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Atatürk'ün Ankara'ya şeref verdikleri gün 
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Don btittin A ara ha heyecan 
içinde bti bayramı kutladı 

"Denizbank,, öz türkçedir 
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Dün K oy' da ver y <ki 
bir çok hatibler ·Denizbank' ın 
öz türkçeliğini izah ettiler 

Kamutayın dllnldl toplantıamda hm· 
•d vekili &aJrir K .. bir. ildnd klııu· 
"8un bafmda fuliyetıc baflıyacalından 
dolayı Denisbank kanun llylbaamm 
mUatacelen milsakere edllmeeini tek
lif etmif ve bu teJdU \ kabul edildik· 
ten aonra reia unvanının tekrar tetkik 
edilmesi için bUdce encUmcnine veril
mit olan liyiha hakkındaki encümen 
mubataaı okunmuttur. Encümen mu
batuı, Denizbank adımn tllrk pamıeri 
kaidelerine ımatabık ve bilbu• alem 
ifade eden ieimlerde bunwı birçok mi· 
ulleri mevcud oldup ft ayrıca bu •· 

bi.r SUmerbaıık ve Etibank cibi five- .Anltarcıya gelqlainin 18 inci 71l46niimli miinaaebefi7'• -
mi%e uygun olup telAf fw:u da kolay relıl miıuNt tüluanl ilatlai olmalı üer bii7ilc lıır-
bulunduiu cihetle Denisbuık wıvanı- ann .,. • CU'UIUI • • 
mn Deniz bankasına tebdiline Ulmm lana Atalllrli • tclair namına tolıılım olanan altın plalttı 
olmadıtı neticesine varıldıiı mealin· 
dedir. 

Bundan aonra. lamail Mllttak Maya. 
kon (Siirt) ve Hasan Rqit Tankut 
(Marq) a6z almıtlar ve denlsbank ta· 
birinin doiruluğunu luh etmiflerdlr. 

(Sona 8 inci uy/ada) 

Büyük Önder'ln, muhtelif v eellelerle 9Öylemft olduklan 
nutuklarda Ankara ıehrlnl a likadar eden fikirleri Ye 

cümleleri 6 mcı sayfamızda dır. 

Ulus meydanını dolduran on binlerce 
genç ve g z yoluıid 

asla ayn mıyacaoına and içtı 
Dla Anlran, 18 yıl önceki btl,ek letln tarihine nuaran btlyUk bir za. mana "" kıymetbd llylklyle tMvlN 

ve tarih! Sinin hatıramı. .,.U bir man parçuı olmayabilir. O, bu kadar kalemin muktedir olmalı kabil midir? 
he,ecan ve 009kun bir U-iyetle kıu bir AIDl!N aıırlık mucb:eleri Daha mUcadeleııin bqlanııcmda. A· 
yeniden )'llAcb. Tam on eekla yıl an- 11idırmumı bllmlt. kendiaine ve ide- tatUrk, eflls temls Jmdredyle, ~ 
ce, din, milletlaln malrnı talilne ye- aline bfAl'llh yaptıtı bu kutm top- ranm idare merkal olarak blJlk 
al bir iltibmet wermek, yeni bir mil· taklardan vatanın mubdderatmı kıymetini ,armnı, lnlrtUlaı ....,._ 
Jet •• va• yaratmak umi7t., flf, 1nk n l~ ederek declllini fula- nııı oldup kadar ıaemlebt ı--. 
A1akara topralma arak bumıftı. alyle yapmıf, yeni •e meaud bir vata- nln de merkesini burada Jmrm&Ja ba 

ileri dotn bq d8ndürllcl bir bam- m ula milletine en bllytlk hediye o- rar nrmiftlr. Hl~ bir karar baDI= 
lenbt fuıı.u dnauada bqka bir 1arak babfetmlftlr. daha llabetll olamuc!ı. 
ıey olmıyaa bu omekls yıl, bir mil- On eekls Jil &ıceki tarihi pUn (Soaa ıo. a.aca ayletla) 

Fılıra -
Farklar 

Hatay seçimi hakkında 
Tarkiye'nin ihtirazt kayıdları 

..tlpm hnrdıfı ....,,, Wotfl,. 
balıçalııin lnlıxl• beldi,_ blrlıaf at • k• • kA arüuı da çekip Klderdl. Parti _,... 1 1ne1 Unun alala /ılpsiadekJ a§ÇI 41iH....+ .. Cenevrenin 
tunırdıık.. l.IU1UJlnln4•1d .n.-

1 d 1 k dlamek lgia, ıc.noııaa Cll4tl...,,.,. 

top antısın a görüşü ece ;::::::~::;.,-:';.~~,: 
,E.,de p«rol lbnbalı ~ ... 
tin ,.birde yaz muuı ;pprtb~.a 

Kowy reül 6a infilta6 ,..imanı tek bir waaps balama•'ft& 
• • • ,_J _ _El.. • • Bıuıııala beraber••• ..-,1 beillt. 

Pf'OJ..UU a.ıa faw etmeıniflir ve hrulıfı ıercilıederdik: A~ 
11ada.ı1Uc hali o aar 1*W"'- •• 

Cenevre, 27 (A.A.) - Terkiye htl· -, ------------ WJbuldaayeııi ••lealeri ~ 
kUmetinin MUletler Cemiyeti konae· .,eya pabusJarıadaa talUlff& Beledl79 
y.l relıine blldlrdill ihtlrut kayıdlar IB aene enel Ankara milli reisiderdiiiı"-Bap#teoll••ta-
bltaraf ebperler tarafından hkende· hal adamlar/ Hem 701 ı.tiyorlar.,,.. 
run aancatmdaJri intihabatı tanslm kuYVetler kumandam olan de tosdan filcfyet .,U70rlar.,, 

için huırlanan raporu lıtlbdaf et· Ge A f d Şimdi ,,..,ı tllnh«»tlmlsi bam.. 
mektedir. Ankara hUlrilmetlnln. rapo- nerıl il il dilimi• ,-.•• -,ok ma, lap ,,.,.. 
run " bu rapor berine verilen ka- .,., baJOU-k ı~m Receb Peı.t'la 
rarlarm kıymetini ftlphell atSrdUfü tatibf' uıol Jlıum •lmiftl ye d.,,._ 
anlatılmaktadır. Tllrlriye, aanc:ak ıta- A k' beli 6ir ,..,.,.,. tlıeııi y.pııuftllı. 
ttlleri hUkUmlerlnln tahrlktmls bir ta to r Ü n 
tekilde tefalr edildilini iddia'" önU- Yeril Aoiara Karao;ıan caddal~ 
misdeki tUbatta yapdacak intihabat dea Jl~li• tuaJıaa fe,mesdJ. To,. 
hakkmda lhtirui kayıdlar ileri •llr- Anka ra'ya topu iki., .sob.t ,,,nde "°'.,,,..,,.. 
mektedir. ve batla alla biribirimisla .,.. 

Öğrenildiline ıöre, Milletler Ce· idilı. Ta a ı m a d ı l ı m ı s a ti a • • 
miyeti konseyi tllrk lhtlrad kayıd· ı • ı • pek u tvudıfımıs znklerdeadL 
lariDJ Jranunuaani toplaatılmda tet· ft e 1 C e rı latanbula 24 natte Kldea ,.,,, ... 
kik edecektir. Fakat bu kayıdlann W 'I rulu. yataksıs ve lobııtals trea,,... 
NDCÜ intihabatınt tehir edecek 1118· tekadd reğimisdea lropar ıib4 bJbrdı. 1'aP 
hlyette olduiu All!ledllmemektedlr. Ve hu ıellte im dın. bir cameltjn, bir "'• 6ir mdl._ 

· Awloha Ajıuaua DOtaı eden hi~er imldraida malı idi. 
Otrendiğimise ıöre, Türkiye hl· bhle f evbllde entel'fJ9llD Bir bafb a•ır değil, 1111 Aob,..,... 

'dlmed Hataya ıönderilen Cemiyeti maliimal Yel'llllftlr· Bu dan bahsediyorum· O valıitt•aberl tle-
Aım. 1Comlayonunun lhsar ettili mBllk•ll yannki ğifme7ea tek .-7 nr: O W7fle• 6a 
in~ reılmanmda Cemiyeti Akft. phrl 

7
apu ,nkli irademi•/ Ve biti• 

mm 2t -1• 1937 tariWndüi ... .._.._ ...,dılU maı/det -• /arkla d•fiıJacqe a. brnJate n bllhatu elmperlw .,_ - • ... , -, tleııi. 
111lıyon•• ndcletmlt oldulu _. du, 611 ~l in • 71praarnama• 

"""' 10 • ...., •7' .. J • tlllrlıat edelim.· ıratay 
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İşin mizahı ve hakikati 
Dünkü Ulus'da çıkan güzel bir fıkrasında Fatay, "Daha yakın za

ınan!ara kadar konuşur ve yazarken sıksık kullandığımız bazı kelime
ler vardır ki, şimdi, tekrarlamağı bile gülünç buluyoruz. Bunlardan biri 
silahsızlanma'dır,'' diyordu. 

Bu kelimeyi daha önceleri - daha gülünç olarak· terki teslihat terki
bi ile ifade ederdik. Milletler, terki teslihat hulyalarını kurarken, alman 
ordusunun toptan tezkere almış askerleri "terki tezkere., edince işin 
şekli birdenbire değişmiştir. 

Bir zaman geldi ki bu hulyanın imkansızlığını anlayan, yahud anla
dıklannı, artık, meydana vuran milletler, yukanki kelime yerine bir 
başkasını getirdiler; biz de onu "tahdidi teslihat" terkibi ile dilimize 
çevirdik. 

Eski harflerle yazıldığı zaman "tahdid'' ke1imesinin altına bir nokta 
koymakla onu tecdid şekline koyabilirdiniz. O zaman bir türk mizah
çısı, yazdığı bir fıkrada: 

- Siyaset aleminde bir tertib hatası yapılıyor; sakın bu "tahdidi 
teslihat" hakikatte "tecdidi teslihat" olmasın! diyordu. 

Meşhur bir İngiliz mizahçısı da gene aynı mevzu etrafında şunu 
söylemişti: 

"Milletler, ellerindt>ki silahların artık eskidiğini, bunları yenileriy
le değiştirmek lazım geldiğini anlayınca, bu vesile ile bir de fazilet gös
terisi yapabilmek için silahsızlanma konferanslan topluyor.,. 

Silahsızlanma, silahlan azaltma, ne derseniz, deyiniz; görülüyor 
ki, her şeyden fazla mizaha mevzu olmuştur. 

işin mizaha sığmayan bir tarafı vardı: O da, bizim yaptığımız gibi, 
elde silah ve kuvvet olduğu halde, içten ve gönülden sulhu sevmek! 

Gümrüklerde tüccarla 
ekiaperler araımda 
çıkan ihtil&flar 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
gümrük tarife kanununun otuzuncu 
maddesindeki gümrükler ile tüccar 
arasında çıkan ihtilafların ekspere ha
valesi hakkında hükmün tatbik şekli
ni gösterir bir talimatname hazırla
mıştır. Talimatname gümrüklerde işi 
olanlara kolaylık gösterecek hüküm
leri ihtiva etmektedir. Talimatnamede 
tarife tatbikatından doğacak ihtilaf
lar için eksperlere ne yolda müracaat 
edileceği, eksperlere müracaat müd -
deti ,itiraz şekli, hangi sebeblerden 
dolayı eksper istenebileceği, muamele 
vergisi kanunu mucibince eksperlere 
milracaatın ususlü hakkında hüküm-

Çok acıkh bir ölüm 

. N.A. 

Yıllardanberi 

takib edilen 

Bir eşkıya 
Dün Kars'ta 

dehalet etti 
Kars, 27 (A.A.) - Yol kesmek, soy

gunculuk yapmak ve ~ekavet etmek
ten maznun olarak yıllardanberi takib 
edilmekte olan meşhur eşkiya Bendi
vanlı Aydemir, bu sabah saat 9 da vali 
B. Akif'in evine gelerek dehalet etmiJ, 
silAhını da teslim etmi,tir. 

Bu dehaleti temin hususunda vila
yetimiz C.H. Partisi üyelerinin önem
h nızuıetu:n goruımuştur. 

Aydemir'in vilayet Emniyet daire
since .fotoğraf ve parmak izleri alınıp 
tahkikat evrakı tanzim edildikten son
ra, maznun evelki vakalarına aid jan
darmaca tutulmuş, evrakiyle birlikte 
cumhuriyet müddei umumiliğine tev
di edilmiştir. 

5 
Aç 

kuruşla 
bir .... çocugun 
karnını 

doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme kur•ımu her sene 

olduğu gıbi ba sene de A.:l:ara !lk o
kullarındaki zayıf ve kimsesiz (508) 
çocuğa hergün sıcak öğle yemeği ver
mektedir. 

Bir çocuğun bir öğünlük yemeği beş 
kuruş tvtımıktadır. Heı vatc!.ndaş ku
rum":l oeş kuru~ vermek suretılc yoksul 
bir yavruyu sevindirmek imkanını bu
labilir. 
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KAMUTAY'DA - . 
Kamutay Ankara polisinin muvaff akiyefi 

Dün kabul 
edilen 

layihalar 

En<ümenlerinde 
Kamutay encümenleri c1Ün aşağı

da yazılan kanun layihalarını tetkik 
ve müzakere etmiştir: 

Gülyağı kokusu sayesinde 
bir hırsız çetesi yakalandı 

Dahiliye enciimeni: 

Dahiliye enciımeıu .n.eyeti mahsu
salarca aleyhlerinde verilip kendile
rine tebliğ edilmiyen kararlara karşı 
alakadarların itiraz edebilmeleri hak
kındaki kanun layihası. 

Köy gelirleri köyün teşkilat ve i
dare masraflarına kafi gelmediği tak
dirde yapılacak muameleyi tayin e
den kanun layihası heyeti umumiye
leri üzerinde müzakerede bulunmuş· 
tur. 

Arzulıal enciimeni: 

Bazı arzuhallar üzerinde tetkikat 
yapmış ve kararlar almıştır. 

Dit-anı Muhasebat encümeni: 

Kamutay dün Hilmi Uran'ın reisli
ğinde toplanmış ve askeri ve mülki 
tekaüd kanununun 26 ve 43 üncü mad
delerinin tefsiri hakkındaki mazbata 
encümence geri alınmış, serbest mes -
lek erbabının 2751 sayılı kanun muci
bince mesleki teşekküler veya beledi· 
ye heyetleri tarafından tayin olunan 
sınıf derecelerine mükelleflerin ve 
varidat idaresinin itiraz edip edemi
yecekleri hakkında başvekaletten gön
derilen tezkere üzerine kanunun tef -
sirine mahal olmadığına dair maliye 
encümeninin mazbatası, sınai müesse
seler, sigorta şirketlerinde kullanılan 
ecnebilere mukabil tlirk memur ve 
mütehassıs yetiştirilmesine, vakfa aid 
hisseli mahlCH yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair kanun la
yihalarile, denizbank kanun layihası 

mlistaceliyetle müzakere ve kabul e· 
dilmiştir. 

Haziran: ağustos 1937 aylarına aid 
üç aylık raporu üçüncü maddesine 
kadar müzakere etmiş ve bu madde
leri kabul eylemiştir. 

Mükremin ve Hamza kendilerini yakalayanlar arasında 

Denizbank hakkında muhtelif ha
tiblerin sözleri ayrıca birinci sayfa
mızda gösterilmiştir. 

Kamutayın dünkü toplantısında, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri se· 
fain muahedenamesinin ı ikincikanun 
1937 tarihinden itibaren bir ay uzatıl· 
ması hakkında 1/721, Türkiye - Sov· 
yet ticaret ve seyri sefain muahedena
mesinin 1 gubat 1937 den 1 mart 937 
tarihine kadar bir ay müddetle uzatıl
ması hakkında 1/722, Türkiye - Sov· 
yet ticaret ve seyri sefain muahedena
mesinin meriyet müdd~tinin 1 ay tem
didi hakkında 1/782, Sovyet - Türk 
ticaret ve seyri sefain muahedename· 
sinin 1 mart 937 tarihinden itibaren 
bir ay uzatılmasına dair 1/885, Türki
ye - Sovyet ticaret ve seyri aefain 
muahedenamesinin meriyet müddeti • 
nin bir ay daha uzatılması hakkında 
1/895, Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain ticaret muahedenamesinin 
ı haziran 937 tarihinden 1 temmuz 937 
tarihine kadar bir ay müddetle meri
yetinin tasdiki hakkında 1/898, Türki
ye - Sovyet ticaret ve seyri sefain 
muahedenamesinin 1 temmuz 937 tari
hinden ı ağustos 937 tarihine kadar 
ı..;,. :ıı.y müddetle meriyetinin tasdiki 
hakkrnd:a 1/ AQO Ti1rlci:v~ - 5'ovvet ti
caret ve seyr.i sefain muahedenamesi
nin ı ağustos 937 tarihinden ı eyliıl 
937 tarihine kadar bir ay müddetle 
meriyetinin tasdiki hakkında 1/900, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri se· 
fain muahedenamesinin 1 eylCtl 937 ta
rihinden 15 teşrinievel 937 tarihine 
kadar bir buçuk ay müddetle meriye -
tinin tasdiki hakkında 1/901, sayılı 
kanun lılyihasile, askeri ve mülki teka
üd kanununun 18 inci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun layiha
larmın birinci müzakereleri yapılmış
tır. 

Memurin kanununun 84 ve 85 inci 
maddelerine müzeyyel k~un layihası 
memurin kanunu muvakkat encüme
ninin talebi üzerine encümene veril
miıtir. 

Kamutay çarşamba gilnü toplana
caktır. 

Sorgu hakimleri 
Adliye Bakanlığı üçüncü grup sor

gu hakimliği imtihanına girmiş olan 
sorgu hakim vekillerimizden kazanan
ları tesbit etmiştir. 

Maarif cnciimeni: 

1 - Kültür Bakanlığı merkez teş
kilatı ve vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı kanunun beşinci maddesine gö
re üç yrlda bir toplanacak olan Maarif 
şfirasınm ilk toplantısının 1939 yılı
na tehir edilmesine dair olan kanun 
layihasını müzakere etmiştir. 

2 - Orta okul öğretmeni yetiştir
mek maksadiyle Gazi Terbiye Ensti
tüsünde açılan kurslara devam eden 
öğretmen okulu mezunu öğretmenle
rin bu kursların devamı müddetince 
mezun sayılmasına ve burada geçen 
müddetlerin kıdemlerine katılmasına 
dair olan kanun layihasını müzakere 
ve kabul etmiştir. 

Kamutay çağrılan 
X Vilayetlerin hususi idareleri mu

vakkat encümeni bugün grup içtimam
dan sonra toplanacaktır. 

X İktısad encümeni bugün grup 
toplantısını müteakib içtima edecek
tir. 

Kayseride ısı sıfırın 

altında 17 dereceye 

düştü 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve sa

kin geçmiş, ısı gece sıfırın altında 5, 
gündüz sıfırın üstünde 2 derece olarak 
kaydedilmiştir. Dlin yurdun Kocaeli, 
Ege ve cenubu şarki Anadolu mınta
kalarile Karadeniz sahillerinde hava 
yer yer yağışlı, diğer bütün mıntaka -
larda kapalı ve ıisli geçmiştir. 

Dünkü yağııların karemetreye bı -
raktıkları su mikdarları Rizede 21, 
Samsunda 17, Kocaelinde 5, Trabzon
da 4, diğer yerlerde 1·3 kilogramdır. 
Dün en düşük ISI Kayseride sıfırın 
altında 17, en yüksek ısı da Adanada 
sıfırın üstünre 13 derece olarak kayde
dilmiştir. 

Ankara Emniyet Direktörlüğü, iki üç aydanberi polis teşkila
tını meşgul eden ve şimdiye kadar 12 vaka yapan yeni bir hırsız 
çetesini yakalamağa muvaffak olmuıtur. Ankarada §İmdiye ka
dar eşine tesadüf edilmiyen bu hadiseyi baıtan sonuna kadar 
yazıyoruz: 

Üç ay evel batlayan ufak te
fek hırsızlık vakaları Ankara 
polisinin nazarı dikkatini celbet
mekte ve vakalarm hep kapı ve 
kilit kırmak suretiyle yapılması 
faillerin aynı şahıslar olduğunu 
anlatmakta idi. Ankara zabıtası 
bu hırsızlık vakaları tekerrür et
tikçe aramalarını bir kat daha 
f azlalaıtırıyor, buna rağmen hır
sızlığı yapanları yakalamak bir 
türlü mümkün olamıyordu. 

Hadiselerin vukua geldiği giinle· 
rin ekseriya cumartesi ve pazar gün
lerine rastlaması zabıtanın dikkatini 
çekmiş, zabıta bu hırsızlıkları ya
panların iş güç sahibi bulundukları 
neticesine varılmıştır. 

Evelki gün, cumartesi günü, Baş· 
kır mahallesin'tie Aktay sokağında bir 
numaralı evde oturan Ispartalı BB. 
Hakla, Süleyman ve Osmanm otur
dukları ev soyulmuş. Birçok eşya ve 
bu arada birkaç tüp giilyağı çalın
mıştır. 

Vakalarm sıklaşması ve bütün ~· 
Jı9ıualar.:ı uısmcn folllcdnin bulunn
mamasr araştırmaların daha sıkr ya
pılmasını icab ettirmiştir. 

Emniyet Direktörü B. Sadri işi 
bizzat eline almıg ve bizzat takibatla 
alakalarunış ve emniyet teşkilatını 
tam kadro ile bu hırsızlık faillerinin 
meydana çıkarılması için seferber 
bir hale getirmiştir. 

Evelki gün ve evelki gece sıkı bir 
araştırma yapan zabıta teşkiiatr en 
nihayet hırsız çetesini yakalamağa 

muvaffak olmuştur. 

Keskin gülyağı kokusu 

Aldığı sıkı ve kati emirler üzeri
ne gece geç vakitlere kadar taharri. 
yatla meşgul olan Demirfırka polis 
karakolu Başkomiseri B. Haljd Ye· 
ner, mıntakasındaki taharriyat ve tef
tişlerini yapıp dönerken ekseriya 
sarhoşluğu sebebiyle karakola gelip 
giden ve bir defa da bir sebzeci dük
kanına girerken bekçi tarafından ya
kalanan ve mahkemede nasılsa yaka
sını kurtaran Ekonomi Bakanhğr 
Türkofis müzesi hademesi kayserili 
Süleyman oğlu Mükremin sarhoş bir 

halde giderken tesadüf ediyor. Miik· 
reminin ilzerindeki keskin bir gülya· 
ğı kokusu Başkomiserin MUkremin
le alakalanmasına sebeb oluyor. Baş
komiııer çalınan eşya arasında gülya· 
ğının da bulunduğunu bildiğinden 
son hırsızlığın Mükremin tarafından 
yapılmasından filpheleniyor ve yanı
na komiser muavini B. Niyazi Karanı 
da alarak MUkreminin evinde baskın 
tarzın~ bir arama yapmağa karar ve
riyor. 
Vakanın ipucu bu suretle elde edi· 

liyor. 

Mükreminin evinde 

Bundan sonra hadisenin ikinci saf
hası ba,lamıştır: B. Halid komiser 
muavini B. Niyazi ile birlikte Yeni
hayat mahallesinde Mükreminin evi· 
ne gitmişler ve kapıyı çalmı,ıardır. 
Kapıyı Mükremin açmış ve iki komi· 
ser eve girmi9lerdir. 

Makııadlan ıüphelerlnin doğ
ru olup olmadığını anlamak için arat 
tırmalar yapmaktır. Komiser Bay Ha· 
lid kapıdan girer girmez etrafına bir 
göz atmıı ve ~alınan mallardan bir 
kısmını görmUgtUr. Bunun Uzerine 
Bay Halid Mükremine: 

- Bu eşyayı nereden aldmız?. 
Diye sonnuıtur. Buna Mükremin 

bıçağını çekerek r 

- Yaklaşmayın yakarım, diye co• 
vab vermiş ve tehdide başlamıştı!\ 

Böyle birçok tehdidler karşısında bu
lunmut olan Baıkomiser Halid ta. 
bancaıınr çekerek Mükremlni elinde
ki bıçağını bırakmağa mecbur eder· 
ken komiser muavini Niyazi do hU.· 
cum ederek Mükreminin kollarına 
yapışıyor. Böylelikle yakalanan Mü.k
reminin evinde basit bir arama yapan 
B. Halid ve Niyazi birçok çalmmıf 
malın mevcud olduğunu görmüşler
dir. 

Mükremin karakola getiriliyor, 
kısa bir isticvab neticesinde cüriim 
ortağını söylemek mecburiyetinde 
kalıyor. 

'Genç ve değerli ziraatçilerimizden, 
Ankara merkez mücadele enstitüsü şe
fi, fitopatoloğ Dr. Aiaeddin Göydün, 
dün sabah, yatırıldığı Nümune hasta
hanesinde, hayata gözlerini kapamış
tır. Bu kara haber, meslekdaşlar .nı ve 
tanıyanları çok müteessir etmıştir. 

Dr. Alfiettin Göydün; Halkalı Ziraat 
mektebi alisinden mezun olduktan 
sonra zıraat mckteblerinde öğretmen
lik etmiş: ondan sonra Ziraat vekaleti 
nebat hastalıkları üzerinde ihtısas 

yapmak maksadiyle Almanyadaki Ber
lin - Dahlem fitopatoloji enstitüsüne 
ve Geisenheim mektebine gönderil
miş: ve oralarda türk gençliğinin yü
zünü ağartacak neticeler elde etmişti. 
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Bu, Uğur mahallesinde Ö% soka
ğında 12 numaralı evde hayvancılık
la uğraşan Hamzadır. Polis memur· 
ları derhal Hamzanın evine gitmiş
ler ve hırsızı yakalamışlardır. Ham
zanın ve Mükreminin evlerinde yapı
lan sıkı bir arama neticesinde birçok 
ve sayısı henüz tesbit edilememif 
mikdarda çalınmış eşya meydana çık
mıştır. 

Zengin bir irfan hamulesiyle anava
tana dönen AHieddin, büyük harbın 

kurbanlarından Binbaşı Tahsinin bü
yük oğludur. Felakete uğrayan anası, 
o zaman henüz çocuk olarak öksüz ka
lan üç oğlunu bağrına basarak onlara 
iyi bir terbiye vermeği vatan borcu 
bilmi~ büyük fedakarlık ve metanet 
göstererek onları yetiştirmişti. Birkaç 
yıl evel küçük oğlunu kaybeden bu 
müşfik tlirk annesi bu defa da henüz 
32 yaşında bulunan AHieddini kaybet
mekle feleğin bir darbesine daha uğ
ramıf bulunmaktadır. 

"Ulus", münevver ve kıymetli bir 
uzvunu kaybeden kederli aileye, aziz 
anasına ve kardeşine ; meslek arkadaş
larına başsağısında bulunur, sabırlar 
diler. 

Merhumun cenazesi bugün ıaat 12 
de Nümune hastahanesinden kaldırıla
cak, Hacıbayram camiinde namazı kı
lındıktan sonra; Cebecide ebedi med
fenine bırakılacaktır. 

;fr .ıwyahat 

..-unıan •• • .,paganda Nazın Ur. 

Göbela, bir iki haftaya kadar M111r'a 
gidecek ve yukarı Mı11r'da dinlene
eekmiı. 

Almanya'nın sömürgelerini geri 
istediği bir sırada bu dava hakkında 
en çok ıö;ı; söyliyenlerden biriıi olan 
Doktorun bu Afrika seyahati, bir 
nevi ayak ahıtırma mıdır? Ne dersi
niz? 

iki nerulw ue Keller! 

Katil Vaydman ın V uız' şatosun
da bulunan bir İğnenin, bir firkete
nin, bir kibrit çöpünün bile bir mani
ıı, bir hikayesi çıkıyor. 

Bu arada iki tane de peruka bu· 
lunmuı ve sorgu hakimi bunlann ba
'ı kel olan Bayan KelJer'e aid oldu
ğunu öğrenmi,tir. 

Feci bir cinayete kurban giden bu 
kadıncağızın soyadı bu kadar haki
kati ifade etain, aklınıza getirir miy
diniz? 

Te~bihte hatô! . 

Ak§am gazetesınin "dikkatler" 
sütunundan: "Otobüsler, bir bqı
bozuk intizam11zlığı arzediyor. Bun
lara - teıbihte hata olmaz - üniforma 
giydirilmelidir." 

"Teıbihte hata olmaz!'' konu,ma 
dilimizde, manaıı düıünülmiyerek 

yanlıt kullanılan bu cümle, yukan
ki satırlarda gördüğünüz gibi, yu • 
ma dilimize de aıirmittir. 

Teıbihte bati olmaz olur muı' 
Hatit her yerden ziyade teıbihte o
lur. Teıbihte hata olmaz diye iğneyi 
portakala, ceb saatini patlıcana ben
zetebilir misiniz? 

Eski edebiyat kitablan teıbihte 
bati yapılmatın diye sayfalar dolusu 
kaide sayarlar, bize ''mütebbeh", 
''müıebbebün bih", "vechi ıebeh" gi
bi birçok ıeyler öğretirlerdi. 

"Teıbihte bati olmaz" sözü hata
dır; doğrusu ıudur: "Teıbihte hati 
olmasın!" 

Sulh kaffideleri 

Noel münasebetiyle söylenen bir 
çok sözlere, bir bakondan da sulh 
için kasideler diyebiliriz. lsa'nm do
ğum yıldönümündan, eski yılm bit
mek üzere olmasından faydalanan 
büyük tahsiyetler verdikleri bitabe
lerle sulh perisine "ilanı a§k'' edi
yorlar. 

Dünyanın durumunu, ıade, bu 

sözlerden anlamağa kalkııanlar, yer· 
yüzünün "cennet", insanlann "uıe
lek" olduğuna İnanabilirler. 

Fakat bu tatlı sözler söylene dur
wn, bir taraftan da kan gövdeyi gö
türmektedir. Bu topları atan, bu 
bombalan fırlatan, bu makineli tü
feklerin tetiğini çekenler kim? insan, 
Nasreddin Hocanın meıhur hikayesi
ni habrlayıp sormak istiyor: 

- Peki ama, bu eteği kim yedi? 

"1.AJngues Mortes'' 

Geçenlerde Polonya'da bir kız, 
asabi bir buhran neticesinde ölümü 
andınr bir uykuya dahnıı. Uzun sÜ• 
ren bu uyku eınasmda kızın anlqıl
mıyan diller konuıtufunu duyanlar, 
akademiye haber vermiıler. Neticede 
polonyalı kızın, evvelce hiç bilmediği 
latince ve İbranice konuıtuğu anla
tılmıı. 

Ölüm halinde uyuyan bir laz li
tince ile İbranice konuımuı. Bunun 
hayret edilecek tarafı var mı? Her 
ikisi de "Languea morteı c:::: ölü dili" 
değil midir? 

Ayıb 

--;alıkesir'de Senned isminde bir 
delikanlı, Müberra isminde bir genç 
kıza evlenmek teklifinde bulunmuş. 
Olur ya, bunda tabii olnuyan bir ta
raf yoktur. 

Müberra da "olmaz" demiı; olur 
ya, her kız, böyle bir teklife "olur'' 
da der, "olmaz!" da. Gayet tabiidir. 

Fakat itin tabii olmıyan, çirkin, 
barbar olan ciheti bundan ıonrası
dır: Bu cevab üzerine Sermed, taban
casını çektiği gibi Müberra'nın üze
rine altı el ateı ediyor. 

Netice: Ağır yaralı kız hastaha
nede, katil delikanlı da hapistedir. 

Medeni Türkiyede, hilit böyle 
yan· vahıi nıhlu insanlara raatgel
mek insanın ne kadar ağınna gidi
yor! 

Edebi vicdan azabı 

lienç edıbıermuzaen Bay Nahid 
Sırrı, bir yazısında diyor ki: 

" Ziyaret etmemiı olduğum Kara
deniz Ereiliıini bir hikayemde, ne
dense, dekor olarak aldığım için bir 
kere daha vicdan azabı duyuyorum." 

Güzel bir itiraf ve kuvvetli bir te
eaaür ama, fena bir çığır. Çünkü, ıa· 
yed, bütün romancılannuz cörmeden 
yazdıklan ıeylerden vicdan azabı 
duymağa baılarlaraa o zaman, ede
biyat sahamız, vicdan azabından kıv
rananlarla dolu bir hastahane haline 
gelir. 

Hırsızlık hftdiselerinden faili meç
hul kalmış olan vakalann bu iki ki
şilik çete tarafından yapılmış oldu
ğu meydana çıkmış ve eşyaların sa
hibleri çağrılmıf bunların kimlere a· 
id olduğu teııbit edilmiıtir. 

Evleri ıoyulanlar 

Kapı kilidi, cam ve kapı kırmali 
suretiyle yapılan hırsızlıklardan 11 -
inin bu çete tarafından yapıldığı an
laşılmıştır. Evleri soyulanlar arasın
da Dumlupınar mahallesinde Rama
zan bey apartımanında Mühendis B. 
Cevad, Hapishane caddesinde Çeşme 
sokağında Bayan Zehra, Çıkrıkçılar 
yokuşunda doktor B. Bekir, koopera
tif arkasında Afyon apartımanında 
B. Azmi, Hacımurad mahallesinde 
Yeşerti sokağında iki numaralı evde 
mebus B. Refet de vardır. 

Emniyet direktörlUğü bu çetenin 
akraba ve hemşehrilerinden daha bir
çok terikleri olduğunu ve çaldıkları 
eşyayı bu terikler vasıtasiyle Kayse
ri ve Yozgad'a sevkederek sattıkları· 
nı teııbit etmiş bulunmaktadır. Zabı· 
ta bu çete tarafından çahnıpta üçün• 
cü ,ahıslara satılan eşyaları da pey· 
derpey toplattırmaktadır. 

Mükremin ve Haın.za dlin emniyet 
direktörlüğünde sorguya çekilmişleı 

ve geç vakit yeni teşkil olunan adli 
büroya verilmişlerdir. Tahkikata de
vam olunmaktadır. 
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Japonya karşısında 

lngiltere ve Amerika 
Uzak Şark harbı baıhyab, lngilte

re tarafından takib edilen siyaset, IJa
P<>nya'ya kartı bir ingiliz - Amerika 
c:ebbesi kwmaktır. Fakat Amerika, Ja
P<>nya'mn Çine karfı tecavüze geçmesİ• 
ıü hoı görmemekle beraber, bu tecavü
aü nihayetlendirmek için lngiltere ile 
Çin birliii yapmaktan kaçınmaktadır. 

Japonlar Şantugun merkezi 
olan Tsinan'ı zapdettiler 

• 
Roosevelt, Şi.kago tehrindeki meı

hur nutkunu söylediği zaman, İngiliz
ler çOk ümidlenmiılerdi. Fakat Briik
ael konferansı bu ümidin biç de yerinde 
olmaclıiım anlattı. Amerika bu konfe -
tansa ittimk etmekle, Uzak Şarkta sulh 
ve müaalemetin iadesi için yapılacak 
teıebbüıe yardıma hazır olduğunu bil
dinniı bulunuyordu. Fakat Japonya'ya 
karıı alınacak zecri tedbirlere iıtirü 
etmeğe hazır değildi. Hele lngilterenin 
Japonya'ya karfı alınacak tedbirlerde 
Amerika•yı önayak olarak göatemıt.ye 
çalıımuı, Amerika' da bir iibirar uyan
dırdı. Ve lngiltere'nin Akdenizden ve 
timal denizinden ayrırarak Uzak Şarka 
deniz kunetleri gönderecek vaziyette 
buJunmaclıfı anJaııldıktan sonra Ame
rika Uzak Şark iıinden elini kolunu 

Kanton cıvarına da asker 

Cinliler iki 
mukabil 

kadar büyük bir 
yapacaklar 

aya 
taarruz 

Şanghay, 27 (A.A.) - Royter ajan- rının umumi karargahı Tıiman'ı işgal 
ıı bildiriyor: Japonlar Ş.antungun etmiş olan japon kuvvetlerinin şimdi 
merkezi olan Tsinan'ı bu ıabah itgal şehrin tahkim edilmit olan kısmını if
ettiklerini resmen bildiriyorlar. gal eden çinlileri tardetmek •uretiyle 

Tokyodan gelen bir telgrafta, Çin "temizleme,, ameliyesiyle meşgul bu
aıkerlerinin T~ian'a doğru çekil?1e- ı lun~uk.larını bildirmektedir. • • . 
den önce, fehrın muhbelif yerlerinı ve ~ır Japon erka~ıharb zabıtı Tıen
bu arada japon ve alman konıolosha- tsın-Puken cephesınde uzun bir te
nelerini ateşe verdiklerini bildirmek- vakkuftan sonra japon taarruzunun 
tedir. başlamıı olduğunu beyan etmiştir. 

Çekti. 
Panay bMb ıemisiyle bazı İngiliz 

Japonlar Kanton civarına 
asker çıkarıyorlar 

Hongkong, 27 (A.A.) - Royter bil
diriyor: Makaog'a doğru yolda bulu
nan vapurdaki yabancı yolcular, diln 
Makaoya 15 kilometre kadar mesafede 
20 kadar japon harb, nakliye ve tayya
re gemisi gördüklerini bildiriyorlar. 
Şimdi öyle zannediliyor ki, hedefi 

Kanton olarak bir japon ihraç hareke· 
ti yapıldığı takdirde bu hareket M:ı
kaodan uzak olmayan bir yerden ya· 
pılacaktır. 

Japonlar Tiyençin - Pukeu 
cephesinde de taarruza geçtiler 

Tientsin, 27 (A.A.) - Japon kıtala-

Çinliler biiyük bir mukabil 
kuırruz hazırlıyorlar 

Şanghay, 27 (A.A.) - Royter bil
diriyor: Resmi cebhe mahfillerine gö
re, Çin kuvvetleri bir veya iki ay için
de başlayacak büyük bir mukabil ta
arruza hararetle h'll.eırla!"mahadırlar. 
Çin kıtalarının manevi kuvvetinirı ge
len takviye kıtaları ve .nuhtelif cebhe
lerdcki yeni teçhizat sayesinde çok 
yüksek olduğu temin ediliyor. Son 
hafta zarfında siyasi ve askeri 
şahsiyetler arasınd~ Çin askeri hare
katına daha büyük bir müesairlik te
mini maksadiyle, birçok değişiklikler 
yapılmı!}hr. 

ıemilerinin boımbardnnanı, lngiltere'ye 
Amerika'yı da yanına alarak Japonya.
ya kartı müıterek bir cephe teıkili ~çin 
bir fınat daha bazn'lamııtı. Ve ın • 
gilizler bu fırsatı iıtiımar etmeie Ç&• 

b!tılar. Panay gemiıine kartı yapılan 
tecavüzün teferruatı günlerce İn
giliz gazetelerini ve İngiliz ajans
larını meıgul etti. lngilizler ~Ü· 
yük harb içinde Luzitanya vapurunun 
batınldığı zam,,uki havayı yaratmaya 
uğrattılar. Ve bu h~di~nin ~rika 
kamoyu üzerinde derin bır teaı~ bırak
tığına da ıüphe yoktur. Fakat bır taraf
tan japon hüküuıetinin, ingiliz politika 
tabiyeainin hedefini anlıyarak buna 
kartı tedbir alınası, diğer taraftan ~ 
ınemleketlerinin Uzak Şark meaelesı 
yüzünden bir barba ıürüklenımeıine 
aleyhtar olan amerikalılann faaliyetle
ri neticesinde bu buhran da geçmiı bu· 
lunuyor. Panay tıadiaeıinin hakiki ae
bebleri iyice anlatılamamııtır. Bunun, 
Amerika efkirını denemek için kasten 
yapıldığı iddia ediliyor. Bombalann 
kaza neticesinde atıldıiı söyleniyor. 
Amerika'ya kart• meydan okur bir va
siyet alıp da çinliler üzerine bir tesir 
~apmak makaadiyle yapıldıfı da ileri 
sürülüyor. Bunlann birinciıi akla daha 
Yakın gelmekle beraber, aebeb ne olur
aa olsun, her halde ıu muhalclcalctır ki 
Japonya bu aralık Amerikayı korumak 
istiyor. Hele bir inıild - Amerika cep
heıinin kurulmamaıı için elden gelen 
her !eyi ıyapmaya bazırdrr. 

Sancaktaki türkler 
aleyhine propagandalar 

''ittifakı • • 
anasır,, cemıyeti 

tahriklere devanı ediyor 
İskenderun, 27 (Husust) - Garo'· 

nun Sancakta, kendi işlerini kolayla,
tırmak, kendi hlldmiyetini takviye 
etmek makaadiyle kurmaya çalıştığı 
"İttifakı anaaır,. oemiyeti Kuseyri 
Mustafa ve Adalı Mehmedin evlerin· 
de yeni bir takım toplantılar yapmış
tır. Bu toplantıda Meaci zadeler, Şe
kib Berckit, lamail, avukat İzmirliyan 
ve bazı ortodokslar da iştirak etmiş
lerdir. Bu içtimada Halepden husust 
surette gelmiş olan bir zat da hazır bu
lunmuştur. Bu toplantılarda ittifakı 
anasır cemiyetinin çalıfl?Ul tarzı San
cak intihabatında takib edilecek hare
ket tarzı yardım membaları hakkında 
müzakereler yapılmııtır. Verilen ka
rarlar arasında ittifakı anaaır tezine 
taraftar olan bazı suriyelilerin yardı
mı ile arab ve alevi vahdetini teyide de 
lüzum vardır. 

Aleviler ve arablar arasında 
propaganda 

Bunun içindir ki Panay bidiaeıinin 
Amerika kamoyu üzerindeki akislerini 
öğrenir öğrenmez, japonlar, efkarı tes
kin etmek için her çareye bat vunnuı· 
lardır. Japon hükümetİ, derhal Ameri
kaya tarziye vermİ!· Ölenler için tazmi
nat vermeği vaadetrnİf· Japon gazete
leri Amerikaya hak verir bir liaan kul
lanmıılar. Japon kızlan aralannda pa• 
ra toplıyarak, ölenlerin ailelerine "!e
l'İlmek üzere Amerika ıefaretbanesıne 
tesltnı etmiıler. Vaşington'daki japon 
ıefiri, Amerika halkına hitaben radyo 
ile bir nutuk söyliyerek, japon halkımn 
derin teeuürlerini bildirmİf· Bütün 
bunlar, henüz Tokyo'ya Amerika pro
testoıu gitmezden evvel yapılmııtı. 
Panay badiaeıi dolayısiyle, Amerika- Antakya, 27 (Huıusi) - İttifakı a
nın Japanyodan istiyecek bir ıeyi kal· naıır cemiyeti ıünni arablarla alevile
rnamııtı. Fakat japonlar, notayı aldık- ri telif imkanını bulamamaktadır. Bu
lan ıonra bir defa daha tarziye verdi- nun için hıristiyan arablarla alevileri 
ler. Tazminat vermeği tenlıhüd ettiler. telif etmek yolunu aramaktadırlar. 
Ve iıtikbalde bu gibi hadiselerin çık - Bu maksadla Halepten ve Harımdan 
ınasına mani olacaklarını bildirdiler. gelen üç zatın iştirakiyle Cisri hadid 

Amerika da hidise için tftrziyeyi ve , köyünde Ali Mısrinin evinde Şeyh 
iıtikbal için de teminatı kafi görerek I '\ .. ıuf ve Necib Abid ile bir toplantı 
meseleyi kapanmıı telakki etmiıtir. yapılmıştır. Bu toplantıda arab, alevi 

Hadisenin bu ıekilde kapanması, ve Ortodoks vahdetini vücuda getir
japon diplomaıisi için bir muvaffaki- mek için aleviler ve arablar araaında 
yettir. Filhakika bu, Japonya'nın guru- şu şekilde propaganda yapılmasına 
ru bahasına elde edilmİ§ bir neticedir. karar verilmiştir: 
Amerikanın önünde eğilmek japon iz- - İttifakı anasır teşekkülüne Suri
zeti nefsi için ağır gelmiıtir. Fakat ağır ye ve Fransa muzahirdir. Bu muzaha· 
olmakla beraber, Amerika - İngiltere retten istifade edilmelidir.,, 
Çin birliğinin kurulmaıına mani olmak Halbuki resmi Suriye ve Fransa na
İçin ödenrneğe değer bir baha idi. Pa· mına yapılan propagandalarda hükü
nay hidiseai, İngiliz • japon dipl~~si- ~etler ~ıalar hesabına istiemar e
ıi araaında bir mücadele mahiyetım al- dılmektedır. 
rnı1tı. Japonya, ağır bir bahaya da olsa, Aleviler arasında propaganda 
bu cephe birliğinin kurulmsına yer ver- İıkcnderun, 17 (Hususi) - Uıbetil
\nemelc suretiyle bir zafer kazanmııtır. lamelül kavmi teı.ekkülil dağıldıktan 
Japonya Uzak Şarkta gene lngiltere ile ve ileri gelenleri tevkif edilerek oraya 
baı baıa kalmıı ·bulunuyor. Panay buraya sürüldükten sonra delegıc ale
buhranını 'yatrıtınnak için ödediği ağır viler arasındaki propagandaya hu; 
bahanın acmnı lngiltcrcden çıkarma • vermiştir. 
Ya çalışmaaı beklenir. Hatay maliye müdürü olan ve türk 

A. ş. ESMER dü,ınanlığı ile meşhur Hasan Cebba
renin reiıliği altında bütün alevilerin 
birlefIDeaini temin etmeye çalışmakta· 

Eh·klrik ve Havagazı Şirket- dır. Sıkıık içtimalar yapılmakta ve 
diğer anaaır ile birleşmek iınklnları a-

Jeri alcylıimlcki dava ranmaktadır. tskenderunda yapılan 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Elekti- bir içtimada Hasan Cebbarenin babaaı 

rik ve Havagazı ıirketleri aleyhinde a- Şahin fU sözleri sarf etmiştir: "Bi.ı a
çılan gümrük kaçakçılığı davasına bu- rab değiliz.,, 
gUn de devam edildi ve ehli vukuf ra- Yeni rejim meriyete geçtiği glln
poru gelmediği içi"' muhakeme talik denberi açılan memuriyetlere tama
edildi. men Hasan Cebbarenin adamları tayin 

olunmaktadır. Alevt köylerinde türk
ler aleyhinde fiddetli propagandalar 
devam etmektedir. 

Nüfua dalavereleri 
Antakya. 27 (Huauıt) - Hatıayda 

nUfus dalavereleri devam etmektedir. 
TUrk halkına ellerinden geldiği kadar 
müşkUlat çıkarırkıcn 6tedenberiden a
rab, kürd, ermeni ailelelerini toplaya
rak bilhasea Kırıkhan kauaı dahilin
de yerleıtirmeye koyulmuşlardır. 

Suriyeli memurlardan !Garonun iti· 
ne yarıyacaklar 937 kinunuaanisinden 
evel nilfuaa kaydolunmuş gösterilmek 
suretUe Hatay vatanda.p yapılmakta 
ve vazifelerinde ipka edilme~edirler. 

Kont dö lf arıelin bir 
beyannameıi 

Antakya, 27 (Hususi) - Yeni reji
min meriyete girlllCli dolayı•iyle ko
miser Kont de Martelin bir beyanna
mesi yalnız hükümet konaklarında 
memurine okunmuş, halka ilin edil
mediği gibi hiçbir gazeteye de veril
memittir. 

Ermenilere silah dağıtılıyor 
Antakya. 27 (A.A.) - Delege tara· 

fından ermenilere silah dağıtılmakta 
devanı edilirken diğer taraftan da türk 
köylerinin de hiç aebeb yokken reji 
kolcuları ve jandarmalar tarafından 
kaçak tütün aramak bahancaiyle 11kaık 
taharriyat yapılmakta ve türk evlerine 
girerek yatak, yastık nıe vana sökül
mekte, aandıklar kırılarak aranmak
tadır. 

1' eni rejim yürürlüğe girerken 
Antakya, 27 (A.A.) - Yeni rejim 

yürürlüğe geçtikten ıonra Hatayda 
birçok değişiklikler yapılması lazım 

gelirken esas noktalara hiç temaa edil
memiştir. 

Yapılan değişiklik Suriye bayrağını 
indirip yerine franaız bayrağını çek
mekten ibarettir. 

Reamf dairelerdeki evraklarm üze
rinde hal! Suriye cumhuriyeti ya.ıılı 
ibarelere teaadUf edilmektedir. Rami 
dairelerin üzerinde bulunan levhaları 
Antakyadan maada diğer bütün yerler 
de arapça ve franaızca yazılıdır ve he
nüz indirilmemiftir. BiHlmum defter
ler ve kayıtlar ise arapça olarak tutul
maktadır· Dairelerden gönderilen 
makbuz, celp ve em&ali evrak kimilen 
arapça matbudur. Ve arapça doldurul
muştur. 

Hatayda reamt dilin tUrkçe ve ikinci 
derecede arapça olduğu halde posta ve 
damga pulları basılıncaya kadar (San
djak d' Alexandrette) ibar~inin rem
zi olan S.A. harflerinin vurulması de
lege tarafından münasip görülmüştür. 

cı karıyorlar 
Şiddetli surette japon aleyhdarı bu· 

lunan eski komünist liderlerin işlerin 
sevk ve idaresinde büyük bir hisseleri 
olduğunu gösteren emareler mevcud
dur. 

Bir japon vapuruna 
suykaad yapıldı 

Şanghay, 27 (A.A.) - Suçen nehri 
Uzıerinde japon kıtalarını nakleden bir 
vapura bugün öğleden sonra Honon 
köprillilnün üzerinden el bombaları a-

Romen Ba§bskam B. Tstsresku 

B. Tataresko 
isti fa mı etti ? 

tılmıştır. Bombalardan biri patlamış Bükref, 27 (A.A.) _ Havas ajansı-
ve bir japon askeri ölmüştür. Japonlar nın muhabiri bildiriyor: 
bunun bin çinli tarafmdan yapıldığım Seçimlerden sonra, yükıek seçim 
zannediyorlar, sallhiyetli japon me- komisyonu, mebuslukların hükü~t 
murları, hadisenin beynelmile~ mınta- bloklarının kazandıkları reyler nisbe
ka makamlarının vukuata manı olam~- tinde dağıtılmasına ve yüzde 2 den az 
ya~kları?ı ve ~u suretle de s.uçe? ·~- rey almış olan partilerin mebusluk 
mahndekı erazıde normal vazıyetın ı- tevziatında nazarı itibara alınmaması-
ades~n~n ~orıa~cağını ~öst~rdiği ~- ı na karar vermiştir. 
naatı~ı gosterıyorlar. Sıyası ~fıl- Kıral Karol ile Tataresko, siyasi va
ler, Japonların bunu beynelmılel po- ziyet hakkında uzun bir konuşma yap
~is~eki nüfuzunu .a~tırmak için v~ıile mışlardır. 
ıttıhaz edecekle~ını zannetmektedır. Dolaşan bir pyiaya göre, Tatar-es
Japonya lngılıere'ye de W.r~iye ko, istifasını vermiştir. Ve kıı-al da se-

ve tazminat verecek ne batından sonra bu hususta bir karar 
Tokyo, 27 (A.A.) _Japon hüküme- verecektir. Başvekalete milli köylü 

ti İngilterenin Lady Bird gemisine p~rtisi~in müzaharctile liberal ~a~ti
yapılan tecavüz hakkındaki ingiliz no- nın ~efı ~onata?tin Bratiano getırıle
tasına verilecek cevabı tamamlamış- cektır. Boyle bır anlaşma, Tatareako
tır. Cevab pek yakında ingiliz büyük nun infikaki ile kolaylaıtmlm ış ola· 
elçisine verilecektir. caktır. 

Domei ajansına göre, japon cevabın· 
da, teessüre şayan olan hlidisenin ta
mamen yanlışlık neticesi olduğu kay
dedilerek, samimi ve açık tarziye ve· 
rilecek VI'! bu gibi hlidisele!rin tekerrüı 
etmemesi için icab eden tedbirlerin a· 
tındığı hakkında teminatta bulunula
rak tazminat verileceği ilive edilecek
tir. 

Yapılan şiddetli 

ınucudcfr) c ı·. ~men 

Filistinae baskınlar 
devam ediyor 

Amerika teminat i§in'de Kudilı, 27 (A.A.) - Taberiye civa-
rında dün ve bugün gene birçok çar· 

~rar ediyor pıflllalar olmuştur. İngiliz polisi ve 
Tokyo, 27 (A.A.) - 24.12 tarihli ja- askerleri bütün köylerde araştınnalar 

pon notaaına cevaben hazırlanan ame- yaparak arab çetecilerini bulmağa ça
rikan notaaını tevdi ederken ıefir Jıtıyorlar. Dol&fBil bir rivayete göre 
Grev, cevabi notanın aon fıkrası Uze- arabların büyük bir kıamı kaçmafa 
rinde ıarar etmi9tir. Bu fıkrada ame- muvaffak olmu9tur. Çünkü Suriye ma
rikan hükümetinin, Tokyo tarafından kamları hududda ıilahlı birkaç arabı 
vadedilen tcmkıatın müeuir olacağını yakalamıştır. Bundan da anlaşılıyor 
ümid etmekte olduğu bildirilmektedir. ki. İngiliz kıtaları Taberiye civarında 

Hirota, "Amerika ile Japonya ara- yapılan çarpışmalarda çeteleri imha
ıında mevcud dostane zihniyet saye- ya muvaffak olamaml§:lar ve hududla
ıinde" hidiaenin kapanmış olmaıın- rın kapatılmış olmasına rağmen arab· 
dan dolayı memnuniyetini izhar et- lar gene baskın hareketine devam im-
mittir. kanını bulmaktadır. 

Teruel'de iki binaya 
sığınan ôsiler halo 

mukavemet ediyorlar 
Madrid'de topçu düellosu arttı 

Barselon, 27 (A.A.) - Resmi teb· 
liğ: HilkUmet kuvvetleri henüz asi si· 
vil muhafızların işgali altında bulunan 
Teruelin piyade kıtluını .ıaptetmiı
lerdir. ~ehirde ancak iki müdafaa nok
tası kalmıştır. Bunlar papas mektebi 
ile sivil hükümet konağıdır. Bu iki bi
na dün akşam alevler içinde idi. 

Teruel cebhesinde ıon günler içinde 
6.500 esir alındığı tahmin edilmekte
dir. Alınan malzeme mühim bir rr.ik
darı bulmaktadır. Tıeruel'deki sivil 
halkm çıkarılmasına devam edilmek
tedir. 

Deniz cephesi 
Dört asi harb gemisi dün Kastcllon 

ve Burriana limanlarını l:ıombardıman 
etmi,tir İnsanca zayiat ve hasarat 
yoktur. Cumhuriyet tayyareleri mü
tecaviz gemileri kaçmağa icbar etmiş
lerdir. Bunlar, Majorka adası ıstika
metinde uzaklaşmışlardır. 

Aıilere göre 
San Jan de Luz, 27 (A.A.) - Fran

kocu kaynaklardan buraya gelen ha
berlere göre, Teruel m~harebesi git· 
tikçe daha büyük bir genişlik almakta 
bu muharebeye iştirak ed-en asker mev 
cudu durmadan artmaktadır. Teruel 
şehrinin eıki kısmı enerjik müdafaası
na devam ediyor. Mildafilerin ellerin
de bulunan radyo poataıı her üç saat
te bir frankistlerin kumandanlığını 
vaziyetten haberdar etmektedir. 26 
kanunueveldeki aon telgrafta şöyle 
deniyordu: 

"J{ayda şayan yeni bir şey yoktur. 
Müdafaaya devam edebilecek mikdar
da yiyecek ve mühinunatmuz vardır. 
Bizim yüzümüzden acele hiçbir karar 
ittihazına lü.ıum yoktur. Zira dıgarı
dan gelen kollara hareketlerini tamam 
lamak için lüzumu olan müddet zar 

fında mukavemet edeceğiz.,. 

Çevirme hareketi 
Diğer cihetten, frankistler tarafın

dan cenahlarda teşebbüs edilen çevir
me manevrası da yakında tamamlana
caktır. Bu manevra 25 kilometre kadar 
bir cebhe üzerinde yapılmakta, fakat 
general Arandanın kumandasındaki 

merkez; kısmı üç gündenberi ş_.ehrin 

yakınında bulunmaktadır. Evelki gün 
ve dün cereyan eden şiddetli muhare
beler Konkud ile Teruel arasında ve 
Teruele iki kilometre mesafede olmuş
tur. Frankistlerin kumandanlık daire
si yapılmakta olan çevirme hareketi
nin neticesinden çok ümidvardır. 

Büyük toorrıız da ~lıyacak 
Kumandanlık maksadı hakkında 

tam bir ketumiyet muhafaza etmekte 
ise de, Toeruel civarında büyük bir ta
arruzdan ve bunun diğer cebhede çok 
şiddetli ikinci bir taarruzla aynı za
mana tesadüf edeceğinden bahsedil
mektedir. HUkümetçiler süratle hal;'e
ket lüzumunu idrak etmektedirler. 
Bunun içindir ki eski tehri çok yük
sek zayiata mal olsa bile, süratle dü
türmeğe çalışıyorlar. 

/Uadrid'dc top~·u diicllosu 
f id.dctlendi 

Madrid, 27 (A.A.) - Bu aabah saat 
bire doğru topçu düellosu şiddetlen

mittir. Asilerin attığı mermiler tchrin 
merkez sokaklarında sıkaık patlıyor
du. Bu mıntakada birçok bina hasara 
uğramıştır. Keza amele mahallesinde 
de obüsler mühim hasar yapmıştır. İn
sanca zayiatın ne kadar olduğu henüz 
bilinmiyor. 

HükUmet topçusu isabetli mukabe
lede bulunarak asiler! nihayet sustur
mağa muvaffak olmuştur. 

.. ................................................. . 
1 ngiliz, İtalyan 

anla_şmazhğı 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi, is

panya karışmazlık komitesinin ya • 
bancı gönüllülerin bir nisbet dahi· 
linde her iki taraftan geri çekilme• 
ai hakkında bir anlatmaya varmıı 
olduğu sıralarda düzelmeye yüz 
tutmuf olan İngiliz-İtalyan münase
betlerinin sonradan tekrar gergin
leıtiğini va l..ord Halifaks'ın Berlini 
:ziyaretinden bui Londranm Roma• 
ya kartı tavrında emsaline teaadüf 
edilmemiş bir huıunet belirdiğini, B. 
Musolini'nin dünyaya meydan oku
yarak milletler cemiyetinden çıkıtmı 
ilan eden nutkunun yeni bir huıu· 
met devresi aç.rnıf olduiunu anlata• 
rak Afrikaya yeni italyan kıtalan
nm gönderilmesinde bir nümayif 
mahiyeti görüyor ve gerek Fransa• 
nın, gerekse lngilterenin, Afrika vo 
yakın Asyadaki sömürgelerinde ital• 
yanın karıııklıklar çıkarmak için 
tahrikatta bulunduğuna inandıkla· 
rını belirterek ve Akdenizde bir 
harb ihtimalinin günden güne yak. 
laftığmı söyliyerek diyor ki : 

"Hakikaten öyle mi? Akdenizi &• 

teıe vermek istiyen kim ? 
. Eğer bu ltalya ise o halde Alman· 
yanın böyle bir sergüzeıti taıvib ve 
takviye ettiğine hükmetmek l&zım 
gelir ki bu kabil değildir. Gerçi Al· 
manya kapalı bir esrar kutusu hali· 
ni muhafaza ediyor ama hem çabuk, 
hem muvaff akiyetli bitmiyecek bir 
harb Almanyayı geçen harbdan faz• 
la tahrib edebilir. Zannolunur ki 
İtalya için tehlike daha büyüktür, 
ve her halde muhakkak olan ıudur 
ki ltalya Almanyasız, kendi baıma 
böyle bir sergüzeıte sürüklenmek ~ 
temez ve sürüklenemez. 

İtalyan matbuat NZak ıarkta Ja• 
ponlar İngiliz menfaatlerini bal!ala· 
mağa hazırlandıkları halde .bıgilte • 
re Akdeniz ve Avrupa korkuıile ye• 
rinden kımıldayamıyor ve kımılda· 
yamıyacaktır demekte hakl~dır. Ha· 
kikaten öyledir. Alman • Japon ve 
İtalyan ittifakı İngiltere ile Franaa • 
y~ hatta Rusyayı yerlerioden kmul• 
dalmıyor. Bu devletlerin gözleri Al· 
manya ile 1tal,ya üzerine çevrilmit
tir, Japonya Çin üzerinde geliti KÜ• 
zel hareket ettiği nisbette onlar da 
Avrupadaki vaziyetlerinin .. ~~
maamı birinci ıart olarak goz onun• 
de bulunduruyorlar ve gizli kapaklı 
bir teY değildir ki bunun için de her 
gün daha iyi hazırlanıyorlar. 

lngiltere hariciye nazırı B. Eden 
geçen gün avam kamarasmda bazı 
sorgulara cevab verirken lngilte~ • 
nin İtalyan matbuat ve radyosu ıle 
yapılan aleyhdar neıriyatından do • 
layı İtalya hükümeti nezdinde te
tebbüalerde bulunduğunu, fakat ne
ticenin müabet çıkmadığmı be7an 
etmiıtir. İtalyan sefiri Bari ra.d.Yo
sundaıki neıriyatın arab matb"8tm • 
daki yazılan tekrardan ibaret oldu
ğunu söylemiı, öyle dahi olaa yapd • 
masın teklifine kulak umamıttır. 

ltalyadaki iııgiliz aleyhdarlıi~~ 
İngiltere ile daha iyi anlatmak gibı 
bir maksadı istihdaf etmoai pek 
mümkündür. Filhakika bu da bir 11

• 

suldür. Nitekim iyilikle temin olun· 
mıyan anlaımalar bazan bir muha• 
rebenin sulhu ile elde edilir. Bu yu• 
karıki usulün en ileri 19klidir. 

Nazım vapuru tekrar 
Köstenceye gitti 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Son fır
tınada hasara uğrıyan Nazım vapuru 
burada tamir edilmiş ve bugün Kösten
ceye hareket etmiştir. Vapur Kösten· 
cedeki 1.500 göçmeni alarak İsta~b~la 
getirecektir. Bu kafile, bu yıl getmle· 
cek olan göçmenlerin son partisidir. 

Gelecek 

İLAVEMİZ 

"1938,, 
Bütün sene evinizde 

ve büronuzda işinize 

yarayacaktır. 

1 sonktınun 
• • 

cumartesıyı 

bekleyiniz. 
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INGİLİZ ZABİTİ 

Vaydman işsiz ve aç kaldı 
artık yelpaze yapamıyor 

Ankara: 

ÖGLE NEŞRİYATI : 12.30 Mubte~if 
plik ncşriyau - 12.50 Plak: Türk musilu-' 
ve halk şarkıları -13.15-13.30 Dahili ve.~b 
rici haberler - 16.00 dan itibaren ink!.ı... 
dersi (M. Esat Bozkurt) Halkevinden ıı--

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herberl 

Hastahanenin 
il k f·ııı· sevme ,, 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

bahçesinde türkçe 
nasıl tarif edilir? 

Vaydman şimdilik işsizdir. Hapisa
nede işsiz olmanın ne mana ifade etti
ğini düşünerek şaşmayınız. Evvelce 
yelpazeler yaparak vakit geçirdiğini 
yazmıştık. Fakat §İmdi beş kere katil 
Vaydman, yeni sipariş alamadığı için 
işsiz bulunmaktadır. Ve yalnız hatıra
larını yazarak zamanı öldürmeye çalış-

Vidindenberi hiç bir mektub al-ı bii, Jack'ın temennisin.i söylemedim. maktadır. 
mamııtım. Posta teıkilatı pek inti- Ertesi gün kendisi Sofyaya gidecek- Hapisaneye gireliberi, kendisini 
zamınzdı. ti. bekliyen feci akıbeti düşünerek kara 

Hastahanede kaldığım ~nuncu Tekrar aavaı boyuna dönerken düşüncelere dalmış, yemeden içmeden 
.. d · t b k tem z oldu kesilmiş oldug~ u zannına kapılırsanız gun e aıus an ana ço 1 • mekkari beygirlerinden bir kıunma 

ğunu söyliyerek bir kadm çamqm raatgeldiğiın için bahtiyarım. Bun- çok yanılırsınız. Bilakis Vaydman, 
t . · d" B o un bunu be şimdi bir dev iııtahı duymakta, ve ha-ge ırıp ver 1• en, n • lardan bir tanesine bindim• ötemi T 

nimle ıaka .~tınek için yaptığına ka- berimi de atın iki yanına ~ladım. pisane tabldotunu iştahına göre pek 
nidim. O gun arka bahçede pıhtıla· Böylece tabyaya vardığım zaman zayıf bulmaktadır. Geçen gün sorgu 
ıan. kanl.ar~a kaskatı kesilmiı kendi herkes beni &amimi bir sevinçle kar- hakiminin odasından çıkarken gazete· 
elbıse~erımı yıkarken, yanında !aı- ııladı. Söylemeğe hacet yok ki Jack, cilerden birinin uzattığı bir sandvici 
hca hır erkek bulunan genç, guzel, zı'yade .1 • . t' G ld'V' . b' büyük bir memnuniyetle alarak yemiş 

. sı e sevınmı§ ı. e ıgımı m- "M · d · · · · b" 
('Jlnlı, uyanık ve kollan sıvalı bır ba•ıy h b d" t kr b-ı·· ve ersı, emıştır, hıçbır zaman ır 

_ . ,. a a er ver ım ve e ar o U· d · b b k da • 1 turk kızı da bana yardım edıyordu. gv ün kum d 1 ld san vıç ana u a r lezzetlı ge me-
y - .. 1 • . d b' d an asmı e e a ım. mı· •tı· uzu yama ar ıçın e ır a amm O .. . T .,, 

b d k . . t' . .. .. .. .. .. ç hafta muddetle yoklama, teftit J'aydman delı' midı'r? ura a ı vazıye ını gozunuzun o- . . . . 
•· t' b'I' · · K - bt ve ılerı karakol nöbetlerı harıç ol-nune ge ıre ı ırsınız. ızcagız, a- .. . . .. Vaydman tam bir rUh sükuneti için-

na yanımızdaki ihtiyarın sağır ol- ~ak uzere, he.?'e~ heme°:~ ıısız guç- de bulunmakta, başının tehlikede ol
duğunu haber vermeğe lüzum gör- ıuz oturduk. Çunku bu muddet zar- duğu düşüncesini asla hatırına getir
müıtü. Burada "sevmek,, fiilinin - fanda ruslar, n~ bir ba~k~ !apmıı- miyor görünmektedir. Onun, samimi 
menfi tekiller müstesna - bütÜn lar, ne de, hatta, mevzılerunı:ı:e yak· olduğunda şüphe olmayan bu hariku
aiygalarmı, bütün i§tikaklarmı, bü- laımıılardı. lide itidalini ve soğukkanlılığını gö
tün tariflerini belledim. İhtiyar a- Havalar çok güzel gidiyordu. içe- renler: "Yoksa bu adam bir deli mi
damcağız, güne§ altında uykuya ri hayatımıza gelince, bir tabyada dir?,, sualini sormaktan kendilerini a
daldığı zaman da ben, türkçe "bi. yaıayan insanlar için azami rahat lamamaktadırlar. Herhalde müdafaa
ribirimizi öpebiliriz,, cümlesinin bir etmek ne ise, o kadar rahat edecek nm da mahkeme huzurunda bu ihti
tek kelime ile ifade edilebileceğini tedbirler almı§tık. mali kuvvetle müdafaa edeceği ve ye· 
öğrendim. Bunun için peçenin kal· Aıkerlerin ııhatı da memnuniyet gane kuvvetli delili burada bulacağı 
dırılmaaı kafi gelmiıti. Tahsilin bu verici bir halde idi. Bir aralık cerra- sanılmaktapır. 
derecesine vardığımız aırada kula- hın elindeki kinin tükenmiıti. Orta• Vaydman, hapishanedeki koğuşun· 
ğıma bir ses geldi : Asiatan İngiliz- da tek tük sıtma vukuatı da bulun- da müdafaa vekillerinin ziyaretlerini 
ce, cerrah ile evin sahibi olan kızm duğu için biraz teli.t ettik. Fakat kabul etmektedir. 
babasmm sokaktan doğru geldikte- yerli nebatları kaynatarak bir iliç Avukatı ona, öldürmekten sadik bir 
rini haber veriyordu. Bu sözleri kı- yaptılar ve bunu yeniden i18..ç gelin- zevk aldığı için mi insan öldürdüğü
za tercüme ettiğim ~aman o, gene ceye kadar, askerleer içirdiler. Yi- nü sormak isterken alman schaden
bir tek kelime ile : yeceğimiz iyi ve mebzuldü. Kaıaba- freude tabirini kullanmıştır. Fakat 

- Öyle ise beni aevmeğe mukte- da da muhtaç olduğumuz ıeylerle Vaydman, anadilindeki bir tabirin 
dir olamıyacakaınrz ! Cümle.ini böyle yanlış manada kullanılmasına 
anlattı ve ürkmüt bir ceylan gibi dolu büyük bir depomuz vardı. Sa- tahammül edemiyerek büyük bir neza-
evden içeriye kaçtı, gitti. bun, mum, kibrit, tuz, teker gibi u- ketle tashih etmiştir: 

Ben de çamaıır liğeninm bqnıa fak tefek ihtiyaçlarımızı muntazam - "Schadenfreude" sandığınız gibi 
seçtim. O esnada ihtiyar adam da bir surette temin edemiyorduk. Fa· "zevki için öldürmek,, manasını ifade 
•ilkinerek uyanmıftı, Bu adama, kat Jack ve ben, itin bu hali alacağı- etmez. Bakın size anlatayım: Ben bir 
tembel olduğu. hiç bir ite yarama- nı önceden, keırtirdiğimizden, harb • ite girişiyorum, muvaffak olaınıyo
dığı için kızı aavduğumu söyledim. den önce Plevneden bu gibi teYler • rum: memnun değilim. En iyi dostum 

O da evin yolunu tutarken mırıl- den fazlaca almıı, beraberimizde aynı işe girişiyor. O da muvaffak ola-
«lanıyordu ,: getirmittik. O zaman türk ukerine mıyor ı memnun oluyorum. İşte bu ke-

- Zaten bütün kadınlar öyledir; verilen taym arasmda kahve bulun- liınenin ifade ettiği mani budur. 
liangili bir İfe yarar ki 7 mas; bu lüks madde.i, döri bet güıı. Bir ilim muhitinde bu izahın daha 
Çamatırlarım, eJbjMm mutfakta- de bir fevkaladeden verilirdi. Bis, fazla nıeuketl• veril~ino imkitı 

ki ocaim ateıinc:le kuruduktan, ü- fazlaca ekonomi yapmak auretile yoktu. Onun bu gayri 9uud hali avu
serindelri yırtıklar, sökükler bu kı- her gün bir fincan kahve içmefe im- katlarının dik.katini çelanolcted1r. 
zm ince pannaklariyle yamandık- kan buluyorduk. Müıterilcrinin dimağt muayenesini 
tan tonra onlan giyerek haatahane- Dünyada olup biten badiaelerden istiyecekler ve ilk it olarak el yazısını 
deki dostlarımdan aynldrm. 1 b"J• uk. maruf prafologlarm tetkikinden ge-

Ce ahın diğ• t l' t d . muntazaman haber a a ı ıyord 
rr ver ı a ıma aıre- "' · çirteceklerdir. Fakat bu yazıyı tetkik 

• d h k t. d k ·ı d ' Her ne kadar Rusyanm ~omanya ıle 
am e are e e ere camı er en il etmi' elan ilk grafolo~ ı,imdilik Vayd-
'bırı• · _!_.. .ıe bul·-·- bir depoya ittifakını yen emesi ve romanyalıla· 

11UK1 - K b k"' d T manın "münzevi ve kurnaz bic kurd,. 
bat vurup bl'r kılırla bir revolver rm ora ya nıev ım en unayı 

... 1 · t h ·ı ·· ·· b" ı · karakterine malik olduğunu söyl.mıit· 
aldmı. Benun· ki kaybolınn•tu. Bun- geçme erı, a ıı gormuı za ıt en 

-:r k kul dmnak 'di d •-- her tir. Digerleri d..ıha başka kar.ıkterler 
dan ba•ka bana yenı' hır' pantolon- uı an ta ı ae e ruıuıın.n ... f · · olm ı b"' ·· keıfedebilecekler midir, burası henü~ 
la yeni bir gömlek te verdiler. Bun- tara ta rıcat ebnıf a an utiin meçhuldür. 
lan bir bohça yaptnn. Ortalıkta aakerler arasmda 80DSUZ bir mem- J' 'd , • • 
her ıeyin mebzul olduğu görülüyor- nuniyet uyandırmııtı. ay man ın nuuısı 
du. Ondan IOllra benim ilk yattı· DıfAl"lda olup biten her f«l'Yden Cuma günü eorgu hikimi yeniden 
tun hastahanede yatan Yüzı>aınna haberdar olduğuna bakarak hük- Vaydmanı çağırtarak bütün mazisini 
ufradmı. Burada da attnuı yaralı metmek li.zon gelir ki Mütir latan• kıendiıine hikaye ettinnlftir. 
yatıyordu. Muharebe gecesi gelen- bulla ,hemen her saat muhabere ha· Bilindiği gibi çok hareketli geçen 
lerin aekaen kiti olduğunu aöyledi- linde idi. Bu sıralarda henüz bizimle bir çocukluk hayatından 90nra, Vayd
ler. Sofya ve Orhaniye arasındaki telgraf manın suç işlemeye istidadı pek er-

Omuzundaki yara iyiletnıeie yÜz hatlarına dokunulmamıftı. Her gün kenden ortaya çıkmıştır. Daha onaltı 
lubnut olmakla beraber, yüzbaıı, yükaek rütbeli zabitler, karargahta ya,ında iken Almanyada hını.ılık au· 
zayıf ve bitkin bir halde idi. Kınlan bir toplantı yapıyorlardı. Bunlar Öf· çu ile ya.kalanmış ve altı ay hapee mah
kemik parçalarım temizleyip yara • rendikleri haberleri, hepimize geti· kQm olmuştur. İki sene ıonra bir 9C'" 
aımn içinden çıkamuılardı. Kendiıi riyorlardı. teye iştidk ederek bir mağaza aoymu§ 
ile uzun uzun konuttum; fakat, ta· (Sonu var) ve bir ıene hapae mahkOm olmu,tur. 

BİR SÜRGÜN 
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Ve yahud "Nerede oturuyorsun ? Her gün ne 
yapıyorsun ? Bir kadm doatun yok mu ? ,, gibi au
aller irad ediyordu. Böyle konuıarak, soyundular, 
yatağa girdiler. 

Sobanm üatündeki küvetten hafif bir buiu in
tiıar ediyordu. Kız lambayı kıstı. 

YAKUB KADRi 
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K t • ı • •• t d • ğ • • 1 ki AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 Muhtelif a 1 1 n gos er 1 1 1 nan 1 m 1 yaca plik neşriyatı - lll.00 Türk musikiıi ') 
halk şarkıları (HalQk Recai ve arkadaılart 

Soğuk kan 1 1 ğ d l · ı · k ı "' t" - 19.30 Saat ayarı ve arabça neiriyat-1 1 1 n e 1 1 a ame 1 19.45 Türk musikisi ve halk prlalan (Bel• 
ma ve arkadaııları) - 20.15 Sıh[ kon~1 

Olup Olmad ğ d •• •• u•• ı kt d" Op.ŞevketPek-20.30Plikladanımllll• 1 1 uşun me e 1 r kisi - 21.00 Ajana haberleri - 21.15 Stid
yo salon orkeıtraaı. : (1 - P. Toati: CblO" 
son Napolitain. 2 - Boldi: Salutationa. s
Dclibes: Predule - Leıı Shasaeresıes. 4 -
Delibeı : İntermezzo et valıe lente. 5 -
Dclibes: Pizzicati - Cort~ie de Baccbtllo 
6- Michaud: Savoy) - 21.55 - 22.00 Yr 
nnki program ve İSTİKLAL MARŞI. 

~ezasını tamamlayınca Kanadadan ko- ! inen bir kadın bahçe kapısını açmaya 
gulmuş olan Vaydman Almanyaya çalışmıştır. Gürültüyü işiten içeride
dönmüş ve taksi şoförlüğü etmiştir. ki bekçiler ilerlemişler, fakat bu esna-
1931 de Frankfurtta muhtelif villalar da kadın otomobile atlamış ve dümeni 
soymuş ve 5 sene 8 ay hapse mahkum idare eden erkek, lambaları söndüre
olmuştur. Orada uslu durduğu için ha- rek arabayı süratle sürmüştür. 
pishanenin kütüphane memurluğu Bu ziyaretçilerin haydud çetesiyle 
kendisine tevdi edilmiş ve şimdiki suç alakalı ortaklar mı, yoksa sadece me
ortaklariyle de bu esnada tanışmı~tır. raklt kim6eler mi oldukları tesbit edi-

Görülüyor ki, bu üç mahkumiyet O· lememiştir. 
nun üzerinde herhangi bir tenbih ese-
ri göstermek şöyle dursun, billikis, 

1 Vaydman'ı daha müessir surette fena- Stanbulda yapllacak 
lık yapmaya teşvik etmiştir. 

Milyon kaıil midir? antrepoların sahası 
İstanbul, 27 (Telefonla) -İstanbul 

liman işletme idaresine antrepo yapmak 
üzere tahsis olunan sahaya aid proje 
Vekiller heyetince tasdik edilmiştir. Bu 
projeye göre antrepolar için ayrılan 

.saha Karaköyden Fındıklıya kadar u
zanmakta ve İstanbul komutanlığı ile 
güzel sanatlar akademisini sınırı içine 
almaktadır. 

Vaydman, Milyon ve Koletle olan 
münasebetlerini ,beraberce geçirdikle
ri hayatı bütün teferruatiyle anlatmış 
olan Jan Blan, Milyonun Löblonu öl
dürmüş olduğundan habersiz bulundu· 
ğunu ve böyle bir şeye ihtimal verme
diğini söylemiştir. Zengin bir aileye 
mensub olan ve müreffeh ve mesud bir 
hayat yaşamak için bütün imkanlara 
malik olduğu halde fena arkada~larla 
düşüp kalkma neticeı;inde bu cinayet Liman işletmesi bu proje üzerinde-
davasına karışan Jan Blan'm, sözlerin- ki çalışmalara derhal başlamıştır. 
de ve hislerinde samimi olduğu sanıl
maktadır. 

Fakat Milyon katil değilse Vayd
man neden ona bu suçu ianadıetmiştir? 
Bu suale bazıları 9u mütalcalarla ce
vab vermektedirler: Meydana çıkacak 
yeni cinayetlerinin yükünü hafiflet
mek, yahud da sansasyonel iddialarla 
tahkikat ve muhakeme safhalarının u
zamasını temin etmek ve bu suretle 
bir müddet daha yaşayabilmek. 

Katile minnet borcu 
Vaydmanı "korkunç canavar,, diye 

tavaif eden Milyonun hilafına Jan 
Blan, ondan hala sempati ile bahset
mekte ve kendisine yaptığı iyilikleri 
unutmamaktadır: 

- Frankfurt hapishanesinde can 11-

kmtııından patlarken Vaydman bana 
acıdı, kitablar verdi, yiyeoek verdi, 
radyo dinlettL Bana yardım etmek i
çin bapiabaiıenin kütüphano memur
luğunu kaybetmek tehlikeaini gö.ıe a
lacak kadar fedak!rlık etti. Bana da
ima bir dost muamelesi yaptı. Yaptık
ları ne kadar korkunç olursa olsun, i
yiliklerini unutamam. 

Vaydmana para vermif olmasını, 
Milyonla Kıoletin kaçmalarına yardım 
etmesini de hep katile karşı duyduğu 
bu minnet borcu ile izah etmektedir. 
Fakat bu sözlerine fazla itimad edil
memekte ve müthiş bir yalancı ve ri
yakar karıısında bulunulduğu düşü
nülmektedir. Çeteye yardmı etmiş ol
ınaamın sebebleri arasında. J an Blan, 
Kolete karşı beslediği sevgiyi de zik
retdiyor. Koletin tevkifini birkaç giin 
geciktirmek içindir ki Jan Blan çete
nin kaçmasını kolaylaştırmış ve bu su
retle üzerine büyük bir mesuliyet al
mıştır. 

Esrarengi:ı ziyaret<;iler 
Cuma gecesi, cinayetlere sahne olan 

La Vulzi villbının önünde karanlıkta 
bir spor otomobili durmuf ve içinden 

Bayan Anuşka 

Piraççini'nin konseri 
Tanmmıı Romen artisti Bayan 

Letisia AnuJka Piraççini bu akşam 
saat 21 de Ankara Halkevinde sırf 
kendi hesabına bir konser verecektir. 
Ankara Halkevi bir nezaket eseri o
larak Romen artiste o gece salonu 
ter ketmiştir. 

Programda, Beethoven, Sshubcrt, 
Respsighi, Ponchielli, Massenet, Du
bussy, Dvorak, Halevy, Wagner, Ki
riac, Cherubini gibi büyük musiki 
üstadla:mın eserleri vardır. Piyano
da Çekoslovak artisti Bayan Elza 
Stangl bulunacaktır. 

Operalardaki parçalar, aynen ope
radald rollerin elbiseleriyle söylene
cektir. Biletler, Ankara Halkevinde 
ve Karpiçte tedarik edilebilr. 

İtalyan vapurunun kaptanı 
tevkif edildi 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Çanak
kalede Nara burnu önünde batan ital -
yan vapurunun kaptanı Çanakkale 
müddeiumumiliğinin talebi üzerine bu
gün tevkif edilmit ve Çanakkalcye gön
derilmiştir . 

Kaçakçılıktan mahkemeye 
verilen iki idare 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Eski 
havuzlar ve fabrikalar müdiirlüğiyle 
eski Seyri Sefain idaresi müessese ve 
fabrikalarındaki gümrükten muaf de
mir ve sair eıyayı hurda olarak güm
rük resmini ödemeksizin iki tiiccara 
satmaktan suçludurlar. Müddeiumumi
lik ithalat gümrüğünden suçlu iki mü
esseseyi tasfiye eden komisyondan ba
zı ıeyler sormuştur. Alınacak cevaba 
göre tahkikata devam edecektir. 

lstanhul : 

ÖGLE NEŞRİYATI : 12.30 Plikla tlflı 
musikisi - 12.50 Hivadis - 13.05 plJ)dl 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif ~ 
neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 Pl&Jdl 
dans musikisi - 18.45 Konferanı · EıniJMS
nü halkevi neşriyat kolu namına:' Nuart' 
Sefa - 19.00 Şiı;li halkevi ıösterit Jıolll 
tarafından bir temsil - 19.30 KonferaDll : 
Eminônii halkevi ıosyal yardıı:ıı ıubeıi ııa· 
mına, Doktor Fahri Celil (Gece yataklafllll 
ıslatanlar) - 19.55 Bom haberleri - 20.oO 
Klisik türk musikisi: Okuyan Nuri HaW. 
Keman Reşat, kcmcnço Kemal Niyazi, T_. 
bur Dürrü, N15fiye Salihaddin Caııdad 
Ut Sedat, Kanun V ccihc - 20.30 Hava ra• 
Poru - 20.33 Ömer Rıza tarafından ara?>ça 
söylev - 20.45 Vedia Rıza ve arkadaıtarı 
tarafından türk musikisi ve halk ıarkılan -
21.15 ORKESTRA : (1 - Wcber: pr:: 
Freischütz, üvertür. 2 - Tıchaikovık7 
Valse dcs Fleurs 3- Micheli: Baci al BulO 
4 - Donizetti: La fille du Reıiınent 5 -
W etzel: lndisches Funkm ıerachcn - 22.ıS 
Ajans haberleri - 22.30 Plikla ıololar, o
pera ve operet parçaları - 22.50-23 So11 
haberler ve ertesi ıtünün proıramı. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : 12.40 Bero
ınünster - 15.25 Hamburı - 19.30 Möııill 
- 22.15 Brüksel. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN'• 
FONİK KONSERLER : 13 Lükscnburı -
14.10 Frankfort - 20 Berlin, Laypziı -
20.45 Praı - 21 Kolonya - 21.15 Münib -
21.30 London - Regional, Paris P.T.T. -
22.10 Kopenhai - 22.40 Droitvich - 24 
Stuttıart. 

ODA MUSİKİSİ : 18.15 Strasburı -
18.25 Köniksberı - 21.30 Liyon. 

SOLO KONSERLERİ : 14.10 La7Pziı
Hi Mtinih - 16.20 Keza - 17.30 ViJ'&na -
18.20 Breılav - 19.30 Pariı P.T.T. - 20 
Monte Ceneri - 20.35 Budapeıte - 21 • .+S 
Beromünster. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı v.ı.) : UO 
Berlin ve diğer alman istasyonları - a.30 
Frankfort. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR ı 
14.15 Kolonya • 

HAFİF MUZlK : 6.30 Hamburı - UO 
Kolonya ve diğer alman iıtaayonlan -
10.30 Hamburg - 12 Berlin ve diğer a1aı90 
istasyonları - 15 Berlin - 16 Br-1aY, 
Frankfort, Könikıberi, Stuttgart - 11.ıs 
Münih - 18 Berlin - 19.10 Berlin, Kolon· 
ya - 20.45 Tuluz - 21.15 Stuttıart - 22.30 
Hamburi, Stuttiart . 

HALK Mustxısı: ıı.30 Stuttgart -
19.10 Breılav, Münib - 20.5 Beromilnater. 

DANS MÜZlGt: 20 Köniıtıberı - 20.10 
Hamburı - 20.30 Stokholm - 20.40 Ber• 
lin - 20.4S Laypzig - 22.40 Hamburi -
23 Floransa, Katoviç, Krakovi, Roma -

23.25 London • Reıional - 23.55 Droitvicb 
- 0,15 Lükıemburg. 

Mes'ut bir evlenme 
Muhabere Müfettişi Gener<tl Reın 

zi Yiğitgüden kızı Bayan MUç ebl1 
ile Doktor Ekrem Hayri Üstilnda~ 
oğlu Bay Bülend Üstünd'l.ğın ev~en 
me törenleri 27 birinci kan.:ıı pazar• 
tesi günü saat 16 da Ankara Şaı~Y" 
lığı Nikah dairesinde yapılır:ışt•r. 

Genç evlilere saadetler d ·teri,., 
3-UJl 

tünde tatıdığı bütün bu ,eyler ki, dün geceden be
ri, Doktor Hikmet, her birini saınimi bir atinalık
la tanıyordu. Gitti. Gitti demek ? Fakat, neden 
bu haber vermeden kaçıp kaybolut ! 

aı yoktu. Çalınan bu meblağ nihayet bet altından 
ibaretti. Fakat, bu, onun bütün nakti idi. Şimdi bq 
otelden çıkarken heaabmı nasıl ödeyecek ? Evine 
naaıl dönecekti ? 

Genç adam ha.zin bir tebeaaümle gülümsedi. 
".Ear&rengiz mahlUk; dedi. Nasıl geldiyae öyle 
gitti. Zaten bu itte batlengıcmdan beri bir hari
kuladelik vardı.,, Ve gene kendi kendiaine ili.ve 
etti : "Kim bilir belki, bu çetid uyanıtların muh
temel deception'larmı mı önlemek iatedi. Kim bi
lir, belki iç Ç&Jna.§ırları o kadar eaki ve fena idi ki 
bana g&tennekten çekindi. Gerçi bir aokak kızıy. 
clı ama, hislerinde bir asalet, bir incelik vardı. Za
vallı kızcaiız benden para da iatemedi. Bu gece 
mutlaka onu aramaleymı.,, 

Odanm içinde deli gibi dolapnağa batladı. Ad .. 
ta yüksek aeale ı 

- Şimdi ben ne yapacaiun. Şimdi ben ne yapa• 
cağmı ? Diyordu. 

- Bana Türk olduğunu söylediğin dakikadan 
beri senden korkuyorum, doğruıu... E•·tu trop 

brutal en amour ? 
- Ah, küçük kız, sen, mücellidin eli vücuduna 

değmeden evvelki kadar pak ve masumsun .. 
Germaine'in uzun ve çıplak kollan ürkek ürkek 

boynuna dolanırken Doktor Hikmet, böyle dütü
nüyordu. 

- XVll, 

Bütün mevcudiyetiyle, kendini verdiği bu qk 
1recesinde, Doktor Hikmet, ne vakit, nasıl uyu
yakaldığmı hatırlamıyordu. Gözlerini açtığı za
man, ais renkli bir kıt gününün alaca aydınlığm
da, bu süfli otel odaımın eski püskü eıyalarma, 
tüylü bir kumaıla örtülü yuvarlak masanm üstün· 
deki bot içki kadelerine, aandalyalarm, kanape• 
nin üzerine geliıi güzel atılıvenniı esvaplarma ve 
basaatan yerde, yatağının ayak ucunda, hemen 

buradan kaçıp gitıneğe müheyya iki ayak, iki 
canlı ayak ıibi duran kunduralarma baktı. Evve
li nerede olduğunu, niçin böyle bir mezbelede bu 
perİfall bale düıtüiünü anlıyamadı. Kendiai de 
aol tarafma uzanmıı, batı biraz yaatıktan atağıya 
sarkmıı, karma kanıık bir yatak içinde yan çıp· 
lak yatıyordu. Birden bütün geceyi hatırladı. Ger· 
main'e (geceyi beraber geçirdiği kadmm bile is
mini kati bir vuzuhla hatırlıyordu) hiç §Üphesiz 
yatağın öbür tarafında büzülmüf, küçük bir kız 

gibi uyumakta idi. Lakin, bunu kendi gözleriyle 
ıörmek için yavatcacık, yavafCAcık - çünkü onu 
uyandırmaktan çekiniyordu - sağ tarafma dö
nünce hayretten dona kaldı. Ne düıüneceğini bi-

lemiyordu. Bütün demincek hatırladığı ,eyler ona 
bir rüya gibi geldi. Germaine, hani, Germaine ne· 
rede ? Onun yerinde yeller eaiyordu. Telqla doi· 
rulup otwdu. Şafllm tatkm etrafma bakmıyordu. 
"Mutlaka, biraz dıtarıya çıkmıı olacak !,. dedi. 
Bekledi. Ve boynunu uzatıp odanın içini inceden 
inceye gözden geçirdi. Hayır, odanın içinde ona 
aid hiç bir tey görünmüyordu. Ne o çirkin manto
yu, ne muanm üatüne bıraktığı küçük manfOD)a, 
genit kenarlı f&pkayı, ne yetil klot etekliii. ne 
J.andan düjmeli uzun potinleri. ... Germaine'in ü .. 

Oda aoğuktu. Sobada atet çoktan sönmüıtü. Tit
riyerek yataktan fırladı. llk iti, kapmın arakuın
daki portmantoda aaılı duran palto.unu kapıp sır
tına geçirmek oldu. Sonra bir sandalyanm kena
rına ilitiP çoraplarını, kunduralarını giydi. Y eleii 
bu aandalyenin arkalığına a.aılı, yana sarkmıı du
ruyordu. Otomatik bir hareketle uatıine bakmak 
için yeleğin yan açık cebine elini uzattı ve saatini 
bulamadı. Maaanın üstüne, komodinin üatüne bak
tı. Caketinin, pantolununwı, batti. palto.wıun cep
lerini arattırdı. Nafile ! Zavallı aaati; yıllardan, 

yıllardan beri ona arkadqlık eden, onun adeta 
uzviyetinden bir parça haline gİnnİf bulunan u
ati kaybolmuttu. (Bu zarif, kapaklı altın saat, o
na, annesinin aünnetlik hediyesiydi.) Doktor Hik
met yıldmmla vurulmuta döndü. Hele elini panto
lonunun a.llka cebine aokup ta, para 9Bftle,amm da 
yerinde yeller estiğini gCirünce tam manaaiyle ak
lı bafmdan giti. Vakıa çantaamm içinde çok para-

Neden sonra kendini toparladı. Bu sefer yenJ 
bir korku ve endiıe ile çaketinin iç cebindeki cüz. 
danmı tetkik etti. Zira, aon defa ba.baaından g .. 
len otuz liralık bir çeki bu cüzdana koymuıtu. Oh l 
Cüzdan yerinde duruyordu ve çek cüzdanm için· 
de idi. Genit bir nefea aldı. "Otelciye bunu gö.te
ririm; benimle beraber bankaya kadar birini gön
derir. Beraber gider parayı alırız.,, dedi. Bir ta• 
raftan da polise müracaat etmeği dütündü. Şüphe
siz, bu otel Germaine'i tanıyordu. Buradan yapı· 
lacak bir tahkikat; polise, nihayet bu gN:e ~2K ele 
ıeçirmek İmkanmı verebilirdi. 

Doktor Hikmet, bariz bir heyecanla soluğu ata· 
ilda aldı. Alt katm .obalı holunda, kolları ııvab 
caketaiz bir adam dola§ıyordu : 

- Otel sahibini görebilir miyim ? 
Caketaiz adam ı 

- F arzedin ki, o benim; dedi. 
- Sizinle, oldukça ciddi bir meseleye dair gö-

riitmek istiyorum. Evveli h'.itfen heaabunı verir 
miainiz ? 

- Hangi numaraya aiddi ? 

Otelin .abibi büro.unıuı üatünde duran de.t .. 
den bir Uç kaiıda baktı J. 

(Sonu var) 
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~ HAYAT ve SIHHAT ~ .. -
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Tütünü ne için içerlermiş? 
Şimdi biz tütünü keyif duymak 

için, can sıkıntısını azaltmak ~çin, 
en doğrusu ahştığnnız bir zehirden 
kurtulamadığımız için içeriz. Bir 
\>akit tütünü ilaç diıye kulananlar 
da vardı. Ağızlarını bulatık hasta
lıktan korumak için sigara içtikle
rini, inkibazdan kurtulmak Üzere 
çubuk kullandıklarını aöyliyenler, 
hir yerlerinde yara olduğu vakit 
Üzerine tütün tozu basanlar pek es
ki değildir. 

Fakat biz, eski dünyalılara tütün 
içmeyi öğreten Amerika yerlileri 
tütünü acaba niçin içerlerdi ? 

Onlar da, tüpheııiz, tütünü bizim 
gibi keyif için içerlerdi. Kristof Ko
lomb Amerikada Küba adasmm ö
h.Üne demir attığı gün karaya çıkar· 
dığı iki adamınm gözlerine en ziya
de çarpan §ey orada kadın erkek 
herkesin kuru bir ottan yapılmıt ko
ca koca sigaralar içmesi olmuştu. 
Orada bu kadar yayılmıf olan tü
tÜn merakı keyiften batka bir fey 
için olamazdı. 

Ancak, Amerika yerlilerinin ken
di iddialarma göre tütün mukaddes 
bir ottu. insanlar onu, dumanını 
tanrıya, bilha11a av tanrıya hediye 
etmek için içerlerdi. Tütün - yeni 
dünyalıların Küba adasındaki gi
bi - kırlarda ve aokaklarda herke
ııin ağzına düımeden Önce, ancak 

· ibadet zamanlarında içilirdi. İba
dete bat olan rahip tütün çubuğun
dan üç nefes dwnan çekerek gök 
Yiizüne, tanrıya doğru yollar, sonra çu
buk ağızdan ağıza dolatarak herkeıı ra
hibin yaptığını tekrar ederdi. 

Amerika yerlileri tanrılarının ka
Ya kovuklarmda oturduklarma iti
kat ettiklerinden, bir §eyden bat-
1an ıııkıtıP ta tanrıya yalvarmak 
Üzere mahsus heyet gönderdikleri 
ıtaman ona tütün yapraklarını ar
ınağan ederlerdi. 

Yerli bir kabile batka birine ga
lebe ettiği vakit zafer alayı gene 
tütün içmekle olurdu. lki kabile bi
a-ibiriyle barışacağı vakit sulh tek-

ZONGULDAKTA 

Kı%alayın yıldönümü 

hararetle kutlandı 
Zonguldak, 27 (A.A.) - Kızılay ku

rumunun altmışıncı yıldönümü müna
sebetiyle Zonguldak türk ve Kmlay 
bayrakları ve afişleriyle süslenmiştir. 
Kızılay kurumu ve okulların gençlik 
teşkilatları tarafından çok manalı 
eemboller yapılmıştır. Saat 14 de ka
labalık halkın iştirakiyle umumi bir 
toplantı yapılmış, kurumun yurda 
yaptığı çok değerli hizmetlerine dair 
söylevler verildikten sonra aynı kala
balık memleketin her tarafını dolaşa
rak çok canlı tezahürat y~p.ı~ştır. 
halkımızın karagün dostu bırıcık şef
kat yuvamıza karşı gösterdiği alaka 
çok Ü!:.tündür. 

Sürpik Dudu falcılıktan 
mahkum oldu 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Sürpik 

Dudu isminde bir falcılık suçlusu 4,5 

ay hapse elli lira para cezasına mahkOm 

oldu. 

lif eden kabile ötekine bir çubuk 
gönderir, sonra iki kabile adamla· 
rı ayni çubuktan tütün içerek barı
tırlardı .. 

Tütün böyle ıyalnız sulh perisi ol
makla kalmaz, aile saadetinin te
mini için de i~ yarardı : Evlendiri
lecek kız, Üç gün aç bırakıldıktan 
sonra tütün suyu ile kendini bilemi· 
yecek derecede ııerhot edilir, sonra 
kocaııxna testim edilirdi. 

Bir erkek çocuk delikanlı olup 
ta erkekler arasma karıtmak za
manı gelince, av tanrıııına duman
dan hediye gönderebilecek hale 
gelmesi için, Yatlı bir adam ona 
uzun uzun yaprak ııigaraları içirir-
di. 

Amerika yerlileri her türlü din 
ayinlerinde kullandıkları tütün 
yapraklarında yükııek bir ruh bu· 
lunduğuna inandıklarından kendi 
tütünlerini hiç bir va.kit sadece ke
yif için içmeğe cesaret edemezler 
ve sonra Avrupalılardan tütün key
fini - guya - yeni ağrendikleri 
vakit, keyiflenmek isteyince Avru· 
pa tütünü içerlerdi .• 

Havana sigarası içtneğe meraklı 
Avrupalıların rivayetlerine göre de 
o tütünün yaprakları - içinde ger• 
çekten yüksek hir ruh vardır, denilecek 
derecede - nefiı kokuludur. Sigıp-a 
meraklıların sÖzlerini tütün kimya· 
cılan da reddetmezler. Çünkü Ha
vana tütününe o güzel kokuyu ve
recek surette mayalandıran bir ma
ya vardır ki yalnız Amerika top· 
raklarında bulunur. Havana tütü
nünün tohumlan batka bir toprağa 
götürülünce o maya bulunmadığın
dan tütün de güzel kokuaunu kay
beder. 

Demek oluyor ki Amerika yerli· 
lerinin gözünde tütüne mukaddeı 
bir sıfat verdiren, tütünü tanrılara 
layık bir ot diye tanıtan bir koku 
ve kokuya aebeb olan bir mayadan 
ibarettir. 

G. A. 

lstanbul tevkifanesinde 
bir yaralama vak'ası 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bugün 

şehrimizde hafif bir yaralama vakası 

oldu. Tevkifhanenin kahveciliğini ya -
pan mevkuflardan .Salim kendisiyle a· 
lış veriş yapan ve borçlanan mevkuf • 
!ardan alacağım istemiş, bu yüzden a
ralarında kavga çrkmıg, kavgacılardan 
Bekir Salimi bıçakla beş yerinden ya · 
ralamrştır. Salimin yaralan hafiftir. 
Müddeiumummk tahkikata başlamış • 
tır. 

İıtanbul'a 1'açan bir 

katil tevkif edildi 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bahri

yeli Rauf isminde bir genç iki gün ön -
ce Gemlikte sevdiği bir kızın evine git
miş kızın erkek kardeşi bu ziyarete 
müdahale etmek istemiş, Rauf silahı 

çekerek hem kızı hem de anasım vurup 
öldürmüştür. Gemlikten kaçarak İstan
bula gelen Rauf, Gemlikten yapılan 
ihbar yzerine tevkif olunmuştur. 

KESİK BAŞLAR 
Yazan: Edgar W allace 

~==--15-================================11 
Stella, mahçub ve pişman. elindeki 

küçük mendili büküp knı~ara~ : 
- Sersemlik ettiw, dcdı, aızdım af 

dilemeğe geldim ... Hakkınız var: Öyle 
her kesi bekletmemeli idim. Buna sa
nıimiyetle esef ediyorum. Yarın sa
bahını geleyim, yoksa şimdiden bura-
da kalayım mı ? . 

Direktörün dudaklarında bellı be-
lirsiz bir gülümseme göründü : 

- Yarın gelmenize lüzum yok, ~~
gün kalmanıza da lüzum yok ... Yerını
zi alan artist çok muvaffak oldu. Tah
nıin ettiğiniz gibi fHmi yeniden çeke
cek değilim .... 

Stella direktöre, deminki mahçup 
haline hiç uymayan hiddetli bir tavur
la baktı. Tiz bir sesle : 

- Fakat unutuyorsunuz ki, Bay 
R:nebvort, benim bir de konturatım 
Yardır. 

Bu esnada bir ses, Regei Kıonoli'nin 
sesi işitildi : 

- Ben de Bayan Mendoza ile oyna· 
nıağı tercih ederim. O ismini bile bil
mediğim bayanla oynamak hiç kola~ 
değil. Bay Knebvort, emin olunuz kı 
onda sanat hissinin zerresi yok ... 

İhtiyar Jak cevab vermedi. Aksi ba-

kan gözlerini Koncli'ye dikmişti. Öte· 
ki devam etti : 

- Bundan bagka, Bayan Mendoza 
takımda bulunmazsa bütün kıymetimi 
belli edemiyorum. Evet, hakikat i§:te 
bundan ibaret. Çok sinirleniyorum, ve 
insan bu kadar sinirlenince de şahsiye
tini ifade edemiyor. Hatta, Bayan 
Mendoza gelmiyecek olursa filme de
vam edemiyeceğimi de il~eye kendi· 
mi mecbur biliyorum. 

Stella Mendoza eski arkadaşına min· 
netle baktı, vıe sonra, gültimsiyerek, ha· 
la susmakta olan direktöre döndü : 

- Bugünden itibaren başlayayım 
mr? 

İhtiyar direktör, gözlerinden kıvıl· 
cımlar saçarak, bağırdı : 

- Ne bugUn ve ne de yarın başlxya
bilirsiniz. Size gelince; siz, mahalle 
çocuğu, eğer beni yarı yolda bırakmak 
cüretinde bulunursanız iyice bili -
nizki, &izi de, memleketin bütün stüd· 
yolarından kovdururum ve her tesa
düfümde de aklınızı başınıza get irme
ği boynuma borç bilirim .... 

Direktör, hiddetten köpürerek o
dasına girdi. 

Briksan orada onu bekliyordu. 

ULUS 

Edebiyat ftleminde: 
v• • tt ••••••44 •••••. , 

Goncourt akademisi 
Birincikanun ayı Fransada, edebi- mie isimli romanına verilmiştir. 1909 

yatçılar ve edebiyatı sevenler için senesi müstesna, 1903 ten 1937 nihaye~ 
bir merak ve heyecan ayıdır. Gonco- tine kadar her sene akademi bir romanı 
urt mükUatr, içinde bulunduğumuz mükafatlandırmıştrr. 34 sene zarfın
ay içinde, senenin en güzel "Mensur da bu mükafatı kazanan 34 romanın 
muhayyele eseri,, ni yazan muharri- isimlerini ve muharrirlerini aşağıya 
re verilir. yazmaktan kendimi alamıyacağnn. 

Bu sene goncourt mükUatını (Plis- Bu liste, Proust ve Duha.mel gibi bü
nier) ~n "Faux Passeports,, u kazan- yük sanatkarları her hangi bir teşek
mıştır. Bu romanın her tarafta derin külden evvel keşfetmiş olan Gonco
bir alfilca uyandırdığı bir sırada, aka- urt akademisinin kalitesi hakkında 
deminin ve mükUatın müessisi olan canlı bir vesika teşkil eder : 
Edmond'dan ve kardeşi Jules de gon- 1903 - John • Antoine Nau : For 
court'dan bahsetmeyi lüzumsuz bul- ce ennemie 
muyorum. 1904 - Leon Frapie : La marter-

19 uncu asır fransız edebiyatını nelle 
bilhassa natüralist ekolü tetkik eder- 1905 - Claude Farrere : Les Civi-
ken, her iki kardeşe büyük bir yer a- lises 
yımıamak mümkün değildir. Edmo- 1906 - Jerome et Jean Tharaud : 
nd ve Jules de Goncourt'un vesikaya Dingley, l'illustre ecrivain 
olan meraklan, patolojik teferruata 1907 - Emile Moselly : Terre 
olan temayülleri, natüralist ekol üze- Lorraine 
rinde son derece müessir olmuştur. 1908 - Francis de Miomondre : 
Realiteyi bir objektif katiyeti ile Ecrit sur de l'eau 
tesbite çalışan romanları arasında bil- 1910 - Louis Pergaut : De Gou-
hassa Charles Demailly (1860), Re- pil a Margot 
nee Mauparin (1864), Germinie La- 1911 - Alphonse de Chateau-Bri-
certeux tl865), Manette Salomon ant : Monsieur des Lourdines 
(1867) ve Mme. Gervesais (1869) gi- 1912 - Andre Savignon: Ffües 
bi eserleri sayabiliriz. de la pluie 

Gayet neşeli, alaycı, coşkun olan 1913 - Marc Elder : Le Peuple de 
Jules (1830-1840), melankolik hulya- la mer 
perver ve içinde kapanmış bir mün- 1914 - Adrien Bertrand : Leappel 
zevi olan Edmond'u (1822-1896) ha- du Sol 
rikulade surette tamamlıyordu. Bu- 1915 - Rene Benjamin : Gaspart 
nun içindir ki, daima beraber yazdık- 1916 - Henri Barbusse : Le Feu 
ları eserlerde tam bir ahenk görillür. 1917 - Henri Malherbe : La Flam-
Jules de Goncourt'da üslilp iptilası, me au poing 
Ed. de Goncorurt'da ise mevzuu bul- 1918 - Georges Duhamel : Civili-
mak ve romanı kurmak kabiliyeti sation 
vardı. Biri eserin tisHlbuna, diğeri 1919 - Marcel Proust : a l'ombre 
yaratılışına na='\ret ediyordu. des jeunes filles en fleur 

Yukarıda zikrettiğim romanlardan 1920 - Ernest Perochon : Nene 
başka, 18 inci asrın sanatına, Japon 1921 - Rene Maran : Batouala 
sanatkarlarına tahsis ettikleri etildle- 1922 - Henri Beraud : Le Vitriol 
ri de unutmamak icab eder. Her iki de Lune, Le Martyre de l'Obese 
kardeş bu eserlerle meşgul olurlar- 1923 - Lucien Pabre : Rabevel 
ken (1851) de başladıkları (Journal) 1924 - Thierry · Sandre : Mousse-
larına da devam ediyorlar. Jules de line 
Goncuort'un ölümünden sonra Ed. 1925 - Maurice Genevoix : Rabo-
de Goncourt jurnala tek başına de- liot 
vam ediyor ve 27 birincikanun 1895 1926 - Henri Deberly : Le supp-
te (jurnal) r neşrediyor. Garb edebi- lice de Ph~dre 
yatı ile uğraşanlar, intişarı zamanın- 1927 - Maurice Bedel : Jerome, 
da bu jurnalrn yaptığı gürültüleri ve 60 elatitude nord 
uyandırdığı hararetli münakaşalarh 1928 - Constantin Weyer : Uu 
hatırlarlar. homme se penche sur son passe 

B ( . l) A 1 l'i J 1 1929 - Marcel Arland : L'Ordre u 1ourna , m e n ve u es • • 
R d , ( · l) 

1 
d 1930 - Henrı Fauconnıer : Mala-enar m 1ourna arı yanın a şe· .. 

fı · b' ı 1ss1 ·ı 189 ı ısıe re ı ır y~r a ır. ı e S arasın- 1931 J F d M 1 d' A 
da Fransada yaşamış olan şairlerin - ean ayar : a mo-

ur 
ve ediplerin orijinal portrelerini, 
miskin ve ulvt taraflarını tesbit et- 1932 - Guy Mazeline ı Les Loups 

1933 - Andre Malraux ı La con
mesi itibariyle, bitmek tükenmek bil- dition humaine 
miyen bir tahassüs kaynağıdır. , 

(Ecriture artiste) dedikleri son 
derece işlenmiş üsHlplarına ve (jo
urnal) ın canlr portrelerine rağemn, 
Goncuortların ismini gelecek nesil
lerin şuurunda yatatacak olan, kendi 
isimlerini taJıyan akademinin mevcu
diyetidir. 

On edip azadan teşekkül eden Gon
court akademisi 1896 da Edmondun 
vasiyeti üzerine tesis olunmuştur; 
bu akademinin ilk azası arasında Alp· 
honse Daudet, Huysmans gibi tanın
mış sanatkarlar vardı. 

Ed. de Goncourt va&iyetnamesi 
ile bu akademiye senevi 6000 farnk
lık bir gelir temin ediyordu. Bu altı 
bin frangın ıbeş bini her sene, o se
nenin en güzel mensur eserine, ter
cihan romanına verilecekti. Gonco
urt milUfatı ilk defa olarak 1903 de, 
John-Antoine Nau'nın Force enne-

K.nebvort biraz sükQnet bulunca 
Briksandan sordu : 

- Ne dersiniz bu itlere? Görüyor
musunuz insana ne oyunlar oynamağa 
yelteniyorlar? Beni filmin tam orta
sında bırakıp gidecelanig ı şu serseme, 
şu cahile bakınız 1 Briksan, benim kü· 
çük kızla birlikte oynamak istermiai
niz? Konoli'den daha kötü oynıyamı
yacağrnıza emin olduğum için bu tek
lifte bulunuyorum. Hem bu, sizin için, 
boş zamanınızda bir eğlence olurdu ve 
kafakeseni gene arardınız ..• 

Briksan, gayet sakin : 

- Hayır, teşekkür ederim, artistlik 
mesleğim değil, dedi. Kafakesene ge
lince •• • • 

Sigarasından halka halka dumanlar 
savu~du. Dumanları seyretti : 

- Evet, kafakesene gelince ; onun 
kim olduğunu artık biliyorum. Ve ne 
zaman istesem ele geçiririm. ... 

XIV 

Menduza harb 
ilan ediyor 

Knebvort ona şaşkın şa9km baka kal· 
dı : 

- İmkanı mı var? 
- Pek ciddi söylüyorum. Fakat ka-

fakesini tanımak ve onun suçunu isbat 
etmek biribirinden ayrı şeyler olduğu
nu da düşilnmek lazımdır. 

Jak Knebvort, ellerini p_antolonunun 

1934 - Roger Vercel : Copitaine 
Conan 

1935 - Josephı Peyre : Sang et 
Lumieres 

1936 - Maxence Van der Meerch: 
L'empreinte du Dieu 

1937 - Charles Plisnier : Faux 
Passeports 

Her sene birincik§nunda Pariste 
Drouant lokantasında toplanan on 
romancının, fransız akademisinin 
muhteşem kubbesi altında toplanan 
kırk edipten daha çok zevkli ve isa
betli olduğunu anlamak için her se
ne ayni ay zarfında akademinin mü
kafatım kazanan isimlere bir göz at
mak kafidir. Ve Goncourt mükafatı
m kazanan romanla, (Academie) mli
k!fatmı kazanan romanın satış sayı
sı arasındaki bariz fark, Goncourt le
hine kaydolunacak mühim bir nokta
dır. Bu farkı, Goncourt akademisi-

ceplerine yerleştirip masasının kena
rına ilişti. Hafiyenin yüzüne, işittiği 
sözlere inanmıyan bir adam tavriyle 
baktı: 

- Bu, bizim takımdan biri mi ? 
Mişel Briksan güldü. Ve diplomatça 

bir cevab verdi : 
- Sizin takımdakilerin hepsini tanı

mıyorum. Bununla beraber, kendinizi 
de 00, yere üzmeyiniz. Siz bu Konoli 
ile ne yapacağınızı bana söyleyin. 

Direktör omuzlarını silkerek : 
- Ağzından çıkanı onun kulağı işit

miyor ki ... Lüzumsuz yere hiddetlen
dim. Zira bu züppelerin kafaları işle

mez olduğunu bilirim. Onu beyaz per· 
dede de erkekçe müşfik gördüğünüz 
zaman hakikatte ne kadar iradesiz, ne 
kadar gevtek olduğunu tahmin ede
mezsiniz. Mendozaya gelince .. 

Direktör, eli ile manalı bir işaret 

yaptı : 
Bununla beraber, Bayan Stella Men

doza istifa venneği öyle sanıldığı ka
dar çabuk kabul edecek değildi. Şiddet 
1i mücadelelerden sonra sanat alemin
de kendine yer yapmıştı ve bu yeri de 
mücadıelesiz bırakacağa benzemiyor
du. Zaten iyi bir vaziyette idi. Parası 
vardı. Hatti o kadar parası vardı ki 
çalıtmadan da yaşıyabilirdi. Zira, yük· 
sekçe olan aylığından başka, kaynağını 
araştırıp bulmağa çalışmıyacağım.ız bir 
gelire de aahibti. Fakat, Knebvortun 
da savaşı daha geniş bir sahaya naklet-
mesi ihtimali çoktu. ' 

Mendozanm ilk hareketi, kendi ye-

Değerli şairimiz Faruk Nafiz Çam
lıbel'in bu ismi taşıyan yeni bir şiir 
kitabı çıkmıştır. "Akmcı Türküleri, 
Yayla türküleri, Kışla türküleri ve 
Destanlar,, diye dört kısma ayrılmış 
olan bu kitapta mevzuları umumiyet
le didaktik olan yirmi muhtelif şiir 
vardır. Bu şiirlerin bilhassa hamasi 
bir karaktere malik olanlarında çok 
güzel parçalar vardır. Mesela şu dört 
mısraa bakmız : 

Yaşamaz ölümü göze almryaa, 
Zafer göz yummadan koşana gider, 
Bayrağa kanının alı çalmayan, 
Göz yaşr boşana boşana gider. 
Kitabın mütalaasından anlıyoruz 

ki, Faruk Nafiz bu manzumeleri bil
hassa gençleri ve askerleri gözeterek, 
terbiyevi bir maksadla yazmıştır. 

Hastalıksız, dinç ve gürbüz şiirler 
okumak isteyen gençler bu mısralar
da aradıklarını bulacaklardır. 

Kanaat kitab evi tarafından neşre
dilen bu eser 64 sayfadır ve 30 kuruş 
fiyatla satılmaktadır. 

Varlık 

15 ilkkanun tarihli 107 inci sayısı 
çıkmıştır. Bu sayıda Yaşar Nabinin 
bir musahabesi, A. Gaffar Güney'in 
Ruscadan çevrilmiş güzel bir hikaye
si, Beynelmilel nüfus meseleleri hak
kında Kessler'in bir konferansı, İn
gilizce, Fransızca ve Ruscadan muh
telif tercümeler, Vedad Nedim Tör'
ün "Köksüzler,, isimli piyesinin de
vamı ve genç imzaların şiirleri var
dır. 

Fikirler 
İzmir Halkevi tarafmdan neşredil

mekte olan bu fikir mecmuasının 15 
birincikanun tarihli sayısında ~u ya
zılar vardır : 

Rahmi Balaban : Ziraatimize dair, 
Şeref Erdoğan : Ebeveyin ve terbi
ye, Celal Uzel : Rembranda, M. Öz
bay : Spor ve oyun metodikası, H. 
B. Pars : Okul ve karakter, E. H. 
Akman : Genel Pedagoji, R. Bala
ban : Eski sistem, N. Bilge Ardaç : 
İzmirde 12 ve 13 üncü hicret asırla
rına aid eserlerde rastlanan tezyinat 
motifleri. 

Yokluk 
Genç muharrirlerden Ali Mustafa 

Soylu tarafından yazılmış olan bu üç 
perdelik facia ikinci başlık olarak 
"cemiyet böyle istiyor,, ismini taşı

maktadır. 62 sayfalık bu eserin üze
rinde 50 kuruş fiyat vardır. 

.Hukuk gazetesi 
Birincikanun tarihli 25-26 ıncı sa

yısı şu yazılarla intişar etmiştir : 
Ordinaryüs profesör Sami Ali Di
lemre : Hünsalık ve adli tıp, Dr. 
Mahmud Esad Bozkurt : Kanunu 
Medenimiz hakkmda kritikler, Mus
tafa Reşid Belgesoy : Boykot ve 
haksız iş, B. Hasan Tahsin Avni : 
İş mukavelesi, Profesör Hirsch : 
Yazılı şekilde rıza beyanlarında mü
messilin imzası, Cildi Özel : Hukuk 
usulü muhakeme kanununun umumi
yeti mutlak mı ... İdari kazaya da şa· 
mil mi ? Doktor Cevad Hakkı Öz
bay : Mali kanunlar. Kanuni nizam 
ve talimatnameler, tatbikat ve içtiha
dat. 

nin yeni edebi kıymetleri sezen genç
liğinde fransız akademisinin de ana· 
nevt kıymetlere ehemiyet veren ih
tiyarlığında aramak icab eder, kana
atındayrm. 

Suut Kemal YETKiN 

rini almış olduğunu öğrendiği Adet 
Limingtonu bulmak oldu. Stıella Men
doza onunla uyuşmağa hazırdı. Fakat 
Adelin yıldızlara mahsus locayı, yani 
uzun za.mandanberi kendinin olan lo
cayı işgal etmiş. bulunduğunu görünce 
hiddetlenmekten kendini alamadı. Sa
kin görilnmeğe çalışarak locanın kapı
sını vurdu. 

Adel, tüvalet masası önünde otur
muş, divarlardaki aynaların ve lamba
ların çokluğu arasında ürkek bir vazi
yet almıştı. Mendozayı görünce kızar
dı. 

Mendoza: 
- Siz Bayan Limingtonsunuz, de-

ğil mi? İçeri girebilirmiyim ? 
Adel, hemen iskemlesinden kalktı : 
- Rica ederim, buyurun 1 
- Yerinizden kalkmayın. Vakıa bu 

rahatsız bir iskemledir, ve zaten bura
da hangi iskemle rahattır kit ... Sizin 
bana muavin olduğunuzu söylediler
di ..... 

- Ne muavini ? •••• 
- Evet, Bay K.nebvort söylemişti : 

Siz muvakkat surette benim rolümü 
oynıyormuşsunuz ... Bunun manası ne 
olduğunu bilirsiniz, değil mi? Bir ar
tist, her hangi bir eebeble, sahneye çı
kamadığı zaman yerine bir figüran ko
yarlar. Ve bu figüran, kim olduğu 
belli olmamak için hep ikinci planda 
kalır. 

- İyi ama Bay Knebvort beni hep 
birinci plana koydu. Sahnelerden yal
nız birinde ikinci planda kaldım. 
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Spor edebiyatı 
Avrupada olduğu gibi bizde de 

gündelik gazetelerin hangisini açsa• 
mz sütwı sütun, hatta sayfa sayfa 
spor yazılarile kartılaşmamz artık 

mutad olmuştur. 
Bunun, gazeteler bakımından ma

nası, spor yazıları arayan okurların 
gittikçe çoğalmakta ve bu çeşid ya• 
zılarla çıkan gazetelerin daha çok 
satılmakta olduğudur. 

Ve, spor yazıları Şanghayda ıu 
kadar bin çinli öldü, bir lohusa sıcak 
suda haşlandı, bir talebe arkada§ını 
vurdu gibi haberlerden; hatta tarihi 
denilen tefrikalardan, polis romam 
adı verilen tabancalı ve desiseli ma
sallardan, ve muhakkak ki bütün 
dedikoduculara kuJaktan k~lağa fı. 
sıldama vesileleri veren sözüm ona 
polemiklerden faydalıdır. 

Zira bu yazılar, stad.yomlarla ele
le vererek gençleri temiz havaya 
sevketmekte, sporun yayılmasını te§
vik etmekte, spor s~yircilerini ço
ğaltarak spora tarıfftar kaz~ 

maktadır. Sporun faydalı olduğunu 
kabul etmek spor yazılarmm da 
faydasını kabul etmeğe müsavi değil 
midir? 
Yalnız bu yazıların hakikaten fay. 

dalı olabilmeleri için bazı eksiklik· 
leri vardır: Sporun. tem'l§a cihetini 
alıp hadiseleri tasvirle iktifa etmek 
ve sporun tekniği ile hiç alakalanma.. 
ınak; şahıslar üzerinde fazla dur
mak ve bunun neticesi olarak da ba.
zı hevesleri kırıp bazı kudretleri mü
balagalandırmak; hemen daima fut• 
bolu öne sürüp sporun diğer ıubeleri• 
ne aid ha vadisi bile ihmal etmek gİ• 
bi .... 

Mesela bu cumartesi ve pazar 
günkü spor faaliyetlerinden bahae
den gazete sayfalarını açınız: Sü· 
tunlarm yüzde doksanı futbola tah00 

sis edilmiş olduğunu görününüz. 
Bu futbol yazıları ise, denilebilir ki 
standard bir tarza göre kalE:me alm: 
mıştır: Tribünler kalabalık veya 
tenha idi, hakem filanca idi, düdük 
çaldığı zaman taknnlan f()yle sıra" 
lanmıf gördük, golJer §Öyle yapıldı.. 
Filanca i,yit falanca kötü oynadı. 

Bu yazılarda standard ıelde bir 
fey denilemez. Ancak İf, neticeye ve 
hükme g~ince değitir: İyi veya kötü 
oyun ne demektir? Bir futbolcunun 
iyi oynaınasmı koımasına, ıüt çek· 
meaine, paa vermeıine mi, yoksa ta • 

kımdaki yerini muhafaza etme.ine 
mi, üzerine düıen taarruz veya mü • 
dafaa vazifeaini bakkile yapmasına 
mı atfetmek lizmıdır? Kötü oyna
mak bunlann aksi midir ? 

Gelişi güzel bir Avrupa gazetffİ· 
rıin a.por aayfasmı tedkik ediniz. 
Bunlarda tahııılarm - hele isim zikr 
edilerek - lehinde veya. aleyhinde, 
bir satır yazı göremezsiniz. Çünkü 
futbolun takmı oyunu olduğunu ve 
övmek laznnsa takımı, yermek İcab 
ediyorsa gene taknnı övmek veya 
yermek iktiza ettiğini avrupab spor 
muharriri iyice zihnine koymuştur. 

Övmede veya yermede kullanılan 
vasıflara gelince; bunlar da sadece 
iyi veya kötü kelimeleri değildir; 
medihler ve zemler doğrudan doğru
ya futbolun tekniğine taalluk et• 
mektedir. 

Futbol hakkında böyle yazan av .. 
rupah spor muharrirleri atletizm, 
tenis, dağcılık, bisiklet, hulasa sporun 
şu veya bu şubesini bahse koydukları 

(Sonu 10. uncu sayfada) 

Bayan Mendoza hiddetini gizlemeğe 
muvaffak olarak içini çekti : 

- Zavallı dostum Knıebv<>rt 1 bana 
çok canı sıkılmış ... Onu böyle kızdır
mamalı idim. Yarın işe başlıyorum. .. 

Adel sarardı. 
- Vakıa bu sizin için utanç sebebi 

olabilir ama, takdir etmelisiniz ki, he
pimiz bu yolun yolcusu olduk ... Bunun 
la beraber, göreceksiniz ki hepimize 
size karşı nazik davranacağız ... 

- Fakat bütün dediklerinizin i.oıka· 
nı yoktur. Bay Knebvort bana filmin 
başından sonuna kadar oynıyacağmu 
söyledi. 
Mendoza gülümsiyerek başını salladı: 

- Bu hayat korkunç bir hayattır. 
Burda kimseye inan olmaz. Demin de 
bana yarın sabah Savt Davns'da bulun
mamı söyledi. 

Adelin kalbi sıkıştı. Mendozanın 
dediği yerde buluşulacaktı. 

Mendoza devam etti : 
Hakikaten can sı kıcı bir vaziyet. Ben 

sizin yerinizde olsam bütün bunlar u
nutuluncaya kadar şehre gider, on on· 
beş gün bir tarafta görünmezdim. Val
lahi kardeş ben de çok sıkıldım bunla
ra. Ama kabahat büsbütün benim değil
'Gene kendimi kabahatlı sayarak bil· 
mem ki zararlarınızı telafi etsem mi? ..• 

Böyle diyerek çantasını açtı, bir a
vuç pangonot çıkardı. Bunlardan dört 
tanesini ayırarak masanın üzerine koy· 
du. 

Adet. soğuk bir tavurla sordu : 
-Sonu Var-
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27i anun 1919 dan sonra Anka 
Ankara'nın hükümet merkezi 
oluşuna dair tarihi vesik 1 

J' eıika: 1 

Ankaraya muvasalatımızı 27 Kanu
n uevvel 1919 tarihli şu açık tebliğ 
ile tamim ettik : 

"Sivastan Kayseri tarikiyle Anka
raya hareket eden heyeti temsiliye, 
bütün güzergahta ve Ankarada, ve 
büyük milletimizin har ' · samimi te
zahüratı vatanperveranesi içinde, bu 
gün muvasalat eyledi. Milletimizin 
gösterd iği eseri vahdet ve azim, 
meml . ~ -imizin temini istikt ·i hak· 
:!undaki kanaatları, layetezelzel bir 
3u-el. sir edici m-lıiyc 

Şimdilik, heyeti temsiliye merke~i 
Ankaradır. Takdimi hürmet eylcrız 

efendim. 
Heyeti Temsiliye namına 

MUSTAFA KEMAL 
Nutuk Sayla 201 

Vesika: 2 

Vilayetlere ve müstakil livalara 
ve Kolordu kumandanlarına 
Ankaradan yapılan tamimden : 

"Merkezi devletin dahi, düveli iti
lafiye tarafından resmen işgali, kuv
vei teşriiye ve adliye ve icraiyeden 
ibaret olan kuvayı milliyei devleti 
muhtel etmiş ve bu vaziyet karıısın
da ifayı vazifeye imkan göremediği
ni hükQmete resmen tebliğ" ederek, 
meclisi mebusan da dağılmıftır. Şu 
halde, makarrı devletin masuniyeti, 
milletin istiklalini ve devletin tahli
sini temin edecek tedabiri tccmmUl 
ve tatbik etmek üzere millet tarafın
dan satahiyeti fevkaladeyi haiz bir 
meclisin, Ankarada içtimaa daveti 
\"e dağılmı§ olan mebuıandan Anka
raya gelebileceklerin dahi bu meclise 
:ştirak ettirilmesi zaruri görülmüş
tür. Ankarada, salfilıiyeti fevkalade
ye malik bir meclis, umuru milleti 
tedvir ve mlirakabc etmek üzere içti
ma edecektir." 

19 Mart 1920 
Heyeti Temsiliye namına 

MUST .\FA KEMAL 
Nutuk : Sayla 261 

Vesika: 3 
Dakika tehir edilmiyecektir. 

Umum Vilayetlere Elviyei 
müıtakileye 

Bimennihilkerim Nisanın 23. üncü 
Cuma günü Büyük Millet Meclisi 
küşat edilerek ifayı vazifeye mübaşe· 
ret eyliyeceğinden yevmü mezkfir· 
dan itibaren bil\ımum makamatı mül· 
kiye ve askeriyenin ve umum mille
tin mercii meclisi mezkfir olacağı ta-
mimen arzolunur. 

22 Nisan 1920 
Heyeti Temsiliye namına 

MUSTAFA KEMAL 

Nutuk : Sayla 214 

J'esika: 4 

"Artık yeni Türkiye devletinin 
idare r. erkezini kanu:ıen tesbit eyle
mek icab ediyordu. Bütün mülahazat 
yeni Türkiyenin idare merkezini 
Anadoluda intihap eylemek lüzumu
nu amirdi. 

Coğrafi ve sevkulceyşi vaziyet en 
kati e!ıcmiyeti haizdi. Devlc:.in ida
re merkezini bir an evvel tesbit ede 
rek dahili ve harici tereddütlere ni· 
hayet vermek 15.zımdı .,. 

Nutuk : Sayfa 484 

J' esika: 5 

: •• ıkaranın hükumet n.erkezi olma-
1'1 hakındaki takrirden : 

.. Türkiy .. devletinin makarrr idare-
~ için Büyük Millet Meclisinde ka

rar vermek zamanı gelmiştir. Bir 
devletin mc .. :.czini tayin için esaı: 
c:_cak ..• ülahazat, yeni T_!.irkiycn:.1 
makaı r. idaresini Anarloluda ve An
kara şehrinde intihap edilmek lüzu
munu amirdir. 

Atatürk'e takdim edilen albüm 
her biri başlı ba~ına bir ehemiyeti ka- ı 
tıayı haizdir. Devletin makarrı idare
sinin yeni bir §ekilde tesis ve inkişa
fına bir an evvel başlamak dahili ve 
harici tereddütlere nihayet vermek 
için atideki madde: kanuniJ enin k.
bulünü arz ve teklif ederiz ... 

9 Birinciteşrin 1923 
Malatya (İsmet), Çorum (Ferid 

Recai), Diyarbekir (Zülfü), Ertuğ
rul (Doktor Fikret), Erzurum 
(R~tü), Kaatamoni (Mahir), Ma
latya (Hilmi), Kütahya (Seyfi}, 
Karahiaarısahip ( Mehmed Ki.mil), 
Buraa (Necati), Sivas (Raaim). Er
zincan (Sabit), Buna (Refet), 
Konya (Muaa Kazım), latanbul 
(Ali Rıza). 

Pesika: 6 
(Türkiye devletinin makarrı ida

reai Ankara ıehridir ). 
13 Birinciteırin 1920 

ikinci madde : 
Türkiye devletinin remıi dili 

Türkçedir, Makanı Ankara ıehridir. 
16 Mart 1924 

TEŞKlU Ti ESASİYE KANU
NU: 

ikinci ınadde : 
Türkiye devleti Cumhuriyetçi, 

Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Layık 
ve lnkilapçıdır. 

Reami dili Türkçedir. Makarrı 
Ankara ıehridir. 

S Şubat 1937 

Vesika: 7 
~'Ankara merkezi hiikiimct

tir. Ebediyen merkezi hükii
met kalacaktır.'' 

GAZI MUSTAFA KEMAL 
"Hatırat,, tan 

1926 

J'esika: 8 
lzmir dönüıü nutkundan 

Atatürk'ün Ankaraya •erel ver
dikleri gün Ankara valiıi olan 

B. Yahya Galib Kargı 
ıöylev verirken 

"Üç sene mukaddem Sivastan An
karaya ayak bastığım zaman bir mis
lini geçen gün dahi göstermiş olduğu
nuz samimi ve kalbi tezahürat ile beni 
kollarınız arasına aldınız. O zaman 
gösterdiğiniz bu vatani cesaret saye
sinde ecnebi müdahalesiyle İstanbul
da kapattırılmış olan meclisi mebu
sanı daha va.si bir salahiyet ve şanü 
milliye Uyık bir istiklal ile Ankara
da açmak müyesser olmuştur.,. 

Ankara : 14 Sefer 1341 
Cuma 6 T. evvel 1338/1922 

J'esika: 9 
lzmir dönütü nutkundan 
Büyük Millet Meclisi sizin muhiti 

hamasetinizde biperva istiklal müca
delesine devam edebilmiştir. Binaen· 

aleyh Ankara hemıehrilerimin bu 
istihlası vatan mücadelesinde ayrı 
bir hissei gercfi vardır. 

Ankara : 6 T. evvel 1338 (1922) 

Vesika: 10 
lzmir dönüıü nutkundan 

Sevgili milletimizin bütün bir ci
hanı husumete kat!jr muvaffakiyetle 
tetviç eylediği lstiklaJ mücahedesi 
tarihinde Ankara namı en aziz bir 
mevki muhafaza edecektir. 

Ankara : 6. T. evvel 1338 (1922) 

J' e.~ika: 11 

Muhterem arkadaşlar; 

Bugünkü tezahüratı yakından sey
rettim. Çok mütehilssis oldum. Bu 
canlı tezahürat bende on üç yıl evvel 
Ankaraya ilk geldiğim gün duyduğum 
heyecanı yeniden yaşattı. Bugünkü 
manzara karşısında muhterem Anka
ralı hemşehrilerimin o gün bana gös
terdikleri hüsnü kabulü ve yüksek 
misafirperverliği tamamiyle hatırla

dım. Zaten bu asil hareketi hiç bir 
vakit unutmadım ve unutmayaca
?ım. Ankaraya geldikten sonraki mü
cadele hayatımızda hürriyet ve istik· 
lal aşıkı kal raman Ankaralıların -
başta sizin gibi daima benimle bera
ber kalmış olan rleğ:rli a~kıı 'lıtslarım 

olduğu halde - gösterdikleri vefa 
ve yardımları her vakit memnuniyet
le yad ederim. Benim Ankaraya gel
<iiğim günü yaşatmak teşebbüsünü a
lan yüksek hevetinize çok teşekkür 

erlerim. Bıı aünü yaş::ıtmakta derin 
sevgi heyecanını ve duygularını min
netle bir daha gördüm. Ankaralı 

hemşehrilerime sonsuz saygılarımı 
ve sönmez sevgilerimi bildirmenizi 
rica ederim. 

(27 Birincikinun J9JJ te Ankara 
Vali ve Belediye Reisi Nevzad Tan
doğan'a dikte edilmiş ve halka tebliğ 
olunmu§tur.) 

J' esika: 12 
"Deniz veya göl kıyılarından, Ir

mak yalılarından uzak, yalçın ve çıp
lak bir kaya parçasının eteğinde ku· 

rulmuf olmakla beraber, gök yUzUne 
atılırken taf ve toprak kesilmiş dal
gaları andıran heybetli dalgaları, bin 
renkte muhteşem doğu ve batı levha
ları, çok yıldızlı ve ışıklı gökleriyle 
(Ankara) e~siz bir yayla guzdidir. 

İklimi sağlam, havası temiz ve kud
ret vericidir. Ovaya sıra ııetler, tabi· 
yeler halinde çeviren demir, tunç 
ve bakır renkli dağlar Ankarayı 
TUrk vatanının zabtolunmaz hakim 
kalesi haline getinnittir . ., 

Tarih : Cild 4 aayla 144 

Ye!ika: 13 
11

- Ankara - adına gelince, bu 
adın, Baykal gölünden çıkıp, -
Y eniaey - e dökülen - Angora -
çayı kıyılarından geldiğine ıüphe 

yoktur.'' 1936 

KEl\1AL ATATÜRK 

Müla!.~.ıtı ••• t:zk<ire, mu:ıhedena
me ile bof,azlar için kabul edilen a:.
k5.m, yeni Türkiyenin esas mevcudi
yeti, meml eketin menabii lcuvvet ve 
inkişafını Anadolunun merkezinde 
tesis etmek lüzumu. vaziyeti coğra
fiye ve sevkulceyşinin müsaadesi, 
dahili ve harici emniyet ve istidad ı 
hususunda mesbuk olan tecerrüp ile 
hulasa olunabilir. Bu mlilAhazatın Uluı meyclanıncla toplanan muazzam kalabalığın umumi sıörüniitü 

Ankaragüçlü küçük Sevki birinci geliyor 

Atletlerin Atatürk koşusu 

Dikmenden Ulus meydanına 
kadar yapılan koıu 

heyecanla takib edildi 
Ankara Halkevi tarafından geçen 

ıenedenbcri yapılmakta olan Atatürk 
koşusu dün tekrar edildi. Ankaralı· 

lar bu ko~uyu baştan sonuna kadar 
büyük bir alaka ile takib ettiler ve 
neticede genç koşucu Ankaragüçlü 
küçük Şevki ikinci defa olarak birin
ciliği kazandı. 

Müsabakaya 14.20 de Atatürk'ün 
ilk gelişinde Ankaraya ayak bastığı 

Dikmen pınarı yokuşundan başlandı. 
Geçen yılın 14 atletine mukabil bu 
sene yarışlara 30 kişi iştirak etmiştir. 

Koşucular bakanlıklar önünden 
Atatürk bulvarını, İsmet İnönü Kız 
Enstitüsü, Sergievi onu, bankalar 
caddesini geçerek müsabakayı Baş-

bakanlık önünde bitirmişlerdir. 

Mesafe 12 kilometre idi. Bu ~ 
safeyi Ankaragücünden Küçük Şev• 

ki 38.13 dakikada, birincilikle bitir· 

di. Demirçankayadan Selim 38.24 da· 
kikada ikinci, Ankaragücünden Edib 
39.08 de üçüncü, Mithat (Ag.) dör· 
düncü, Mustafa (Mg.) beşinci, Ad· 
nan (Dç.) altıncı geldiler. Memnul1 
olunacak bir nokta, otuz atletten he 
men hepsinin koşuyu bitirmeleridir. 

Koşunun başladığı yerden son 
noktaya kfdar yollarda inzibat ted· 
birleri alınmıştı. İki sıra yolları tu• 
tan halkın arasından geçen atletleri 
motosiklet ve otomobillerle hakenı· 

ler ve idareciler takib ediyorlardı. 

Ulus meydan· 'le Başbakanlık önU 
bilhassa çok kalabalıktı. Halk koşu• 
cuları sürekli bir surette alkışlıyor• 

du. 

Koşunun teknik neticesi de ço1' 
güzeldir. Geçen yıl 41 dakikada biti• 
rilen mesafe 38 dakiakya düşmüştilli 
Önümüzdeki seneler atlet sayısının 

artacağını ve rekorun daha düşeceği• 
ni muhakkal< sayıyoruz. 

Müsabakadan sonra tören için tJ• 
lus meydanına toplanan ankaralıların 
huzurunda koşuyu kazananların he· 
diyeleri, milli hükümet Ankarasınırı 

ilk valiı;i, Kırşehir valisi B. Yahya 
Galib Kargı tarafından verildi. 

Bundan sonra atletler, ve haket11• 
ler Halkevi tarafından hazırlanan ve 
müsabaka milddetince koşucuları ta• 
kib edenler otobüslere binerek Halk• 
evine gittiler. Burada sporculara bir 
çay ziyafeti verildi. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö· 
re, gelecek seneler Atatürk koşusun~ 
bütün Türkiye atletlf' rinin iştirakt 
temin edilecektir. Atletizm feder <ls· 
yonu ile Halkevi ortaya müşterek bir 
kupa koyacaklar ve bu kupa koşuyu 
kazanan atletin kulübüne verilecek· 
tir. Her yıl birinci değiştikçe kupa 
da diğer kuliibe geçecektir. 

Koşuyu hazırlıyanları ve muva.f· 
takıyet gösteren atletlerimizi tebrJ1' 
ederiz. 



Kireç tutmuı 
kapların 

temizlenmesi 
Suları kireçli olan yerlerde sura

hi, bardak ve aairenin içlerinde dai
ma beyaz bir kireç tabakası kalır. 
Bunlar her gün temizlenmez veya 
kulJanıldıktan sonra hemen bopltrl
mazsa bu tabaka gittikçe kalrnla,ır. 

Bu kahları temizlemek için bir çok 
usuller kullanılmaktadır. Bunları ıi
ze kısaca hatırlatayım : Dövillmu, 
yumurta kabuğu, ufak parçalar halin
de koparılmış gazete kağıdı, çok kü
çük doğranmış patates parçaları, ya
pışkan otu v s ... Bunlar kabın içine 
konulduktan sonra üzerine ıu da ila
ve edilir ve çalkalanır. 

Fakat iyi ve çabuk bir netice al
mak istiyorsanız aşağıdaki usulü tec
rübe ediniz : 

Temizlemek istediginiz kabın içine 
bir avuç kalın tuz atınız. Üzerine iki 
kaşık bildiğimiz sirkeden ilave edip 
kabın ağzm: :-linhı:le kapadıktan son
ra her istikamettı• hııh hızlı çalkala
yınız. Eğer kab.n ~a.ıı _Y~rleri diğ~er ta
raflara göre daha ;u~lı ıse, 9~c~gunu
zun süd şişesini temızlemek ıçın kul
landığınız m:un ;;aph fırça ile buralilrı 
oğunuz. Bunu yaparken de kabı o ıu
retle eğıniz ki, fırçalB'hğmız yer, ma
yile dolrr. ,.,ısun 

Tuzla sirken iıı . ::.1 ıımuı hafif .ınik
darda asid klond. ılı: vücuda getirir. 
Bunun da, cam üzerindeki kireç taba
kalarını eritme hassası vardır. Eğer 
kireç tabakası kalınsa, .tuz~ ve sirkeyi 
değittircrek aynı amelıyeyı tekrarla-
7mı.z. Sonra da kabı botaltıp birkaç 
defa ıu ile çalkalaymıs. 

llllllUllllll 111111 tllUUtlllltllUUllllllllUM 

l ki güsel gece 
tuvaleti modeli 

(Ba rwmnl•r, Berlin'd• mocla 
1a.,..1ıe1t.rini talıi6 •tm•lıt• o
ı... rnalaa6irinm Bayan Gön•ns-
CGll t•alrndon ~ •Öftd•ril
miftir. ) 

Kart dö Vizitler 

Ne şekilde Y aphnlmalı~ 
N asıl K ullanılmalı ? 

Yıl başında, bayramlarda, ziyaret- ni, memuriyetini havi bir kart dö vi
lerde çoğumuz kart dö vi.zit kullam- zit kullanabilir. Bu kart dö vizitte 
yoru.z ve böylelikle dostla~ı~ıu, hı- Bayan kelimesi bulunmaz ve genç 
sımlarımıu veya büyüklerımıu, sn- len bunu yalnız "resmi,, işleri için 
gimi.zi, saygımızı, yani kısaca, terb~- kullanır. 

Bir katlının güzelliii bakıtlCJTınclaclır. Balııflar gözlerin PG· 
rıltmna cleiil, hialerinizin ve karakterinizin parılhana bailıclır. 
Güul bir balıqta hulya, fevk veya heyecan buluncluiu gibi, ni
hayetm bir tatlılık veya zaptedilmit bir kudret Je bulunabilir. • Ba/nfın bütün giiulliii, mahremiyet anlarınJatlır. Balntlar. 

yeli bir kimse olduğumuzu gösterı- Bundan da anlıyacağınız O.zere, 
yoruz. . bayram/arda, yıldönfJmlerinde ve sa-

Fakat bu iestin tam yerınde olma- irede genç kız tanıdıklarına, bQyült-
11, takdlr uyandıracak yerde bi~ gü- !erine veya yakınlarına tebriklerini, 
lünç düıürmemesi için bazı laudeleri temennilerini bir mektupla bildirir. 

ancd o zaman çok ıamimi ve çok tellal olUT. itte, herkelİn P· 
zel telaltlri etmecliği, buna raimen ihtiraala Hvilen bcw lıaJınla
nn am bundadır. • 

de bilmk J§zım. lıte ben sise bugiln Genç kız hiç bir zaman bekir bir 
Bu lıadınlar, balıqlannJa mahremiyetlerini alııettirmezler; 

yabancılann kartıancla gözleri lrııdmq bir lcimba gibiJir. Falıat 
itimatlları luuanılmca, kalbleri fethedilince, lxılıqlarının derin 
ilaJui. İnlcmın gözlerini lıam,,.hnr ve böyle bir lıaJm, bir er/te
fi 1enelerce lrendiline ballar. 

bunları anlatacağım. erkeğe daha önce melrtub yazamaz. 
Vmumi kaideler Fakat bazı mastesna hallerde, artık 

1 _ Hususi işler ve ziyaretler için hazır olarak her yerde satılmağa baş
'Lullanılan kartlara • eg~ er varsa - te- la nan matbu tebrik kartlarından • 
a tab ·ı ü ı · · k rt · ı gönde birde deiiillerse, o zaman en samimi lefon numarası lcatiyen konulmaz. Bu 1 1 .ze ını seçme ıa ıy e a 

· ı k rt rebilir. olanlara posta ile birer kart göndere-numara ancak resmi veya tıcar a . 
bilır. dö vizitlerde bulunmalıdır. Genç erkekler 

2 - Evli bir iradın kart dö viziti- Genç ve belıir erlrd hususi iıJe- Evli erkekler 
De evinin adresini koydurmama/ldır. rinde ismini, aile ismini ve ev adre- Evli bir erlceğin hususi .ziyaretler-
.. d ı k anın yahurl da lrau · de lrullanacagvı kart dö vi.zitte ismi, .n res ya nu oc • sıni tafıyan bir kart kullanır. Ayrıca 
'kocanın mü,ıerek kart dö vizı'tlerine bir de resmi kart kullanır iri bunun aile ismi ve ev adresi bulunur. Ayrı• 
'konulur. . üzerinde isminden, aile isminden ve ca resmi işlerine aid bir lrart dö vi.zi-

y 1 k ğ aı"d kart dö vı- ti bulunur ki bunda da ismi, aile is-J - a nız er e e memuriyetinden başka, çalıştığı ye-
sitin üzerine Bay kelimesi kon~l'?az. rin adresi ve telefon numarası da bu- mi, memuriyeti, çalııtığı yerin adre-

ü k kart dö vızıtle- si ve telefon numar:ası olmalıdır. Karı koca m ştere lunur. Bunun gibi, meseli bir aubay 
. a . k olarak B ve Bn Evli bir erL•k imı'rl•rinin evleri-ıinın zerıne ısa · ~ ordudaki meslekdaşlarına g6ndere- 4 "' "' 

işaretlerini koydurmalıdırlar. Evlı ceği kartlara rütbesini ve kıtasını da ne, hususi :ziyaretlerde kullandığı 
bir kadın tam olarak Bayan kelıme- koydurur. Humsl iılerinde lrulla1111- lrartı bırakır. 
•ini koydurur. " . . cağı kartlarda ise bu kayıdlar bulun- Kan koca 

4 - Kart dö vizitinize küçuk ıs~- maz. Bir karı kocanın kartı, IMseli, fU 

nizin de tamammı koydurunuz. · Genç bir erkek bir kadına çiçek ıelrilde olmalıdır : 
Kutay, S. Dincer gibi formüllerden gönderiyoru, kartını da beraber yol- B. ve Bn. Müfit ILTER 
kaçr:ıınız. . Kart 2 Bu kart dö vizit, hrı veya koca ta-

s - Hususi işler ve zıyaretlerde !ar. Çiçek göndermiyorsa kartı lren- rafından kendilerinden daha yaşlı 
kullanılacak kartlara memuriyet. res- disi bizzat bırakır. Genç erkek, fU kimselerin, evlerine davet olunduk
mi 11m•anlar ve saire konulmaz. Maa- şahsiyetlere kart dö vizit bırakır : /arı tanıdıklaunın, amirlerinin, ve 
mafi mcslekdaşlar. ticaret veya '!1e- Kendisini evlerine davet eden dost- karı kocanın yaptığı davetlere nis
murfrrt arkarl:ıcılan arasında taatı ti· !arının veya meslekdaılarının karıla- b«le onları daha fazla davn etmi.ş 
dilen kartlar bundan müstesnadır. rı, memursa lmiri veya müdürli, tale- olanların evlerine bırakılır. Eğer bu 
Gen(.' kızlcır be ise muallimi, profesörü veya melr· saydıklarım baıka bir ,ehirde oturu-

Punsip itibariyle bir genç kız kart teb madara ve ilfh.. yor/ara, o zaman lrendilerine mek-
d6 vizit kullanamaz. Fakat • meseli EvU kadınlar tup yazılır. 
bir d;ı\•ct için - kart dö vizit kullan- Dullar 

k Evli bir iradın ismini kartın azerl-muı ic:ıh ettii{i zaman annesinin ar- Dul bı'r kadın, evli iken lrullandıgvı 'ne ne şu şelrilde yaadırır. Meseli : Ba-trnd.ıld kii\·ıik ismi çizerek yerı yan Fahriye lLTER kart dö vizitini kullanmağa devam e-
1cenr1i kiiçiilc ismini yazar. E 1. d•r. Kartının Ü.zerine adresini de le 1 a • v 1 • ıenç adın/ar, lrendilerin- .. 

Fakat ıimdi bir çok genç ız ar ç - d h 1 . • 1 f d Loydurmasına cevaz vardır. 
lııı•orlar. içlerinde bilrim, doktor, den a a yaşı vey~ ıçtıma sını ı a- ,.. 1 l' lrad nlar icin 

"L- ıı· ur olanl•• ,,.,., ha yllbelr olan lrimselere 6nce kart Diğer kaide er, ev ı ı • 
avu-t, mua ım, mem '"" . .<' b··-' • ·~ l 'bidir 
BiJyle bir gen~ kız ismiyle aile imıl· ıönderuleı. v•1ed IUUU aym p- oıuu u ıı . 

Cevab müddeti 
Kart dö vizitler bir çok hususlar

da cevab vermek için kullanılır. 
Bu takdirde ne kadar erken hareket 
edilirse o kadar nazik davranılmıf o
lur . 

Karılar na1ıl bükiUür 
ve naııl bırakılır? 

Her hangi bir lcimseye bir kart bı
rakılmak isteniyorsa, hizmetçiye ve
ya uşağa verilir. Bayalc evlerde bu
nun için bir tepu de bulundurulmak
tadır. Bu takdirde kart tepsiye bıra
kılır. Apartman bizde de çok taam
müm etmeğe befladığı için, lrartları
aı.zı lrapıcıya da bıralcabilirsiniz (ta
bii yerine varacafından emin olmak 
ıartiyle). Ziyaretler, yılbqı veya 
bayram tebrikleri, nişan veya evlen
meler için umumi olarak hrt dö vi-
.zitlerin sağ üst köıesi, kıvrılan kı
sım yazdı tarafın üzerine hpanacalc 
şelcilde biJlrülür. Bir taziye ziyareti 
için de kartın sol ast köşesi, kıvrılan 
kısım dıprıya gelecelr şekilde baka
lar (çoğumuz bunun ahini yapıyo
ruz galiba). 

Evli iradın, bir karı kocaya kart 
bıralctığı .zaman hem kocasının kar
tını, hem kendisinin lrocasiyle mDş
terelr qlan kartını bıralur. 

SözilmiJ bitirmeden önce ıunu da 
s8y/iyeyim ~. batan bu bideler ol
dukça 1'stilrlidir ve her py, insanın 
içizıde bulıuıdula mıılıite ballıd11. 

1111111111111111111111111111 

Kürk garnitürlü 
ve ıiyah yünlü
J en yapılmış 

bir manto 
1111111111111111111111111111 

Genç bayanların 
müzmin hastahğı 

Kıskançhk 
kilde kullanınca vücud buna ahpr. 
Tesir yapabilmesi için dozu artır
manız icab eder. Nihayet öyle bir 
gün gelir ki bu ilacın hastalığmıza 
faydası değil, zaran dokunmağa 
bqlar. 
Kakançlıiı da bir hutahk farze. 

delim: Siz bunu ilk zamanlarda ta· 
'"• A.111Cl,YC ~IUI M&UA 9"'1&'-U"' •-•• 

. . . ye çalııırsıruz. Kocanız yavq yavq 
Dikkat ediyoru~, ~vli ve ge~ç buna alqmca dozu arttmr, iti kav

arkada§lanmclan birçogu kocalariy- kadar ardmramız. Nihayet 
le geçinememektedir. Sebeb de he- ~ra b. .. v lir ki - maazallah. 
men hemen her zaman aynıdır: oy e ır gun ge ~ 'bi ... L

Kıskançhk.. kocanız kapıyı vurdugu gı ~I"" 
Bazı kadın ahbablanm kıskanç- gider. 

hk kavgalanru artık okaclar tabii Halbuki ufak tefek ,eyler ıçın 
bir hale getinnifler ki, faraza miaa- saadetinizi bozmamak, hayatmm 
fir gittiğim birçok yerlerde kan ko- zehirlememek, ne kocanızı •. ne ~e.n
ca ka11uncla çekitmekten kaçınmı- elinizi üzmemek gene kendi eliruz. 
yorlar. Hem de ne çekifmek yaral> dedir. 
bil... ""Ne yapalım),. diyeceksiniz. Ga-

Hakikati hi88C kapılmadan söyle- yet basit: Bir parça makul olun. 
mek icab ederıe bu gibi kavgalarda Kumrulara dikkat etmediniz mi) 
kabahat hemen h~r zaman kadının .. Ne güzel aeviıirler.. Hiç kavga et
Evet, tekrar ediyorum: Kadının. l s· d . ·c1a1· · · muhafaza 

k k h. d dak bük mez er.. ız e ıtı mızı 
Bu aatırlan o ur en ıç u • ed b·ı· k d f b' vehme iıti-. Belki d b' k d k'ka evel e ı ır, ço e a ırer meym.. e ır aç a ı l .. .. d ha 
siz de kocanızla kıskançlık yüzün- nad eden boı sebeb er yuzun en • 
den kavga etıniısinizdir. yatınızı zehirliyen, kocanızı evden 

Size bir misal vereyim: 
Herhangi bir ilacı muntazam şe-

Siyah ipek kadife ile d• 
edilmit ıiyah fötr' den 

arif bir f&pD 

soğutan bu kavgalara meydan ver
miyebilirsiniz. Göreyim sizi, küçük 
kardeşbrim. - EFSER ABLA 
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(BBfl ı. Jaci u.ylada) 
Maddelerin milzakereeine ıeçilmlt 

ve kanun kabul edilmiıtir. 
t.mail MUttıak Mayakonun a8slerl 

9udur: 

B. lımail Miifıalc Mayalcon'un 
tösleri 

-Arlı:adqlar, 
Geçen cuma rUnU. Denis~ lra· 

nun llyihaamm mllsakerni batl•nrı • 
cında MS• alan Sadri Makıudi arlı:aclqı· 
mıs kanunun ve mUeuesenin unvamnı 
tqkll eden Denbbank terkibine lllttl. 
bu terkibin tUrk rramer kaidelerine uy
mıyan bir rarlbe olduiunu 18yledl. 
bundan sonra SUmerbank terkibini ya
kahyarak aynı mantık ve mUllhua ile 
onu da çUrUldille çıkarmala ulnftı. 
Nihayet bir takrir vererek Denizbank 
yerine Denlzbankuı denilmeıini tek· 
lif etti. O gün büdce encilmenlne hava
le buyurduğunuz bu takrir pmdi bir 
karar ile yüksek huzurunu.ıa ıelmlt bu· 
lunuyor. 

Sadri Mabudi arkadıpmrza 18re 
tilrk dilinde hiç bir vakit SUmerbank, 
Denlzbaıık gibi terkibler olımeınnq. 
Eler Sümer r.anat menaama ıeliyona 
o vakit bu bankaya sanat 1J&n1ı:aar de • 
meli iınit- Denizbank tarsında bir ter
kib tUrk dilinde katiyen yer bulamu
llllfo Eğer buna cevaz verilecekse o 
takdirde İt Banka11na lıbank. Merkes 
bankuma Merkezbank demek ilam 
gellrml1- Hullaa Sümerbank, Merkez
banJı: tabirleri hiç bir vakit gramer ka· 
!delerine uymıyan garibelerden imit-

1 laıuaa meselen 
Kanunları doğru, temiz ve düzrUn 

bir türkçe ile tedvin edegelen bu mec
llain yüklek kilnilıüııden bu derece ce
llUI' ve kati bir dil davl11 ileri ıUrebll
aek için inunm kuvvetli bir rramerd 
Te Uıtaaaaiyle tanmmıt bir dilci olması 
prttır. Bir hukuk ilimi olarak ihtıaaaı
na lılrmet ettiiim Sadri Makaudi arka
d•fl""" tilrk dili grameri ile pek uğraı
mamıı olduğunu geçen giinkü ifadele
rinden çok iyi anladım. Türk dili pveai
le allkuma eelince. bu da IÖ.Z ıötllrmi· 
Jecek kadar mahduddur. Bunlan bir 
kaaur teWdd etmek hiç bir za
man batınından geçmes. Fakat arb
&ıpnnn kendi ihtuıaı Ahuından ayn· 
1rp bqlı:a bir ihtıaasa lı:arp bayrak aç
Dllf vaziyette &örecek olunanı buna da 
~t edemem. Eter arkadqmuz söze 
... _ _ , __ , __ • •• !-~ - - •••• • 

lUDda bir davllı ve pve bahlinde bir 
lddluı olmadıtmı ileri drerek .. emaa· 
1ino layuen buna da Denlzbankuı un
namı •ermek hatmmdan reçiyor" de
aeydi ihtıaua hürmet eden bir tevazu 
eseri 181termiı olurdu. Halbuki hu • 
küçu arkadqnmı: böyle yapmadı: tık 
hamlede tilrk gramerinin malOm ve 
mildevven .kaidelerinden birini, ikinci 
hamlede türk pveainin cUzel bir ifade 
tarmıı baltaladı. Bununla kalmadı. Eti 
bank terkibinin Sümerbank ve Deniz
bnak terldbleriyle aynı aileden ve ay • 
m mahiyette kelime unıurlanndan çık
tıimı unutarak Etibank terkibini öte
kilerden ayn tutmak pbi bir tesada da 
dilftU. Müuadeleriyle söyliyeyim ld 
ortada bir garabet varsa bu garabet, 
DeniJlbank terkibinde değil, türk gra· 
merinio yapraklanm kanJtırmadan bu 
davlya kantan arlı:adapmızm mantılı· 
adadır. 

Denubanlc ıerlcibinde hü; 
bir kaide.ulik yoktur 

Hayır arkadatlar1 Sümerbank, Eti
bank gibi Deniabank terkibinde de ıra
mer bakımından hiç bir kaideaizlik 
yoktur. Bu terkibler kıvrak bir ifade 
kabiliyetinin ve ıüzel bir dil elistikiye
tlnin mahıulüdür. Hepiniz bilirsiniz ki 
bir dilde gramer kaidelerini canaız ve 
tataıs birer kalıb olmakQıı lnırtarara1ı: 
onlara fikrin türlü türlü ihtiyaçlariyle, 
hluin çqid çepd ihtizulariyle milte
naaib bir aeyyallyet veren en kuvvetli 
tmil tive tekimülüdilr. Bu telı:tmülUn 
seyrini takib etmiyen bir gramer haya
tın lcablanna cevab veremiyen Jı:aıkatı 
bir çerçeve mahiyetini ıe~mez; naaıl 
ki bu teklmüle kUçük yapndan beri alı
pk olmıyan bir kulak da ondaki incelik
leri milmküıı değil, aezeme.z. 

Sadri Makıudi arkadapmız Silmer 
bank, Denizbank terldblerini kaideaiz
liJı:le itham ederken davlamr iıbat e
decek bir rramer kaidesi göstermedi. 
Çünkü ıöateremezdi, çünkü öyle bir 
rramer kaidesi yoktur. Billkiı bu kabil 
terklblere cevu, kıymet ve yer veren 
bir kaide vardır. 

Türkçede Oç tekil terkibi izafi bu
lundulunu billnlniz. Birinci tekil ter -
kibi izafilerde hem muaf, hem mma
filnileyb izafet a1tmeti atalar. Bu. ter· 
kibi izafi tekillerlnln en bultidir :Mil· 
letin haldmiyetl, cumhuriyetin fuiletl. 
meclimn ruı:nameal, hWdlmetln mu
vaffaklyetl terklblerinde oldup ribt 

ikinci ıpekil terkibi bafilerde iza
fet alime ti yalnız muzaf ın sonuna re
llr: Kanun kuvveti. tilrk hayratı, se
.. eseri. ıive dü.zgilnlUP terklble
rlate olduğu gibL 

'Oslnri ,ekil terkibi isafilerde ne 
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kelimesi öz türkçedir 
muaf. ne de musaftınlleyh lsafet all- eül kltabqı bellemnealne denm et· nun 9lddetll darbe w keMlnllllnJn Fakat beteriyette 1eD1n ılbl, cehli· 
metl almular: Duıdere. Maltepe, A· mek cumbıurlyet a-ç!lllnl lif al •t- fıtlman altmetlerL Sener Bedi de- Dl bllmlyen, kendini l1lm IUIU pftller 
daJ:alur, Kadık8y terldblerinde oldu- mek olacalı kanaatiyle bu kltab bu· nlsbmk'm yanllflıtuız w •DenU u delildir ... 
lu afbl. giln mekteblerden atılmlftır. Buglln Bankaıı" denilmek lüsumunu llerl B. Dflaçar 

itte SDmerbank, Etlbank, Den!s· tilrk dilini yeniden derin ve geniı ıUren hukuk profeaörU Sadri Makau- TUrk Dili Tetkik Cemiyeti üyelerin· 
bank bu tlçtlııcU tekle r8re yapıhmt servetine lravuftUrmak onun yenldeıı diyi teyld için bir takım misaller ıge- den '" Dil, Tarih • Coğrafya Fakültesi 
terkibi bafilerdendir. Bunlar pmner Jı:amuıunu gramerini vilcuda ptlrmek tlrlyor. Ezcilmle diyor ki: .. İzmir be- doçentlerinden Bay Dilaçar radyoda 
Ayfalarmda bidele,meden nel, 411· mecburiyetiyle kartı 1ı:ar1ıya bulun· ledlyeai yerine • İzmir belediye • di- ıu beyanatta bulunmuştur: 
de mileyyedelepnft birer dil knnık· makta olduğumuzu ve tUrk dlllnln yebilir miyiz? _ "Denlsbllnk" ifadesi tertemb 
lıp, türk seJı:a.mm. tUrk arafet n ihyaama aid mukaddeı vazifemlsl hl· Sayın mebusumuz Naıit Uluğ'un tilrkçe mUrekkeb bir unvandır. Bunun 
buaulyetinln birer muvaffakıyetl- 11 bafU8ID8!Dlkta bulunduğumun iti· blse verdiği kısa cevab fUdur: . 1ı oldutunu bilhassa türküm diyen 
dir. Bu 1ebebledlr ki dilimls bu rflsel raf etmeliyim. - Hayır, İzmir belediyesi yerine yan tül k dili ile az çok alikaaı bulunan 
terldblere en genlt mihmannhub- Bu mukaddes vazifenin lfaamda lmür belediye diyemeyiz. Ve timdi- veuhı:rem kabul ettiğimiz bir zatın ağ· 
llyle yer ve cevu vermiftlr. Ttırkçe· isabetli baprr eski osmanb ırame- ye kadar tUrkler bize böyle bir terki· :ndan ltltmemell ldlk. Fakat Bay Sad· 
de bunlar o kadar çoktur ki eler rlne bqvurmakla delil, yeni tilrk ıra· bl lıim kullandıklarına dair miaal ri Mabudl'yl muur ıönneği yUksek 
Sadri Mabudl arkadafımıs seçen cu- merini gene türldln alsından dinil· vermiı değillerdir. İzmir belediyesi, TUrkl e tilrldUIUnden rica ederim. 
ma r&ııl bu kUnlye çılı:madan nel yerek, ona hürmet ederek ve ondan İatanbul belediyesi, Ankara belediye- ç~ Ba Sadri Makaudi gerçi bir 
bıt terklblerden bet on tane1l 1Hrln- ltittilı:leriıniıe kıymet vererek yap- il •e her .. hrin bir belediyesi vardır. tUrktUr F!kat türk dilini türk muhi· 
de bir teemmül valdnl pçlneydl, 18· maktır. Hep beraber TUrklyemlsln Bunun ~~ı çowk açıktır: . İzmlrln tinde aİrenmemlttir. Kendisi, çarhk 
bud df.lcl ve gramerci bir arkadqly- prk hududundan garb hududuna ka· belde lf1erı ıle ugrapn müeaaeaeal.. n d ruı melı:teblerinden mezun 
le Uç bet dakika iıtitare etseydi tlltk dar fikri bir seyahat yapmamı•ı ve Bunun Denizbank ünvanını tafıyacak •r:-ıı: ~fade eder Şüphesiz Rusyada 
rramerinl inklr etmek ve ~k flve- türk milletinin kendi köylerine ver· bir müe11eae ile hiç bir ilıni milnue· ; .. : dili u~ ile ~ çok karıprak ori
ılni baltalamak ribl bir batlya dit- diği bazı mürekkeb isimleri kendi beti olmadığı meydandadır. .: litellnl kaybetmltti Ve yahud çok 
mesdl. Tanmmıt dilci ve rnmerci- ağzından iti~emlsl rica ederimı Yalnız ben de ıizdeıı ıunu sormak !ri;ere tUrk lehçelerini~ tekimül etti • 
lerimbe rttmele ne hacet. bana bile Kars ve aaır buı vlllyetlerde Dal· lnrim: .1 aln bu muhit art k müsait olma • 
sonalardı kendilerine: köy, Erzurum villyetinde A91ı:ale, B- - Denizbank ifadesinin yanlıtlı- ~ ;e a: pyri muuı:amil bir takım 

- Asi.sim. derdim, tUrkçede kula- debük, Çobandere, Mutta Arpaçay lmı, yanlış olarak, ileri süren, ve .~ ~nleh terinin blrhide konuımak iti
l• çok bot relen böyle yilslerce ter- Bilecil ve Maniaada Arpadere, Ma· tUrk dili ile ne ilmi ve ne de - bilhas- tu:u.u ,;,e bedememlttlr H lb ki türk 
klb vardır: Meaell Galat.uaray, Ay· niaada Yardere, Bilecik'te Ecek8y, il • fonetik alakası olmadığı kendi- Yd~ı· 

1 
Yd rin • a. u hazne-

T D. A • ç kkal d ı ı ın n e ve genış vuıaaray, Bahıçekapı, Kumlı:apı, op· ıyarbakırda rpatepe, ana e e n tanıyanlar ve duyanlarca malfim . k da blr de Ut ka il leh· 
kapı, Duatepe, Maltepe, Tmutepe, bir defa kendisi Çanakkale, sonra bulunan Bay Sadri Makaudiyi teyid 81 ::::;n 0 itiraf oı.:m:ıı; ki an • 
Hlurtepe, Kadlfelı:ale, Çuakkale, Babadere, Babakale, Çınarköy; Kal- etmek için getirdiği misaller arasın- çek~ tU ktlm Ttl ki liyim di • 
'Dallı:ale, Rumlı:ale, Bakırköy. Eren· tamoni'de Bağdere, Kırklarellnde da niçin Server Bedi denilen zat: ca ~da : ttır:ı ~e erkezi 
k8y Kadıköy, Malıköy, Slntanköy, Cevizköy; Tokatta Çayköy; Sıvaata .. Maltepe", "Kumkapı", "Beşiktaş", Y~ yat8~ let kurumu 

1 
enı° ı:bulda 

ftnİbayet en bUyUğUmUsiln makarrı Çoban saray; Kastamonide Elmayaka: .. Ayvanaaray" gibi terkibleri hatır- yüktse b~' ... _ .. __ ...nı~kanl ha sini ko-
k U f d G.. . A k da x-• 1 ? B k d d k ve atan UMU - ~~ e çe fuilet ve asaleti olan Çan aya... r a a unetvıran : n ara ~- l}'lmamııtır u no ta a urma .. 11_._1 ..... _~_ ... __ tı'-·ıtır 

. ö B 1 k . d S .. X: - h tü kil bakk 'f "d' B nuşan n1&a er ~llMHID yara .lll.. • Eğer Sadri Makıudı arkada9ımı- ren; a ı eaır e erçeoren: on.,.- er r n ı ve vazı eaı ır. u llAJı:aara lltaabuld b" mahalle 
zın hayalinde yafıyan gramere uyma· ve Vanda Adabı\~· Girccıunda Ada• Sernr Bedi denilen zat ya çok alinı- ~ese 1 a. ır mah 11 mız li:ıımgelseydi Ayvanaarayı, Kum- bük; Eakitehir~e ~ -1 :ıJ-ıisar: Beyuıt· dlr, bu takdirde benim işaret ettiğim dır. Fakat~~ bı.r r ~m: 
kapısı Topkapıar Maltepeai, Çanka· ta ve Tokatta A~~ket'\t; Ankara ve lkl lılmden mürekkeb unvanları da olmadan en q,uadO uda bır .Ye al 
yası dememiz lcab ederdi. Ayvanaa- Afyonda Anayurt, Ambardere ribl dikkat nazarına alarak ilim yolundan Ve öz tilrld~eıuB adlarına bır mah • 
rayda bir hidise deriz, Ayvanaarayın- adlar tafıyan yüzlerce ve yilslerce lAlata bulunacaktı. Ve yahut türk le k~rmutl . .. "Ak· 
da bir hldise demeyiz; Kumkapıdan türk köyleri vardır. dlll etimolojisinde cahildir, söze ka- Şımdl OllDUllı cramerıne g~re . 
tren kalktı deria, Kumlı:apraından de- Bay Sadri Makaudi dikkat bu· nf1D17acaktı.,. saray,, ~yu 1aray mıdır? Dıyec~~ 
meyls; Duatepede zafer tareni yap • yurmuılarsa bu mürekkeb lalmlerin Burada Alı:uray" afat mıdı;:_: k 
tık deriz, Duatepeainde demeyiz; kiffeai ayrı ayrı isim olan iki keli· Radyodaki söylevler Aka denilen tt\rkı.rin, ~ra!ıaııaıtri 
türk ordusu düıman savletini Çanak· menin birleımeainden kurulmut ve B. J' edid m~f. olan Atattlrk'lırln bır . e•. 
kalede kırdı deriz Çanakkaleıinde bu birlepıe de fazla bir ek ılmebı· Uzgören mıdır? Bunu henUJI ben tedkık e~ 
demeyiz; gözUmUz ~e ı&nlUmUz Çan- zın olmuıtur. Bunu kuran tUrklerln; Ktıtabya mebusu Vedid Uzgören- dim. Fakat -Seflıktat,, ittebu tedkı e 
kayadadır deriz, Çankaya11ndadır de- tilrk dilini ve tilrk zevkini kendlılnln in mecllıte müzakere ve m-Unakaşası lUJIUm _.termlyen bir unvan~!~· Be. 
meyis. de itiraf edeceği gibi ttırkçeyi oemanlı ıeçen •nenizbank" hakkındaki nok- tlk ıtbi bir tq mı acaba? Beıı~ın taıı 

Evet. Sadri Mabudi arlı:adatunı- gramerinin putlapmf Jı:alıpları için· tal nanrmı dün akpm radyoda fÖY· mı? Yokla hettr tafl>:an ye~ mı.? Bu; 
zın dedili rlbl, tUrkçe iyi ltlenmiı de tetkik edenlerden daha çok lyl le lsah etmittir: . • nun için bunlar flHrinde ~ıç. bı~ kat 
bl dild" • fak t çok ıtıkilr ki kendi- bildiklerine '" tattılı:larma 9Uphe - Ben Bay Sadrı Makaudıyl ba· bWdlmle konupak oesaretmı goater-
ı~in ~rln~ ve zevkine ı&re de· yoktur. klkaten bir teyler bilir zanaedlrdlm. mlyonu:n. Yabm klndimde ilmt bir 
ili, bll9bllt8n batka sevklere g&er, ve Bay Sadri Makıudl de pek açık Halbuki Denizbank .a.IM ltlru e- oeaaret vardır kl mUuadenizle bunu 
gayet mahir eller tarafmdan itlen· g&rmütlerdlr ld tilrk atmım tatlı ve den beyanatın~~ anladım ld 1ID m llyllyeylm r . . . 

Onu yeni tilrk tarihine bırakıyorum. 

Fakat art* anlamak llsımdır ki bu dil 
kafa ,.Pınlığmm ıuunuz eeerleri 
idl Tetekküre pyandır ki cumhuri • 
yet bükUmetinin Kültür Bakanı bil 
safsata dolu ve tUrk ıeklamı paslan• 
dırmaktan bagka bir vazife yapmıyan 
köhne, köhne olduiu kadar kıymetsiJI 
olan kitabları TUrklye cumhuriyeti• 
nin gür ıençleri ile dolu mektebleri • 
nin kapısı dıırna sokak ıUprüntücüle
rine atmı,ıu. Şimdi benim burada aöy
liyeceiim ıudur : 

Bu ıilprüntillere karıflDJt olan 
köhne zihniyetle yuılmıt kitabları 
eaaı tutan, köhne ldtablara aklnıı 

bağlıyarak bugiinkü tUrk ıençlilinl 
ve uyanık lleme kartı Wl bu çilrilk 
temellere dayanarak türk dilinin ib
yuı yolunda çahpnların barilı:adı p 
bi kendini göıtermiye utanmıyan .. 
damlara, bu tUrık gençliğinin herhan
gi bir ilim brantmda mürebbilltl. 
profeaörlüfü vuifeıi verilebilir mil 
İtte Türkiye cumhuriyeti KWtür Ba
kanmın buna cevab vermesine bUtUn 
tUrk llemi bllbana tilrk rençlifl in
tbar ediyor. 

B. Faili& Rı/1" ..4.ıay 

Radyonun bütün bu nqriyatmdan 
ıonra, Uluı Bqmubarrirl Te Ankara 
Mebusu Falih Rıfkı Atay tunlan 
ı6ylemif tlr: • 

"- Saym yurddqlarım, 
Kamutayda ''Denisbank" tabiri 

mOnaaebeti ile açılan bir mUnılaı..-
nm tUrlU tezahUrlerini " bunun U... 
rine lnymetll dil lllmlerlmisln, bl-
kUmetin bu unvanı tercih edlflndeld 
laabetl lzab eden 18zleriml ltittlnis. 

Ben bu izahlara yeni bir ıpey ilbe • 
mek için klU'fmıza çıkmıyorum. 

Bu veail• ile huzurunuzda aöz .e,. 
lemek cesaretini a1mıt bulunuyorum, 
onun sebebini kı.aca arzedeylmı B... 
vell, muhatablarım diye kutottild .. 
rimln yalnız, mllnevverlm, dilclylm, 
tarihçiyim. hukukçuyum, diyenler ol-
madığını ve belki bUtUn Türkiye Jaal• 
kının yUlaıelr ve bonunl uhibl isti-
mal be~tl ol4ulunıa IGylemellylm. 
Beni diııliyenlerin diklaıtlerinl bir-
kaç nokta öserlnde blrleftlrmtll tok 
arn ederim. mittir. yoksa • eıki bir tabir ile • na- vecis duyguıuna hakkiyle uhib olan· hiç blr tey bılmıyormuf.. Bir defa Ben tlrk ermeni &nılen bır kabi • 

ftqi~ bir dile ballı kalır aiderdik. lar gene ve yalnız bu kıymet ve ıpe· tUrk dllbıln tamamen cahili oldufu· lenin tUrk çocuğuyum. Büyült harbde 
•- "D .... ı,,... v .. rlr,.• 'De"lr .. , Zira. ı..ıM • ••• ı..;h1 •• ,.~-..... ı. ..... .:;.ı.ı •• : n~ dair ha.sıl olan ~timi açıkça AtatUrk"ln maiyetinde ulrerltkle a. - Ttlrkfe, daııyaya "2tttr ,e-

at Bankuı terkiblerine gelince: bun· dir. ı3ylemellyun. Halbukı :Sadrı Makau- Türkiye ve türklük için uğrqtım. On· tilrmiltt y&JJDlf, açmıı. tilrk'tln dlll-
larm da b&yle olmalan ve kalmaları Çtlııkl onlar tarih ıUrUmtlııce hl dinin dil hakkında JUılmıt. v• mu- dan aonradır ki türkliliiln b .... hM- dir. Buna bütün dünyada itiru etme
ıramer icabıdır; çUnkU bu üç kıymetli blr tealre tabi olmadan kendl benlik! lı:addlmellnde AtatUrk hmulylı met· }etlerinin meclubu olarak tüf'kse ilse • ğl dütilnen aklı batmda biç bir adim 
ve milli mUe11eaemizin kanuni unvan- terine aahlb olarak yqaıDlflardır. On· btl1ena edllmlt fltabmı okudu~ rindeki merakımı ve etiidleriml Avru· çıklbamı9tır. Ve çı.k•me•, 
tarı Türkiye tı Bankuı, Cumhuriyet lar Arpatepe lr8ytlııı, Arpatepeıl Ce- sunan, hakikaten bu atm dil ile ala- pada ikmal etttın. Buli&" linlftrıite· b. - Tüd~çe o kadar pnlı" sen• 
Merkez Bankası, Ttlrkiye Ziraat Ban· vlday, Bce.Hy'lerine Cevldaya B- kur oldupnu aaDmlftım. Mecll~e sinde türkçe profeıörlüğü yaptım. Bu gln bir dildir ki bütiln dUnya dil l
Jı:aııdır. Böyle olmasaydı onlara it cekayO demedllderi rlbl Aaa711rt k8- l9lttlklerim bu tanmıı ne yuık kitti· gün Türk Dil Kurumu üyetri ..,. aynı timleri bunu kök ve ana olarak almalr 
bank, Merkesbuk. Tarunhank ad· yUne de Aaayurda '" IC~Jarea ile- ketti. ııf ır yaptı.. dl l th zamanda Ankara tarih, dil • colttf ya mecburiyetini itiraftan b&fka gdsar 
lan verilebilir ve pek rtlJıel olurdu. ç/areae, ICe,J/Jrea/ dememltlerdlr. Bu Ben. Sadri Maktu n:. ~tmiu~ fakültesi doçenti bulunmakla bah~ya- ilınl yol bulamazlar. 

Umumi ahenge uymalc bahattan sonra çok Umld ederim ki tarih profe.artl· oldupnu 1 ~ nm. ltte bu sıfatla ve Umt cuarettme • 

l . Ba Sadri Mabudl Denbbanlı: eri· tim. Bu I01l mtlnuebetle onun tetkı· güvenerek Bay Sadri Makıudi'yi ıuale c. - B~ kadar &enıf bir clll, Ol-
iiamu 1 Y klnl merak ettim: Tam kanaatle an- . f ld • bütün türk mantı devnnln kııır uırlarında mab• 

Kaide ve fivenin yanıbqmda bir de ne DenblaBanÇku:_..demDee~:,.:rar bu- ladrm ki bu at ula tarlbçl dell14ir. çe.1:1e·k v:zı t~~ko ;~:ıı;erleriAe be- dud kafaların uydurdutu pamere 
umum! ahenge uymak !Usumu vardır. ~~ dr. . ~au n k he~ Tarihi bir papaganm ı&ylediğinden mı etınl e ı.! ıığamu. 
Yük k h yetini lQmd ld iktl ...... ı ııır enızın bankuı veya denu 1 b' 11 • 1• yan ey er 

ae. et malzce .ma. urk 
1 

• ıuyundan yapılmıı bir banka delil- ileri geçmem 1 ır un 1 ım:s.. k Biz bugüne kadar Bay Sadri Maba· itte biz bugQnkl türk çocukları, 
udi, tıcar • i 1 fı::;:ıara k 

1
onu an dir. Denizbank tilrlil nakliye vurta- Bb ~u baldkatı. ne yasık ki me - di arkadaıımıza, hiç de tedkike lüzum ve hakikatçı imanları, yukarda ipret 

~~ ~ı~ v~=c~ tef i;:zu H 
0 a~~;; lan, limanlar, tersaneler, 'tahllılye ve ~ble~de okutulmakta bulunanlan ~- aörülmiyen bir müteluıuıı olmak la .. ettllim prensipleri bilttln waubu ile 

:~b he:ı:sta ke:di l.~ı:.n \ab~~lyet ve ~ene~Jer rlbl. ~nfderfmlzle ~lllı:aJı rih ki~=hnuıı:=~i:Un ta~ nıaile kendiıini hürm~te pyan &örü• m milnldrlere dahi 18aterecefb. Baa-
lhtildyetinden hamt iıtifade eder. ıılerın idareaı içın kurulmut bır dev- anlaııldan ldiiiğı~ ~ k lüzu- yorduk. Fakat Ttırkıyo C~uriyoti nu Abırla ve fakat türklUp h&a, t• 

e . rlll . Eti- let mlleaeaealdir. rafın ~e . e . ~ hükümetinin ıüpheıiz en mütehuaıı ur ve inanla bekleylnis. Takdir ode11-
Gö üyor ki SUmerbank " Bay Sadri Makaudinln merak et• muna kani oldulum cümlelerden ııka- dilcilerimize danııtıktan ıonra ortaya ainis ki bu it o kadar kolay değildir. 

bank gib: ~nbbank terkib~d:.::d:; melerl ihtimalini dU,Unerek fUDU da yet eden talebelerden, hocalard:'k!git- koyduiu "Deo..iabank" aöaüne itiruuıı GUç iti bapracak olanlar, çalıpna JO
:U';':~: f~ ' pveye uygun. da :uıunma· ilive edeyim ki Denizbanlc mUrekkeb tim. Evei b: ~~ 1:1~~r vecahil::- o kadar ıayri ilmt ve cahi~e .K~~dük !undadır. Bu yol ilserinde çıkabilme-

} ~ 1 1~ı:t:van~lar haizdir adını teıkil eden sözlerden deniz ke- ler de, ~ n ~ u n k ; ki artık o zatın türk ilim aılell ıçınde ıi dalma beklenen Sadri Mabudl ci· 11 azım ge en • vaıı ı . yük · limeai kadar bank kelimesi de türk- mahaullen eserlen olduğuna a?a~ bir teri olduiunu kabul edememekte bi muarıalar elbette aydınlık dıtınd& 
Yakpıhlan ~Y. ddoıru~ur, kabd ~ünü - çedlr. Arzu buyururlarsa bunun uzun ıetlrdim. Artık cesaretle daha ilen gı- ma.ıurum. kalacaklardır. Sis türk ıençlerl, bu 
ae eyetınız en rıca e erım. . .... . .:ıı-t..ııtırfm • • • • , ız._nı TUrlı: Dıl Kurumundan ve ~&&& • B. Mü~..l iJ:ıdsf muarızların ıözlerıni delıl, Türkl19 

B. HaMJn Reıid Tankut un TUrk Dil FakUlteıf Profea8rlerlnden Sadri Makıudi, bir hukuk ~rof.eaa- ,,_ BUyük Millet Mecllıinln en ıon ver-
IÖsleri tahldk buyurmaları çok kolaydır. rll müdilr? Heııüs. bun~ ~~nnde "Denizbank,. terkibi hakkında bu dili ,uurlu ve parlak kararı kendini• 

••- Sayın arlı:adatlarım, Ben burada sadece hepimizin bildiği- kuvvetli ve mileyyıt vesika ıoreme- gece X:ırtehir mebusu Müfid Ô.Zdef, ze iıtikamet yıldızı alrnu. Sisi mu• 
MeAi arlı:adatnn t. Müıtak Ma- miz (Baç) ve kendilerinin de çok iyi dim. :'nca~ etrafa yayılımı kendi ifa - radyo ile ıu mütalealarda bulunmuı- vaf fakıyete, saadete ve hakiki bllpye 

yakon aöyleyecelı:lerimln mühim k11- bilmesi lbımgelen (Bln) 18zlerini delenne ıöre Sadri Makaudl. ruı çar- tur : iriıtirecek olan budur. 
mmı a8ylemlt bulundu. Böyle olmak- hatırlatmakla iktifa edeceğim. Tllrk· lı.ğında. ta~ıilini ikmal etmlt ve orada Çok hürmet ettiğim vatandaılarım, -
la beraber mevzu ittisal saham için- çede bu kelimeler teahhüd para teah- bır nevı bır nebze aokak avukatlığı da türkler, belki şimdiye kadar benim H- Sllihlanma için 
de oldulu lçln 18se karıpnaktan ken- hüdU ve borç manalarını verirler. yapımı- Kendilerinden menkul olmak ıimi ve sözümü ititmedinia, ben dai-
dimi alamadım. Baf Sadri Malı:ıudi Garb llaanlarındakl bank banka ban- ilsere, Pariıte Sorbon Univeraitealnde ma bunu tercih ettim fakat timdi eöy-
Denlsbenk terkibine rramere uymı- ko muahhar· tekilleri e~ki keİt ve ldlnü aahibi imlf, ne ldlraüıü? Türk lUyorum. eski bir uk:er olarak ıöylü- Her yıl 7,1 milJar 
yor diye ltiru etmekle kanunun rUn- got dillerinden alınmadır. O devir- dili kürlilli1? Hukuk künilaü?.. Bunu yorum, Atatürk'üıı bir uker kuman· 
terce geclkmealne aebeb oldu. Evve- lerde de Van tekilleri vardı. bentiJI tahkike vakit bulamadım. • dan arkadqı olarak söylüyorum, Ben 
il bundan dolayı tee•UrUmU beyana Herhalde Denizbank çok yerinde Ancak Parla. Sorbon Univeraiteaııı- oldum oluıya türküm ve triildüie lıı-
ve ıonra da mubtalar bir izahta bu- temiz ve tam türk dili bUneyıine uy· de Sadri Makaudiy~ hukuk ldlraüsü kmı. Türk dili benim. küçük yaıtan 
lunmama milaudenid dilerim. Muh- run bir iıimdir. Sayın Kamutayın bu vermezler ••• Türk dili künüatl mil? O beri çok allka ile takib ettiğim aenain 
tasar diyorum. ç&ııkl renit bir dil ismi kabul buyurmalarında isabet o- da tUphell.. Eter böyle bir hatl vaki hazinedir. Ne yazık ki ben bütün kli
münakapamın yeri buraaı delildir. lacağını derin bUrmetlerimle arzede- olmupa ne yan1ı:. Garb llemi türk dl - ıik mıektebleri takib ederken buralar-
lzaha mecbur oluJorum. çünkü Bay rim. tini Sadri Makıudi ağzından ifitmiı ol- da tUrkçe öiretilirkeo benim aevıili 
Sadri Mabudi'nln ltiruı yerinde ol- du .. Bay Sadri Makaudiyi, bu ceAret • dolu yerim olan Kırtehirdeki türkçe-
madıiı rlbl ilmi de delildir ve bu ..4.]anıın B. Naffd Ulııf'la ten dolayı tebrik etmemek mUmkUn mi hatırlatan bir tek kelime demiye-
itiru beklenllmlyen bir ıpekilde ve yaptığa bir miilôhaı değildir. Bir taraftan, B. Sadri Mak- yim. bir cümleye teaadüf edememekle 
beklenilmiyen bir profel8rden reldi. Kamutayda milzakereti yapılan ıudiyi hatl içinde, pflet içinde yüzen usun saman bedbahtlık duydum. Çiln· 
Bay Sadri Mabudl Denisbank ı8zü- "Denizbaıık" ıözü hakkında Kütab· bir adam olarak rörmemek mümkün kü oamanlı grameri diye elimise ıunu
nUn çok lflenmlt tUrkçemisin ıra- ya mebuıu Nqid Ulul'la Ajanı mu· delildir diler taraftan... lan kitabı türki, tilrk aleminin ae· 
merine röre yanhı oldufunu Sumer harrirlerinden biri bir müllkat yap- Ben pmdi hatırıma releni aöyliye- nitliiini, zen&inliiini bilmiyen bir ta-

dolar harcanıyor 
Cenevre, 27 (A.A.) - Milletler c... 

miyeti aalihiyetli ıerviılel'inia huır· 
ladıkları iatatiıtiklere göre, bUtlin 
dünya memleketleri harh büdcelerinln 
umumi 9Cnelik yyunu, 1932 de 4,S 
milyar ve 1935 de 5,C5 milyar iken, 1937 
de 7,1 milyar altın dolara çılanıttır. 
1!)13 deki aynı masarif ancak 2,5 mil· 
yar altın dolar idi. Bu ıenenin 7,1 mil· 
yaruıın 4,6 milyarı Avrupa, diğer 2,5 
milyarı da geri kalan kıtalar tarafın• 
dan harcanmaktadır. 

bank isminin de aynı aurette vanlrt- mıttır. Anadolu AJ'anar bu mUllkatı vim: Bay Sadri Mabudi, derslerine kan hoca taalakları tarafuıdan. tabir 
ı--· ı-- ......................................... .. 

lılmı .zikretti. Bir defa büyük teeı- f3yle vermektedir: devam etmeden evvel sen türkçeyl öi· yerinde midir bilmem. imparatorluk : : 
ıUfle ve cesaretle arzetmeliyim ki biz Sayın mebuıun AjanA aöyledlk- rensen ve onun leziz ağaını tataan grameri diye ortaya atılmıı kitabdan $Ankara k 1 : 
tUrkçemisi llyık olduiu veçhlle hlll leri kısa bir izahı da profelÖr Tan· türkçe konufllDaktan içtinab edereln.. bapabir teY delildi. Bu ıramer kita- - 0 Ur GrlmlZG $ 
itlemiı bulunmıyoruJI. Abi olarak kut'un nutkundan sonra vermeyi mil· Eler aenelerdenberi seni Türkiye bmda türkçe unutulmuıtur. Osmanlı 5 Bize mekıub veya telefon· E 
tilrkçemlzln sonam zenrlnliklerlni nulb giSrllyoruz: türlı:leri. tilrk rençlili takat türkçenle dili ileri ıürülmliftiir· Bu dilde ı\i- 5 la adreılerini bildiren ,,.. E 
tanımak buıusunda çok geri vaziyet· Sual: verdiğin dersleri dinliyoru, bunu ken· ya arabca, farsca ve ne yazık yilsilnll 5 le • E 
te kalmıt bulunuyoruz. Şunu da lllve - BurUn okuduğumus Cumhuri- din için bir lutfu mahauı, ve türklU- eönnek nuibesinden tUrkleri mahrum : lll'larımuın evlenne her = 
etmeliyim ki Bay Sadri Mabudi'nin yet gueteainde Server Bedi iımalr ğUn t:afkın nezaketinin yUkıek neri kılan türkçe. Bu gramerde tUrlU kai· 5 taba/& ''Ulut" gaseteıi bı- E 
heplmis rlbl helledltl ve timdi da- yazı üzerinde nolı:tai nazarına nedir? tel&kld etmelisin.. Yoba sen, Türki- deler vardır. Bunlar bilinmedikçe Ol- 5 rakmak için tertibat akide. E 
yandrlı oamanlı rramerl tilrk dili Bu yazıda bir resim vardır: "Deniz yede tUrkçe 1ı:onuf1Dllğa, tUrkçe den mantı dili öğrenilemez. Bu gramerci. = Tele/ N ( 1061) = 
grameri olmak kıymetinden o kadar Bankaıı" yuıaınm son Uç harfinden vermeğe ceaaret edememek mevkiin· terin tllrklüğe ve dlrk diline yaptıkta- : on o: S 
uzak olduiu tebeyyün etmiftir ki bu evet JUbrdan inen blr balta, w bu· de blr adamlm.. n blyaned lsah çok uzun ve gUçtlr. ,111111111111111111111111111111111111111' 
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Karadenizdeki fırbna 
gene artmağa başladı 
ııH· ısar,, vapurunun tayfalarından 

cesedleri bulundu yedi kişinin 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Fırtına 

tıisbeten hafiflemişken bugün öğleden 
sonra bilhassa Karadeniz sahillerinde 
tekrar şiddetlenmiştir. 

Marmara mıntakasına bol kar yağ
mıştır. İstanbula sabahleyin kar, öğle
den sonra karla karışık yağmur yağ
lllıştır. 

Deniz seferleri küçük akaaklıklara 
rağmen intizamlarmı muhafaza etti
ler. Dün gelecek olan Cumhuriyet va
Puru ancak bugün Karadenizden gele
bildi. 

Bu vapur fırtınanın azgın zamanla
rını İneboluda geçirebilmiştir. 

''Hisar" tayfalarının cesedleri 
bulunmağa bQ§Uıdı 

Hisar vapuru kazasında ölen deniz
cilerin ailelerine yardrm için bir tqeb
büs yapılmıştır. Merkeb adasma bir 

l"ürk 
bir 

ekonomisi ve 
leh gazetesi 

Varşova, 27 (A.A.) - Türkiye e
konomik vaziyetinden ve bu münase
betl,e Cumhur başkanı Atatürkün ve 
~aşbakan B. Celal Bayarm Kamutay
daki beyanatlarından bahseden Kurjer 
l>oranny gazetesi bugünkü başmaka
lesinde yeni hükümetin ekonomik me
Belelere en büyük ehemiyeti vereceği 
tnütaleasını serdettikten sonra diyor 
ki: 

"Büyük politik ve sosyal ıslahlar 
devresinin kapandığı ve Türkiyenin 
ekonomik hayatmm modernize edil
ı:nesi devresinin başladığı görülüyor. 

Cumhur başkanı Atatürkün bu saha
da da istisnai enerji, azim, sebat mezi
:YeHerini isbat edeceğinden hiç ş.üphe 
.Yoktur.,, 

Dük 
'.Addia 

d'Aoıta 

Ababa'da 
14.ddis - Abeba, 27 (A.A.) - Habe

!.istan'ın yeni umumi valisi, Dilk d' A-

osta. dün tayyare ile gelmiştir. Dükün 
binmiş olduğu tayareye, avcı tayya
reıerinden mürekkeb bir filo refakat 
etmekte idi. Kendisi top atılmak ve 
ınilli marş çalınmak suretiyle selam
lanmıştır. Dükü Mareşal Graziani kar
şılamıştır. 

lngiltere bir ydda 25 
harb gemisi yaptardı 

Londra, 27 (A.A.) - Sunday Time:s 
gazetesi, deniz inşaat programının 

tatbikinden bahsederken ezcümle di
yor ki: 

Bu yıl zarfında İngiltere 7 kruva-
2ör, 9 torpido muhribi, 3 denizaltı, 3 
ı:nayın gemisi, 3 torpido ve muhtelif 

diğer gemiler inşa etmiştir. 1937 yılı 
kruvazör safının tamamlanması yılı 
olmuştur, 1938 yılında da torpido 
ınuhriblerle denizaltılar tamamlana
caktır. 

Fransa'da 600 senelik 
altın sikke bulundu 

Paris, 27 (A.A.) - Calais'de eski bir 
tv tamir edilirken bir duvarın içinde 
gömülü, üzerinde 15 nisan 1339 tarihi
ni taşıyan altın mes~fikat mey~a~a 
çıkmıştır. Bu definenın kıymhetı bır 
tnilyon altın franktır. 

Öyle zannediliyor ki, 1347 de Ca
lais'in ingilizler tarafından işgali es
nasında bu paranın sahibi servetini 
duvara gömmüş ve öldükten sonra da 
define unutulup gitmiştir. 

İstanbul ı;;clırinin haritası .. 
yakında bitecek 

1stanbul, 27 (Telefonla) - İstan
bul haritasını hazırlamakta olan komis
~on adalar kısmını da bitirmiştir. Ya
kında bütilri şehrin haritası bitmiş ola
caktır. 

iki yüzden fazla ıacir 
mahkemeye verildi 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Güm -
l'Üğe malları geldiği zaman teahhüdna
rne verdikleri ve malları çektikleri hal
de Merkez Bankasına döviz yatırmı
:Yan tacirler hakkında döviz kaçakçılığı 
suçundan takibata başlanmıştır. Şim
diye kadar gümrükteki asliye beşinci 
Ceza mahkemesine ikiyüzden fazla ta· 
cir verilmiştir, 

motör gönderilmiş, oradaki kayalık
larda bulunan beş cesed Anadolu ka
vağına getirilmiştir. Beykoz hükümet 
doktoru tarafından muayene edildik
ten sonra bugün Anadolu kavağında 
gömülmüşlerdir. 

Dalgalar İrva civarındaki Yön bur
nuna bir oesed daha atmıştır. Bu cese
din rizeli ateşçi Yusufa aid olduğu an
laşılmış, muayene edilerek gömülme
sine izin verilmiştir, 

ilk seferi ••• 
Zavallı yusuf denizciliğe ilk defa 

girmiş ve ilk seferini bu gemide yap
mış bulunuyordu. Yusufunki ile bera
ber şimdiye kadr bulunn cesedler ye
di tanedir. 

Kazadan kurtulanlardan Seyfullah 
ve Temel İrvadaki hastahanede tedavi 
altındadırlar. Her ikisinin de ayakla
rında yaralar vardır. 

Ankara' da 
Galatasaray 
mensublorı 
bir kongre 
yaptılar 

Galatasaray kulübü mensubları 
dün akşam Halkevinde bir kongre ak
detmişler ve Ankarada da bir teşek
kül vücuda getirmişlerdir. 

Ankara Halkevi Reisi İçel mebu
su Ferid Cem Güven kongreyi se
lamlıyarak agağıdaki nutku söyle
miştir: 

"- Atatiirk'iin Ankaraya gelişi· 
nin 18 inci yıldönümünde Galatasa
raylıların burada toplanmış bulunma
larını uğurlu telakki ediyorum. 

Galatasaray TUrkiyenin en eski, 
en modem ve en verimli müessesesi· 
dir. Bu mliessese memleketimize pek 
çok güzideler vermiştir; o güzideler 
ki memleketin yükselmesine canla 
başla çahşımşlardır. 

Bu müesseaenin toplantısını Halk
evinin çatısı attmda yapmış olması 

da gelecek neslin tek bir kütle teşkil 
edeceğine ve fedakarlıkta bir son ta
nımıyacağına bir delildir. 

Sözlerimi bitirirken milletimize 
bu ruhu aşılayan ve memleketimizi 
kurtaran büyük adama sonsuz bağlı
lığımızı ve minnettarlığımızı arzede
rim.,, 

Kongre şiddetle alkışlanan bu nu
tuktan sonra kongreye bir reis ve iki 
k~tib seçilmiş ve müzakere açılmıştır. 

BB. Ercüment Ekrem Talu ve 
Mecdi Sayman toplantının mahiyeti -
ni anlatmı,lar ve müteakiben kongre 
koruyucu ve idareci azalarını seç
miştir: 

Koruyucu azalar: 
BB. Ali Kılıç Gazianteb mebusu, 

Alaettin Tiridoğlu Mara' mebusu, 
F. Celal Güçen İçel mebusu, Fuad Bul 
ca Çoruh mebusu, Hikmet Bayur 
Manisa mebusu, İzzet Akosman Af
yon mebusu, Şükrü Koçak Erzurum 
mebusu, Milmtaz Ökmen Ankara ıne· 
busu, Necmettin Sadak Sıvas mebu
su, Yunus Nadi Muğla mebusu, Mu
rad Açıkalın hariciye genel direktör
lerinden, Emin Erişirgil Sıyasal Bil
giler okulu direktörü, Esat Altan 
Gazi Terbiye Enstitüsü direktörü, 
HuHlsi Fuad hariciye genel direötr
lerinden, Kemal Zaim Ziraat Banka· 
sı Genel Direktörü, Muzaffer Konya 
mebusu, Dil FakUltesi Dekanı, Sali
hattin Çam Merkez Bankası Genel 
Direktörü, Said Erda Merkez Banka
sı Yardirektörü. 

I dare heyeti: 
Profesör Ethem Menemencioğlu 

reis, Namık Cemal Nazikioğlu ikinci 
reis, Salahattin Tamer umuınl kS.tib, 
Sanober Tanyeri muhasebeci, Ercü
ment Ekrem Talu aza, Mecdi Say
man aza. 

Yedek aza: 
Bülend Osman, Nurettin, Cahid 

lnkaya, Ahmed Karaosman. 
Murakıb: Vildan Aşir, Şerif Arzık, 
Umwni Kaptan: Mithat Ertuğ, umu
m! kaptan muavini Sacid Haydar. 

Lokal müdürü: Raif Külbastı. 
Kongre, Ulu Önder Atatürk'e de

rin tazimatının ve meclis reisine, Baş
vekile ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterine saygılarının arzı
na alkışlarla reisi memur ederek da
ğılmıştır. 
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TAYYARE POSTALARI 

Ankaradan kalkııı 
!stanbula vanıı: 
İstanbuldan kallaıı 
Ankaraya vanı 

14.10 
16.00 
10.00 
11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar İıtanbul eczancıi 
Pa.zartesi ı Merkez .. 
Salı Ankara 
Çaqamba Yeni vo Ceb~cf ecz.lerf 
Perııembo Hallı: vo Sakarya 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniııe!ıir ec.Jeri 

HALK vo YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi giinlerlnden baııka 
HALK sinemasında bergün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiııme günleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ibban: 1521. - Telefon müracaat 
ııebir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 -

2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705, - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicanıi civan: 2645, 1050, 1196. -
Sa~pazarı civan: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -

Havuzbaşı Birlik taksi: 2333 

OTOBUSLER1N 1 1 k ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Akııan:ı 
ı l k Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dereden Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Caııkaya'dan Ulus M. na 

Ulu& M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiörenden Uluı M. na 

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

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

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

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

S. pazarx'ndan Akköpril'ye 6.30 
AkköprU'den S. pazarı'na --

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

Yenlııeblr, İstasyon vo Bakanlıklara 
her ııaau beıı geçe muntazam seferler 
vardır. Pazar giinleri ilk ıeferler birer 
saat ıonra baıılar, 

POSTA SAATLERİ 

Posta ıaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 o kadardır. 
Tayyare poıtaaı ıs e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 
Ha;vdarpap:va ı Her sabah 8.20, her 

akııam 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perııembe, cu
martesi Toros sürat). 

Samsun hattına : Heraün 9.35 (Kayse
rl, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9.40 
Zonguldak hattı : Hergiln 15.00 
Kırık.kaleye rayotobüı 16.05 

GÜNLÜK: 

Arabl-1356 
• 24 Şevval 

S. D. 
GUneıı 7 25 

Rwn! • 1353 
Birinci «anun 16 

S. D. 
Akıaın 16 47 

lstanbul limanında 
yapdacak inşaat 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Verilen 
haberlere göre, İstanbul limanında ya
pılacak umumi inşaat ve tesisat için 
Kuruçeşme kömür nuntakası için Lon· 
drada hazırlanmakta olan iki proje şu
battan önce 1stanbula gönderilecektir, 
Bu projelerin teferruatı üzerinde Lon· 
dra'daki ingiliz mühendisleriyle liman 
işletme idaresi arasında cereyan et
mekte olan muhaberelerin sonu alın
mış ve yapılan inşaat ve tesisat işinde 
tam bir anlaşma olmuştur. 

İngiliz mühendisleri şimdi bu pro
jeye göre kati inşaat projelerini çiz· 
mektedirler . 

Esrarlı bir ölüm 
vaksı 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Beyoğ
lunda Asmalı mescidde oturan Filip a
clmda bir amerikalı odaaında ölü olarak 
bulunmuş, ölüm şüpheli görüldüğün
den cesed morğa kaldırılmıştır. Filip 
bir amerikalı zenginin kardeşidir. Bi -
raderi kendisine Amerikada oturma
mak şartiyle ölünceye kadar para ver
meği teahhüd etmiştir. Bunun üzerine 
Filip lstanbulda yaşamakta idi. Bu es
rarengiz iş etrafında tahkikat yapıl
maktadır. 

İslanbul 
reis 

fi<arel 
ve izi 

odasında 

secimi ~ 
lstanbul, 27 (Telefonla) - Ticaret 

odasındaki reis ve adlıklar için bugün 
seçim başladı. Yarın 17 ye kadar devam 
edecek ve odaya kayıdlı tacirler 40 tane 
ikinci müntehib seçeceklerdir. Bu kırk 
kişi ile İktısad Vekfiletinin namzed o
larak bildirdiği 20 kişi ki ccman 60 ki
şi idare meclisine girecek 30 azayı ayı· 
racaklardır. Reylerin tasnifi yarın ak -
,ama kadaı: bitecektir_. 

Ludendorf'un ölümü 
ve ingiliz gazeteleri 

lıer buhranı hızlandıracak mı? Bu mu!i• 
temel değildir. Zira, papalık ile olan 
anla§IllUlığını açığa vurmakta Hitler 
rejiminin hiç bir menfaati yoktur ve 
malUmdur ki, Romanın tavsiyesi do 
bir inkitaa önce Almanya tarafından 
teşebbüs edilmemesidir. • 

Ludendorl'un 6lümiy[e Almanya 
bUylJk bir askerini kaybetmiıtir • 

Fakat, Almanyada ırk dini taayyün 
etmedik~ ve teşkilitlanmadıkça ve 
diktatörlük adi şeylerde olduğu gibi 
ruhlarda da hakim olmak iddisını ar· 
tınnadıkça, alman katoliklerinin mu• 
kavemetinin daha şiddetli olmak ve si• 
vil ve dini iktidarın muhasamatr açık· 
ça ortaya çıkmak icabedeceği anlaşıl· 
maktadır ... ., 

Son posta ile aldığımız ingiliz gaze
teleri, General Ludendorf'un ölümü 
münasebetiyle baş makale yazmakta
dırlar. Deyli Telgraf gazetesi Alman
yanın en büyük askeri başlığı altında 
yazdığı bir baş makalede diyor ki : 

"Ludendof'un ölümiyle Almanya en 
büyük askerini kaybetmiştir. Her ne 
kadar 40 senedenberi bütün alman ge
nel kurmayı, gelecek harbın planlarını 
hazırlamakla mC§gul idiseler de cihan 
harbi çıktığı zaman bunların başına 

geçip şeflik edecek birisine ihtiyaç gö
rülmüştü. O zaman, tekaüd hayatına 

çekilmiş olan Hindenburg davet edilt:
rek kendisine şarki Proıoya harekatı 

verilmiş, genel kurmay başkanlığına 
da Ludendorf getirilmişti. 

O zaman Tanenberg'de ve Mazuria 
bataklıklarında zaferler kazanılmış, 
Verdundaki mağlubiyet ve Somdaki 
fazla zayıat da .Falkenhayn'ın düşme
sine sebeb olmu_§:tu. 

.... Tarih Ludendorf'u harbın son iki 
senesinde orta Avrupa devletlerinin 
hareketlerini takibeden kudretli bir 
kafa olarak kaydedecektir. 

Ludendorf'un dehası, Stratejiden zi 
yade taktik hususunda kendisıni gös
termiştir. O ve öteki alman kurmayla
rı Fransadan ve bizden daha stiratli 
bir suretle büyük harbte işlenilen ha· 
talar ıtashihe muvaffak olmuşlardır. 

Onun biz·im Passchendaele taarruzu
muza karşx aldıkları tedbirler, ihtıya
ca, zemin ve zamana daha uygun ol
muştur. 

Her nıe kadar bizde müdafaa vaziye
tine geçtiğimiz zaman, o uaulleri tek
lid etmeğe yeltenmiş isek de, onlar ka
dar muvaffak olamamışızdır. Garb cep
hesinde en muvaffalfiyetli bir taarrw: 
olan son mart taarruzu onun askeri 
maharetini gösteren en klasik bir mi
sal sayılabilir. 

Yalnız şu var ki bu kumandan, 1918 
senesinde son bir kuvvet denemesi 
yapmaktan kendisini alamamıştır, O
nun nazarında tam bir hezimet ile kati 
bir zafer arasında bir vaziyet yoktu. 
Onun için harb sonunda kendi memle
ketine daha elverişli bir sulh teminine 
muvaffak olamamıştır. 

Bir takım kumandanlar gibi, o da 
hatalar işlemiştir. Fakat ona muarız 
olanlar bile kendisini, barb sahasında 
en büyük kumandanlardan birisi ola
rak sayacaklardır. 

Taymis gazetesi de "Ludendorf'dan 
dersler" başlığı ile yazdığı bir baş ma
kalede ölen generalin büyük harbte 
yaptığı işleri ve tuttuğu yollan incele
dikten ve onun harb öncesi doğmala
rından ayrılmamak ve harb vasıtaları 
hususunda düşmanlarından geri olan 
tarafları görmediğinden bahsettikten 
sonra diyor ki : 
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Soldan !lafa: 

kelimeler 

1- Koyu delil - Amasyanın meııhur yemişi 
2- Bir düzine, 
3- Menekae rengi - Bir bilgi kolu. 
4- Kırmızı - Gelecek - Hayret nidası. 
5- Bando 
6- İçilir - Uzun ıopa - Otuz gün. 
7- Telkih ·Hayret nidası - Fasıla 
8- Çevik 
9- Saçla kas arası. 

Yulr.arıdan aşalıya: 
1· Gök yüzü - Su taıııyan 
2- Ham değil. 
3- Bir nevi peynir. 

"O, harbı ve deniz altı mücadelesini 
nihayetsiz telakki ettiği halde, buna 
da bir had, bir nihayet geleceği görül
müştü. 

Kendisi, mağlubiyet neticesinde ya
pılacak bir sulhun ne gibi neticeler çı
karacağım görememiş bir askerdi. O, 
Almanyayı bir endüstri milleti olarak 
değil, ölünceye kadar bütün kumanda
lara harfi harfine itaat edecek bir as
kerler kütlesi olarak mütalea etmişti. 

Kendisine geniş salahiyetler verıl
mişti. O da bu kudreti bir diktatör gibi 
değil, bütün düşündüklerini hükümete 
dikte ettirmek hususunda kullanmıştı. 
Giriştiği zafer oyunundan kaybederek 
çtktığı zaman, o, hakikatleri dıevlet a
damlarından gizlediği için bu kötü a
kibetin başa gelmesini kolaylaştıran 

amil olan bir şahsiyet telakki edilJi. 
Çünkü hakikati devlet adamlarına söy
lediği zaman, müsaid bir müzakereye 
girişmek için, artık, çok geç kalınmış 
oluyordu. 

Vakıa, Almanyanın inhizamı mem
leket dahilinde başlamıştır, denilebi
lir. Fakat buna da harb cephesini iyi 
idare edemiyenler sebeb olmamışlar 
mıdır ? 

Ludendorf, bütün işi kendi dairesi
ne toplamı~ ve meseleyi bir bütün ola
rak, sair hususlarla olan alaka ve mü
nasebetlerini tetkik edemiyerek halle 
kalkışmış olan mUtehaasısların ne ka
dar tehlikeli olacağını gösteren bir 
derstir. 

O, milli harb ile yüksek askerin har
bmı biribirine karıştırmış bir kuman· 
dandı . ., 

Fransa 
Vatikan 'la Almanyanm 

arası gene açıldı 
Bazr gazeteler, Vatikan ile Alman

ya arasındaki münasebetler hakkında 
tefsiratta bulunmaktadır. 

Eko dö Pari gazetesinde Pertiaks 
yazıyor : 
"Papanın söylediği çok şiddetH söı:-

''}'aşizm harh demektir" 
Popüler gazetesinde Löru şu satır• 

lan yazıyor : 
"Vatikan, faşizmin harb demek ol

duğunu görmü~tür. Önce iç harb, son
ra da kısaca harb. Ve Vatikan biliyor ki 
son harbin neticeleri henüz tamamen 
tasfiye etmemiş ve barbarlığın uçuru
ma s .üüklenecek olan insanlığa harb
ten hiç bir iylik gelmez. Japonyaya ge
lince, japon askerlerinin uzak şarkta 
hiristiyanlığın zaferini hazırlayamıya
cakları aşikardır· Bu suretle, muzaffer 
faşizmin kendisine ve dünyaya hazır .. 
lamakta olduğu şeyi tasavvur eden pa
palık, barışı muhafazaya ve Musolini 
ve Hitlerin çalıştıkları Avrupanm fa
şistleştirilmesini mene matuf her ta
şebbüse müzaharete amade bulunmak-
tadır.,. 

Japon politikası 
Uzak şark meselesi hakkında, Eksel· 

siyor gazetesi yazıyor : 
.. Amerika ve İngiltere birer birer 

beklediler ve inkisara uğradılar. Biri 
diğerini tabii olarak bağlryan kuvvet· 
li, fakat platonik tesanüdden daha ile· 
ri gidebilmek için amerikan Hizumun· 
dan fazla amerikan, lngilterenin de 
lüzumundan fazla ingiliz olup olma
dıkları suale değer görülür. Şimdilik 
her halde şunu tes.bit ve müşahede et
mek lazımdır: Japonya bu iki devlet 
arasında mahir bir surette kaymakta
dır.,, 

Amerika - ingiliz işbirliği 
Pöpul gazetesi yazıyor : 
"Tahakkuk etse, ingiliz - amerikan 

i~birliği Japonyaya uzaktan yani Pa
nama ve Singapurda tatbik ıetmek sure• 
tiyle dahi ambargo konulması için ica
beden kati kuvveti temin edebilir. Fa· 
kat, Vaşingtonun ve ezcümle Londra 
hü~tinin şimdilik böyle bir elbir
liğine varmağa hazır olduklarım san
mamalı. Hatta aksini daha ziyade dü
şünmelidir.,, 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - --
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Sağırlık 

Küçük çocuk N°' gecesi, ne gibi o
yuncaklar istediğini söyliyerek bağıra 
bağıra Allaha yalvarıyordu. Ağabeğisi, 
öteden, çıkıştı ı 

- Ne bağırıyorsun öyle? Allahın 
kulağı sağır değildir. 

Zamane çocuğu: 

- Evet, onu biliyorum, diye cevab 

verdi, fakat ne yapayım ki büyük an
nem sağırdır, 

Unutulan şişe 

Adamm biri istasyonun "kayıp eş
ya" dairesine baş vurarak sordu: 

-Trende bir ŞİfC rakı unutmuştum; 
buraya getirildi mi~ 

Memur, hafif glilümsiyerek cevab 

verdi: 

- Şişe bulunmadı ama, şişeyi bulan 

bulundu. 

Annesi görürse 

Beyaz oynar ve kazanır 
B11yazlar: Karalar: 
O Ruh al l) Şah d4 
2) At d8 2) Vezir d5 
3) Piyade d2, f2 3) Piyade c7 
4) Şah e2 

yafıeti görünce: 

4- Ekmek yapılır - Uye - Llhıa. 
5- Ekonomik 
6- Yama. Vukua ııetirmek - İsr, 
7- En ince ipllk - Beyaz 
8- Sanat 
9- Yüzünüzü gösterir - Ceriha 

Baloya gitmek üzere gayet dekolte 
giyinmi~ genç bir kız, o akşam bUyük 

annesine uğradı· İhtiyar kadın bu kI-

- Kızım, dedi, böyle açık saçık gi
yinmeğe sıkılmadın mı? Korkarım, 
şimdi annen görürse, kimbilir, ne der? 

- Ben de ondan korkuyorum hamin 
ne, dedi, kimbilir, görse neler söyler. 
Çünkü elbise kendisinindir. 

a 
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tin gece ışık ar İçindeki Ankara 

Dün bütün Ankara 
(Başı ı. inci sayfada) 

Büyük Şef'in topraklarına ilk a· 
yak bastığı gün, hangi ankaralr, ha· 
rab şehirlerinin ve bu şehir etrafm
da perişan vatanlarının on sekiz yıl 
gibi kısa bir zaman sonra bugünkü 
parlak ve kudretli manzarasına ka
vuşacağını hayalinden geçirebilmiş

tir. Halbuki hiç bir muhayyelenin ta· 
ıavvur etmeye cesaret edemiyeceği 

feyleri hakikat yapmanın bilyük sır
rını O bilmiştir. 

Dün, Ankara, bütün coşkunluğiy
le işte bu kutsal günün hatırasını an
mıştır. 

Dha erkenden, bayraklarla dona· 
nan §Cbir, büyük bayram günlerine 
has şen ve güler yilzünü almıştı. A· 
ııl törenin yapılacağı Ulus meydanı 
daha saat 14 ten itibaren dolmaya 
başladı. Ankara Halkevinin atletleri, 
18 yıl önce Atatürk'ün Ankarayı ilk 
gördüğü ve otomobilinden indiği 
Dikmen tepesinden koşarak, temsili 
müjdeyi ve Halkevinin çelengini l· 
bidenin önüne getirdiler. Abide, C. 
H. P., Ankara valiliği, Ankara Bele
diyesi, bankalar, hayır kurumları, 
yüksek mektebler ve daha birçok res
mi ve hususi müesseseler namına 
gönderilen çelenklerle donanmıştı. 

Tören başlıyor 

Törene binlerce insanın hep bir ağız. 

dan söylediği ve meydanı heybetle çın 
latan istiklal marşımızla başlandı.Ata· 
türk'ü, 18 yıl önceki gelişlerinde va
li vekili olarak karşılamış olan Kır· 
şehir mebusu B. Yahya Galib Kargılı 
~bidenin üzerinde ilk sözü aldı ve bu 
büyük hadiseden doğan ihtisasları· 
nı co,kun bir vatanperver diliyle an· 
lattı: 

"O günler öyle kara günlerdi ki. 
dedi, on binlerce yıl yaşamış büyük 
türk milletinin mukaddesatı Osman
oğullarının yardımı ile yere vurul
mak isteniyordu. Türk yurduna kai
nat düşman olarak saldırmıştı. Bir 
gün Ankara ufkunda doğan bir gü· 
neş bu kara günlerin üzerine aydın· 
lık serpti. Bu güneş Atatürk'tü. 

O kara günleri bir daha görmemek 
için Atatürk'ün izinden ayrılmamak 
kafidir. Düşmana, o melanete mey
dan vermeyin. Atatürk milleti binler
ce yıl temsil etsin. AtatUrk ordusu 
ile, gençliği ile, büyük milletimiz; ve 

~sa:JlT•a%~o 

Dün gece Ankara büyük bayram dola
yısiyle baştan aşağı donanmış ve ay
dınlatılmıştı. Yukarıda, solda: Dahi-
liye vek8Jetini; ortada: Bakanlıkları; 
onun altında: Ankaranm umumi görü
nüşünü; solda: Ankara garını; aşağı
da, solda: Yenişehirdeki Atatürk hey
kelini; sağda: Bankalar caddesini gö
rüyorsunuz. 

~ 

heyecan içinde büyük bayramı kutladı 
Spor edebiyatl . 

bayrağımızla ebediyen yaşıyacaktır.,, 
Hatibin heyecandan titriyen sesi 

gençliğin coşkun alkışları arasında 
boğuldu ve son sözleri bir ağızdan 
tekrarlandı. 

Bundan sonra 18 yıl önce doğmuş 
olan ve inkılabta ya,ıt olan Hukuk 
talebesinden Satahattin Yeni Ankara, 
ve Atatürk çocukları adına bu büyük 
günü kutladı ve duygularını ateşli bir 
ifade ile anlattı. 

"- Zaten hepimiz yeni Ankara 
ile yaşıyoruz, bütün Türkiye Yeni 
Ankara ile doğdu,. derken bütün nes· 
linin ve milletinin düşüncesine ter
cüman oluyordu. 

Şehir adına bugilnü kutlayan, hü· 
tiln ankaralıların Atatürk'e duyduk· 
ları sonsuz şükran ve minnet hisleri
ne tercüman olan Behçet Kemal Çağ
lar, samimi ve ateşli sözlerle kalaba· 
lığı coşturdu : 

"-Varsın efsaneler ilk çamurdan be· 
dene ruhun nasıl girdiğini iyice anla· 
tamasınlar; biz böyle bir efsaneyi de· 
ğil, bundan çok parlak bir hakikati 
gözlerimizle görmüşüzdür : 

Eski çamur ve kerpiç Ankaraya, 
eski somurtgan ve silik Ankaraya o
nun bir ışık gibi, bir ruh gibi, 18 yıl 
önce girdiğini biliyoruz. 

18 yıldan beridir Ankaranın gece 
yanan ışıkları, gündüz gölge salan ye
şillikleri, ve her zaman bütün dünyayı 
hayrette bırakan yenilikleri hep o ru· 
hun eseri, hep o mucizenin tecellileri .. 

18 yıl önce, bütün yurdda sultanlara 
ve düşmanlara karşı; diş gıcırtıları, 

haşhaşa verip düşünüşler, derd yanıp 
sızlanışlar, arasıra dağa çıkıp nara a • 
tışlar halinde kımıldanışlar, sürtünüş
ler ,elektriklenmeler vardı. 

Fakat asıl kuvvet, baş kuvvet, asıl 
ışık kaynağı ve kudret amili eksikti. 

O, boz bir otomobilin ve boz bir 
kaputun içinden Ankaraya, memleket 
cihazının başına bir elektrik hızile, 

bir elektrik gibi geldi. Voltlar tagıyan 
teller gibi sırma saçların altındaki baş
ta, bütün yurdu aydınlatacak, bütün 
milleti ayaklandıracak, bütün gerilik
leri ve kötülükleri bir anda kül ede
cek, bütün dünyanın gözlerini kamaş
tıracak bir tabiat elektriği vardı. 

18 yıl önce, bugün, geldi : 
Bılitün gönUleri aydınlattı, bütün 

durgunlukları ayaklandırdı, biltiin 

gerilikleri ve kötülükleri kül etti, bü
tün dünyanın gözlerini kamaştırdı; 

Yaktı, kavurdu; yaptı, yarattı; ve 
biz, biz olduk; Ankara da Ankara 1,, 

Şiddetle alkı§lanan bu sözlerden 
sonra genç şair gençlik namına haykır
dı. "Hepimiz sevgili Atamızın, biri
cik Atamızın başına yemin ediyoruz: 
O günleri hiç unutmıyacağız, o günle
rin hakkını vereceğiz,' bu günler için 
ve yarınlar için hep hazır olacağız.,, 

"Ha.zır olacağız!,. binlerce ağız bu 
yemini hep birlikte tekrarladı. 

Yahya Galib Kargılı toplantının so
na erdiğini birkaç güzel cümle ile ha
ber verdi ve hazır bulunanlar hep bir 
ağızdan büyük Atalarına şükranlarını 
bir kere daha haykırdıktan sonra da -
ğıldılar. 

A.nkaranın A.rotiirke 
~ükran hatırası. 

Ankaraya geliılerinin 18 inci yıl 

dönümü münaaebetile, ankaralıların 

minnet ve şükranlarının bir ifadesi ol· 
mak üzere büyük kurtarıcı Atatürk'e 
şehir namına bir altın plaka takdim e • 
dilmiştir. Vali ve belediye reisimiz B. 
Nevzad Tandoğan'ın riyasetinde bir 
heyet tarafından Çankaya'ya götürü
lüp Ulu Öndere takdim edilmiş olan 
bu plakada şu satırlar hakkedilmiş· 
tir: "Atatürk'e, Ankara'ya gelişlerinin 
18 inci yıldönümünde şehrin minnet 
ve şükran hatırası. 

27 - XII • 1919 27 • XU • 1937,, 

Şehir namına Çankayaya gitmiş olan 
heyet aynı zamanda ikinci türk tarih 
kongresi münasebetile, Ankara'nın 

Büyük Öndere hürmet nişanesi olmak 
üzere hazırlanmış kıymetli bir albümü 
de Büyiık Şef'e takdim etmiştir. Ön· 
der'in, muhtelif vesilelerle söylemiş 
oldukları nutuklarında Ankara şehri
ni ala.kadar eden fikirleri ve cümleleri 
gayet sanatkarane ve müzehheb bir şe· 
kilde yazılmış olarak ihtiva eden bu 
albümün kapağında şu cümle vardır : 

Bu albüm; Türkiye Cumhur Reisi, 

türk milletinin Önderi ve Atası, An
kara Mebusu ve Ankara'nın aziz hem
şehrisi KEMAL ATA TÜRK'e İkinci 
Türk Tarih Kongresi münaaebetile, 
Ank~A 9chd ~af ından hürmet ye 

(Başı S inci sayfada) 
zaman da aynı ıiatemli neıriyab yap

maktadırlar: Nasd iyi koıulur, iyi 

atlamanın §artlan nedir, ağırlık ve 
mızrak atmada amerikan atletleri 
muvaffakiyetlerini hangi usullere 
borçludurlar, kıt baılangıcından be
ri kar sporları ne neticeler venniı
tir? Ve ilh .... 

Spor yazıları böyle yazılmak la • 
zrmdır. 

Spor yazılarının nasıl yazılması 
faslına bir de kulübcülük gayreti 
güden yazılarnnızı ilave etmeliyiz. 
Bu yazılarda, muharririn taraftarı 
olduğu kulüb bahse konmuısa, oku
lüb takım veya oyuncusunun kusur· 
ları birer meziyet, meziyetleri İse 
pertevsizle büyütülmüt birer fazilet 
olmaktadrr. 

Spor yazılarımızda esaslı bir ıslah 
hareketine batlamak zamanmın gel· 
mit olduğuna kani değil misi • 
niz ? - N. Baydar. 

minnet nışanesi olarak sunulmuştur. 

Geceki tören 

Gece Ankara baştan başa ışıklandı· 

rılmıştı. Ankara radyosu 6,30 dan 7 

ye kadar kutlama törenine tahsis edil~ 
mişti. Radyodan sonra beş on halkevı 
genci Ankaranm büyük kahvelerini 
dolaşarak konferanslar vermişler ve 
yeni Türkiyenin yeni Ankara ile doğ· 
duğunu, Ankaranın bir şehir adı de· 
ğil, fakat yeni Türkiyenin bir timsali 
olduğunu, anlatmışlardır. 

Gece Halkevindeki törene binlerce 
halk iştirak etmiştir. Töreni doktor 
Ragıb Tüzün açmış ve Ankaradan çı· 
kan her sesin güvenle dolu olduğunu 
bunu bütün milletlerin takdir ettikte· 

.......................................... 
Küçük ilin 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük lllnlardan
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için so kurut 
Us; defa için 70 kunıt 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinlann her defası 
için 10 kuruı alınır. Mcıell 10 defa 
neıredilecck bir illn için 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylılr olmak üz:ere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müııtes· 
na 30 had itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ili.n ızo harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay. 
rıca 10 kurut alınır. 
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Kiralık : 

Kiralık daire - Yenişehirde, elek
trik şirketinin tam önünde 34 No. apar 
tımanda iki oda, bir hol, mutfak ve 
banyo. Suyu ile 40 lira. 3-7207 

Kiralık oda - Yeni şehir lnkılab 
sokak No. 4 alt kat mobilyalı oda. Kut-
lu arkası. 3-7206 

Satılık : 
Çok mühim bir fırsat - Çocuk 

sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya· 

Hatay 
• • 

seçımı 

(Başc ı. inci sayfada) 

tarı tekrar bu reglmana koymak su· 

retiyle eksper komisyonu kararma da 
muhalif hükümler olduğu açık delil
lerle isbat etmek suretiyle Cemiyeti 
Akvam konseyi nezdinde bu reglma-

rini anlatmıştır. nı ve onun tatbikini protesto etmiş 
Tarih öğretmeni Enver Behnan Şa- ve bu hususta sarih ihtirazi kayıdlar 

polyo, Atatürk'ün Ankaraya gelişini dermeyan eylemiştir. Bunun üzerine 
ve istikbal safahatını izah ~tmiştir. meselenin konseyin 17 kanunusani 

Bundan sonra Münir Müeyyed ve 1938 içtimaındaki ruznamesine alm
Muhiddin lnözü şiirler söylemişler • dığını öğrenmi,tir. Bu meyanda kon
dir. Küçük bir kızın manzumesinden sey reisinin bu intihab reglmanı pro
sonra şair Behçet Kemal gençliğin sil- jesini asla tasvib ve tasdik etmemiş 
rekli alkışlarile şiirini okumuştur. olduğu da ayrıca haber alınmıştır. Bu 

Bundan sonra halkevi temsil kolu hale göre, malQl bulunan bu intibah 
iki tablo ve bir perdelik gönül masalı reglmanmın tatbikına ba~anılabilme-
isimli ~iyeı:;i temsil oani§tiı. ai varid olamu. 

nında, asfalt tizerinde, müstakil iıd 
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 

Acele aablık eczane - Ceyhanda 
29 senelik kıdemli ve tanılmış vatan 
eczanesi sahibinin ahvali sıhiyesindeıı 
dolayı satılıktır Almak için sahibi All 
Rıza Atasağuna müracaat. 3-7236 

Satılık - lsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kfimile ve tam konfor• 
lu 4 daire ve 12 odalı yeni k!rgir apar· 
tıman ve Yeni§ehirde analar. T. 2993 

3-6939 

l\lütef errik : 
Arıa alınacak - Taşhan Balıkpasa• 

n, İtfaiye arasında satılık arsası olanla• 
rın Çankaya matbaasına müracaatları. 
Tel. 3655. 3-7193 

Bağ alınacak - Satmak iıtiyenle • 
rin Yeni Halde Çankaya matbaasına 
müracaatları. Telefon: 3655. 3-7194 

iş Arıyanlar : 

Bir yabancı bayan it anyor - Ya
bancı bit bayan fransızca almanca v• 
müzik bilir. Çocuklu aile yanında mil.o 
rebbiyelik aramaktadır. Adrea: ULUS 
L.B. 3-7232 

Paris • 
grevı 

Faris, 27 (A.A.) - Maden, nakliyat 
ve iaşe işçileri tarafından yapılaO. 

grevde bir değişiklik yoktur. 
B. Şotan, dün nakliyat patron ve it• 

çi delegelerini kabul etmiştir. Nakli• 
yatın, bilhassa çabuk bozulan mevad 
nakliyatının askeri kamyonlarla ya• 
pılmasma devam edilip edilmiyeceği 
meselesi bahis mevzuu olmaktadır. 

Çünkü hükümet grevi uzatabilecek 
her türlü tedbirden kaçınmak istemek• 
tedir. 

Dün bir yandan Şotan ile nakliyat 
müesseselerinin patronları arasında. 

bir yandan da it bakanı Andre Fevri• 
yıe ile iaşe patron ve i~ileri arasında 
yapılan görüşmelerden aonra ortaW 
ki gerginliğin giderileceği aanılmllfı' 
tadn. 





. . 

-12- ULUS 

EN KIYMETLİ 
YILBASI HEDİYESi 

NE OLABİLİR? 

Mutlaka s6ylememi istiyorsan, beni 
en çok memnun edecek hediye1,1iz 

il • 
bir VEBOLID,,oıacaktır 

VEBOLID 
Klreçll su flltre clhazları 

GOZELLl(ilN SIHHATIN SERVETiN MUHAFIZIDIR. 
VEBOLID LiMiTED iDARE MERKEZi: lstanbul, Galata, Voyvoda caddeıi No. 40-42 

Telefon 44507 Posta ıutuau 1094 

Ankara tubesi: Ankara'da ~ Bankalar caddesi 
Ankara aatq yerleri: Vehbi Koç Ticaret EYi ve Şark Merkez Ecza Depoeu. ~7001 

Kirahk mağaza 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç ekıiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

meaine mani olur. Komojen aaçlarm 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen aaçlarm ızduıdır. Tabit 
renklerini bozmaz, lltif bir rayihuı 
vardır. Komojen Kansuk 1aç ekairi 
maruf eczanelerle ıtriyat maiazala
rında bc:t:nur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMATIZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Dr. Kemal Ar1can 
Cilt, Saç ve Zilhrevf Hutahkları 

MUteha11111 
Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Bqmuavinl ve Berlin Unl
veraitesi (Cbarit~) ıabık muavini 

Her gUn aaat 16 dan ıonra ATA· 
TURK Bulvarı Ali Numi apar
tmıanı 7 No. lu dairede haıtala
nnı kabule bqlam19tır. 3--6861 

Dr. Galib Gök'er 
CGU..ne hutwıei niplye ...iri

yab aablk maaYiai 
Birinci lllllf kac1m huteldduı .. 

doiammOtMeı•• 
HergUn &lledıen IODr& Poetabane 

caddeei Denim ilk okulu brfı
ımda Eeen apartımanmda 7 numa
rada hatalarım kabule baftunı,.. 
tır. reıefon: 3549 3-6190 

28- 12 - 1937 

Boşu boşuna ıztırap çekti 

alınca bUtiin ağrılarının. hemen geçtiğini gördü. NefHi yerine geldi 
Havalara aldanmaymıs. Mütemadi hararet tahavvWlcri her rabat

ıızlıfa yol açabilir. Eğer yanmuda daima 

GRİPlN 
Bulundurursanız kendini.si biltiin hutalıklara kartı ıigorta 

etmlt olununm 3-6878 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
talm ve markaya dikkat ve her yerde nrarla Gripin iıteyinls 

..11111111111 TOPTAN-PERAKENDE 1111111111~ - ~ - ::: 

~ ODUN, KÖMÜR, MADEN KÖMÜRÜ i - ::: 3 Vagonla almak iıtiyenlerln slparit vermeletl ! 
: YENİ YAKACAK PAZARI S-7219 i 
= = : Kız EnıtitilıU kar9ııında ıilo yanında Tel: 2367 ::: 

i\11111111111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~-----RECETELERINIZl------
(Sakarya eczane) alndea ,aptınms. Her ........ 

nb yerli ve Avrupa ilaçları bulwıur. RHml huauıt mUeueu.ta uaml 
kolavlılr 1r6eterltir. Ulua. HıJlr ıinemuı ııruında. Tel: 2018 ~7171 

Kohinor Cumhuriyet caddesinde Ser- :!Jllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
gievi kar9ısında kiin Belediye- = A k p 1 = 
!:~ !~~s;~:~~~m!a~~:=l~ ~ n a ra a as 1 
arkasında lavabolu iki ufak oda- = = Size inci gibi dişler ve güzel yı havi mupmba dCSfeli bilyilk = = 

kokulu bir aXı.z temin eder ma~-:pk;:ı::.:;:n·~·.:;,.ı.. ~ Dans moıııını takviye elmlıtır 1 
W Bankasına müracaatlan. = = - -3-6399. ·------3---7.180-- = = - -

~~~~~~~~a~r~a~~~~~~~~~~,~~~~~a~~~m~~~t~~~~~~ d'""""'"'"'""'"""""'"'"'~ ~ Yıl~~~ın~~ ~-
Yakacak.- Yiyecek Ticaret E~ :_ "~cuklanmza en kıymetIC;_= f 

~ = = latuyonda Kooperatifin &Çak kömür depolan yanmdaki depomda §- Yılbaşı hediyesi Dadıdır. 5 =: 5 
aömi kok piriket loriple Ye bütün Zonıuldak maden kömürleri cin- : : = = 
sinden .. belediyenin ıöeterdiii fiatıar Üzerinden toptan ve peraken- E_ 5_ E_ Fevka lôde dekorasyon ve $§_ 

de satılmakta olduju ilaa olunur. Telefon: 1641 3 - 7204 

Günde yalnız bir defa 

HASAN 
DAN TOS 

Diş macunu ile dişlerini 
zi temizlerseniz, ömrü 
nüz müddetince dişleri 
niz sağlam ve inci gib; 

parlak ve beyaz kalır. 

Dişleriniz çürümez, d:ir 
etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dört miali 12.5, 

en büyijk 20 kuruttur. 
3-e421 

Hediyelik 

E ~ ~ Paris'ten gelen kotiyonlar § 
la_ 5' ~ a - - -E ~ a Batan akşamlannısı en iyi ıekilJe § - - ~ -
§ E. E Ankara Pala• pavyonunda geçirebilininis a - - -- -- - - -- - ..- -
§ E §§ MASANIZI a 
= = §§=_ Yılbaşı ·ı~·ın ~iMDiDEN §=-= Dadı çocuğunuzu eğlendirir, : ~ 

: yürümeğe alrıtmr, gezintilerde : == TUTMALISINIZ ==-: taıımağa yaradığı gibi icabında : 
: rahat bir salıncak olur. § = = 
: Yeni Eczanede satılıyor. : ':illlllll il lllllllllllllllllllllllll lll lll lll llll lllllllll lll l il l lllllll l llllll llllllllll lll lll lll llllllll llllllllllllHHl'F = 3-7233 = -'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

imtiyaz sahibi ve Bapuharriri 
F.ılib RıAo ATAY 

Umumi Ne9riyatı idı.re eden 
Yazı lıleri MildUrU 

Mümtaz Fük FENiK 
Uluş Baınmni: Ankara 

bizden alın! 

YENi SİNEMA~R HALK 
BUGÜN BU GECE 

Iztırablı bir bava içinde cereyan 
eden bUyUk bir dram 

MEMNU AŞK 
Bat rollerde : 
Liıette Lanvin - Albert Prejean - Ch. 

V anel - Françoiae Roeay 
AYRICA: Dünya haberleri 

Seanllar : 2,45 - 4,45 - 6,45 
Gece 9 da 

..1llllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.,nur 

BUGÜN BU GECE 
Atk - Heyecan - Iztırab - İıyan -

Çin ruhu - Çin fedakirlığı 

SARI ESiRLER 
Bat rollerde: Paul Muni - Lub 

Rayner 
Seanılar : 2,30 • 4,30 - 6,30 

Gece 9 da 

Halle Matinelİ 12,15 de 
PALERMO CİNAYETİ 

Halil Naci ~ıoilu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
Şubeai: Ankara Benblar cadde1i. Telefon: 2619 3-7168 


