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llk önce hıristiy:m misyonerlerini 
iyi karşılayan Japonya, sınırlarını tam 
üç asır yabancılara neden kapamıştı? 
- Amerikalı Perry bu açılmaz kapıla
rr nasıl açtırdı? Bir amerikan muhar -
ririnin yazdığı bu eserin hülasasınr 

yakında okuyacaksınız · ! 5 KURUŞ 

Vatan kurtuluşuna aid habralar 
Atatürk 

Atatürkün 
İzmitten geçerlerken Belediye Reisi 

hürmetle ve büyük verdiği bir · emri 
istiklôl harbinde 
heyecanla yadetti 

Güzel lzmit'ten bir görünüş: Liman 

Orınanlar 
İzmiti işba/ eden düşnıan kuvvetlerini 

defetmek için Atatürkün emri ne iJ;: 

. bittiği . "Düşman kim, ve hangi,, 
~~~~!:::.m.~···· ~~''milletten olursa,, 

yetin •ahibi olan Am•rika'nın uakti- l /o 1 su n bence b 
1
• rd 

1
• r : le ormanlarına iyi bakmamak yü· 

sünden düpnüf olduğu acıklı hali 
taaavvur eden gene en ileri medeni· 
;yellerden birine •ahib olduğa halde "Taarruza devam ediniz ! ,, 
kendi ormanlarını ancak devletle1-
tirmekle ve hususi orman İ§letmele • 
rine kartı en ıiddetli devlet maraka 
'-~sini teais etmekle müdafaa eden 
almo. .. r-..-ın bir mecmuaaından alıyo-
ru.z.] 

Berlin - 14 
Birleşik Amerikan._ hadsiz ve 

hududsuz imkanlar diyarı oh:ı..ıı:u de
virler artık geçmiş bulunuyor. Or .. ~ .. 
da o eski bolluk kalmamıştır. Birle
şik Amerikanın da, Avrupadaki ınen
faatlerini bile unuttura~k ~erece~e 
büyük tasaları vardır. ~ımalı Am.er~
kanm Avrupaya müsavı ol~~ ~e~ışlı
ği ve nüfusunun çokluğu goz onunde 
tutulacak olursa, onun da tasa ve 
kaygıları Avrupadan az değildir. . 

Bir devlet olarak inkişaf ec1cn bır
leşik Amerika, şarktan, yani atlas de
nizi kıyılarından garba dogru yayıl· 
mrştrr. 

Misisipi nehri uzun müddet iler
,lemek istiyen kültür piyoniyelerine. 
bir sınır olmuştur. 

Yalova, 22 - Atatürk cuma günü 
akşamı saat 10.30 da İzmiti şereflen
dirdiler. Şehir ve civarındaki mües
seseler baştan aşağı tezyin ve tenvir 
olunmuştu. İstanbul ve !zmit valile
ri ile donanma komutanı ve erkanı ve 
mülki askeri: heyetleri ve belediye re
isi ve kadın erkek büyük bir halk ta
bakası istasyonda Ulu Önderi tazim
le ··lamladılar. Atatürk kendilerini 
sonsuz bıı ~--·tr ve tahassürle bekli
yenleri iltifatlariyle ta1 .. a ı..,,,ıuduk
tan sonra valilerle komutanları, bele
diye reisi B. Kemal Özü vagonlarına 
davet buyurdular. Bu ara Atatürk İz
mitin inkılab hayatımızda oynadığı, 
daha doğrusu lzmittcn istifade ederek 
bir takım düşmanların o zaman oyna
maya yeltendikleri rol hakkında be
lediye reisinin hatırasını sual buyur
dular. O devrin hadise ve • haileleri 
içinde yaşamış olduğu anlaşılan bele
diye reisi Kemal Öz, ecnebi i~gali al. 
tında bulunan İzmit'i bu işgalden 

kurtarmak için Başkumandan Musta-

fa Kemal tarafından oraya gönderi
len milli kuvvetler kumandanı gene
ral Ali Fuad'ın Ankarada Başkuman
dana takdim etmiş olduğu bir rapor 
hakkındaki maHl.matınr şu sözlerle 
anlattı: 

''- General Ali Fuad bu raporun
da, Başkumandana: "- Siz İzmiti iş· 
gal eden düşman kuvvetine taarruz 
emri veriyorsunuz. Halbuki benim 
karşımda daha başka ordular vardır. 
Bunlara karşı yeni emrinize intizar 
edıyorum . ., diyordu. 

Başkumandan Mustafa Kemal'in 
cevabı ve yeni emri şu olmuştu: 

"- Düşman kim, ve herhangi mil
letten olursa olsun bence birdir. Ev
velce verdiğim emir mucibince taar· 
ruza devam ediniz!" 

Mustafa Kemal hedefini gören ve 
yaptığını bilen muzaffer bir şef em
niyet ve kanaatiyle bu emri gayet ba
sit bir tarzda verirken sofrada yemek 
yiyordu. Yanında büyük karargah mL 

(Sonu 7 inci sayfda) 

Dr. Aras 
Cenevreye 

gidiyor 

İstanbul muhteliti Ankara 
muhtelitini 3' -1 yendi 

İstanbul. 22 (Telefonla) - Hariciye 
Vekili Dr .Aras bu gün İstanbula gel
di. Ve Perapalas oteline indi. Doktor 
Ar2s, 27 ikinci kanunda Cenevrede 
toplanacak olan milletler cemiyeti 
konseyinde bulunmak üzere pazartesi 
günü hususi kalem müdürü Refik A -
mir Kocamazla birlikte Cenevreye ha
reket edecektir. 

Türk hava kurumu 

başkan vekôleti 
'Geçenlerde uğramış olduğu hasta

lıktan sonra tedavi olmak üzere Avru
paya hareket etmiş olan Türk Hava ku
rumu başkanı Çoruh mebusu B. Fuad 
Bulcaya Erzurum melıusu B. Şükrü 
Koçak vekalet etmektedir. 

Yukard~ki resimde Ankara muhteliti kalecisi Fuad'ın elinden 
kaçan topun nasıl gol olduğunu görüyorsunuz 

[Bu husuııdaki spor yazm 7 inci sayfadadır.] 

Çin kıtaları tarafından tahrib edilip japon askerleri tarafından 
tamir edilen bir köprü 

Çinliler yakında umumi 
ricate mi başlıyorlar ? 

Japon ileri hareketi ağırlaştı 
Han kov, 22 (A.A.) - Royter bildi- 1 cat emri vermesi muhtemeldir. Bu tak

riyor: Çin hükümeti, cenubu garbide-1 dirde Çin ordusu çok zengin olan ve 
ki beş vilayeti japonlara karşı hareket tabiaten dağlarla çevrilmiş olmak iti
üssü yapmağa karar vermiştir. Çin hü- barile ideal bir müdafaa mevkii teşkil 
kümetinin yakında orduya umumi ri- (Sonu 3. üncü sayfada) 

• Ya/ovada 

Otel Termal 
Yalova açıldı 

Otelin ilk sayın 
misafiri Atatürktür 
Kaplıcalar, 22 (A.A.) - Yalovada 

1935 yılı ilkteşrin ayında inşasına 

başlanan Termal otel 1938 yılı başın• 
da bitmiştir. Bütün radyo aktivite 
teçhizatı ve tefrişatı ile beraber, otel 
Termal Yalova., adını almış olan bu 
müessese 1938 yıh ikincikanun ayının 
22 inci günü açılmıştır. 

(Sonu 7 inci sayfda) 

Fıkra 

Dilden dile fark' .• 
Evdekilere bi:dm gazeteden okuyo-

rum: 
- Adimet-ül-eşvak .. 
Hepsi bakışıyor. Devam e<11yorumı 
- Gişayiy-ül-cenah 
Bira~ g u J g u J e yapsam, 
- Amin .. Diyecekler. Arkasını bı

rakmadım: 

- Didan-ül-ariz ve Gayri müşabih
ül-ercül ... 

Louisiana arazisinin 1803 de Fran
ıadan satın alınması üzerine dağların 
eteklerine kadar varılmış oldu. 1845 -
1850 tarihlerinde Texas'ın ilhakı, Ka. 
liforniyanın zaptı ve Aragon üzerin-

- ----- - İstanbulda 

Eğer eski tabiri bilmiş olsalardı, 
"Anladımsa arab olayım!" diyecekler· 
di. 

deki İngiliz haklarının ortadan kal· 
dırılması üzerine, sınır garbta Büyük 
Okyanos'a kadar dayandı ve bu su
retle, altmış yıl gibi kısa bir zaman 
zarfında, Birleşik Amerika bir sahil 
boyu devleti halinden çıkarak iki Ok
yanos arasında muazzam bir devlet 
oldu. 

Şarktaki ormanlrk saha, önce bir 
çiftçi memleketi, ondan sonra da en
düstri bölgesi halini aldı. Misisipi 
havalisinde suyu bol bölgede pulluk· 
lar faaliyete geçirilerek, çok verimli 
bir ziraat sahası olclu. 

100 derecelik tul çizgisinin her 
iki tarafındaki biogeografik sahanın 
garbında bulunan ve aslından kurak 
olan çayırlık bölge .. ~üyük ölçüde 
hayvancılık yapmak ıçın en elverişli 

bir yerdi. 
Çıplak dağların çöl bölgesi, insan-

ların akın edip yayılmalarına uzun 
müddet tabii' bir sed teşkil e~ti. Fa
kat, yollar, barajl~r ve sul~ma. tesisle
ri yapıldıktan sonra, verımsı~ olan 
bu topraklardan, halk, ekonomık fay
dalar temin etmeğe başladı. 

Garbtaki bol yağmurlu sahil boyu 
bölgesi ziraat ve ekonomiye fevka!S-

(Sonu 8. inci sayfada) 1 
Al 

h birimiz Kiel'de denize indirilen Trak vapuruna aid re!ıimler göndermiştir. Yukarıda Trak 
manya mu a b' . . .. .. o·~ . l d' . 

d 
'
· ..... inerken alınan ır rHmını 11oruyor•unuı5. ıger res ım er ye ıncı •aylamı:zdadır. 

vapurumuzun en -

Katırcıoğlu 

hanının bir 
kısmı yandı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bu gün 

saat 15.50 de Sultanhamamda Katırcı -
oğlu hanında bir yangın çıktı. Hanın 
üst katı ve yanındaki Kendiras hanı
nın bir kısmı yandıktan sonra söndü -
rüldü. Bu han, 1stanbulun en büyük 
hanlarından birisidir. 

Ateş hanın iist katındaki trikotaj i
malathanesinden henüz belli olmayan 
bir sebebden dolayı çıkmış, derhal bü
yümüştür. Cumartesi tatili münasebe
tile handaki bir çok müesseseler kapa
h olduğu için yangmı bir çeyrek son
ra ancak Bcyazrd kulesi görmüş ve it -
faiyeye haber vermiştir. 

Yangın, güçlükle itfaiyenin feda
karca çalışması neticesi söndürülmüş -
tür. Yangında yüksek kıymetli mani -
fatura eşyası yanmııtır 

- Sizin arabça bilmediğinizi biliyo
rum. Fakat zan ederim hayvanat ilmi 
de okumadınrz. 
-Hayır. 

- Şimdi beni dinleyiniz: "Diken-
siz/er", "zarkanatlar", "yassı solucan· 
lar", veya "benzemezbacak/ar" sözle· 
rinden ne anlryorsunuı? 

Hepsinin bir şey anladığma şüph• 
yok. Eğer küçük bir Mementonuz ol
sa, birer de tariflerini yapsanız, hemen 
öğreniverecekler. 

iyi ıstılah, t a r i f' in yansı kadar 
bir şeydir. Tasavvur ediniz ki bizim 
nesil/ez' otekilerdcn imtihan vermeğ• 
mecbur olmuşlardır. Osmanlr lise ve 
üniversite kafasının vuzuhsuz/uğuna 
başka seb(>b mi ararsınız? 

- Nasıl, şimdi ne dersiniz? Güzel 
türkçeyi bozuyor muyuz? 

Gışayiy-ül-cenah , güzel türkçe bu, i
lim Türkçesi bu: kabası ve ilinısizce
si de : Zarkanatlar! 
Başkalarına:_., Türkçe konuş, va

tandaş/" dersini verenlerden hiç ol
mazsa yüzde sekseni: "- Dilini dü
zelt, vatandaş!" nasihatine muhtaçtır
lar. Şu lstanbu/ gazetelcrirıin makale 
ve fıkralarını okuyunuz: Osmanlı hay
vanat ıstı/ahlarından farksız inşa kli
şeleri ile yazsı. zavallı muharrirleri 
hem de meşhur .... - Fatay 
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Suriye. hakkında bir -eser 
Bu yaz memlektimizden . geçerek yakın farkta bir .seyahat yapan 

iransız muharriri Tharraud kardeşlerin (hakikatte seyahati yapan ve 
eseri yazan bunların bir tekidir), ''Al bert en Syrie,, isimli eserini oku
yorum: 

Son zamanlarda fransız matbuatında Suriye hakkında rastlanması 
mutad olan tezi aynen bu eserde de buluyoruz: Fransız - Suriye muahe
desini İmzalayanlara şiddetle hüclım, Suriye birliğini red, ve fransız 
menfaatlerinin Suriyenin fransız idaresi altında kalmasını amir olduğu 
düşüncesi. 

Tharraud, Suriyede her rast geldiği arab entellektüeline §U suali 
sormuş: "Sizi türk boyunduruğundan kimin kurtardığını unuttunuz 
mu?,, Ve muharrir, suriyelilerde, Fransaya kartı beklediği minnet his
sini bulamadığı ve bu sözleri sadece bir omuz silkmesile karşılandığı için 
hayrettedir. Acaba şöyle bir mukabil sual karşısında kalsaydı nasıl bir 
cevab bulacaktı : "Fakat Suriyeyi kurtarmağa sizi ne zaman davet 
ettik ? ,, 

Suriyenin bu gün içinde bulunduğu anarşi halini, bütün unsurların 
birbirine dü§man olduğunu, alevilerin, dürzilerin, arablarm ve hıristi
yanlarm bir türlü aralarında anlaşmaya muvaffak olamadıklarını uzun 
boylu anlatan muharrir, türk idaresinin bir avuç askerle asırlarca müd. 
det burada tam bir sulh ve sükun havasmı idame etmekle gösterdiği 
mucizeye karşı takdirini saklamıyor. Fakat bu takdirile de Suriyenin . ' 
birbirini boğazlamağa amade muhtelif düşman unsurları koynunda ba -
rındırması keyfiyetinin, türklerden sonra idareyi ellerine alanların za
manında husule gelmiş yeni bir vaziyet olduğunu zımnen tasdik ve iti -
raf etmiş olduğunun farkında değildir. 

Sancağın istiklaline kavuşmakla Suriye için büsbütün kaybedilmiş 

ve Türkiyeye peşkeş çekilmiş olduğunu söyliyerek auriyelileri tahrike 
çalışan Tharraud, Suriye'nin tabii bir limanı olan Trablusşam'ın, Şam 

bükümetine verilmesini istiyen yerli arablara : "Fakat, diyor, Fransa
nın, petrol borularını buraya kadar getirmek için ne büyük masraflara 
girmit olduğunu unutuyor musunuz ? ,, 

Esasen ikide birde muharririn kalemine gelen sözler bunlardır: 

Fransa'nın Suriye'deki gayretleri, para ve insan masrafları bu memle. 
keti istiklaline kavuşturmak için mi sarfedilmi!ftir? Fakat fransız mu
harriri, nasıl görnıiyor ki, Suriye'nin her tarafında Fransa'ya karşı mü
§ahede ettiği düşmanlığı besliyen yegane şey, fransızların her fırsatta iz
har ettikleri bu menfaat endişesinden başka bir şey değildir? - Y. Nabi 

İzmirde yeniden 

yapılacak olan 

Adliye binası ve 
hapisane 

Gümrüklerde 

Yeni tayin 
ve terfiler 

İlk okul muallimlerinden BB. Fah. 
İzmir. (~ususi?. - .Ankar~~art dö- rettin müfettiş muavinliğine İstanbul 

nen şebrımız. muddeı~~umı.sı ~ay baş direktörlüğü memurlarından Ha
Asmı gaz~tecılere verdıgı b~.r mü~a- fi ve Hamdi terfian başdirektörlük 
k.atta, hulasa olarak şunları soylemış- muhasebe memurluğuna, İstanbul mu
tır: hasebe memurlarından Rüştü terfian 

Vekalet, İzmir adliyesinde, işin muayene memurluğuna, İstanbul me
sürat ve çokluğunu göze alarak dak- murlarmdan Kenan terfian muhase
tilo kıtmını takviye edecektir. be memurluğuna, İstanbul memurla-

Bir cezaevi inşası için de, 100 bin rından Zeki ve Güzin birer derece 
lira ayıracaktır. !zmirde şimdiki ev- terfian aynı vazifelere, İstanbul kıi
lenme dairesi yakınında yapılacak o- tiblerinden Sahavet gümrük memur
lan yeni hapishane, ancak 6 ay, azami luğuna, açıktan Mehmed İstanbul mu
bir sene cezalı olan veya mahkemeler- hasebe memurluğuna, İzmir ithaliit 
le alakaları fazla bulunan suçlula- gümrüğü muayene memuru Cemal 
Ta aid bulunacaktır: 300 - 350 kişilik terfian aynı memuriyete, İzmir itha
bir yer olacaktır. 13.t gümrüğü eski ambar memuru Sa-

Büyük ceza evleri, şehirler hari- lim terfian Payas gümrük memurlu
cinde, geniş arazi üstünde, yani zira! ğuna, Mersin gümrük memurluğun. 
faaliyete ve mahkumların müstahsil dan açıkta Nuri Mersin gümrük am
mevkiie geçebilmelerine imkan vere- bar memurluğuna, Antalya muhasebe 
bilecek bir vaziyette hazırlanacaktır. memuru Emin Zonguldak muhasebe 
İzmir şehir ,merkezi için bittabi böy- memurluğuna, Kars memuru Hami 
le bir şey mevzuu bahis olamaz. An- Zonguldak veznedarlığma, Kars me -
cak, yukarda işaret ettiğim şekilde muru Cemal terfian Kars veznedarlı
bir hapishane inşası esas kabul edil- ğına, Kars muhasebe memuru Hamza 
miş ve belediye ile bu mevzu üzerin- Kars memurluğuna, tetkik müdürlü
de temasa geçilmiştir. . ğü memuru Hamdi Ankara memurlu-

ğuna, İnebolu muayene memuru Feh -
Belediye, gerek hapishane, gerek mi Trabzon memurluğuna, Kars kol

adliye sarayı için, evlenme dairesi ya-
cusu Bahaettin terfian Kars muhasebe 

nında gösterdiği 12 bin metremurab-
memurluğuna tayin edilmişlerdir. 

baı bir sahaya mukabil, şimdiki ceza-
evi binası ve bahçesinin tamamiyle 

ULUS 

Memleketimize 
gelecek 

yabancılar 
Ne gibi hükümlere 

tabi tutulacak ? 

Cihan görüşünün Hukuk ilmini yayma kurumunün konfer 

esas şekilleri ürkiyede ecnebi hu ' 
Prof. Yon Asterin 

lton f e ra nsı 
statü - personel na 

Emniyet işleri genel direktörlüğü, 
dış memleketlerden yurdumuza gelip 
de han, otel, misafirhane ve pansiyon
larda kalan ecnebilerin tabi olacağı 
muameleler hakkında yeni bir tali
matname hazırlamıştır. Bu talimatna
meye göre yabancı memleketlerden 
memleketimize gelen yabancılar ilk 
geceyi geçirdikleri şehir ve kasaba 
veya köylerde en yakın polis ve po
lis bulunmayan yerlerde jandarma ka. 

Dün saat 17.30 da Halkevinin da
veti üzerine Ankaraya gelmiş olan 
İstanbul üniversitesi felsefe tarihi 
ordinaryüs Pros. Dr. Ernsuan Aster 
(cihan görüşünün esas şekilleri) mev
zulu bir konferans vermiştir. Konfe
rans Halkevi salonlarını dolduran 
büyük bir gençlik kütlesi tarafından 
dinlenmiştir. Pozivist cereyaı1m kuv
vetli mümessillerinden olan Dr. As -
ter: 

Bu kış için Hukuk ilmini yayma ku
rumunun tertib ettiği seri konferansla
rın dör<lüncüsünü dün Ankara halke
vinde yüksek ticaret mektebi p~ofe
sörlerinden B. Suphi Nuri İleri ver
miştir. 

fiyetlerden azade olarak serbestçe 
kişaf etmek imkanı bulduklarını ec 
bilerin ancak sarih hakka malik old 
!arı zaman mahkemelerimize ınü::ac 
ettiklerini ve umumiyetle konsOl 
lukların kazai salahiyetine sığıJl 
her türlü himayeye mazhar olduk! 

rakoluna müracaat ederek bir beyan -
name verecekler ve hüviyetlerini is
pat edeceklerdir. Memleketimizde se-
yahati teşvik için han, otel, misafir
hane veya pansiyonlara gelecek bu 
gibi yabancılar bizzat müracaat ede
cek yerde aynı han, otel, misafirhane 
ve pnasiyon sahibleri veya bunların 
mutemedi o1an müstahdemleri mari
fetiyle bu mecburiyeti ifa edebilecek
lerdir. Bu maksadı temin için polis 
tarafından zimmet mukabilinde han, 
otel ve misafirhanelere ecnebilere 
mahsus ilk beyannameler verilecektir. 
Bu beyannameler on beş kuruşluk 
damga puluna tabi olacaktır. Bu be
yannameler memleketimize geldikleri 
zamandan beri ilk defa han, otel, mi
safirhane ve pansiyonda geceleyen ve 
ellerinde ikamet tezkeresi veya resmi 
bir türk makamı tarafından verilmiş 
hüviyet cüzdanı olmıyan ecnebilere 
verilecektir. Beyannameler türkçe ve 
fransızca olacak, istiyen yabancılar 

bunları bizzat da doldurabilecekler
dir. Yazılırken herhangi bir şekilde 
bozulan beyannameler atılmıyacak, 

alakalı polis memuruna teslim edile
cektir. Beyannameler her sebah ve 
ak§am bir memur marifetiyle toplat. 
tırılacaktır. 

Müşterek pasaportla gelen turist
lere bir kolaylık olmak üzere aynca 
ecnebi turistlere mahsus beyanname
ler ihdas olunmuştur. Her şahıs ile 
aynı pasaportta yazılı yanındakiler i
çin sarı, kırmızı ve beyaz renkte birer 
takım teşkil eden birer dip koçanlı 
defterler diğer beyannamelerdeki e
saslara göre doldurulacaktır. Sarı ve 
kırmızı nüshalara 3,5X4 ebadında bi
rer fotoğraf yapıştırılacak ve polise 

verilecektir. Polis sarı renkli olanı
nı derhal mühürliyerek sahibine vere
cektir. Bu gibi ecnebiler bu beyanna
melerle iki ay müddetle ikamet tez
keresi almaksızın memleketimizde ge 
zebileceklerdir. Han, otel, misafirha
ne ve pansiyonda ötedenberi mecbu
ri olan vatandaş ve ecnebi herkese şa.. 
mil ikamet ihbarnameleri bu beyanna
melerden ayrı olarak doldurulacak
tır. 

Yurdumuzda, hudud ve limanları
mızdan girişlerinden itibaren 15 ,gün
den fazla kalacak olan ecnebiler bu 
müddet içinde polise bizzat müracaat 
la yeniden beyanname vererek kanun 
dairesinde ikamet tezkeresi almağa 
mecbur olacaklardır. Yalnız diploma
tik pasaport ve vizelerle gelen ecne
biler bu mecburiyete tabi olmıyacak
tır. Türkiyede ötedenberi oturmakta 
olan veya ilk beyannamesini vermiş 

bulunan ecnebiler de seyahatlerini 
polis~ ihbar ile mükellef olacaklar
dır, Ellerinde hiç bir vesika bulurum-

"- İnsanın kainat ve beşeri · ha
yat hakkında teşkil ettiği esas fikir. 
!erin en karakteristiklerinden olan 
afaki idealizm, naturalizm ve düa
lizmden bahsettikten sonra bunların 
izahına geçmiştir: "Afaki idealizm 
(Revahiler, yeni eflatunculuk, He
gel) kainatı canlı, uzvi ve büyük bir 
vahdet telakki eder. Bütün varlrklar 
ve insanı bu vahdet içinde hizmet gö
ren bir uzuv olarak görür. 

Naturalizm (Epikiir .. ) şeni ola
rak tabiatı ve maddeyi alır ve her şe
yi bunlarla irca eder. Düalizm (zer
düşt, eflatun, Kant) cihanı zıt kuv
vetlerin sonsuz bir savaşı ve insam 
bu savaş içinde bir muharip olarak 
görür. Bu üç cihan görüşünün hiç bi
ri tamamen ispat edilemiyeceği gibi, 
hiç biri de reddedilemez. Bundan ön
ceki felsefe bir riyazi sistem gibi 
kabili ispat bir cihan görüşünün ku
rulabileceğini kabul ediyordu. Bu
günün insanları artık bu hususta daha 
mütevazi davranıyorlar. İnsanlar bu 
cihan görüşünü yalnız müdrikeleri sa
yesinde değil, ayni zamanda his ve 
irade hayatları ile kurarlar.,, 

Muhterem Profesör son olarak de
miştir ki: 

"Bu noktada iki tehlikeden kaçın
mak lazımdır. Bunlardan biri Rolati
vizm; diğeri taassup tehlikesidir. Ro
lativizm, tehlikesinden bizi felsefe ve 
taassup tehlikesinden de tarih kurta
rabilir.,, 

B. Nusret bu konferansı temiz bir 
lisanla dilimize çevirerek anlatmış-

tır. 

Bir evli kadın mahkum oldu 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Şükran 

isminde evli bir kadınla münasebette 
bulunan dişçi Hakkı hakkrndaki zina 
davası, bu gün asliye dördüncü cezada 
neticelendi. Mahkeme suçu sabit gör -
dü, ikisini de üçer ay hapse mahkum 
etti. 

Denizde bir cescd bulundu 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bu gün 

Arnavudköy sahilinde bir erkek cese
di bulundu. Cesedin kime aid olduğu 
anlaşılamadı ve morga kaldırıldı. 

Bay Cemil Bilsen lsviçreye 
gidiyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - İsviçre
de toplanacak enternasyonal devletler 
umumt hukuku konferansında üniver
siteyi rektör B. Cemil ı-ttil edecek -
tir. 

yan yabancılar derhal polise bildiri
lecektir. Bildirmiyen han, otel, misa
firhane ve pansiyon sahibleri kanun 
nazarında mesul sayılacaklardır. 

Konferansta profesörler, Devlet Şu
rası ve temyiz azası, avukatlar ve şeh
rimiz hukuk muhitine mensup zatlar 
hazır bulunmuştur. Dün alaka ile din
lenen değerli konferansı şu satırlar i
çinde huiaa ediyoruz: 

Profesör konferansı hazırlamak hu
susunda istifade ettigi müilliflerden 
bahsederek söze başlamış ve hukuku 
hususiyei düvel sahasında eserler vü
cuda getirmiş alimlerimizin ismini 
şükranla andıktan sonra ecnebilerin 
hukuku bahsine girmeden evel ecnebi
nin ne demek olaugunu izah eden bir 
tarif yapmış,tır. 
Ecnebılerın hukuku bahis mevzuu o

lunca hukukun da ne demek oldugunu 
anlamak lazım geldiğini ve hukukun 
maniyeti fercü veya sosyal oluşu hak
ıundaki muhtelit nazariyelerın ilmi 
oakımdan muayyen bir hakıkati ihtiva 
etmedigini ve ou nazariyelerden hiç 
birinin başlı başına realiteye uygun 
bulunmayıp doı<trın sahasında kaJdı
gmı ilen :::.urcrek kenaisi daha ziyade 
ınevı:u ııukuxa inandıgını söy ıemış ve 
mevzu hukuKun mua11ede, kanun ve 
mukaveıetlen dogdugunu ve tetkikini 
bu bakımdan yapdıg.nı izah etmiştir. 

Prf. bundan sonra ecnebilerin nuku
kunu:-ı geçirdiği tekamul safhalarını 
veciz ve canlı bır lisanla hulasa etmiş, 
islam hukukunda ecnebilerin hukuku
nun tanındığını, ancak ecnebilere hiç
bir imtiyaz tanınmadığını ve islam 
memleketlerinde ecnebilerin islam 
mahkemelerine tabi olarak ikamet et
meleri ve ancak dini hususatta kendi 
dini ve mezhebi kaidelerine bağlı ol
duklarım soyledikten sonra osmanlılar 
devrinde .t<'atih Mehmed zamanında ilk 
kapitülasyonun cenevizlilere verilme
siyle beraber patrikhane imti}'azları

nın tanınması suretile hükümet içinde 
hükümet teşkil edecek surette orto
doks patriğine Bizans hükümdarları

nın halefi gibi salahiyetler tanındığını 
hulasa, Babıalinin teLaa üzerindeki sa-
Iahiyetlerinc muvazi olarak patrikle
rin nıaarif, adliye işlerine salahiyettar 
kılındığını izah etmiş ve demiştir lti: 

- Konsoloslukların ihdasiyle islam 
memleketlerinde ecnebi devletler teba
alarını kendi salahiyetlerine tabi tut
muşlar, ve bu bakımdan ikamet ve sa
lahiyeti adliye mukavelesini, diğer ba
kıfndan ticaret mukavelesi mahiyetin
de olan kapitülasyonların yalnız isla.m 
memleketlerinde değil, diğer şark 

memleketlerinde de avrupalıların mü
dahale ve imtiyazlarına vasıta olmak 

'üzere tesis ettiğini ve osmanlı devle-
tine ise hükümdarın her değişmesinde 
tecdid ve tahdid edilerek kapitülas
yonların tazammun ettiği salahiyetle
rin de gittikçe genişletilmek suretiyle 
devletin hakimiyetiyle telif kabul •t
miyecek bir ~ekil almıŞ,tır. 
Osmanlı impınatorluğunun inhita

tiyle istiklalini kazanan Yunanistan, 
Sırbistan ve Romanyanrn da bu imti
yazlardan istifade etmek yolunu tut
tuklarını ve memleket içinde türkün 
ecnebiye göre himayesiz kaldığını ve 
ecnebilerin ise vergi ve sair mükelle-

nı anlatınış ve kapitülasyonlar 
zünden tabiiyet kanununun vaze 
mesine de imkan bırakılmadığın 

türk vatandaşını tarif ve tesbit e 
ğe mahal kalmadığını ve bu yüı 
ecnebi tabiiyet iddiasiyle ekalliyet 
rin de ecnebilere gösterilmiş hlın8 
den istifadeye kalkıştıklarmı ınis 
lerle izah etmiştir. 
"- Nihayet 1865 senesinde tabii 

kanununu yapmak imkanı hasıl oltJl 
tur. Ecnebi müdahalesi o kadar fv 
tecelliler göstermiştir ki tesis 
len ticaret mahkemelerine ecnebi 
za alınması hususunda gümrüklerde 
bazı heyetleri misal göstererek ectt 
bi devletlerin müdahale etmek cüre 
ni dahi göstermişlerdir.,, 

Profesör bu tarihçeyi yaptıktan s 
ra kapitülasyonların mütekabiliyet 
sası üzerine kaldırılması hususun 
ilk teşebbüste bizzat Türkiyenin ınU 
tefiki olan Almanyanın itiraz ettiği 
ve Türkiyede ilk hukuku hususi}' 
düvel prensipinin 1330 tarihli kanuıı 
muvakkatla tesbit e<lilmiş olduğuı1 
söylemiştir. Bu kanuna göre ecnebilt 
statü personeli ve şahsi ahvali alakada 
eden hususların gayrisinde türk l< 
nunlarına tabi olup statü personele ai 
hususlarda ise türk mahkemelerifl 
müracaatla türk mahkemesinin salabİ 
yettar olmasını istiyebilirler, bu !ıll 
susta mütekabiliyet vardır. 

Bilahare 1917 de Rusya ile yap 
lan Brest Litovsk muahedesinde rıı 

lara bahşedilmiş kapitülasyonlar be 
taraf edilmiş, ve muhtelif devletle' 
verilmiş kapitülasyonlarm ilıgası, di• 
ğerlerinin rızasına muallak oldut" 
ve bu müşterek muvafakati temin et 
mek kabil olmadığı için kapitülasyo!Y 
ların iki taraflı olarak kaldırılmasııı' 
imkan hasıl olmadığını Sevr muaJıl' 
desiyle kapitülasyonlar abkamırııll 
büsbütün teşdid edilmiş bulunduğ\1 
nu ve nihayet Ulu Önder Atatürk'il' 
dehuiyle kaZ"anılan Lozan ı.ıabecY 
sinin kapitülasyonların katt suretti 
ilga edilerek maziye gömülmüş otdıl' 
ğunu kısa bir tarihçe içinde canlaJl' 
dırmıştır. 

Profesör, Türkiyenin rnik kanu11' 
tarı kabul etmiş olması itibariyle ec• 
nebilerin türk kanunlarına tabi olınJ' 
larının h.iç bir mahzuru olmıyacağı!lı 
söylemiş ve "Türkün kanunu dürıf'°' 
kanunudur.,, diyerek alkışlar ,..,ctsın• 
da sözlerine nihayet vı--•ııştir. 

Şri.pheli iki ölü 

t,:)canbul, 22 (Telefonla) - Aleksi 
Yani ismindeki bir ihtiyar, deniıd• 
boğulmak üzere iken kurtarılmış, te • 
davi edilmek üzere hastahaneye kaldY 
rılmış, fakat ölmüştür. 

Aleksinin kolları bileğinden kesi~ 
olduuğ için ölümü şübheli görülrnut 
ve cesedi morga kaldırılmıştır. 

*** İstanbul, 22 (Telefonla) - Topkll' 

kendisine terkini istemektedir. Bu i. 11111111111111111111 llll l l il l l lll l l lll l llll llll l lll il lll llll l lll l llll llll l llll l llll llll l l lll l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

pı sarayının önündeki bostanlard' 
bahçıvanlık yapan Kazım geçenlerd• 
ölmüş ve doktorun müsadesile görniil• se, bir mübadeledir ve yeni bir kanun 

~tkması ile hallolunabilir. Maarnafih, 
esas kabul edildiği takdirde, ön taraf 
adliye sarayı, arkası hapishane ola
cak, fakat adliye sarayının inşası, tah
sisat mülahazaları hasebiyle, ancak i
ki üç sene sonra başlıyabilecektir. 
İki bina arasında park da vücuda ge
tirilecektir. 

İzmir müddeiumumisinin yaptığı 
temaslar arasmda, bir de, ücüncü no
terlik vardır. Üçüncü noter· ölmüş ve 
noterlik muamelatı, !zmirde iki te
şekküle münhasır kalmıştır. Halbuki, 
iki müessese buna kafi değildir. Bu 
itibarla vekaletten alınan müsaade ile 
adliye mensublarından biri bu üçüncü 
noterliği derhal vekaleten açarak ça
lışmağa başlıyacaktır. 

iki yalancı şahid kadın tevkif 
fülilcli 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Silivri -
de bir kadın kaçırma vecinayet dav8· 
sına bakılırken ağır ceza mahkemesin
de iki kadın şahid olarak dinlenmiş ve 
mahkeme bunların yalan yere şehadet 
ettiğine kanaat getirdiğinden ikisinin 
de tevkifine karar verilmiştir. 

Yoksu) talebeye yardım 
İstanbul, 22 (Telefonla) - İlk mek

teblerde yoksul talebeye yardım için 
kurulmuş olan birlik yarın halk parti
sinde valinin reisliğinde toplancak ve 
yardımın genişletilmesi için hazırlan
mış olan programı tedkik edecektir. 

İki resim karşısında 
Bundan üç hafta önce çıkardığı

mız çocuk ilavesinde bir resim var
dı: Aç kalan Çin çocuklarının elle
rindeki bo!j taslarla biraz sıcak ye
mek almağa gittiklerini gösteren 
bir resim. 

Dünkii sayımızın birinci sayfa
srnda da bir duvar dibinde kıt ka
naat karınlarrnı doyurmağa uğra
şan, üstleri paramparça iki İspanyol 
kadınmrn resmi çıktr. 

Bu iki resim, bombalarla yıkıl
mış bir evin, gülle yiyerek batan 
bir geminin gösterdiği perişan man
zaradan daha acıklrdır. 

Uzak şarkta kendi i§iyle uğra. 
şan, kendi istikbalini ve sulhunu 
korumağa çalrşan bir memleket, is
til~ ordularının çizmeleri altında
dır ve sokaklarmdaki günahsız yav
ruların tasında bir tutam pirinç bi
le bulunmıyor. 

ispanyada, milletin reyi ve ka
rariyle iş başına gelen bir hükümet
le fısi generaJler çarpışıp dururlar-
ken memleketin tarihi sokaklarında 
sürünen kadınlar, bir dilim ekmek
le - her gün yeni yeni facialar gör
mek için - ömürlerini uzatmağa uğ
raşıyorlar. 

Aç çocuklarla yoksul kadınlar .. 
lnsanlık duygusu modası geçmiş. 
ev eşyaları gibi, artık, dünya evi. 
nin !Jodrumuna atılmıştır. 

Galiba, edebiyat tarihini okutan 

hocalar yarının çocuklarına "insan· 
lık,, kelimesini anlatmak için, mi
sal ve hadise gösteremiyecekler; 
"on dokuzuncu asır insanlarının a
ğızlarında geveledikleri manasız 

bir kelime idi,, diyeceklerdir. - T. 1. 

Sabık imparator : 

Günün meselelermden birisi de 
İtalya tarafından habeş Hhakının 
tanınıp tanınmamasıdır. 

Bu ilhakı ve İtalya kralının ha
beş imparatoru olmascnı tanıyan, 
tanrmıyan, tanımak istiyen ve ta
nımak istemiyen bir takım devlet
ler var. Bir İstanbul gazetesi, evel
ki günkü sayısında N egüs'ün res
minin altına şunu yazmıştı: "Sa
bık habeş imparatoru Negüs,, bu 
ba§lığı okuyunca, bilmem, bu ga
zetenin ha.beş ilhakı if e Roma im
paratorluğunu tanıdığma hükmet
meli mi ? 

Balık pazarı ! 

İstanbul un yeni imar planı tat
bika başlanınca ilk yapılacak İş
lerden birisi, Yeni caminin önünü 

sırt sırta vererek kapatan çirkin 
ve manasız binalarla dükkanları 
kaldırmak olacaktır. 

Tabii bu arada lstanbul'un me§
hur Balıkpazarı epey kırpılacak. 
Bu suretle o dar, o pis sokakları 
göz önünden kaldırılacak lstanbu
lun ferah bir nefes alacağına şüb
he yok. Fakat bilmem ki, latanbu
lun ketebe sınıfından olan akşam
cıları buna ne diyecekler ? 

MalUın ya, Balrkpazarı, balığın
dan ziyade eski meyhanelerile 
methurdu. 

Bir veda mektubu ! 

Nihayet Tokyodan ayrılan Çin 
sefirinin japon payitahtından ayrı
lırken neşrettiği veda mektubu şu 
cümle ile bitiyor : 
''Japonyayı anlatmasından aciz 

olduğum hissiyatla dolu olarak 
ter kedi yorum.,, 

Çin sefiri üzülmesin. Onun an
latmasından aciz olduğu,, hisleri, 
bütün dünya, hatta Japonya an
lamıştır. 

Bir şikôyet dolayısiyle : 

Bir okuyıKu, bir Istanbul gaze-

tesine gönderdiği mektubda tay
yareci Salimin ölümü hakkında 

gazetelerin hiç bir şey yazmadık
larından şikayet ederek diyor ki : 

"Günlerce gazeteler ölen alman 
generali Ludendorf'dan bahsetti. 
Bana ne? Bize ne? Ona tahsis et
tiğiniz sütunları kıskandım. Bu ge
neral türk gençliğini alakadar et • 
miyen bir adamdır. Ondan önce be-
nim kahramanlarım var. Benim 
kahramanım ondan çok asil. Sa
lim llkuçan, hayatını istihkar ede
rek bu toprak için yaşamıştı. Be
nim yaşamış kahramanlarım niçin 
gizli kalsın ? ,, 

Bu okuyucu, bu sam.imi duygu
sunda, bu şikayetinde haklıdır. 
Fakat yukarıki satırları okuma-
dan önce, Ulus'un kahraman tay
yareci hakkında yazdığı beş altı 

makaleyi okumuş olsaydı, daha 
iyi ederdi. 

Gazetecin:n vazifeled olduğu 
gibi, okuyt~- •un da vazifeleri ol
mak gerektir. 

Sarhoş dadı: 

Her sınıttan, her neviden insanla
rın sarhoş olduğunu işitmiş olabilir
siniz. Fakat çocuk arabası içinde 
Üç aylık bir yavruyu gezdiren bir da
dının körkütük yakalandığını duy• 
muş muydunuz? lngiltere'de böyle 
bir dadı yakalanmış ve "keyf ehli" 
dadıyı mahkeme bir ay ağır hapse 
mahkum etıni§tir. 

müştü. Adliyeye yapılan ihbarda g3' 
zrmın karısı tarafından zehirlenere1' 
öldürüldüğü ileri sürülmüş ve öJiiıtl 
sebebinin tesbiti için cesed mezardııt' 
çıkarılarak morga kaldırılmıştır. 

Mesud Bir Nişan 

Nafıa vekaleti yapı işleri uJ1lı.ıi11 

müdürü mühendis B. Kazım Din~er· 

Arslanın kızı Bn. Rüksan ile Gaziantcb 
Ziraat bankası direktörü merhuın 13· 
Mesudun oğlu Kemal Sevin'in nişanıa· 
rı dün akşam Yenişehirdeki evlerİP~e 
yapılmıştır. Gençlere saadetler dilerıt· 

Hava diin sakin ve hafif 
dumanlı geçti 

Dün şehrimizde hava sakin ve hafif 
rı· 

dumanlı geçmiş, ısı gece sıfırın alt~. 
da 12, gündüz gene sıfırın altında 1 ,. 
rece olarak kaydedilmiştir. Dün yt1

8
• 

dun Ege, cenub ve Karadeniz mnt<tl< • 
ları yağışlı, diğer yerleri kapalı ge;. 
miştir. Yağışların karemetreye bırİs· 
tıklan su mikdarları Antalyada 9, 1,i• 
tabiyede 4, Adanada 2, Bodrumda 1 

logr<ımdır. dil 
Dün en düşük ısı sıfırın attı~.5• 

Karsta 20, en yüksek ısı da sıfırın il 
tünde Bodrumda 16 derecedir. 
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Chautemps hükümetine 

itimat 

~ ..f. ... ~~ .- •_l< - ~~I •,r. '> 

Chautemps, kabinesini teşkil et
tikten sonra mecliste beyannamesi
ni okudu ve itimad istedi. Meclisin, 
bir muhalife kar§ı beş yüz bir rey 
ile, yani ittifakla Chautemps hüku· 
metine itimad beyan ettiğine göre, 
yeni Franuz ?Q.binesi çok iyi karşı
lanınıt demektir. Fakat ilk ölçüde 
elde edilen bu netice Chautemps 
hükUınetinin kuvveti hakkında bir 
ölçü sayılamaz. Fransayı bet g~n 
hükiimetsiz bir halde bırakan knz
den sonra, meclis, "sosyal ter~ki, 
iktisadi kalkınma ve sulh" progra• 

Anlerin tayyare hücumlarına uğrayan Barselon'dan bir görünüş 

b . h .. k~ ete miyle karşısına çıkan ır u. um . 
ancak muvaffakiyet temennı edebı
lirdi. Beş yÜz bir rey ancak .. bu ~
naya delalet eder. Fakat boyl~ hır 
beyannameyi yazmak onu tatb1k et-

İspanyada hava harbi 
ediyor 

B. Stoyadinoviç 
Münihte 

mekten çok kolaydır. 
ıiddetle devam 

Hakiki vaziyet ıudur ki ye~i Cbau· 
temps hükiimeti, . hala eskı ~ Chau-

t hük. ümetinm karıtda§tıgı zor-
enıps . 

luklarla karıtılaşmaktadır. Yanı 
Chautemps ai.y ile sermaye araamda 
bir muvazen kurmak vazifesile mü • 
kelleftir. Bunu yaparken, sermaye
nin sabotajı karşıs nda sukut etti. 
Sosyalistlerin candan yardımlarına ınaz 
har olduğu bir zamanda başarama -
dığı bir işi bugün gönülsüz ~larav~ 
verilmiş yardımla başarabılecegı 

şübhelidir. 
Chautemps sermaye ile say ara-

Barselon, 22 (A.A.) - Mim müda
faa bakanlığının bir tebliğine göre asi 
tayayreleri bugün şehir civarında bazı 
yerlere hücumda bulunmuşlardır. İn
sanca zayiat yoktur. Barselona lizeri
ne de taarruzda bulunmak istemişlerse 
de hava toplarımızın ateşi karşısında 

kaçmışlardır. 
Diğer taraftan gene asi tayyareleri 

Valansiya ve Gereonyi de bombardı
man etmişlerdir. Yirmi kadar ölü ve 
birçok yaralı vardır. 

Üç asi tayyare dün Kastellon üzeri
ne birçok bomba atmı~:tır. 7 kişi ölmüş, 
50 kışi ağır surette yaralanmıştır. 

Asilerin tayyareleri 'aragon vilaye
tindeki Revs'i bombardıman etmiştir. 

30 ölü ve 40 kadar yaralı vardır. 

Salamanlm bombardıman 
edildi 

aındaki münasebetleri tanzim eder • 
ken, ya sol cenahı memnun etmeli -
dir ki böyle bir teşebbüs sermayenin 
muhalefeti ile karşılanıyor. Bu mu· 
halef etin ananevi şekli &angın kıy -
meltoıı su.kutudur. Sol cenah da bu
na karşı çare olmak Üzere, kambiyo 
murakabesini. lav.iye ediyor ki Chau-

d Milli müdafaa bakanlığı tarafından 
temps buna yanatmıyor. Y ahud a ki b.. neşredilen bir tebliğde Franko tayya-
sermayeyi memnun etmelidir oy- relerinin sistematik bir surette Akde· 
le bir teşebbüste i§Çinin muhalefe- niz sahillerini bombardıman etmeleri· 
tile karşılaşıyor. Bu muhalefetin a- ne bir mukabele olmak üzere cumhuri-
nanevi şekli de grevlerdir. Sağ ce- ğ 
nah da bwıa karşı çare olmak Üzere yet başkumandanlığınca dün yapıldı ı 

k veçhile Salamankanın 20 tayyare ile 
zabıta ve hatta icabederse asker uv- bombardıman edilmesine karar veril
vetini kullanmayı tavsiye ediyor ki: 

diği bildirilmektedir. 
Chautemp5 buna yanll§mıyor. Binaen· 
aleyh hükümet, sag cenahın tazyik Teruel cephesinde 
vasıtası olan mali kriz ve sol cenahın Milli müdafaa bakanlığı tebliğ edi-
tazyik vasıtası olan grevler arasında yor: 
aıkıpp kalmı§tır. Dikkat edilecek Teruel cebhesinde muharebe devam 
nokta şudur ki her iki taraf da sosyal 
rejimde istikrar t~minijsin devlet o
toritesinin 1'ullarulmasına taraflar • 
dır. Halbuki Chautempa ve radikal 
aosyalist partisi, böyle bir admım İh· 
tilal ile neticelenebileceğine kanidir. 
Bütün mesele, işçilere kar§• zabıta kuv
veti kullanmadan ve sermayeye kar
~1 da otoriter rejimlere mahıu~ ol~ 
tedbirlere müracaat etmeden say ıle 
-rmaye arasında bir nıuva_zene ~e • 
min .. Jilebilip edilemiyeceğınd~d~. 

Chauten•..-.. •m on gün eve) ıstıfa 
, v • d 

ettiği zarnan yap._"ğa çalıttıgı ı§ e 
bu idi. Başvekil, işçi tt>J~rasyonu ile 
ıermayedarlar fed~aı~o~\a...·lf! mü • 
messillerini kendisıle goru.ımeg~ ,,. 
.. d l 'let bu daveti kabul ettıkle
gır ı. şçı 

ri halde serınayedarlar federasy~nu-
nun reisi Gignoux içtimaa gelemı~e
ceC.fai bildirdi. Fakt Chaut~mps ~1 -

0 h ·k· umre ı e ınidsizleruniyerek er 1 1 z 
.. k e etmegv e karar 

ayrı ayrı muza er 
verdiğ bir sıradadır ki serrnayedar-

d" "rme şek-ların frangı kıymetten uşu B 
tindeki ananevi sabotajı batladı.. ~ 
sabotajın, 1926 senesinde radı~a 
ııosyalist partisini devirip de Poın
care'yi iktidara getirmek hususunda 
ne derece müessir olduğu hatırlarda· 
dır. Sağ cenah on iki seneden beri bu 
politika manevrasını çok defa 
oynamıştır. Sol cenahın bwıa kar§ı 
tedbir olmak üzere, Chautemps'a 
tavsiye ettiği, kambiyo murakabesi 
idi. Chautemps da şübhesiz, bunun 
k ndisine kartı sağ cenah tarafından 
yapılmıı bir sabotaj olduğunu bili
yordu. Fakat paskalye tatillerinin a • 
rifesinde İtÇiler tarafından yapılan 
grevleri de sabotaj telakki ediyordu. 
Ve kurduğu hükümet sol cenaha da
yandığı için bu taraftan gelen sabo
tajdan dolayı sol cenaha belki de da
h çok dargındı. Bunun içindir ki bu 

ada meclisin önüne çıktığı zaman, 
dav ·ni kabul etmiyen sermayedar
lardan ziyade, paskalye tatillerinde 
grev yapan işçilere çıkı§tı. lıçi mü
messilleri ise, böyle bir muameleye 
hedef olmağı beklemediklerinden 
§iddetli mukabele ettiler ve Chau
temps'a kendi yardımlarile iktidarı 
muh faza edebild.iğt;;:ıi hatırlattılar. 
Chautemps bu sözlerden 11.lınarak, 
komünistlere serbestisini verdiğini 
beyan etti. SosyaJistkr de halk ceb
hesi kombinezonunun bozulduğunu 
ileri sürerek kabineden çekildiler. 
Chaulemps da istifa etti. 

etmiştir. Bütün düşman hücumlarını 

b~ttik_Me.v.ziterde hissedilir bir de
ğişiklik olmadı. 

Diğer ccbhelerde kayda değer bir 
şey yoktur. 

Yeni fransız 
kabinesi nasıl 
karşılandı ? 

Paris, 22 (A.A.) - Senato dün ak
sam akdettiği kısa celse esnasında hü
kümetin beyannamesini dinlemiş ve 
..... 11annameyi rnüteaddid "bravo,, sa
dalarıı .. ·~vib etmiştir 

Beyanname Lonclruclo cnk iyi 
k<ırşlanllı 

Paris, 22 (A.A.) - Fransız hüküme 
tinin beyannamesi Londrada çok sem
patik takdirlerle karşılanrnı~tır Fran
sız - ingiliz dostluğunun teyidi ve üç 
taraflı para anlaşmasının devamı, is
tikbalde üç büyük demokrasi devlet 
arasında daha s1kı bir teşriki mesai te
min edecek mahiyette mütalea edil· 
mektedir. 

Keza, müdafaa servislerine verilen 
hemiyet pek ziyade takdir ediliyor. 
~urada B. !nskip taraından yapılan 

ok iyi neticeler veren tedbirlere 
ve ç 'L' d 
b r tedbirlerden ..ı;'ransanın a ay· enze W• k . .. 
ni neticeleri elde edecegı anaatı gos-

terilmektedir. 

Amerikan mahf ;llerirw göre 

V 
. ton 22 (A.A.) - Chautcmps-

aşıng ' · · i mahf·1 
d w ·ıı·mad reyı sıyas ı -

ın kazan ıgı ı . . . 
. .kbinane tahmınlerını geç-

lerın en nı f"ll d 
. . Bu itimad resmi ınah ı er eve 

~ıştır h . mahfillerinde pek el
bılhassa azıne 

. . . t'ba bırakmıştır. 
verişlı bır ın ı 

Alrnanyaclaki intiba 

B 1
. 

22 
(A.A.) _ Chautemps'ın 

er ın, b' . k 
kazandığı itimad reyi burada uyu 

bir tesir husule getirmiştir . 
Volkischer Beobahter gazetesi 

.. . tlere musaa· 
Chautemps'ın komunıs 

k z fırkaları
datta bulunduğu ve me~ e illi itdhad 
na mensub mebuslar bır m. . .. 'd 

b ·1 klerını tunı kabinesi hazırlaya ı ece . 
b.. ilk bır ekse

cttikleri için bu kadar uy 
riyet kazandığını yazmaktadır. 

yalnız radikal sosyalist partisin -
eh , 't' d reyi ver• den terekküb eden bugünkü au· karak Chautemps a ı ıına .. .. . 

temps hükümetinin zafını ve kuvve· miştir. Fakat Chauteınps huk~~e::· 
tini anlayabilmek için eski hüküme- nin mukadderatı, iki zıddı te ~ .k " 
tin istifuile neticelenen hadiselerin meğe çalı§an bu programın t.~t ıda-

t vvun e ebu silsilesini hatırlamak lazımdır. tına baıladıktan sonra aa,,., 
Bu cün sermaye de i~ç.i de hükümetin 

1
._ .. ktir. 

hıecliste okunan beyannamesine ha· A. Ş. Esmer 

Asilere göre 
Salamanka, 22 (A.A.) - Yeaı nuKü

met tayyaresi dün, Salamanka üzerine 
iç harbin başlangıcından beri en şid
detli baskını yapmışlardır. 9 ölü ve 20 
kadar yaralı vardır. 

Estramadıır cephesinde 
Madrid, 22 (A.A.) - Eı;tramadur 

cebhesinde cumhuriyet kıtalarının asi
lerin iki baskınını geri püskürtmüşler
dir. Düşman ağır zayiata uğramıştır. 
Hükiımetçiler geçende işgal ettikleri 
mevzileri muhafaza etmektedirler. h
tih!dim müfrezeleri müdafaa siperleri 
inşa etmekte devam etmektedirler. 

Thoponess vapuru 
ta) f alarmın cenaze töreni 

Tarragon'da frankocu tayyarelerin 
hücumuna uğrayan Thopeness vapuru
nun tayfalarından ölen 4 kişinin cena
ze töreni bugün yapılmıştır. Törene 
ispanyada bulunan ingiliz mebuslar ve 
İspanya cumhuriyetinin hükümet ve 
parlamento erkanı da iştirak etmişler
dir. 

Yeni taarruzlar 
Londra, 22 (A.A.) - Yeni denizaltı 

taarruzlarından bahseden Deyli Te
legraf gazetesi Klonlara ismindeki in
giliz vapuruna çarşamba günü tabiiye
ti meçhul bir denizaltı gemisi tarafın
dan bir torpil atıldığını ve fakat isabet 
vaki olmadığını bildirmektedir. 

lnglliz demz mahfilleri Akdenizde
ki yeni denizaltı tecavüzlerinden dola
yı çok kaygılı görünmektedir. 

Münih, 22 (A.A.) - B. Stoyadino
viç 1923 deki hükümet darbesi esnasın
da ölen nazilerin mezarına bir çelenk 
koymu~tur. Sonra buradaki "Nazi evi,. 
ni ziyaret etmiş ve general von Epp ile 
görüşmü~.tür. 

}' u.goslcıv "flzeteleriııin 
te1sirleri 

Belgrad, 2- \u.1\.) - Başl.ıakan Sto
yadinoviç'in Almanya seyahatini bi.i
yi.k bir alaka ile takib etmeğe devam 
etlen lıütün gazeteler, başvekilin lıu a
ralık ziyaret etmekte olduğu büyük al
man sanayi merkezlerinde kendisine 
karşı gösterilen haraı etli hüsnü kabul
den bahsetmektedirler. 

!Gazeteler, Düsseldorf'da Ruhr hav
zasında çalışan yugoslav işçi delegele
rini Stoyadinoviç'i her sahada elde et
tıği muvaffakiyetlerdcn dolayı tebrık 
ettiklerini kaydetmektedirler. 

B. Ruzveltle endüstriyeller 

arasmda görüşmeler 
Vaşington, 22 (A.A.) - Ruzvclt ga

zetecikre beyanatta bulunarak sr:ın 

günler içinde büyük endüstri mümes
silleri ile yaptığı görüşmelerin netice
sinden memnun olduğunu söylemiştir. 
Bu mümessiller kendisine hükümetle 
işbirliği yapmayı samimiyetle arzu et
tiklerini bildirmişlerdir. Bununla be
raber cumhur reisi bu görüşmelerin da
ha ziyade m.alfunat edinmek maksadiy
le yapılmış olduğunu ilave etmiftir. 
Gelecek hafta Ruzvelt, küçük ticaret 
ve sanayi er:babiyle görüşecektir. 

Birleşik Amerika kongresi 
yeni deniz büdçesini 
ittifakla kabul etti 

Vaşington, 22 (A.A.) - Kongre, 22 
harb gemisinin inşaatını derpiş eden 
deniz blidcesini 15 reye karşı 283 reyle 
kabul ehni,tir. 11>39 deniz büdcesi 
"""·566.494 dolara baliğ olmaktadır. 
70 Milyon dolara baliğ olan 2 zırhlının 
inşasını tecile matuf olan bir tadil tek
lifi reddedilmiştir. 

Tankların sayısı da arıiriliyor 
Harb bakanlığı, Fortknoka motörJü 

suvari livasını fırkaya kalbetmeye ka
rar vermiştir. Bu fırka Amerikanın ilk 
motörlü fırkası olacaktır. Yeni askeri 
silahlanma programına göre Amerika
nın bugün elinde bulunan 400 tank 
600 e çrkarılacaktır. Yeniden de 230 
zırhlı otomobil yapılacaktır. 

Londra, J' aşington ve Paris 
i&ti§uı clcrdc bulunacaklar 

Londra, 22 (A.A.) -Japonlar 43.000 
tonluk gemiler inşa etmeğe karar ver-
dikleri takdirde, Londra, Vaşington ve 
Pariı hükümetlerinin yakında iıtişa
relerde bulunacakları bildirilmektedir. 

İngiltere Üı§? bakanlığı Franaa ve A
merika ile temasa geçme<ien cvel bu 

hususta Tokyo sefiri tarafından gön
den ecek olan raporu beklemektedir. 

Ti es gazeteıi de dıJ bakanlığın ja
pon deniz inşaatı tasavvurları hakkın
da Tokyodaki İngiliz elçisi ıle temasta 
bulunduğunu yazıyor. 

Japon mahfillerine göre 
Tokyo, 22 (A.A.) - Deniz bakanlığı 

namma söz söylemeğe salahiyetli bir 
zat Japonyanın deniz programı hak
kında malQmatı olduğunu kaydettik-
ten sonra 43 bin tonluk kruvazörler in
~a edileceği hakkında dolaşan ,ayia
ları tekzib edemiyeceğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

"-Bununla beraber Japonyanm 
inşaatı devletleri ürkütmemelidir. 
Çünkü Japonya hiçbir zaman tehdid 
etmemekten ibaret olan prensipine da
ima sadık kalacaktır. Japonya w:ak 
şarkta ve dün;rada &ulh aramaktadır. 

Birkaç zırhlının inşası, tam bir prog
rama istinad etmediği takdirde, bir si
lahlanma yarışının başlangıcı addedil
memelidir. Sovyetler birliği ile Ame
ri!<:ı Vaşington muahedesinde derpiş 
edilen donanma mikyaslarınr nazarı i
tibara almıyarak büyük inıaata teveı:ı
sül ettikleri takdirde böyle bir silah 
yarışma başlamış olacaklardır. 

B. Eden Cenevreye 

Paris yoliyle gidecek 
Paris, 22 (A.A.) - Milletler cemi

yeti konseyinin 26 ikinci k!nun 
toplantısında bulunmak üzere Cenev
reye gidecek olan ingiliz dış bakanı 
Edenin Paristen geçerken bir gün ka
lacağı teeyyüd etmektedir. Fransız dış 
bakanı ile Pariste buluşup görüştük
ten sonra beraber Cenevreye hareket 
edecektir. 

Sovyet büyük elçisi 
BükreJten ayrıldı 

Bükreş, 22 (A.A.) - Sovyetler bir
liği büyük elçisi Mişel Ostrovski, kıral 
Karol'a veda mektubunu takdim etmiş
tir. Sefirin Romanyada ihdas edilen 
yeni siyasi vaziyet üzerine memuriye-

tinde ibkasınr lüzumsuz addettiği ma
lfundur. Sovyet elçiliği şimdilik bir 
maslahatgüzarla idare edilecektir. 

Almanyada üç casus 

idam edildi 
Bedin, 22 (A.A.) - 35 yaşında Ger

hardt Diehl 39 yaşında Felix Bobek ve 

30 yaşında Arthut Foschke casusluk

tan dolayı idama mahkum edildikleri 

için bu sabah Berlinde Plozcensee ha
pishanesinin avlusunda balta ile baş
ları kesilıni~tir. 

Çinliler 
ricate mi 
başhyorlar 

Japon ileri 
ha re keti ağırlaştı 

(Başı 1 inci sayfada) 
eden buraya çekilecektir. 

.luponlcırın ileri hareketi 
nfiırfoştı 

Şanghay, 22 (A.A.) - Royter bildi
riyor: Çin haberlerine göre, Tientsin
Pukov demiryolu boyunca japon ileri 
hareketi, son iki gün zarfındaki şid
detli muharebeler yüzünden ağırlaş
mıştır. 

Havanın fenalığı sebebiyle, demir -
yolunun şimal bölgesinde sükünet de
vam etmektedir. 

Japon telgraflarında, Çaug - Uei'
nin kumandasındaki Çin kuvvetleri 
çekildiğinden, Hangçeu'da Çin tehli -
kesinin bertaraf edildiği bildirilmek -
tedir. 

.~rm~luıyda bir sui~·luıstl 
Şanghay, 22 (A.A.) - Japon işgali 

altında bulunan Şanghay mmtakasın -
da japonlarla teşriki mesai ederek bir 
Çin idaresi kurmak için teşkil edilen 
cemiyet azasından Faniynen diln fran
sız mmtakasındaki evine giderken 
meçhul bir adam tarafından tabanca ile 
öldürülmüştür. 

Çinliler cet e lınrbine devcım 
edi)·orlar 

Şanghay, 22 (A.A.) - Japon tebli
ğine göre Şanghay civarmda japon ge
ri hatlarını boyuna vuran ve sayısı bir 
kaç bin tahmin edilen çin akıncıları 
dağılmıştır. Bu hareket esnasında 

Şanghayın 30 kilometre cenubu şarki
sinde hakiki bir meydan muharebesi 
olmuştur. Çinliler Şanghaym garbına 
çekilmişlerdir. 

'Gene aynı tebliğe göre Vuhu üzeri
ne çinlilerin bir müddettir yapmakta 
oldukJarı tazyik japonların Yangsede 
bulunan harb gemilerinin himayesinde 
yı.ptıkları çok şiddetli taarruz netice
sinde bertaraf edilmiştir. Aralarında 
üç se~me fırka bulunan 200 bin Çin as
keri Şuşofudoa demir yolalrmın ilti
sak noktasında toplanmış bulunuyor
lar. 

Tolt·yo parlamentosunda 
görütmeler 

Tokyo, 22 (A.A.) - Japon parla
mentosunda başbakan prena Kononye 
ve dış bakanı Hirota aiyaai vaziyet 
hakkında beyanatta bulunınuflardır. 

Bundan sonra harb bakanı general 
Sugiyamo söz alarak demittir ki: 

- Harbın batlangıcmdan beri Çin, 
harb hattına bir buçuk milyon uker 
sokmuştur. Bunların yarıaı ölmüt ve
ya yaralanmıştır. Şankayşek uzun bir 
harbe hazırlanıyor. Japon orduları da 
bu yeni vaziyeti azimle karşılayacak -
lardır. Biz de silShlarımızı ve gayret· 
terimizi arttıracağız. 

Abluka meselesi 
Müteakiben amiral Yoani bir nu

tuk söyliyerek Çin sahillerinin tam 
manasiyle abloka altına alındığmı hat 
tfi Çin kayıklarının bile geçemediği
ni söyledikten sonra demittir ki: 

"- Fakat bu abloka diğer devlet
ler gemilerine tatbik edilmemektedir. 
Yalmz, Çin gemileri ecnebi bayrak 
sekmekte olduklarından vapurların 
hakiki milliyeti sıkı bir kontrola ti
bi tutulmaktadır . ., 

Amiral muhasamat esnasında hi~ 

bir japon ha.rb gemisinin batmadığı
nı söylemiş ve ancak bahriyeye ait 55 
tayyarenin düşürülmüş olduğunu kay 
deylemiştir. Buna mukabil Çinliler 
654 tayyare kaybetmişlerdir. 

Panay hadisesi 
Nihayet Panay hadisesine telmih 

eden amiral bu hSdisenin bir yanlış 

lık eseri olduğunu bildirmiş ve ilerde 
bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesi i 
çin japon donanmasının itiyatla hare
ket edeceğini ilave etmiştir. 

Leninin ölümünün 

14 üncü yddönümü 
Moskova, 22 (A.A.) - Lenin'in ölil

münün on dördüncU yıldönümU müna
sebetiyle bütün memlekette merasim 
yapılnııttır. Matbuat inkılapçıya uzun 
makaleler tahsis etmektedir. 

İzvestia gazetesi, varisi Stalin hak· 
kında medihkir yazılar yazmaktadır. 

Bütün şehirlerde ölünün hatırasını 
anmak için toplantılar yapdmıftır. 

Moakovada büyUk tiyatro binasında 
Kalinin'in riyasetinde büyük meraaim 
yapılmıştır. Bu merasime Stalin, Mo
lotof, Voroşilof ve Yaganoviç iştirSk 
etmişlerdir. 

İdanov, Lenin'in hayatından ve eser
lerinden bahsetmiştir. 
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Altın ticareti 
KURUN' da Asım Us, Altın ticareti· 

nin kontrolu ve tarzı hakkında son çı• 
karılan kanundan bahsederek altın ve 
nakid paraların karşılıklı kıymetleri 

meselesinin harbtenberi tarihini hüla• 
sa ederek diyor ki : 

Anadolu köylerinde halkça en 
çok alışılmış tasarruf şekli zinet altını 
almak ve boyunlarmda taşınıılk· 

tır. Bugün gene bu itiyad devam et• 
mektedir. Bununla beraber, altrn tica• 
relinin umumi harbten sonra almıı ol• 
duğu şekil köylülerin bu taaarruf iti
yadını zorlaştırdı. Altın alış verişi bir 
nevi gizli ticaret metaı halini aldığı i· 
çin altın almak iııtiyen köylüler ile 
Merkez Bankası ve diğer altın işliyen 
sanatkarlar arasında bir takım vurgun· 
cu İ§ adamlan giriyordu. Altın fiatı da 
bundan dolayı hazan inanılmaz derece
de temevvücler gösteriyordu. 

işte altın ticareti hakkındaki kanu• 
mm tatbiki ilk merhalede ekonomi ha· 
kımından memlekette mevcud olan bu 
anonnal vaziyeti ortadan kaldınnak o
lacaktır. Çünkü bundan sonra zinet al• 
tını almak iıtiyen köylüler, yahud A· 
nadolunun her hangi bir kö§esinde al· 
tın üzerine çalışan kuyumcu ve saire 
gibi esnaf istedikleri kadar altım mu• 
ayyen fiat üzerinde, altın ticaretine İ· 
zinli bankaların §Ubelcrinde bulabile
ceklerdir. 

Buna mukabil elinde külçe veya 
müskük şekilde altım bulunup da bir ih 
tiyaç Üzerine kağıd paraya çevirmek 
istiyenler de gene bu bankaların tube
lerinde işlerini görebileceklerdir. Bu 
türlü ahvalde bir takım muta
tavasıutların araya girmelerine lüzum 
kalmayacaktır. Hülaaa ahın memleket 
içerisinde her yerde ıerbeıtçe alınıp 
satılır bir maden mahiyetini alacakbr •• 
Yalnız bu maddenin alım satımını ya.o 
panlar hükümetçe belli olacak, aldıkla
n sattıkları altının kıvmeti de munta• 
zaman deftere kaydolunacaktır. 

Fakat şunuda ilave edeli mki mem• 
leket içinde altın alış verişi bir taraftan 
böyle genİ§letilirken, altın üzerine mu• 
amelelere ıerbeıti verilirken harice al
tın çıkarmak yasağı devam edecek, 
halti bu yolda mevcud kontrol usulü 
artınlacaktır. 

Şimdiye kadar kadınların ellerind& 
bilezik ıeklindeki zinet eıyasının çı• 
kanlma11na müsaade edilirken bundan 
aonra bu müsaade kaldınlacaktır. •oa. 
hilde altm hı verişi ne kadar serbest 
ise memleketten altın çıkarmak da o 
kadar §İddetli kontrol altında bulun
durulacaktır 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
Türkiyede, bazı yabancı memleketler-

de anlaııldıiı manada bir yahudi meae
leıi mevcud olmadığmı, bununla bera• 

ber memleketimizde ya!ıyan yahucli 
vatanda§ların türk camiasına ve diline 

uzak kalmalanndan doğan bir yanbt 
zihniyet mevcud olduğunu anlatarak 

yahudi vatandaşların, hiç ,üpmeııiz ki 
memleketteki bütün yabancı mekteble
re üstün olan türk mekteblcrini neden 
dolayı tercih etmediklerini aoruyor vo 
diyor ki : 

"Kendilerine bu tarzda sualler aor
duğum zaman mahçup olarak "zaman· 
la hepıi olacak,, diye cevab veren bir 
takım yahudi dostlanm vardır ki bun· 

lara ne ben hak verebiliyorum, ne de 

zamanın hak vereceğini görüyorum. 

Zanan geçip gidiyor, gene Beyoğlu 

aokaklarmda, Park Otel ve Tokatlıyan 

ıalonlarmda kulağa pek bozuk gelen 
fransızca çın çın ötüyor 1 

Şovenliği biç ıevmiyen, daima aley• 

hinde bulunan, daha geçen gün Sabri 
Toprağın layihaıına herkeıten evvel İ• 

tiraz eden bir adam olduğum halde 

yahudilerin bu fransızcası ban'a çok 

çirkin geliyor. Rumun rumca, ermeni• 

nin ermenice konu§masına hiç bir di· 
yeceğim yok. Bunların ana diJlcridir. 

Fakat, şu bir teye benzemiyen levanten 

franıızcanın gittikçe kökleşen bir ya• 
hudi dili halini almasına bir türlü ta• 

hammül edemiyorum. Sebeb basittir ı 

Bir yahudi nihayet ana dili teklini al· 

mış olan İspanyol firmasnu konuşmak· 

ta devam ehe bunu o kadar çirkin bul• 

nıayacağım. Fakat, o dili bıraktıktan 

halde türkçeyi kullanmamakta ıarar e
ditleri cidden göze batıyor ve çirkin o
luyor. 

Dünyanın her tarafında gittikçe bü
yüyen bir antisemit hareketi var. Tür-

kiyede bu hareket ya hiç yoktur, ya• 
hud da henüz pek zayı'hr. Vicdan hür· 

riyetlerine karşı derin bir sadakatle 

bağlı olan bir adam sıfatiyle temenni 

ederim ki bu hareket Türkiyeye girme

sin ve büyümesin. Fakat, buna mani 
olmak, biz türklerden ziyade, şu daki· 
kada, yahucfilerin ellerindedir.,, 
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Yol tekrar açılmış, telgraf hatları 
kurulup işlemeğe başlamıştı 

Bu müfreze, 27 eyliil akıamı, Plev
ne ile Vid köprüsü arasında toplan· 
dı ve 28 eyliil saba.hından itibaren 
3 ilk teırine kadar her iki Dubnik'
dan, her iki Netrepolie'den, Ternina· 
dan, Blasivaç'tan, Diseviça' dan, Kar
tutaven 'den, Medeven'den aym 28 
ve 30 unda iki defa düımanın yaptı -
ğı hücumlan püskürterek bir çok 
malzeme toplamı§ ve Plevneye ge -
tirmiıti. Ayın otuzuncu günü yapılan 
müsademe ıiddetli olmuı, bunda 
türkler 200 ıehid ve yaralı vermiı
lerdi. Rusların zayiatı bu mikdarın 
üç misline baliğ olmuıtu. 300 bot a
raba bet defa, yedi defa dolmuı, bo
talmııtı. 

ikinci teırinin yedisinden yirmi 
dördüne kadar Orhaniye yolu açık 
kaldı. Bu müddet zarfında buradan 
bir çok erzak ve malzeme kolları 
gelmiıti, Bir defasında da 21 tabur, 
800 batıbozuk süvari, on iki topdan, 
yani on altı bin kitiden mürekkeb ve 
Şevket Patanın kumandasında bulu· 
nan bir müfrezenin himayesi altında 
büyük bir kol geldi. Bunda 500 ara
ba erzak, 400 beygir cebhane, 4000 
bat sığır vardı. 

Şevket Paıa, padiıahın Osman 
Paıaya gönderdiği bir mektubu da 
getirmitti. Bu mektubda pa§aya (ga
zi) unvanı tevcih olunuyordu. 
Ayın altısında bu müfreze, düt· 

man aüvarilerile muvaffakiyetli mü
aademelerde bulunınuıtu. 

Ayın yedisinde Telit'e varıldı. Bu
raaı tahkim edilmişti ve altı tabur ta
rafından muhafaza edilmekte idi. 
Kar yağıyor ve yollardan geçmek 
her gün biraz daha güçleıiyordu. 
;yerdeki kann kalınlığı bazı yerlerde 
on iki, bazı yerlerde on sekiz kademi 
buluyordu. Ruoların esaslı bir hüciım 
da buluDJJlAD'lıf olmalarına rağmen 

bu yolculuk büyük güçlükler içinde 
yapılabiliyordu. 

Aynı gÜnde (7 ilk tetrin) Şevket 
Patayı yarı yolda kartılamak üzere 
Plevneden Ahmed Hıfzı Paıanın ku
mandasında 17 tabur, 18 süvari bö
lüğü ve on iki topdan, yani 9000 kitİ· 
den mürekkeb bir kuvet ııönderildi. 

lki kuvvet ilk teırinin sekizinde 
Teli§ ile Gorna Dubnik arasında kar· 
ıılattılar ve Şevket Paıa kuvvetleri 
bir tek arabaoını bile kaybetmeksi
zin,. o da kazalardan olmak üzere, 
bir kaç nefer tehid vererek aynı gün
de Plevneye girdi. Kasabada Orhanİ· 
yenin cesur ve liyakatli kumandanı 
büyük bir heyecan ve teza.hürle kar· 
tılandı. Çünkü Plevnede buluııruğu
muz bütün bu müddet zarfında bi
zim ayak üatü kalabilmemiz, onun 
levazım göndermek hususunda göa • 
!erdiği gayret ve muvaffakiyet ıaye
ıinde kabil olabilmitti. 

Yol tekrar açılmıı, telgraf hattı 
yeniden kurulmuıtu. İlk teırinin se -
kizi ile yirmi dördü arasında erzak 
ve levazım kolları hemen her gün 
gelmi§, fakat artık İmdad kuvveti 
gelmmeitti. Plevne hastaneleri bo
taltılmıı ve burada bulunan yaralı· 
lar. hastalar ve esirler Orhaniyeye, 

oradan da Sofyaya gönderilmiılerdi. 
Şevket Pata, Osman Pata ve erka

nı harbiyesile isti§&l'elerde bulundu. 
Onun karııla§tığı en büyük güçlük 
araba tedarikinde olduğu anlatılı
yordu. 

Etrafta ne kadar araba bulunmuı
sa almmııtı; bunların sahibi eri mal
larının geri verilmiyeceğinden kor .. 
kuyorlardı. Bir çok yerlerde tarla· 
larda hububat, depolara götürecek 
vasıta bulunamdığı için çürüyüp ka. 
lıyordu. Bundan batka, sivil memur· 
lar, Şevket Paıaya la~mı geldiği ka
dar yardım etmiyorlardı. Ekseriya 
böyle olur, harb zamanlarında evle
rinde oturan hokka ve kalem adam
ları, bütün hayatları, sıhatları paha
:nna gayret ve fedaki.rhk gösteren 
kılıç ve tüfek adamlarının itini bo .. 
zarlar. 

Burada okuyucla.rrma Plevnenin 
levazımmı temin etmek vazifeainin 
ne müıkül bir §ey olduğu hakkında 

bir fikir verebilmek için ıunu söyli • 
yeyim: Bir haftada Plevne ordusu
na, yakacak, giyecek ıeyler, cebha -
ne ve silah hariç, 250 araba erzak, 
1000 bat sığır lazım geliyordu, 

Şevket Paıa, ilk teırinin dokuzun
da yanında atlı muhafızlar ve birkaç 
bölük olduğu halde Orhaniyeye dön
mÜ§ ve yolda 15,000 sığır ve koyun • 
dan mürekkeb bir rus aürüıünü 

zaptederek bunun mühim bir kısmı
nı Plevneye göndenniıti. 

Plevne ordusunun ıimdiki kuvveti 
ıu yekuna varıyordu: 84 piyade ta • 
buru, 25 süvari bölüğü, 1000 çerkes 
( 12 bölük), 16 batarya top, 3 istih • 
kam bölüğü, 1 tabur gönüllü (piya • 
de), bir bölük süvari gönüllü, yani 
48,000 kiti, 96 top. 

Bu mikdar, Plevne ordusunun bul
duğu en yüksek rakamdır. Bu ra· 
kam, ayın yirmi dördünde ruslar 
muhasara çemberini tamamlayınca • 
ya, yani ikinci Plevne muhasaraauıa 
kadar böylece kaldı ve ilk kanunun 
onuncu günü yapılan huruç hareke .. 
tinde nihayet buldu. 

Osman Paıanm 84 taburundan 67 
ai Plevnede, beıi Dolna Dobnik'de, 
6 11 Gorna Dubnik'de, 6 aı Telit'de 
bulunuyordu. Orhaniye ile T elit ara
sındaki yolun en mühim noktaları, 

Şevket Patanın Orhaniye fırkuın
dan ayırdığı kuvvetler tarafından 
muhafaza ediliyordu, Her kasabada 
ik üç tabur, iki ,altı top vardı. 

Bundan batka Şevket Paıa, Etro • 
pol, Taıkesen, Kormaçi, Strigel mev· 
kilerinde bir ile üç tabur, iki ile Üç 
top araaında kuvetler bulunduru
yordu. 

ikinci te§rinin baılarında Babako
nak geçidinin cenubunda ve bu mev
kile Sofya arasında Mehmed Ali Pa
tanın kumandasında bir ordu tahtid 
edilmitti. İkinci tetrinin yedisinde 
bu ordunun kuvveti, kırk Üç tabur, 
28 süvari bölüğil, altı batarya top, 
yani, 24.000 kitiden ibaretti. Fakat 
bu kuvvet, Osman Paıaya yardun 
etmeie muktedir olamamıttır. 

(Sonu.var) 

Fransada yeni 
Vaydmanlar mı! 

Fransada senelerden 

beri faaliyette bulunan 
bir cinayet yuvası 

keşfedildi 
Muhakk ki, şu son zamanlarda, cina

yet edebiyatı itibarile fransız gazetele
ri hiç de zayıf ıl<:ğildirler. Kin cinayet
lerini afk cinayetleri, aşk cinayetlerini 
para cinayetleri takib ediyor ve adeta 
korkunç bir içtimar yaranın vücuduna 
deU.let eden acaip bir seri vücuda geti
riyor. 

Bu defa da meydana çıkarılan, hır
sızlık maksadiyle yapılmış alelade bir 
cinayettir. Fakat polis tahkikat yap
tıkça ele geçirdiği haydudların biribi
ri üzerine attıkları yeni yeni cinayet
leri birer birer ortaya çıkmaktadır. 

Finister vilayetinin Semon kasaba
sında kanat kenarında bulunan bir han 
vardır. Bu hanın sahibi Mişcl dö Pap 
ile hepsi de genç adamlar olan Karyu, 
Krrcto ve Modir isminde üç at kadaşı 
mevkuf bulunmaktadırlar. Han sahibi
nin karısı da evelce tevkif edilmişse de 
hastalığı dolayısiyle muvakkaten ser
best bırakılmış ve kadın bundan sekiz 
gün evci esrarengiz surette birden bi· 
re ölmüştür. 

Bu adam1arın suçları nedir? 

700 Frank için bir cinayet 
14 ağustos 1936 cıa, Kanal işçııerın-

dcn biri, hana pek uzak olmayan bir 
yerde, genç bir çiftlik uş,ağı olan Lui 
Goyk'un cesedine rast1amıştır. Otuz 
metre kadar ileride de bir bisiklet yer
de yatıyordu. 

Zavallı kurban kafasına vurulan bir 
darbe neticesinde ölmüştü. 1,ahkikat 
müşkül safhalardan geçti ve uzun sür· 
dü. Fakat müddei umumi ile polisin 
büyük gayretleri sayesinde birkaç ay 
sonra serseri takımından iki adam tev
kif edildi. Bunlar Kargu ile Kreto idi. 
Bunların tanıdığı ve akılca biraz 

noksanı olan Jerom Modir, sarhoş bir 
zamanında şunları söylüyordu: 

- Karyu ve Kreto bu işi yapanın ben 
olduğumu söyliyerek yakalarını ku1-
tannak istiyorlar. Ama ben böyle bir 
kötülük yapamam. Yalnız 10 ağustos 
günü, yani Goyk'ın kaybolduğu sabah, 
dere kenarında Karyu ve Kreto ile bir~ 
tikte balık tutuyorduk. Bir aralık on
lar kanalın öte tarafına geçtiler ve an
cak yarım saat sonra geri döndüler. 
DönüJlerinde bana dilimi tutmamı tav
siye ettiler ve "Kırmızı han,, da bana 
içki ikra mettiler. "Jandarmalar sorar
sa, öteki kıyıya gittiğimizi sakın söy· 
leme,, diye de sıkı sıkı tenbih ettiler. 

Bu itiraflar 23 mart günü yapılmış
tı. Modir lüzumundan fazla gevezelik 
yapmı§tı, polis onu tevkif etti. Karyu, 
Kreto ve Modir arasında yapılan yüz
Jeıtirmeler neticesinde hakikat meyda
na çıktı ve Lui Goyk'u Kreto kafasına 
bir fişe indirmek suretile yere sermiş
ti. Karyu V<= Modir de cinayeti tamam
lamışlardı. Cinayetin onlara temin et· 
tiği kazanç, içinde üç yüz frank bulu
nan bir cüzdanla bir saat olmuştu. Ve 
bu para ile "Kırmızı han" da ancak üç 
gün kafalarını ttüsüleyebilmişlerdi. 

Fa.kat yavaş yavaş Lenonda halkın 

dili çözülmeye başlamıştı. Çetenin da· 
ha baıka cinayetleri olduğu iddia edi
liyordu. 

1926 da panayırdan dönen ve üstün
de ehemiyetli mLkdarda para bulunan 
bir celeb °Kırmızı meyhane" civarında 

l,_z_o_o_L_O_J_l _T_E_R_i_M_L_E_R_i -· 

Osmanlıca -Türkçe 
K 

Kadima - Rongeu.rı - Kemirgenler 
Kafilcviyet-ül-maiıo - GrCcarinicna -

Topyaşarlar 
Kalilct-ül-cı'ar - OligochCtea - A.3kıl

lar 
Kamisiyc - Tunicicrs - Gömlekliler 
Kasir-ül-kurun - BrachycCres - Kısa

boynuz/ar 
Kasir-ill-lisan - Brevilingucs - Kısadil

ler 
Kasir-üz-zcncp - Brachyourcs - Kısa

kuyruk/ar 
Kavkaiy-yül-lihafe - Ostracodcs - Ka

bukkapa.k.lar 
Kizip asabiy-ül-ccnah - Pıeudonevrop

tCrea - Sinirkanatsılar 
Kedi balık1an - Raics - Kedi balıkla

rı 

Kcfiyci tammc - Totipalmes - Tüma
yalar 

Kclbiyc - CanidCı - Köpekgi/Jer 
Kcsir-ül-ckyas - PolycstidC:s - Çokke

seliler 
Kcsir-ül- co'ar - PolychCtcs - Bo/kıllar 
Kesit-ül-mchacim - Polystomicns - Bo

laçkılar 
Kcysiyc - Marsupiaux - Keseliler 
Kırbaviy-üş-şekil - Ascons - Tulumsu-

lar 
Kırde - Primates - Primatlar 
Kırdlar - Simiens - Sebekgiller 
Kışriye - Crustaces - Kabuklular 
Kışriyei i.liye - MalacostracCs - Üska-

buklula;· 
Kışriyei süfl iye - EntomostracCs - As

kabuklular 
Kıytisiye - CCtacCs - Keteler 
Köpek balıkları - Requins - Köpek ba

lıkları 
Kuddamiy-ül-galseme - Prosobranchcs 

- Ônsolungaclar 
Kunfuziye - Ecbinides - Kirpimsiler 
Kunfuz iyei gayrı muntazama - Echini

des irrCguliers - Düzgesiz kirpimsiler 
Kunfuz iyei muntazama - Echinidcs rC:

guliers - Düzge kirpimsiler 

L 
LS.hime - Ca rnassiers - Etoburlar 
Leyliye (Carihai-) - Nocturnes (Rapa

ces-) - Tünsel yırtıctlar 

tecavüze uğramıştı. Bir kanal ışçisi or
tadan kayoolmuştu. 1932 de bır mer
mercinin cesedi Kırmızı han'ın önün· 
de bulunmuştu. 

Geçen nisan ayında, ·Goyk'un ölümü 
hadisesi mahallinıl<: keşfedilirken, 
Karyu, hiddetlenerek suç ortağı Kre
to'yu 1934 de "Çinli" diye anılan bir 
faslı tüccarı öldürmüş olmakla itham 
etti. Bu adamın cesedi, üstünde birçok 
darbe izleri bulunduğu halde Oln de· 
resinıl<: bulunmuştu. 

Bu sefer de Karlu ağzından ili ka
çırmıştı. Sıkıştırılınca "Çinli" yi Kre
to'nun değil, han sahibi Mişel Lö Pap 
ın öldürmüş olduğunu itiraf etti. 
Miş•l Lö Pap bu iddiaya reddetti. 

Karyu ifadesinde ısrar etti. Anlattığı
na göre hadise ş_.öyle cereyan etmişti: 

1934 senesinin bir teşrin günü 0 Çin
li" diye anılan tüccar Kırmızı hanın 
meyhanesinde oturmaya gelmişti. Ora
da Lö Pap, karısı ve Kreto hazır bulu· 
nuyorlardı. . 

Lö Pap'ın karısı bir aralık kocasının 
kulağına eğilerek: 

"- Mişel, demiş, Çinlinin üstünde 
fazla para olmalı. Öldür onu.,, dedi ve 
gidip kapıyı kilitledi. 

Lö Pap elinde bir mutfak bıçağiyle 
tüccarın arkasına sokuldu. "Çinli ye
re düşünce tek bacaklı ol..n :uı Pap 
tahta bacağını eline alarak viıra vura 
adamı öldürdü. Sonra Kreto cesedi de
reye kadar götürmek için ona yardım 
etti. 

Bu cinayet, Goyk'un katli ve daha bu 
çeteden şüphelenilen diğer kötültikler, 
yakında Kemperde başlayacak olan 
muhakeme üzerine dikkat ve alakaları 
çekmektedir. 

n a a a a a a __, a a a '"" sır 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

Litince "dan~ 

Balans = Balance setmek" mani
sına (ballare) 

den yapıldığı ileri sürülen bu sözün aslı, 
türkçe (bahnlamak) tır. 

(Balınlamak) sözü "temevvüç etmek" 
manasınadır (B. T .L. "Çagatay"). 

Bizim lehçemizde "hayret ve tereddüd 
gösternıek" mana.siyle kullanılan (belinle
mek) sözünün de astl "sarsılmak" demek ol
duiu anlaşılıyor. 

(Balınlamak) sözünün teması olan (ba
hn = balınğ) kelimesi ahenkli bir $ekil ala
rak (ğ/s) deği§imiyle (balans) olur. 

Görülüyor ki (balans) keJimesi gerek eti
moloji ve gerekse morfoloji bakımından 
türkçedir. ................ ,. 

M 
Madıga - Broyeurs - Çiğnerler 
Madıga ve 15.hısa - Broyeurs et ıecheure 

- Çiğneryalarlar 
Madumet. ül-kasabat - AtrachCates -

Borunçsuzlar 
Madcm-ül-basar - Typhlopidea - Kör· 

/er 
Madur.:· ill-cenab - AptCres - Kanatsız

lar 
Madum-ül-esnan - EdcntCs - Dişsiz/er 
Madum-ül-fükilk - RhynchobdellidCes -

Çenesiz/er 
Madum-ül-mimas - Asiphones - Sifon

suz/ar 
Mahfur-ül·esnan - SolCnoglyphes - 0-

yukdişler 
Mahfuz-üt-cenah - Aphanipt~res - Giz

likanatlar 
Mahrutiy-ül-minkar - Conirostrea -

Konigagalar 
Maiye - Aquatiques - Susallar 
Massai fekkiye - Suceurı maxillaires -

Emerçeneliler 
MS.ssa i ıefcviye- Suceurs labiaux-Du

dakla emenler 
Medüzii müşebbek. - TracbymCduses -
Ağlı rnedüzler 

Memlül-ül·esnan - Colubriformes -
Doludişler 

Mercaniye - Coraııiereı - Mercanlar 
Mercul- Eupodes- Ayaklılar 
Mersiniye - Ganoides -Mersingiller 
Merainiyei azmiye - OıtCogandoidea -

Kemikli mersinler 
Mersiniyei gudrufiye - Cbodroganoides 

- Kıkırdaklı mersinler 
Merzagi - Limicolea - Sucullar 
Mqkuk-ul-e.nam - Pro 6roılYPhes -

yarıkdişler 

Meşkuk-ut-lisan - Fiısilincueı - Yarık· 
diller 

Meşkuk-ut-mink.ar - Fissirostres - Ya· 
rıkgaga.lar 

Mikzafiyet-ül-ercül - CopCpodes - Kü
rekbaca.klar 

Miıbahiy-ü.r-ricll - Pinnipedea - Te
Jekbacaklar 
Miıkiye - VivveridCs - Misli/er 
Muavvec-üz-zenep - Anomoures - Do

lamkuyruklar 
Mufassasa - Lobes -Lop/ular 
Mugammed-ül-cenah - ColC:opteres -

Ôrtükkanatla.r 
Mukanfez-ül-cilt- Echinodermes -Kir

pideriler 
Muzallefe - OngulCı - Toynaklı/ar 
Mücterre - Ruminants - Gevi~getire11-

ler 
Mülevvah - Placophorea - rfak.altlar 
M~naffıtlar - VCsic.:ıınt• - Kabartıcılar 
Mürevveh -1.il-u.ıiabah - MalacoptCrigiens 

- Yumuşak.yüzgeçler 

Müsellih - Armes - Pusatltlar 
Müsennene (Kıytısiyei-) - DenticCtes

Dişli keteler 
Müsennen-ül-minkar - Dentiro!ıtre -

Disligagalar 
Müstakır - SCdentaires - Yerleşikler 
Müstakim-ül-cenab - OrthoptCreı -

Düz kanatlar 
Müstedir-ül-fem - Cyclostomes - Kas

nakağızlar 
Müşabib-ül-ercill - İsopodes - Benzer

bacak/ar 

1 RADY 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 
ne§riyatr - 12.50 Plik: Türk 
halk şarkıları - 13.15-13.30 D 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı: l8. 
riyatı - 18.35 Çocuklara mıt 
Artanı - 19 Türk musikisi 11e 
lan (Servet Adnan ve arkadaıl 
Saat ayarı ve arapça neşriyat 
musikisi ve halk şarkıları (M. 
arkadaşları) - 20.15 Edebi koO 
ç.et Kemal Çağlar - 20.30 Plik 
ıikisi - 20.45 Spor konuşması: 
- 21 Ajans haberleri - 21.15 S 
orkestrası: 1- d'Ambroıio: :rd 
Szulc: Couchette. 3- Mussenct: 
let. 4- Haydn: Mosaique. S- Si 
ment - 21.55-22 Yarınki proır 
lil marır. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 1 
miinıtcr - 19.45 Stuttcart - 20 
Hamburg, Münib - 20.30 Brüksel 
lano - 21.10 Stokholm - 21.30 S 

ORKESTRA KONSERLER! 
FONIK KONSERLER: 9.30 St 
11.10 Prag - 11.30 L;iypzic - 11· 
- 14 Berlin, Münih - 17 Ro 
Stokholm - 19.30 Droitvich - 2 
20.20 Kopenhag - 22.S London ~ 
- 23.15 Tuluz. 

ODA MUSiKiSi: 10.50 Kolo 
Königsberg - 22.30 Stokholm. 

SOLO KONSERLER!: 9.30 11 
11.10 Breslav - 11.20 Berlin-1 
zig - 18 Kolonya - 19.5 Kot• 
Frankfurt. f 
NEFESLİ SAZLAR (MARS 

Hamburg ve diğer alman ista•Yj 
Königsberg - 14.40 Hamburc -1 
slav - 19.25 Berlin - 19.30 Stok jıl 

ORG KONSERLERİ VE KO'" 
8.15 Kolonya - 8.30 Liypziı - 9 11 

- 9.15 Frankfurt - 9.30 Stuttga.rlS 
Beromünster- 22.10 Roma - 2'4 
HAFİF MÜZİK: 6 Stuıtı•~; 

Prag - 8.25 Hamburg - 8.30 Mili": 
Keza - 9.30 Kolonya - 9.45 LiYP 
Berlin, Breslav - 10.30 Königsb.e~ 
gart - 12 Bertin ve diğer alman ıs., 
rı - 13 Miınih - 14 Kolonya - 1...
zig - 14.30 Frankfurt, Stuttgartilf 
Berlin - 16 Bertin ve diğer alman ıltlj 
ları - 18 Berlin, Mi.ınih-18.45 St ·~ 
19.10 Hamburg, Münib - 19.15 il~"' 
- 19.25 Laypzig - 20 Berlin, F 
Könipber&', Monte Ceneri - 21 
22.20 Kopenhag - 22.45 Königsbe'" 
zig. ~ 

HALK MUSiKİSİ : 8.10 Bresla• 
Münib - 14.20 Beromünster. ~ 

DANS MÜZiCİ: 17.30 Koloy• 
Hamburg, Viyana - 23 Budape§tj, 
beri', Milano, Roma - 23.5 Poıto 
- 24 Lüksemburg, Pariı • P.T.T• 
Strazburg. 

Müşevvek-ül·meıabih - Acanfl 
queı - Dikenyüzgeçler wl 

Müşevvek-ül-re'ı - AcanthocCP"' 
Dilı.enkalalar 

Miitecania-ill-ehdap - Holotrlcl 
DiizıeJcı'rpikler , _J 
Müteliıık-ul-fekkeyn- Plectopıııı:' 

Yapışık çeneler ~ 
Mütessellika - Grimpeurı - TJP 

lır 

Müvahhid-ül-cisim - Acariens, 
simli/er 

Müvellidet-üş-;iefire - Pupiparet 
tılvere rıjer 

N 
NahH,-e - Apides - Arılar j/ 
Naime - Moluesquea - y, ..... llS' l 
Nakiye - lnfosoirea ~ daş/amlı 
Nebatat bitleri - Phytopbitres .,.,, 

bitleri J 
N ehr•.:r...: - Potamites - Çay k•P" 

i•'''-'I 
Nehariye (Carihai-) - Diurinet 

ces-) -Günsel yırttctlar 
N emeliye - Formicides - K•t 

/ar 
Nevi - Esp~ce - Tür 
Nısfiy-ül-cenah - Hempt~res -

kanatlar 
Nüamiye - Struthioniformes - P 

şumsular 
Nüm!Jne -Type- Ôrnek 

Ö " ki A 
0

.d ô ' .ı rumce er - raneı es - ru"' 

p 
Polipiye - Hydroides - Polip/~ 

veleyi imzalamıyacağnn." Doktor Hikmet : "Nasıl oldu da bunların mana· 
aını ancak timdi anlıyorum 1 Nasıl oldu da etra· 
frmda örülen tuzağın hiç bir telinin vücuduma 
değdiğini hiasetmedim ?" diyordu. Likin, ıimdi 
ki, bu tuzağın bütün tellerinin bir ince ağ gibi onu 
her tarafından yakaladığını hisaetmiıtir; gene bir 
reakaion'a imkin bulamıyordu. Bu Arlette mesele
ainde bir alın yazıaının değiımez, ailinmez mutla
kiyeti vardı. 

BİR SÜRGÜN 
Ve adeta sinik bir tebessümle gülümaiyerek, eli

ni, önünde duran beyaz ıarab kadehine uı:att'
Fransada hiç bir ıey öğrenmediyse, bildiği bir çoll 
ıeyleri unuttu ise Provansada yaıamağa baıladıi' 
günden beri tek bir ıeyin tadına varmıttır : ŞaJ'•" 
bm 1 Şarab, eski gTek tairlerin dediği gibi ge~ 
ten ili.hi bir mayidir ve medeniyet hiç ıüphes.i~ ~ 
hundan çıkmııtır. Medeniyet 1 Ama, haııgiSI 

Doktor Hikmet, onu, arhk, pek iyi bilemiyord"' 
Zira, historik ve sooiolojik etüdlerinde ilerieclilı:~ 

Doktor Hikmet, günün birinde, Lavaliere'lere 
hiç bir ıey demeden Provanıda uR. ... .'' köyüne ha· 
reket etti. 

-XXV-

"Aziz dostum; o ani ve anlatılmaz müfarakati
nizden beri annemle ben, günlerce, derin ve izti

rablı bir hayret içinde yaıadık. Bize, bir Allaha ıa
marladık, demeğe bile vakit bulmaksızın - veya 
lüzum hisaetmekaizin - adeti. bir yangından ka· 
çar gibi ortadan kaybolutunuza ne bir sebeb, ne 
bir mana bulabiliyorduk. Nihayet, bize, oradaki 
adreainizi bildiren kısa ve imalı mektubunuz gel
di. Bununla her fCY tavazzuh mu etti, diyelim ? 
bilmem ki.... Hayır, hayır; bu mektubla mesele 
büsbütün çapraıık bir hal almıttır. Ben, sizi, artık 
hiç anlamıyorum. Siz benim için ilk günden beri 
bir muamma idiniz ve daima öyle kaldınız. Sizi 
en çok keıfeder gibi olduğum zamanlar sizin en 
müphemleıtiğiniz demlerdir. Hiç değfüe, o zaman, 
hakkınızda bir hüküm verebiliyordum. "Bu, anla

tılmaz bir adam ! ., diyordum. Bunu demekle her 
ıey olup bitse, gam yemiyeceğim. Fakat sizinle 
benim aramdaki dava aaıl, ben, bu hükmü verdik-

-83-
ten aonra en had aafhaaına giriyor. Yani aiz benim 
kafama ve ruhwna asıl o vakit musallat oluyorsu
nuz. Ah, ne olurdu 1 ıizin beni, her aklınıza ea· 
tikçe, ıöyle bir yana itip uzaklaımak kudretini 
bulutunuz gibi, ben de ıizi iatediğim zaman içim· 

den kovabilseydim. 

"Şimdilik ıizi cezalandınnak için mektubunuz
da ima ettiğiniz ıeylere hiç bir cevab verıniyece

ğim. Hem benden kaçıyorsunuz, hem bana bağlı
lığınızdan bahaediyoraunuz. Bu bağlar, ne elas
tik §eyler ki, dilediğiniz vakit, dilediğiniz kadar 
uzanıyor. Ve gene dilediğiniz zaman kısalıveriyor. 

Ben, bu kalb cambazlığını hiç sevmiyorum, Moi, 
je sula tout a lait nature / Sevince isterim ki, her 
ıey (aık) a göre olsun, onun kanunlarının dıtına 
hiç çıkmasın. Hatta bu kanunlar bizi bazan kendi 
mahvimize, kendi helakimize mahkum etse bile 
gen ona boyun eğmekte sebat etmeliyiz. Fakat, 
siz, bundan korkuyoraunuz. Siz, buna kartı gel· 
meğe kalkı9ıyoraunuz ve kartı gelemeyince ka.çı

yof'aunuz ve yahud bir takım hilelerle onu atlat
mağa çabalıyorsunuz. Voua faites le lôche ou le 
tricheur. Fakat, bilmiyorsunuz ki, kaçmakla atk· 
tan yakayı aıyıramazıınız. Çünkü. onu, nereye git. 

seniz beraberinizde götütürsünüz ve onunla tri-

YAKUB KADRi 
cher edilmez. Çünkü, gözü dalına içinizdedir. Si
zin ne yaptığınızı ve ne yapmak istediğinizi siz· 
den daha iyi, o, bilir. Tevekkeli "On ne baJine pas 
avec l'amour'' dememi1-ler. 

''Onun için, - aize tavaiye ederim - aziz dos
tum; bütün bu manevraları bırakınız ve olduğu

nuz gibi olunuz ! Bunda hiç bir §ey ka.ybetmezai
niz; biJikia, Comme je aaia que vou• itea bon, ai
mant et tendre, 11ous serez payi de la mime mon· 

naie." 
Doktor Hikmet, Arlette'in kendiıine yazdığı bu 

satırları bir kaç defa okuduktan aonra, ın, enerjik 
bir erkek kaligrafiııiyle karalanmıt kağıdı önün
deki masanın üatüne bıraktı ve uzun bir müddet 
derin derin dütündü : "Hep mantık, hakikat ve 
bon sens'la dolu bir mektub, dedi. Fakat, his namı
na sıfır ! Ve sonra, bu ( Je suis tout Q- lait nature); 
bu (On ne badine paa avec l'amour ), (Vous suez 
paye de la meme monnaie) tabirleriyle mektubun 
içinden, birdenbire hrlayıveren bayağı mahalle 
kızı "haleti ruhiye'' lel'\İ; yarım yamalak bir terbi

ye görmÜ§ bir Monınartrlı matmazelin ukalalıkla
rı ... Hele, fU aon cümle ki, bir pazarlığı andırıyor. 

(Sen bana tunu verirsen, ben de sana bunu veri· 
rim .. ) mukavelesi 1 fakat ben bu uzatılan muka-

"medeniyet" kelimeıinin mutlakiyeti ve vahde 
hakkındaki kanaatleri temellef'İnden ııarsılıD•flı
Ona göre, timdi, tarihte bir rol oynamıt ne kad"' 
millet ve ne kadar tarihi devir varsa o kadar ~ 
deniyet tipi, medeniyet tekli vardı. Bunların b•"" 
gisi, hangisinden daha üstün ve da.ha iyidir 1 Sil" 
nu tayin ebnek te güçtü. Zira, doktor Hikmet, .'.": 
deniyet" kelimesiyle "iyilik" , "doğruluk'',. ''gus _ 
lik" ve "terakki" kelimelerini artık ınüteradif "d 
detmiyordu. Onea, ''medeniyet'' bir milletin, :rsı&t
ayyen bir devirde, kendi mizacına, kendi ihtiy•9" 
1 " 'd d" k ...... arma ve uzerın e ya§& ıgı topra parçasın 

ruretlerune göre tertib ettiği bir yaıama ıaı:•ıd; 
"Çin" de tahtadan kötkler, burada taıtan bın~ 
var. Bunun1a Çin medeniyetinin Fransız medeP'~ 
t . d" I • · b · ol•~ ıne nazaran ma un ugunu mu ıs at etmıf iv 
.,z ? Ve ya.hud her hangi bir ıark ıehrind~ aolı::,. 

daracık, garb ıehirlerinde ise geniıtir dıye g .. 
ı mutlaka tarka mı tercih edeceğiz ? I~ etl'1 

umrancı zihniyet sahasında, hiç ş.üphea.iz .k•, de" 
Romalılar, bugünün Romalıları olan lngilızl~r 1"" 
üstündü ve gene hiç ıüphesiz ki, o zamanın ı.;r 

(Sonu 1141) 
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u us 

inanılmaz hôdiseler 
Bir küçük kas bn tasn\•vur ediniz 

B
. d k · t dikleri halde iş· vakıt kuvvet ılacı gıbı teıır eder. 
ız e yeme ıı e . h . y 1 k .. ' · · ı var Bunla- Hem de ııta verır. a nız arın U• 

ıızlıktan yıyemıyen er · . · h "d · ku 
. k d f ··t kilere ye· zerıne masaj em mı eyı vvet· 

yedırmek ço e a, 0 e ' · · h d · k"b . . l edinnekten lendırır, em e ın ı azı geçınr. 
~ .~ste~ıyenÇe.~e küy ittahsızlık lıtahsızlığm sebebi inkibazdan ile~ 
I ~ ~uç .. 0 ubr.bl und gelir l•tahı geldiği vakit karın Üzerine masaj 

r u turlu se e er en · ':t • • • d 
Yazan: H. Leclıenperg -~U- Çeviren: Kerim Bi.ikey 

. ki bir eczahnnesi vardır: Fakat sat• 
tığı kininden, kutusunu açıp bir ka • 
çını kendine alakoydu tan şonra sa• 
tar, ve bazı reçeteleri yaparken an· 
tipirin yerine kireç tozu koyar. 

Bu misallere bakınca aklmızn gel
mez mi ki bu eczahane her reçetede 
- isteneniz tağfİ§ demiyclim - }la· 
halı ilaç yerine ucuz ilaç ikame et· 
mek gibi karıştırmal r yapar? Ve bu 
eczahanenin böyle çnlıştıgını öğre· 
nirseniz o kasabndn, tabiidir ki haa
talanmamnğa dikkat edersiniz, fa· 
kat ya hastalanırsanız ! 

. . . . b bi bularak 0 • pek ıyı teıur e er. 
mak ıçın ılk 1ınd se ek ]"azımdır. Yemeklerden önce bir kaç nefes 

ortadan ka ırma o• k W• d • h •ıA 1 I r hud ateşsiz oksıjen çe megı e ışta ı acı o a-
• şta_hsızlık a~~ş ~ y; n devamlı rak tavsiye edenler vardır. FS:kat 
ar . mıde bozul" u~n t r' iyi edilin· bu türlü iştah ilacı sinirlilerin hah· 
k~bazda~ :edır. unr a Bazdarında rına ağır hastaların halini getirdiği 
ıştahsız 1 l w a .gel çhe 

11
• zhgw a sebeb için iştahı kapamıya da sebeb olur. 

ser hasta ıgı ış a Ö ·· ] · · ·· ·· . · ·ı sı" daha güç- yle manzarayı goz ennın onune 
lur O vakıt geçırı me . . . h k 1 . · 1. mi hastalıklar· getırmıyenler de zaten ışta sız a -
tır. Ateş ı ve umu . 

a iştahsızlık oluna da ~~emıy.et 
·ı ,..ünkü haatalık bıtınce ı§· 

erı mez, ,.. . 
1
• V 

h hem de ıiddetle gerı ge ır. e-
U:mere yemek ye~ir~~il'?'ek pek 

.. ten hekimın ışıdır .• Afyon uç ve za . . h l 
eya kokain çekenlerın ışta sız ı-

imdan bahsetıniye değmez, onlar 
keyiflerine zaten ca~larınkı fe~fra e
derler. Fakat sigara ıçme. te ı ata 
aittiklerinden dolayı ~ştahlarını 
kaybedenlere acıyarak sıgarayı a· 
saltmalarına çalışmak IAzımdır. Bir 
rivayete göre, sigara iştahı kestiği 
halde pipo içilirse iştahı tekrar a
çarmış .•. 

Yemeklerden bazıları, hangi se
bebden gelirse gelsin, iıtahıızhğa 
karşı ilaç gibi olur. Meseli. yağları 
iyice ayrılmış olursa, bi~ • ka~ et 
auyu iyi bir iştah ilacı gıbı tesır e
der. Bazıları onu aoğuk içtikleri va
kit daha iyi yemek yerler. Kanlı 
kanlı bir koyun külbastısı, yahud 
aığır etinden kırmızı bir rozbif de 
İ§tah açar. 

Sofranın halinin de ittah Üzerine 
tesiri vardır. Kar gibi bey~ ör
tülü, Üzeri çiçekli sofrada beyaz ta
baklar iştaha yardım ederler. Ye
mek odası fazla sıcak olunca iştah 
kaçar. Yemek zamanlarının daima 
ayni saatte olmasının iıtah için bü
yük ehemiyeti vardır. Yava§ yavaş, 
konuşarak yemek de insana iştah 
verir. Yemek odasında radyo bir 
çok kimselerin iştahını açar. Buna 
karıılık bazıları da radyo aesini du
yunca yiyemezler; hele alaturka 
musiki çalınınca büsbütün tıkanır
lar, radyoyu susturmağa imkan yok
aa sofradan kalkmıya mecbur olur
lar. Radyonun bu bolluğunda musi
ki, herkesin zevkine göre, tecrübe 
eaua..,.11:--oır ıştah Hacı oralnlh", ön· 

ferans naklettiği vakit onlardan ba
:z:ılarmın iyi bir uyku ilacı olduğu 

gibi ... 

maz. 
En İyisi, hele bu mevsimde, ye

mekten önce açık pencerenin önün
de, genit geniş bir kaç nefes alarak 
taze hava yutmaktır. 

Her halde içilecek iıtah ilaçları 
en sonra ve ancak hekim reçetesiy
le ... Aperetif içkilere gelince, onlar 
hiç bir vakit iyi i~tah ilacı olamaz
lar. 

G. A. 

BİBLİYOGRAFYA l 
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Şehircilik 
Türkiyede sanat tarihi ve şehircilik 

sanatı ile en eskidenberi meşgul olan 
üstad Celal Esat'm (Şehircilik) ünvan· 
lı kitabı devlet matbaasında basılmış
tır. Bu kitab Celal Esat'm güzel sanat· 
lar akademisinde takib ettiği progra
ma göre tertib edilmiştir. 

Şehircilik kitabı modern imar ve be
lediye işlerine aid bütün meselelere 
cevab vermekte olup bir çok kroki ve 
resimlerle zenginleştirilmiştir. 

Uzaktan, yakından belediye ve imar 
işleriyle alakalı olanlara elzem olan 
bu kitab, Türkiyenin umraniyle ilgi
lenen her vatandaş için de faydalı bir 
kılavuz hizmeti görür. 

üstad Celal Esat'ı dilimizde eisiz o
lan eserinden dolayı tebrik ederiz. 

Fikir Hareketleri 
15 sonkanun tarihli 221 inci sayı

sı şu yazılarla çıkmıştır : C. Bongle: 
Tıbbi ıstıfa ve cinsi ıstıfa, Frank 
H. Hankius : Emperyalizmin amille
ri, Hüseyin Cahid Yalçın : Meşruti. 
.y.et-hatualııu. HenrLSee : He~el'in 
metafizik tarih fclacfcsi, Lucien Ro
miner : Modern kültür, G. Mosca : 
Kari Marx, matbuat hayatı, Will Du
rant : Fiozoflar hayat ve mezhebleri, 
Clavijo : Timurun sarayında bir İs
panyol sefiri, kitablar arasında, kü
çük notlar. 

7Gün 

Sporcular, §Öyle böyle her zaman pertavsız al
tında tutulur. Sporcuların beyenip yedikleri ye
mekler - okuyucular için - bunların koştukları 

zamanlar kadar mühimdir. Bu sporcuların siyasi 
kanaat ve düıüncelerinin, ihtimal, hiç bir kıymet 

ve manası yoktur. Fakat bu it ne kadar verimli bir 
mevzudur. Sporcuların anneleriyle iyi geçinmeleri 
Amerikada meıhur o]abihneleri için hemen hemen 
esaslı bir §arttır. Romantizm ve gönül işleri daima 
makbuldür. Hele bir soprcunun birdenbire evleni
vermesi müsabaka hasıli.bnı ne kadar çabuk yük
seltiverir. Sporcuların kedileri, köpekleri, atları 

hayvanları aevdiklerini duymak, okuyuculara kalb 
çarpıntısı verir. Boııananlar zararlıdır. Hele aile 
skandalları bir felakettir. Anası olmayan bir bok
sör, kaş göz arasında ya bir ihtiyar hala ya da bir 
pinpon teyze tedarik etmeli, Yoksa pılıyı pırtıyı 
toplamalı. Uzun seneler Amerikada ya§ayan bir 

Fransız bisiklet koşucusu, geçenlerde Manacerei
ne, artık aksansız olarak, tıpkı bir Amt:rikalı gibi 
konu,abildiğini, ağzı kulaklarına vararak anlattı
ğı zaman, zavallı maneceri saçını başını yolmağa 
başlamıf, kederden adamın ağzını bıçak açma· 
mı§. Fransız ne sanıyordu ki ? Asıl marifet bisik
l~te binmesinde değil, fransız aksaniyle İngilizce 
konu§masında ve spor gazetelerinin, kendisinin 
Maurice Chevalierye benzediğini yazmasında idi .. 

* Kahramanları okuyuculanna layıkı veçhile tak-
dim edebilmek için gazeteler ne para ne de zaman 
bakımından hiç bir fedakarlıktan çekinmezler. Sü
rü sürü reportörleri antrenman sahnelerine, kolej
lere, kulüblere gönderirlel". Büyük spor yıldızları· 
nm etrafını - tıpkı bir büyük gangster haydudun 
muhafız bölükleriyle sarılmış olması gibi - repor
törler kuşatır. Gazeteler, spor yıldızlarına. halka 
haber veremiyecekleri, nereye attıkları maliim ol
mayan, bir tek adım atmalarına müsaade etmez
ler. Halk müsaade etmez. 

* işte böylece, Amerikan halkı için bir takım kah-
ramanlar ortaya çıkar. Ismarlama kahramanlar. 
Umumi zevkin ölçüsüne, ekseriyetin bu kahraman-

ları tasavvur ettiği fasona göre. Bu kahramanlar 

Amerika birleşik hükumetlerinin bütün nazırla· 
rmdan, belediye reislerinden, Hollywood yıldızla
rmdan, büyük i.limlerden ve büyük ıairlerden da· 
ha mühimdirler. Bunlar, Amerikan gazetecileri· 
nin alabildiklerine ıişirebildikleri, istismar edebil· 
dikleri "baı sayfa malzemesi'' dirler. 

* Bu kahramanlara ve onların hayatlarına dair 

Jcsse ÜHms böyle ~ıkış yapıyor: Siirattc 
::incilerin bey<ızl<zra tefevvuku Afrika rası
mn t.abiatcı dalıa yakın olması ve adalede ak
siyonımım dalın çabuk olmasiyle iz.alı edili
yur. 

nu ... Cunnighamı geçebilmek için spordan baıka 
bir şey düşünmediğinden gözüne bir dirhem uyku 
ağzına bir lokma ekmek girmeyen, dilinden bir 
kelime düşmeyen Bonthron ... Tenisten ba§ka her 
şeyle alakadar olan tenisı;:i Helen Jacobs .. 

Listeyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 

* Bu sporcuların çoğu ile konuştum, mülakat yap-
tım. Muhakak ki, hepsi bizim gibi İnsanlar. An· 
cak, asla halka gösterilen insanlar değil. Nazik 
tarafları da var kaba tarafları da. Hemen hemen 
hepsi az söylüyor. Ama, öyle fevkalade enteresan 
insanlar da değiller. Hepsi de halkın pereıti§ öl
çüsüne yaratılmış fıtratta değiller. Fakat ıu var 
ki, hepsinin işlerine perestiş edilmek geldiği için, 
susuyorlar. Ve gazetelerle halkın kendilerini gös
terdiği ve gördüğü gibi kalmak için ağızlarını aç· 
mıyorlar. 

* Amerikan spor hayatının insanın gözünü ita· 

maşdıracak kadar mükemmel olan bir tarafı da 

spor havadislerinin göz açıp kapayıncaya kadar 
neıredilivermesindedir. Her ne zaman bir boka 
holü veya bir futbol sahası kapısından dıtarıya 
adımımı atdımsa, kar§nnda daima, kısa bir repor· 
tajla ilk neticeleri bildiren gazeteleri burnuma tu· 
tan müvezzi çocukları buldum. Zayıf sinirliler, midelerinin ada

lesi gevşek olduğu için yahud mide 
ekşisini iyi çıkarmadığı için iıtahsız 
olurlar. Onlara - ispor denilecek 
dereceye varmadan - hafif müma
ı ~-P.ler, yaşayışta intizam _yemekte 
iıtah " ..... :r, Açık havanın ıştah aç· 
makta büyük tesirini küçüklüğÜ· 
nüzde okuduğunu:ı., t;ğle yemeğini 
beğenmiyerek yemiyen ~-.cuğun ak
§atn tarladan dönüşte ayni ""'meği 
büyük iştahla yediği hiki.yesincı..._ 

hatırlarsınız. . 
S .. 1·1 den bazılarının ııtahsız· 
ınır ı er h d d .. 

lığına banyo yapmak ya u su ?" 
k .. k • . gelı"r En iyiP.İ aabahleyın unme ıyı • . . 
ıhk dereceyle başlayıp gıtt~kçe i°k 
ğutularak akıamları da daıma ı ı 
au dökün~ektir. Kimisinin de ye
mekten önce midesinin üzerine sa
dece serin bir suya batırılmış be:ı 
koyunca iıtahı açılır. 

Masaj yaptırmak ta i~tah açar. 
Bütün vücud üzerinde yap6rıldığı 

İstanbulda neşredilen magazinlerin 
en iyisi ve mütek!mili olan Yedi günün 
18 sonkinun tarihli sayısıırda şu ya
zılar var : Hayatın başı ve sonu, Hil. 
seyin Cahid : Yaşasın hürriyet, yıl
dız falında yeni yıl, büyük adamlar
da uğur ve tıhsım inanışı, İbrahim 
Aı .... ~ıiin : Uzananlar ve kısalanlar, 
İbrahim ~ı-·ilıiin : Cinsiyet mesele· 
si ve psikoloji, Sadrı Düom : Güzel· 
liğe dair, Halide Edib : Hikaye, uç 
saatlik havadis, üç cildlik hayat (re
portaj), Halide Edib : Maske ve ruh 
(fantezi), Eşref Şefik : Milli takım
lar ve antrenör meselesi, on sene ev- . 
velki bir hava faciasının bugünkü saf
hası, M. Turhan Tan : Fatih İstan· 
bulda, Reşad Nuri : Çalı Kuşu ve bir 
çok resimler. 

umumi bir fikir verebilmek maddeten kabil değil
dir. Zira, sadece isimlerini bile Nytnağa kalkııılır· 
IMl sayfalar, cildler tutar. Bunların en belli baıhla
rına bir göz atalım : 

işte Jack Demaey, ebediyen popüler adam, ta
biat çocuğu .• Joe Louis, kara sırtlan, ringin ölüm 
makinesi ••. Babe Ruth, Amerikanın yetiştirebildiği 
en iyi Base Bali oyuncusu : Güler yüzlü, açık SÖZ· 

lü, koskoca çocuk.. işte, kahin halesiyle, William 
T. Tilden, formundan aıaiı düıerken hile etrafın
da en iyi teni~ liava .. eaen insan (Muhakkak ki 
44-..AJEtiyle" i:laha iyi tenis oynanıyordu). Golf ıam· 

piyonu Lawson Little, yaıayışta ve sporda demir 
gibi, sap sağlam ve hiç gözü yılmayan adam .. Hem 
bisiklet üstünde hem de yarıılar arasında halkın 
sevgilisi, göz bebeği Alferd Letourneur. Gündelik 
ha.yatta da ringdeki gibi korkunç. Hiç gülümse
meyen Jim Londos .•• Kendini yiyip bitirecek kadar 
muhteris. Fick : yüz metre yüzme cihan faınpiyo-

Amerikada spor havadisleri yıldırım gibi neşro
lunur, yıldırım gibi okunur ve yıldırım gibi unutu
lur. Bir kere ~e, yıllarca bin bir zahmetle kurulup 
yükseltilen ısmarlama kahraman bir müsabakada 
beceremeyip muvaffak olmadı mı, batına ÜfÜ§Ü· 
lür ve al a§ağı edilir. Artık ertesi günü, kahraman 
bir sıfır olur. Dün, baş sayfayı ba§tan başa doldu
rurken, yarın, spor kısmında iki üç satJr arasına 
sıkıııtJnhr, eriyip gider. 

Boyuna muvaffak olsa, bir çok müsabakalarda 
kendini gösterse de, nasıl olsa günün birinde, tü
kenecek değil mi ? Naıul olsa yenilecek değil mi
ki ? Yenilmiye görsün. Spor makinesi ı&marlama 

kahramanı çiğneyip geçer ve kahraman unutulu
verir .. 

Kahraman istediği kadar tastamam ölçüye göre, 
İstenildiği kadar itina ve maharetle yaratılmı§ ol
sun, Nihayet o da insan değil mi ? Nasıl ol&a fena 
bulacak. 

(Sonu var) 
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KESiK BAŞLAR 
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S · ld .b. _ çu··nku" köc:e başın.dbaki p
1 

oldis bebn. i 
erserı, mırı anır gı ı: ,. _ b ladı. Benı ura ar a ır 

- Hayır, hayır. Ben kendim verece- sıkmaga .. aş k'f edeceğim söyle-
ğim, dedı" daha görurse tev 1 • • 

. d kit kazanmak ıçın buraya 
- Peki öyle ise. Fakat Briksanı bu di Ben e va b . . 1 te meselenin esası u .• 

akşam göremezsiniz. Hem bana öyle geldım. ş . hayretle baktı. 
l . k' . .. k . . d - ·1 K ebvort serserıye . .. ge ıyor ı sız onu gorme ıçın egı , n .. dedi. İşte istedıgınız 

başka bir sebeble buralarda böyle do- - Ne c~rc; irdiniz. Ben sizi eğ en-
la ıyorsunuz. kadar vakıt g ç . ş· di lütfen ıpi 

Serıoeri cevab vermedi. Yavaş yavaş dirmeğe yardım ettım. ım ? 
bir opera parçasını ıslıkla çalıyordu. kırın! Yoksa karının; mı;~la k vru-

- Dostumuz Briksan kötü bir işe - :ıayır. Ben kKe_ı~;e~~n sadakasına 
burnunu soktu, dedi. Fakat bunları lan bır adamım. 1 

söylerken öyle memnun bir hali vardı ihtiyacım ~ok. .. i tavrı Kn b 
ki Knebvort kendini tutamıyarak sor- Serserinın kulhanbey 

vortu sinirlendirıncğe. badş~amışktı.kapı-
d ı: ö . ..1 gule ıyere 

- Si:.G bunu nereden biliyorsunuz? - yle ıse ~u e. f 'n suratına ka-
- Ben bilirim. Polis şeflerıyle ara- yı bu terbiyesız mısa ırı 

sı pek iyi de değil. Ç~okü mektub~arın padı. . . itmeden e-
nereye gittiğıni bilmıyor. Halbukı ben Serseri oradan çe~1lı~· ;onra, 0 su-
biliyorum. vel epeyce .zaman bek e ı~ i~inden bir 

- sı·z ontı bunun ir.in mi görmek is- ratma bakılmaz şap asını •ı. 
~ k kcnJıne karş[ 

tiyorsunuz? cigara çıkardı, ya tı, ve lise tesadüf 
_ Evet. Eğer 0 burada olsaydı ken· yumuşak davranmıyan :~ rkezin· 

disine bazı şeyler anlatırdım. Ama bu- etmemek maksadiyle şe r~~ ~:vir ya· 
d d . . den geçmemek için uzun ır . .. .. 

ra a egıl kı.... f d - gerı donup 
Sinirlenen Jak Knebvort: • p~r~.k -~eldiği tara a ogru 
- Madam ki onun burada olmadıgı- yurudu. • a eldi-

nı bili neden mütemadiyen Tekrar Arundel sokagı başın g 1 
1
. yorsunuz, ? 1 ği zaman bir kilisenin aaatı yarımı ça -

ge ıp onu soruyorsunuz 

dı. Cigarasını attı ve bir dıvarın göl
gesine sığınarak bekledi. 
Beş dakika, on dakika geçti. Kendi· 

sine doğru gelmekte olan bir adamı ser 
serinin keskin gözleri derhal tanıdı. 
Bu adam Knebvorttu. Sinema direktö
rü serseri dilencinin söylediklerinden 
kuşkulanarak M~el Briksan hakkında 
malumat almak üzere polis merkezine 
müracaat etmeğe karar vermişti. Ser
seri bunu his etti ise de direktörle meş· 
gul olmağa vakıt bulamadı; zira o sı
rada sessız'e kö§:Cyi dönen bir otomo
bil gelip karşısında durdu. 

- Siz misıniz, dostum? 
S serı boğuk bir seııle cevab verdi: 
- Evet, benim. 
- Hemen arabaya bininiz. 
S rseri, otomobilinin • içindeki ka

r nlıga nüfuz etmek ister gıbi başını 
uzattı. Sonra mandalı çevırerek kapı
yı açıp bir ayagını basamaga yerleştır
di ve birdenbire şoförün uzerine atıl
dı. 

- Bu sefer sizi yakaladım Bay Ka
fakesen, diye fısıldadı. 

Bu kelimeler agzmdan çıkar çıkmaz, 
yumuşak ve ıslak bir şey :;uratına çarp
tı ... Öyle bir ııocy ki gözleri görmez, el
lerini tutmaz edip sesini bogazına tık
tı. Ve serseri şoförü bırakmağa mec
bur oldu. Otomobili kullanan adamın 
bir tekmesiyle yuvarlanan serseri kal
dırımlar üzerine serildi. Otomobil ise, 
bütün hızı ile hemen uzaklaştı. 

Jak Knebvort karanlık dolayısiyle 
fazla bir ıey göremiyerek, bütün bu 

sahneye şahid olmuştu. Derhal dilen
ciye doğru koştu. Öte köşeden bir po
lis memuru göründü. Direktörle polis 
adamı kaldırdılar. 

Polis memuru: 
- Ben bu adamı bir defa daha gör

müş ve buralarda dolaşmamasını ken
disine tenbih etmiştim, dedi. 

Bu sırada serseri derin bir nefes ala
rak elini gözlerine götürdü. 

- Bu sefer artık istifamı veriyo
rum, dedi. 

Ve Jak Knebvort bu sözleri telfif
fuz eden sesi işitince ağzı açık kaldı. 
Bu ses, Mişcl Briksanın sesi idi... 

xxxıv 

Tegayyüb 
Briksan, acı acı: 
- Evet, benim, dedi. Haydi çavuş 

artık işinize gidiniz. Jak biz de eve gi
delim de bütı.in bu makyajı değiJitire
yim. 

Knebv<>rt hafiyeye bakarak: 
- Aman allahım! makyaj yaparak 

beni aldatacak hiç kimseye henüz te
sadüf etmemiştim. Bunu da görecek
mişim! diye mırıldan.dı. 

Hiddetten çatlaxan hafiye: 
- Evet, kendim de dahil olduğum 

halde herkesi aldattım, dedi. Onu bir 
mektubla yakalayacağımı sanmıştım, 
halbuki beni kafese koyan o oldu. 

- Yüzünüze ne oldu? 
- Zan edersem amonyak .... Her hal-

de ç.ok kuvvetli bir ma11liıl.... 

Yirmi dakika sonra Briksan, şi~iş 
gözlerine ragmen gene normal goriı
nen hali ile banyo dairesinden çıkı
yordu. 

- Ona: kendime göre bir tuzak kur
mak istemiştim, fakat benden kurnaz
mış ..... 

- Kim oldugunu biliyor musunuz? 
- Elbette bıliyorum. Onu yakala-

mak için adamlar hazırlaınıştrm, iakat 
gürültı.i etmek istemiyor ve hususiyle 
kan dökmekten çekinıyorum . .l< akat ne 
yazık ki zannıma kalırsa bu işte kan da 
dökülecek Lir. 

- Şehirctcı.i bütün hususi otomobil
leri bıldiginı ııalde bunu tanıyamadım. 

- Bu, Kalakcscn'in yalnız gece se
ferlerine ınahsus yeni bir otomobili
dir. Ve bu otomobil evine.len başka bir 
yerde saklanmakta olmalıdır. J ak, de
min bana karnımın aç olup olınadıgını 
sormuştunuz. Kendi yagımla kavrul
dugumu söylemekle sıze hakikatı sby
lcmiş olmadım. Allah rızası için bana 
bir lokma bir şey veriniz. 

Jak Knebvort büfesini açtı, biraz so
ğuk et çıkardı, kahve pişhdi, ve bun
ları miı;afirinin önüne koyup karnını 
doyurmasını bekledi. 

Briksan: 
- Eh, iŞ:te canlandığımı his ediyo

rum, dedi. .Bu sabahtanberi bir tek bis
küi yemiştim. Size şunu da haber vere
yim ki dostumuz Stella Mendoza Grif 
şatosundadır, ve ben de zan edersem 
kadıncağızın ödünü lroparmışımdır. 

Hep ayni vazifenin peşinde oralarda 

Bir başka knsaba daha tasavvur 
ediniz ki koyunları bir nevi ciğer 
hastalığına uğramı§lardır. Bu kasa -
hada amm i§lerile uğraşanların 
böyle bir salgın karşısında yapacak· 
ları ilk şey baytar istemektir. Fakat 
gelen baytar: "Bu haı;tahğın tek ça• 
resi hastalanan koyunları tecrid ede· 
rek ölümlerini beklemektir; zira. 
baytaı·lık hwnÜz bunun tedavi yolla• 
rını keşfedememiştir; hatta, hasta• 
hk tabii seyrine bırakıldığı takdirde 
ölüm% 10 ise, fenni tedbirler alın
dığı zaman % 50 yi bulur, " diyecek 
olursa ne yaparsınız? Buna elbette 
inanmazsınız, bizim gibi ... 

Bir üçüncü kasaba farzediniz ki 
burada da bir gazeteci vardır; eline 
kalemini alır, kasaba işlerinin gidişi· 
ni medheder. Herkes ona ıükran 
borçludur. Fakat günün biııinde. mu
habirin gazetesinde sert tenkıd~e~ 
intişar eder. O zaman bu gazetecıyı 
tatmin etmek :.ı:afı göstedlir. Susar. 
Ancak tenkid şeklindeki tehdidin 
ıahsi faydasını temine yaradığını 
görmüştür; bir gün gene yazar. Bu 
scfu de ba~ka şekilde tatmin olu· 
nur. Gazeteci (?) artık bir nevi mÜ• 
tegallibe olmuştur. Hayır. 

Birinci hadise de, ikinci hadise de, 
üçüncü hô.dise de birer hakikattir. 
Fakat sadece birer inanılmaz hadiao 
mahiyetinde kalmağa mahkumdur. 
Eczahane henüz kapatılmamı§sa ka• 
patılacak, baytar böyle bir iddiada 
bulunmuşsa kendisinden ve ıeflerin· 
den istizah olunup icabı yapılacak • 
tır. Gazete muhabirine ıantajm yeri 
olmadığı çoktan anlatılmıştır. 

Sıkı kontrolun, iyi teftİ§in fazilet• 
leri bu gibi inanılmaz hadiseleri 
meydana çıkarmak, tekerrürlerine 
mani olmaktır. Bunlarda da muraka• 
be ve tefti§ rolünü hakkile yapmıt
tır. Onlara daima en büyük ehemiyeo 
ti verelim. - N. Baydar. 

H:ikim1crin şu hat ayhklarm

dan yajHJacak tc~kifler 
Çok çocuklu hakimlere yardım hak

kındaki kanuna göre bütün h§kimlerin 
şubat maaşlarından lıirer lira kesilmesi 
icab etmcktec.lir. Finans bakanlığı bu 
kanuna dayanarak hakimlerin şu.bat 

maaşlarından birer lira kesilmesini 
malmüc.lürlüklerine bildinniştir. 

Tıhhi 1\1 iismncrc 
Birinci ınıntaka Etıbba odasının her 

onbeş günde bir verilmekte olan tıbbi 
müsamerelerinin 6 ıncısı 27.1.1938 per
şembe günü saat 18.30 da eskisi gibi 
Ankara Nümune ha:stancsi konferans 
salonunda yapılacaktır. 

Mevzular şunlardır: l· Vitaminler 
(Prof. Dr. Pulevka), 2- Sinus Lı:ıtaral 
Trombozu (Dr. Med. Hamid Ataman) 

dolaşırken Stella karşıma çıkıveı di 1 ... 
Bu esnada hızlı hızlı kapı çalındı. 
Jak başını kaldırıp Briksandan sor· 

du: 
- Bu saatte böyle kapı çalan kim o

labilir? 
- Her halde polistir. 
Kapıyı açan Knebvort karşısında, e

linde biı" tomar kagıd tutan yaşlıca bir 
kadın gördü. 

- ay Knelıvort siz misiniz? 
-Evet. 
- Bay Limingtonuıı lıırakınış oldu· 

ğu müsvcddelerı size getiı iyorum. 
Knebvort tomarı açınca kagıdlann 

Rozel'in rolü oldugunu anladı. 
-: Bunları bana niçin getirdiniz? 
- Bay Linıingt>on, bunları buldu-

ğum takdirde derhal size getirmemi 
tenlıilı etmişti de onun için ... 

Müsveddelerin kendisıne goncleril
m .. si sebebini keşfedemıyen Knebvort : 

- P~ki, lıende kalsın, cevabım ver· 
di. 
Kapıyı kapayıp yemek odasına dön

dü. 
- Adel bana roliine aid müsvedde

leri gond rmiş. Acaba sebebi nedir bu 
hareketin? 

Briksan, alfıkalannrak: 
- Kim getirdi hunları? 
Jak, müsve<ldekri getiren kadını ta

rif ederek: 
- Heııt halde e:v sahibi olacak. 
- Evet o. Yoksa Adel rolune devam· 

dan vaz mı geçiyor? 
(Sonu var) 
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Konyada sdma mücadelesi 

Kanlıgöl, Ulwnııak ç~,.aa.ı 

doluyor, Meram temizle 
Konya, (Hususi Muhabirimizden) 

- Bölgemiz sıtma mücadele komis
yonu tarafından ilan edilen küçük 
sa'yin tatbikine devam edilmekte, 
böylece sıtma kaynağı olan bir çok 
çukurlar doldurulmaktadır. Şehir hu
durları dahilinde şimdi esaslı üç çu· 
kur vardır ki sıtma mücadele idaresi 
buraların doldurulması işiyle meş. 

guldür. 
Bu çukurlardan biri ve en büyüğü 

Kışla meydanı yanındaki Kanlıgöl 

bataklı ğıdır. Civardaki diğer çukur
larla b eraber genişliği 29450 metre 
mikii bıdır. Sahanın genişliğini göz ö
nünde tutan mücadele idaresi burada 
çalışan mükellef ameleye bir kolay
lık olm ak üzere Çumra Sulama ida
resinden Dekovil hatları, vagonetler, 
Haradan da bir traktör temin etmiş

tir. Böylece, Kanlı göl civarındaki 

kışla meydanı taranmakta, göl doldu-

Kayseride selçukiler zamanından kalma Çok köz köprüsü 

• rulmaktadır. Bu ameliyenin şu gün· 
!erde ikmal edileceği tahmin edilmek
tedir. 

İkinci çukur, Kalenderhane cadde· 
sindedir. 4329 metre mikabı olan bu 
çukur, o civarda bulunan arsaların 

toprağı satın alınmak suretiyle dol
durulmaktadır. Bu ameliye ücretle 
yapılmaktadır. Çukur dolmuş gibi
dir. 

Sıtma mücadele reisi 
Midhat Süyev 

Havza kaplıcalarından birinin görünüşü 

Yeni çalıımalarla Havzayı 
bir ıu ıebri yapabiliriz 

Havza kaplıcaları bugün senede 
20 - 30 bin seyyah çekmektedir 

Havza, (Hususi) - Yurdun batlıca sağlık kaynaklarından bi
ri olan Havza kaplıcalarının şifalı hassasını duymıyan var mı
dır ? Bu yüzden tehrimiz her sene mühim mikdarda bir seyyah 
kitlesi çekmektedir. 

Havza kaplıcalarına yıld.a gelenle-ı---------------
rin sayısı şimdilik 20 ile 30 bin ara
sındadır. Fakat Havzalılar bu rakamı 
çok basit bulmakta haklıdırlar. Bu 
ziyaretçi sayısının üç dört misline 
çıkmaması henüz kaplıcaların ısliih 

edilmemesinden ötürüdür. Havza ba
yındırlığa kavuşmuştur. Cumhuriyet 
yurdun başka yerlerinde olduğu gibi 
buraya da en verimli ışıklarını arma
ğanlamıştır. C. H. P. memeleketin bü
tün noksanlarını iyice elemiş, incele
miş, büyük varlığını göstermiştir. 

Her işte ön ayak olan Partinin hızlı 
çalışmaları şükranla not edilmelidir. 

Havzanın. ~zel binaları, muntazam 
yolları var, parke döşeli caddeleri, 
parkları, tiyatrosu, otelleri var. He-
nüz bulunmayan şey, dünyanın dik
katini çekebilecek kadar değer taşı

yan kaplıcalarında "konfor" dur. 
Havza bu konfora kavuştuğu gün, do
ğunun en mühim su şehirleri arasın
da yer alabilecektir ve bu onun hak
kıdır. Evkaf büdcesinde bu iş iççin 
65.000 lira ayrılmıştır, fakat henüz 
faaliyete geçilememiştir. Mevcud üç 
kaplıca da iptidai bir şekildedir. İç 
manzaraları basit birer mahalle ha
mamından farksızdır. Gelenler kon
forsuzluk yüzünden müteessir olmak
tadırlar. Halbuki Havza kaplıcalarına 
ti Romanyadan, Yunanistandan, İran· 
dan, Suriyeden gelenler vardır. Hem 
de propagandasızlığına rağmen !. .. 
Kaplıcalar asri şekle konulduğu gün 
ufacık bir propaganda en uzak yer
lerden hasta veya seyyah gelmesini 
sağlıyabilecektir. 

Her işi iyi gören ve başarmasını 

bilen cumhuriyet hükumeti, buna da 
ilgisini göstermiş ve tahsisat ayırmış
tır. Havzalılar işe başlanacağı günü 
sabırsızlıkla beklemektedirler. O gün 

Ana katili mi? 
İzmir, (Hususi) - Kemal Paşanın 

Aşağı mahallesinden Şefkati namında 
bir genç, hükümet tabibine müracaatla 
anasının öldüğünü söylemiş, defnine 
ruhsatname istemiştir. Hekim ölüyü 
muayene edince, vücudunda, dayak iz· 
ieri mevcud bulunduğunu görmüş ve 
ihtıyar kadının c!övulmekten mütevel· 
lid bir neticeye kurban gitmesi ihtima
li ile bir otopsiye ihtiyaç göstermiştir. 
Otopsi, şehrimizde yapılacaktır. Şef
kati, her ihtimale karşı, nezaret alt:na 
alınmıştır. 

Bolu halkevinde makine 

ve şoförler kursları açıldı 
Bolu (Hususi) • Perşembe günü ak

şamı Bolu halkevinin makina ve şoför· 
!er kursu halkevinin büyük salonunda 
hınca hınç dolan vatandaşlar huzurun
da ılbayın makineleşme devrinde 
olduğumuzu ve ferdi çalışma yerini 
toplu çalışmaya terkettiğini izah eden 
konferansı alkışlarla dinlendi. Kursa 
200 vatandaş devam etmektedir. Hem 
ameli ve hem nazari olmak üzere ş.im
dilik iki dershane iki muallim neza
retinde haftada dört defa gösterilmek· 
te olan dersler iki buçuk ay sürecektir. 
Muhit gençlerinin bu kursa olan alaka· 
!arı pek büyüktür. 

Havza ekonomik bakımdan en büyük 
adımları atacak, bugün sadece bir 
sağlık kaynağı olan Havza kaplıcala
rı 0 servet ;<aynağı " olabilecek
tir. - Vedat Vrii BENGÜ 

Aydın hava kurumunun 
çalışmaları artıyor 

Şehirde bir yapıldı köprü • 
yenı 

Aydın, (Huıusi Muhabirimizden) 
- İlimiz hava kurumunda, 934 mal! 
yılından itibaren büyük bir inkişaf 
ve ilerleme görülmektedir. 933 yılın· 
da 7 .000 lira olan gelir 934 de 34 bin, 
935 de 90 bin liraya çıkarılmış 936 
mali yılı ilk yedi ayında da 37 bin 
küsür lira gelir elde edilmiştir. Kur
ban derisi ve bağırsak paralariyle beş 
aylık tahsilatın geliri geçen yılki 
mikdara yükselteceği ümid edilmek· 
tcdir. Geçen yıl kurban derisinden 
12.000, bağırsaktan 1340 fitre ve ze
kattan 6200 lira alınmıştı. Bu yıl fit
re ve zekat geliri 6500 liraya yüksel. 
miştir. 

Kurum modern bir bina satın almış, 
kamun merkezleri şubeleri de ıslah 
edilerek hakiki bir faaliyet kaynağı 
haline getirilmiştir. 

Hava Kurumu genel merkezi, bu 
faaliyetten dolayı kurumun fahri baş
kanı İlbay Özdemir Günday'a takdir
name göndermiş ve kurum başkanı 

Ahmed Emin Arkaynı da direktör ta
yin etmiş, Aydına bağlı ilçeleri de 

Amasyada tarih 
eserleri 

Aydın şubesine bağlamıştır. 1 ağustos 
937 den itibaren tatbik olunan yeni 
teşkilatın faydası da az bir zamanda 
görülmüştür. Bu yıl Bozdoğan şube
si 10.000 lira fazlasiyle 14.400, Çine 
12 bin lira fazlasiyle 15 bin, Karaca
su ve Nazilli üçer bin lira fazlasiyle 
8 bin ve 28 bin, Söke ilçesi de 7 bin 
lira fazlasiyle 20.000 liralık büdce 
yapmışlardır. Bugüne kadar olan ta
hakkuk ve tahsilat, ilçelerde de mu
hammen rakamlardan fazla gelir te
min edileceğini göstermektedir. 

Yeni bir köprü 
Aydın parti ve uray alanları arası

na ve demiryolu üstüne Nafıa vekale
ti tarafından yaptırılmakta olan be
ton köprü bitirilmek üzeredir. Köprü 
10.000 liraya ihale olunmuıtur. Boyu 
13 eni 20 metredir. Bu köprü iki ala. 
nı birleştirerek şehrin güzelleşmesi

ne yardım deceği gibi ekseri törenle
rin yapıldığı bu alanda daha fazla 
halkın birikmesini ve yer almasını 

da temin edecektir. 

Amasya, (Hususi) - Güzel ve ye· 
şil Amasya tarihi eserlerle doludur. 
Bunlar arasında büyük değeri olan
lar çoktur. Bilhassa büyük camideki 

binlerce yıl önceye aid mumyalar çok 

merakı celbetmektedir. Resmimiz A

maayanın me,hur Gökmedrese kubbe. 

si kulesini göetennektcdir. 

Kalenderhane civarındaki beş çu. 
kur da o civarda bulunan tümsekler 
tesviye edilmek suretiyle doldurul
muştur. 

Mücadele idaresinin doldurma işiy
le meşgul olduğu üçüncü çukur Ulu
ırmakta, 2393 metre mikabı genişli
ğindedir. Kış ve ilkbahar mevsimle
rinde bir göl halini alan bu çukur 
motörlerle boşaltılmakta idi. Mücade
le idaresi burayı doldurmak için de 
civarda bulunan bir arsanın toprağını 

satın almış, ameliye bir hayli 
miştir. Böylece bu üç çukur 
içinde doldurulacak ve küçük 
ri sa'yin en mühim kısmı başa 
olacaktır. 
Sıtma mücadele idaresi ilkb• 

da Meram deresini temizliyece 
Mıntakamrzda, sıtma mücadel 

resinin gösterdiği geniş ve 111 
faaliyet takdire değer mahiyet 
Halk, bu yoldaki çalışmaları d• 
ranla karşılamakta ve mücadele 
reken yardımları yapmaktadır. 

Bölgemizin mücadele reisi 
Midhad Süyev, Sıhat ve İçtim•! 
avenet Bakanlığınca bir takdİ 
ile taltif edilmi tir. - Tacettin . .,,. .. 

Manisa avcıları bir arada 

Mani soda halkevi çaltşmalarl 

Temsil kolu köylere 
giderek temsiller veriyot 
Manisa, (Hususi) - Halkevimiz .------------~ 

dağcılık kolu kırk kişilik bir kafile 
ile kar sporları yapmak üzere kayak
larla Kiraz yaylasına çıkmışlardır. 

Avcılık kolu Yuntdağı eteklerine 
bir sürek avı tertib etmişlerdir. Müze 
kolu, vilayet dahilinde tarihi değerle. 
ri bulunan izerlerin yerlerini göste
rir bir harita tanzim etmekte ve bun
ların fotoğraflarını bir albümde top
lıyarak tarihçelerini yazmaktadır. 

Gösterit kolumuz, 2500 nüfuslu Ka· 
ra oğlanlı köyüne bir gezi yapmış ve 
bir gece orada kalarak "Himmetin 
oğlu" piyesini temsil etmi§tir. Piyes
te İğdecik Bozköy halkı da bulun· 
muştur. Halkın umumi arzusu üzeri
ne piyes gündüz de tekrar edilmiştir. 
Önümüzdeki hafta ayni kol Muradiye 
köyüne de gidecek ve komşu köyler 
de davet edilerek piyes tekrarlana
caktır. Evin Saruhanlı, Muradiye, 
Karaoğlanlı, Horozköydeki okuma o· 
daları büyük bir rağbet ve ilgi gördü
ğünden, Eğriköy ve Yılmaz köylerin
de de birer okuma odası açılmasına 

karar vermiştir. 
Haftada bir yapılmakta olan edebi. 

yat gecesi çevrede canlı bir ilgi uyan
dırmaktadır. Bu hafta türk ruhunun 
asil varlığında çok köklü bir yer tut
muş olan halk edebiyatı üzerinde du
rulmuştur. Gelecek hafta da Divan 
edebiyatından müteessir halk edebi
yatı üzerinde durulacaktır. - AKIN 

Çorumda 
• 
ımar 

faaliyeti 
ı ·rıı' . 1 .. 

Çorum, (Hususi) - 64 bı~ tir'" 
mal olacak orta okul ve 50 bın b;rııı' 
bitecek hastahane, inşaatlarının b0tl" 

ci katları bitmiş ve muvalcat ~· 
ri yapılmıştır. 

0 
ıaı" r 

Bundan başka 15 yeniden 4. rJ .,, 
55 kilometre yol 39 küçük kOP ,.~ı 
menfez, üç büyük köprüyü be'~ "t 
olarak bitiren ve sonbahar f••

1
') ı<' 
v< 

tatil eden nafıamız yol çavııŞ ~~r 
temetleri için bir kurs açnııştır· 
sa 90 kişi iştirak etmektedir· ~~· 

Halkevine büyük bir radY0 ~· fıtı<' 
• b. ses , ~r 

susı muhasebe namına ı~ rPeY"' ,ı 
makinası alınmış ve şeh~~n bİ11Jt:r"" 
na konulmuştur. Her gıın ..,ıd·ı
halk hoperlörlerden ajan•. v~ıao' ' 
neşriyatından fevkalade 

1511 
. i~ 

mektedir. ··!JCSİ ''tı' 
Sinema makinesinin teerU 11al 

getirilen filmler bir haftad~:f. 
bedava olarak gösteriJmekt• 
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İstanbul muhteliti Ankara 
muhtelitini 3 -1 yendi 

,...... 

.İstanbul takımı kuvvetini tasarrufla kullandı, 
halbuki Ankaralılar 

birinci aevrede enerj11erini tüketmişlerdi 
Ankara • İstanbul Futbol Maçı • • • 
Bu havadis çıkıp tahakkuk ettiği 

gündenbcri Ank~a .sporcuları?.ı~. zih
ninde, hep, 22 ikıncı kanun gununde, 
Ankara futbol muhtelit takımının İs
tanbul takımına karşı naııl bir netice 
alacağı suali dolaşıyor : 

- Kim kazanacak ? 
-Ankara 1 
- 1stanbulda futbol daha ileri, fut-

bolcu daha çok o duğu halde neden 
Ankara? 

- Ankara, son haftalarda Romanya
lılarla önce berabere kaldı ve sonra on
ları yendi. Halbuki İstanbul •.. 

- Fakat futbolda bu gibi mukayese
lerin kıymeti var mıdır? 

- Yani yenemiyecek miyiz ? 
- Sahada göreceğiz. Dünkü maçları heyecanla seyredenlerden bir ,::rup 

• tetkik etmek istersek o büsbütün baş- uzun hir şütü kaleciye çarpı; , . , orad:ı 
Bir başka konuşma: "Takımı nasıl kabir davadır. bulunan Ankara sol açığı topu kaleye 

yapmalı ?,, "Ancak futbola gösterilen bu rağ· sokuyor. 
- Ankarada mevcud en iyi futbol- İstanbul - 1 betten diğer spor şubeleri hesabı.na 

culardan 1 • . faydalanmanın da yolu yok değıldır.,. 

yenecek, İstanbul -Ankara mı 

- Evet ama bunlar hangileridir ? 
- Futbol tekniğini düşününüz • 

Ferdde atlatik meziyetler, yani doksan 
dakika oyunda mevcud olmak ... Hızlı 
koşmak, çabuk dönmek, ani vurmak, 
topa bakim olmak, hülba kuvvetini 
tasarruf etmeği hakkiyle bilmek. 

"Sonra, takımda "takım zihniyeti,, .•• 
Yani kendisi ve seyircileri için değil, 
takımın muvaffakiyeti için oynamak, 
bütün faaliydini "yenme" iradesinin 
emrine tahsis etmek. 
"Şu halde, Ankara takımının hangi 

gayeye göre kimlerden teşkil edil· 
mesi icabcttiği sualinin cevabını almış 
oluyoraunus. 

- Ankarada böyle futbolcular bir 
talBm tefkil edecek sayıda mıdır ? 

- Eksikler bulunduğunu kabul et· 
meliyiz. Ancak bu eksikler İstanbul 
takımında da bulunmak lazımdır. 

•Cuma günü bütün ankaralılar birer 

Ankara takımı yapıyorlardı. 
Bir zat anlatıyordu: "Halden ötebe

ri almağa gitmiştim; bakkal, çırağı ile 
karşı karşıya, küfeci çocuklar batbaşa, 
Ankara muhtelit talumını kuruyorlar· 

dı.,, 
Evelki gece evlerde toplananlar 

Ankara takımı teşkil ediyorlardı. 
Dairelerde dün öğle zamanına kadar 

hep Ankara • İstanbul maçının vere· 
ceği netice üzerinde konuşuldu. 

- Ankara mı, İstanbul mu galib 

gelecek? . 
- Bu maça neden bu kadar ehemı-

yet veriyoraunuı: ? 
- Ankaralıyız .•• 

. l ' - Size ben bir şey ıöyleyeyım ":' .' 
Ankara ve İstanbul futbol rekabetı dı
ye henüz bir şey yoktur. Temiz kal
mak şartiyle henüz bu rakabete taraf· 
tar olmıyacak sporcu da yoktur'. Fakat, 
bugün için düşünülecek taraf bı:tde e~ 
yükek futbolu oynamakta oldukları bı· 
linen İstanbul sporcularına ankaralı· 
lar yetişmişler m dlr, yoksa onlardan 
henüz gerimidirler, yahud iler i mi ? ... 
Cumartesi ve pazar günleri ancak bu· 
nu anlıyacağız. 

- Evet ... Fakat 1stanbulu yenmek 
istememelimi~z? 

- Sade isteme kdeğil, yenmeliyiz 
de: hem iki gün, üıt üste; daha iyi oy· 
namak şartiyle ... 

mu? 
Bunu merak eden on binlerce anka

rah Ankara stadyomunu doldurmuş
tur. Hava güneşli, fakat soğuktur • . • 
Buv ... v ... v.,,v,,. 

İki takımı hlk uzun uzun alkışlıyor ... 
Ankara takımı :Fuad, Yaıar - Sabri, 

Kadri - Hasan • Musa, Ali Rıza • Celal
lıkender, Celal· Fethi 

lstanbul takımı : Cihad, Faruk, Re
tad • Etfak • Esad • M. Reşad, Necdet • 
Naci· Melih· Haşim· Fikret. 

Görüyorsunuz ki Ankara takımında 
yer almaları kuvvetle muhtemel olan 
Abdili, Şerif, İzzet, Selim gibi canlı ve 
bilgili oyuncular eksiktir: Hastalık 

maç dinlemiyor. Bundan dolayı zayıf 
taraflar çoktur. Bu zaafı muavin ve 
hele hücum hattında açıkça görüyoruz. 

Hakem, Fenerbahçeli B. Ömer, Es
kilerin kendisine vaktiyle vermiş ol
dukları lakabla meşhur Beleşçi .•. 
Selamlaşmalar ... Fotografçılar, sağol, 

sağol, ıağol.... • 
- Allo, Allo, Allo ... Burası Ankara 

stadyomu ... 
Görüyonunuz ki Seid çelebi de ye

rindedir. 
Dekorlar mükemmeldir .. Büyük te· 

maşanın bUtün ıeyircileri yerlerinde, 
ve dinleyicileri radyolarının başında

dır. 
Saat 2.45 ... Bir düdük sesi.., 
Birinci dakika, ikinci dakika, üçüncü 

dakikanın altmış saniyeıi birer birer 
geçiyor •.• lnsiyatif daha çok Ankara 
lılarda... Fakat sol tarafa bir pas, Fik
ret iniyor ... Topu sağa veriyor. Kale 
önünde bir sıkışıklık.. Yakından bir 
şüt ve gol. 

İstanbul - 1 
Ankara - O 
- Ne dersiniz ; Ankara yenilecek 

mi? 
_ Önümüzde seksen yedi d':!kika 

daha var. 
Şimdi İst~n~ul~a ~a~yo din!i!e.n

lerin çehrelerını goz onune getırınız , 

sonra ankaralılarr düşünUnüz ... 
Oyun tekrar başlıyor. Hücumlar 

b. 'birini takib ediyor. Kalecilerin 
ıkrı k müdahale ettiklerini görüyo-

sı Si , , 
Kale direklerının kenarlarından 

ruz. U 1 • h veya üstünden aşan ş t er uzun a , 
larla teşyi olunuyor. 

Ş mdi biraz tefelaüf: "-Futbola bu Sahanın istanbullulara 
8 

d yar 
1 

merak nedendir? Çünkü bizde en ev- ekseriya daha kala~alık, oyunun fo ~a
vcı futbol başlamıştır, Otuz bu kadar rafta cereyan ettiğı daha çok, a at 
senelik bir mazisi olan futbol, bir tek önleri boş kalan İstanbul mu cımlcrı 

k 
hl"keli oluyorlar. An kara 

topla yirmi iki kişi oynıyabildiği, boş sık sı te 
1 

d' d bekl sol müdafii bugün ken ın en en 
çayırlar mahalle aralarında bile mev- mi en sakar bir oyun oynuyor H eye-
cud olduğu, eski bir pantolon kesilerek Y ? Yoksa yorgunlukta mı? 

k h h. b' candan mı . ah 1 kısaltılınca baş a emen ıç ır mal- t b . Bir dişin bıraz r t .ız o • 
zemeye IUzum göstermediği, "gol" r:aS:Xnbil~ .vücudun o hassas m kınasın 
yapmak, yani "yenmek" zevkini der- de ne umulmaz aksaklrklar y~par 1 
hal tatmin ettıği, kalabalıkla oynan- Kahkahalarla güldüğümüz zaman· 
dıgw ı, oyuncu ve seyirci bakımından G"nl e sıfırın altın· lar da oluyor: u ır sa 
doksan dakikalık sürekli bir heyecan da bir soğukta donmuş olan çay , k. 
verdiği, her kiseye elverişli olduğu i- bahtan beri maruz bulunduğhu sıc\: 
çin kendine büyük bir taraftar kalaba- tan gevşemiş, bir patipaj sa .:a,sı gı .. 

1 

lığı temin etmiştir. vızır vızır kayıyor. Bir pas, zen ~ç 
· · "hl · · 01 99 7 5 w .. .. d onlarla şakalaıpr gı· 

"Bızdekı spor kulu erının /O , ayagın onun en, h'b· 
i bu sebeblerle birer futbol kulübüdür. bi geçip giderken bu ayakl~rıdn ~ 

1
r 

b bl 1 
. • b" r yere gon erıyo .. 

ve spor seyircisi de gene bu se e er e, l lerıni de bırer ıre k}afilıyo· 
f tık h f 

·mtn sonlarına ya :ı 
utbol seyircisidir. a tayı ldukça tıkış· 

"Hadiseyi böyle müşahede etmcH j ruz: Ankara İstanbulu o uhaciminin 
yiz. Fakat "iyi mi, fena mı?,, Tarafım tırıyor. Ankara ıncrkoı; 111 

Ankara· 1 
Ve Ankaranın hücumları arasında o· 

yunun yarısı bitiyor. 
Bu haftayim hakkında mütaleamız 

şu olabilir: İstanbul takımındaki usta 
oyuncular iyi paslaşmışlar, ankaralılar 
teknige teknikle fakat daha çok ener
ji ile mukabele etmişlerdir. Aynı ener· 
jiyi ikinci haftayimde de gösterebilir
lerse kendilerinden muvaffakiyet bek· 
lenebilir. 

Bu netice seyircilere sükunet ver· 

••• 
İkinci haftaym başlıyor. 

- Ne olacak? Ne dersiniz ? 
Fakat, ikinci hahayının başından 

ııonuna kadar tetanbul takımı b.lkim • 
dir. İstanbul oyuncıılarından sol açık, 
sol iç, sağ açık, merkez müdafii ıürat
li yer değiştirmelerle karşılarındaki. 
leri her an biraz daha yıpratmaktadır
lar. 

Ankara muhacimlerile muavinleri a
rasında yorgunluktan mütcvellid bir 
ayrılışma her dakika biraz daha vu
zuhla göze çarpmaktadır. 

Bu vaziyet Ankara için tehlikelidir. 
Nitekim gol sayısı artıyor, İstanbul 
bir gol daha yapıyor. 

İstanbul - 2 
Ankara-· l 
Yirmi beşinci dakikayı böylece bu

luyoruz; Ankarnın da hücumlarına, 

uzaktan yakından şiltlerine şahid ola· 
rak. 

Yirmi beşinci dakikada İstanbul bir 
gol daha yapıyor. 

İstanbul - 3 
Ankara - 1 
Ve netice değifffieden oyun bıtıyor. 

••• 
Bu netice dünkü müsabakanın tabii 

denilebilecek neticeaidir. İstanbul ta· 
kımı galibiyeti hak etmittir. Bunda 
taliin hiç bir tesiri aranılamaz. 

Ankara takımı bütiln enerji serma· 
yesini birinci devrede tüketmişti. İkin· 
ci devredeki insicamsızlığı ancak buna 
atfedebiliriz. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, İstan· 
bul takımı kuvvetini tasarrufla kul
lanmı~tır, daha iyi paalaşmııtır. Kar· 
şısındaki takımı yormağa muvaffak 
olmuştur. 

Bu günkü müsabakayı da seyrettik· 
ten sonra İstanbul ve Ankara fotbolu 
arasındaki farklar hakkında daha sa· 
lahiyctle mü talca yürütebileceğiz.N .B. 

Bugiinkü maç 
Bolge futbol ajanlığından: 

Bugun İstanbul muhtelitiyle yapıla· 
c k maç için evelce davet edilmiş olan 
porcularla Gençler birhğinden İhsan 

ve Munürün de saat 13.30 da Şehir ata· 
dmda bulunmaları rica olunur. 

Güneş kulübünde birçay 
Ankara Glineş, kendisiyle birle

şen Ankaraspor kulübü mensublarına 
dün akşam ıaat yırmide kulilb loka
linde bir çay vermiştir. 

Çayda güneşliler ve Ankaraspor
luların biribirleriyle tanışmaları he· 
yecanh ve candan olmuş; bundan 
sonra aynı isim ile çalışacak genç 
sporcularla idarecileri geç vakte ka
dar bir arada gilzcl vakit geçirmişler
dir. Çayın en ıamimt bir anında İs
tanbul muhteliti de lokale ıclmiıler 
ve bir mUddet kalmıtlardar. 

Trak vapurunun denize indirilme töreninde bulunanlar 

Trak vapuru 

denize inerken 
Devlet deniz yolları idaresi tarafın

dan Krup fabrikalarına sipariş edilen 
Trak vapurunun Kil'de Kirmanya 
Verft tezgahlarından denize indirildi
ğini yazmıştık. Bu denize indirme tö
reninde deniz müsteşarı B Sadullah 
Güney ve diğer bir çok türkler hazır 
bulunmuşlardır. 

lı.lmanya hususi muhabirimiz bu va
purların denize indirilmesi töreni es
nasında çcktiğ resimleri gazetemize 
göndermiştir. Yukarıya törene aid biı 
resmi koyuyoruz. Diğer resimler ye -
dinci sayfadadır. 

Geminin denize indirilmesı merasi· 
mini Bertin büyük elçimiz Bay Hamdi 
Apak'ın refikası açmıştır. 

. Trak gemis Marmara havzasında iş
lıyecek olan üç gemimizden birincisi
dir. 

Ya/ovada 

Otel Termal 
Yalova açıldı 

Otelin ilk sayın 
misafiri Atatürk 

( Ba§ı ı inci sayfada) • 

Otelin ilk misafirleri, Türkiye Re· 
iaicumhuru Atatürk, Başbakan ~
m Bayar, Dahiliye Bakanı Şükrü 
Kaya, Üçüncü Genel Müfettiş Tahsin 
Uzer, İstanbul Valisi Muhiddin Üs
tündağ, Yalova Kaymakamı Hüseyin 
Erkin, Saylavlardan Profesör Neşet 
Ömer, Şakir Ahmed, Ziya, Naki, Sa
lih Bozuk, Ali Kılıç, İsmail Müştak 
Mayakon, Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumu İdare Meclisi azasından Ka· 
valalı İsmail Hakkı olmuşlardır. 

Otel bugünden itibaren umuma a. 
çıktır. Otel güzeldir, ferahlıdır, kon
forludur, su tedavisine aid alat ve 
teçhizat mükemmeldir. Bütün bu gü
z~.llikleriyle beraber şıktır. Açılış gü
nu akşamı iyi bir müzik ve güzide 
davetliler oteli şenlendirmişlerdir. 

Küçük Dış Haberler 

X Londra - Bir Londra ekspres tre
niyle boş bir tren Bedford'un 6 kilo
metre şimalinde çarpışnuşlardır. Bir 
kişi ölmüş ve 25 kışi yaralanmıştır. 

X Tokyo - Dommei ajansının bil
dirdiğine gı)t: 75 japon tıovyet toprak
larında mevkuf bulundurulmaktadır. 

XAmman - Ürdün ve Suud hükü· 
metleri, 21 şubatta meriyete girecek 
olan bir iyi komşuluk muahedesi imza 
etmişlerdir • 

?< Viyana - Yukarı Avusturyada 
kaın Steyer hapishanesi civarında bir 
patlayıcı maddeler deposu ile mühim 
miktarda nazi propagandası için malze
me keşfedilmiştir. 

X Vaıington - 15 son teşrinden 15 
son kanuna kadar işsiz amelenin mikta
rı 520 bin artmı,tır. 1920 senesinden
berl hiç bir ay işsizlerin sayısı bu kadar 
artmamıştır. 

XPariı, - Müteharrik resimleri ilk 
yapan Emil Gohl bir haıtahade 90 ya
şında büyük bir sefalet içinde ölmüş
tür. 

XVarfova - Kereste ihraç edilen 
dokuz memleketin elli delegesi bu hu· 
suataki beynelmilel mukaveleye istina
den yıllık kongre.sini burada yapmıştır. 

X Londra - Eski başbakan B. Bald
vin'in Vura Terşayr'daki evine hırsız
lar &irerek bir çok eıya qır.mıJlaı;:dır. 

T rak vapuru tezgahta 

"Düşman kim, ve hangi,, 
"milletten olursa,, 

''olsun bence birdir: 
"Taarruza devam d . . ' e ınız .,, 
(Başı 1 inci sayfada). ı mişti. Mustafa Kemal bu franıızı o 

f
. · b' h d B h padişahlar köşkünün bir salonunda 

sa ırı ır anım var ı. u anım ·v· . . 
M t f K 1

" b'' .. k b" ·· kr. kabul ettıgı bır sırada ben de dığer 
us a a ema ın uyu ır su unet • ti d. w. . d .. k bazı vatandaşlarla beraber hazır bu· 

ve emnıye e ver ıgı emır en ur • ·· 'b' h k b' 
1 

lunuyordum. Claud Farrcre Mustafa 
muş -gı ı ay ıran ır ses e: ,. . . 

" p d d' B ba . • 1 Kemal ın huzuruna çıkıp, ellerını ta· 
- aşam, e ı , u sıt emır e . .. .. 

k
. e ka ta · d' w. . . zımle tutar tutmaz turkun asalet ve 
ım rşı arruz emrı ver ıgınızı . . • . . 

d 
.. ·· •· , B'' , b' . fazıletıle beraber şahametını de bır 
uşunuyor musunuz . oy.e ır emrı . . .. .. . . . .. . 

nasıl verebilirsini ? çıft mavı gozun derınhğınde butUn 

M Staf K l
z "ki'. "t' füsun ve cazibesiyle gördü ve bir şey 

u a ema aynı su un ve ı ı- " dallc: soylemeye kendinde takat bulamadan 

"- Hanımefendi 1 heyecana kapıl
maya lüzum yok. Yerinize oturunuz. 
hanımlığınızı muhafaza ediniz 1 .. 

Hulasa Mustafa Kemal'in emri, 
general Ali Fuad tarafından ifa edil
di ve malfim olduğu üzere düşman 

mağlub edilerek İzmit kurtarıldı.,, 

lzmiıin ink·iltil' tarihine dair 
diğer bir ıeık·ik 

Belediye reisi Kemal Öz bundan 
sonra İzmit ,ehrinin inkılab tarihine 
aid diğer bir menkıbesini şu suretle 
anlattı: 

"- İzmit, düşman itsilisından bu 
tarzda kurtarıldıktan bir müddet son
ra Mustafa Kemal lzmite gelmiş; bir 
zamanlar Sultan Azizin yılda birkaç 
gün keyif ve safa sürmek için devlet 
hazinesinden avuçlar dolusu para sar
federek yaptırdığı ve bugün cumhu
riyet rejiminin hakiki sahibine; yani 
millete iade ettiği şimdiki hükümet 
konağı olan köşke yerleşmi§tİ. O ta
rihlerde meşhur sanılan ve en sonun
da şöhreti gibi seciyesi de ne olduğu 
anlaşılan bir franıız muharrir ve ro
mancı11 Claude Farr~re, Muıtafa Ke
mali görmek iftlyakjpı hmit'e &d· 

dizleri çözülerek yere çöktü ve ba· 
yıldı. Mustafa Kemal derhal bu bayı• 
lan adamı tedavi ettirdi. Claude Far• 
rere kendine geldikten sonra bir müd· 
det Mustafa Kemal'in yanında kaldı. 
İlk söze Claude Farr~re başladı: 

••- Beni mazur görünüz. Ben bu· 
raya bir şair ilhamiyle ve bir muhar· 
rir hissi ile gelmek iıterken bana bir 
takım siyasi vazifeler vermek istiyen· 
ler oldu. Şaşkınlığım, baygınlığım 
bundan mütevcll iddir. Sizin karşını
za siyasi bir rol oynamak kasdiyle 
çıkmışken, sizi görür görmez bayıl• 
dım.,, 

Mustafa Kemal, henüz kendisini 
ve giriştiği inkılabın ciddiyet ve aza· 
metini anlamış olanların siyasi aleti• 
olmak üzere gönderdikleri bu zaval· 
lıyı teselli ederek geriye gönderdi." 

İzmit belediye reisi hitabesini şu 
sözlerle bitirdi: 

"- Vatandaşl .. r bu hatırayı dinle· 
yiniz: Şimdi sıze Mustafa Kemal'in 
o gün padişahlar taraçasından bütün 
halka ve millete söylemiş olduğu nut• 
ku, bu mesud ve "Iluvaffak gününüz· 
de tekrar okumanızı tavıiyc ede• 
rim ... • 1. M. Mayakon 
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Ormanlar bittiği 
(Başı J inci sayfada). 

de elverişli idi. 
Garba doğru akm eden çiftçiler, 

kendilerine büyük vaidlerde bulunan 
bakir topraklarda hiç bir zahmet çek
meden faaliyete geçebildiler. Toprak 
çok kuvvetli olduğu için, verimi yıl
danyıla artıyordu. Avrupadan ·göç e
denler, eski yurdlarında gösterdikle
ri ihtimamı burada göstermek ihtiya
cını hissetmiyorlardı. 

Garbta ve sair yerlerde, mesela, 
şimaldeki göllerin etrafında ve gar
bındaki sahalarda bulunan orman
lar uluorta baltalanmağa başladı. O 
tarihlerde bunu yapanlar, ormanların 
yok edilmesiyle alakalı olan yeraltı 

su sathının alçalacağım, yağmurların 
azalacağını, otlu ve köklerle tesbit 
edilemiyen toprakların mütemadiyen 
sürüklenip ~ideceğini, ve bütün bu 
tehlikeleri hiç düşünmiyorlardr. 

Orman yangınları bugün bile hala 
mevcud ağaçları harab etmektedir. 
Bunun önüne geçmek için hiç bir şe
ye teşebbüs edilmemiştir. 

Laypsigl: tarih bilginlerinden 
Karl Lampr.!cht, pek haklı olarak da
ha 1906 da şunları yazıyordu: 

"Hiç bir millet kendi memle
ketini tahrib etmek için amerikalrlar 
kadar kalbsiz hareket etmemiştir. A
merikalılar, tabiatin sihrini mahvet
tikleri yurdlarında tam bir kültür 
memleketi cazibesini tekrar iade edin 
ceye kadar uzun yıllar geçecektir.,, 

Nihayet, uzun yıllar geçti. Bu 
müddet zarfında, zirai vaziyet, önce
leri çiftçilere faydalar temin etti. Son 
suz ve tükenmez bir kudrette sandan 
memleketler tasavvur edilemiyecek 
ölçüde, ziraat mahsulü, hayvan ve o
dun verdi. 

Avrupanm, mütemadiyen ziraat 
mahsulü taleb etmesi Birleşik Ame
rikanın gerek ziraat sahalarını gerek 
bu sahaların verimini büyük ölçüde 
genişletti. Cihan harbr esnasında sulh 
ve sükununu kaybetmiş olan Avrupa
nm iaşe ihtiyacı aklın ve havsalanın 
alamıyacağı bir ölçüyü buldu. Daha 
1915 de, Birleşik Amerikanın buğday 
mahsuıü normal verimin iki misline 
yükseldi. Meralar sürülerek tarlaya 
çevrildi. Yerliler, ana yurdlarından 
ayrılmak zorunda kaldılar. 

Cihan harbından sonra da, daha 
uzun müddet buğday, arpa, yün, pa
muk, talebi devam etti. Birleşik Ame
rika bütün bu talebleri yerine getir
mekte güçlük çekmiyordu. 

Ancak, çok geçmeden vaziyet de
ğişti. Harb sonrasının tezahürleri, Av 
rupada, ekonomik izmihlaller, mali 
çöküntüler, enflasyonlar, deflasyon
lar yarattı. Bu hadiseler, Birleşik A
merikaya tesirini göstermekte gecik. 
medi. Netekim, Birleşik Amerika da 
yava~ yavaş dünyanın ekonomi buhr 
ranına sürüklenmeğe, mal ve eşya 
aürümü aksamağa başladı. 

Fakir düşen Avrupa, açlıktan ö
lürken, sırf fiatları korumak maksa
diyle, mikdarını ölçmeğe imkan ol
mıyan yığınlarla buğdayı yakmak la
zrmgeldi. Ancak, bakim olan tabiat de 
lafa kal'J1ınca, şimali Amerikadaki 
köylünün sıkıntısı artmağa başladı. 

Yağmurla güneş kudreti ve kuvvetini 
esirgemediği müddetçe, her şey yo
lunda gidiyordu. Fakat çok geçme -
den, bol yağmurlu yılları kuraklık ta
kib etti. Aylarca, bir damla bile yağ
mur yağmıyordu; şimaldeki bölgeler
de gölgedeki ısı 40-50 dereceye yük
seldi. Arazi kavruldu; toprak kara 
bir toz halini aldı. Coşkun fırtınalar, 
toz olan toprağı kaldırıp uzaktaki 
bölgelere savurdu ve çayırlarla tarla
ları kalın bir toz tabakasiyle kapladı. 
Norddakota hükümetinde 1936 da 
buğday mahsulünün üçte ikisi mahv 
oldu ki, yalnız bu zarar yarım milyar 
dolar demekti. 

Garbın büyük meralarında da fe
laket hüküm sürmeğe başladı. Yüz 
binlerce sığır hayvanı açlıktan ölü
yordu; güneşin harareti onların gıda
larını yakıp kavuruyordu; zayıf düş
müş hayvanlar yığın halinde Şikago 
ve Kansas mezbahalarına getiriliyor
du, yahut otlak imkanları olan saha
lara götürülüyordu. 

1936 da ziraat yapılan bölgede, i
ki milyon çiftçi artık kuruyup kav. 
rulmuş topraklar üstünde bütün bir 
ömür sarfederck meydana getirdikle
ri eserin harabesini seyrediyordu. 

Resmi makamlar, hadiseye " milli 
bir felaket,, demekten artık çekinmi
yorlardı. Şunu da unutmamalı ki, 936 
yılı ilk kuraklığın olduğu yıl değil
di; ondan önceki üç yıl içinde ekin
ler zayıf düşmüştü. Sıcak dalgalariy
le toz fırtınaları memleketi kaplamış 
ve bu arada bilhassa Misisipi vadisi 
en ziyade müteessir olmuştur. 

1933 de hükümet almış olduğu ted
birlerle zorlukları ortadan kaldırma -
ğa teşebbüs etmişti. Cumhur Başkam 
Ruzvelt fazla istihsalin önüne geç
mek maksadiyle buğday ekim saha
sını yarıyarıya tahdid etti. İşlenmi
yen tarlalar için hükümet çiftçiye 
tazminat verdi. Fakat, bu ikaza bütün 
çiftçiler aldırış etmediler. 

Sıkıntıyı hafifletmek için, hayvan 

Bir zamanlar mamur ağaçlı bir ülke olan bu yerler .. 

••. Ağaçlar kesilince kuraklık }'Üzünden kumlar altında keılmıştı. 

yetiştirilen bölgelerdeki 204,000 aile
ye para yardımında bulunmak lazım. 
geldi. Vaşingtondaki ziraat bakanlı
ğına müracaat edenlerin sayısı her 
hafta bir parça daha artıyordu. Sıcak 
dalgalarından en ziyade müteessir o
lan yerler, şimaldeki göllerle cenub 
kıyıları arasındaki bölgelerdi. 

Bugün yalnız göller bölgesinde 
26,000 çiftçi, 11 milyon hektarlık tar
lalariyle birlikte yurdlarını terket
mek mecburiyetinde bulunuyor. Bir
leşik Amerikanın resmi istatistikleri, 
2,600,000 hektarlık bir arazi işliyen 

50,000 çiftçinin yardıma muhtaç bir 
halde olduklarını göstermektedir. Bu
ralarda alman mahsul çiftçinin ken
di ihtiyaçlarım bile tatmin etmekten 
uzaktır. 

Bugün artık ıssız bir çöl halini al
mış olan meralar, tekrar ormanlaştı
rılarak eski vaziyetlerine irca edile
cektir. 

Memleketin cenub şarkındaki tü
tün ve pamuk ekilen sahalarda da 
vaziyet berbaddır. 4,1 milyon hektar. 
lık bir sahada çalışan 122,700 çiftçi 
göçetmek zorunda kalmıştır. Göller 
bölgesinde ve gat h kıyıların ::laki sa
halarda 1,3 milyon hektarlık tarlanın 
ıslaha muhtaç bir halde olduğu söy
lenmektedir. 

Hasılı bugün, Birleşik Amerika
nın, muzayaka ve sefalete yuvarlan
mamış hiç bir ekonomik sahası kal
mamış gibidir. Birleşik Amerika hü
kümetinin bugün artık verimsiz dam
gasını bastığı tarlalar bir arada he
sab edilecek olursa, bu hesabın neti
cesinde elde edilecek.saha Prusya ka
dar büyüktür; resmi istatistikler, ar
tık işe yaramıyan tarlaları, 301,000 
kilometre kare olarak tesbit etmekte
dir. Hatta 1936 yılında bu mikdarm 
400,000 kilometre kareye varmış oldu
ğu iddia edilmektedir. 

Hükümet, nihayet müdahaleye ka -
rar vermiş, çöl ve kuraklıkla mücadele 
etmek üzere bir sürü organizasyonlar 
meydana getirilmiştir. 

1931 de, Ziraat Bakanı Hyde, verim
siz sahalrm boşaltılmasını istemiş, fa
kat onun bu fikrine yanaşan olmamış
tı. Ancak, o tarihden beri de parla
mento ziraat meselesile meşgul ol
maktan geri durmamı§tır. 

Önümüzdeki yıllar içinde iki büyük 
mesele halledilmiş olacaktır: Bunlar
dan biri, felakete maruz kalmış olan 
bölgelerdeki çiftçileri başka bir yere 
göç ettirmek; diğeri de, şimali Ame
rikadaki şartlara göre büyük şehirle -
rin etraflarında iskan bölgeleri mey
dana getirmek. Bu münasebetle, Birle 
şik Amerikada, ilk defa olarak, devlet, 

ziraate tahsis edilecek olan sahaların 
sınırlarını tesbit ve gene ilk defa olan 
iskan bölgelerini tayin edecektir. 

İskan komisyonu ilk önce 3,6 mil -
yon hektarlık arazi satın alacaktır. 

Birleşik Amerikanın 138 muhtelif ye
rinde yeni projelerin tatbikine geçile
cek ve buralarda, esas itibarile en çok 
yoksul çiftçiler çalıştırılacaktır. Ye • 
niden ağa~ dikilerek orman yetiştiril
mekte, mer'alık yerlere sulama tesis
leri yapılmakta, barajlar kurulmakta, 
kanallar açılmakta, türlü türlü otlar 
ekilip tecrübeler yapılmakta, hasılı, 
çölün genişlememesi için uğraşılmak
tadır. 

Göç eden her çiftçiye, terkettiği bir 
hel•tarlık toprağa mukabil 25 dolar 
tazminat verilmektedir. Yeni bir yurd 
seçmek hususunda diledikleri gibi ha
reket etmekte serbest bırakılmaktadır
lar 

Tabiat kanunlarına yüz yıl riayet 
etmemenin cezasından sonra artık u -
yanma devresi başlamıştır.' Birleşik 
Amerika büyük plana tabi tutulmak -
tadır. 

1933/ 36 yıllarının afetleri, 6 milyon 
insanın yaşadığı bölgelerin terfihi için 
470 milyon dolar harcanmasını icabet
tirdi. Şimdi, planla, proje ile kurak
lığın, kum fırtınalarının önüne geçil
meğe uğraşılıyor. Ormanları baltala
yan milletlerin akıbetleri, daima Bir -
leşik Amerikadakinin aynı olacaktır 1 

Prens pol ve karısı 

Avusturyaya gidiyorlar 
Atina, 22 (A.A.) - Veliaht Pol ve 

Prenses Frederik vapurla İtalyaya git
mişlerdir. Oradan Avusturyaya gide
ceklerdir. Kıral, hanedan azası, B. Me
taksas, hilkümet erkanı ve kordiploma
tik vapurda kendilerini uğurlamışlar
dır. 

Kolayllk-Şıklık 
Her t•yden evvel kolıyhgı er~ 

yan apor meralthıı Bayanlar, oftlar 
için yepılmı1 olan bu nnlOr- kO · 
lotlerı giyerek 'ıklı!lı do ıımln •1· 
mlf olurler. Hulutu lncılllr Vli 
cudun lenooObOnO dOıoltlr ve e n 
••did hareketlerde bile kıt'lyyen 
kaymH 

Fiyatı, 7 1/2 llrıdın ltıbaren. 

Satı' yeri yalnız ı 

Çocuk ilôvemizde 
Yapıştırma bilmecemizi doğru halleden 

çocuklar1n . 
Bilmeceyi doğru halledip bireT 

kart kazananlar 
Suşehri Cumhuriyet ilk okulundan K. 
Atala~, Ankara Ulus okulundan 873 Ni
gehban, İstanbul Topkapı 34 üncü ilk o
kulundan 281 Mehmed Ali, Konya Yeni
kitabevi seyyar gazeteci Mehmed, Anka
ra kız lisesinden 775 Şükran Selen, Adı
yaman Ziraat mektebi teknisiyeni Nazım 
oğlu Sevinç, Ankara Atatürk ilk okulun
dan 535 Ü. Bağaç, Trabzon Ziraat banka
sı karşısmda Çarşı aralıgı 6 No. da Ke
mal Ankara kız lisesi dokuzuncu sınıfta 
Niliıfer Akba, Ankara Gazi lisesinden 
766 Memduh, Ankara Atatürk ilk oku
lundan Kemal, Ankara itfaiye meydanı 
Ilga;ı: sokak 15 de Faruk, Konya Selimi
yc mahallesi 14 No. da Nuriye, Erzurum 
Aşkale kazası ilk okulu beşinci sınıfından 
Suad Altuğ, Konya erkek orta okulundaıı 
729 Özgenler, Giresun Keşap ııahiyesin
de bakkal Ali Dönmez, Adıyaman Yeni
yol ilk okulundan Alptekin !çöz, M. Ke
malpaşa Develi kavağı kamunu ilk oku
lundın Yusuf Gün, Ankara İsmetpaşa 
enstitüsünden 411 Müyesser, Adıyaman 
Yeniyol ilk okulundan Lütfiye Necdet, 
İstanbul Fatih DarÜ§şafaka 7 inci sını
fından 279 Nejad, Ankara İnönü ilk oku
lundan Neriman Ü nan. 

Bilmeceyi doğru halledipte 
ikramiye kazanamıyanlar 
Ankara İltekin Hk okulundan 719 

Süha, Ankaıa Atatürk okulundan Lütfi
ye .Alan, Ankaıa Devrim okulundan 662 
Hasan, Ankara Devrim okulundan 665 
Hatice, Ankara sanat okulundan 246 Ne
cati, Ankara Atatürk kız okulundan 580 
Mehmed, Ankara Ulus Basımevinde mü
rettib Yaşar, Ankara İnönü okulundan 
932 Çetin Akın, Ankara Atatürk okulun-
dan 381 Ayten, Ankara Ulus okulundan 
746 Nazife, Ankara Mimar Kemal oku
lundan 484 Baki, Ankara Atatürk kız o
kulundan Nermin, Ankara birinci orta o-
kulundan 40 Halim, .Ankara Dumjupınar 
okulundan 635 Necla, lstanbul Kızıltop
rak 49 uncu ilk okuldan T. Türkuş, An
kara İnönü okulundan 92.8 Ayten, Anka
ra Etlik okulundan 117 İhsan, Ankara 
Türk maarif cemiyeti okulundan Kutluk 
Uzmay, Ankara erkek lisesinden Orhan 
Öıdogu, Atatürk erkek okulundan 402 
Nebiye, Ankara cumhuriyet okulundan 
245 Mela.bat, Ankara belediye mühendisi 
İsmail oglu Muharrem, Bursa Şeref oteli 
katibi Talat, İstanbul Bayazıd, Cumhu
riyet cad. Enfiyeci sokak l-8 de Mihri-
ban Tor, Ankara Gündoğdu mahallesi 
Gediz sokak 12 de Ayhan, Ankara Mamak 
gazdan korunma evi müdürü kızı Türkan, 
Adana Kız lisesinden 220 Hidayet, Sıvas 
erkek lisesinden 728 Rifat, Yenişehir Mi
mar Kemal okulundan 824 Mualla, An
kara erkek lisesinden 551 Mehmed, An
kara Dumlupmar okulundan Selim Göy
men, Ankara İnönü okulundan Meliha 
Kaygusuz, Cebeci Abidin paşa köşkü yo
lu 9 No. da Timuçin, Ankara Ön Cebeci 
Umay sokak 3 No. da Melahat, Konya li
sesi orta kısmmda 72 Nihal, İstanbul o
nuncu ilk okuldan 62 Rifat, Argıt han is
tasyon şefi oğlu İzzet, Ankara Mimar 
Kemal okulundan 201 Vedad, Ankara Ne
catibey ilk okulundan Ilhami, Ankara 
Cumhuriyet okulundan Cahid Katlan, An
kara Sümer mahallesi Saygı sokak 3 No. 
da Mustafa, Ankara Çankaya okulundan 
Nur Cevad, Ankara Cumhuriyet okulun
dan 303 Kemal, Ankara Nectai okulundan 
28 Cahid, Yenişehir Kazımpaşa cad. 8 de 
Nelje, Eskişehir lisesinden 1075 Kemal, 
Ankara İltekin okulundan 980 Sedad, An
kara türk musevi okulundan 643 Orhan, 
Ankara İltekin okulundan 790 Mua2ze:.:, 
Ankara Hamamönü İnci sokak 109 No. 
da Mahmud, Ankara İnönü mahallesi 
Sağlık sokak 6 da Ekrem, Yenişehir Mi
mar Kemal okulundan g.43 Faruk, İstan
bul Taksim orta okulundan 182 Hakkı 
Ankara Çocuk sarayı cad. İlhan sokak 8 
No. da Filiz, Ankara Mimar Kemal oku
lundan 1032 Meftun, Ankara birinci orta 
okulundan 518 Ali, Ankara İstiklal oku
~undan 190 Nejad, İstanbul Üsküdar, Do
gancılar cad. 125 No. da Fahameddin 
Ankara Mimar Kemal okulundan 927 
Necla, Ankara Ulus okulundan 587 Şera
feddin, Ankara Özbeyler mahallesi Ba
lum sokak 3 de Aydogan, aynı evde Cen
giz, aynı evde Kadriye, Ankara Albayrak 
okulundan 168 Melih, Ankara Hamamö
nü Bakılar sokak 23 No. da Feridun An
kara ikinci orta okulundan 649 Şa;este 
Yenişehir Meşrutiyet cad. 17 de Nazım' 
Ankara İsmet İnönü okulundan Sevi~ 
Tenrel, Aınkara Mimar sinan cad. 8 No. 
da Safiye, Ankara Devrim okulundan 
460 Rıfkı, Yenişehir Mimar Kemal oku
lundan 863 Adnan, Cebeci Sryasal bilgi
ler okulu civarı Yazgan sokağında Sedad 
Çelgin, Ankara Mimar Kemal okulundan 

isimleri 
şefi oğlu Edip, Beyşehir C.H.P. başkanı 
kızı At;iye, İstanbul kız lisesinden Mu
zaffer, Yeşkilaydm, Ankara İnönü ilk 
okulundan sınıf 3 de Ayten, Çorlu ilk o
kulundan 442 Sabiha Çetin, Maraş orta 
okulundan 55 Mehmed Deligönül, Nev
şehir Cumhuriyet ilk okulundan 428 Mus
tafa, Bolu Feyzi cumhuriyet ilk okulun
dan 279 Faik, Ankara İltekin okulundan 
628 Begüm, İzmir Bayraklı ilk okulun
dan 385 Turgud Çatalkaya, İskeçe ilk 
okulundan 6 No. lu Süleyman Özer, Kırk
lareli Tevfik Fikret ilk okulundan 354 
Doğan Erbuğ, Ankara Devrim okulun
dan 141 Bekir, Ankara Sakarya mahalle
si Armagan sokak 8 de Necati, Ankara 
Cumhuriyet okulundan 126 Halide, An
kara Hamamönü ilk okulundan Selma, 
Ankara erkek lisesinden 1221 Sıtkı, An
kara Sakarya mahalle:oi Armağan sokak 
8 de Necati, Anı..,.ra Atatürk erkek oku
lundan 90 Emel, Ankara Cumhuriyet oku
lundan 557 Sacide, Eskişehir Selanik cad. 
26-1 No. da apartımanda Feyha Pekcan, 
Cebeci Mülkiye okulu arkası 41 No. da 
Sema, Ankara İltekin okulundan 221 Sa
biha, Ankara Mukaddem mahallesi 7A da 
Melahat, Ankara Ulus okulundan Emin 
Ket, Ankara İsmetpaşa mahallesi Çaldağ 
sokağında Yüksel Asal, Ankara kız lise
sinden 15 Saime Ersoy, Ankara kız lise
sinde 2A da Türkan Tınaz, Ankara İlte
kin okulundan 348 Şeref, Ankara Işıklar 
cad. Necati okulu SJrasında 14 No. da Ay
dın, Ankara birinci orta okulundan Hüsa
mettin, Gazi istasyonu Onuncu yıl yatı 
okulundan 156 Nevzad, Ankara İsmet İ
nönü okulundan 608 Musa, Ankara Dum
lupınar okulundan 313 Naci, A.nkara Ne
cati okulundan 646 Muzaffer. 

lstanbul borsası 
22 - 1- 1938 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 625.- 630.-
.1.>olar 123.- 126.-
Frank 78.- 85.-
Liret 99.- 105.-
Belç. frangı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İs. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çe11.. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

628.75 
0.7940 

23.995 
15.1045 
4.7030 

86.9184 
3.44 

63.6182 
1.4264 

22.6525 
4.2083 

13.6780 
1.9742 
4.1940 
3.9930 

106.4015 
34.3140 
2.7325 
23.735 
3.085 

629.-
0.7937 

23.985 
15.0985 
4.7010 

86.8840 
3.43875 

63.5930 
1.4258 

22.6438 
4.2066 

13.6725 
1.9733 
4.1925 
3.99444 

106.3593 
34.30 

2.7312 
23.745 

3.0840 

ESHAM VE TAHVİLAT. 
Açılış Kapanış 

1933 türk borcu I 

II 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

Sıvas - Erzurum 
hattı İs. I 

Anadolu D.Y. 
% 60 H.S. 

Mümessil 

19.- 19.-
(Vadeli) 

19.- 19.-
(Vadeli) 

98.50 98.50 

95.- 95.-

23.75 23.75 
40.05 40.05 

İhale temdidi 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - 1. 14. 938 tarihinde ihalesi mu
karrer olan şehir elektrik tesisatına 
talih zuhur etmediğinden evvelki şe
rait dahilinde (20) gün temdit edil
miştir. 

2 - İhale 3. 2. 938 perşembe günü 
saat on beşte Çankırı belediye encü
meninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid proje keşif, şartna
me ve saire Ankara ve İstanbul bele
diye fen müdürlüklerindedir. 

(377/197) 1-434 

Bina i1avesi 

Kars Nafia Direktörlüğünden 

1 - Iğdırda yapılmakta olan hükü
met konağının 15000 ve 4000 liraki ce
man 19000 liralık inşaatına ilaveten 
mezkfir inşaatın bakiyesi olan 17318,01 
liralık bir kısım in~aatı da kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24-1-938 tarihine müsa 
dif pazartesi gilnü saat 15 de Kars na
fia müdürlüğünde toplanacak eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1336 lira 
35 kuruştur. 

linde Kars nafia müdürlüğünden 
lecektir. 

5 - İstekli olanlar teklif nıek 
riyle beraber teminat mektub ve 
buzlarını, nafia vekaletinden alnıI~ 
duklan yapı ehliyet vesikası ve ' 
ret odası kayıt, hüviyet verakasrn~.., 
hürlü bir zarfa ko9arak yukarıda yr

lı saatten bir saat evveline kadat uf 
misyon reisliğine makbuz mukab 
de teslim etmeleri veya posta ile 
dermeleri. 

6 - Postada geçiken teklif nıe 
lan komisyonca nazarı itibare alı 
yacaktır. İlk talibine ihale edile 
tir. (124/69 ) ı-1 

Bina yaptırılacak 

Urfa Nafıa Direktörlüğünden 1 

Urfa vilayetinin cenub hududu 
rinde Babahat ve Harapnas mev 
rinde yeniden inşa edilecek olan i 
det gümrük muhafaza takım mer 
binası "43196,, lira "84" kuruş be 
keşif üzerinden kapalı zarf usuli 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 24-1-938 tarihine 
sadif pazartesi günü saat 15 de t1 
nafia müdürlüğü odasında toplana 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid evrakı fenniye: pıt! 
je, mukavelename projesi, ektil~ 
şartnamesi, fenni şartname, hülasa ırA 
fiye, bayındırlık işleri genel şartnaısı' 
sinden ibarettir. 

3 - İki binanın muvakkat terni°' 
miktarı "3239" lira "72" kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektublar~ 
aş:ağıdaki evrakı bağlamaları şarttı!• 

A - Yukarıda miktarı yazılı tf' 
minat akçesinin malsandığına ya"I 
rıldığma dair sandık makbuzu vef' 
muteber bir bankadan alınacak te' 
minat mektubu. 

B - Teklif sahiblerine nafia "" 
kaletinden verilmiş asgar1 otuz bİI 
liralık ehliyet vesikası veya ınıı· 

saddak sureti. 
C - Teklif sahihlerinin meni~ 

oldukları ticaret odasından aldık1" 
rı 937 senesine aid vesika veya ı:oıı' 
saddak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis vef 
fen memuru olması veya bunlarcıaf 
birinin bu işin mesuliyeti fenniyetl 
ni deruhte edeceğine dair alaca&• 
teahhüd senedi. 

5 :..._ İsteklilerin arttırma ve eksil~ 
me kanununun umuml hükümleri11" 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair~ 
lan maddeleri ve eksiltme p.rtn~ 
ahkruruna ve yukarıdaki yazılı madd,-. 
lerin icabatma riayet eylemeleri ,att' 
trr, 

Aksi halde hiç bir mazeret kabul I' 
dilmez. 

6 - İstekliler bu işe aid evrakı fetr 
niyeyi ve şartnameleri Urfa nafia ı:oi1-
dürlüğünden istiyerek görebitlrler. f 

7 - Posta ile gönderilecek tekli 
mektublarınm ihale saatinden bir ,.. 
at evveline kadar eksiltme komisyorııl" 
na varması şarttır. Postada vuku bul" 
cak gecikmelerden dolayı komisyoıl 
mesuliyet kabul etmez. 

(98/73) 1--;-193 

Garaj santrah 
yaptırılacak 

l:mn.ir Belediyesinden : 

36, 39 sayılı adalarda heyeti utrı11" 
miyesi ikiyüz ellibin liraya olup buse
nei maliye içinde vahidi fiyat cet..,e" 
line tevfikan yirmi beş bin liralı~ 
kısmı yaptırılacak garaj santralı if 
8-2.1938 salı günü saat on altıda 2490 

sayılı kanunun maddei mahsusasıfl.1 

tevfikan kapalı zarflı eksiltme ile ~ 
hale edilecektit. Keşif şartnamele l 
mezkur 2490 sayılı kanunun madde 

·ı ·rı· mahsusasına binaen bedeli mukabı ı 
de başmühendislikten tedarik edilir· 
İştirak için bin sekiz yüz yetmiş bel 
liralık muvakkat teminat makbuıu 
veya Banka teminat mektubu ile sÖY
lenen günde saat onbeşe kadar rnek• 
tuplar encümence kabul olunur. 

1-439 

Eskişehir : 
Elektrik Türk Anoninı 

Şirketi Direktörliiğiimlcn 

Şirketimizin münhal bu
lunan elektrik ve makiııe 
mühendisliğine talip olan
ların diploma ve sair evra
kı miishitelerinin sureti 
musaddakası ve bir adet 
fotoğraflarına ilişik teklif 
mcktuplariyle direktörlii
ğiimüze miiracaat cylemc
Jeri liizumu ilan olunur. 
1-403 DirektörJii~ 

Türkan Kaldaş, Ankara Devrim okulun
dan 255 Saika, Ankara türk Maarif cem
iyeti okulundan Halim Başak, Ankara 
Cebeci cad. 16 No. da Ahmed, Ankara 
Hatuniye mahallesi Y eni;ıar cad. 41 de 
Salih, Ankara erkek lisesinden 745 Ali 
Haydarpaşa prevantoryoınunda Semih 
Gökay, Ankara ikinci orta okulundan 
Münevver, Ankara Atatı.irk okulundan 
2~~ Hatice, Ankara erkek lisesinden 1. 
Yuceer, Ankara erkek lisesinden 1377 
Nevzad, Ankara birinci orta okulundan 
1659 Nasır, Ankara birinci orta okulun
dan 109 Kemal, Gördes ilk okulundan 
Perizad Olcay, İstanbul Eyip 36 ıncı ilk 
o~.ulunda öğretmen Hikmet eliyle Erel 
Tuner, Ergani madeni ilk okulundan 239 
Nebahat, lstanbul Nışantaş 52 inci ilk o
kulundan 358 Nimet, Amasya Pilevne ilk 
okulundan 77 Naim Saraçoğlu, Istanbul 
kuleli stiel lisesi sınıf 9-3 de 674 Hilmi 
Haktanır, Malatya emniyet direktörü kı
zı Semiha Sayar, Samsun orta okulun
dan 396 Hayık Özgeç, Ankara türk ma
arif okulundan Münür Öğüt, Bartın is
tiklal ilk okulundan 290 Mukaddes Er
dem, Samsun lisesinden 590 Nizameddin, 
Ankara Necati ilk okulundan 1152 Kemal, 
Ankara birinci orta okulundan 569 Ha
lil, İsparta orta okulu ikinci sınıfında Ne
cati, İnebolu avukat Fethi oğlu Selçuk 
Diyarbakır istihkam taburu birinci böIU
ğünde Bascavuş Niyazi, Ankara Hacı
bayram Gazianteb sokak 25 No. da Nec
det, Ankara Cebeci Ergenler sokak 7 N o. 
da Orhan, Ankara Cebeci Ergenler sokak 
9 No. da tiınid, Bafra orta okulundan 154 
Tarık, Silivri ikinci okulundan Tulga Er
tan, Ankara İnönü okulundan 1203 Salim 
Ankara Cebecide Güleren Eren Ankar~ 
ikinci orta okulundan 247 Memduh İne
bolu Karadeniz okulundan Kaınura~ Ka
ramanlı, Kayseri lisesinden 308 Turan 
Ankara ikinci orta okulundan 598 Ner~ 
min, Ankara Keçiören cad. İstiklal furu
nu yanında Türkan, Ankara erkek lise
sinden Şerefcddin, Nafıa vekaleti evrak 

4 - Plan. keşif, münakasa şartna
mesi, fenni şartname bir lira mukabtii-JJL------~-----__,.....,..__..._ __ 



Gepnlı deYlr hlklyelerl: 

Mahallede iki ölü var! 
Yazan: Vmran Nazil 

(_' _And_aç -· _· J 1 

NÖBETÇİ BCZANBLBR 
Puar : İıtanbal ecaaneal 
Puarteal . llerku ,, 
Salı Ankara .. 
Çarpmba Yeni Ye Cebeci ecaanelerl 
Perıembe : Halk ve Bakam ,, 
Cuma : Eıe ecaaneai 
Cumartesi Sebat Ye Y enltehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hercün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cwnarteal 
13.00 . 
14.45 
18.45 
21.00 

:Puar 
11.00 
u.oo 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıtlnlerinden batka 
H A L K ılnemumda herıtın halk 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme ıilnlerl: Puart .. ı ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yanım ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
tehir: 1023 • 1024. - Şehirlerara11: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havaıuı Arıza Me
murluğu: 1846. - MnaJerl Şebir Anba
rı: 3705. - Takll Telefon numaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1195. -
Samanpuan elvan: 2806, 3259. - Yeni
ıehir, Havuzbaıı Bizim tabi: 2323 -
Havui:baıı: Birlik takıl: 2335 - Çankırı 
caddeıi, Ulus takılı 1291. 

Teruel harbinden çıkan neticel$r 

iki tarafın bugünkü 
kuvvetleri ve imkGnları 
arasında bir kıyaslama 

Yazan: Jak Berte 
• 

L'Örop Novel'de 

-9-

ya yolunu kesmek maksadiyle 'Quada• 
lajara'da yığılmış olan bütün kıtalar 
bu harbe sokulmak mecburiyeti hasıl 
olduğu için, nasyonalistler tarafından 
uzun zaman bir taarruz mevzuı:bahs o
llmıyacaktır. 

10 &ünlük tereddütten sonra Teruele 
yapılan mukabil taarruz da bir batıdır. 
Naayonaliatler cumhuriyetçilerin isti• 
fade ettikleri baskm usulünden fayda· 
lanmayı hatırları.na getiremesler. Hü• 
Jdlmet ordusunun yanlarını sarmaya 
kalkııacak yerde, doğruca şehrin iize
rine yürüdüler. Bu şehir kolaylıkla 
tahkim edilmeye müsaiddir. Onu geri 
olmak iç.in nasyonalistlerin müthiş za• 
yiatı göze almaları icab eder. Fakat 
böyle bir zafer, galibi pek fena bir va• 
ziyete sokmaktan bafka bir netice ver• OTOBÜSLERİN İ 1 k ve S o n 

SEFERLBRl 

Teruel harbı, maddi ehemiyeti olan 
neticeler dogurmaya namzed olma· 
makla beraber, cumhuriyetçiler lehi· 
ne manevi bir kazançtır ve bu zafer 
cumhuriyetçilerin kuvvetleriyle nas
yonalistlerin kumanda işlerini aydın

,_ _______ .. _____ ... mez. 

Böylece, naayonaliltler stratejik e
hemiyeti olmıyan bir mevzii zabt için 
inad etmekle, yalnız manevi kıymeti o
lan bir muvaffaldyeti düşmanları lehi· 
ne hakiki bir zafer haline ıokmuılar• 
dır. lıpanyada vaziyetin bundan son
raki inkişafında şu iki imil ehemiyet
le rol oynayacaktır: hükümetçilerin 
hakikt bir 9rduya sahib oluıtarı, naa
yonaliatlerin yüksek kumanda heye• 
tindeki vahim buhran. 

Sabah Aktam !atacak mahiyettedir. İ 1 k 8 o n hale gelmittir. Teruel harbı, işte bu 
lskatçılar mahallenin yıkık çeftDCSİ 1 zim Hayriye hanıma haber salındı. ı efe r ı •fer Daha ihtililin b&flangıcında fran· değişikliği iıbat etmittir. 

&nünde toplanmışlardı. Hayriye hanım (timdi rahmetli oldu Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.oo kocular tarafından kuşatılan Teruel; C 

K 
smet ! dedile Hac nı k llJlC- bey gidi dünya) etekle in' t la K. dere'dcn Ulu M. na 7•15 23.20 Toledo ve Oviyedo aibi, az mu''ddet umhuriyetçi tayayrelerin ani bir 

- ı · ı n ı r 1 op ya- sonra onların eline dUşmüştü. tekilde italyan kıtaları arasında panik 
tidir bu. raktan bir geldi. Derhal ateş yaktı. Uluı M. dan Çanbya'ya 7.25 23.30 uyandırmaları neticesinde kuanılmış 
Hacının parlak, ıiyah yağlı yUzü Cezveyi ıiirdü. Kızı bacakları araaına, Çankaya'dan Ulıaa 111. u 7.10 23.30 Ve 15 aydanberi hükümetçilerin olan Guadalajara zaferi bu ordunun 

ciddileşti. Nasırlı avuçlariyle kıvırcık beraber getirdiği bir teneke kutuyu da Ulus lıl. dan Dikmen'• 7.30 20.00 kuvvetleri, tehrin vüc:ude getirdiği çı- bir kuvvet darbeıiydi. 
be Yaz saçlarını okşarken ıinli ıiıuıi kö- eline aldı. Ve kahveciye "elimdeki ku- Dikmen'den Ulıaa. M. na ı.oo 20.30 kıntıdan 12 kilometre kadar uzaklıkta• Teruel harbı iıe, billlmı, uzun boylu 
s:e başındaki ufak bir kulübenin kapısı tuya kızının. bq .. ın·d· an ı.eç.erken, her ki hatlarında hareketsiz kalmı,ıardı. ,m•üntilmü i d i h 1 
,. d fas d b d uıua lıl. dan Keçl6r•'• 6.00 21.00 Teruel cephesi, kolay müdafaa edi· .....,. " nce en nceye azır an-
önüde kaynayan aiyah bir kazanın ba- e m a ır guınuş mecı ıye aavuru· Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 mıt ve avnen planına ycrt•n la k tat lir bir vaziyetteydi. Ve bu uzun tevaf· ,,,- u •-

0 
ra • 

gında birikmi§ bir kaç zavallıyı süzdü. ver 1" dedi. Bizim kahveci ağa her teYi Ulwı M. dan Btlik'e kufun ıebebini de bununla izah etmek bik edilmit bir harekettir. 
Ve dudaklarını büzerek: gözüne alıp kesenin ağzını açarak o- Etllk'ten Ulu M. na ;·

30 20
21.3.ooo lkl düşman mmtakuı ansmda iki 

d di~· · k ıı ·00 
mümkündiir. _Ne olacak? fakir ölüsü.... Şaban nun e gını yaptı. Yo aa maaza a hlikümet5i fırkanın biribirlerine doğ-kız elden gidecekti .. Sonra uzun uun Ulu M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 11 ilWnunda hiikümetçiler, Teru· ru a t kla Urüyii il t bit dil ağanın ölüsü ... Dedi. k ı: fl d' p-ı.... d Cebeci'den Uluı M. na 7.00 20,30 el'in 60 kilometre ıimalindeki Panku· Y P 

1 
rı Y ' ee e en o uyup uastaya ü e ı. _.t ne er· anda tamamlayarak birlepeleri, ancak 

Hep bir ağızdan gülerek ve ititerek- siniz kıza öyle büyü yapmıtlar, öyle Cebeci'den AL fabL ra IS.30 do mevkiinde bir oyalama taarruzu yliksek bir kurmayın hazırlayabilece-
ten hacıyı ortalarına aldılar. Ve en i- aazara getirmifler ki Hayriye hanım Aa. fabL dan Cebeci'~ 17.15 yaptılar. Bu nnada, tamamiyle giz· ği ve mükemmel ve diıiplinli ve talim 
ril~ri elindeki çi~1lenbik da1 liybl~, ~yaz 0 

gün akpma kadar savallıcık s. puar'nclan AkldSprfl'J'• uo 7,15 llrali bikr ~~.de vke azalar azar gelen üç fır· gömıü' kıtaların blf&fabilec:eii bir e-
yagh boyalı yeşı pançur u ır -.ona- "ay hanım çenelerim ayrılacak" diye AkldSpril'den S. puan'na - 9.45 ı --.vıye ıt arı, hükı.imetçi mev· serdir. 
ğı işaret ederek iıtihfafla mırıldandı: esneye esneye bir oldu. Vallahi kula- Ulu M. dan Yenitehir'e 1.00 zilerine takıim ediliyordu. Otuzdan qaiı yqtaki bütün erkek· 

- Ü len hacı ıen uyuyonun be 1... x.-'\ .. duydum. Ev saıbiıbleri para ve- Yeniıehir'dm Ulaa M. na - 7.10 15 ilkkinun günü ubah aaat yedide, ı · f be · ı hm-Um ·ı 
M ll 

5
UAM9 hiikUme..,.iler, •ftfM'!u atetiyle hazırlık erı ae er r etmif 0 an wı. etça e· 

ahallede iki filil var .. Makine Hu- rirken "para filin almudım ama •• §u Yenlteblr. tataayon ve Bıbnlrldara ~ -rs rln bu&tın llWı altında 500.000 11lrer· 
riye hanım da ıizlere &nUr. aiırlılım gitıin" dedi ve zorla aldı pa· her aaatı bet ıece mmıtuam ıeferler yapmadan, fehrin c:enub, garb ve cenu· leri vardır. Ayni ıekilde haki elbise· 

Günün bütün hadiffleri haklırnda, 
tlii~ paetelerinin mütalaa ,,. 

'tel•irlerini akMttinn aıafulalıi 
bcuın laulcilalan, Anadolu A.jan
..,..,. bültenlerinden alınnuılıt• 
dır : 

lnglltere 
Yugoılavya'nm Almanya'ya 

bajWığı Hacının fersiz gözlerinde bir anda ray,L .. Neme liznn tok ıöı:lii kadındı.. ;rr:;r~!-:O'!r. ~~ ilk aeferler bu prbi iatikametlerinde üç noktadan ler giyen bu kıtalar mükemmelen di-
bir ışık dalgalandı. Şalvarının uçkur· Tok.... Akp birden turrusa ıeçtiler. aiplinlidir: ukerler, lilttın riltbedeki· luğuna el attı. Titizlenip omuzlarım; Belki daha tayletec:eklerdi. Fakat ıehir'e ~;Y'!ı~!f;~:·~:mm~ Bir kaç ıecedenberi kar yağıyordu. lere ancak hazır ol vaziyetinde aöz ı3y· B. Stoyadinoviç'in Berlin ıeyahatin• başını oynataraktan: köşeden, doksan dıokuzluk mekkeden gidecek otobilılerin hareket ıaatleri, liııe- Nuyonaliat mevzilerin müdafileri hü- lemeıktedıirler. Hareket aahalarma ıi· den bahseden Taymis gueteai yazıyor: 

- Ne diyorsun yahu? ... dedi. Dese· gelme teabihini dandüre, döndüre i· malarm dajılıı ıaatlerine tlbidir. Wimetçi hücw:n c1alplarının yaldil§r den yollarda ardı araı kealJmipn uk· "Yuga.lavya. Polonya ve Avuaturya 
ne ki o da gitti. mam efendi kıvrıldı. O da gümilf aap- POSTA SAATLBRt masını pek ıeç farkettiler. Taarruz, llye kollarına, cephane ve yiyeceklerle gtbi memleketler cidden herkesle iyi 

B
. akl daki b' b baatonuna dayanarak hem yilrliyor Poıta Alt UI a kadar tıtanbul cihetine baskın mahiyetini alauştı. Bir saat i· dolu kamyon '--ri'-lerine rutlanır,· münasebetler idame etmek iatiyen, ır an susup, ay arı ucun ır çinde eph n' h t f d hük" AAA "' :.nemleketlerinin birer harb sahnesi ol· 

ıu birikintisinde aopaaiyle halkalar çi- hem de düşünüyordu. mektub kabul eder. ' c e ın er ara ın a u- her köyde istenildiği kadar ben:tin 
zer•k ı'laAve ettı' ·• - Uç mecidiye buradan. Yarım me- Taahhütlü 18 e kadardır. mctçiler altı kilometre ilerlemişlerdi. b lmak .. k'' d" 'd . k masını arzu etmiyen ve b·.ı ihtimale "' u mum un ur• g~rı e yıyece kars:ı tertibat alan devlet adamları ta• 

_ Yook- Allah rabmeti rahmana cidiye de öbür taraftan eder Uç bu- TREN SAATLERİ Akşama doğru garb ve cenubu garbi kıtlığı hüküm sürerken, cephedeki as- raf;ndan idare olunmaktadır. Yuıoa· 
kavuftUramı. Hant 1-la icll fllaııdı, tulr. ~ ~ .. = UOif:J ::ıı:::::= ;~~r~=• ~ !:: rlerin hiç bir JC=_Jleri ebik :.t~ ,..,,,._ •Jmrncwi ~ittn bmluDP 
föyle böyle ,.,_.. dederdl ._ nh- Ali IJ .....,,..,.... de (llh, peqembe, ca- Jdinde yerl-tller Teruel kuıuııtı'-·• M.leri ftlpM aet11nats bir larmdaıı Almanyaya baih bdtimlDp 
metli çok iyi hatundu da. Eveliıi sene Ramazana daha nerelere upyacak • marteal Toroa llrat.) ~ • :r- _..,. tir ki lena

0
-da cumhuriyet"°'''"• ıno- 'D- ad' bunları dall-ıtacak ve wnumi cephe IOkls kilometre tima· r;--ı- . ~ . bir vakıadır. Fabt bu, aıclcr na 

efendisi öldilğUııde hepimize ıümi.if • tı. Samaan lmttma ı Herıtin US (X.,... le çıkarılmı,....- ~rn, iyı kumanda edılen, ıyı talım .Franaa, Romanya ve Çekoslovakya si· 
mecidiyeleri elcell-izile dalfrıtmamıı mı Bu ıırada Set kahve.indeki kalaba- -ı s •-- ._ ,._ ıonn8• mWtemmel bir orcl

1

-a ubib- ........ _ ... __ •-· ı .. a ... • • ... i::lm _,. - Adetıso cUSıt mlilll U.tt1n dil§man .., -ı bl tarlht UV9 .. larll1U4111 &yTı .... ı aır-
idi? bk pwkçe çolalıyor. !sende otura- Jııat la edlr). lnnvetleri ~da Terueli 10.000 a· tirler. bir aebeb tefkll f/lllllJJI& • 

Yoldan geçen, ıırtmda henüz rende cak yer kalmıyordu. Bunu gören kah· Dl7Ulıüır llattı ı Herslla MO dmı mlldaf1&.edl,ordu. İlk gün zarfın· Naayonalı.ılerln yllbelc altından kalkmıf bir tabutu tqıy.._ veci Ramazan giller yiiale mllfterlleri· ~ ba~ • ~t.: da Soria iatikametindeld dar korido~ :ialllflUlda ,...,,, C .... ,..,. lllrllll 
mahalle bekçisi hacının daha fazla .CSyl ne eendalya wratıyor •e ClllDl kapw· • dan kaçmaya muvaffak olmuyanlar Fakat Tenıel h&cU.etılDİn MIJOD&• '9 
!emesine mani olup yüksek aeale: na Uç teneke aebil koydurdu. G ON L O 1C. ı ,.... 7&'\'&f phrı aılmddar. M ili M· liltlwln ,....ır lı:llmlDdMı lıulunada ---------

- Biz 
0 

nimete konamamıttık ha· Cemaat. oturdukları yero ııİamr,yor nundl. cumhuri7ıtçilar JDaau illliıal· oıtaya koydutu hakikat daha u eıbe· Sov7et deniz kuvvetleri 

cmıl diye haykırdL 
1 

ÇUn utJk ..;,....,.1apyorı1u. Edecek dedi ~ui.!:!" ıJ:' .;:.. =~ ;'.;,1::!ar::.ı~y.: 2~= mlö:~::,C!~:~tundan -•• ... yo-
Onlar bekçileri pek ~·l~rd • kodu konupcak lif kalmam!ftL Şimdi Gfbıet ~ ~ Akpm ~ ~ dan aonra 9ehrin yarııını ifpl ettiler. naliatleri paralia.e eden IObebin ne ol· 

kil bu adamlar da kendılermden pek ' ı d farklı bulunmamalarına rağmen kral· kimi elindeki ~~ın ucuyla yerde çine asker ve al'dl frankocuların uğunu çok kiti kendi kendine aor-
dan fazla kral taraf darı görünerek öUl tekiller sülyor, kımı çef1Deden abdest ııtıodıkları bin41ar birer birer hüldi· mu9tur? Aıturi'den Arqona veya 
evlerinin sadakalarından en büyük par tuellyor, 1ı:ıimj de bir gölıeye baldaf Capraz keJiaıael• met kuvvetlerinin eline düttil. Santa Xastil'e 30.000 ukeri nakletmek için Klara manaatmnın son müdafileri de on bet &ünden fula samana ihtiyas 
çaJ.arı kendilerine ayırırlardı. Sanki o- kurmuş yqil kaplı mmbafını okuyor• 8 ıon kAnunda cumhuriyetçilere tea- yoktur. Herkn, lapanyada ve yaban-
nu hiç duymamıflar ~i yspıp konuş- du. lim oldular ve bu suretle berikiler ,eh- cı memleketlerde. Frankonun büyük 
mağa bB§ladılar. Ufak bısan hac:mın Öğle ezanına dolru mahallede al, re tamamiyle hakim oldular. taarruzunu bekliyordu. Halbuki ara-
omuzuna ellerini dayayıp: penbe pllara büriinmüf heybetli bir 2? ilk ~nunda ~lamıt olan. nuyo- dan iki ay geçtiği halde naayon.aliıt· 

- Lakin onda ne para vardı, ne pa· tabutla kırık tahtaları arasından için· nalıatlerın mukabıl taarruzu, hır obüs ler yerlerinden bile k1111ıldlmadılar ve 
ra ı bakalım timdi o deli oğlu ile dl· dekinin beyaz yüzü, kansız parmaklan ve t~rpi.l yağmuru altında, cumhuri- aksine taarnıaa geçen cumhuriyetçiler 
ğer mirasçılar nasıl başa çıkacaklar. görünen ufacık prprk çurpuk bir ta• yetçılerın pek acele kazılmış zayıf si- oldu. 
Hey mübarek kadın bey 1 her saman but g&rtlndtl. Seealz ve k8bne mahal· perlerini havaya uçurduktan aonra 1936 son te9rininde ceneral Pranlı:o-
cenabı hakka dua edı::r bet vakıt nama· leyi yery.er kafes aralarından süzülen fChrc 'imal ve garb tarafından hakim nun kıtalarını Madride girmekten me-
zından geri kalmazdı. Neme lazım al· boğuk boğuk sesler kapladı. Ve bu ıea-- olan ıırtları ele geçirmeleriyle niha- nedecek bir kuvvet mevcud değildi, 
lalı da ondan hiç Mirgemedi ya.. ter aruında hocaların baiflftıkları; yet! eriyordu. Malaga da Keypo de Luo'nun kuvvet· 

Yutkunup: iakatçılarm yol astıkları, ve ceııue a· . 31 ilkkinunda, o zamana kadar iyi leri Motril'i aldıktan aonra, önlerin-
- Hani on para da haram 'Parası !aylarının eriyen bir kar kitlesi gibi ~den hava birdenbire değişti, 9iddet- de hiç bir muka•omot olmadığı halde 

yoktur. Dedi. damla. damla azaldığı ve mahalleden.. 1~ ~r fırtınaları harekatı götilrümleı- durmuıtu. 
Kaldırımdan sıkınıt bir parke tafı· evlerden ... Kulübelerden ... Uzald&Jtık· tırdı. Cumhuriyetçiler de bu fırsattan Üçüncü defa olarak naayonaliıtler 

nın tlserinde oturup dakikalardan beri ıarı görüldü. Düakii çapru kelimelerin istifade ederek mevzilerini kuvvetlen- zaferlerini kaybettiler. Neden ? 
u t selim getiren mahallenin sakası ••• haJledilmiı teldi dirdiler. O zamandanberi naayonaliat- Bu izahı naayonaliatlerin yüksek 
yerin e doğrulup: Fakat biru sonra mahalle gene ten· 

1 
ler yerlerinde sar.maktadırlar, ve hava kumandı heyeti araıındaki flddetli re· 

- Ne? dedi. Hafızım ten ıtıyorsun, hala9tı. Gene ortalıga akpm ve sesaiz· 1 3 4 S 6 'I 1 9 kuvvetlerinin qikir üstünlügüne rağ- kabetlerdc bulabiJ.iriz. 
vallahi atıyorsun... Geçen kıt bizim lik indi. Gene her .zam•nki &ibi çamie ı men, muvaffak olamamaktadırlar. On ıekiz aylık harb devreai, uker-
moruk CSlmtiftil. Benim yeni ıu teneke· bir kaç müslümall uğradL Ciene beyu . Teruel harbı, nasyonalistlerin alcy- liğ~n yalnız ku•urlG'ma qina ol~ iı· 
l.eıiDi. karmm gelinlik terliklerini re- yağlı boytiı ye9il pançurlu ko~ta hıne olarak sona enniı görünmekte· panyol ıubaylarma yeni hiç bir gıey öi· 
hin ver.d~ de bir gtimÜf mecidiyeyi limbalar yandı. Alt katta .~ıneler $ dir. retmemi,e benziyor. 
ıeneye ıkı yapıp v.ennete sor razı ede- itledı'. "pat ... Küt ... Pat ... Küt.. .a. • Taktik bakımından cumhuriyetçile- G . .. 1 dan ,.. k ecıkmelere rapnen, kızıllar üze-
bilıni9tim .. Sen ne diyorsun yahu.... Feslerden ve kırmızı kuma.Jı"ar rın azandıkları zafer ehemiyetalzdir. rinde zaferin kazanılması onların na-

- Eh. .. Canım o kadarcık da mı ol- al fapkalar yapıldı Ve ertcıaı günü ka- Çünkü harabe haLindeki Teruel galibe d 
maa pıdan aeçecek aaf köylülerın yolları büyük bir 9ey temin edecek değildir. ~arı~. a şüph~izloldugu için,kher 9ey-

• -~1 kavgası'-• Fakat manev~ cepheden bu zar-rı'n en once mam o maya çalı9tı ları, ra-
- O kadarcık değil ... Merak etme &ôzetildi. Ve derken PJA&. Ka_,.. & n: kib b' k · ra chemiyeti vardır. ır umandanm parlak bir .zafer 

dahaaı da var ... Dahaaı da ... Günahı ve- ladı. Ke:ııiban: "Vaaıyeu •::r·· dan C kazanmuıdır. Yaane n Varela'nın a-
bali boynuna. Diizgiin, ıiimıe filin sa- çekmecelerdekilerle al perde 1~ 1,, ~n umhuriyeıçilerin orduau rasındaki kıakushk lladridi nuyo-
tar, kurşun dökermiş... efyaları benim çeyizliğim olac ~- ~u ordunun hala on aekiz ay önceki naliıtlere kaybettirdi. Mola'nın Keypo 

Bir diğeri: ye ayak diredi. Ve o gece horozlar o- vazıyctte olduğunu sananlar var. Ve de Lano'yu yardımsız bırakması, onu 
Yalan da değil .... İ>edL Hem düı· tüp fafak .Okeaiyc kadar kavc& dölüt Soldu al• .,. pdarıtfu .,..,,., cumhuriyet orduau hala paçavralar gi- Malqa'dan sonra ilerlemekte devam 

giln ürme filan satardı, hem de, eıki bitmedi. Gene beienmedlkl~ri dell ol· 1• Uzun bmklı yinmi9, disiplinaia blr milia ıUrliaü o- ederek aferini tamamlamak lmkinm-
fealen, kırmızı kumatları evinin altın- landan bqka makineli Hayrıy~ ~= :: :::~ Jİı:ı:. nota 1arak taaavvur edilmektedir. dan mahrum etmlftir. 
daki makinenin bır tarafıpa sokup ö- rahmet okuyan oımadı. Deh w og .bi 4- Sanat - Soluk menim • Ka Gerçi ihtililin ilk aylarında vaziyet Gijon'an aukutundanberi, Belfit, 
bilr tarafından canım al ppkaları çıka- pmdanı Kezlıbanm eline vurdugu gı 5- Brıanide çıkan maden bu merkezdeydi. Fakat bu kanlı karğa- Hueaka, Arpnda ve Guadalajara mın-
rır ve bunları pazar günleri kapının ö- kara gekmeceyi aırtlayıp IOkağa bı~1:, ;: i:;n:.,;eDlftl' ll'ftlDI aleti t:"1ıkta~ merkezi iktidar dogmakta ıe· ta1calarmda nasyonalist kuvvetlerin 
nünden geçen köylülerle bir tulum ya- dı. Gök yUaü henüz qarıyordu:.ril or 1- As aıcak • Coc:uta 1ril,Uten erkek cıkmedı. Komiteler dajıtlldı. clrtlet tebif tcWdlli müphade edllmifti. 
ia, iki palaza tram a ederdi. pekleri çiğneye çiğneye bcaı yu y 9- Btbiik aaka1h. kad~ları yeniden orpnlze edildi. Her ıeferinde bu tabtidat dqılarak 

Pravda gue'teei, Sovyetler birliil• 
Jlin kuvvetli bir donanmaya malik ol• 
ıbaaı lilnmunda iıarar e~ektedir. Bu 
gazeıte fÖyle demeıktedir: 

.. Son seneler urf ınıda e&ki gemileri· 
mizi tamir ederek yenilettirdiılı:. Ve ye
ni gemiler inp ettik. Bununla berabeı: 
karışlık olan beynelmilel vaziyet, bi.si, 
müdafaamızın kudretini takviye et
meğe mecbur etmektedıir. Sosyaliltt en• 
düatri donanmanın biıtün ıipari9lerin1 
kar9ılamağa muktedirdir. Kuvvetli ve 
yalnız bizi müdafaaya değil, binihac:et• 
te dllşmana kendi kara ıularında hü· 
cum ve onu imha etmeğe muıktedir 
kuvvetli bir donanmaya malik olma• 
mız hayatt menfaatlerimiz iktizasın
dandır." 

5 kuruşla 
Aç bir çocuOu 
doyurabilirsiniz 

gocuk Eairıeme Kurumu genel mer
kezi her ıene olduğu gibi bu aene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve kim• 
ıeıi:I (585) çocuğa hergün etli ırc:ak 
öğle yemeğoi vermektedir. 

Bir çocuğun bir öğiinlilk yemeği ek· 
meği ile beraber beş kuruş tutmakta• 
dır. Her vatand•f kuruma bet kurut 
yardım etmek ıuretile yokeul bir yav
ruya kan ve can vermif olur. 
Kurumuıı dilkkin ve mağazalarda 

bulunan kumbaralarına bet kuruı at
mak suretile yapılacak yardım da bu 
güzel mlıkladı temin eder. 

IZMIR 11111MıJt111 
Ufak İhsan bu ylenenleri ölünün hem de: . 

1 
Miifrıt. fı~kalar, eveti anar9iatler, eon· bir b1fka noktada topla!UD1ft&t, lebe· 

ikinci safdaki ııı.le. nden sayarak: - .Rahmet olıu.n c:aoın&I dıye ımrı. ra komünıstler kenara sekıildi, ve nlha .. bl de ıeneral Prankonun, blr arkada· 
., .L.- lt.ibe halkı hal& aofadaki ufak bir çalar yet ordu lıpanyan hl t.ı- fi 11111111111 

_ Siz ne dersenı;ı. deyiniz 1 dedi. Ce- U'&Uıyordu. __ .__,
1 

_z_ •• ..- d-'-ik 1 . '. ın 1 uıu aman flDdl pl&nuu bbul edip tatblka kil· in• il 
A 

t..J-11 b' _ıı-ı. JlllDllU eıuA• -UA - a arını sayıyorlardı. Bura· aörmedığı der-de ku tli b' --- ı.-........ il nabıhak sevab cedvelinin başına yu- • 10nra, 1111.&' ır 1-·· • .._ vve ır 0~vu •• .,_ eonra. çenllen entrika netl-
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ŞEHİR TİYATROSU 
Bugün Matine talebeye saat tam 

Bu aktam umuma saat tam 

Yarın ak,am halka saat tam 

2 de 

21 de 

21 ,, 

ALEV 
PiYES 3 PERDE 

Çeviren: Ali Su ha Dilbatı 

~BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU$ 

• 

- - -

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Dördüncü ketide 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır . 
undan haıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111L. 

~ BALIK Y AGI ~ 
= = § Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması § 
- --~ Sırasında Sakarya Eczanesi. 3-7172 E - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........ ... 

Osram DJ lamhaı-ın ı kullanınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

Zayiler 
Zayi - Ankara belediyesinden 932 

senesinde aldığım 153 ehliyet ve 675 
sicil numaralı ehliyeti kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Ali oğlu Osman 

1-425 

• 
iyi ışık 

Saglam iş 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

, ' 

Mahkemelerden 

llan 
Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 

Ankara lnönü mahallesinde mu
kim iken 15. ı. 938 tarihinde vefat 
eden Hacı Kadirin terekesine mah
kemece el konmuş olduğundan kefa.. 
leti hesabiyle alacaklı olanlar da da
hil olduğu halde bilcümle alacaklı 

ve borçuların mirascmın vesaiki res
miyeleriyle beraber bir ay zarfında 

3 üncü sulh Hukuk mahkemesine mü
racaatları ve alacaklarını vaktiyle ka
yıd ettirmiyenlerin mirascıya ne şah
san ve ne de terekeye izafeten takib 
edemiyecekleri lüzumu ilan olunur. 

(189) 1-433 

Ankara Birinci icrasından : 

Mahcuz üç adet kürk ve kuzu yarım 
mantolar 24-1-938 pazartesi saat birde 

Şehir lokantası 
Tango K.ırah 

Edvardo Bianko 
her akıam proframına 

muvaffakiyetle devam ediyor 

Masalarınızı evvelden tutunu.ı 

Teı: 203s Karpiç 
ı-"' 

birinci artırmaya ve 25. 1. 938 salı ---------------------
günü ayni saatte ikinci artırmaya be
lediye satış salonunda çıkarılacaktır. 
Müşterilerin satış saatlerinde salonda 
bulunmaları. 1-422 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

~ SEZ AR BORJİY A § 
: Türkçe sözlü : - -..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 

Uyanıı·Serv·etifünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazeteni: ~ 
Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. ı-Z 

Ticaret ha nesi 

BURLA BiRADERLER 
Ulus abidesi karşısında ve Mey dan Palas yanındaki 

KOÇAK HANI NA 
Nakleylediğini sayın miişterile rine arzeder. 



23. 1 - 1938 

:·.. Fabrikalar 
• 

lokomotif makinisti 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden : 

Kmkkalede yevmiye ile çalıştırıl· 
mak üzere bir lokomotif makinisti a
lınacaktır. Talib olanların bir istida 
ile müracaatları. (163) l-427 

l\lütcahlıit nanı ve hesabına 
15 ton Liileci Kili 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüqü Satın Alma Komis_Yonundan.: 

Tahmin edilen bedelı (525) lıra 
olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar Umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 
4-2-938 cuma günil saat 14 de pazar
lık ile ihale edilecek•ir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (39) 
lira (38) kuruş ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (141) 3-316 

~liitcahhit nnın ,.c 1H'sahma 
10 ton giiıniiş kumu 

Askeri Fabrikalıu Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (800) lira o. 
lan 10 ton gümüş kumu Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 8. 2. 938 sah günü sa
at 14,30 da açık eksiltme ile ihale edi

lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat te· 
minat olan {60) lira ve 2490 numara
lı kan~nun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (165) 1-392 

Gomrük ve inhisarlar B. 

Tütün Bakımevi 
\ 

hakkında 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün.de~ : 

1 _ İdaremizin Trabzon bafIDildür-

lüğüne bağlı Polath.anede şarı_:ıame 
. s· mucibince yaptıracagı ve 

Ve proJe l w• • d" 
25. ı. 938 de ihale edilecgı ıla.~ e ı-
len tütün bakımevi inşaatı eksıltıne. 
si ayni şartlar dahilinde 8. 11. 938 ta· 
rihen rastlayan salı günü saat 15 e 

talik edilmiştir. . 
K "f bedeli 145.611 lıra 30 ku-2 - eşı 1. 

kkat teminatı 8530.57 l· 
ruş ve muva 

radır. "h' 
3 - Eksiltme 8. II. 938 tarı ıne 

.. .. aat 15 de Kaba· 
rastlayan sah gunu s be . 

'"b aat şu sın· 
taşda levazım ve rnu ay k 

• d yapılaca • deki alım komısyonun a 

tır. . 7 28 lira 
4 - Şartname ve proJeler . 

bedeli mukabilinde İnhisarlar umum 

tnUdürlüğünden alınabilir. . 
. . ak etmek ıs· 

5 - Eksiltmeye ıştır . . · 
ak ve vesaıkını 

teyenlerin fenni evr 
. be · ibraz ede· 
ınhisarlar inşaat şu sıne 

1 'k ı alma arı rek ayrıca ehliyet vesı as 

lazımdır. k 
6 - Mühürlü teklif mektubunu a· 

. "ştirak ve· 
nuni vesaiki ve eks 1 eye 1 ·ıı... 
sı iyle 01. 7 5 güvenme parasını .ı 
. ıo • fl eksılt· 
tıva edecek olan kapalı za.r ar 
ıne günü en geç saat 14 de kadar yu· 
karıda adı geçen alım komisyonu b~ş-
kaniığına kbuz mukabilinde verıl· 

• ma 8) 1-435 
rnış olınalıdır. (390/19 

Polathanede yapılacak 

idare bi~~~~·ündcn: 
inhisarlar Umum Mudu g .. dür 
l - İdaremizin Trab.r:on başmu • 

ıüğ .. h de şartname une bağlı Polat ane w • 

. . . . aptıracagı ıda· 
ve proJesı mucıbınce Y 

1
. 1 . 1 zarf usu ıy e 

re bınası inşaatı kapa 1 

eksıltmeye konmuştur. . (27' 

2 - Keşif bedeli {l~~~~~ :~~~9.52 ) 
kuruş ve muvakkat temı 
liradır. . . 

3- Eksiltme 8. 11. 938 tarıhınKe bra-
t ıs 30 da a a-

stlayan salı günü saa · . d" 
taşta levazım ve rnübayaat şubeskınt .,. 

d Yapılaca ır. 
ki alım komisyonun a ) k 

·eler (80 u-
4 - Şartname ve proJ . 

1 . . d inhısar ar u. 
ruş bedel mukabılın e i le An· 
nıum .. d .. 1 .. ğü inşaat şubes Y • 

mu uru .. d .. rlüklerınden 
kara, Trabzon b~.ş~~ ~den alınabi
ve Polathane müdurluğiln 

lir. k · te 
5 - Eksiltmeye iştirak etme ıs • 

ULUS -11-

yenlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
ayrıca ehliyet vesikası almaları la-
zımdır. · 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaiki ve eksiltmeye iştir!k ve
sikalariyle % 7,5 güvenme parasını 

ihtiva edecek olan kapalı zarfların 

eksiltme günü tam saat 14,30 za ka
dar yukarda adı geçen alım komisyo
nu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. (391/199) 1-436 

Sivil baytar 
·ah nacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan· 
lığrndan : 

Gümrük muhafaza teşkilatında 

Mardin merkezinde çalışmak üzere 
emeklilerden binbaşı maaşı ve rütbe
siyle formalı veya 165 lira ücre:li si
vil olarak bir baytar alınacaktır. E
mekli baytarlardan 165 lira sivil üc
retli olarak alındığı takdirde tekaüd 
maaşlarını gene tamamen alırlar. ls 
tekli olanların dilekçeleri ve otur iu:..:
ları yerdeki açık adresleri ve sicil 
numaralariyle Ankarada gümrük mu. 
hafaza genel komutanlığına müraca
atları. (191) 1-432 

Baymdırhk · BakanhOı 

Köprü yaptırllacak 
Nafıa Vekaleti Erzincan Su İ§leri 

On ikinci Şube Mühendisliğinden : 
1 - Muhammen bedeli keşfi 

(13629) lira (66) kuruştan ibaret bu
lunan Erzincan ovasının şimal kıs. 

mındaki Norgah ve Çermik bataklık
ları kurutma kanallarının Pizvan, 
Küpesi, Kara kilise ve Gadaganlar 
yollarını katettiği mahallerde yapıla
cak dört adet köy yolu köprülerinin 
inşası ve müteahhide ihalesi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Kati ihale 28 Şubat 938 tarihin

de saat 15 de Erzincan şarbaylrğında 

Kamutay 

Müsahhih 
ah nacak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
tibi Umumiliğinden : 

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

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

· A. Levazım Amirli{li- · 

23.000 kilo sa.le yağı almafak 
Mnkara Lv. A. Sa. Al. Ko.dnn : 
1 - Sarıkamış birlikleri için 23000 

kilo sade yağının kapalı zarfla eksilt
mesi 9 şubat 938 saat 15 de Erzurum 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19550 lira 
ilk teminatı 1466 lira 25 kuruştur. Şa
rtnamesi her gün komisyonda görü
lür. Teklif mektubları belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar komis
yona verilmiş veya posta ile gönderil
miş bulunacaktır. (193) 1-431 

Pijamalik bez almafak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Askeri lise ve orta okullar için 

alınacak olan 77996 metre pijamalık 

bez eksiltmesi kapalı zarfla 26-1-938 
saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. a
mirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18719 lira 4 
kuruş ilk teminatı 1403 lira 93 kuruş· 
tur. Şartname ve nümunesi komisyon
da görülür. İsteklilerin kanuni vesika 
ve ve teklif mektublarını ihale saatin
den bir saat evveline kjidar komisyo
na vermeleri • 

(48) 1-177 

teşekkUl edecek komisyon marifetiy- Sığır eti alınacak 
le yapılacağından taliblerln me•Jnlr 
tadhten evvel muvakkat teminat ak- Ankara Levazım Amirliği Satın 

çeıi tutarı olan (1022) lira (22) ku- Alma Komisyonundan : 
ruşluk teminatları ve yedlerinde mev- 1 - Hozat garnizon birlikleri için 
cud vesaikleriyle birlikte Erzincan 58100 kilo sığır etinin kapalı zarfla ek
su işleri 12 inci şube mUhendisliğine siltmesi 27-1-938 saat 15 de Hozat as
müracaat etmeleri ilin olunur. keri satın alma komisyonunda yapı-

lacaktır . 
3 - Şartname ve projeler bedeli 2 _Muhammen bedeli 11115 lira ilk 

mukabilinde Erzincanda 12 inci ~ube teminatı 893 lira 63 kuruştur. Şartna
mühendisliğinde satılmaktadır. meıi komisyonda görülür. İsteklilerin 

(124) 1-262 ,__ _____________ _ 

Travers ah nacak 
Nafia Vekaletinden : 

Aşağıda çctvelde parti miktarları yazılı olan ceman 256439 adet normal 
ve "140 takımlık" 5460 adet basit makashk kayın traversi değiştirilmiş olan 
fenni şartnamesine göre yeniden sekiz partide ve 4 şubat 938 cuma günü 
saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak surette kapalı zarf 
usulil ile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada vekalet malzeme eksiltme komisyonunda yapıla· 

caktır. 
Her partiye ait eksiltme şartnamesi ve teferruatı cetvelde hizalarında 

yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünden alı. 

nabilir. 
isteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektupla

rını cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine 
göre Vekaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 4 şu
bat 938 cuma günü saat 9,30 a kadar Ankarada Veklilet Malzeme müdürlü
···ne \'ermeleri lazımdır. (145) gu • 

Miktarı 
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Lira kr. I ira kr. Lira kr 
Traverslerin kesileceği 
Devlet ormanları ---

70920.50 4796.03 3.SS 

55206.90 4010 35 2.76 

Kocaeli vilayctı Hendek 
kazasındaki Çamdağı • At
başı ormanından 

Kocaeli Vilayeti Karasu 
kazasındaki Mollahasan 
pınarı ormanından 

95505.20 602!>.26 4 8 Kocaeli vilayeti Hendek 
kazasındaki Keremali Ha.. 
rakhüstü onruınından. 

?16653 50 120 2.6 

69083.70 4704.19 

10.83 Bolu vilayeti Düzce kaza-
sındaki Girişkuzu ormanından. 

3.45 Bolu vil§yeti Düzce kaza
sındaki Kelkaya ormanın
dan. 

27867.00 2090.03 1.39 Bolu vilayeti Düzce kaza
sındaki Kokurdan orma
nından. 

175190.05 10009.50 8.76 Bolu vilayeti Akçakoca 
kazasındaki Orhandağı or
manından. 

VIII 13000 5460 67730.00 4636.50 

1-346 

3.39 Bolu vilayeti DUzce kaza
sındaki Keçidere • Dik
menaltı ormanından. 

kanuni vesikalarıda ihtiva eden teklif 
mektublarını saat 14 e kadar komisyo
na vermeleri. 

(75) 

Hayvan malzt•mcsi 
alnıacak 

1-191 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al • 
ma komisyonundan: 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanat ihtiyacı için 44 
yem tori>ası, 45 kıl kolan, 21 keçe bel
leme, 43 çul, 12 zincir yular sapı, 88 
ip yular sapı, 121 gebre, 57 sünger, 5 
paybent, 6 köstek, 10 kayış yular baş
lığı Ankara I.v. amirliği satın alma 
komisyonunda 28.1.938 saat 15 de pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin belli 
günde komisyonda bulunmaları. 

(149) 1-367 

. ığır eti ahnat•ak 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 yılı mayıs nihayetine kadar ihti
yacı olan 120000 kilo sığır etine talih 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfl~ 
eksiltmesi 3 şubat 938 saat 16 da Kırk. 
lareli tümen satın alma komisyonun
djl yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilo
su 26 kuruş 50 santimden 31800 lira 
ilk teminatı 2385 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülUr. İsteklilerin ka
nuni vesikalarını havi teklif mektub
larını belJi, saatten bir saat evveline 
kadar komi yona vermeleri. 

(150) 1-333 

120 ton pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İdareleri İstanbul Lv. amirliği

ne bağlı mücssesat için 120 ton princin 
kapalı zarfla eksiltmesi 26.1.938 saat 
15.30 da Tophanede İstanbul Lv. amir
liği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 26400 lira ilk 
teminatı 1980 liradır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülür . İstekli
lerin kanuni vesika ve teklif mektub
larınr ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(47) l-176 

Kö ele alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma komisyonundan : 
1 - Dikim evleri için 20 ton sarı 

sabunlu kösele 4. 2 . .938 saat 15 de 
Tophanede İstanbul Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41000 lira 
ilk teminatı 3075 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka. 
nuni vesikalariyle beraber teklif mek
tublarını ihale saatından bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri. 

(147) 1-334 

. M. M. bakanlığı . 
Yemek takımı almacak 

M. M. Vekaleti Sn. Al. Ko.dan : 
1 - Eksiltme gününde talip çık

mayan 300 adet yemişlik 1000 adet 
yemek tabağı 800 adet çatal 800 adet 
kaşık 1500 adet bıçak 1000 arlet su 
bardağı bu defa pazarlıkla alınacak
tır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiat 
1699 liradır. 

eksiltmeye girmek istiyenlerin (4625) 
3 - İhalesi 1-2-938 salı günü saat 

l 1 dedir. 

4 - Ilk teminatı 127 lira 43 ku
ruştur. 

5 - Şartname ve örnekleri gör
mek istiyen bedelsiz olarak her gün 
öğleden sonra M. M. V. ııatm alma 
komisyonuna müracaat. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ci ve 3 . üncü mad
delerinde gösterilen vesaikla ve te
minatile birlikte belli gün ve saatm
de komisyona gelmeleri. (89) 1-238 

1 O Ton motor ) ağı ek ·iltmc i 
M. M. V ckaleti Sa. Al. Ko.dan : 
l - 10 ton Sokoni 1 AA-71 motör 

yağı pazarlıkla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3700 lira 
olup ilk teminat parası 277 lira 50 ku
ruştur. 

3 - ihalesi 8 şubat 938 salı günü 
saat 11 dedir. 

r~;·~ .. ~·;~~··;:·~~;~~;· .. ·ı 
·l Dört satırlık küçUk lllinlardan: İ 
i Bir defa için 30 kuruıı i 
1 

İki defa için 50 kuruıı 

1 

Kiralık - Yeni ehir Selanik cadde
si arkasında Türe .. ok k 6 No. apartı

manda 3 odalı daire, • bir dairede aile 
yanında 2 oda • bodrum hatta müsta -Vç defa için 70 kuru11 

: Dört defa için 80 kurue alınır. 

1 
Devamlı kilçük illinlnrın her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
ne3redilccck bir ilin için 140 kuru11 i 
nlınacnkur. i 

: Bir kolaylık olmak üzere, her ıatır, • 
i kelime aralarındaki boııluklnr müstcs- ; i na 30 harf itibar edilmi11tir. Bir kuçük ! 
ı ilin 120 harften ibaret olmalıdır. ı 
f Dört satırdan fazla her satır için ay-
: rıca 10 kuruı; alınır. 
! .................................................... . 

Satılık: 

SatJlık - 1smetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kfimile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar
tıman ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

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

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

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

1-341 

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

Satılık - Yenişehirde Kocatepede 
2 büyük 3 küçük daireden mürekkep 

bahçeli büyük bir evle Sıhhiye Vekaleti 
civarında 600 metrelik bir arsa satılık-
tır. Telefon: 1386 1-375 

Acele satılık - Yenişehirin en nazır 

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

Satılık ev - Kavaklıderenin en gil
zel nezaretli yerinde 1000 M2 bakılmış 

bahçeli iki katlı su, elektrik, havagazı 

ve banyolu. Tel. 2181 1--421 

Satılık ev arıyorum - Yenişehir. 

de manzaralı ve havadar asfalta ya

kın bir ailelik mUstakil veya iki kat· 
ta en az d·örder odaJı iki daireli •ğ· 
lam yapı ev arıyorum. Tafsilat ve en 
son fiyatların, ipotekli olup olmadı

ğının Ulusta K. S. A. rümuzuna ya-
zılması. 1-423 

kil 2 1/2 oda. 1-310 

Çok müsait §Crnitlc devren kiralık • 
tır - Üç oda bir hol ve iki oda ayrı ay
n kiraya verilecektir. Tel. 2311 

1-351 

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

Kiralık npartıman Yenişehir, 

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

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

Demirtepe 26 No. mimar Hasan 
Remzi apartı. No. 7 her gün müracaat. 

1-385 

Kiralık odalar - Bahriye caddesin
de kiralık konforlu bekfir odaları ve ga
raj binası. Odalar nyn ayn veyn birden 
verilir. Çocuk esirgeme kurumu muha· 
sebe müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

1-387 

Tenzilat ile devren kiralık daire -
Üç oda, hol, sıcak su, kalorifer. Ata
türk bulvan Ali Nazmi apr. No. 14 
Tl. 3837 1-407 

Kiralık - Ankara Yenişehir Fi
danlık karşısı Hal sırasında Elmadağ 
sokağında 4 oda 2 hol bir daire su da
hil 52 liradır. Yukardakilere müracaat. 
Tel. 3810 Dr. Abdülkadir Çilesiz. 

1-406 

Kiralık- Havuz başında Karanfil 
sokağında solda üçüncü binada üç oda 
bir hol, dört beş, ve altı odalı daireleı: 

acele kiralıktır. İçindekilere müracaat. 
1-399 

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

1--405 

Kiralık daire - Yenişehirde, Elek
trik Şirketinin tam önünde, 34 No. lı 
apartımanda. İki odn, bir hol, banyo ve 

mutbak. Süyu ile 40 lira J--419 

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

Acele aatılık araa - Kavaklıdere. müracaat. 'l-429 

de Esadlar caddesi üzerinde fevkaUl- Nakil: 
de nezareti havi arsa satılıktır. De
mirtepede Güleryüz bakkalı B. Sadı
ka müracaat. Tel. 2629 1-430 

Arsa Aranıyor 

Arsa arıyorum - Yenişehirde Em
niyet meydanından Koca tepe ve Ka

vaklıdere istikametinde asfalta ya
kınca manzarası ve havası açık Vil
la yapmağa müsaid cephesi geniş 500 

ila 1000 metr1.:lik arsa arıyorum. Fiyat 
ve tafsiHitın Ulusta M. Ş. K. rümzuna 
yazılması. 1-424 

Kimya alat ve t•(h•vatı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
2367 lira olan 70 kalem kimya lilet ve 
edevatı açık eksiltme ile satın alınacak 
tır. 

2 - Eksiltmesi 25-1-938 sah gilnü 
saat onda M.M.V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 177 lira 53 kuruş· 
tur. 

4- Şartname M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M.V. satın alrna komisyonunda bulun
maları. 

(57) 1-181 

Ağır benzin alma<'ak 

M. M .. Veki\leti Satın alnın Komis
yonundan: 

1) Beher kilosuna biçilen ederi 21 
kuruş olan 47 ton ağır benzin kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 740 lira 25 ku
ruştllr. 

Nakil - Arar lisan mektebi, daktilo 
ve Steno kurstan Yenihfü arknsmda 
Yeni Hamam apartımanı ikinci katına 
taşınmıştır. 1-364 

Kirahk 
Yenişehir Sıhiye Vekfileti karşı

sında yeni yapılan Uğur apartmanın
da iki oda bir banyodan mürekkep ya
tak ve üç oda umumi haynt dairesiyle 
ayrıca servis kısmını havi modern 
tertibatlı dört ve beş odah iki daire 
kiralıktır. Her vakit görülür. Tele-
fon : 1851 1-339 

en geç lıir saat evveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(51) 1-153 

Evrak snnchğı yupıtrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beh.er tanesine tahmin edilen (15) 

lira 87 kuruş olan 66 pded evrak san
dığı eksiltmeye konmuştur . 

2 - İhalesi 2. 2. 938 çarşamba günü 
saat 11 dedir. 

3 - llk teminatı 78 lira 56 kunış
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma komisyonuna müraca
at. 

5 - Ek1ıiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ci ve 3. üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte komisyona gelme
leri. (128) 1-281 

Ucnzo] alnuu·ak 
M. M. Vck.leti Satın Almn Ko

misyonundan : 
1) Beher kilosuna biçilen ederi 34 

kuruş olan 50 ton Benzol pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştur. 

2) tık teminat parası 1275 liradır. 
3) İhalesi 24/2. Kunun 938 pazar. 

tesi günü saat ı 1 dedir. 
4 - Eluırltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
Komisyonunda hazır bulunmaları. 

3) İhalesi 25-1-938 sah günü saat 15 
dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin· 
de istenilen belgelcrile birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda h ır bulunmaları. 

(178) l--428 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublarını ihale gününde (133) \-315 
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Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız ç~kiyorsunuz iştahanız yok, mutlaka 

H A S A N meyva özü 
alınız. Yarrm bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40, dört misli 60 kr. 
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HASAN gazoz özü 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. ~~eyve usarelerinden ya

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek muz frcnk üzümü kayısı, 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 

ağaç çileği nevileri 
1-54 

Bat, di§• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

Kohinor 
.... 

inci gibi 
bir 

dişler ve 
temin 

Size 
kokulu ogız -

En çok dayanır ve daha fa· 
zlıı '''k verir. Dünyanın en 
iyileri olan EVEREADY pil· 
lerini israrla isteyiniz. 

güzel 
eder 

3-6399. 

1-437 

Urolog - Operatör 

Dr. Kemal Serav 
Avrupa tetkikatından dönmüş 

ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili İbrahim a
partımanının 5 numarasında ka· 
bule başlamıştır. Muayene saatle
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa. 
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charit~) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 N o. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3--{;86! 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını Balıkpazarında Ku
yumcular sırasında N o. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne haıtahaneıi 

cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evin· 
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

' Nazmi Aoart. No. 9 D 5 1-147 

NASltl 1tAC1 
~P,NZUK 

m 6ua. 

En eski nasırları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve müessir bir nasır ilacıdır. 1-30 

Diı T abibleri 
Diyorlar ki: 

3 defa fırçalayınız. Ancak' 

"Lazım olan, ditleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evvela 
dit temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 

Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel ve 
beyaz pek u insan tanımaklığımız bu sözün doğruluğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuzu iyi düşünerek seçiniz. 
Daha doğrusu diş macunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en 
müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun olduğunda şüphe bulunmı
yan "R A D Y O L 1 N" i kullanınız 1 

1 

RADYOLİN 

• <:)'t..KALlJ117. 
ŞJ35WATT ~ 
OSRAM 

Ampul üzerindeki marka .. 
zıya kudretini vP. istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da--; 
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram DJ ampullerini alır; 
sanız daha ucuz bir. ışık 

elde edersiniz .. '-

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder~ 

Yenişehir halkına müjde 
ATATÜRK BULVARI No. 18 

•• 
TlCARET EVl 

Yeni açılan mağazamızda her çetid elektrik malzemeıi, tık 

avizeler, ampuller, bisiklet, motosiklet ve teferrüatı. Her yerden 
ucuz olarak tedarik edebilirsiniz. Radyo, bisiklet ve motoıikletle
rinizi müsaid takıitlerle alabilirsiniz. 

Sayın müıterilerimizin hem aldanmaması, hem de zamanla· 
rından tasarruf edebllmeleri için fiatlar rekabet kabul etmiyecek 
tek.ilde indirilmiı ve maktu yapılmıttır. Bu hakikati anlamak için 
bir tecrübe kafidir. Her çetid elektrik aletleri tamiratı yapılır. 

1-361 
LİRAV~EREK 

ALINI? 38 MODELi 
Vehbi Koç ticaret evi TL. 3450 

İmtiyu sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ide.re eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

,_ 

ı 
"' 

Ökıürenlere ve 
&'Öğüı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE _,llllL 

Joan Bcnnctt ve Warncr Baxtcr - = - -tarafından oynanan tamamen renkli -
AŞK TERZiHANESi = = -- --

Zengin dekor · mükemmel bir mevzu = = 
= = = - = Seanslar: -= = 

11 - 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece tam 21 de 
, .... ,. 

BU GECE 
Mevsimin en kuvvetli ve dramatik 

filmi 
TORIKA 

Baş rollerde: Jean Murat . Jany 
Holt - Charles Vanel 

Gündüz seanslarında: 
LOREL . HARD! 

PERİLER DİYARIN DA 
Türkçe sözlü 

Seanslar: 
11 - 1 - 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! Halil Naci Mıbçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesı Telefon: 1230 
Şubeıi: Ankara Bankalat caddeıi. Telefon: 2619 1-29 


