıza Satvurmaları la
zımdır. 

Müracaat sahiblerl içinde yukarı
da yazılı şartları haiz olanlara imti
han günü ayrıca bildirilecektir. 

( 4578) 3-7005 

Bayındırlık Bakanf ıoı _. 

Adliye Vekaleti 
bi nası i nşaatı 

Nafıa Vekiletinct.nı 

1 - Eksiltmeye konulan ı,: Dev
let mahallesinde Emniyet abic:ksi ile 
gümrük ve inhisarlar vekaleti arasın
daki sahaya yapılacak olan Adliye ve
kaleti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 547,000 liradır. 

2 - Eksiltme 6.1.1938 perşembe gü
nü saat 15 de Nafia vekaleti yapı işle
ri umum müdürlüğü eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle ya-
pılacaktır. · 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 27 lira 35 kuruı bedel 
mukabilinde yapı itleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için is-

Vakıflar Umum Md. 

Uzun oluk değirmeni ve 
arsası satılacaktır 

Vakıflar Genel Direktörlüğündenı 

ı - Ankarada Hatıp çayı kena· 
rında uzun oluk değirmen ve arsası· 
nın mülkiyetinin satılması kapalı zarf 
usuliyle ve peşin par:ı ile artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Artırma müddeti 9 birinci ka
nun 937 gününden 7 ikinci kanun 938 
günUne kadar 30 gündür. 

3 - İhale 7 ikinci k!n11'1 938 gü
nüne tesaJUf eden cuma r,ünii saat 
16 da ikinc; vakıf apartımanında Va
kıflar Umum Müdürlüğü var1(1~t mü
dürlüğüm!'! y-ıpılacaktır. 

4 - İstekliler teminat' ınuvııkka
te olarak 525 lira vereceklerdiı. Bu 
teminat ya vakıflar veznesine mak· 
buz muk:ıbilinde yatırılmış naiııt ve
ya hükümetçe muteber bir bankadan 
alınmış mektup olacaktır. 

S - Teklif mektupları 7 ikinci 
kanun 938 cuma günü saat 15 şe ka
dar 3 üncü maddede yazılı mahaldeki 
ihale komisyon reisliğine verilmiş 
olacaktır. 

6 - Teklif mektuplarında şartna· 
menin tamamen okunup kabul edil
diği tasrih olunacaktır. 

7 - Satış şartnamesi Ankarada 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat 
müdürlüğüyle İstanbulda Vakıflar 
Başmüdilrlüğlinde bulundurulacaktır. 
İsteklilerin adı geçen müdilrlüklere 
müracaatları. (4488) 3-6887 

M. M. bakanlığı 

9360 çift yün çorap alınacali 

M. M. Vek&leti Satm Alma Komis
yonundan ı 

1- Müteahhid nam ve hesabına 
mübayaa edilecek ve beher çiftine bi
çilen ederi 35 kuruş 60 santimden 
9360 çift yün çorap açık eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - İlk teminat parası 250 liradır. 
3 - İhalesi 4. 2.kanun 938 salı gü

nü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve ıaatında M. M. V. satın al· 
ma komisyonunda hazır bulunmala
rL (4622) 3-7075 

Domuz sahlacak 
M. M. Vokileti Satm Alma Komia

yonundanı 

Etlikte serom qı evinde mcvcud liç 
büyük ve beı küçük dom~ arttırma 
suretiyle satılacaktır. 
Satı§ 28-12-937 salı günU Nat 10 da M. 
M. V. satın alma ko'da yapılacaktır. 
Görmek istiyenler her gUn Etlikte~ 
rom ve aşı evine aatıp girecekler mu
ayyen gün ve aatmda M.M.V. utınal· 
ma ko.na mUracaat et.inler • 

(4664) 3-7158 

Mahkemelerden · 
Sablrk tarla 

Siverek Sulh Hukuk Hüimliğinden ı 

Sivereğin Halilye M. den Ahme
tli Keziban oğlu Abbas ile kasabal 
mezkureden Cuma oğlu İsmail ve ar· 
kadaşlarının şayian mutaaarırf olduk
ları Sivereğin Yalangoz köyUnde va 
ki mah'.imel - hudud sulu ve susuz ol· 
mak üzere on be' parça tarlanın tak· 
simi kabil olmadığından bilmüzayede 
satılmasına Siverek Sulh hukuk mah
kemesince karar verilmit ve kararı 
mezkQr katiyet kespetmiş olduğun· 

dan tarihi ilandan 14-2. ci kanun 938 
cuma gününe müsadif saat 14 de tah· 
min edilen kıymetin yüzde yirmi be
şini bulmadığı takdirde birinci artır
mayı takip eden 29-2. ci kanun 938 
cumartesi aynı saatte son ve kati iha-
lesi yapılmak Uzere ıatılacafından 
bu gayri menkuller üzerinde bir hak 
iddia edenlerin tarihi ilindan itiba· 
ren yirmi gün içinde evrakı müabite· 
lerile Siverek sulh hukuk mahkeme-
sine müracaatları ve talip clanların 
yüzc:'e yedi hnçuk dipozito akçesini 
peşinen ve yahut mutt"ber bir kefil 
irae etmek ve bedeli ihaleyi akabi i-
haleyi tediye etmek ve rüsumu del
taliyesi müşteriye aid olmak üzere 
Siverek sulh h,ukuk hakimliğine mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

(4679) 3- 7176 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira o
lan 23 kalem kasnak kayıgı Ankara'da 
askeri fabrikalar umum mildürlüğü 
satın alma komisyonunca 11 - 1 - 938 
salı günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (337) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki veaaiklıc mezkur gün 
ve saatte komiayona müracaatları. 

teklilerin 25630 lira muvakkat teminat _:! 111111111111 11111111111111111111111111~ 
vermeleri ve nafia vekiletinden alın- E SARI ESiRLER E 

(4669) 3-7159 

150 ton Mazot 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlü-

ğünden: 

mıı yapı müteahhidliği vesikası ibraz : : 
etmesi ve yaptığı en büyük işin 150.000 E Paul Muni E 
liradan aşağı olmaması lizrmdır. : : 

5 - İsteklilerin teklif mektublumı ., ı11 111111111111111111111111111111 11111r 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine, 
makbuz mukabilinde vermeleri muk-
tazı dır. 

Zayiler . .-

Tehmin edilen bedeli (9000) lira Poatada olacak gecikmeler kabul e-

Zayi - Almış olduğum terhis tez· 
keremi kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hillrmil yoktur. Mehmet 

olan 150 ton mazot Ankara<Ja askeri dilmez. (454 .. ) 3--6996 Yerlikaya. 3-7179 



-12- 24. 12. 1937 

KiREÇLi SU: 
Sıhhatinizin düşmanıdır : 

Çok kireçli su, romatizmanın, böbrek ve karaciğer taşlarının, arterlose 
lerose, inkıbazın müvellididir. (Semaverlerde. çaydanhklarda, bardaklar
daki kireç tabakalarını tetkik ediniz.) 

Kireci alınmış su - Tatlısu 

G • • ı ı • v • • • n d • • ş d • Kireçli su, cildinizi, yüzünüzü tahriş eder. Saçlarınızı sertleştirir ve uz e 1 g 1 n 1z1 u m a n 1 1 r. vaktinden evvel sizi ihtiyar gösterir • • 
Kudretinizin düşmanıdır : 
Zevkinizin düşmanıdır : 
Paranızın düşmanıdır : 

Kireçli su, yemeklerde, banyoda, tuvalette ve çayda zamanınızı lüzum· 
suz yere bir misli fazla nahak yere ifgal eder. 

Kireçli su, çamaşırlarınızda fena koku yerleştirir, beyazlığını kaybet
tirir. Çaylarınızın, kahvelerinizin ve bütün meşrubatınızın koku ve renk· 
!erini bozar, yemeklerinizi çiy bırakır ve lezzetini bozar. 

Kaloriferlerinizi, kaynama kablarınızı ve çama,ırlarınızı vaktinden ev
vel çürütür. Mutfak ve kristal, nikel ve gümüJ takımlarınızı bozar, çizer, 
Fazla mahrukat, fazla sabun ve fazla zaman kaybeder. 

Rahatınız, zevkiniz, sıhhatiniz, iktısadmız için bir 
Sabit cihazler 
kalorif erlt•rde 

sanayide 

Portatif cihazler 
banyoda ve mutfakta • 

1 
15 liradan 125 liraya kadar 

Biitiin ma~raf ı: 20 sertlik derecesinde 1000 litre 
için yalnız 2 1 / 2 kuruştur. 

Kireçli su tasfiye cihazı almalısınız. 
Cihaz~r ve kudretleri 5 

sene için garantidir 
Kataloglarımız, miitehassıslarımız emirlerinize derhal gönderilir. Kon iiltasion ve su tahlilleri para~ız yapıhr. 

İdare merkezi: (İsviçreA. G. für WEBBOLITE) Tiirkiye ve şarkı karih sahihi imtiyazı: Galata, Voy'\loda Caddesi 
No. 40 - 42 Telefon : 44507, Posta kutusu 1094, 

Merkez şubesi: Ankara Bankalar caddesi. 
Satış yerleri: Ankara' da Vehhi Koç Ticaret evi ve Şark Mt·rk<•z Ecza deposu. 

MEMLEKETiN HER TARAFINHA SATIŞ YERLERi VARDIR. 

11111111 
ELEKTRIK.ı.FENER ve PILLE.RI 

E n 
ç o k 

d•yanır ve 
d•h• fazla ıtık • 

verir. Oüny•nın en 
iyileri olan Eveready 

pillerini iararla isteyiniz. 

8 O U A 1. A 8 I A A O E A 1. E A ve $si 

iSTANBUL AN&.<:A.RA. . j . iR 

3-7162 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --
~ŞEHiR LOKANT ASii - -- -
~ Yıl gecesinde masalar 28 ~ - -- -
~ ilk kanun 93 7 ye kadar~ - -- -
~ yemek ücreti vererek tu- ~ - -- --§ tulması rica olunur. ----- -- --1 Karpiç 1 - -- -5 Tel: 2038 §§ - .1-7177 -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Hediyelik eıyanızı 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz

mı kolaylaıtmr. 

İngiliz Kanzuk eczaneli 

~7169 

Kirahk ry1ağaza 
Cumhuriyet caddesinde Ser· 

gievi karşısında kain Belediye
ler Bankasının zemin katındaki 
iki kapılı, vitrinli, kalöriferli ve 
arkasında lavabolu iki ufak oda
yı havi muşamba döşeli büyük 
mağaza kiraya verilecektir. 

Talip olanların Belediyeler 
Bankasına müracaatları. 

3-7180 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane hastaneai niıaiye ıeriri· 

yatı aabık muavini 
Birinci ıınıf kadın hastalıkları ve 

doğum mütehus111 
Hergün öğl~en sonra Postahane 

:addesi Devrim ilk okulu karşı · 
;mda Esen apartımanında 7 numa 

rada hastalarını kabule başlamış
tır. relefon: 3549 3--6190 

~] 
imtiyaz sahibi ve Ba~muharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumt Nefriyatı id&rc eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

bizden alın! 

AODE:lf..q 
O '3s <<,, 

Taksitle de satış yapılır - Taleb üzerine kataloğ 
ve mütehassıs gönclerilir. 

3-6877 

~ ~.q,.,.~(fl <:;)tV.ALU,ı;. 
!::} ..q~ ~O 35WATT ~ 

OSRAM 

Gözlerinizi muhafaza etmeK 
için hol ışıga ihtiyacınız var
dır. Osraın fmJ bu ihtiyacını· 
zı tatmin eder. Asgari istih
lak temin ettiği cihetle daha 
bol ışığın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muha-'10~0~ 

lier vakit garanti markasına 
dikkat ediniz. 

faza edilmiş olur. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

3-7161 

Dr. Raif Gürün lfl/ll//m---REÇETELERİNİZİ----
Göz hastalıkları miltchass111 ( S k ) 

Hastalarını Balıkpazarında Ku- a arya eczane sinden yaptırınız. Her istediği· 
yumcular sırasında No. 87 de niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur Resmt hususi müessesata azami 

öğ 1 eden sonra kabul eder 3-7036 J" ... kiiioiıll aİİvİİI ıliıkııig-liösiitiieriıiıi liiii rİllliUİİl uiisil. Hiiıiia lıiikııisiiii niiıemiiiiiasiiı' ıiisıiiiraiisıiiıniiidia.llTiieiill İİ: 2iioii18İlli3111İ17•17·1~ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE .......... BUGÜN BU GECE 

- - Aşk - heyecan macera filmı 
Sevimli küçük yıldız Sbirley - -- - MACERALAR KIRALI - -Temple'in en son çevirdiği - -- -- - (Buffalobil) - -ÇİN - ÇlN - -- - Baş rollerde: Garry Cooper - J can - -- -(Şanghay yetimi) - - Arthur - -- -Fransızca sözlü en güzel filmini - - Türkçe sözlü - -- - Ayrıca - D. Hal:ier!eri ıunar - -- -i Ayrıca - Dünya haberleri - - Seanslar: 2,30 • 4,30 • 6,30 gece 9 da - -- -Gündüz seanslarında: - -~ - -.... 

ÜÇ MODREN KIZ - - Halk Matinesi 12,15 de Ol ., 1111 r" ... 
Seanslar: 2,45 • 4,45 - 6, 45. gece 9 da MATMAZEL NİTUŞ 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubeıi: Ankara Bankalar caddeai. Telefon: 2619 3-7168 


