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!Ik önce hıristiy.rn misyonerlerini 
iyi karşılayan Japonya, sınırlarım tam 
üç asır yabancılara neden kapamıştı ? 
- Amerikalı Perry bu açılmaz kapıla
n nasıl açtırdı? Bir amerikan muhat -
ririnin yazdığı bu eserin hülasasrnr 
yakında okuyacaksınız / 

İspanyadaki ôsi Franko tayyareleri Fransaya da tecavüze başladılar 
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Bir Fransız şehri bombalandı ! 
Memur meskenlerini 

Ankarada 
JA.PON BASVEKİLİ DİYOR Ki : ..,. 

nasıl yapmalıyız ? 
Cinle artlk sulh 

müzakeresi y.apdamaz ! 
Şehir mütehassısı profesör Wag

neı 'den şu mektubu aldık: 
"B. Yunus Nadi' ıin Ankaradaki me

mur meskenleri hakkında Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan ve muhterem gaze • 
tenizde de kısmen intişar eden üç ma
k alesini büyük bir alaka ile okudum: . 

Yazan: Prolesör W agner 
için insanın eline, vergiler kesildik· 
ten sonra, 200 ila 300 lira geçmesi şart
tır. Meselenin asıl ruhu, ayda bu ka
dar maaş alan kaç memur mevcud bu
lunduğundadır. 

4 - Memurların, faizini düşünmek 

Barıelon' dan bir görünüş 

On kişi öldü, 
Olsa olsa ancal< 
harb ilôn edilir 

Harbdan sonra Berlinde her bırı 
1000 ikametgahı geçen bir çok büyük 
binalar kurduktan başka, bu inşaatın 
malı işlerile de meşgul oldum. Bu iti
barla orta halli halk tabakasına mah
sus r:ıesken inşasında az çok tecrübem 
olduğu için, Ankarada yap~la.cak ~J~n 
memur evleri hakkındaki fıkırlerzmın 
faydasız olmıyacağını sanıyorum. Bu 
kanaatledir ki, bahsin mevzuu olan 
meseleye dair ilişik yazıyı takdim edi-

yorum,. 

mecburiyetinde olmadıklan sermaye • 
leri olursa, yahud devlet, ödünç verdi· 
ği sermayeden çok ufak bir faiz alırsa, 
tabiidir ki yukarıdaki hesab tamamile 
değişebilir. Ancak, bu tedbirle de, 
devlet, Bay Yunus Nadi'nin bilhassa 
ortadan kaldırmak istediği mesken 
zammı yoluna tekrar sapmxş olur. İn~ 
tihab edilmiş olan yapı sahasına yenı 
yollar yapdması, su ve gaz borul~rmm 
buralara kadar uzatılması, elektrık ce· 
reyanı için yeni kablo}ar çe~il~esi, 
belediyenin buralara kar getırmıyen 
otobüs seferleri yaptırması yüzünden 

• · ortaya çıkacak olan masrafların yuka-
Bay Yunus Nadi, Cumhurıyette rıdaki hesab unsurları arasında bulun-

neşrettiği üç makalede, A~k~ra me- madığmı da ayrıca göz önünde tutmak 
murlarınm mesken meselesını ele al • b fl d -lazımdxr. Bütün u masra ar, ogru· 
dı ve bu suretle, bütün devlet memur- dan doğruya ödenmiyen mesken be· 
lan için çok büyük bir ehemiyeti olan dellerini ayrıca yükseltebilirler. 

, . . : -,. . . . . .·, ... I :. · .. 

kırk yarah var! 
. "' . . . ; ... ,. .·. - .··~~· 'ı· .. 

Fransız valisi tayyare 
yardımları istedi 

General Matsui 
İmtiyazlı 

bitaraf 

kabul 

bölgelerin 

ol mas mı 

etmiyor 
General Matsui'nin beyanatı 

Tokyo, 23 (A.A.) - Kaizo ismin
deki politik mecmuanın son nüshası 

General Matsui ile 31-12-937 tarihin· 
de yapılan bir mül:ikatı neşretmekte -
dir. 

Şanghay ve merkezi Çinde yapıla
cak teşkilat hakkında tasavvurlarım 

bildiren general demiştir ki: 
"- Prensip itibariyle ecnebi imti-

( Sonu 3. üncü sayfada) bir davaya temas etmiş oldu. 5 _ Yukarıki mülahazalardan a-
Bay Yunus Nadi, bu yazılar.mda, ----

l 1 8 1 rıkra anla<:ııhr ki, gerek memurlara, 
devletin her yıl memur ara • mı yon ı: ı: 7 Perpignan, 23 (A.A.) - BugÜ'n ög"'leden sonra 10 hücum ve 

k ld - gerekse orta halli halka mesken ted~ 
lira mesken zammı verme te 0 ugu • 4 t:ombardıman tayyareıı'nden mu'"rekkeb ı·kı· Frank.o hava filosu 

. riki meselesinin hallinde, davanın Ö· ı 0 

nu düşünerek bu paranın ınşa senna- zü paradır. Bu böyle olunca, ortaya iki defa Puigcerda üzerinde uçarak şehri bombardıman etmişler 
yesi haline getirilip bununla memur - ve •ehrı'n bı'rçok noktalarına 30 kadar bomba atmışlardır, 
lara mesken kurulmasını ileri sürmek- (Sonu 8. inci sayfada) ,. 
udi~Bu~klitçok~ibkfikr~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~, Bu~m~~rd~ biri birotde 
aşağıda taf~il 'edeceğimiz• bazı. zÔ~lu'k- ' 1 n g a p u r m a n ev ra 1 a r 1 lltlJJC'- c~tn\Ş Ve l.llı h.ClÇ kİŞİnın Ö-
larla karşılaşılması ihtimali vardır: ~ lümüne sebebiyet vermi~tir. 

....................................................... 
Sancakta türk dili 
halô bir üvey evlôd 
muamelesi görüyor 

Çirı'Jeki japon batkumandanı 
general M atıui 

Yunanistanda ye ldeğe~;~~:~i b~~~~;~n ~~~a~=:~- t --- zaı;::~~~~~i~~~~ ~~~!:~~~~tı~ıeşt~r~ r===::;-~.:;;; =-=iıı 
onu satın almaktan daha kolay geldiği Tayyareler, bundan sonra iki defa ... -
dünyanın her tarafında b~~inen.bi~ h~- fransrz topraklan üzerinden geçerek J.: 'iL. • .}.• :J • • ·ı..<:., ~· ı.;• .. ., .. ı.. Halkı • 
kikattir. İmdi mesken, gundelık ıhtı- fransız topraklarma ıo kadar bomba • •• .s. f .,..,,.., :-;, rı ISyGnG 
Y

açlar arasında en .pahalıy~ mal olanı- brrakmışlardır. dır. Zira, bir ferdın, kendıne mesken ~ İlk defa olarak hava bombardıma- ~ );_r.;)J-""' 1 teşvik eden 
t
emini irin harcaması lazım gelen pa- nına maruz kalan Pouigcerda ahalisi .... ~ ,ı.ı.< ~· 1,;· • ~:~ •• ..:.. . • •, ..,.,_ · ,L.. !1 

ra, onun ı:yıllrk gelirini aşmaktadxr. B_u, paniğe tutulmuş ve Bourgmadame "' · ' .ı;oL .,.ıı...t. r'.<,,. .:~ :1 beyan na mele f 
orta halli insanlar hakkx~da. old~gu fransız köyüne kaçmağa başlamıştır. -==-• . 
kadar, devlet için de varı~~ır. Zıra, Yaralıların Bourgmadame'da ilk te - Yukarıdaki ya.zıyı l:skenderun'd-ı Atina, 23 (A.A.) -Atina ajansı 
devletin yıllık vergi gelırınden l,8 davileri yapılmıştır. çıkan "Vahdet,, gazetesinden aldık bildiriyor: isyana teşvik eden be-
milyonu tediye etmesi, Bay . Yunus Miihim hasarlar oldu Burada §U :satırlar görülmektedir: yannameler dağıtmak suretilc mem-
Nadinin 5500 hususi mesken rınşas:~ı Perpignan, 23 (A.A.) - Puigccr• "~ikôyet ediyoruz: Sancak dairele .. leketin sükun ve asayişini ihlale te-
lüzumlu gördüğü 18 milyon ırayı 0 

- da'da bombardımandan mühim hasar- m!d__e ~e ~ahkeme_lerinde tür~ d~.ı;, şebbüs eyliyen bazı eski siyaset a-

demesl.nden daha kolaydır. A_nca~ bu hala bır uv vl d l d ı lar olmuş, söylendiğine göre on kişi ey e a muame esı gor· damları, payitahtı terke davet edil· 
18 milyon lira da tasav~~r e 1 en ınşa ölmüş ve kırk kişi yaralanmıştxr. mekte berdevamdır/,, .. .. .. . miştir. 
işini başarmağa kafi nu.~ı~? • Franko tayyarelerinin esas hede· Soruyoruz: Sancak atatusunun dıl 

2 
_ Bay Yunus Nadı nın 13 son~- fini, İspanya ile Fransa arasxndak· meselesine müteallik ahkamı kağıd 

dak. hesab da, bır 1 
•• • d F k a nunda çıkan yazısm 1 (S 8 . . ı uzerın e kalmağa mahkum bir ma - ı r 

bakxmdan, tamamlanmaya ~u.hta~t~~· onu · ıncı sayfada) ~aldan mı ibarettir ? ,, 

İyi cihazlanmış ve içine girılır gırı -

d 
_. h' 1 a beş yıl sonra mez egıl, ıç o mazs 

. . .. .. t recek tarzda 
ılk tamıre luzum gos e 
inşa edilmiş hususi meskenler bahse 

b ·1· d· - · "bı· en pahalı konunca, - ı ın ıgı gı 
ikametgah olan bu gibi hususi meske~
ler - Bay Yunus Nadi'nin hesab ettı
ğinden çok daha pahalıya mal olma~ • 
tadır. Ben, arsa ve yol inşası ile bır
lıkte harcanacak parayı şu suretle he• 
saL ediyorum 

3 odalı, banyolu, mutfaklı ilh ... bir 
ikametgah == takriben 5000 lira 

4 odalı, banyolu, mutfakh ilh ...• bir 
ikametgah = takriben 6500 lira. 

5 odalı, banyolu, mutfaklı ilh ... bir 
ikametgah == takriben 8000 lira. 

Halbuki, Bay Yunus Nadi, bu tipler 
için 3000, 4000 ve 5000 lira tahmin edi
yor. 

3 - Türkiye'de, devlet memurları -
nm - kredi yoiile de olsa - bu gibi 
evlere sahih olub alamıyacakları mese
lesinin tedkikine girişmezden evel, bu 
evlerin sahiblerinin ne gibi devamlI 
masraflara katlanmak mecburiyetinde 
olduklarım araştırmalıyız. Bunun ce. 
vabı, mesela, en küçük tip ikametgahta 
şu olabilir : 

5000 liralık inşa sermayesinin 

% 8,5 faizi == . 
Sermayenin amortısmanı = 
Devamlı tamirler == 
Devlet ve belediyeye verilecek 

vergi ve resimler = 

Lira 

425 

50 
30 

75 

580 

Diğer iki tipin yıllık masraf_ he~a~
ları 740 ve 900 liradır. İkametgahı ıçın 
ayda 49, 61 ve 75 lira harcayabilmek 

ondra, 23 (A.A.) - Sunday Tiınes gazetesi yazıyor: "Gelecek haf· 

L ta Singapur'da yapılacak olan manevralara 27 harb gemisi, 100 
e 10 000 kiıi İ§lİrak edecektir. Bu manevralardan makaad bü· 

tayyare v · ·· ·• d · t •hk" 1 k · · l kt .. k . iliz deniz ussun e ıs ı am arın mu l\Vemetını an ama ır. 

yu ıng te Singapur istihkamlarının lngiltereye olduğu kadar Ameri-
Bu gaze . 

d l • rn olduğunu kaydetrnektedır. 
kaya a a~ı - - -

.. I b l nıuhteliti Ankara muhtelitini 2 • 1 yenmiştir. 
Dun stan u d b. k t .. .. M 

d k
. ·nıde Ciha ın ır ur arı,ını goruyorıunuz. a-

Yukarı a ı resı _J d 
I •ıAt• 8 inci sayfamı:r.ua ır. 

çın ta sı a • · 

ROMANYA BAŞVEKİLİNE GORE 

Yahudileri uzak bir yerde 
bir araya toplamak lazım! 

Bolıevizme karıı 
B. Goga hükümetin 

tedbirleri alacağını 
icab eden 
söylüyor 

Bükreı, 23 (A.A.) - Bugün netredilen bir kararname ile 
1-12-18 tarihinden itibaren rumen tabiiyetine kabul edilenler 
h~k~ında yapılan muamelelerde yapılacak tashihler teshil edil
mıştır. 

Kararnameye göre tabiiyete 
kabul edilen yahudilerin Roman
yada doğdukları ve romen ordu
sunda askeri hizmetlerini ifa et
tiklerini isbat etmeleri lazımdır. 
Bunları ishal edemedikleri tak
dirde isimleri romen nahiyeleri
nin tabiiyet defterleı inden sili
necektir. 

Alman istihbarat bürosunun Blik
reş muhabirine beyanatta bulunan B. 
Goga, demiştir ki: 

"- Yahudi meselesinde bizim i
çin bir tek kati hal çaresi vardır. Bü
tün yahudiıeri henüz serbest olan bir 

(Sonu 3. üncü sayfada) Romanya 8Q.fvekili B. Goga 

Tezadlar 
Çin şimdiye kadar cepheye 1,500,000 

asker sevketmiş: Japon Başbakanı ile 
dış bakanının parlamentoda söyledik. 
!erine göre, bunlardan 750,000 i öl· 
müştür yahut yaralanmıştır. Çinliler: 
bundan başka, 654 tayyare kaybetmiş• 
]erdir. 
Karşı tarafın ne kadar asker yolla· 

dığı ve ne kadar kayıp verdiğini bil· 
miyoruz. Eğer elimizde vesikalar ol
saydı, meşhur rus - japon Jıarbrnrn 
rakamları ile, henüz ilan bile edilmi· 
yen bu harbrn rakamlarrnı mukayese 
etmek isterdik. 

Galiba bu gidişle., barrş hayalleri
ni bir tarafa bırakrnız, 1914 den eve/
ki harb usullerine hasret çekeceğiz: 
Hani notası, ültimatomu, ilanı, tavas
sutu ve daha bir sürü t e ş r i f a t 'r 
olan. bildiğimiz harb! Açık şehirler, 

esirler, hastalar, kıul saJiblcr ve sai. 
reye dair disiplin ve nizamları olan 
harb! Çünkü bu 20 inci sulh asrınrn 
usullerine alrşa ahşa, insanlar. bir sa
bah ~ehirlcrinin yerinde yeJler estiğı'· 
ni, bir akşam biitün köpriilcrinin ha
vaya atılmış olduğunu, bir giin seya
hat etmekte oldukları vapurdan esir 
olarak alındıklarını görecekler. Soka
ğa çıkarken ellerine eldiven takar gi
bi, ne olur ne olmaz. yüzlerine gaz 
maskesi geçirecekler. 

Maddi ilerilik Radar manevf geri· 
leyiş! Elektrik aydınlığı içinde ilk· 
çağ! 

Milletler Cemiyeti sarayı, hani buz 
ortasında palmiye barındıran sera
lar gibi, başka bir fıleme aid nazari
yelerin mahfazasına benziyor . • Fatay 
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Mübalağa merakı 
Şark kültürünün hala aramızdan silinemiyen tesirinden midir ne

dir, hislerimizi ve düşüncelerimizi ifade ederken mübalega, hemen da
ima müracaat ettiğimiz bir vasıtadır. 

Başmuharririmizin de bir fıkrasında çok yerinde olarak işaret ettiği 
gibi "büyük, geniş, sonsuz" gibi sıfatlar yazılamnızda pek sık tekrarla
nır. Belki de türk ruhunun, her sahada tezahür eden cömertliği netice
si olan bu temayülümüzün, bazen, cidden komik effet'ler meydana ge
tircek kadar ifrata vardığı da olur. 

En ehemiyetsiz ve bayağı bir cinayet havadisinden bahsederken 
"korkunç bir facia'', "tüyler ürperten cinayet" formülleri klişe halinde 
kalemimizin ucuna gelir. 

Zayıflığından daima şikayet ettiğimiz sanat ve ilim hayatımızda 
dahi şairlerden, üstad bestekarlardan, büyük alimlerden geçilmez. 

Mübalega merakım1Zln başka bir sahada tezahürüne de, kazalardan 
bahsedilirken rastlarsınız: Bir fırtına neticesinde denizde boğulan tay
fa fedakar gemici, masası başında bir kaza kurşununa kurban giden 
memur vazife şehidi, dikkatsizliği yüzünden düşüp bacağını kıran a
dam kahramandır. 

Şehid, fedakar, kahraman; iyi aına, hakiki şehidlerin, fedakarların 
ve kahramanların hakkını yidiğimizin farkında mısınız? Sırası gelince 
onlardan bahsederken, hangi sıfatları kullanacağız? Unutmayalım ki, 
aletler ve makineler gibi, tabirler de, ifratla kullanıldıkları nisbette kıy
metlerini kaybederler. -YAŞAR NABi 

NOT: 
BAY NURİ ÖNER'e - Dil ve ifade bahsinde gösterdiiini; alika ve dikkati takdir

le karşılarım. Anadillerini iyi bilmeyen münevver &cnçlcrdcn bahseden hkramda kul
landıiım "bu arada, dil bilajıine ayrılan zaman ve ihtimam .... ., ibareıine itiraz ediyor
sunuz. Bu cümlede "ayrılan" ın "tahsis edilen" manasına kullanıldığına dikkat ediniz. 
Bir insan ihtimamını muhtelif ıahalara tahsis edebilir ve ayırabilir. Yaz ılarımın dil 
hatlıından münezzeh olduiunu iddia etmemekle beraber bu Jtirazınızın varid olma
dıtını ıöylemeli7im. İmli meıeleıine ırelincc, cazettlerde e:~ıdüğünüz imli ~ekil1eri 
muharrirlere delil, daha ziyade ıazetelerin ve musahhihlerin i çtihadına toibidir. Hür
ınetalerimle. - Y.N. 

Edebt meseleler 

T erceme ve sanat 
D ..... elindeki kitabı bırakarak, 
- Hakikaten, dedi, bir dilden ba,ka 

bir dile terceme olunmuı bir romanın 
dilimize ~evrilmesine muarız mısın? 

- Tabii 1 terceme bir romanı dilim\-
ze çevlrmeğe kalkıfDl'lk eıerin aslında
.ki gllı:elleği yok etmektir. 

- Mübalaga ediyonun. 
- Hiç mübalaga etmiyorum! .. , mü-

saade et de fikrimi anlatayım. Bupn 
berkeı bilir ki bir ııanat eıeri, iıter re
aiın, iıter roman, iıter muıiki olsun, 
bir şekli, bir de bu şeklin anlatmak is
tediği bir ruh halini ihtiva eder. Her
kesin bildiği bir hakikat. Bununla bera. 
ber bu hakikat bir çok anla,mazltkla
ra, bir çok karışıklrklara sebeb olmu9-
ıur. Bir çok ııanatkirlar ıekil gü?elli· 
ğinin muhteva veya ifade güzelliğin

den müstakil olduğunu, bir sanat ~se
rinde yekdiğerinden ayrı iki kıyn.ctin 
mevcud bulunduğunu ileri sürmüşler
dır. Bu telikkinin akislerine gündelik 
sanat hükümlerinde sık sık şabid ol
maktayız. Bir müzede, bir tiyatrod~ 
bulunduğunuz zaman, eğer kulağınız 

bira.ı: mütecessis ise JU gibi hükümleri 
işitirsiniz: 

"- L ... .'nin şu tablosunu göriiyor 
musun 1 Renkler ne sıcak, ne ahenkli 1 
Desen ne dilzgiln, ne yumuşak ..... Fa
kat yazık, ressam bütlin bu kabiliyet
leri, küçük, değersiz mevzular üzerin
de israf etmi~ 1 
"- Şu tiyatro piyesine his itibariy

le hiç deyecek yok. Fakat yazılıt ne 
kadar berbad ! . .'' 

den boşanmı§ sırf bir şekil güzelliği
ni de kabul etmen lazım gelecek. Daha 
geçen gün bana şu Marinetti denilen İ
talyan şairinin, hiç bir mana ihtiva et 

miyen manzumelerinden, kelime can
bazlıklarından tikayet etmiyor mu i
din? böyle şiir mi olur diyen sen de
ğil mi idin? şimdi müdafaa ettiğin 
noktainazar acaba seni Marinetti'nin 
şiirlerini beğenmeğe icbar etmiyor mu 
dersin 1 

Marinettinin şiirlerinden bir şey anla 
mak kabil değilae de kulaklarımız ga
rib ahenkler duymuyor mu 1 öyle ise 
t•kl• aid bir güzellık var; o halde ne 
diye bu italyan şairinden - bir şey an
lamıyorum diye - tikayet edip duru
yordun? 
- ..... 
- Müsaade et 1 oöylediklerimi bir 

ka~ kelime ile hülba edeyim: ıanat e
seri ne münhasıran şekndir, ne de 
münhasıran ifadedir. Fakat ayni za

manda her ikisidir. Sanat zevki ifade 
ve tekil vahdetinin, deruni hayatımı
zın fonksiyonel vahdetine intibakın

dan doğar. Hakiki bir sanat eserinde, 
mesela bir romanda, şekil muhtevaya, 

veya muhteva tekle eklenmi§ değildir. 
Sanatkirın, bir heyecanı evveli yaşa-

dığını, sonradan onu bir şekil ile giy
dirdiğini zan etmemeli. Çünkü böyle 
düşünmek şeklin, beraber doğdcğu 

şeyden mustakil olarak kendi kendisi 
için inşa edildiğini, sonradan boş bir 
kap gibi doldurulduğunu söylemekle 
birdir. Halbuki sanat eserinde şekil 

ve muhteva ayni zamanda mevcuddur
lar ve hiç bir surette yekdiğerlerinden 
ayrılamazlar, parçalanmaz bir bütün 
teşkil ederler. Artık bir sanat eserinin 

ULUS 

Rakamlarla Türkiye 

Yalandaılanmız 

ne iı yapıyorlar ! 
Memlekette hayat telakkisi ve ya

f&Ylf tarzı değiıtikçe yeni mealekler 
meydana çıkmaktadır. Eski seyahat· 

nameleııde fU kayda pek rastlardık: 
'

1Ehalisi İ§tİgali.tı arziye ile müte
vaggildir.,, 

Ankara'nm belediye hududları 

içindeki vatandaı Mym olan 122.720 
den 5106 erkek ve 482 kadın toprak 
mahsulleri ile uğraımaktadır. Taı 
ve toprak sanayünde 632 erkek, in -
§&at, mobilye, bina aanayiinde 4627 
erkek, ağaç iıletme sanayünde 1693 

erkek, 6 kadm; demir aanayiinde 
952 erkek; makine, cihaz ve alet 
imalatı aanayiinde 1249 erkek, kim
ya sanayiinde 17 erkek, dokuma aa
nayiinde 111 erkek, 39 kadın; kağıd 

ve tabı ıanayiinde 978 erkek, 5 ka
dın; deri, kösele, kauçuk sanayiinde 
203 erkek; ıııda, içki ve tütün aana • 
yiinde 1029 erkek 1 O kadm; elbiııe 

sanayiinde 1146 erkek, 5 73 kadın; 
elektrik, gaz ve su İ§lerinde 95 er
kek, 1 kadın; sanayi müess _seleri 
fen ve idare iılerinde 216 erkek, 6 

kadın; ihtısası tayin edilmemit sa .. 
nayi amelesi olarak 4639 erkek ve 
225 kadın vardır. 

6292 erkek ve 483 kadın ticaretle 
uğra§maktadrrlar. Nakliye ve muva
sala iılerinde 4234 erkek; 102 ka· 
dın çalıımaktadır. Umumi idare ve 
hizmetlerle serbest mesleklerde 
19136 erkek ve 1278 kadın vardır. 

Ev iktisadiyatı ve ıehir hizmetlerin
de 1226 erkek ve 1512 kadın vazife 
aJmıtlardır. Bu rakamlara, meıleki 
henüz tayin edilmemit olan çocukla
rı, ihtiyarları il3.ve ediniz: Ankara 
nüfusu karfıruzdadır. 

Bu İ§ bölümü, yalnız Ankaraya 
mahsus değildir: Bütün vilayetleri -
mizde ve kasabalarunızda hemen 
hemen buna yakın nisbetler ııöre

ceksiniz. Sanayi, ticaret, halk biz· 
metleri, ev iktisadiyatı; hüli.sa mo· 
dem bir cemiyeti kuran çalıımaların 
bütün kolları, türk vatandaılarını 

kendi it çerçevesi içine almıftır. 

Uzak deiil, yirmi sene eve), bu 
memlekette, hasta erkeği, bir kadın 
dnktorun muayene edeceğini aöyle
miı olsaydınız, aızı, asgarı tımarha ... 
neye ııötürürlerdi 1 

Konya' da eski eserler 
Konya, {Hususi) - Konyadaki es

ki eserlerin tamirine başlanmıştır. 

Bu arada Tol medresesi de onarıla

caktır. 

bedii vasfı nasıl kazanacağını kestir
mek kolaydır. Bir esere muhteva bakı
mından güzel, Jekil bakımından çirkin• 
diyemeyiz. Muhteva bakımından gü
zel olan bizzarure şekil bakımından da 
güzeldir, ve şekil bakımından güzel ol
duktan sonra muhteva bakımından 
çirkin olmasına imklin tasavvur oluna
maz. 

İşte aziz dostum, bir dilden baJka bir 
dile çevrilmi' bir eserin dilimize çev
rilmesine bunun için muarızını. Bir ro
manı hakkiyle terceme etmek için o 
romanın aslını okumak, Ş;Ckil ve ifade
nin birliğini, uyandırdığı heyecanı oü
tünlüğiyle, bütün kesafetiyle yaşamak, 
bir kelime ile yaratmak icab eder. 

Suud Kemal YETKiN 

KÖY PROGRAMI 

Köyleri imar 
için alınan 

kararlar 
1938 yılında köy programlarının 

tanziminde aşağıdaki köy vazifeleri
nin programa alınması İç Bakanlığın
ca kararlaştırılmıştır. 

Köy sınırı içindeki bütün işler i· 
çin ihtiyar meclisleri her köyde köy. 
!üye salı salacaklardır. Bunun dışın
da olarak otlaklardan, meralardan, taş 
kireç ve tuğla ocaklarından, kaplıca
lardan ve diğer köy kanunu ile tes
bit edilen gelir kaynaklarından köy 
büdcesi için para toplanacaktır. 

Muhtar seçimleri şubat ayı içinde 
yapılacak ve yeni seçilenler martta 
işe başlayacaklardır. Günü biten köy 
muhtarı ve ihtiyar meclisi azaları ye
rine yeniden seçim yapılacaktır. 

İhtiyar meclisleri lüzum görür
lerse parası köy sandığına yatırılmak 
üzere köy namına tarla ektirecekler 
ve mahsul ayrıca imece yoliyle elde edi
lecektir. 

Nüfusu beş yüzden fazla olan köy
lerde kültür işleri bütün köylünün 
birleşmesiyle imece usuliyle yapıla
caktır. Köylü mecburi olan işleri gör
mez ise cezalandırılacaktır. Sene i. 
çinde köy sınırı içindeki su birikin
tileri kurutulacaktır. 

Nüfusu binden yukarı olan köy
lerde, köylüler ahırlarını evlerinden 
ayrı bir yere yapacaklar ve bunları 
senede bir defa badanalayacaklardır. 

Her köyün bir başından diğer başına ka 
dar olan yollar taş kaldırım ile döşe
necektir. Köy mezarlıkları yapılacak 
ve mezarlıklar köyden ve caddeden 
uzak bir yerde suların geldiği tarafa 
deği\ suların gittiği tarafa yapıla

cak, etrafı hayvan girmiyecck şekil
de duvarla çevrilecektir. Köylüler. 
1938 senesi içinde pazar ve çarşı ya

pacaklar, köyü kasaba ve komşu köy
lere bitiştiren yolların iki kenarına 
ağaç dikecekler, köyün münasib yer
lerinde ornıan yetiştirecekler, tarla 
ve bahçeleri ıulaınak için ortaklama 
ark yapacaklardır. Her türlü ziraat 
için pulluk, orak ile peynir ve yağ 
yapmak için makina alacaklardır. 
'J:T :ı; ,..1;: -uı.. .- - o...•-- - .... t,~,. 1 ~ ..:1 ... t..,...,_ 
mak imkanı araştırılacaktır. Köyler
de berber, ayakkabıcı, nalband, de. 
mirci, arabacr yetiştirilecek, köy ma
lı için de bir zahire anbarı yaptırıla
caktır. 

HAV A 

8~i!TB 
Gece ısı sıfırin altinda 13 dere

ceye kadar düştü 

Dün şehrimizde hava öğleye kadar a
çık, öğleden sonra bulutlu geçmiıtir. 
Isı gece arfırın altında 13, gündüz gene 
sıfrrın altında 2 derecedir. 

Dün yurdun Ege ve cenub Anadolu
su mıntakalarında hava yağışlı, diğer 
bütün mıntakalarda kapalı geçmiştir. 

Yağıtların karemetreye bıraktıkları su 
mikdarları Bodrumda 17, İslahiyede 
4, Antalyada 3, Adana ve Sinopta 1 ki
logramdır. Dlin en düşük ısı Karsta 
sıfırın altmda 19, en yüksek ısı da A
danada ııfırn üstünde 15 derecedir. 
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MAHKEMELERDE 

Parasız elektrik eldE 
etmek için çare nedi 

Mustafa bulmuı Bunu 
soluğu da hapisanede 

ama 
almış! 

Rakam meraklısı bir amerikalı avu
kat, dünyada nelerin çalınabileceğini 

tesbit eden bir istatistik yapmış. Tirol,
ların sarp kayaları üzerinde, omuzla
rında toprak taşıyarak bağ yapan köy
lülerin toprak hırsızlığına kadar yüz 
!erce çeşid hırsızlığı sayan bu istatis
tikte bilinmiyen, "elektrik cereyanı 
sır kati,, varmtdır.? Elektriğin, su ka -
dar ucuz olduğu Amerikada buna ne -
den lüzum var, diyebilirsiniz. Fakat 
Ankarada son üç ay içinde ve birisi 
dün olmak üzere, iki elektrik çalması 
hadisesinin mahkemesi yapıldı. 

••• 
Hem bu seferki hlidise, meşhud suç

lara giriyor: 
Atpazarında me,hur bir çukur han 

vardır. Bilhassa toptan ahı veriş ya
panların dükkanlarının bulunduğu bu 
eski hanın bir çok eski yapılar gibi, bol 
penceresi olmadığından dükkanların 

güne§ batmasından önce içerisi karan
lık olmakta ve erkence elektrik lamba
larını yakmak lüzumu duyuln:aktadır. 

Bu iı en çok, hanı toptan kiralıyan 
B. Mustafa Aybarı düşündürmekte i
miş. Çünkü B. Mustafa, hanın dükkan
larından bazılarını, elektrik parası ken .. 
disine aid olarak kiraya veriyormuı. 

Bütün dükkanlar, saat 19 da kapanıyor. 
Lambaların voltajı da ma!Qm bir kira
ya aşağı yukarı bir miktar zam yapıla
rak, her dükkina bir saat koymak kül
fetinden kurtulunuyor. Buna rağmen 
Çukur handa, bir hayli elektrik saati 
vardır. 

Elektrik şirketinin memurları, Çu
kur handaki sarfiyatın normalden çok 
az olduğu üzerinde zaman zaman du
rurlarmış. Yakılan cereyan, askari had
den de aşağı ve mesela bazı bir gece 
kandilinin harcadığı enerji derecesine 
düşüyormuş. Halbuki Çukur hanın loş 
dükkanlarında karanlığı yenmek için 
projektör kudretli lambalara ihtiyaç ol
duğunu bilen memurlar bu kör düğü
mü çözmek için boyuna fikir yorar, du
rurlarmış. 

.JJU .u-.-_, ,.,. •• • --
mıyan vaziyeti, elektrik ıirketi bala
mından halletınit: Çukur han, karan
lık basınca, pınl uınl yanıyor, voltajı 

yüksek lambalar cereyanı cömerdce 
harcıyor ve fakat vazifesini yapmıyan 
tek bir şey var: Saat ... Ne kadar para 
ödenmesi lbım geldiğini gösteren sa
yaç ... O, yerinde sayıyor. 

Halbuki elektri kşirketi için, asıl yü
rümesi lbımgelen bu sayacın ibresi ol
duğuna göre, onu yerinde saydıranın 

mahkemede hesab verdirilmesi karar
laştırılmış ve Çukur han kiracıar Bay 
Mustafanın elektrik cereyanı çalmakta 
olduğu cumhuriyet müddei umuıniliği
ne haber verilmiştir. 

Bir suç üstü hadisesi : 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine ya

pılan bu ihbar üzerine bir auç üstü 
vakası yapılması kararlaşnuştır. Hadi
seyi haber verenler, meselenin tesbiti 
için, gece ve ansızın girilmesini iste
mişlerdir. 

Evvelki gece, Çukur handaki dükkan 
sahibleri kepenkleri indirip ayrılacak
ları zaman, bir elektrik saatından cere
yanın nasıl çalınacağını bilen 11ehli VU• 

kuf,, la zabıta memurları hana 
araştırma yapmışlardır. 

"Ehli vukuf,, şu hlidiseyi te 
mişlerdir: elektrik cereyanı s 
mektedir. Lambalar yanıyor, f 
yacın ibresi yerinde saymaktad 

••• 
İşte dün, birinci ıulh cezam 

sinde bu "elektrik kaçakçılığı,, d 
na bakıldı. 

S~lu B. Mustafa Aybar; kend' 
kaçakçılık yapmadığını söyledi. 
kim sordu: 

"- Pek US, fakat herkesin ı 
deki elektrik sayaçları lambalar 1 

dıkça döner. Seninkiler nasıl old 
olduğu yerde kaldılar 1,, 

"- Bay hakim, belki ıoğukt 
muştur. Vidaları falan gevıemlşti 
"- Peki hepsinin birden mi g 

miştir? 

"-Tabi' Bay Hakimi Çünkü b' 
hanın her tarafı aynı derecede so 
tur ... 

Fakat ne şahidler, ne ehli vukuf 
işin soğuktan veya sıcaktan, dolayı• 
le havadan değil de, elektrikten an 
bir insan elinin marifeti olduğunu s' 
lediler: anlatılanlara göre bir usta 
sayaçların ibrelerini şöyle bir sağa 
la ellemiş ve onları kendi ~ndileri 
dönmek hassasından mahrum etmi!it 

B. Mustafa Aybar, bütün bu iddi 
!ara karşı gene hadiseyi inkar etti: 
"- Ben bu işten bu kadar anlas 

hancı mı olurdum, yoksa elektrik ın· 
hendisı mil,, dedi. 

Fakat ortada B. Mustafanın bu it 
bir elektrik mühendisi kadar bilgili, 
ma bu bilgisini kanunsuz ve haki• 
bir tarzda kullandı~ını anlatan bir 
dise vardı: !ot Çukurhanm dört k" 
ıini gündüze çeviren elektrik cerey 
nı, bolbol harcanınr9, fakat kar9ılığı 11' 
denmemi9ti. 

... ve hakim B. Mustafa Aybar'ın tef" 
klfine karar verdi. 

••• 
~ir.büyük ticarethanenin vaotı"ı i 

,..,_ ~-''"" &• ......... J-.. --:.--s..ı d- !.liı 

da temizlen.mi§ ve bu ticaretlıaneniıS 
müdürü, bir buçuk ay hapse ınabkClııl 
olmuftU. Şimdi bu, ikinci hadisedir• 
Elektrik fiatlarmın, aon ucuzl-1" 
na rağmen, halli bir lüks eşya sayı!abi• 
leceği 'ehrimizde cereyan kaçakçılığı• 
nın da bir hlitıra olması pek uzak de· 
ğildir: hele bir, devlet santralları kilo
vatı iki kuru,a elektrik vermeye bar 
lasın ... Niçin hiçkimse, hava kaçakçı· 
lığına baf vumıuyor 1 

Bahkesirde 
yoksullar birliği 
Balıkesir, (Hususi) - Yoksulla,rı 

gözetme birliği kongresi halkevi salo· 
nunda toplandı. Birliğin bir senelik 
çalışmaları anlatıldı. Birlik, talebe "' 
i' yurdu için 6.697 lira para yardımın· 
da bulunmuştur. 

.-······································':.. • • • 
Pek yakında 

• • • • • • • • • 

İşte azizim bu hükümler, sanat ese
rinde şekle ayrı ifadeye ayrı bir kıy
met veren hep o mabud doktrinin 9u
Cırlu veya tuClnuz bir aksinden ibaret
tir. Eğer hakikaten bir sanat eserinde, 
meseli bir romanda, §eklin kıymeti i
fadenin kıymetinden ayrı olmuş olsay
dı, bir dilden başka bir dile, meseli 
rusçadan fransızcaya terceme edilmi'i 
bir romanın kendi dilimize çevrilme
ıinde pek büyük bir mahzur olmazdı; 
~ekil güzelliğinin kayboluşuna muka
bil ifade, his ve düşünce güzelliğiui 

dilimize nakletmiı bulunurduk. Faüt 
ne yapalım ki sanat eseri ıekil ile ifa

de ikiliğini değil, şekil - ifade birli
iini haizdir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ulus sütunlarında 
• • • • • 

- Ahm•.t Haşımı unutuyorsun gali
ba 1 Hatimde ıeklin ne kada na kat, ke· 
Jimelerın ne kadar aksak, ifadenın r.e 
kadar bozuk olduğunu bilirsin, buna 
mukabil, hıssin, heyecanın, hulyanın, 

ne bileyim ben bütün deruni bir ile
min esraıını onun şiirlerinde bulaca

ğımızı elbette teslim edersin. İşte şo 
kil berbad, fakat ifade harikulade. 
Marcel Proust'u da zikredebilinn. 

- Haşim'de veya Proust'da şeklin 
yani ualubun bozuk olduğunu ben de 

kabul ederim; fakat o his ve düşünce
lerin o sıtmalı ve labirentli ruh halle
rinin başka bir şekil, bir kalıp içinde 
ifade edikbileceklcrine cidden kani 
misin? Ben değilim. 

Hem bu görüş seni bir çok tenakus
lara sürükleyebilir. Madam ki Haşı
mın şiirlerinde şekilden muıtakil bir 

ifade ve mana güzelliği kabul ediyor
!Ull, o halde ifadeden mustakil, ifade-

Siyaset modaları 
Moda .... yalnız kadın elbiselerin

de, kadın tuvaletlerinde değil, ha
yat.rn her sahasında hükmünü yü
rüten bir diktatördür. Son zaman• 
farda bu diktatör, siyaset ve diplo
masi §leminde de yenilikler yapı
yor. Harb ilan etmeden sınırları 

geçmek yeni siyaset modalarından 
birisi idi. Şimdi bir de sefirlerin 
bulundukları memleketten kendi 
kendilerine kalkıp gitmesi moda 
oldu. 

Geçenlerde Amerikanın Berlin se-
firi; 

Hürriyeti olmıyan, demokrasi ta
nrmıyan bir memlekette Amerikan 
sefirine ne /Uzum var? diye kalkıp 
gitmişti. 

Dan de Rusyanrn Romanyadaki 
sefirinin aynı şekilde hareket etti
ğini öğrendik. 

Ôte taraftan da Tokyo'daki Çin 
elçisinin kalkıp gitmesi için birçok 
şehirlerin Japon eline düşmesi, bin
lerce çinlinin japon sillhlarrna kur
ban gitmesi /hım gelmişti. 

Ne dersiniz, moda .... T. 1. 

Barometre - termometre! 

İstanbul karmasile Ankara kar
masmm dün ıtadyomda yaptıkları 

maçı radyoda canlı canlı anlatan 
spor spikerimiz Said Çelebi, ma
çm aafhaları kadar, etrafı kasıp 

kavuran soğuktan da bahsediyor
du. 

Onun mikrofon önünde konUf• 
tuğu yerin ne kadar aoiuk oldufu
na yalnız bu tasvirlerden değil, 
aynı zamanda onun kullandığı bir 
kelimeden de hükmettik. Çünkü 
değerli spor hatibi, bir aralık "ha
vanın çok aoğuk olduğunu, baro
metrenin ıufır altında on üçü gÖs· 
terdiğini,, söyledi. Eier hava, bu 
kadar soğuk olmasaydı, muhak
kak, termometre diyecekti. 

Şiddetli soiuiun inaandaki fen
ni bilgileri de dondurduğunu duy
muı mu idiniz ? 

Hava harbı, harb hava8ı 

İspanyadaki harb ile A vrupanm 
siyaai durumu birbirile 11kıdan sı
kıya ali.kadardır. 

Bütün devletlerin gayreti, ora· 

daki kanlı boğuımaları dindirmek
ten ziyade o ateıin sınırlar dııına 
çıkmamasına harcanıyor. 

Dünkü Ulus'da ıöyle bir batlık 
vardı: " 

"İıpanyada hava harbı tiddetle 
devam ediyor.,, 

Bu batlıkta kullanılan bir ter
kibi alt üst edecek olursanız, Av
rupanın siyasi durumunu da izah 
edebilirsiniz : 

Avrupada da harb havası .... 

Balta! 

Oamanlı tarihine dair anlatılan 
Mkayeler araımda 11k 11k ııeçen 
bir cümle vardır: "Ölümlerden ö
lüm befenl,, Sonra bir vezir, ya· 
hud bir paditah gazab ettiği ada
ma sorar: 

- Kırk katır mı, kırk satır mı ? 
Bir kafiye dolayısile yanyana 

getirilen bu iki cezadan katıra aü
rükletmek cezası, artık, yeryii• 
zünde kalmamııtır. Biz, satırın da 

kalktığını sanıyorduk. Fakat dün 
Berlinden gelen bir telgrafı oku
yunca bu kanaatimizi değiıtirdik: 

"idama mahkiim olan üç casu
sun bu sabah Berliııde Polzeensee 
hapishanesinin avlusunda balta 
ile kafalrı keıilmittir.,, 

Ölümün hiç bir §ekli boğenile
mez; fakat balta, yani satır, ada .. 
Jete biraz kasablık manzarası ver .. 
mez mi ? 

Tefrika! 

Bir tanıdığımız diyordu ki : 

- Ne derıeniz, deyiniz, benim 
en ziyade zevkle okuduğum tefri
kalar, polis romanlarıdır. Heı• gün 
okuduğum gazetede böyle bir ro· 
man ararım. 

Son günlc~de bu zevkimi, fran
aız gazete:E:~ _nin romanlan değil, 
hakiki vakaları anlatan aatırları 

tatmine baıladı. 
Vaydman'dan aonra franıız za .. 

bıtaaı ne kadar cinayetlerin ip u
cunu bulmağa baıladı, biliyorsu
nuz. Hemen her gün yeni bir cina .. 
yetin esrar ı-rdeai kalkıyor; yeni 
bir katilin izi Üzerinde yürünüyor. 

Bu tefrikalar, bittikten sonra, 
bakalım ,hayalden çıkmıt polis ro
manları beni tatmin edebilecek 
mi ? 

Y almz birinci sınıf edebi 
bir eser olarak değil, fakat 
müstesna bir tarih eseri 

olarak bütün dillere 
nakledilmiş olan 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
YE DAHA iLK ÇIKIŞINDA ~ 

2.000.000 
nüsha birden satılan, met· 
hur Tolatoi'nin yeni ve tim• 

diki rus ediblerinin en 
büyüğü 

Alexi T olstoi 
nin 

Büyük Petro 
sını 

okuyacaksınrz 

• 
Bu tefrika size 1938 sene· 
sinin en zevkli heyecaııını 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • • • • • • 

• • • • • . 
• • • • . 
• • . 
• • • • 

verecektir : 

" ····' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Teşkilôtlanan Türkiye Yüksek sovyet meclisi 

Geçen hafta Moskovada Kremlin aa· 
~ının eski taht odası, tarihi bir içti· 

sahne olmuıtur. Çarların taç giy-
8deri bu geniı salonda Sovyet Yü!'· 
ilk meclisi birinci içtimamı akdebnıt

• Malumdur ki yüksek sovyet mecli-

8. Kanya Budapeşte konferansının Amerikada 
hazırlanan rapor 

KURUN'da Asım Us lç lıler ha• 
kanhğında mahalli idareler umum mü· 
diirlüğü yerine bir reisin baıkanhğı 
altında bir muavin ile yedi ıubeden 

mürekkeb kuvvetli bir kontrol kadrosu 
konulması huslsunda hükümetin kamu
taya verdiği kanun projesinden bahs· 
ederek umumi idare kadrolannd&ki 
70.000 memura mukabil kadrolarında 
60.000 memur bulunan mahalli idare
ler ve belediyeler teşkilatını d:ı.ha ge 
niı ölçüde ve teknik tekilde kontrol 
edecek olan yeni teşkilatın memlekete 
yapacağı hizmetleri anlatarak diyor ki: 

sovyetlerin yirmi senelik tari~nde 
ni bir tetckküldür. Sovyet!er bı~ç 
eden beri bir kanunu esası tanzınu-
meıguldürler. Bu faaliyet. nihayet
dikten sonra geçen senenın &Onları· 
doğru biri ittihadın ınecli~i, diğ~~ 

ı ~vruı .~ 

1

. Komunızme karşf 
lf erım 

ıimh ediyor olan pakt için 

Diktatörlüklere 
ıiddelle hücum 

ediliyor 
Vaşington 23 (A.A.) - Burada bir 

toplantı esnasında nutuk söyliyen 
Dahiliye nazm B. İckes, şiddetle dik
tatörlere hücum etmiş ve ezcümle de
miştir ki: 

Brüksel, 23 (A.A.) - Van Zeeland 
enternasyonal ekonomi hakkında yap-
tığı anketin raporunu salı günü Fran
sa ve İngiltere elçilerine verecektir. 

Bu raporun dün şah.si mahiyette 
olarak Şotan'a gönderildiği tasrih e
dilmektedir. Zannolunduğuna göre 
raporun metni perşembe günü akşa
mı saat 18.30 da aynı zamanda Paris
te, Londrada, Vaşingtonda ve Brük. 
selde nefredilecektir . 

'lletlerin meclisi olmak uzere .•ki 
lis için seçim yapıldı. Doksan mıl • 

n seçmenin iıtirakiyle yap~an bu se· 
• mde her meclis için beı yuz kadar 

bus seçildi. lşte yüksek So~y~t 
1. • b ·1ki meclisin bir arada ıçtıc ısı, u 
dır. 
Meclis, bir haf ta kadar devam ed~n 
ilk içtima devresinde baıhca teşki • 

t meselesiyle meıgul olmuıtur. Önce 
ana yasanın tasrih ettiği reislik divanı 

Budapeştede bir teklif yapılmamış ! 

"- Kendi memleketlerinde fikir ve 
kalem hürriyetine malik olmıyan ve 
bizzat kendi vatandaşları üzerinde ırk, 
din ve siyasi kanaat dolayısiyle şid
detli tazyikler yapan milletler, hariçte 
de bittabi iyi koşmu olamamışlardır. 
Kendi memleketlerinck kendi hareket
lerini müdafaa ctmeğe alışmamış olan 
faşist liderlerinin dünya kamoyuna al
dırış etmemeleri bir tcsotıüf eseri de
ğildir. 

İnsanlar, ancak ümidleri kesildiği 
zamandır ki hüriyetlerini, yaşamak i
çin boş bir ümid mukabilinde sağ veya 
sol diktatörlüklere terkederler.,, 

B. İckes, ayrıca, demokrasiyi tehdid 
eden tehlikeyi de tebarüz ettirerek de
miştir ki: 

B. Stoyadinoviç 
Belgrada döndü 

Münih, 23 (A.A.) - B. Stoyadino
viç dün gece saat 22,45 de ekspresle 
Selzbourg yolundan Viyanaya git

mek üzere buradan hareket etmiştir. 
Yugoslav Başvekili Freilassing 

hudud istasyonundan B . Hitler'e bir 
teşekkür telgrafı göndermiştir. 

Stoyadinoviç Belgrad' da 
Belgrad, 23 (A.A.) - B. Stoyadi

noviç, 10 gün süren Almanya seyaha. 
tinden bu akşam saat 20,30 da avdet 
etmiş, istaayonda bütün hükümet aza-

"Dabmiliye Vekaletinde kurulaca1c 
tqkiliit vazifeleri günden güne artan 
hususi idareler ile belediyelerin yapa
cakları işleri muayyen programa gö • 
re planlaıtırmak, bu planllll'.ın en kısa 
yoldan ve en az masraf ve emek ile tat
biki için kendilerine yol gösterecek, 
mümkün olduğu kadar enerji ve pa
ra israfının önüne geçecek, bir taraftan 
kredi yardımı, diğer tarafta teknikte 
rehberlik edecektir. • Hulasa bugün muhtelif vilayetler • 
de devam eden türlü imar teıebbü•le • 
rine disiplin altında daha ziyade faali
yet verilecektir. 

eeçilmiıtir. Meclisin içtima halinde bu
lunmadığı zamanlarda lc§rii kuvvetini 
ele haiz olan bu reislik divanı, biri reis, 
on biri, ikinci reis, biri katib ve yirmi 
dördü de aza olmak üzere otuz yed ki
tiden mürekkebtir. Bu Mıçimin en en· 
teresan tarafı, devlet reisliği demek o· 
lan meclis rcisliğine Stalin'in geçmeğe 
muvafakat edip etmiyeceği meselesi 
idi. Stalin, Lenin'in ölümünden beri, 
Sovyetlerin hakiki şefi olduiu halde 
devlet kadrosu içinde ön plana atılmak· 
tan çekinmif, parti sekreterliği unva· 
niyle iktifa etmişti. Acaba Sovyet dev· 
lct mekanizmnsı yeniden kurulduğu 
bu sırada ön plana geçerek devlet reis
liğini kabul edecek mi idi 1 Yük
aek meclis reisliğine Kalenin se
çildiğine göre, Stalin, eskisi gibi, arka 
planda kalmayı tercih etmi' demektir. 
Stalin yeni kadro içinde reislik divanı 
azalığını kabul etrniıtir. Bir bu vaziyet, 
bir de seçilen mebuslar ara11nda ko· 
münist partisine mensup olınıyan üç 
yüze yakın mebusun seçimden sonra 
derhal partiye aza olmaları, yeni dev -
let mekanizmasile komünist partisi a· 
rasındaki münasebetlerin eski halde 
devam edeceğine, yani hakim rolü ko
münist partisinin oynıyacağına deli -
let etmektedir. 

Ayan ve mebusan hariciye encümen
lerinin müşterek bir toplantsında söz 
söyliyen hariciye nazırı B. dö Kanya 
ezcümle demiştir ki: 
"- Budape:.te üçler konferansı, İ

talyanın, Akdeniı;de meşgul bulunma
sı dolayısiyle Orta Avrupa meseleleri
le uğraşacak vaziyette olmadığını ve 
bu sebepten Roma protokollarım imza 
eden devletler arasında teessüs eden 
irtibatın mahsus surette gevşemiş bu
lunduğu hakkındaki şayiaları tamami
le tekzib etmiştir. 

kadar eylemektedir. Milletler ccmiye· 
tinin faaliyeti hakkındaki hükmümü
zü, cemiyetin bu ekalliyetler mesele
sindeki müstakbel hattı hareketine ba
karak vereceğiz. 

"- Bu tehlike, diğerlerinin mesaisi, 
hayatı ve malları üzerinde tesirini gös
teren ekonomik kuvvetin otokratik 
küçük bir sınıfının elinde gitgide da
ha fazla bir surette tekasüf etmesidir ... 

ları ve Almanya maslahatgüzarı tara
fından karfıl&nmış ve büyük bir halk 
kütlesi tarafından alkı§lanmıştır. 

Salamanka bombardımanında 

Nihayet köy idareleri de gene ken
di hallerine bırakılacak değildir. Köy 
idareleri şimdiye kadar mürakabeye ta
bi tutulmamıştır. Onun için bir takını 

yerlerde §ahsi le§ebbüıler ile kanu• 
nun köylülere verdiği salahiyet mü
kemmel surette kullanıldığı ve iyi se
mereler alındığı halde, diğer bir takım 
yerlerde bir hareket görülememekte
dir. 

General Franko hükümetinin huku
kan tanınması, geçen eylulde karar ve
rilen filen tanınmanın mantıki bir ne· 
ticesidir ve bütün macarların Franko
ya karşı hisettikleri sempatiye terce
man olmaktadır. 

İtalyanın ve Avusturyanın silahlan
ma meselesinde Macaristanın hukuk 
müsavatını tanımaları, üç devlet ara
sındaki hakiki tesanüdü gösteren mü
him bir keyfiyettir. 

225 kişi öldü 400 
kişi de yaralandı ! 

Cebelüttarık, 23 (A.A.) - Evelki 
gün saat 11,30 da yapılan cumhuriyet 

Macar dış politikası, devamlı ve tayyare filoları tarafından Salaman. 
müstakardır. Macar menafiine karfı ka bombardımanı, evvelki sanıldığın. 
anlama zihniyeti gösterenler, Macaris- dan daha fazla hasarlar ve zayiata se
tanm dostluğuna itimad eckbilirler . ., beb olmuştur. 

ler de bu gruplar umumiyet üzere mu
harebeyi kabul eylememektedir. Cum
huriyetçiler buna mukabil Alfambra 
nehrinin sol kıyısındaki vadiye hakim 
Cerracorıda tepelerini tahkim etmekte· 
dir. 

Ancak bugüne kadar yapılan tecrü
beler ıunu göstermiıtir ki mahalli ida
reler üzerinde sadece bir büdce kontro
lu tatbik etmek kafi gelmiyor. Zira, ta· 
bii olarak imar bakımından yalnız ken
di bildikleri ve kendi maddi vasıtalan 

hududu dahilinde iı görmek mecburi • 
yetinde kalan bu idarelerin büyük bir 
hüsnü niyetle sarfettikleri gayretlerin 
bir kısmı plan11zlıktan, vasıtaaızlıktan 
dolayı boşa gidiyor. 

Yüksek Sovyet meclisi bu kısa içti
ma devresine nihayet verirken, birkaç 
saati de Sovyet iç ve dıı işlerinin müza
keresine tahsis etıniıtir. Zidanof'un 
tenkidi ile baılıyan ve baavekil Molotof 
nihayetlenen bu müazkcrenin temas et
tiği mevzular ıöyle hulasa edilebillr: 

Avusturya ve Macarİı;tan tarafından 
Berlin - Roma mihverine karşı gösteri
len sempati tezahürlerinin, macar dış 
politikasında yeni bir istikamete işa· 
ret eylediği doğru değildir. Macaris
tan, mühim bir sulh unsuru olarak te
lakki ettiği İtalya - Almanya yaklaş
masını daima arzu eylemiştir. KomÜ· 

nist aleyhtarı vaziyet ise, bundan evel
ki toplantıda üç hariciye nazırı tara
fından alınan vaziyetin teyidinden 
bafka biraey ddildir. 

.. uy ıı."Uın;e- vı'Z'uc, antı K.uuıınt~rn 

pakta iltihakı ve yahud milletler ce
m~yetinden çıkmayı taleb etmemi9tir. 
Mılletler cemiyeti, bizi her şeyden e
ve} macar okalliyetleri bakımından ala-

Encümen, B. dö Kanya'nın beyana- Salamanka'da bombardımanda bu-
tmı tasvib etmiştir. Sabık ba~vekil lunan ve bugün Cebelüttarık'a gelen 
Kont Bethlen, Budapeşte konferansı sözüne inanılır kimselerin ifadeleri
neticeltrinden dolayı B. dö Kanya'yı ne göre, ölü mikdarı 225, yaralıların 
tebrik etmiı ve hiç kimsenin Macaria- mikdarı 400 dür. 20 bomba şehir içine 

-··•·••• ....... yc~uıucıı çr11:ıu .. - .... ..__ .. _ ~- --·ıuı "T·-----'uytuuştu . 
yı ve anti komintern pakta iltihak ey- Bombalardan ikisi, general Franko 
lemeyi taleb etmediği hakkında bari- nezdinde bulunan yabancı devlet mü
ciye nazırının yaptığı tavzihten mem- messillerinin oturmakta olduğu bü· 

Bngün Franko kuvvetlerinin ileri 
hatları, garb cenubundan şehir surları
na birkaç yüz metre garptan azami bir 
kilometre şimalden 4 kilometre mesa
fededir. Teruel etrafındaki Franko 
ııauıu ı Tu• ta'YCl\ll:ıtnderı Altaınbrw'nm 

sol kıyısına kadar bir hilil te§:kil eyle· 
mektedir. 

Bundan dolayı bundan evvel dahili
ye vekili Şükrü Kaya Ankarada bir be
lediyeler bankası teıkil ebniı idi. Bu 
banka vasıtasiyle birçok belediyelerin 
imar te!ebbüslerine yardım edildi. 
~mdi gene dahiliye vekaleti beledi
yeler bankası gibi bir de mahalli idare
ler bankası vücude getirmek niyetinde
dir. Bu banka vaaıtasiyle krediye muh· 
taç olan huıuıi idarelere yardım edile
cektir. Bundan ba§ka dahiliye Yeka.le

tinde teşkil olunacak bürolar vasıtasiy. 
le belediyelere olduiu gibi husuıi ida
relere de kılavuzluk edilecektir:" 

Zidanof Japonya'nın Uzak Şarkta 
takib ettiği siyaseti ıiddetli tenkid 
etmiı ve başvekil de bu sözleri haklı 
bulmuıtur. Japonya ile Sovyetler ara
sındaki münasebetlerin mahiyeti ma· 
lum olduğuna göre, yüksek sovyet 
meclisinde böyle bir demonstrasyonun 
yapdması tabii görülmelidir. Fakat 
Fransa hakkında aarfedilen sözlerle, 
Sovyetlere yakın, uzalı, bazan da dost 
olan birçok devletlerin konsoloslarını 
casusluk yapmakla itham eden ağır 
sözlerin bir sürpriz olduğunu kabul et
mek lazımdır. Molotof, Franıanın Sov· 
yet düımanları hak~nda gösterdiği mi
safirperverlikten acı acı ıikayet etmi,, 
bunu Fransa ile Sovyetler arasındaki 
münasebetlerin samimiliğine yakışbr· 
ınadığını bHdirmiıtir. Sonra Zidanof-

nuniyetle bahsetmiştir. yük otel civarında patlamıştır. 
Asiler tarafıntlan bombar'dı-

İhtimal verildiğine göre, Franko 
kuvvetleri Teruel'i hücum ile almak 
istememektedir, bilakis dört taraftan 
çember altına alarak teslime mecbur 

un konsoloslar hakkındaki tikiyetleri • 
he cevab vererek birçok devlet isimleri 
tasrih etmiı ve bu devletlere aid konso
loıhaneleri kapatacağını aöylemiıtir. 
Bir konsolosun salahiyetini devletler 
hukuku ve teamül tayin eder. Her dev· 
lelin, salahiyetlerinin dışına çıkan bir 
konsolosun ıeri çağınlma11nı her za -
ınan istiyebilir. Fakat bu, pek seyrek 
vukua gelen fevkalade hadisedir. Hal • 
buki Sovyet baıvekilinın, bazıları dost 
ve komşu on kadar devlet adı sayarak 
bunlara mensup konsolosları casusluk· 
la itham etmesi, rnilletlerarası münase. 
betlerinde sovyetlerle sovyet sistemini 
kabul etmiyen devletler arasında b" 

bel
. ır 

u.~uru_.m ırtti. Halbuki sovyetler, bü
tun dunya devletleriyle münasebeti •• • • .k en 
nı tanzım ettı ten sonra artık ortadan 
ayr hk gaynlık kalknuıtır. Türkiye ile 
Sovy 1 r arasındaki münasebetlere ge
lince; bu iki dost ve kom§u devleti, re
jim düşünceleri asla ayırmamııtır. Ara
nnzdaki dostluk biribirimizin rejimine 
kartı hürmet prensipine dayanmakta
dır. Ve yirmi senelik tarih göstermiıtir 
ki, bu, çok sağlam bir temeldir. 

A. Ş. ESMER 

Cenubi Amerikadaki 
faşist propağandalara 

karşı tedbirler 

JAPON BAŞVEKİLİ DİYOR Kİ : 

Cinle artık sulh 
müzakeresi yapılamaz ! 

Olsa of sa ancak 
harb ilôn edilir 

(Başı 1 inci sayfada). j kin'in zaptından sonra kanlı muharebe· 
yaz bölgelerinin bitaraflığını kabul et- lerin husule getirdiği hummalı bir hava 
miyorum. Çinin bu ountakalardaki hi- içinde vuku bulmuı ve general her hal
kimiyetini bizzat ben tesis etmek isti- de bir asker sıfatiyle noktai nazarını 
yorum. Şimdiye kadar hükümetimden bildirmiştir. 
hiç bir emir iste.medim. ~ura?a yapılan Tokyo, 23 (A.A.) _Dün öğleden 
bütün işler benım mesulıyetım altında sonra bazı mebuslar, mareşal Çan Kay 
cereyan etmektedir. Şimdiye k~dar bil- ş_ek ~ü~ümetine karşı Japonyarun ile
yük hatalar yaptığınu zannetmıyorum. nde ıttihaz·etmek niyetinde bulundu_ 
kında teşekkiıl edecek olan grupların ğu hareket hattı hakkında hükümete 
bu siyaseti kolaylaş.tı~ac.akların~ ıimid bazı sualler sormuştur. 
Azimle hareket ettığımız takdırde e_c· Ezcümle Minseito partisi şeflerin • 
nebiler otoritemizi tanımak mecburı - den Kavaski, Japonyanın artık bundan 
yetinde kalacaklardır:. Şan~hay~a çın- böyle milli Çin hükilmeti ile alakadar 
liler arasında onları hır em:ıvakı kar olmamak hakkındaki kararını bahis 
sında bulundurmak meyh . doğmağa mevzuu ederek demiştir ki: 
başlamıştı. Ben de bu temayule yardım . . "- !'filkümetten bu husustaki fik. 
etmek tasavvurunda ike~ m.enlıus Pa nnı anh surette bildirmesini talebe -
nay hadisesi çıktı ve pro1emın tatbık • denm. Zıra bu vesika, eğer üçüncü dev 
tına mani oldu, Bununla beraber ya • Jetle t vassut ederler ise, hükümetin 
ediyorum. Her ne kadar boş yere ene- Çan K Y Şek ile yeniden temasa ve 
bileri gücendirmemek lazımsa da bun müzakereye geçmek ihtimali olduğunu 
lardan korkmak için hiç bir seb~b yok telmıh eder mahiyettedir. 
tur. Japonya'ya bir hak olarak aıd olan Prens Konoye buna verdiği cevap-
şeyleri yüksek sesle istemek lftzım~rr. ta şunları söylemiştin 
Ben de bu şekilde hareket ettiğımi "- Japonya, Çini yabancı memle-

d. Bu cümleden olarak ketlere ve yabancı sermayeye kapamak zanne ıyorum. . . • . . . 
imtiyaz bölg ... lerinde yapılan geçıt res· ~ıyetın~e ~eğıl~ır. Fakat dığer taraftan 
mini tertib ettim. Yanılıniyorsam bu J~pon h?k.~etı bundan aonra artık ka
nilmayiş takdire değer bır tesir husule tı~en mıllı .Çın hükUmeti ile hiç bir sulh 
getirdi. Arasıra kuvvetimizi gösterme· ~uzak.eresıne ginniyecektir. Japon hil-

1• • ,, kilmetı, Çan Kay ~ek idaresine kar•r 
~L V s• 
._, " . b tı hakkında bundan sonra lüzumu takdirinde ancak 

man edilen İngiliz gemisinin 
kaptanı anlatıyor 

Barselon, 23 (A.A.) - 20 ikinci
k~nunda Tarragone limanında üç fisi 
hucum tayayresi tarafından bombar
dıman edilmiş olan Thorpenes'in kap
tanı havas muhabirine de·•iştir ki: 
"- Bombardıman neticesinde 4 ki

şi öfmüş, 7 kişi yaralanmış ve 4 tayfa 
da kaybolmuftur. Thorpenes'in bulun. 
duğu mahal, limandan ve askeri he
deflerden çok uzakta idi. Bu sebebten 
dolayı geminin bilhassa hedef alın
mı, olunduğunu kuvvetle zannediyo
rum. ~eminin iki tarafı da ingiliz 
renklerıne boyanmıştı ve ingiliz bay
rağı da çok vazıh bir surette geminin 
kıçında dalgalnıyordu. Geminin on 
metre yanına düşen 500 kiloluk bir 
mermi, gemide 8 metre geniJliğinde 
ve 15 metre uzunluğunda bir rahne 
açmış ve kazan borularını patlatmış
tır . ., 

Pranl..·o'nım l>iiyiik l<uırrllzu 
Saragossa, 23 (A.A.) - Havas mu

h~biri bildiriyor: Geçen pazartesi gü
nu General Franko ordusunun Terue
le karşı başladığı yeni taarruz çok 
kuvvetlidir. 

etmek arzusundadır. 

Hitler ve Musolininin 
luuırladı.ğı t.aarru:1 

Londra, 23 (A.A.) - İfç.i mebuslar
dan Bn. Ellen Vilkinson, Sunday Re
ferc gazeteeinde nefrettiği bir maka
lede, Hitler ve Muaolininin martta ls
pany~da yeni büyük bir taarruz yap
mak uzere mutabık kaldrklarmı bildir
mekte ve iki diktatörün bu taarruzla
rının japonların İngiltereyi endişede 
bırakmak emeliyle Hongkong civarın
da yapacakları bir taarruz ile aynı za
mana tesadüf edeceğ~ ümidinde bulun
duğunu ilave eylemektedir. 

Berlin ve Romadan 
Jrankoclllara yurdım 

Paris, 23 (A.A.) - uvr ve Popiller 
gazeteleri .Franko kıtalarının Teruel 
önünde hezimete uğramaları üzerine 
Ber.ıi.n ~e ~?ma hükı.imetlerinin lspan
y~ ışını bıtırmek üzere Frankoya çok 
mıkdarda silah göndermeğe karar ver
diklerini, çünkü Frankonun muvaffa
kiyetsizligi Musolininin inhitatına se
bebiyet vereceğini ve bu inhitatın Hit
leri de sürüklıycceğini" yazmaktadır
lar. 

••• 
SiYASi VE EDEBi ALAKALAR 

CUMHURIYET"te Peyami Sala 
yazıyor: 

" Bir mütefekkir dostum, zamanı • 
nuzda siyasi alakalar lehine edebi ala. 
kalann zayıfladığını söylüyordu. 

Bu, galiba doğru bir müphededir 
~rb. edebiyatçılannın hemen hepsi; 
yırnu sene evvel sahib olmağa bile ih • 
tiyaç duymadıkları siyaıi fikirlerini 
bugün yazmağa ve söylemiye lüzum 
görüyorlar. Politikadan en çok nefret 
edenlerin bile bu kararsız ve bulanık 
faaliyet nevi aleyhine sahib olduklan 
bütün fikirler siyasidir. Edebiyata düt· 
kün okuyucular arasında da Budapeı· 
te konferansı, TerueJ muharebesi veya 
Uzak Şark ihtilafı hakkındaki yazılan 
edebi tenkidlere ve mülahazalara tercih 
edenler belki çoğalıyor. 

Bu hal, ne politikanın lehine ve ne 
de edebiyatın aleyhinedir. Evinin sa
caldarı tutu§an adamın itfaiyeye tele
fon etmeye mecbur olduğu zamannu 
tiir okumakla geçirmesine imkin yok· 
tu~. ':' ang.ın. uzakta bile olsa, yaklaıma
sı ıhtırnalımn verebileceği heyecan, in
ıanları edebiyat gibi menfaatsiz ve 
hasbi faaliyetlerden ameli endiıelerin 
ortasına atabilir. 

::Övre", ~u. malumatı ilave ediyor: 
Bunun ıçın 1 sonkanundan itibaren 

Avusturya ve İtalya tarikiyle Ham
b~rg ve. Münihten şimdiye kadar gö
rulmemış .mikdarda bomba, tank, tay
yare ve mıtralyoz scvkedilmektedir.,, 

Bugünkü dünyanın iki noktasında 
da yangın var. Sirayet korkusu umumi
dir. Hiç kimse, ferd olarak bile, Şang
hay'dan veya Tenıel'den sıçnyacak bir 
kıvılcımın eninde sonunla kendi evini 
yamkıyacağından emin olamıyor. Böy
le zamanlarda politika, en hayati ihti
rasların mekanizmasıdır. Aydınlık bir 
fuura ve idrake sahih olmayan hel'.kes 
baloşlan~~.o~un kadranına yapııtıra~ 
rak, \'erdıgı ıtnrctleri her an takib et• 

Romanya 
başvekiline göre 

Karşı tarafı Alfambra nehrinin sol 
kıyısı?a çekilmeğe mecbur eder. hare
katın ılk Uç günli esnasında şimalde el
de edilen ileri hareketi, bazı noktalar
d~ ~.kilometreyi bulmaktadır. Cuma 
günunden beri, Franko kuvvetleri 
tazyiklerini gevşetmişlerdir. Yalnız i~ 
lerı hat.larını bir hizaya getirmekte ve 
~lde e~ıle~ mevzileri, yeni hareketlere 
ils vazıfe~ıni görmeleri için tahkim ey
lemektedır. Alfambra vadisinde her ta
rafta Franko kuvvetleri müfrezeleri 
dolaşmaktadır. Bunlar münferit cum
huriyetçi gruplarına rastlamakta ise-

(Başı ı inci sayfada). k "h · 
arazide iskan etmek ve bizden müm- me ı tıyacı içinde kalıyor.,. 
kün olduğu kadar uzak bir yahudi ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

yangın neticesinde mahvolmuştur. 
Y~ngın?n kasdi olduğu kuvvetle tah
mın edılmektedir. 

Çinliler ıaarrllza geçtiler 
Şanghay, 23 (A.A.) - Tientsin. Fu

k~n de_miryolu cephesindeki aUkftn, bu 
gün Çın kıtalarının ani bir taarruzu ı. 

devleti kurmak .. ,. : E 
B. Goga, fu sözleri iUi.ve etmiftir: = Yeni çıktı E 
"- Yahudiler kendi çalıımalariy- E -

~e yaşamağa kabiliyetleri olduğunu E - E 
ısbat edemedikleri takdirde yafaınağa : İR : 
hakları olmadığı meydana çıkmış ola- § ŞEH CİLIK § 
caktır.,, . - -

Goga, bol,evizmin Romanyanın a- : : 

Vaşington, 23 (A.A.) - Salahiyet
tar mahfillerde söylendiğine göre 
Ruzvelt cenubi Amerikada italyan ve 
alınan propagandasiyle müc~dele et
rnek üzere devlet tarafından bır radyo 
istasyonu tesis edilmesi hakkındaki 
Projeyi tasvib etmiştir. 

" atsuı nın eyana ? harb ilan edebilir. 

ne tlivorlar. Hankeu'dt S l ·ı· .... 
Paris, 23 (A.A.) - Japon sefaretine ı ovyet e (;'I ıgı 

general Matsui tarafından Kaizo mec· Ya n d ı . 
muasının muharririne yapılan beyana· • Ha_nkeu, 23 (.A:.A.) - Nankinin tah
t t yı·d d i mal(lmat gelmemiş· lıyesınden sonra Sovyet büyük elçili-

le i~lil. edilmiştir. Çinliler bu taarruz 
netıcesınde, Yençov'un 20 kilometre 
cenubunda kain Liangsiatien'i geri al
mışlardır. 

ti.si içi·~· daha büyük bir tehlike teş- § y AZAN: : 
kıl ettıgı muhakkak olduğundan f\il· : : 
kilmetinin ona göre icab eden tedbir- : CelUI E~-at AUSEJ' f:N § 
leri alacağını söylemiştir. Ba9vekil -
mac~r ekalliyetine kartı tahdid edici § Belediye ve imar itleriyle § 
t~db.ırle.r almak niyetinde olmadığını § alakası olan herkese tavsiye § 
bıldırmıt ve alman ekalliyetindcn : olunacak bir kitab : 

e e en resm ,.. . . 1 . ~ . 
tir. E>ı~ın ~er eştıg!. Sovyet başkonsolos-

s .. 1 d· ~ · ··re bu mUlakat Nan· lugu bınası, dun akum •iddetli bir oy en ıgıne go .,-- T 

~i? k_ıtaları, garptan ve cenuptan 
T~ınıng üzerine de taarruza geçmişler
dır. 

aitayişkar bir lisanla bahsetmiştir. -,,,,, .................................• ;: 
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Padişahın, muzaffer pilevne ordusuna 
İmdad göndereceğini sanmıştık ... 

Halbuki bu ordu. uzun zaman ken· 
disinden bahsedilen, büyük ıeyler 

beklenen ve "Plevneyi kurtaracak 
ordu,, gibi kocaman bir isim taııyan 
bir ordu idi. 

Baker Paıa ismindeki meıhur in -
giliz kumandanı, bu ordunun bir fır
kasına kumanda ediyordu. Bu zat, 
31 birinci kanunda Taıkesen'in ce· 
nubunda strateji ve taktik baknnın
dan büyük bir ıöhret kazanmıt olan 
bir hareketi idare etmiıtir. 

ilk teırinin yirmi dördünde Os
man Paıanm kumandaaı altında bu
lunan kuvvetler, nazari olarak 115 
tabur, 28 süvari bölüğü, 20 batarya· 
dan ibaretti. Fakat o tarihte bütün 
dünya ile alakaoı kesildiği için bu 
kuvvetlerden bir kısmı da filen onun 
kumandasından çıkmıı bulunuyor • 
du. 
Ayın sekizinden yirmi dördüne 

kadar Orhaniye yolunda tesis edil • 
ıniı olan menziller Plevneye erzak 
ve levaznn göndermeğe devam etti· 
)er. Bu menzillerin hep&İ, tedarik et· 
tikleri levazımı sili.hlı muhafızların 
muhafazaaı altında birbirlerine gön· 
deriyorlardı. Plevneden gönderilen 
hasta ve yaralılar da aynı usul ile 
aevkediliyordu. 

Şimdi hikayemin ıahsi tarafına 
geleyim: llk teırinin birinci günü 
tabyama dönmüı, yedinci gunu ıae 
bölüğün kumanda•mı ele aymıf ol
duğumu aöylemittim. Bu iki tarih a· 
rasında hiç bir ehemiyetli bi.di&e ol· 
ı;nadı. Yapacağımız bir muharebe 
yoktu ve bütün hayatımız, bir tabya· 
nın mutad itleri içinde geçiyordu. 
neferlerin sıhatı yolunda değildi; fa· 
kat manevi kuvvetleri pek yüksekti. 
Hepimiz, paditahın, imparatorluğun 
bilallı bayrağın f&D ve terefini koru
mut biricik muzaffer Plevne ordusu
nu imdad alamamak yüzünden peri
ıan olmağa terketmiyeceği kanaa
tinde idik. Fakat, yazık ki, bu kana
atimizde ne kadar yanılmıttık 1 

Hava soğuk ve rutubetli idi. Ayın 
yedinci günü sabahleyin erkenden 
fazlaca kar yağmağa baıladı. Gün • 
düz yağan kar, gece donmuf, aonra 
tekrar yağmıftı. Günlerde donmuı, 
buz tutmU§ olan yerlerde gelip git • 
aıek, hem müıkül, hem tehlikeli bir 
hal almıttı. Bu yüzden bir çok kaza· 
)ar oldu. Benim taburumdan bir ne• 
ferin ayğı kayını§ ve zavallı adam· 
cağız, süngüsünün üstüne düımüıtü. 
Arabaları çeken öküzler de, bu yüz. 
den, çok aıkmtı çekiyorlardı. Bal· 
kanların ıimal yamaçlarında müd
hit kar ve kırağı bulunduğunu duyu· 
yorduk. Yollardan geçilmiyordu; bu 
yollar içinde en iyi durumda bulu
nan Orhaniye yolu bile berbad bir 
hal almıttı. Bizim bulunduğumuz 
yerde bir hafta yağmur ve kar aür • 
dü. Fakat biz, buna gene iyi hava de
meliyiz. Çünkü ondan sonra kıt, bü
tün ıiddeti, bütün korkunçluğu ile 
kendini göstermeğe baılamııtı. 

Gündüzleri topçu ateıi teati edili
yordu. Ru&lar, bizim timal cebhemİ· 

zin 1 700, 2000 yarda §İmalinde bi· 
zimkilere muvazi bir takun aiperler 
vücuda getirmiılerdi. Buradan be
nim tabyama dikkatlerini çevirmek 
h'.itfunda bulunuyorlar, fakat attık. 
ları kurıunların hepsi,, bize varamı .. 
yordu. 

Şimdi solumuzda Nikbolu yoluna 
amud vaziyette Yeni tabya ismi ve .. 
rilen küçük bir tabyamız daha vardı 
ki bu sayede Bukova tabyalarile da· 
ha kolayca muvasala temin edebili -
yorduk. 

Ayın sekizinde padiıahın Osman 
Paıaya eyliilun on bir ve on ikisinde 
kazandığı parlak zaferden dolayı 

teıekkür eden ve kendİ'sine gazi un .. 
vanını veren mektubu içtima halin .. 
de bulunan kıtalarm önünde okun • 
du. Bu tören çok enteresan ve müeı

sir olmuıtu. Askerler, bunu heye .. 
canla alkı§ladılar; topçular da bu -
nun ıerefine toptan bir atıf yaptılar. 

Maneviyatunız çok yüksekti. He· 
pimizin istediğimiz ıey, ruslarm bir 
daha hüciiın edip boylarının ölçüle • 
rini alması idi. Fakat hücUm edecek
ler miydi? 

Bir müddet önce çirkin çehreleri -
ni göstermiı ve niyetlerinin korkunç 
olduğunu anlatmıf olan muhasara 
ve kıtlığı bu aıralarda düıünmüyor

duk. Çünkü Orbaniye yolu yeniden 
aç.ılmıt ve buralara Ahmed Hıfzı ve 
Şevket Paıalar gibi çok kudretli ku
mandanların kumandası altında mu· 
hafızlar yerleıtirilınİ§, tahkimat ya· 
pılmıf, menzil teıkilatı vücuda geti • 
rilmiıti. 

Bununla beraber, kana suaamıf 

ıeytanların öte baıımızda tetikte 
durduklarını ve muha.aara çenberini 
tamamlayabilmek için bizim bir ha
reket ve yahud hati.mızdan fayda• 
!anmak niyetinde olduklarmı, pek 
ala biliyorduk. 

Fakat, itler daha kötü de olaa, 
Orbaniye yolu, tekrar, rualarm eline 
geçse, paditahm ve milletin kahra• 
man Plevne ordusunu yardonsız, va• 
aıtaaız bırakmıyacağma inanıyor• 
duk. Fakat heyhat l 

Bıraktılar ve ne kadar bahtsızdık 
ki. karıımızdaki düıman, kendiain
den beklediğimiz hücUmu göaterme· 
di; batta esaslı bir muhaaara yap· 
mağa da hazırlanmıyordu. Yaptığı 

ıey, bizi yıprandırmak için uzun sü • 
ren, bıktıran terefsiz bir kutatma 
hazırlığı idi. Bizimle ne harb ediyor, 
ne bize harb ebnek imk&.nı veriyor, 
her ıeyi yok&uzluktan bekliyordu. 

Paditahm vi.detmit olduğu yar• 
dnn da gelmiyordu. O halde, Plevne 
ne kadar kahramanca müdafaa edil· 
ae de, er geç, düımeğe mahkiım ola
caktı. 

Bundan baıka, kırağı, kar, yağ
mur, dizanteri, artma ve daha buna 
benzer bir çok felaketler, hem aai. -
bonızı, hem de rahatnnızı bozuyor· 
du. Fakat biz, bu düımanları da te • 
peliyor, onlara da göğüs geriyor ve 
ikinci tetrinin aon gününe kadar kur .. 

(Sonu. vat) 

f sı BLIYOG~YA"I 
Varlık 

Ankarada her on beş günde bir neş· 
redilen bu fikir ve sanat mecmuası .. 
nın 15 sonkanun tariWi 109 uncu sa
yısı her zamanki gibi bir çok kıymet
li yazılarla çıkmıştır. Bu sayıda şu 
yazıları görüyoruz : Yaşar Nabi : 
Edebiyatımızın bugünkü manzarası, 
Muammer Necib: Yaşamak, F. Me· 
nier ve L. Carlu: Mekteblerde beden 
terbiyesi ve spor, Muhiddin Biregn: 
Maupassa.nt ve eserleri, yeni neşri

yat, Louis Bronfield : Zenobia Whi
te'in hayatı, Sıratı Lukas : Maymun 
ağzından (yunan edebiyatı)), Rüşdü 
Şardağ : Muhacir, Cahid Sıtkı, Cev
det Kudret, Reşad Cemal, Vecdi 
Hayri, Rifat Ilgaz, Orhan Veli, Me
lih Cevdet, Oktay Rifat, Coşkun Erte
pınar, M. İlhan Berk'in şiirleri. Ve· 
dad Nedim Tör' ün yazdığı "Köksüz
ler" isimli piyesin son kısmı. 

Adana 

Adana belediyesi tarafından, Ada· 
nayı. bütün hayat tezahürleri, sosyal 
ve ekonomik cephesiyle tanıtmak için 
neşredilmiş güzel bir broşür. Ulus 
matbaasında fevkatade nefis ve sanat
karane bir şekilde basılmış olan ve 
Naci Akverdi tarafından hazırlanan 

bu broşürde Adananın coğrafi ve ta
rihi hüviyeti, dünkü ve bugünkü A
dana hakkında bir kaç not, Adanada 
tarihi eserler, Adana iş ve kazanç ye
ridir, Adanada şehircilik nasıl baş· 
)adı, 35 yıl önce Adana, Cumhuriyet 
devrinde yapılan eserler, Adanada 
belediyecilik, Çukurovada en eski 
türk izleri, Adanada muh.telif hayat 
manzaraları, Adanaya dair şiirler. 

Velhasıl bu eser, bütün teferruatiyle 
Adanayı görmüş ve görmemiş olan
lara anlatacak şekilde tertib ve tanzim 
edilmiştir. Bu güzel eserin diğer şe. 
birlerimiz için de örnek olmasını te
menni edelim. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası mecmuası 

İkincikanun tarihli sayısında şu 
yazılar vardır : Ulusal ekonomi ve 

arttırma, Türkiye - Hollanda ticaret 
anlaşması, yeni maden programı, pa

muk ipliği fiyatları, Dünya pamuk 

piyasası, Nyon anlaşması deniz kon
trol mıntakaları, dünya inşaatı bahri
yesi, Rotcrdam limanı, denizcilere 
tebligat, İstanbul piyasası, Anadolu 
luc1.lıı.uJatT ,.;r;ıiJ7Gıoi., p.1 ... _.,,., :ı.-... s ... : 

zamnamcıi, türkiyedc döviz kontrolu, 

yumurta istihsal ve ticareti, iş daire· 
sinden tebligat, son kliring hcsabları, 
iktisadi haberler, Japon ekonomisi, 
arz ve talebler, esham ve kambiyo 

cedveli, liman harek.§t cedveli. 

İngiliz deniz 
tayyareciliği 

Londra, 23 (A.A.) - Sunday Times 
gazetesine göre İngiliz deniz taYY.,re· 
ciliği yakında kendisine tam bir istik· 
lal temin eden bir nizamname ile idare 
edilecektir. 

Esasen nakliye tayyarelerinde çalı· 
şan asker! tayyarecilerin yerine tedri· 
cen bahriye zabitleri korunu~tur. 

Amirallrk makamı yakında başlıca 

harp limanları civarında münhasıran 

deniz tayyarelerine hava meydanları 

ihdas etmek için lazım gelen arazi par
çalarını satın alacaktır. 

ZOOLOJİ TERİMLERİ 

Osmanlıca -Türkçe 
R 

Rakik-ül-minkar - Tenuirostres - lnce
ga.galar 

Ricviyc - Pubnones - Akciğerliler 
Rübaiy-ül-galsamc - Terabranchiaux -

Dörtsolungaçlar 
Rübaiy-ül-mchacim - Quadriseries 

Dördaçkılar 
Rübaiy-ün-niyze - TCtarctinellidCs 

Dörtkargılılar 
Rübaiy-ür-rie - Tetrapneumones 

Dörtöpkenler 

s 
Sabite - Ascidies - Tulumlular 
Safihiy-ül-minkar - Lamcllirostres 

Yassı gagı/ar 
Sakfiyet-ül-galsame - Tcctirbranches -

Tıvansolungaçlar 
Samuriyc - MustClides - Samurgill er 
Sayyad - Chasscurs - A vctlar 
Selanterc - CoclenterCes - /kiyapraklt-

Iar 
Scmaniy-ül-levamis - Alcyonaires - Se

kizdeğiler 
Scyfiy-üz-zunnup - Xipbosures - Kı-

lıçk.uyruklar 

Seyyar - Errantes - Gezginler 
Seyyare - Thalics - Gezerler 
Sınıf - Classc - Sınıf 
Silhafiye - ChCloniens - Kaplumbağa

lar 
Südasiy-ül-levamis - Zoanthaires - Al

tıdegiler 
Südasiy-üm-niyzc - Hcxactinellidees -

Altı kargılı/ar 
Sünn.iy-ül-adale - Dimyaircs - Çilkas

lar 
Sünaiy-ül-galsamc - Dibranchiaux -

Çil solungaçlar 
Sünaiy-üJ-mehacim - BiseriCs - Çiltaç

k.ılltlar 

Sünaiy-ül-üzeyn - Diotocardes - Çil
k.ulacıklar 

Sünaiy-ür-rie - Dipncumones - Çilöp
kenler 

s 
Şafak kelebekleri - Sphinx - Tan kele-

bekleri 

ri 

Şatıiye - Echassiers - Uzunbacaklar 
Şebckiyc - RCticules - Ağsılar 
Şckaikiye - Actiniaires - Deniz incirle .. 

Şemsiye - HCJiozoaircs - Günsüler 
Şibih csmak - Dipnoi - Baltksılar 
Şibih hancşiye - Ophiuridcs - Yılan

kuyruklar 
Şibih insaniye - Antropoides - /nimsi

/er 
Şibih necmiye - StellCrides - Yıldızsı-

/ar 
Şuaiye - Radiolaircs - Yavruylular 
Şube - Embranchcmcnt - Şube 
Şukukiyelcr - BothriadCs - Yarı.l: şerit-

ler 

T 
Tam-üt-batın - Holoeastrcs - Tümka

rınlar 

Tasnif - Classification - Sınıflama 
~d.Vı.,•w..a•ıı.,ıı.W - -· - •-•o•• •• 

yaklar 
Tavll-ür-riyı - Longipcnnes - Uzunte

lelcler 
Tavil-üz-zcncp - Macroures - Uzun

kuyruklar 
Tcnasülleri beyzi - Oviparcs - Yumurt· 

lıyanlar 
Tenasüllcri tevellüdi - Vivipares - Yav-

rulıyanlar 
Tenyadeler - TeniadE:s - Açıklı şeritler 
Timsahiye - Crocodiliens - Timsahlar 
Tiniy-ü11-şekil - $yons - lncirsiler 
Tuyur - Oisscaux - Kuşlar 
Turabi - Terricoleı - TopraJu;ıllar 
Türabiyc - Terrestrcs - Karasallar 
Türabiye -Testudo - Kara kaplumbağa-

/acı 
Türbellariye - TurbellairCes - Karğa

şıklar 

u 
Uçucular - Voiliers - Yelkenliler 

v 
Vahid-ül-adale - Monomyaires - Tek.

kaslar 
Vahid·ül-keys - MonocystidCs- Tek.ke

seliler 
Vahid-üJ-ü.zeyn - Monotocardes - Tek

kulacıklar 
Vahid-ün-niyze - MonactinellidCı -

Tekkargılılar 
Vahid-üs-sukbc - MonotrCmes - Tek· 

uuuucuuc6'scuuuuus 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin · 
izahı ve tahlili 

(Simple) ıözünü, da.
Basit _ Simple ha aşağıda, başka bir 

nota konu yaparak 
(sade) kelimesiyle karşılıyacağız. Burada 
da aynı maksatla (basit) sözünü ele alıyo
ruz. Bunun sebebi dilimizde (sade) ile (ba
sit) kelimeleri arasında biribirinin yerini 
tutamıyacak kadar mefhum farkı buh.ınma
sıdır. (Basit) sözünde, (baya8;ı) da oldui;u 
kadar 'degilse de, gene azçok istihkar mana
sı var. Sadelik memduh bir hal olduğu hal· 
de, basitlikle kimse tavsif edilmek istemez. 

Onun için (basit) sözüne ,ayrı bir kulla
nış yeri olduğu cihetle, ihtiyaç vardır. 

Arapçada (basit) arızasız, yayıın, düz de
mektir. (Bast) yayma, serme, açma, (bisat) 
döşeme, kilim, (basita) satıh ve arz mana
sına ıelir. Anlaşılıyor ki bu söz familyası· 
n~n ilkel anlamı "yaygınlık" etrafında top
lanıyor. 

Bunun türkçe (bas-) cevheriyle ilgisini 
öne sürmeden evci şu kelimeleri mütalca e
delim: 

Baraba lehçesinde : Pas ;::: döşcme, taban 
Kazan " Basav; Basii=kır, tarla 
Türkmen " : Basrık=çul 
Çağatay : Bastuk::::çul 
Çağatay : Bastun=döşek 

Bütün bu manaların da düzgün1Uk ve ya
yılacak ıııey mefhumu çevresinde yer aldık
ları &örülüyor. 

Anlaşılıyor ki türkçedeki (Bas-) madde
sinin, şimdi kullanılan (tazyik) anlamından 
başka, metrük oldugu halde ba:ıı münferit 
sözlerde saklı kalmış bir de (yaynıak) ve 
(düzeltmek) manası da vardır. 

Esasen (basmak) ile (yaymak) ve (dü
zeltmek) mefhumları arasındaki fiğli mü
nasebet açıktır. Hasılı (basit) sözünün ori
jinde türkçe olduğu vazıhan anlaşılıyor. 

usuassuauucaussuaow 
delikler 

z 
Zambakiy-üa-şekil - Crinoides - Zam

baksılar 
Zat-iıl-asabiyet-ül-mümtedde - Amphi· 

neures - Çilsinirler 
Zat-ül-butunu mafsaliye - Artbrogastres 

- Elclemkarınlar 
Zat-ül-em'ai gayri müteı;a'ibc - Rlıabdo

cCles - Düzbarsaklılar 
Zat-ül-em'ai müteıııa'ibe - Dendrocl:les 

- Dallıbarsaklılar 

Zat-til-ercül-üc-cezriye - Rhlzopodeı -
Kökbacaklar 

Zat-i.il-crcül-ül-aıere Di:capodes 
Onbacaklar 

- İc~r~~bac~'kı~·; ' 
Zat-ül-ercül-ül-fekk:iye - Stmatopodes -

Çenebacık.la( 

Zat-ül--ercül-ül-karibiye - Scaplıopodes 
- Teknebacalt.lar 

Zat-ül-crcül-ül-kefiye - Palmip~dcs -
Ayalı/ar 

Zat-ül·ercül-ül-kesire - Myriapodeı -
Tümenayaklar 

Zat-ül-ercül-ül mafsaliye - Arthropodes 
- Ek.lembacak.lar 

Zat-ül-ercül·ül-müteşa'ibe - Schizopo
des - Çıta/bacaklar 

Zat-ül-crcül-üI-semaniye - Octopodes -
Sekizbacaklar 

Zat-ül-ercül-ül-rc'siye - Cepholopodes 
- Kalabacaklac 

Zat-üJ-ercül-üs-sülQkiyc - CiripCdes 
Kzvrıkbacaklar 

Zat·iil-ercül-ill-p'riye - Chetopades 
Kzlbacaklar 

Zat-ül-fikaratı muka'ar-üt-tarafeyn 
- RhynclıocCphales - Burunkalalar 

Zat-ül-fükO.k-ül-müsennene - Gnathob
dellidCes - Di~liçeneler 

Zat-ül-fükfikü ticliye - MErostomCs -
Bacakağızlar 

Zat-ül-galsamat-ül-mütefettite - Lopho
branchcs - Perçemsolungaçlar 

Zat-ül-kasabat - Tracheates - Borunç
lular 

Zat-ül-kelalibi gayri müsemmime - Chi
loenathes - Ağusuzçengeller 

Zat·ül-kelilibi müsemmime - Chilopo
des - Ağuluçengeller 

1 
RADYO ·--Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Mubte 

neşriyatı - 12.50 Plak: rı Urk mus 
halk şarkıları - 13.lS - 13.30 Dahıl 
cici haberler - 17 .30 - 18.30 1nkiliP 
ri: Halkevinden naklen. 

Akşam N"§riyatı: 
18

.
30 

pil 
riyatı - 18.35 İngilizce ders: Azitn 
- 19.00 Türk musikisi ve halk 
(Makbule Çakar ve arkadaşları) .... 
Saa tayarı ve arabça neşriyat - 19.~ 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet 
arkadaşları) - 20.15 Spor konuşrnll51 
dan Aşir - 20.30 Flür solo: Haydar 
çen - 21.00 Ajans haberleri - 21.15 Si 
salon orkestrası: 1 .. Leopold :jugoı_. 
he Parlcn 2 • Moussorgaky: Scherr 
Mouton: Le Nil 4 .. Vagner: PrCJudft 
hcnırin 5 - Noack: Vachtparade _ Slo 
22.00 Yarınki program ve 1stiklil ırı.aıf 

Avrupa: 

OPERA veOPERETLER:2oı.aı' 
Varşova - 21 Bertin, London .. Reıi~ 

ORKESTRA KONSERLERİ ve' 
FONİK KONSERLER: 10.20 Strubıl 
12 Hamburg ve diğer alman i&taıy!Jııl'. 
13.15 Münib - 16 Kolonya - 19.35 
na - 21 Milino, Roma - 21.15 F 
- 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 16.30 Berlin - ~ 
tens - 21.20 Mtinilı - 21.30 Köniı .. 
Prağ. _..ı 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 Lal'I"': 
17.15 Varşova - 17.20 Berlin- 18 K~ 
berg - 19.10 Keza - 19.15 Prağ -
Kolonya - 22.30 Stkoholm. ) 
NEFESLİ SAZLAR (Marı V. S. 

Frankfurt. 
ORG KONSERLERİ ve KOROL~ 

Paris. P.T.T. - 17.10 Kolonya - ıs~ 
burı - 19.5 Bükrcş - 19.10 LaypJ• 
20.50 Beromünster - ~1.30 Hamburg. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin ve di&

man istasyonları - 8.30 Brcalav ve 1 
alman jstasyonları-10.30 Frankfurt,~ 
burg - 12 Kolonya, Laypziı, MllP"" 
14.10 Frankfurt - 14.15 Berlin, Kotod 
16 Brcslav, Hamburg, Königsberı, 1'i 
- 17 Beromünster - 17.10 Münib""' 
Bertin - 19.10 Berlin, Brcslav - ~ 
Stuttgart - 20 Brno, Königsberg - "" 
Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgarl"' 
Berlin. 

DANS MÜZİÖİ: 20 Münih- 23 Krtl 
vi, Lemberg, Milino, Poznald, R~~ 
23.25 London - Rcgional - 23.55 LU.r 
bura - 24 Droitvich. 

Zat-ül-lcvamis-ür-ricliye - Pf:diP'lt 
- Deiibacalclar ·-' 

Zat-üt-meşime - Placentaires - Err 
liler t 

Zat-ül-sukabatı gayri müşa'ara - Mı 
poraires - M adraporlar 

Zat-ül-uyunu kaideviye - BasoJJUJlltd 
hores - Tabangözler _ı.ıJ 

Zat-ül-uyunu miiteharrike - PodOP""F 
mes - Oynargözler JI 

Zat-ül-uyunu nihaiye - StylommatOP"" 
rca - U cungözler 1 

Zat-ül-uyunu sabite - Edrioptalaı,. 
Oynamazgözler 

1 
Zat-ül-nütüi bançeriye - Oarinat .. 

Uçucular 
1 

Zat-ür-ricli milverraka - Pbylloıx>Ô" ~ 
"-z-.ır-'a?=ıJatfn tammo - .1.Auı.uı...-yü9...,-
Tümk.alalar -~ 

Zat-üs-sedaya - Mammifl:rea - MBI' 
/er 

Zat-üs-sedayai sadriye - SirinieJJI 
Denizkızları fi' 

Zat-üs-sukabat - ForaminifCrcı -
liklilec 

Zevahif - Reptilcs - Sürüngenler 
Zevciy-ül-esabi - Artiodactyles - ( 

parmaklar ıl 
Zülcenaheyn - DiptCres - Çilkanatl l1I 
Zülefvahı ccnbiye - SC:laciens - l'• 

ğızlar 

Zülchdap - Cilie - Kirpikliler 
1 
~ 

Zillgalsamet-iil·musaffaha - Larnel 1 

ranches - Yassısolungaçlar ~ 
Zülbevahiki cezriye - RhizoflaeeJICS 

Kökkamçılılar . f 
Züliber - Portc·aiguillonı - ltne/ılt ~ 
Zülkurs-Ül·müzebher - Disconanthe5 

Çiçekkurslular 
Züllcvahik - Flagelles - KamçıfıJıt ,1 

Züllcvahikı hakikiye - Euflagel1e5 
Gerçek.kamçılılar fll' 

Zü1levabiki mükemmeme - ChoanC 
gellCs - Hunikamçılılar ııtt 

Züllcvahikı mükeyyese - Cystflage 
- Kesckamçtlılar . 

1
r 

Zülmihcemeyn !..... Distomiens - Çıft 
kılar 

Zülmimas - Sipbones - Sifonlular " 
Zülmimass-ill-müzehher - Siphonanıtı 

- Çiçe.l:sifonlular 
Zülmin3ar - Porte-scic - Bıçkılı/at 
Zümre - Sous-ordre - Altta/um 

ma hemıehrisi - insan tipi itibariyle - bugünkü 
Londra hemıehrisinden daha ince, daha kültürlü 

ve d'aha mütekimildi. Şu halde "terakki" nerede
kaldı ? insanlığın tarihini Evet-Zaman, Orta-Za
man, Son-Zaman diye üç teki.mü( kademesine a
yıran tasnif usulünün ilmi kıymetine ne oldu ? 

BİR SÜRGÜN 
satırlarınızın arasına Montmartre nüktelerinden 
bazı kıvılcımlar aerpmeği de unutmamıtaınız. Fa• 
kat, ne yazık ki, ben ıu dakikada zeki.nm bu ince
liklerine hiç müsaid olmıyan sade ve dümdüz bir ha• 
yat dekoru içindeyim ve buraya bir takım felsefi 
münakatalar yapmağa değil, tabiatın bağrında, ta• 
tabiata göre, tabii bir hayat yaıamağa gelmit bulu• 
nuyorum. Size, bu satırları bir asına çardağının al • 
tında yazıyorum. Bulunduğum noktadan serin bir 
vadiye doğru yemyeıil bir yamaç uzanıyor. Biras 

sonra, buradan, irili ufaklı çıngırak seslerile, bir ta • 
kun sürüler inecektir. Güneı karırki tepelerin ü•!Ü• 
ne doğru alçalıyor. Ben de Verlaine gibi : 

Hele ıu Avrupalıların, kendilerini dünyanın en 
müteki.ınil, en ili bir insanlık örneği zannetmele
rine, doktor Hikmet, artık hiç dayanamıyordu. 

Bunlar, gene kendi zanlarına göre, Evel .. Zaman'ın 
iki büyük medeniyetinin, - yeni greko-litin me .. 
deniyetlerinin - yegine mirasçısıdırlar. Lakin, ya
rabbim; Roma ıehrini yıkan, Romada taı taı üs
tünde bırakmayan bu §İmal Barbarları değil mi· 
dir ? Daha yakın bir misal : Grek sanatının, Grek 

dehisınm en güzel eaeri olan Partenon'u Venedik
li korsanlar topa tutmadı mı ? 

Atina ıehrinin berrak ve rakid ruhlu patronu 
Atenea, bir parislinin dikenli ve ihtililci zeki· 
ama acaba kaç dakika tahammül edebilir? Şu ta· 
rap ve üzüm mıntakası Provanaa'da, farapla üzüm 
tanrısı, Asyai Diyonizos'a acaba hangi coıkun Ba
kanta'lar müvekkip kurmağa li.yiktir? Şu misafir 
olduğu Oberj de hizmet eden tonbul, kızıl ve 
karnivor mahluk mu? Yoksa, sabahtan aktama ka· 
dar kapının arkasındaki demir çekmeceye her gün 
kazandığı paraları istif etmekten baıka bir ıey bil
miyen Oberjiakin karısı mı ? 

Doktor Hikmet, ne bu hizmetçi derecesinde o
bur, ne de bu kadın kadar tamahki.r bir insana 
ömründe rast gelmedi. Öyle ki, onları, artık birer 
ucube gibi tetkik etmekle eğleniyordu. ilk günler, 
kızın, kendine hazırlanmıı yemeklerden gizlice 
tatmağa kalkııııları ve hancının karıımm adeta bo-

-84-
ğazına aardırcasına alacağını isteyiıleri onu hayli 
aıkmııtı. Fakat timdi, birine tabağının içinde daima 
yiyecek bir ıey bırakmakta, öbürüne hesabda ya
nılmıt gibi fazla para kaptırmakta adeta vicdani 
bir zevk duyuyordu. 

Oberjistin kendisine gelince bu, manaaız bir tip
ti. Daha doğrusu her hangi bir köy hancısı gibiydi. 
Kendisinde bütün dünya köylüleri gibi hiç tabiat 
sevgisi yoktu. Fakat, bir kaç bardak tarap yuvar· 
!adı mı kafaaına bir acaib lirizm i.rız oluyordu. 

Doktor Hikmet ıarabmı içerken gelir, daima ya· 
nı baıına oturur ve ona da bir sürahi ısmarlaması 
için gözlerinin içine bakardı. Doktor Hikmetin na· 

zarında, oberjiste yaptığı bu ikramlar, tuhaflığına, 
garabetine doyum olmıyan bir hareketti. Zira, bu 
içilen §&raplar hem onun kendi bağının mahsulü, 
hem de kendi mahzeninin malı idi ve olsa olsa, ara· 

da bir, Oberjİ•tin bundan misafirine ikram etmesi 
li.znn gelirdi. Onun içindir ki, Doktor Hikmet, he
rif, ıarapları yuvarladıkça doğrudan doğruya alko· 

tün teairleriyle mi, yoksa, menfaat duygusunun bu 
katmerli itminanile mi nefeleniyor, pek anlıyamıyor .. 

du. Her halde adamcağızın bot bir sarhotluğu var· 
dı ve ıarabm tadını çıkarmağı Doktor Hikmet on
dan öğrendi. Hele, ikinci, üçüncü aürahiden sonra 

YAKUB KADRi 

Provansa lehçesiyle aöylediği yerli ıarkılara hiç 
bir kelimesini anlıyamadığı halde bayılıyordu. Bir 
gün, ona, Mistral'den bahsetti. Fakat provansa.lı 

hancı yer yüzünde Mistral diye bir adam olduğunu 
ilk defa işitiyordu. 

Doktor Hikmet, bu akıam da, onun, bermutad, et
rafında dolaıtığını hissederek görmemezlikten gel
di. z;ra, zihni; muhtelif fikirler arasmda yaptığı bu 
uzun cevelindan sonra gene gelip Arlette'~n üstün -

de durmuştu. Bu anlarında, yanıbatında kimse bu • 
)unsun istemezdi. Bahusus ki, ıu dakikada genç kı · 
zm mektubuna bir cevab yazmağı tasarlıyordu. 

Odasından kalem kağıd getirtti ve rendesiz, kuru 

ağaç dallarından yapılmış masanın Üzerine dirsek · 
lerini dayayarak, genç kıza, nasıl bir elkab ile hitab 
etmek lizmı geleceğini düıündü. ''Aziz Mademoi· 
selle,. i soğuk buldu. Yalnız Arlette demek istedi. 
Lakin, bu da lüzumundan fazla li.übali idi. Beyni
nin içinde bir kaç perfiraz araıtırdı. Hiç birini be
ğenmedi. Nihayet, mektubuna elkabsız baılamağı 

hepsinden daha muvafık gördü ı 

"Mektul;ıunuz çok sağlam bir mantrkla perçinli· 
dir. Öyle ki, onu, bir münakkid gözile, üst üste bir 
kaç defa okuduğum halde itiraz edecek hiç bir nok· 

tasını bulamıyorum. Beni büsbütün tafırtmak için 

Mon Dieu, mon Dieu; la vie est iti, 
Simple et tranquille ... 
Diyorum. Bu anı, bu atmosferi, bu peyzajı ve ni

hayet bu "haleti ruhiye,, yi bir formüle sokmanlll 
imkanı var mıdır? Bütün bunları nasıl tahlil edebi• 
liriz? Bana öyle geliyor ki, bunları tahlile ve tarif• 
kalkı,tığımız dakikadan itibaren bu ''an" ın ve bıl 
'

1haleti ruhiye,, nin bütün aibri bozulur. Ortada, yal• 
nız bir kuru cümle kalır. lıte, "aık11 da bunun gibİ 
tarife ve tahlile sığmayan bir teYdir. İnsan sever• 
niçin ve nasıl sevdiğini bilmiyerek. Zaten insan b~· 
nu bilmeğe, kendi içini apaydın görmeğe ve bele, aı• 
zin gibi atkın felsefesini yapmağa baıladığı anda ar
tık sevmiyor demektir. Onun için seven adam daim.• 
mantıksızdır, daima muaınmalıdrr. Geçen gün bıt' 
fransız §&İrinin "Les Amants singuliers., ( 1) adlı 
bir kitabını okumuttum. Bence dünyanın biitiİil 
"i.fık,, ları "acaib,, dir. 

(Sonu. var) 

(1) "Acaıib aşıklar., 
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Efes'in 
Sayın profesör H. R. Tankut'un 

geçen günkü Ulu•'•a Efes • Ep.ı-' 
sos adı hakkında ı1 tetkikini tatlı 
tatlı okurken Efea'in inciri, bilmem, 

• • • 
ıncırı 

ULUS 

hatırınıza geldi mi ? 
f~e Şimdiki Ayaslugda yetiten incir-
~ lerin lezzetini bilmiyorum. Belki 

Taze incirin yüzde seksen beş ka
darı ıu olduğundan besleyici mad· 
deleri az olursa da, incir kuruyun
ca ıu nisbeti sıfıra iner. Buna kar· 
şılık azotlu maddeleri yüzde beş, 
yağlı maddeleri de yüzde ikiyi ge
çer. Fakat enkıymetli maddesi 
yiizde kırk ıs.ekiz nisbetini geçen ıe· 
keridir. Calinuı adalelerimizin ıe· 
kerle çalııtıklarını bilmediği halde 
pehlivanları incirle beslemesi ken· 
disinin büyük hekimliğini bir kere 
daha isbat eder. 

}'azan: H. Lechenperg -21-
Fakat, müebbeden var olan bir kahramanlar 

kahramanı, Amerikan sporunda daima hakim o
lacak bir Allah var : 

Çeviren: Kerim Bükey 

ıı 
~ 
ll 

İzmir inciri diye sevdiğimiz o nefis 
yemiılerin bir çoiu oradan gelme
dir, belki Omiros'un o kadar övdü
ğü alsinoüs bahçeleri inciri de ora· 
dan gelmitti. Fakat Efea incirine 
en büyük ıöhreti veren Efes'i m~ş
hur ıair Hiponaks olmuıtur. Realist 
şair diye tanınmıt olan . Hipona~s 
kendi sitesinin bahçelerınde yetı
ıen incirin değeri altından daha 
yüksek olduiunu &Öyliyerek • iki 
bin ıu kadar yıl sonra, altının rayici 
kalmadığı halde incirin geçer dö
viz getirmeğe yarıyan en iyi vası
talardan biri olduiu zamanı gören
gerçekten realiat bir adam olduğu
nu isbat etmiıtir. 

Böyle, iki büyük tairin ve Tev
rat'ın övdükleri incirin felsefedeki 
ıöhretini de Eflatun'un 11incir dos
tu" lakabında ve Pliıtarık'ın anlat
tığı, incir ağacının açlığına sebeb 
h ik a yesinden bilirsiniz. 

Şiirde ve felaefede bu kadar ehe· 
miyetli yeri bulunan incire hekim
lerin raibet etmemeleri elbette kabil 
olamazdı. Bergamalı Calinus Roma 
şehrinde meıhur hekim olmazdan 
önce kendi memleketinde pehli
vanların sağlığını korumakla meı· 
gul olduiundan onlara kuvvet ve 
görbüzlük temin etmek için bol bol 
incir yedirirdi. Bundan baıka, bağ 
bozumu zamanında bağ bekçileri
nin ekmekle incir yediklerini yaza· 
rak inciri üzümden de üstün tut· 
muıtu. 

Onun incire gösterdiği rağbette 
haklı olduğunu yeni zamanlarda 
yapılan kimya analizleriyle de mey· 
meydana çıkmııtır. 

Bir hırıızı ele 
veren beygir 

Budapeıte polisi, pek acaib bir tesa· 
6üfle bir at hırsızını yakalamağa mu
vaffak olmu9tur. 

Bir at canbazı Budapqtenin yan ao-

gtÜrürken, kar9iııi:ıa; bır hava Çalarak 
gelen bir aakeri mızıka çıkıyor. Can· 
bazın atı birdenbire ainirlenmeğe bat· 
lıyor ve biraz sonra 9aha kalkıyor ~e 
nıızıka temposuna göre danı etmege 
başlıyor. Atın bu kabiliy~tinden habe· 
ri olmıyan aahibi, bu vazıyet karıısı~
da hayretler içinde kalıyor. At te.skın 
edilemiyor. ,l)urmadan danı edıyor. 
Tabii bunu gören halk da atın etra· 
fında' bir halka tetkil ediyo~. . . 

Seyirciler arasında, bey~ırın halını 
pek acaib bulan bir de polıı memuru 
bulunuyor ve fazla dayanamıyara.~. •! 

b ata dansı kim öğrettıgını 
can azma, · 
soruyor. Canbaz da h~.>:~.an~": bu ma~ı: 
fetini ilk defa gördugu ıçın, ~olısı 
tatmin edecek bir cevab veremıybo.r. 

. k "n evel ır 
Yalnız hayvanı bır aç gu 

· Jdıg- nı ıöylüyor. çıngeneden ıatm a ı 
Polis tarafından yapılan ar~t~ı:ma-

la . le ge"ırıhyor. r neticesinde çıngene e ıı 1 · · k'den ça • Meğer, çingene atı bır ıır . 
'b' haber verıle

nıış. Meı;clc sirk ı;ahı ıne 
rck atı kendisine iade ediliyor ve bu 
•uretle de gerek sirk canbazları gerek· 

incirin a-crek taze olduğu vakit, 
gerek kuruyunca bir fazileti de i
çindeki ıellüloz maddesinin ehem
miyetlice nisbette olmasıdır. Bu 
madde taze incirde yüzde bir buçuk 
kadar olduğu halde kurusunda yüz
de sekizi geçer. Bundan dolayı incir 
insanı iyi besledikten batka barsak
lara da ferahlık vermekle ıöhret 

almııtır. 

insanın bütün uzuvları biribirle
rine bağlı olduğundan barsakların 
ferahlığı gönüle de ferahlık verir. 
Devamlı inkibazın ruha sıkıntı ver
diğini herkes bilir. Onun için, incir 
ruha da deva olur. 

Taze incirin yüz gramı ancak 
yiiz kalori temin edebilirse de, ku
rusunun yÜz gramı iki yüz elli ka· 
lori verir. İçinde yağlı maddeleri
nin az olmasını, kuru incir yerken 
arasına badem~ fındık sıkıştırmakla 
karşılarsanız hem lüzumlu gıdaları 
tamamlamıt, hem de lezzetli bir ye
mek yemiş olursunuz. 

incirin ıurubu pek eski zamanlar
danberi devamlı inkibaza kartı bir 
ilaçtır. Fakat, sabah kahvealtııında 
onun reçelini yemek daha kolaydır. 
Ekmeği incir reçeline batırdıktan 
sonra üzerine biraz da tere yağı sÜ· 
rülünce, kimya bakımından eksiği 
tamamlanır, vereceği keyif de iki 
kat olur. G.A. 

•• •• w •• yu.zug u 
küpe • 

yerıne 

Meksikada artık nişan yüzüğü ta~ı

maktan vaz geçilmişti r. 
Meksika sosyete ınde tanınmış bir 

bayan günün birinde tık bir tuvaletle 
- ....... o 

memiş küpeler olduğu halde büyük bir 
toplantıya gelmittir. Herkes onun bu 
biçim mücevher ve süs taşımasına hay
ret etmit, sosyetede bulunanların bu 
hayretleri, §Ik kadının gözünden kaç
mamıJtır. 

Qen!ij kadın bunun üzerine, bu Adetin 
orta Amerikada ya9anlı9 olan kabile
lerden kalma bir idet olduğunu.söylc
mi§tir. Bayanın i:ı:ahlarma göre, eski· 
den orta Amerikada yaşayan halk ara
sında, evli kadın ve erkekler küpe ta
karlar ve bu küpelere hususi bir şekil 
verirlermi9. 

Sosyetede hazır b~lunan bayanlar da 
mesele ile yakından aUikalanarak, yü
zük yerine küpe taşımaya karar ver
mişlerdir. Bu suretle evli olmıyanları 
ilk bakııtta ayırd etmek imkanı olacak
tır. Ne var ki, kadınlar bununla da ik
tifa etmek istemiyorlar: Evli erkekle
rin de küpe takmalarını istiyorlar! 

se at, seyircilere hünerlerini göster· 
meğe devam ediyor. Hayvanın da ma
rifeılisi işe yarar. 

Bu kahraman ADET dir. 

* 
Dünya rekoru 

Adet, inanılmayan rakam, inanılmayan zaman 
veya mesafe, timdiye kadar hiç vaki olmayan ha· 
dise, rekor •. 

Rekor mefhumu Amerikan apor fikrinden uzvi 
bir ıekilde vücud bulur. Amerikan spor fikri kati 
neticenin alındıiı bir kartılaıma, adam adama çar
pıtmadır. Rekor kurmak isteyen adam rakibinden 
daha hızlı koımağa, daha yükıek veya daha uzun 
atlamağa mecburdur. Bu adam, böylelikle, sadece 
hasmını değil , adeta mümkün ve muhtemel bütün 
rakiblerini yenmit oluyor. Zira bu adam, kcndi
aindcn evvelki her hangi bir kimseden ' :ıha çabuk 
koımuf, daha yüksek veya daha uzun atlamıt olu
yor demektir. Hatta bu adam, ihtiyarlayıp çekil
diği zaman da kendinden sonra a-clecekleri, müs
takbel rakiblerini de muayyen bir dereceye kadar 
yenmit olacağını haklı olarak iddia edebilir. 

Dünya rekoru rakibin en tam ve kati bir f wkil
de nakaut edilmeaidir. Rakibin sırtını tas tamam 
yere getirmenin daha apaçık bir tekli olamaz. 

Bir dünya rekorundan daha fazla heyecan ve
recek bir hadise olamaz. Ve nihayet, gördüğü
müz gibi heyecan, ancak bu bir defa olabilecek 
hadise iht iyacı, Amerika sporuna has olduğu ve 
mantıki yoliylc bundan meydana gelmit bulundu
ğu cihetle, dünya rekoru tam manasiyle Amerika· 
ca bir iştir. Ustelik Amerika sporculariyle seyirci
leri için muhaknk bir ihtiyaçtlr. 

lncilizlcr sporu apor için yaparlar. Hasımlarını 
yenmeğe savaşırlar. Ancak yaptıkları maçı dütü· 
nürler. Amerikalılar yapılan maçtan ötesini düşü· 
nürler. Sadece hasımlarını yenmeği değil, bu ha
sımları sınıflarından al aıaiı etmeği dünya reko
runu yeniden kunnağı düıünürler. 

Bundan baıka bu rekor ihtiyacı münhasıran A
merika sporuna raci bir it değildir. Amerikanın 
umumi hayatına aid bir hususiyettir. 

D aim a yeni bir b ina, binaların en yükseği ; yeni 
bir tren veya vapur mevcudların en süratlisi bir yıl
dıza -ver'l.tıcek p~inıd.iY_a dar verilmiı olanların 
c.u razı 111, ır polıtikaCiiim yıedıtı-nuıuK ıım· 

diye kadar söylenmiş olanların en uzunu olmalı. 
Amerikan hayatının her zaman muayyen niabet· 

de bir spor tarafı vardır. Bir rekor ihtiyacı, bir de 
rekorlara preatij tarafı .. 

Bunun için spor, bir dünya rekoru doğurur do. 
ğurmaz derhal bir "ba§ makale mevzuu" halini 
alır. Bu dünya rekoriyle, bilhassa onu tesis eden 
adamla uzaktan yakından alakadar olan bir ıey 
tiıirilip ortaya yayılır, elden düşürülmez ve kusu
luncaya kadar boyuna ağızlarda gevelenip durur. 

~ 

Amerikalıların dünya rekorlarına olan ihtiyaç
ları o kadar büyüktür ki, çoktanberi bu rekorların 
manasını vcı neye yaradıklarını aormamağa baılamıı 
lardır: Rekor oldukları müdetçe ... Rekorun hudu
du yoktur. Kaçıklık ve en azgın çılgınlık ortalığı 
alt Üst edip gider. Şimdiye kadar yopılmış olduğu 
için dün:rn rekoru denilebilecek lialettayin bir deli
liği kafasına koyan her hangi bir kimse, umumi a· 
)akanın hiç olmazsa bir gün temerkü:z noktası ola· 
bileceğinden emindir. Bu gibi saçma sapan harckte· 
ler buda.laca İRler diye reddedilmez. Bilakis bu a· 
damlar dünya rekordmenleri ile Nurmi veya La-

ılleşlıur ~·arım mukat'emetçi Glenn Cun-
1ıinglıam enerjisi dolayrsiylc Amerikanın en 
JIOpulcratleti burada Modiıwn Sguare Gar
<lcn 'de )'llpılan bir miisabakatla birinci ge
lirlwn. 

dumegue ve Jesse Owensin yanında halkın umumi 
aliıkasına sunulur. Bunlar büyük sportmenlerdir. 

Bakınız, bir resmi Amerikan spor rekorları kita
bında, muhtelif rekorlar faalında, bir çok benzer
leri arasında neler buluyorum: Kum torbaaiyle 
boks; fasılasız yetmiı iki saat on dakika lis moreli 
Tum Grecnhill, vaıoati, dakikada kırk bet yumruk. 

Köpeklerin yüzmesi: Lucky adında bir alman 
çoban köpcii (Sahibi John Schweighard) Albany
dcn Nevyorka yirmi dört şaat elli iki dakikada 
yüzmüş. (Her iki ıaat yüzdükten sonra istirahat 
§O.rtiylc) 

T okat ıı.tma: Michalko Gooniusz. ile Wassyl Bezb· 
roodny bila faaıla otuz altı saat biribirini tokatla-

ıılar. Kin> ..,_ r1.a .... -mü-.halc.a, .. '--..k..,,bed-cek. 
ctıce: berabere. 

Buz üstünde oturma: Chicagolu Gua Simmons 
yirmi altı saat buz parçası üstünde oturduktan son
ra, nöbeti kırk dereceden fazlaya çıktığı jçin dis
kalifiye ediJmi§. 

Entenıaısyonal zıp zıp müsabakaıuı 1934 Hneai 
30 haziranında on üç yaıındaki Springfieldli H. Sea· 
ver tarafından kazanılmıf. Seaver on oyunda yedi· 
aini kazanarak Sidney. Diazı mağlub etmiı. Bu tur· 
nuvaya iki yüz binden fazla erkek çocuk iıtiri.k 

etmiı. 

Piyano çalmak: lngiliz John Strickland 1934 
senesinde durmadan 122 buçuk saat piyano çal
mıı. 

Körlerin piyano çalma11: Ottava iki gözü kör 0 • 

lan Robert Beeler 1931 yılınm 23 tcırini evvelinde 
l 7 saa~ zar.fında 850 muhtelif parça çalmıt. 

Gcrı gerı koıu: Bili Robinson meıhur zenci ıtep 

dan&Ö~, geri ~~riye elli yardayı altı aaniyede, yüz 
yardagı da on uç buçuk saniyede koşuyormuı. Bwı-
lar bu 'd d " . çeıı unya rekorlarından ancak bir kaç ta· 
neaı. Daha İstediğiniz kadar var .. Neler yok kil.. 

(Sonu var) 

~==~~::::::==================== 
r,= " I 

KESİK BASLAR 
- Müsveddeleri bulamadım. Niha· 

yet bayan Limingtonun yastığı altın· 

da buldum. Fakat kendisi burada değil 
mi? 

ye girdi; yoku9u çıktı ve şatonun asıl 
kapısı önünde durdu. 

Kapıyı çalmağa lüzum yoktu, zira 
kapı ar~ına kadar açıktı. Briksan a
damlarıyle birlikte hemen içeri girip 
boş hol~en ve koridordan geçerek Sir 
~regorınin kütüphanesine geldi. Ha
rıxe üratle koşarak yazihanenin önü
nu buldu ve oradaki düğmeye bastı 
Bağ'm daire kapısı açıldı. Fakat içi 
boştu. 

- Ben de sizden bunu soracaktım. 
Adcl nerede? 

~ 39 

J ak başını salladı : 
- Ben böyle anlamadım. 
Briksanın alakası gittik!iie fazlalaşı

yordu. 
- Allah allah. Bunun manası. ne o

labU r kı? kadın aize harfi harfınc ne 
dedi? bana bunları söylesenize. . 

- Kadın, bana, şayet mü~vedcJ:elerı 
bulursa derhal getirmesinı ıoyledı, de
di. 

Briksan bir anda evden fırlayıp ka· 
dının peşi sıra koşmağa bapadı. 

B. iksan nihayet kadını yakalar~r~k ~ 
- Lütfen eve kadar gelir mısınız 

dedi. Geliniz de bayan Limingtonun 
bu müsveddeleri Bay .Knebvorta neden 
dolayı göndermiş olduğunu ve u.n~t~u: 
ğu tabirinden neyi murad ettığını"ı 
anlatınız. 
Kadın Kncbvortun kar9ııına çıkın-

ca: 
·• · elmek - Bayan Limington evınıze g 

·· o·ye batladı Uzere dışarı çıkarken... ı . · 
- Bizim eve gelmeküzere mı? .. 

- Evet bir erkek gelip onu sızın 
isted' - · · '. ·· lcdı' Getirilen puslayı 

ıgınızı soy · L. 
kendisine verdiğim sırada Bayan ı· 

. · i du Gelen a-ınıngton yatağına gır yor · .. 
danı film hakkında görUşınek uzere ba-

yazan: EdKaT W allace 'J 

.. ek ve gelirken müsveddeleri 
Yanı gorm . . . b' ld ' d ' B . ·nı· istediğınızı ı ır ı. a de getırmesı . 

. . ton ınüsveddelerı nereye 
Yan Lımıng 1 ld • nu bir turlu hatır aya· 
koy.n:~t ~ık~l~;ordu. O zaman ben de 
mıya . . h n gitmesini ve mUsvcd· 
kendısıne eme . · .. ı d' 
deleri bulunca getireceğ~mı;oy; ?ım. 

Gelen adam nasıl bır a am ı 
- Oldukr.a şişman bir adamdı. Şo-
- ,, H a korkmaması ı-

fo··re benziyordu. att d ' .. leme ım a· 
çin bayan 1:imi~g;ona soy 
ma biraz da ıçmıştı. 

Briksan sordu: 
_ Sonra ne oldu? . . Ş 

B Limington aşağı ındı. . o-
- ayan . . ittı 

för yerinde idi. Arabaya bınıp_; : ? 
- Kapalı bır otomobildi degı mı 

- Evet. k ç 
_Ve gittiler mi? o zaman saat a -

tı? 'd' z· a - Saat on buçuk olmalı ı ı. ıra -
raba hareket ederken saatın on buçu· 
ğu çaldığını işittim. 

Briksanın hallerinde sükünet va~dı. 
· · 'd' Saaunc Yalnız, ı;es bir fısıltı gıbı 1 ı. 

bakarak: 
- On biri yirmi geçiyor, dedi. Bu-

raya gelinceye kad•r epeyce zaman ge· 

çirmi~iniz. 

Hafiye ayni sükünetle: 
- Hayır burada değil, cevabını ver

di. Çok teşekkür ederim. Artık sizi a· 
lıkoyacak değilim. Gidip beni polis 
merkezinde bekleyiniz. 

Jak Knebvort: 
- Acaba nereye gitti ki ? 
-Nereye olacak, Qrif şatosuna ... Ve 

Sir Qregorinin yarın sabah sag veya 
olmuş bulunması da Adt'lin onun elin· 
de go c gı muameleye tabidir. 

Bri n, polis merkezinde Adelin 
ev sahıb nı yuzü gözü yaşlar içinde, 
hungur hüngur ağlar buldu. 

- B y n Limington evden çıkarken 
nasıl bır clbi e giymişti? 

- Arkasında mavi pelerini vardı. 
Hani her zaman giydiği güı:cl peleri
ni ... 

Briksan polis merkezinde Skotland 
Yardın adamlarını buldu ve onlarla 
birlikte otomobiline atlayınca Çayçes
ter yolunu tuttu. Fakat arabanın bu 
kadar adamla dolu olmasına canı sıkı
lıyordu. 

Zira ağır arabanın bu sebeblc kay
bettiği her bir saniyenin bu vaziyette 
büyük ehemiycti vardı. Nihayet, ken· 
disine bitmez tükenmez görünen bir 
yolculuktan sonra otomobil şatoya 

vardı. Briksan kapıcıyı uyandırmak i
çin vakıt kaybetmiyerck otomobilinin 
baş tarafı ile kapıyı itip kırarak içeri-

Briksan töminenin yanındaki zili 
çalar ~almaz bakır renkli bit- uşak tit
reye titreye içeri girdi. 

Briksan fclemenkçe sordu: 
- Efendiniz nerede ? 
-Bilmem. 

. Fakat, bilmem diyen uşak, insiyaki 
bır hareketle tavana baktı. 

. -:- Bana yukarı katın yolunu göste
rınız. 

~oldcn yukarıya giden geni merdi
vcnı çıktılar. Dıvarları kılıçlarla süs
lenmiş olan koridorun orta tarafların
da açık bir kapı önüne geldiler .... Sir 
0.re~orinin o geceyi gcçirdiğıni bildi
ğımız .•alon .... Orada da kimseler yok
tu. Brıksan, bu sırada, diğer bir kapıya 
hızla vurulduğunu işitti. Anahtar ka
pının üzcıinde idi. Anahtarı çeviren 
~~.ik~aı_ı kapıyı ardına kadar açtı. Bir 
olu gıbı sap san çehresiyle Stella Men
d?za hemen dışarı fırladı. Hıçkırır gi
bı sordu: 

- Adel nerede? 
Briksan: 

Genç kadın, kendinden geçmiş bir 
halde başını salladı ve bir şeyler söyle· 
mek isterken düşüp bayıldı. 

Briksan, Stellanın kendine gelmcıoi
ni beklemiyerek araştırmalarına devam 
e~ti. Odadan odaya giriyor, fakat hiç 
bır taraf da ne Adelin ve ne de Grif 9a
tosu sahibinin izine tesadtıf edebıli
yordu. Tekrar küti.ıphancye döni.ıp o· 
na bitişik küçük salona girdi. Orada 
iki kişı iı;in hazırlanmış bır sofra var
dı. Masa ortüsü şarab lekeleri içindey
di. Şarab barJaklarından biri yarı ya
rıya boştu ... .t•akat bu sofrada ba§ başa 
kalmış olan iki kişi meydanda yoktu. 
Şatonun kapısından çıkıp gitmitler· 
di ... Fakat ne tarafa? 

Briksan durdu; zihni hayatından 
daha hayati olan bir mesele üzerinde 
temerküz etmişti ki Bağ'm dairesi ta· 
rafından gelen bir gürültü işitti. May· 
mun kapıda göründü. Omuzunda, ka
nayan bir yara vardı. Kan yere damla 
damla sızıyordu. Ayak üstü duruyor 
ve kolları arasında paçavraya benzer 
bir şeyi sıkıyordu. Brikaan biraz daha 
yakından bakınca gözlerinin önünde 
her şey dönmeğe bafladı. 
Parçalanmış, kanlara bulanmıf olan 

bu paçavra Adel Limingtonun pelerini 
idi. 
Bağ, bir müddet, düşmanı olduğunu 

bildiği Briksana baktı. Ve sonra, pe
lerini yere bırakarak dairesinin kapı-

-5-

Japonyanın yeni tasviri 
Bayan Fr d Utley'İn ''Balçık a• 

yaklı Japonya., adındaki eserini he
nüz okumadık. Faknt Amerika ve ln
ııilterede geniı bir dikkat vo alaka 
uyandırmıı olduğu haber verilen bu 
büyük eserden dünya basını ehemi -
yetle bahsetmektedir. 

Japonya aoıyal ve ekonomik ha• 
knndan nasıl bir memlekettir? Kita• 
bı battan bata okuyup tedkik eden • 
ler §U neticeye varıyorlar: Japonya 
bütün emperyalist devletlcrm en za• 
yıfıdır. 

Bu hükmün iıtinad ettiği aebebleri 
11ralayalım: Kendini uz.ak tarkın 
lngiltcresi sayan bu memlekette de • 
mir istihsali Belçikanınkinin yarısı, 
lngiltercninkinin yedide biri, kömür 
istihsali ise beıde biri nisbetindedir. 
Japonyanın askeri ve ticari deni:z 
kuvvetleri büyüktür, fakat muhtaç 
olduğu petrolun hepsini dıtarıdan 
getirir. En az Asya ve Afrikanın bü· 
yük endüstri merkezi olmak iddia • 
sında bulunan bu memlekette silah, 
deniz inıaıı ve dokuma gibi bir kaç 
ıube hariç, diğer bütün endüstri ıu • 
heleri ancak on yedinci veya on seki· 
zinci asır lngilteresinin endüstrisi ile 
kıyas olunabilir. 

Parayı au içer Mİbİ tüketen bu za
manın harblarına Jopanya maliyeai
nin kaynakları kafi midir? Bu im· 
kansızdır. Zira Uaponya'nın geliri az· 
dır. Bir japonun ııelirini bir faranaı • 
zın gelirinin üçte biri, bir ingilizinki· 
nin beıte biri olarak heaab edebili • 
tiz. Japon borçlarının yekunu milli 
servetin % 94 ünü bulmaktadır. 

Sosyal baknndan Japonya fela
ketli bir vaziyettedir: Japon köylü 
ailelerinden üçte biri 50 ardan a:z 
toprağı iılemektcdir. Gene bunlar· 
dan % 70 i ortaklama çalı!mak • 
ta ve kazancının % 50 • 60 ını toprak 
şahibine vermektedir. Bu gün Ja
ponyacla Üç ail tröstü vardır: M;çui. 
Miçubiti, Sumimoto aileleri ... Bütün 
iılere yatınlırut olan sennayenin % 
20 ai Miçui, % 16 ıı Miçubi'lere aid· 
dir. Japonyada kuvvetH bir orta ıı • 
nıf halk yoktur. Bütün Japonya zi • 

rai, sınai ve askeri Üç feodalitenin e.. 

lindedir. Sefaleti her gün artan, ve 
su.turulmuı münevverlerce kurtarı • 
lanuyan japonlar adalanndan çıkıp 

iıi'al ettikleri baıka taraflarda çalı• 
tarak refaha erebilecekler ınidir? 
Hayır. Çünkü japonlar yurdlarınll 

baflı insanlardır: Mançuko örneği• 
ne bakınız. 

- Fakat japonların 1867 den beri 
elde ettikleri muvaffakiyetlerin ıır • 
rı nerededir? 

- Japonya hep nisbi tecerrüdün • 
den faydalanmııtır. imparator ora. 
da bir tann sayılır. Ruıyada da çar. 
lar" öyle idiı Bir iki mailubiyet onu 
yıkıverdi. Bu a-ün dünyada bir ihti • 
lal karıısında mahvoluverrnek leh. 
didi karıısında Japonya kadar kud· 
retsiz bir memleket daha yoktur. 

- Balçık ayaklı japon heyulası 1 

Bu hükümler hakikate yakın ola
bilir, fakat Avrupa bir japon mağ
IUbiyeti, bir japon ihtilali bekliyerek 
okuyup kendisini teselli etmiyor 
mu ? - N. Baydar 

sına kadar geriledi ve dişlerini göste
rerek delikanlıya kartı duyduğu kini
ni belirtti. 

Briksan hayvanın üıerinc Uç el atcı 
etti, fakat hayvan çoktan ortadan yok 
olmuş, ve kapıyı kapamı§tı, 

Briksanla beraber şatoya kadar gel· 
mig ve onun peşini bir an bile bırak· 
mamış olan Knebvort bu sahneyi de 
seyretmişti. Pelerini yerckn alan o ol· 
du. Korkunç bir ihtimali göz önUne ge
tirerek boğuk bir seale: 

- Evet, Adelin pelerini, dedi. 
Brikııan, maymunun kapısını tekrar 

açını,, ve revolveri elinde içeri girınit· 
ti. Knebvort arkadşmı takibe cesaret 
edemcmiJtİ. Orada, taş kesilmiJ gibi 
beklerken hafiyenin geri döndüğünü 
görmüştü. 

- İçeride kimsoler yok!.. ... 
- Kimseler yok mu? iyi ki yortr ..... 
- Bağ kaçmış.... Zan edersem onu 

yaraladım; burada kan izleri var. Fa
kat bundan mesul olan belki de ben de· 
ğclim; zira omuzunda bir yara vardı. 
Halbuki onu son defa gördüğümde 
böyle bir yarası yoktu. 

- Bir kaç gün evcl de onu görmüş 
mü idiniz? 

. -:- ~vct, üç gece sıra ile Longvalin e· 
vım zıyaret ettiğini biliyordum. 

- Longvalin evini mi? 
Fakat Briksan cevab vermiyor, A

delin neI1Cde olduğunu düşünüyordu. 
(Sonu var) 



1 Yurddan resimler 1 
Boluda k6y gezileri 

---- - ~ -----,,.--.,...----- --- ~----~---· . . 1 Halkevliler köylüler le 

Zonguldaktan bir 

Aydında deve güreşleri 

On bin seyirci huzurunda 
yapılan heyecanlı güreşler 

r ~ - --· 

Aydın, (Hususi) - Halkevi sosyal yardım 
§Ubesi tarafından tertib olunan deve güreşi 
iki gün devam etti, güretler çok heyecanlı ve 
alakalı oldu. Alanda birinci ·gün bet ikinci 
gün on binden fazla halk vardı. 
Komşu vilayetlerin bir çok ka-.-------

zalanndan ve Aydın ilinin her 
köşesinden seyirci gelmişti. Gü- • 
reşe 36 tülü 2 lök iştirak etti. 
Başı Söke Özbaşı köylü Eşebacının 

tülüsü, Ortayı Çineli Deli Mehmed 
ve Bağaralı Mehmed Alinin tülüleri 
ayağı da Germencikli Kara Hüse
yinin tülüleri kazandı. (Tülü güreş· 
çi deve demektir.) Eşcbacı ile Meh· 
med Ali ve Deli Mehmed kazandıkla· 
rı ikramiyeleri sosyal yardım şubesi
ne teberru ettiler. 

Günün en enteresan h3.disesi. Ge
çen yıl bir çok galibiyet kazanan ve 

hakemlere lökle tülü güreşemez kara· 

Yukarda Tu -
I üler güreşten 

evvel ve güreş 

esnasında, sağ

da devesi birin

ci gelen Eşebaç 

• 
rmı aldıran meşhur Tavaslı lök deve-t---------

nin bu yıl Eşcbacının tülüsü tarafın----------

dan çengel ve çelme ile feci şekilde Vergi kaçakçıhğı yere yuvarlanmasıdır. Oyun zamanın

da geçen yılki Söke güreşinde Eşe· 

bacının tülüsünü yenen ve Egenin yapan bir muhtar 
h,alen baş tülüsü sayılan Dedeköylü Erzurum, - Ilıcanın Zerdige kö
tülünün de Eşebacının tülüsiyle gü. yünde sayım vergisinden kaçırılmış 
reşi kabul etmiyerek kaçması ve yeri- hayvan bulunduğu haber alındığın· 
ni Eşebacının tülüsüne bırakmasıdır. dan geçenlerde bu köyde bir tarama 

yapılmıştır. 
Kendi devesinden doğan ve elinde 

Yapılan tarama teessüfe değer bir 
yetişen tülüsünün galibiyeti karşı· netice vermiş ve kaçak hayvanların 
sında Eşebacı hissiyatını şöyle söy· yalnız ihtiyar heyeti azalarından ba· 
itiyordu : zılariyle muhtarın elinde bulunduğu 

- Güreşin sonunu yüreğime taş anlaşılmıştır. Yalnız muhtar Bahride 
basarak bekledim, yavrum yüzümü kaçak olarak bulunan hayvanların a-
kara çıkarmadı. dedi 127 ye varmıştır. Bundan başka 

Y 
·1 d' !' d ihtiyar heyeti azalarından Cemilde 

a yenı sey ı sua ıne e : M hm dd d'" M hmcdd H .. . e c e ıgcr c c ve am-
- _Dert aya~h bır hayvan, hesabdaıdide bir takrm kaçak hayvanlar tes-

hepsı var yenılmek, kaçmak, yıkıl· bit edilıniştir. 
mak ... - O. BECERiK Kanun! vazifesini idrak ctmiyen 

akşam görünüşü 

-• 

Çirkin bir tecavüz 

temaslar 
yaptılar 

Bolu, (Hususi Muhabirimizden) 
- Halkevinin köycüler komitesi yir
mi beş kişilik bir gezi beyetiyle Paşa 
köyüne bir tetkik seyahatı yapmış

tır. Heyete Vali Salim Gündoğan baş· 
kanlık yapmıştır. Civar köylerden de 
gelenlerle Paşa köyünde 2000 ni ge· 
çen köylü kardeşler toplantısında İl
bay, hükumet parti ve Halkeviyle 
köylünün münasebetlerini ve cumhu
riyet ve Kemalizim köylü ve köylü
sünün kalkınma yollarını köylü di. 
liyle anlattı. İki saat cumhuriyet va
lisiyle cumhuriyet köylüsü yan yana 
baş başa hasbihaller yaptılar. "Başka 

diyece ğiniz var mı ?" Diyen İlbay 

yaşasın cumhuriyet yaşasın büyük 

kurtarıcımız ve onun halkçı valileri 

diye alkışlarla mukabele ettiler. He
yete iştirak eden baytar Eşref Hay· 

van ve ahırların vaziyetini ve hususi Halkevliler köylüler 
muhasebe müdürü köyün büdce işle-

arasında 
rini, parti arkadaşları köyün parti .--------------_,., 
ocak işlerini tetkik ettiler. Doktor 
Cemalettin köyün hastalarını muaye· 

ne etti. Köycülük kolu doktorun lü
zum gösterdiği hastaları !ı,astahaneye 
sevkettiği gibi icab edenlere parasız 

kinin asJ?irin ve fakirlere münasib he
diyeler ve muhtaç yavrulara kalem 

kağıd defter dağıttılar. Köycülük ko
mitesi haftaya bu gezisini Berkkebir 
köyüne yapacaktır. Ve bu geziler sık 
sık tekrarlanacaktır. - E. Yer/ikaya 

Konyada vabani 
armutlar aşılanacak 
Konya, (Hususi) - Vilayete bağ 

Beyşehir kazasının Kıreli nahiyesi• 
de pek çok yabani armud yetişmekt' 
ılir. Bu armudları faydalı bir ııal1 

kaymağı kararlaştıran vilayet, aşı ;çil 
ziraat müdürlüğüne gereken tabsisa~ 
vermiştir. 

Akhisarda sürek 
belediye 

avı, spor ve 
çahımaları 

~~"" /HnC! ıu:i) - Pavii köviln
den Eyce adında 25 yaşında bir kadın 
yanında beş yaşındaki çocuğu ile kö
yüne gitmekte iken, aynı k'öyden bir 
adam yolunu kesmiştir. Molla Hasan 
adında olan haydud kadının namusuna 
tecavüz etmek istemiş ve kadını bıçak
la dört yerinden ağır surette yarala
mıştır. Kadıncağız hastahaneye kaldı· 
rılmıştır. 

Bir arabacı boşbir 

kızaOı aşırdı 
Erzurumda alışveriş yapmak ilze· 

re gelmiş olan Kevaha köylü Nazım 
mahalle başındaki Abidin hanına İn· 
miş ve kızağını han önüne bırakmış
tır. Kızak gece hanın önünden aşırıl
mıştır. Bu vaziyetten Nazım polisi 
haberdar etmiş ve yapılan tahkikat 
neticesinde kızağı yukarı Yoncalık 
mahallesinde paytoncu İhsanın çaldığı 
tesbit edilmiştir. Hırsız paytoncu kı
zağı aynı gece Bayburda göndermiş

tir. İhsan yakalanmış ve suçunu ik· 
rar etmiştir. 

ve bulundukları vaziyetin ehemiyc· 
tini takdir cdemiyen bu adamların iş
lerine derhal nihayet verilmiştir. 

Fakir talebeye 
ayakkabı ve elbise 

Erzurum - Mekteblerde tesbit 
edilen fakir ve kimsesiz çocuklara 
yapılacak giyim yardımı için beledi· 
yede vali Haşim İş•nın da iştirak et· 
tiği bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda aynı zamanda yoksul çocuklar 
için 360 çift ayakkabı, 172 kat elbise, 
360 kat çamaşır, 30 önlük, 350 iç göm· 
leği, 350 mintan müteahhide ihale e
dilmiştir. Diğer taraftan şehirde tes· 
bit edilmiş olan 600 fakire IS kanu
nusaniden itibaren her gün tevzi edi
lecek ekmek de müteahh,ide verilmiş· 
tir. 

Düşkünler evine himaye edilmek 
üzere gönderilenlerin adedi 40 a ba· 
!iğ olmuştur. Bunların istirahatları 

temin edilmiştir. 

Erzurumda bir hırsız 
yakalandı 

Erzurum - Geçen teşrinievel ayı
nın onuncu gecesi Tebriz kapısında 
bezaz Ahmedin dükk~nına duvarı de· · 
!erek giren meçhul kimseler orada 
buldukları kumaşları çalmışlardı. O 
zaman bu hırsızların kimler olduğu 

tesbit edilememişti. Polisin yaptığı 
takibat neticesini vermiştir. Bu hır
sızlığın Taşmescit mahallesinde otu· 
ran Hmısın aşağı bastık köylü Halit 
tarafından yapıldığı haber alınmış ve 
Halidin evinde yapılan araştırmada 
çalınan kumaşlardan bir kısmı bulun. 
muştur. 

Halit sabıkalı bir hırsızdır. Evvel· 
ce beş seneye mahkum olmuş, fakat 
1929 senesindeki tecil kanunun 'il,.an 
istifade ederek hapisten çıkmı'ft ı . 
Halit derhal tevkif edilmiş, evrakı 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Karaman hapishanesinde 
atölyeler açıldı 

Karaman, (Hususi) - Hapishane· 
miz<le mahkumların boş durmamaları 
ve ç;ılıpnaları i.ç1n atölyeler açılmıftır. 

Akhisar sporcuları ve avcıları 

Akhisar, (Hususi) - Senelerce ev· 
ve! kurulmuş olan "Gençler Birliği" 
spor kulübü Akhisarın yegane spor 
teşekkülüdür. Komşu vilayet ve ka· 
zalar spor kurumlariyle sık sık temas

lar yapmaktadır. Halkevi idare heye· 
ti, genç ve ihtiyar bütün çevre halkı· 
nı sporla yakından ilgilendirmeye 

çok önem verdiğinden önümüzdeki 
günlerde umumi bir toplantı yapıla

rak bütün spor şubelerinin hareket ve 

faaliyetini temin eden tedbirler alına· 
caktır. Gönderdiğim resim, Gençler 
Birliği sporcularını bir arada göster. 

mektedir. 

Sürek avlan 
Halkevi avcılar kulübü tertib ettiğt 

sürek avlariyle mahsulata zarar vcret' 
yüzlerce muzur hayvanı öldürmektt" 
dir. 

Son yapılan bir avda, 13 domuz, 11 
tilki, 2 sırtlan, 1 canavar öldüren a~ 
cılar, büyük bir sürek avına hazırlan· 
ma,ktadırlar. 

Belediye çalışmaları 
Belediyenin imar sahasındaki çallf' 

maları plan ve program dahilindedir· 
Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edil• 
miş olan imar planının tatbikine g7 
çilmiştir. Bu hususta beş senelik bır 
program hazırlanmaktadır. 

Mersinde yapılacak bir boks maçı 

Mersin boksör lerinden Ma hmud adında bir genç, Ankara bokaörleriIIİ 
ılefiye ederek maç teklifinde bulunmut tur. iil· 

Ankara Gücünden boksör Abdülkerim bu maçı kabul etmittir. Abd I 
kerim ıubat içinde Mersine gidecek ve bayram günlerin de Mahaıud -
bir maç :r.•P.a.caktır. Relmimiıı; ı... iki boksörü göstermektedir. 
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Der Herrscher, meşhur alman romancısı Gerhardt 
Hauptmann'rn Vor Sonnenuntergang yani "Gün Ba-

tarken., adlı eserinden alrnmış güzel bir alman filmi

dir. Baş rolde, H ollywood'dan A vrupaya döndükten 

sonra kendisini uzun zamandanberi görmediğimiz 
Emil Jannings vardır. 

]annings, bu aln anca sözlü filmde, çalışmadan 
geçen uzun senelere rağmen sanat dehasrnda~ hiç 
bir şey kaybetmediğini çok iyi isbat etmektedır. 

Henri 
karısını 

Garat 
boşadı 

Henri Garat'yi çoktanberi gör· 
mez olmuftuk. Simdi onun hak
kında taze dedikoilular gelmif· 
tir. Henri Garat, Betty Rowe'la 
evlenmifti. Fakat iki artist geçi
nememiş/er ve geçenlerde ayrıl
mışlardır. 

• 
Bununla beraber, iki eski karı 

koca, iyi birer doıt olarak kal.
maktadırlar. Hatta Garat hcuta
lanmıf ve eski karısı onun ya!t~
iı hcutahaneye lliderek .. kendı~ı
ne müflik ihtimamlar gostermıt, 
İyilefinceye kadar batucundan 
ayrdmamıştır. 

• 
Garat karıanı bota!llilıwlan-

h;~k;;~;ı;;;:;; ;itiiii
0

"h:i:i: 
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o evinde kalmış, eıki günleri, bo
z.ulan "yuvcl' ıını hatırlıya_rak 
L l' d"""''"nmü•tür. Fakat ışle· nayı OllU ., . . ..,. 
rin ilanihaye böyle gıtmıvd~e!ı
ni düşünerek ,imdi ken ısın 
yeni bir eş aramaktadır. 

• 
G t bir tara/tan kendine et 

akra ··t taraltan da lilm çe· 
arar en, o e . Son lil-
virmeyİ ihm'!1 etbm•>;;~r birçok 
minde, vaktıyle er oldu· 
muvallakıyetler kazan;;;~~ Metı 
iu sevimli ~ranıız ::maktadır . 
Lemonnier ıleA okalman'ın La 
Meşhur beıtekar t" den alın-
h S ne 0 pere ın 

c aste uzan . d iki gene ar-
mış olan bu lıl~ ~k lransız ko· 
tistten başka, buyu .. .., ·z 

Annabella ve ]ean Murat'nm karıkoca olduklarr
nr tabii bilirsiniz. iki artist de hani harrl çabşıyor
lar. ]ean Murat, sessiz film zamanrndan da çok iyi 
tanrdığımız Charles Vanel'le birlikte Troyka adlı bir 
film çevirmiştir. 

Charles Vanel bir kaçakçıdır. Jany Holt da onun 
karısı rolünü yapıyor. Kadın kocasınrn kazancım na
sıl temin ettiğini bilmiyor. Onun için mühim olan, 
ç.ok paraya sahib olmaktrr. 

Yaralanarak bu karr kocanrn evinde tedavi edil
mekte olan bir yüzbaşı (]ean Murat) ile genç kadın 
arasrnda bir aşk macerası başlamıştrr. 

Günün birinde, kaçakçı olduğu anlaşılan Charles 
Vanel küçük çocuğunu da alıp bir troyka'ya binerek 
kaçıyor. Yüzbaşı onu takibe başlıyor. Kaçakçı düşüp 
ölüyor. Yüzbaşı karda kayboluyor ve bulunmıyor. 

Ve nihayet, Jany Halt da, küçük çocuk da, Jean Mu. 
rat da mesud oluyorlar. 

Filmin en canlı yeri, bu troyka sahnesidir. Mev
zuu Rusyada geçen bu filmde, Paris rus kilisesinin 
korosu da gayet ahenkli bir tarzda teganni etmekte
dir. 

Annabella ve Pierre Renoir'ın çevirdikleri "Mah
kumlar kalesi", romanrn, şiirin, tiyatronun ebedi 

. .., . R . u'yu·· de gorecegı . 
mı~ı aım - ------------

Kroytzer Sonat 
BAŞ ROLLERDE: 

UI Dagover ve Peter Petenon 

• er ı 
mevzuu olan "Aşk ve Vazife" yi peysz perdeye ak
settiriyor. Filmde vazife aşka galib geliyor ve birçok 
heyecanlı sahnelerden sonra Stepan (Pierre Renoir) 
çok sevdiği genç ve güzel karrSI Viana ( Annabella) -
yı öldürüyor. 

Her iki artist de rollerı"ni ''geçmişlerdir,,. Anna -
bella aşkın ölümden, Pierre Renoir de vazifenin aşk
tan daha kuvvetli olduğunu çok iyi canlandırmakta
dırlar. 

••• 
Henri de Monfreid bilhassa Afrika memleketle

rinde yaptrğı büyük reportajlarla şöhret kazanmış 

bir fransız muharriridir. Önümüzdeki günlerde Ye
ni Sinemada göreceğimiz "Kızı/denizin Esrarı,, adlı 
film, bizzat muharririn nezareti altında çevrilmiştir. 
Yakıcı bir güneş altrnda esir kafilelerine yapılan hü
cumlar, gümrük memurlariyle silah kaçakçılarr ara. 
srnda çarpışmalar, bu filmin en güzel sahneleridir. 

Baş rolü büyük artist Harry Baur yapmaktadır. 
Hiç bir filmde görülmemiş bir hususiyet daha: 

il • 
Muharrir Henri de Monfreid kitabrnda kendi başrn
dan geçen maceraları anlattığı için, bu filmde "mu
harrir,, sıfatiyle rol almıştır. Film frınsızca sözlü
dür. 

Gene epey zamandarıberi görmediğimiz alman ar
tisti Lil Dagover de, Peter Peterson'/11 beraber Tols
toy'un meşhur eseri olan Kroytzer Sonat'ı canlan
d1rrnaktadır. Bu film fransızca dubledir. 

Yıldızlarını Sinema 

Keşfetmek 
Joaeph P. Kennedy'nin, Amerika

nm Londra büyÜk elçiliğine tayin e
edildiii elbette telgraf haberleri 
araaında gözünüze iliımitlir. Bu a
damın, Amerika cumhur reiai Roo
aevet'in yakın doatlarından biri ol
duiunu da belki duyınutaunuzdur. 

Fakat muhakkak bihnecliiiniz 
bir ıey vana o da, Conatance Ben
nett'in bu adam aayeainde meıhur 
olduiudur. 

Sana ti 
Doyle'un batından geçmit bir it de 
buna parlak bir miaaldir. 

Günün birinde, meçhul bir aktör 
kendiıini gönneye ıelerek bir U., 
projelerden bahaetmiı. Milyoner 
olacağını aöylemit ve Sir Conan 
Doyle'a kendiıiyle ortak olmayı teklif 
etmİf. 

Conan Doyle de zırva telakki et• 
tiii bu tekliflere aldmt etmemiı .. 
hepaini reddetmiı. 

Bu aktör kimdir biliyormuaa-Seaaiz film zamanmda ai.nema 
nuz ? artiatliii yapmıı olan Conatance 

Charlie Chaplin, yanı 

Bennett, 1928 de kocasından ayrı· 
"Şarlo" l 

\arak Parir.e gelmi~ti. Artık tam • •• bir mond kadmı olduğu için de ye-

~.-ııııııı-.--~---f-~~-ll~JM~ aklmdaa •• 
çirmiyordu. ı 

Kennecly o aıralarda R.K.O. tir· 
ketinin müdürü idi. Franaadaki mü
meNili olan Marki de la Falaiae'e 
bir telcraf çekti. : 

Conatance Bennett'i haftada 
l 700 dolar ücretle anıaje ediniz.,, 

Marki, Con•taace Bennett'i tanı· 
mıyordu. Sordu, aoruıtwdu. Adre
aini buldu ve mukaveleyi imzaladı. 
Arkaaından da • her halde o aıra
larda yeni botadıiı Cloria Swan-
10D'u unutmak için olacak - Con .. 
tance Bennett'le evlendi ve ikisi 
birden Hollywood'a ıittiler. 

lıte aize, bir ıöhretin ve bir aık 
maceraaının hikayesi .. 

••• 
Encüm arayan gökte nice turla 

müneccim. 

Gallet ile görmu kuyuyu rehtii • 
urinde . 

Diğer taraftan Joan Crawfonl 
an da mü.tak.bel yıldıslan ketfet
mek bakımmdan Hollywood'da bü
yük bir töhreti vardır. Hatta Cluk 
Gable'in ve Franchot Tone'un .u. .... 
artiatliiine baılamalarmda o lmil 
olmuthB' ki ,bu da iyi bir referanatır4 

Buıünlerde Joan Crawford yeni 
bir artiati linH etmeie çalıııyor. 
Bu da Alan Curtiı'dir. Joan'm tavıiyeai 
üzerine ilk defa olarak Spencer Tracy 
ile birlikte bir film çeviren bu "müb
tedi''nin iatidadlı bir artist olacatı 
ıöylenmektedir. Bu da, Joan'm. 
bir kere daha doğru gördüğünü iabat 
eder. 

Walt Disney'in 
muvaffakiyetinin 

sırrı nedir ? 

1 Danielle Darrieux'nün 
biUnmiyen taraOan 
Bildiğiniz gibi, Danielle Dar· 

• ., •imdi Hollywood'dadır ve 
1 
rıeu ... ., . . 
b ıenelik bır mukavele ımza-
eı ··Jd t b't• 

l tır. Bu mu e ı ınce se-

Büyük artistlerin 
küçük cimrilikleri 

derler ya ..• 

Onun ıibi, ''Ulumuhafiye" deni-
len 19ylerle uiratan kimseler de 
iatikbali keıfetmek baaaaaından 
mahrum oluyorlar. 

Sherlok Holmeı'in maceralarını 
yazarak meıhur olan, ayrıca apiri
tizme, manyetizme ve aaire gibi aon
ları ''izme" ile biten bir çok ıeylere 
meraklı bulunan Sir Arthur Conan 

W alt Disney' in son yaptığı "Kar 
topu ile yedi cüce" adlı filmden ge
çenlerde bahsetmiştik. Hollywoocl'· 
dan gelen haberlere göre, bu film 
hakiki bir şaheserdir. 

Canlı resimlerden ve renkli ola
rak yapılmış olan bu film, bu gibi 
filmlerin en uzunudur ve bu bakım
dan sinema aleminde başlı başına 
bir inkilab teşkil etmektedir. 

.. ük bir muvaffa. 
1 royka filminde buy üze/ artist 

kıyet kazanan g 
Janr Holt 

Raquel Meller 
Arjatine gidiyor 

·de s·nema alemın 
Raque/ Meller.. . ı ·abuk Jcuru-
~ o kadar §i • b · 

ş o h r e t 1 e r . iki de bu ismı ı~-
lup yıkılıyor kı, be ız Sessız 

azsın ··· ,. 
denbire batır/ayam menekıeJer 
f . d ••şahane -
_ılm ~amanın. a . adlı tangoy.u mu-

1 ~evıren, Arıent~narek büyük bır şöh
zık hollerde söylıye Me//er'den bahset
ret kazanan Raquel 
11lek istiyorum d n bit kaç sene 

Raquel Meller ~un ; üzere bir ırıu
ônce Arjantin'e gıtme deniz tutmasın
lraveJe yapmıı, fakatznadığı için, ke~
dan korkarak yola çı.k ondan tazmı
disini angaje eden fırı;" )au,ıı. 
lJat istemek üzere dav 8 

arnış b' . zl 
vimli artiıt dızım p~a~ı ~ 
100 

OOO lira ka ar tutan enemı· 
·. bir para alacaktır. 

yetsız,, 

Danielle Darrieux görünüşte 

1 tatlı, kendi halinde, sal 
~~Yk zcaiız tıibi RÖrünür deiil 
ı~, Hal.buki hakikat büsbütün 

~,:;ka türlüdür: Onun kadar fir
ret ve çaçaron kadın a.z bulunur. 

Kocası Henri Decoin ondan 
otuz Yat büyük olduiu için, ka· 
rı•ının her şeyine kat!anmakta-

Aldıkları bat döndürücü aylıkla
ra rağmen Hollyvvoocl yıldızlan ba
zen sanki hayadan buna bağlı imif 
gibi, ufak tefek ıeylerde ekonomiye 
dehıetli riayet ederler. 

Mesela Madeleine Carrol hiçbir 
zaman roblarını tamire vermez. 
Biıtun ufak tefek dikit işlerini ken
disi yapar. Böylelikle az bir para ta
sarruf eder ama, çok hoıuna giden 
bir tarzda ... 

d Hollywood' a geldıkten •on-
ır. k'l b. 

ra kansının daha çe ı mez.. ır Sylvia Sydney tırnaklarının ve 
hal aldıiını gören aJamctıRızın saçlarının tuvaletini kendisi yapar. 
• di bir tek arzusu var: Bet •e-
şım • doldurup Fransaya dön- Onun güzellik enstitülerine gittiği ney& 

k ı hemen hiç görülmemiıtir. 
me ·•· 

Artist, avukatınrn meseleyi "kitaba 
u durması'' sayesinde, bu .dav~~ı k~
z:nmıştır. Şimdi tekrar Al]antın ~ gı
decek, orada yaptığı yeni bir anga!~:~ 
nr yerine getirecek ve ayrıca .... dıogu 

ı. ~. dı"Jik pariste Jca/acalc olan 
'""'4tır. ~ım k 
\'e bir tiyatronun müdürü bulunan '; 
cısı dı sonradan om iltibık ~ece/ıtır. 

Pat Pateraon kocasının elbiseleri
ni bizzat ütüler ve temizler, çünkü 
Charles Boyer çok ihmalcidir ve 
mesela pantalonlan soba borusuna 
dönmedikçe bunları ütületmeği akıl 
etmez. 

Boyer de mektuplarım kenc:liai 

yazarak aynca - birçok yıldızların 
yaptıkları kibi - katip tutmayıp o
nun maaıını tasarruf eder. 

Joan Bennette bahçıvan kullan
maz ve çiçekleriyle kendisi uğraşır. 
Leo Carillo da Hollyvvood yakının
daki çiftlikte, evinde yenilen bütün 
sebze ve tavukları yetiştirir. Jack 
Holt' un oğlu olan Tim Holt babası
nın otomobiliyle meşgul olur. Hatta 
makineyi sökmek İcab ettiği zaman
lar bile, bütün tamirleri yapar. 

Henry Fonda senede bir paket ji
let bıçağı kullanır. Bunlar eskidikle
ri zaman da kendisi oturup her biri
ni ayrı ayrı biler. 

Bu yıldızların yaptıklan bu gibi 
küçük tasarruflar bir araya toplan
dığı zaman çıkan yekun, bunlardan 
bir tekinin aldıiı haftalığa bile teka
bül etmiyor. Parlak, değil mi) •• 

Annabella KaliloFniya'nın iklimine çok çabuk alıtmıftır. O da 
evindeki yılJızlar gibi villa•ının bahçesintle kültür lizik yapmakta 

ve açık havada Jinlenmektedir 
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Şiddetli 
dolduran 

soğuğa 

6.000 
rağmen stadı 

• • 
önünde seyırcı 

İstanbul muhteliti Ankara 
muhtelitini 2-1 mağlOb etti 

Havanın çok soğuk olmasına rağmen 
Ankara stadı dün de kalabalıktı. Güzel 
maç görmcğe susayan ankaralılar ma
çın başlamasından yarrm saat evci tri
bünlerde yerlerini almışlardı. Bu me
raklıların sayısı beş altı bin tahmin e
dilebilirdi. 

Maçtan evci sporcu Adliye bakanı
mız Şükrü Saraçoğlu ile Mm! müda
faa bakanımız Kazım Özalp da husus! 
tribünde yerlerini almışlardı. 

Hakem ve takımlar: 
Bu mühim maça hakem olarak B. 

Kemal Halim seçilmişti. O, rahatsızlı
ğı dolayısiyle bu vazifeyi kabul ede
mediğinden yerini Ankara Gençler 
birliğinden B. İhsan aldı. 

Ankara mubteliti: 
Fuad (M.G.) - Yaşar (D.Ç.), Nihad 

(A.S.), - Orhan (A.S.), Hasan (G.B ), 
Cahid (M.G) - İskender, (A.S.), Ya
şar (A.G.), Rıza (M.G), Celili (H.İ.), 
Fahri (A.G) 

Dünkü macın seyircileri 

İstanbul muhtcliti: 
Cihad (G.), - Faruk' (G.), Reşad 

(G.) - Eşfak (G.S), Esad (F.B), Meh
met Reşad (F.B) - Necdet ('G.S.), 
Muhteşem (Vefa), Bülend (G.S), Mu
rad (G.), Fikret (F.B) 
Yarım saattanberi radyoda B. Said 

Çelebinin hikayeler ve tckelllemeleri
ni dinleyen halk hakem B. İhsanın sa
haya çıkmasile bütün dikkatini maça 
vermişti. 

1 stanbulun birinci golü: 
Oyuna İstanbul un vuruşuyle lıa§um

dı. Ortadan Ankara kalesine kadar so
kulan istanbullular topu sol tarafa ge
çirdiler. Sol iç Murad yakaladığı topu 
durup şöyle bir vaziyet aldıktan sonra 
lizcrine kimsenin gelmediğini görünce 
kaleye bir §Üt çekti. Ankara kalecisi 
bunun avuta gideceğini zannederek 
hiç hareket etmedi. Topun kaleye nasıl 
girdiğini bizimle beraber seyretti. 
Bekıenmedik bir anda ve oyunun ikin
ci dakikasında yapılan bu gol İstanbul 
oyuncularını şevke getirdi. Bu neşe i
çerisinde Ankara kalesine yerleşmek 
istiyen istanbullular bir hayli uğraştı
lar. 

Top Rıza (Ankara) ile Faruk (/stanbul) un bQfları üstünde 

Ankaranın beraberlik golü: 
Ankara müdafaası İstanbulun sıkış

tırmalarını kolaylıkla atlattı. Top sağ
açık İskendcrde; İskender ortaya attı. 
İstanbul kalesi önünde bir kargaşalık
tır gidiyor. :t;:sad aradan çıkarak topu 
ileri atmak istedi; top koluna değdi. 
Hakem penaltı verdi. İskender sıkı bir 
şiltle 7 inci dakikada penaltıyı gole çe
virdi. Oyurida beraberlik hasıl olunca 
İstanbul takımı bocalamağa başladı. 
Ankara üstün oynuyordu. Her iki ta
raf ta çok çalışıyor, lakin top İstanbul 
yarı sahasından ayrılınıyor. Bir aralık 
top İskendere geçti. İskenderin sağ
dan çektiği sıkı bir şilt direğin pek ya
kınından avuta gitti. Oyun çok seri o
luyor. 18 inci dakikada İstanbul kalesi 
bir tchlıkc daha atlattı. 

Cihadın fevkalade kurtarı§ları 
Oyun tamamen İstanbul yarı saha

ıında oynanıyor. Ankaranın baskısı 

altına düşen İstanbul kalesine sağdan 
soldan şiltler yağıyor. Llkin Cihad ye
rinde çıkış ve müdahalelerle hepsini 
bertaraf ediyor. Bilhassa 22 inci daki
kad.ı lskcnderin sıkı bir şütünü Cihad 
yatarak direğin dibinden kurtarıyor. 

Herkesin gol diye bağırdığını duyu
yoruz, liikin Cihadın yakaladığı top u
zun bir dcgajla ortaya gelmiş bulunu
yor. Tribünlerde ah ve vahlar devam
da .. 

38 inci dakikada İstanbuldan Murad 
çıkıyor, yerine Haşim giriyor. Haşim 
oyuna girer girmez taze kuvvetin 
verdiği hızla topu yakalayıp sürerek 
Ankara kalesine kadar sokuluyor. Mu
hakkak gol telakki ettiğimiz şütünü 

çekerken Yaşar ycti~crck yerinde bir 
kurtarış yapıyor. Bu tehlikeden kur
tulan ankalaılar gene İstanbul kalesine 
sokuluyorlar .. Reşad topu taca atarak 
kalesini kurtarıyor. Taç atılırken bi
rinci haftayim de bitiyor. 

ikinci haftayım: 
Bu haftayım Ankara takımında ufak 

bir değişiklik yapıyor. Kaleci Fuadın 
yerine ankaragüçlü Osman girmiş .. İs
tanbul takımında bir değiş'klik görül
müyor. 

Oyuna ankaralıların vuruşuyle baş
landı. Maç birinci devreden daha seri 

oluyor. Her iki takım da kati bir ne
tice almağa çalışıyor. 
Kaçan fırsatlar: 
Ankaralılar topu İstanbul nısıf sa· 

hasına yerleştirdiler. !stanbulun çok 
çalışması bilhassa Cihadın yerinde 
müdahaleleri ankaralıların üstün oy
namasına rağmen gol yapmalarına ma
ni oluyor. 4 üncü dakikada İskenderin 
bir şütü, altıncı dakikada Yaşarın bir 
şütü hepsi Cihadın ellerinde eridi. 8 
inci dakikada Fahri sağdan aldığı bir 
topu sürerek kaleye yaklaştı ve çok 
yakından çektiği şütü Cihad yere ya
tarak içeri girmek üzere iken kurtardı 
ve haklı olarak stad halkı tarafından 
alkış,landı. Fahri ise bu badire arkasın
dan yetişen bekle Cihadın arasında ka
larak düştü ve belinden sakatlanarak o
yunu terke mecbur kaldı. 

On kişilik Ankara takımı: 
Fahrinin yerine girmesi beklenen 

ihtiyat oyuncu meydanda yok. Takım 
on kişi oynuyor. Hem kaç dakika bili
yor musunuz? Tamam on bir dakika, 
böylelikle dakikalar geçedursun. Anka
ra muhteliti on kişi olmasına rağmen 
çeyrek saat fevkalade bir oyun oyna~ı. 
Llkin kale önünde acele yüzünden bır 
kaç gol fırsatı kaçtı. 

Kiiçük Mustafa sahada: 
Onkişi kalan Ankara muhtclitinc 

on be§ dakikalık bir araştırmadan son
ra Gençler Birliğinin en küçük oyun -
cusu Mustafa sol açık olarak getirildi. 
Ankara halkı üzerinde iyi sempatisi o
lan bu küçü koyuncu, seyirciler tara
fından dakikalarca alkışlandı ve oyna
dığı müddette ayağına top geldikçe gü
zel ara pasları vererek bu alkışlara 
müstahak olduğunu isbat etti. 

Ankara daima üstün oynuyor. Eğer 
buraya kadar oyuna bir netice vermek 
Jazımgclirsc Ankara takımı kazanmış 

sayılabilir .. 
lskcnderin sağdan attığı bir şütü 

Cihad gene fevkalade bir kurtarışla 
bertaraf ediyor. Hasan bugün 22 oyun
cu içerisinde en iyi oynıyanı. lopu her 
yakalayışında karşı tarafa müşkül an
lar yaşatıyor, müdafaadan yakaladığı 
topu küçük Mustafaya veriyor. Eşfak 
yetişerek topu kornere atıyor. f.sken
der sağdan sola geçerek korneri atıyor. 
Bu korner gene Cihadın enerjik oyunu 
karşısında gol olmaktan kurtuluyor, 
Top kaleye doğru koşmakta olan İs
kcndcrin ayağında sağ açık İskender 
sol tarafta iken topu tekrar ortalıyor 

kale önünde bir kargaşalık. Cihad bu
nu da kurtarıyor. Ankara iki gollük 
fırsatı kaçırını~ oluyor. İstanbul bu bas-

kıdan kurtuluyor. Fikret ortadan topu 
sürüyor Ankara kalesi sıkışık bir hal -
de hakem favul veriyor. Buna 1stan • 
bul oyuncuları itiraz ediyor. Hakem 
Eşfakı haklı olarak oyundan çıkarıyor. 
Fikret de bu harekete !azarak, kendisi 
oyundan çıkıyor. Bununla da iktifa ct
miyerek bütün takım arkadaşlarını da 
teşvik ile sahadan çıkarmak istiyor. 
Fikretin bu hareketine, bereket versin 
arkadaşları uymıyor. Fikrctle Eşfak 
sabayı tcrkediyor. Böylelikle 9 kişi ka
lan İstanbul takımı bir müddet bocalı -
yor ve takım beraberliğe razı olarak 
müdafaaya çekiliyor. 

Ankara forvetlerinin beceriksizliği
ni gören lstanbul müdafileri oyunu açı
yorlar. 
I stanbulun. ikinci 
galibiyet golü: 

İstanbullular açıldı. Bu sefer anka
ralılar yorgun bir vaziyette görünü
yorlar. Bülend ile Haşim çok çalışıyor
lar. Bilhassa Haşimin sıyrılarak kaleye 
götürdüğü toplar her an için ankaralı
lara tehlikeler yaşatıyor. Cihadın ha -
reketlerine imrenen Osman yerinde 
müdahalelerle güzel kurtarışlar yapı

yor. 
38 inci dakikada direğe vurup gelen 

bir topa Haşim mukabele ederek İstan
bulun ikinci galibiyet golünü yapıyor. 
Ankaralılar şaşırmış bir vaziyette. İs
tanbullular ise dokuz kişilik takımla 
galibiyeti elde ettiklerinden kuvvci ma
neviyeleri yükselmiş canla başla çalı -
şarak üstünlüğü alıyorlar. Neticede o -
yun Ankararun çok zaman üstün oyna~ 
masına rağmen lstanbulun tecrübe ve 
melekesine dayanamıyarak 2 - 1 An
karanın mağHlbiyetiylc bitiyor. 

Nasıl oynadılar? 
İstanbullular Ankaranm üstün ve 

enerjik oyunu karşısında çok müşkül 
vaziyetlere düştüler, ancak tecrübele -
rinin verdiği üstünlükle maçı kazandı
lar. Başta kaleci Cihad olmak üzere, 
Mehmed Reşad, Faruk, Haşim ve Fik
ret çok güzel oynadılar. Oyunda Fik
retin hareketi hiç hoşumuza gitmedi. 
Fikret gibi müteaddid defalar beynel
milel olmuş en yüksek oyuncumuzdan 
böyle bir hareket bckliyemezdik. 

Ankaralılar nasıl oynadılar? 
Ankara takımı bugün de çok fena 

kurulmuş olmasına rağmen iyi oynadı. 
İstanbula karşı bundan daha iyi bir ne
tice beklenemezdi. Kaleci Fuad birinci 
golde çok gafil hareket etti. Osman da
ha güzel oynadı. Beklerimiz Yaşar ve 
Nihad iyi idiler. Hasan dün birinci gün-
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lıtanbulda 

Dün Sild 
maçlarına 
başlandı 

İstanbul, 23 (A.A.) - Şilt turnu
vası maçlarına bugün Taksim ve Şe
ref stadında başlandı. 

Hava hafif yağmurluydu. Birkaç 
glindenberi hava güneşli devam etti
ği için sahalar müsaitti ve çiseleyen 
yağmur bu müsait vaziyeti ihlal ede
cek şekli almamıştı. 

İlk maçı topkapt ve Eyüb takım
ları oynıyacaktı. Fakat eyüblüler sa
haya çıkmadılar ve Topkapı hükmen 
galip sayıldı. 

Beykoz - Karagümrük maçı 
İkinci maçı Beykoz - Karagüm

rük takımları oynadılar. Beykoz Ba
hadır ve Mehmet gibi en kıymetli L 
ki oyuncusundan mahrumdu. 

Devrenin on birinci dakikasında 
Şahap güzel bir şiltle Beykoza güzel 
bir gol kazandırdı. 24 üne üdakikada 
Karagümrüklüler sağ içlerinin aya
ğiyle güzel bir sayı çıkardılar. Bera
raberliği kurtardılar. Fakat bugün 
çok güzel oynıyan Şahap şahsi bir 
gayretle 40 met dakikada topu kale 
hizasına kadar indirip ve rakib müda
faanın hep birden üstüne yüklenmek 
hatasını göstermelerinden istifade e
derek sağaçığa mükemmel bir sayı 
çıkarmak imkanını hazırladı. 

:Sirinci devre bu şekilde 2-1 Bey
kozun lehine bitti. 

1 kinci devre 
İkinci devre çok sert bir şekilde 

oynandı. 20 inci dakikada Şahap Bey
kozun üçüncü golünü de yaptı. 

Hakemin İcab ettiği kadar ce~ri 
hareket etmemesi yer yer tekme ve 
batta yumruk hadiseleri zuhuruna 
meydan veriyordu. Neticede maçı 

Beykozlular 3-1 kazandılar. 

Şeref stadında 
Şeref stadında birinci karşılaşma

yı V cfa - Kasımpaşa takımları yaptı
lar. Maçı Burhan Atak idare ediyor
du. 

Vefa: Muvahhid - Saim, Sülcyman
Murad, L(ltfi, Mustafa • Necib, Hü
seyin, Latif, Mehmcd, Adnan, 

Kasımpaşa: Sabahattin • Hüseyin, 
Cemal - Selim, Bilal, Sabri - İhsan, 
Mürteza, Suad, Rüştü, Said. 

Oyun mütevazin bir cereyan takib 
etti. İlk devre karşılıklı akınlarla gol
silz bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrede de aynı tevazun ık

vam etti. Kasrmpaşahlar bugün çok 
güzel bir oyun çıkarıyorlardı. Bu dev 
re de goloüz bittiğinden hakem oyu
nu yarım saat temdit etti. Fakat bu 
mliddct zarfında da her iki takım bir 
netice alamadılar. Bu suretle maç be
raberlikle bitti. 

Beşiktn§ - Doğanspor maçı 
İkinci maçı Beşiktaş • Doğanspor 

takımları yaptılar. 
Beşiktaş: Melih - Nuri, Faruk -

Rifat, Feyzi, Fuad - Hayati, Rıdvan, 
Hakkı, Şeref, Eşref, 

Doğanspor: Mehmed - Süreyya, 
Skoli - Muhsin, Ahmed, Ahmed - Ce
lal, Abdullah, İbrahim, Nihad, Nec
mi. 

Hakem Adnan Akın. 
Oyunun ilk dakikasından itibaren 

tam bir hakimiyet tesis eden Beşik
taşlılar ilk devrede 4 gol yaptılar. 

İkinci devrede gene aynı baskı ile 
oyuna devam ederek bu devrede de 5 
gol çıkardılar. Bu devrede Doğan
spor da bir gol yaptı ve maç 9-1 Be
şiktaşın galibiyetiyle neticelendi. 

den daha güzel oynadı ve bize Türkiye
nin en iyi santrhafı olduğunu gösterdi. 
Celal forvet hattının en güzel oymya -
nı idi. Fahr.i sol açıkta lskendcr de sağ 
açıkta yerlerinin ehli olmadıklarını 

gösterdiler. 
Bununla beraber bilhassa İskcnder çok 
çalıştı bu oyuncu santrforda oynatıl -
saydı her halde daha iyi bir netice alı
nırdı. Santrfor Rıza takımın en bozuk 
oyuncusu idi. Bugünkü takımda İsken
der santrfor, Mustafa da sa ğaçık oyna
tılsaydı daha iyi olurdu zannederiz. 

Galatasaraylıların lokali 
yakında açılıyor 

Memur meskenlerini 
Ankarada 

nasıl yapmalıyız ?· 
(Başı ı inci sayfada) • 

şu mesele çıkmaktadır: İkametgah in
şası iç.in ucuz sermaye nasıl temin e
dilir? 

Cihan harbmdan sonra bütün Av
rupa memleketleri bu mesele ile kar· 
şılaşmışlar ve bu davayı, yapı masraf
larının bir kısmı için çok az faizli 
sermaye tedarik etmek (mesela, Al
manyada % 1) yahut hususi banka ve 
mali müesseselerin verdikleri serma
yenin faiz ve amortismanını garanti 
etmek suretiyle halledebilmişlerdir. 
Tabii, cumhuriyet hükümeti dahi, 
devlet garantisi şeklini alabilir. An
cak, bu hususta aktedeceği istikraz
lar mukabilinde kendisi de yüksek 
faiz ödemek mecburiyetinde olduğun 
dan, inşa sermayesini geniş ölçüde 
ucuzlatamaz. 

6 - Bundan dolayıdır ki, Anka
rada veya Türkiyenin diğer şehirle. 
rinde olsun, mesken meselesini hallet
mek için, büyük sermayelere malik 
olan ve bu sebeble az faizle iş gören 
garb devletlerince alınmış tedbirler
den büsbütün başka tedbirler lazım

geldiği kanaatindeyim. Ancak, hangi 
tedbir düşünülürse düşünülsün, tek 
hedef, "mesken kurmak için ucuz ser
maye tedariki., olacaktır. Halbuki, 
sermaye sihirle değil, say ve tasar· 
rufla temin edilebileceğinden, devle
te de, mesken inşası için kanuni yol
lardan yürüyerek sermaye bhiktir
mckten başka çare kalmamalctadtr. 
Maliyeciler, mesela şöyle bir serma
ye tasarrufunu göz önünde tutabilir
ler: 

a) Türkiyedc evlenmemiş ne ka
dar devlet ve belei::~e men1aru varsa, 
hepsine, mesken inşa eden bir tasar
ruf sandığına kaydolunmasını mec
bur! kılmak; 

b) Meskene ihtiyacı olan her fer
din, devamlı surette ve muayyen mik
darda para yatırdığı ve arttırılan pa
ra tayin edilecek bir haddi bulduğu 

takdirde, kendisine ev inşa etmek ü
zere bir sermaye veya yapılmış bir mcs 
ken verilmesini istemek hakkını ve
ren - ve meseli mevcud bankalardan 
birine istinad eden - merkczl bir ya
pı tasarruf sandığı tesis etmek; 

c) Mevcud bütiln binalara mecbu
r! amortisman tatbik etmek ve bu a.. 
mortismanın gelirıni para biriktıren 

hususi şahıslar lehine kullanan bir 
yapr tasarruf sandığına yatırmak; 

d) Bütün ev sahiblerine her yıl 
muayyen bir para yatırmak mecburi
yeti tahmil eden ve tamir için paraya 
ihtiyaçları olunca kendilerine yar
dımda bulunan bir "tamir tasarruf 
sandığı,. kurmak; 

e) Yatırılan primlerden bir kıs
mında yeni binaları ipotekte kullanı
lacak bir devlet yangın sigortası teş
kil etmek. 

Yukarıki teklifler, Bay Yunus 
Nadinin ileri sürdüğü gibi, memurla
rın mesken ihtiyacını derhal gidere
cek mahiyette değildir. Ancak, bu 

tekliflerin, bir defaya mahsuı olm 
yıp devamlı hal çarelerini ihtiva < 
mek ve memurlara mesken davasını 
ortadan kaldırılmasına bizzat iştira 
etmek mecburiyetinde bulundukları 

nı anlatmak gibi faydaları vardır. 
Mesken inşa sermayesi tedarik 

için yukarda görülen kaynaklar ya 
nında daha birçok gözle görülcmiye 
kaynaklar da vardır: 

a) İş müesseselerinin yakınların
da ucuz fiatla arsa tedarik etmek; 

b) Tecübeli bir şehir mimarı ile 
bir bina mimarına bütün mesken böl .. 
gcsinin projesini ekonomik şartlara 
göre ihtimamla hazırlatmak; 

c) Mükemmel, fakat tasarruf kai• 
delerine riayet eden bir müteahhide 
yapıları yaptırmak ve yapının yapı· 

!ışını tesir altında kalmıyacak birin• 
sıkr bir surette kontrol ettirmek; 

d) "Mesken bölgesine bütün reo· 
ml makamların geniş ölçüde yardımı• 
nı temin ve yapının bir defaya mah
sus olan bütün devlet ve belediye re· 
simlerini affetmek; 

e) İkametgahın, bugün Türkiyede 
iş, gören sermaye piyasasiyle mütena· 
sib olmıyan lüzumsuz büyüklüğün• 

den ve cihazlanmasından kaçınmak, 

Franko tayyareleri 
Fransaya da 

tecavüze başladı 
(Başı 1 inci sayfada) • 

demiryolu irtibatının katedilmesi teş• 
kil eylediği sanılmaktadır. Demiryo· 
!unun tahrib edilmiş olduğu söylen• 
mektedir. 

Bugün öğleden sonra Figueriu'da 
birçok defa bombardrman cdilmit ve 
istasyon civarına ve \!Chrin orta kıa· 
mma bombalar bırakılmıştır. 

Şarki Pirene prefesi, fransız top• 
raklarına il bombanın düşmesi üzeri
ne halkın heyecanı karşısında, hükU· 
metten sivil ahalinin müdafaasını te· 
min hususunda lazım gelen bütün 
... \lı...1 .. 1 .... ı .. -'-· ...... --·-·· "J • • ' #. -
re filoları gönderilmesini ve hudud 
boyunda hava müdafaa bataryaları ko 
nulmasını istemiştir. 

Bombardımanın tafsilatı 

Pcrpignan, 23 (A.A.) - Puigccr
dayı bombardıman ederken Franko 
tayyareleri iki defa fransız toprakla· 
rı üzerinden geçerek Osseja'ya bom· 
balar bırakmışlardır. Burada hudud 
muhafazası kıtasından iki franaız ne .. 
feri yaralanmamak için yere yatmak 
mecburiyetinde kalmı,tır. Angouotri· 
ne'de bir tarlaya da bir bomba düş
müş, fakat patlamamıştır. Fransız 
köylerinde hiç bir yaralı yoktur. 

Büyükler ve kü~ükler arasında kır ko~usu 

Dünkü kır koşusu batladıktan sonra 
Galatasaraylılar Ankarada faaliye

t" geçti. Ankarada bir şube açn gala
tasaraylılar, Atatürk bulvarındaki Kut
lu binasını tutarak faaliyete geçmişler
dir. Her akşam kulübte toplantılar ya • 
pılacakttr. Birkaç güne kadar lokalin 
tefrişat ve hazırlıkları da bitecektir. 
Antrenmanlara devam etmek isteyen 
oyuncuların saat altıdan sonra kulüb 
lokalinde bulunmaları lazımgelcnlerc 
bildirilmiştir. 

Dün Şehir stadında büyükler ara
sında sekiz kilometre, küçükler ara
sında da üç kilometrelik kır koşuları 
yapıldı Bu koşulardan büyükler ara
sındaki yapılan koşuda birinciliği De
mirçankayadan Selim, ikinciliği Gü
neşten Reşad, üçüncülüğü gene Güneş-

ten Nuri kazandı. 
Küçükler arasında yapılan koşuya 

da yirmi genç iştirak etti. Bunda birin
ciliği Güneşten Bahaddin, ikinciliği 
Demirçankayadan Hasip, üçüncülüğü 
gene Demirçankayadan Azmi, dördün
cülüğü da'Güneşten Nihad kazandılar. 

Sıyasal bilgiler okulunda 
bayrak koşusu 

Dün öğleden evci Sıyasal bilgiler o
kulu beden terbiyesi muallimi Ahmed 
Yaramanın sınıf takımları arasında 

tcrtib ettiği bir 4x400 bayrak yarışı ya
pıldı. Bu koşuya dört sınıf sekizer at
letle iştirak etti. Neticede Nihad, Or-

han, Celal Şefik, Necmi, Fahir, Orhan, 
Turan, Cahidden mürekkep son sınıf 
takımı birinciliği kazanarak konulan 
kupayı aldı. 

Haftaya yapılacak eskrim 
müsabakaları 

~ Eskrim ajanlığından: 
27, 28.1.1938 günleri akşamı saat (20) 

de Ankara halkcvi salonlarında yapıl
ması mukarrer (bölge kordelası) es-

krim müsabakaları için seçilen jüri 
heyetinin azilariyle sekreterlerin i .. 
simleri aşağıda yazılıdır. Aliikalılara 

bilgi edinilmek üzere i13n olunur. 
Yüksek jüri heyeti: B. Nizamettin 

Kırşan, B. Kazım Çene. 

Jüri: BB. Ekrem Emin Savaş, Rııi
van Safa Bora, Kurmay yüzbaşı .Mu
hiddin, yüzbaşı Nami, teğmen Şefik. 

Katipler: B. Ferruh, Vecihi. 



ULUS 

H 1 K A Y E 

Şişman ve xayıf 

c~~a.~~ 
NÖBBTÇl BCZANBLBR 

Puar : lltallbul ec:.aned 
Puartesi llerku • 
Sah Ankara • 
Çarpmba Yenin Cet-eıci eczaneleri 
Perıembe Halk Ye Saku7a • 
Cuma : Eıe eczanesi 
Cumartesi Sebat n Y enitehir ecnneleri 

HALK ve YENi SiNEMALARDA 
MATiNELER 

Her gün Cumartui Puar 
14.45 13.00 
16.45 14.45 
18.45 18.45 
21.00 21.00 

11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi cilnlerlnden bapa 
H A L K ıinemaaında bercün halk 
matıneleri: 12.15 

Film degııme cilnleri: Pazartesi •e Cuma 
LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ıhbarı: 1521. - Telefon muracaat 
ıehır: 1023 - 1024. - Şebirleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havııazı Anza Me
murlugu: 1846. - MeaaJerı Şehir Anba
rı : 3705. - Taksi Telefon• numaraları: 
Z ıncı rlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
~ n arıpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şeoır .. Havuz batı Bizim takıl: 2323 -
Havuzbaıı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesı. Uluı takıi: 1291. 

OTOBÜSLERİN t l k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah 
llk 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K dcrc'ılcn Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çarıkaya 'dan Uluı M. na 

Ulus M. dan Dılunen'e 
Dıkmen'den Ulua. M. na 

Uluı M. dan Keçıören'e 
Keçioren'den Ulus M. na 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

Akşam 

Son 
ıefer 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

UJuı M. dan Etlik'e 
Şişman Bayan, otobüse, afırlığın- - Bayan kilo almak istemiyormuş! Etlik'ten Ulus M. na 

dan umulmıyacak bir çeviklikle, tam Ne kadar istesen de nafile, herkese 

6.30 
7.00 

20.30 
21.00 

b 
Ulus M. dan Cebeci'ye 

hareket ettiği esnada sıçradı. Bot ka vergi değil u. Cebeci'den Ulus M. na 
7.00 
7.00 

20.30 
20.30 

napelerden birine iliştikten sonra bir Yeni müşteri de ba~iy~e onu tasdik 
kadın gelerek yanına oturdu. Bu ka- ediyordu. Bütün otobüs halkı artık Cebecı'den Aı. fabl. ra 6.30 Aa. fabl. dan Cebeci'ye 
dın zayıftı fakat oldukça havaleli bir alenen onlara iltihak etmit gibiydi. 

17.15 

P
aket tartıyordu. Genç kadın, kıpkırmızı kesilmişti. S. pazar'ııdaıı Akköprü'1e 6.30 

:r d F-'- Akkôprii'den S. puan'na 
Şişman bayan, Mr halde otobüse ye- asabiyetten tirtir titriyor u. --.t 

7.15 
9.45 

tirtmek için kotmUf olacak ki •oluya berkesin kendisi aleyhinde ittifak et- Ulus M. dan Yenitebir'e 7.00 
-ı: • ~ Yenitehir'den Uluı M. na 

solUfa ve sinirli bir tavurla yanında- tiğini hissettiği içın a.zını açmıyor-
7.10 

kine çıkıştı : du. 
- Affedersiniz ama, paketleri ni- Şitman bayan hala devam ediyor-

çin benim dizime yaslıyoraunuz ? du : 
Öteki altta kalmadı : - insan keyfine göre rahat etmek 
- Benim hisaeme düten yeri de isterse otobüse binmez, parasına kı· 

işgal ettiğiniz için, Ne yapalım, bu yarak otomobile biner. Otomobilin 
kadar şişman otmaaaydınız. paraımı gözden çıkarınca o elindeki 

Senmi sin diyen, şişman bayanı gibi bet paket almakta bir mahzur 
küplere bindirmek için bundan iyi yoktur. 
\'esile olamazdı ı Zayıf bayan artık tabammlll edeme-

Y enitehir, lıtaı1on Ye Bakanlıklara 
her aaatı bet ıece muntazam seferler 
vardır. Puar ıiinleri ilk ıeferler 
birer aut sonra baılar. 
Akpmları Ulus mqdanrııdaıı Yeni

ıebir'e n Y eniıebir'den Ulus me:rcfaııma 
ıidecek otoblllleria hareket aaatleri, ıine
malarm dalıbt A&tleriııe tlbldir. 

POSTA SAATLER! 
Posta aaat 19 ı kadar latanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhiltlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 

F ranıız frankının geçirmekte 
oldutu buhranın mahiyeti 

Bu61f'6rka - leitung' dan: \ du olduğu anlatılır. Tabii, husuat el-
Franudak~ vaziyet insanın muhay- ler~.e ~lunan altınlar bu b~a dahil 

yelesinde bır çok feyler canlandır- degıldır. He)e, 1935 batlangıcıyle mu
makta olduğu ıibi, enternasyonal fi- kaycae edilecek olursa, bugünkü mik· 
nans lilemini de uabileştirmektedir. dar, o günlere göre yarıyı bile bulma· 
Burada da, fransızların para politikala maktadır. Fakat. iıter uğda, isterse 
rı şiddetle tenkid edılmektecıir. Frank merkezde veya ıolda oturan parti men
hunranının daha başlangıcında, hızlı sublarından olıun, Franaada hiç ki~· 
bir yuvarlanış göz önüde tutulmuş ve s~, frangın düflD~i önüne ıeçmek ı
natta, ırangı stabl bir hale sokacak bir çın, altınlara el ıurmeğe tarafdar de· 
esası bir an evci bulabılmck için böyle ğildir. 
bir şeyin olmuı temenni bile edilmiş- Kaldı ki, bir harbm ekonomik ihti
tir. tialbuki, fran11z hükumeti, çekin- yaçlarını tatmin etmek için, Franl&Jlın 
gen tavır ve hareketiyle, daha büyük mutlaka 50 milyar altına malik olması 
v1: uzun siıren bir ıukunsuzluk yarat- k.ab ettiği hiç bir yerde yazılı değil
nuttır. dir. Bir tran11.ı pek haklı ve yerinde 

ıngıltere müttefiki olan Fransaya bir mütalca olarak, lıarb güdmek için 
boyu: ciddı bir anda yardımını esırge- bunun iki misli altına ihtiyaç oldugu
mezdi. Uç devlet andlaşmasiyle mey- iddia edebileceıi gibi, yarısı dıa bir 
dana gelmıt olan bağların buhrandan harbe kafi geleceğini söylenebilir. 
önce daha uğlam olaukları göz önün· Bütün bu miltalea ve muhakemeler 
de tutulunca, böyle bir yardım tabii te- ko~trolüne imldln olmıyan tabminle-
likki edilebilirdi. re ııtinad etmektedir. Çünkü, bu harb 

Fransız frangının istikbali he alaka- hazinetıinin, hangi ihtimallere, ne kuv
h iki ehemiyeui nokta vardır: bunun v~~~e ~~~nlara. kullanılmak iltenil
t>irı, döviz kontrolünün tatıbik edili.iJ dıgı bılınmıye.n bır dıvidır. 
edilememesi, diğeri de frangın düşü- Neden 50 mılyar oluyor da daha fu
rülmesine devam edilmesi keyliyeti- la veya az olmıyor? ancak, her teye 
dir. rağmen, Franunın altın yedeği, dün-

Döviz kontrolüne, yalnız Franaanın ra~a ~.~c~d altın yedekleri HUın~a 
depı, lngilterenin de muhalif bulun- uç~nculuğ~ almaktadır. ~ranaa, Bır
duıu bir yana bırakılsın; maliım oldu· l~şık Aınerıkadan eper, ~~rıde olan ln
ğu üzere, franıız bükümetine böyle bır ~~lterede~ ~onra en buyuk altın yede· 
nareketten aakınılma.aını tavsiye etmış gıne ~lıktır. Hele Ra~~kın altın 
olan 1ngıltere de, bugunkiı vazıyet mu- yedegı!le muk~yes~ edıl~ce, fr~ı~ 
vacehe.ınde Framanın doviz kontro- altını ın1&J1ın \Uerınde bır dev te11rı 
lünü tatbık ;decek mevkide oldugu ve yapmaktadır. Re.~i kayıd~ara göre, 
böyle bir tedbırin faydalı olacağı fiıp- franaız altın yedeıı .6.5 mılyar rayf· 
beli görillmektedir. Fransadakı iç po- marktır; buna mukabil alman d.evlet 
Jitika vaziyeti, tam manaaiyle bir d6- bankuın~n altı~ mevcudu 70,6 mılyon 
viz kontrolü tatbikine ve bunun arka- marktan ıbaretti.r. 
ıından finans itlerinin d\Uelmeaine Günün hiitün ltfldi.Nl.-i 1talelt111cla, 
elveritli değildir. Onun, bugünkü iç cliiroa wa•l•l•rinin mitaln ue 

- Ne dedin, ne dedin ? ŞifDW1 ol- di. Otobüs durunca yerinden fırladı, 
nıu,um veya olmamıfmı, o aenin bile- . .. . . . k d k 
.... - · · d - ·1 B rada oturmak be- ınmek uzereydı kı şışman a ın, en-
... ~gın •• egı . u . • 1 d ld ~ 
ilim hakkımdır. Halbuki bu kadar ko- d~ kanapesı a tın a ~nu~ut o ~gu 
caınaıı püetle otobDle bimmk min bır küçük çantayı bıletçı vuıtuıyle 

Haydarpapya : Her aabab 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.45 
de (aalı, perıembe, cu
martesi Toroa ıiiraL) 

politikası, itlerini, politik ve ekono- telsirlerini aksettiren GfGiulalri 
mik bakımdan bir intizama sokacak basın hulciıaları, Anadolu Ajan-
halde değildir. nnın bültenlerinden alınmaltta-

Memlcket dıf1 ekonomiaine tatbik 

1.. .. ara O" * -.y:;;;; yava, diğer otobUı müfteri- - Sana fenalık yapana iylikle mu-
leri de münakqaya a1üa g8ateriyor. kabele et, demitler. Zararı yok, onun 

ri, SıYU, Amun ba yeni zorluklar ortaya çıkarır ve bu da 
bat berindedir). kendini bilbula ticaret politikası \Ue

lard ş·şman bayan. hafif bir tebes- yaptığı yanma kir kalam, diye söyle- DiJ&l'bakır battı : HerdD t.40 

ıuın:~ o~lara bakan kıranta bir adama nlyordu. =. ~ . :~O: 
döndü • O aman Ud ılpmn birbirlerine ba- • 

_ tıittiniz mi, beyefendi, bu dere- kıttılar, aralarmda teunildtin bağı G O N L O K : 
~si de görülmüı fCY değil. Kendi ka- derhal dofmuttu. Bayan ı 
bah.a • . bapalarına yüklemeeini na- - Ben 106 kiloyum ama pllba ala ~üı!!ıM ı:...-ıa.::'u 
11 

datını ş·-•nmıtım. l&D8 ne ? dabıa fazla, dedi ? 1. r,. 1. D. 
1 biliyor. •s--- bl delil öteki babacan bir tavurla atıldı : Gtbt.. 7 17 AJqam 17 15 

Allah vergisi bu. Ar•U:, ~eyfimin _Hiç şüphe etmeyin yüz yirmiyi -------------
ya. Hem olsa da ne çı , .,ah epey oldu. Kendiıpe &öre balkiU Fa re 1 e rı· n 
kahyası mı var ? bulmakta gUçlUk çekiyorum. 

Genç kadın day~dı : zak ti _ Erkek daima bdmdan cflnell 
- İyi ama aiz de bıru ne e e olmalı, derler. • , . 

ıöyliyebilirdiniz. lki ahbab fimdi zayıflamak için ta- cen netı • 
- Vay, utanmadan birde bana ?~- kib edilen rejimlerden bahaediyorlar· 

zaket dersi vermiye kalkıpcak. Bılı· dı. Şipnan bayan bir muaj uıultt ta-
,_..1• sizi otobillten 

Yormuıunuz ki ıııuut . . 1 rif etti ve : F ·•daral - -
indiıtebilirim. Koakoc:a paketınız ke _ Karınıza aöyleyin, bu masajı are UI m8Slftlft 
herkeıi rahatsız etmiye hakkınız yo • ıise yapıın, dedi. 
neğil mi beyefendi 1 . i - Maaleaef bekirım, bayan. Fakat yasak eclildiOi yer ! 

Meaeleden haberdar edilen ~letç i siz bu tarif ettiliniz masajı zevcinize Fareleri öldürmiyen memleket var-
&Ulümaemekle iktifa etti. Bir bıletç yapıyor muıunm ? mıdır? ıuali inNna acaib geliyor ama, 
b 1 b'taraf oıınak ve er fCyden evve ı . ket· _ Ben de dulum. bunun cevabı: vardır ya 1 olunca, in· 
bütün müfterilere kartı aynı .nez:nde· Birbirlerine bakı,tılar ve dudakla.: un o vakit daha dyade afallıyor. Fa· 
l~ muamele etmek ın~cbu~ı~t anın rında kartılıklı birer tebelıilm belir· relerin öldilrillmedill memleket Mon
dır. Bununla beraber, ııpn& Y d" Bayan tavsiyelerine devam etti : tana hükllmetinde maden ocaklarmm 
daha 'k b' hali, vardı ve mu- ı. in ha aempatı ır k • ' b etıe Evlenmeliıiniz. Bu atırbkla ; bulunduiu Zortmln adında lrilçük bir 
b· kkak bir büküm verme !:~ am e~ - bir yardımcı daima faydalıdır. kuabadır. 
ıletçinin de onun tarafını 1 tız aana k d ' göre Bu kuaba..ı.. farelerin o'"ldürUlmeıi-

d H klısmız ama en ıme ..., 
eceği hisaolunuyordu . nu . - :nla . 'diye kadar kartıl&f- ne, kendilerine eza ve cefada bulunul-
Şitman bayan bili etrafıyle ko f- bır bay fllD 1• bir adımını, hırçın muma katiyen tahwmmW edilmanek-

ftlaL..._ • d madıaı. Ben nete 1 d" Mad ---L -w devam edıyor u ı . d Jıiıi! hotlamnMD t• ır. en 111\ia&ları idaresinin ver· 
• 1 var iste- tabiatlıler en • A<.ıı.i ~ddetli bi ·· _......_ 

- Zayıflamak 11teyen er ;:·teh· - Za ıflık hırçnılık demektir, bun- .. .,. .,. r emre gore, umuoı;n o-
lbeyenler var; (zayıf bayan& ~.... Y t&Vliye ederim. c:aklarıada çalıpıılarm, Ny111 olduk· 
11 bir nazar atfederek) b~ttl tıpnan· dan Jra~1 teklif aaribti. ça büyilk olan fareleri kendilerine doet 
llJnak iatedikleri halde bır türlü bu- Bu sözdeki imar::=daki umimiyet teWr.Jd ~tmeleri ve hatta onları koru· 
11- ınuvaffak otamıyanlar vkar. • ti . Yavat yavT &fh ~ otobüıten indikleri maları icab etmektedir. 

Za ıf bayan bu tatı f~r etmıd:virde arttı ve i aı :u,teriler ayni istıki- Zortman'da farelere kartı neden bu 
- Ne münasebet, dedı, bu i d zamn, d ğer üriidliklerini göre- kadar 90fkatli davranılıyor? 

hiç kım ,işmantamaya bevesl . e- mette yan Y~ Y Böy hareket edilmesinin çok ciddi 
lildir. Zayıflığımla iftihar ederım. ıek gülümHdıler. HiKAYECi ve eh mıyetll bir aebebi vardır. Arazi 
'Yağlanmaya hİ'" ihtiyacım yok. . tabak.&larmm kum ve çakıldan ibm"et 

• d'le 'ne bır ı ünd z d ---'-ı,te tam bu esnada ken ı rı dan o u9u y en, ortman ma en ~· 
1 1 

km olmasın ,..__ ı. -•!--1- larında sık ıık çöktintiller olmaktadu. 
0 eğlenceıl çı 11 1 ularının ~raz a~ Uzun müddet yapılan tetkiklerde, 

lbeınnun olan otobüs yo c l' d' . .. be ır ı: her lwıgl bir çölrilntü altında ölü veya 
?_tizlerinde yeni bir tebeııwn daha tit- yaralı bir farenin ıi!ıkmadı.ır.ma dikkat 
uurakta otobüse kadından na· • • 
!ban bir adam binmi•ti· Aynida~nin edilmittır. Bunun aebebi arqtınlmca, 
da zayıf kadın. artık yanı~ nn farelerin, bidlaeyi vukuundan evel his 
koınıuluauna tah•nunül edeınıyo -~ etmek bauaları olduiu anlafılmıttır. 
e"b· • • dasiyle kalkaı-.a Çünkü, çöküntü olmadan evel farcle-
•1 1 bır istihfaf e ti Oto- rin ıüril halinde bçıttıkları, emin bir 
hotaıan öndeki koltul• ge~ · ba· yere aıimdıkları görillmüttUr. Hay· 
bUıte tek bo' yer olar&~e~ bir vanwm böyle ıilril halinde kaçmala· 
Yanın yanı kalınıftı. ~Ue : gilldU· S ıı, maden ocaklarında çalıfUllu için, 
~ide heresin kendisın ri idip o- çöküntü olacatmı göeteren bir tebli· 
iunu düşünen yeni mütte bal g ıneaele· ke ipreti yerine geçmektedir. 
llun yanına oturdu, ve ~er n bayan. Zortman maden ocaklarında çallf&ll 
den haberdar edildi. Şıf10&1 rak. bO.. yilzleıce ifsi, hakikaten bayatmı bu 
1~ptıfı ıükenin farkında 0 

a yüklen- auretle kurtarabilmittir. Çünkü, fare-
ttin ağırhğile zayıfın sırt:i kadar Dialdi _ lıı 'mı'ı iD ler kaçtıktan bir müddet aotıra çökün· 
llıekte devam ediyor, ten sıralı· ~- .... .... olmut-·· 
~ .2-daıı .. n •• • 'ı Hl -' • .. ır laflarmı birbiri aruu- --

)of1iu ı 

rinde hia ettirir. 
1'ıaauda dÖ9U kontrolü tatbikine 

lalllatılmca. Uç •let andlapn&lmıa 
fee.Kedilip eclilmiyeceii ayrı bir mese
ledir. Ancak it ciddi bir .. kil a1ııu:a, 
1nciltero ile Amerika, bu aiıbl tedbir• 
lere muvaflllrat edecektir. Bu Afte, 
Pnmadan kaçmıt olan 'H milyarları 
bulan aıenmyenin ged dönmeei do bil· 
)'ilk bir rol oymmütadır. Pranam hü· 
ldlmetlnin 16ylocliii g)bi, finana vui
yetinin mWıı için bu aermayenin 
Framaya avdet etmeei J.lımıclu. 

Ancak, tecrübeler de göetennittir 
ki, memleketten kaçmıt olan bir aerma
yenin tekrar geri gelmeei için. her ,ey• 
den cvel gerek politika gerebe ekono
mi uıbaamda ltimadm avdet etmeei ge
rektir. BUQdan bafka, Fransanın eko
nomili ıtabl bir hale aokmMı için, ln
gilterenin, tekrar uzun vadeli büyük 
bir kredi açıp açmıyacatı da malGm 
değildir. 

Döviz kontrolü neticeıinde octaya 
çıkacak olan karııık ve tehlikeli vazi
yet göz önünde tutularak, franeız fran-
1ıınm, ıtabl bir inkipf imkinı verecek 
olan bir dereceye kadar değerden dü· 
9ürülmcsine devam edilmeei tercih e
dilmektedir. 

1926 daki vaziyete bir baki§ 
Frank/urter leıtung, dan: 

19.26 da Poankara frangı ilk defa dü
türdiiiü vakıt, en apiı 50 milyar 
franklık bir altın ibtıiyat akçeeinin el
de bulundurulmuı li.sımaeldip ileri 
aürülmüştü. Altın mevcudunun bu ıı
nırdan •talı dütürlllmemeei zaruri ol
dup için, franaız frangının korunmaaı 
zıınnmda altın barc:anmamuı icab et
tiği ıoylenmitti. Bu itibarla frangı dü
türmekten batka çare kalmıyordu. An
cak, deniyordu ki, frangı ucuzlatan, 
değeri dilfürme hareketiyle aermaye 
tekrar Franaaya ıeri ptirilmit olacak
tır. Bunun neticesinde iae, çok okail
mit olan altın mevcudu, bu ıuretle ye
niden tamamlanmıt olur. 

O günlerde fran1ım dlifüriilmeeine 
bağlaıuıiıt olan limidler auya düpnüı
tfl. Sanıldığı gıbi, delerden dÜfilrJDe 
hareketiyle, sermaye avdet etmit ol
madı. Uç ay sonra aynı mabadla fran~ 
tekrar dütilrilldü. Buna rapnen, altın 
mncudunun çoğalmMı töyle durıun, 
fuılalı olmakla beraber ualmaia d .. 
vam etti. 

Franaa devlet bankuının para mev
cudu altm ile hesllb edilince ve her i
ldei de bugünlcil fran.gın ild kat dete
rlnde olan Puankara francı ile 6lçiile
cek olurea, Franumn buclinktl ctlnde 
Jnc:ak 40 mil7ar Uanıklık lltm mevcu-

Fransa 
B. Molotof'ua nutku 

Gueteler, Molotof'un llO\'yet mec
liaindeki beyautmı pddetle bebie 
mevıuu eylemelııtedlr. 

Epok pnt•i dlyor W: 
.. Scwyetler blrliii, Pramamn iç it

lerine bu karıpnuı ile Franaada Yat•· 
yan beyu ruaların iatifade ettikleri il
tica hukukundan buı deiifiklikler ya
pılmuını ietemektedir. Bu tarz<la de
ğiıtirmeler belki kabildir. Fakat bu 
takdirde vuifeei harb ve ihtilil çıkar
malı: olanlann da Fransada ikametle
rine artık göz yumulmıyacaktır." 

Acı bir den 
Poti P.ariaien diyor ki : 
"Sovyetler birliii, Franuya acı bir 

deıa vermiftir. Franaa, çok kolay bir 
tarzda lngilterenin arkaaından gitmit 
ve bu ıuretle ntlf uzunun büyük bir 
kıamuu kaybetmi9tir.'' 

Ovr guetni diyo rkl: 
"Sovyetler birlili, pttk futa mu

hakkir ve azametli bir tavır takmmıt· 
tır. Sovyetler birlilinden ricamız, 

franıız • IOY)'et paktmm fransız mü
dafilerinin vuiyetini gilçleftirmeme
lidir." 

Fransa Moskovadan direktif 
alamaz l 

Aksiyon Franaee, B. DeLboe'un, bu 
?'•ele etrafmda tovyet büyük elçiıi 
ıle yaptıiı konutmayı bahil mevzuu e
derek diyor ki: 

"Franaanm Moekovadan direktif al
mafa ihtiyacı yoktur. Sovyetlerin bu 
manevraaı franeıılarda infial uyan
dırmıttır. Bu yapılan tey, baldkatta, 
franıız dahili itlerine bariz bir karıt· 
madır.'' 

Komüniıt HUmanite, Manptinde, 
Molotof'un nutkunu tebarill ettirmek
te ve "Framada eovyet aleybdarı tet
hitçilerin faaliyeti, framıa - aovyet 
paktı ile teud balindedir" demekte
dir. 

Cenevre Konseyinin 
toplantuuıa doğru 

Franu ve lngilterenin milletler ce
miyeti hakkındaki politikumdan bah
aeden Pöti Parilyen gueteei yasıyor: 

"İngiliz ve framız deleıelerinin 
konaeyde yapacakları muvazi beyanat
tan artık çok babeedilmi,or. Bu beya
natın, cemiyete eıa.tikiyet w realimı 
iatUı:ametinde bir iltibale baflqıcı 
teminine matuf olacaiı bf.ldirilmekte 
idL B. Eden Cenevre7e pterken Pa-
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riı'de B. Delbos ile görüştilğU zaman, 
iki bakan, kuvvetli bir müzakereden 
sakınmak için bu fikirden tamamen 
vaz geçmek icab edip etmiyec:eğini ve 
görüşlerini daha gizli şekilde diğer 
konsey azasına bildirerek tekliflerde 
bulunmadan önce bu azanın temayülle
rini öğrenmek daha muvafık olup ol• 
mıyacağını kararlaftıracaklardır." 

Barı~ sevenlerin dileği 
Övr gazeteıinde Bayan Tabuia yuı· 

yor: 
"Paris ve Londranın mühim her tür

lü müzakereyi geri bırakmak istiyc· 
cekleri zannolunur. Bu iki merkez, 
milletler cemiyeti bir hillufa maru.s 
kalmakla beraber, dünyada barıtın idıa· 
metıi için. bir gün yeniden hizmet ede
bilecek olan organizmasının olduğu 

gibi muhafazaıı ıcabedeceği kanaatin· 
dedir. Buna binaen barıtı ıevenler:İn 
dileği, paktın ıslahı komitenin ilk iç
timaının asamblenin gelecek aonbah:ır 
toplantısına bırakılması merkezinde
dir. B. Motta, 16 ıncı maddeye olan hü
cumunda israr edeceğe benziyor.'' 

Almanya 
Çekoslovakya ve kollektif 

emni,et 
Yarı reaml Korreapondans politik 

gazetesi çekoılavak kamoyunda bir 
"iatihale,, den bahaetmektedir. 

Gazete Prağ'ın kollektif emniyet po
litikaaı denilen ittifaklar politikuınııı 
artık memleketlerin emniyetini temi• 
ne kifi olınaöılını anlamağa bafladı· 
ğını memnniyetle kaydetmektedir. 

Gazete, Çekoslovakya ekalliyetleri 
meselesinin dahilt bir it olduğu bak· 
kında!ci çek görütilne itiraz ve Alman
ya ile anlaJID&ya Viyana ve Budapet
te'nin tavanutiyle eripnek ietiyen ba
zı mahfillerin battı hareketini protes
to ederek diyor ki: 

Dolapk bir yol 
"Böyle dol&§tk bir yol tak~bl safca 

bir hareket olur, zira ne Macaristan, ne 
de Avuaturya, neticede bizzat kendini 
~...._Hl-- olma bir 
rolü ifa etmek ietemiyeceklerdir." 

IGuete 9u neticeye varmaktadır ı 
"Buı çek mahfillerinin, pek u or

ganik v pek u tabii olan projelerle va
kit kanamak ietemelerl te .. ilf ve te
.. ure Jaylktir. Bunun neticeel orta 
Avrupa milletlerini iatıediklerl barq 
ve sükOndan mahrum etmek_,lacak• 
tır." 

Vaıingtondaki 
polis müzesi 

Pazar ıünleri binlerce kifinin ziya
ret ettili Vafington poliı müzeti, Bir· 
letik Amerikanın görlllmele deler e
ıerlerinden biridir. 

Bu müzede methur "Sing sing" ha
piabanesinin küçük modelinden batka. 
Amerikadaki bütün örnek ceu evleri· 
nin birer modeli vardır. Ameribnın 
tanlllmJI tekmil haydudlarına aid ha· 
tıraları burada bulmak mümkündür. 

Bir fotoğraf serisi, hWcilmetin eline 
geçen 1 numaralı halk düpwılarını 
ı&teımektedir. Kasap gibi iman doğ· 
rayan mefbur cani DillİJlier'in ölil 
maskesine inNn bakarken, tüyleri lir· 
periyor. Ayni caninin bir de tek camı 
kurtunla parçalanmıt olan mavi göz
lüğü de buredadır. 

Bu müzenin en entereean tarafı, l:İ· 
yaretçilere, arzu ettikleri takdirde, ha· 
pishaneye ıevkedilen bir kümenin ba· 
f111dın geçen bütün aeremoııileri ay• 
nen yapyabilmeleri imk&nınm veril· 
mit olmuıdır. Bunu arzu eden bir zi· 
yaretçi, eveli hapilhane direJıııtörlü· 

tUnde yapılan formaliteleri bitirmek· 
w, onc!an 110nra parmak izleri alınmak· 
ta, ark:ıundan yıkanıp temizlenmekte 
nih•yet bir böcreye götürülmekttdir. 
Bu pkxıktan haplı iti bittikten eon· 
ra, müzeden ayrılırken, temiı bir kar· 
ton üzerine buılmıt ve altında "Birle-
tik Amerika cinayet arqtırma merke11 
bilroau" mührü olan kendi parmak is
leri eline sıkıttınlmaktadır. 

• 

IZMIR 

20 agu,tos 20 eylul 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

2 - Ekmeklerin hangi fırın malı ol
duğu ılk görüşte bilinmek için fırın· 

cının adiyle mıntakasında bulunduğu 
belediye dairesi ve fırının numarasını 
gösteren etiketler kullanılacaktır. Bu 
etiketler fırancala ve ekmekler hamur 
halinde iken yani fırına atılmadan ev
vel hamurda bir çukurluk hasıl edecek 
şekilde yapıştırılır. Etiketsiz ekmek 
çıkarılması ve satılması yasaktır. 

3 - Ekmekler hamur halinde iken 
Üzerlerine biçak vurularak derin bir 
çizği açılacaktır. 

4 - Taze ve bayat fırancala ve ek· 
mekler ayrı ayrı yerlere konacak ve Ü· 

zerlerinde taze ve bayat olduklarını 

gösterir lavhalar bulundurulacaktır. 

Pişirilmesinin üzerinden 24 saat geçen 
fırancala ve ekmekler bayat sayılır. Ve 
bunların fiatı o günün azami fiatından 
aşağı olmak şartiyle "satanla alan ara· 
sında,, kararlaştırılır. 

5 - Fırancala ve ekmekler fırından 
çıkarılır çıkarılmaz her taraflarını kap 
lıyacak surette hususi ince beyaz ki
ğıdlara sarılacak ve ancak bu vechiyle 
cemekanlara konulup satılacaktır. 

6 - Ekmeklerin altına yağ sürmek 
kurek altı ve tuzlama için ekmek yapı· 
lan unlardan başka un kullanmak ya· 
saktır. 

7 - Ekmekler, belediyece tesbit e· 
dilL .. _ munelere uygun olarak müsta
til, francalalar baston şeklinde yapıla
caktır. Yarım kiloluktan küçük olan 
francalalar istenilen şekilde çıkarıla· 

bilir. 
8 - Francala ve ekmekler aş,ağıdaki 

şe:dlde çıkarılacaktır. Francalaların 

dörtte biri 251 gramdan 300 grama ka· 
dar, yarısı 501 gramdan 550 grama ka· 
dar, bütün 1001 gramdan 1050 grama 
kadar ve ekmeklerin yarısı 501 gram· 
dan 551 grama, bütünü 1001 gramdan 
1050 ye kadar olacak ve fiatlar günün 
azami fiatı üzerinden tartı ile belli o
lacaktır. Bu ağırlıklar, ekmeklerin 
pişmesinden enaz 4 saat sonra yapıla
cak tartma ile elde edilecek vezinler· 
dir. 

9 - Yuka> .ki fıkrada yazılı mik· 
darlardan aşağı gelen ekmek ve fıran· 
calaların satılması, fırınlarda ve dük
kanlarda bulundur\ılması yasaktır. 

10 - Francala ve ekmekler sıcak 
iken satılmıyacak ve satıldığı takdir
de francalalardan 25 gramın bedeli 
indirilecektir. 

11 - Hamur veya acı veya ekşi ve -
ya küflü veya gayri tabii bir koku çı • 
karan ve yahud topraklı ve yahud ko -
kulu ekmek, francala ve saire çıkar
mak ve satmak yasaktır. Sıhate muzır 
oldukları bekim veya tahlilhane rapo-

rile anlaşılan bu kabil ekmekler imha 
edilir. 

12 - Ekmek, francala, simit, pide 
ve çavdar ekmeği içinde hamura ka· 
rışmamış olan un topakları, böcek, 
tahta parçası vebu gibi her türlü ya· 
hancı şeylerle ekmek ve francalalarda 
büyük boşluklar bulunmıyacağı gibi 
hamurun yuğrulmasına ve mayalandı
rılmasına dikkat edilmemesinden do • 
layı layıkile kabarmamış, küçük krta. 
da kalmış, haşlak, yanık, basık ve eliis
töciyettcn mahrum ekmek ve francala
lar da çıkarılmıyacak, tekne kazıntısı 
ve hamur artığı gibi şeylerle ekmek 
ve saire yapılmıyacaktır. 

13 - Francala ekmek, çavdar ekme
ği, simit, pide, peksimetteki rutubet 
nisbeti belediyece tesbit edilecektir. 

14 - Çavdar ekmeğinde paspal, raz· 
mol, ve ince kepek bulunmıyacaktır. 
Bu ekmekler esmer renkli halis çav
dar unundan beş kısmına (birinci nevi 
ekmeklik undan yapılmış) hamur ma· 
yasından bir kısım ilavesiyle yapımış o 
lacaktır. Çavdar ekmeğinin ağırlığı 125 
gram, şekli yuvarlaktır. Bu şartlara 
uymıyacak surette çavdar ekmeği çı
karmak yasaktır. 

15 - Susamlı ve susamsız simitlerle 
kazan yağlısı simitler, pideler ekstra 
buğday unundan yapılacak, nohut ma· 
yasiyle yapılması lazımgelen galita ve 
gevreklere de ekstra buğday unu ilave 
edilecektir. 

Madde 292 - Simit, pide, çavdar ek· 
meği börek ve saire yapan yerler dahi 
fırınların tabi oldukları sıhhi vasıflar· 
la temizlik şartlarına uygun olacaklar
dır. 

Ekmek satanlar : 

Madde 293 - Ekmek satışı aşağıda· 
ki şartlara bağlıdır: 

1 - Parça olarak satılan ekmek ve 
francalalar tartı ile satılacaktır. 

2 - Ekmek satılan yerlerde gram 
taksimatını gösterir bir terazi bulun· 
durulacaktır. 

3 - Ekmek ancak fırınlarda ve ek· 
mek satışına mahsus dükkanlarla bak
kal ve aşçı dükkanlarında satılabile· 

cektir. Başka yerlerde ekmek satmak 
yasaktır. 
4- Ekmekler kapalı, camekanlı, alt

ları çinko kaplı yerlerde bulundurula
cak ve satılacaktır. Açık ekmek bu
lundurulması ve satılması yasaktır. 

S - Lokanta ve aşçı dükkanlariyle 
benzerlerinde müşteriye verilecek ek· 
mck ve francalanın mikdarı ve gilnün 
azami fiatıne uygun olan fiatlar liste
lerde gösterilecektir. 

(Sonu var) 

Çocuk ilôvemizde 
Yapıştı rma bilmecemi%i dôğ ru halleden 

çocukların 
Dumlupınar okulundan İbrahim Aslan, 
Ankara İltekin okulundan K. Uluçcvik, 
Ankara merkez kaza jandarma subayı 
oj:lu ·Özen, Ankara Çankaya okulundan 
96 Saffet, Ankara Dumlupınar okulundan 
697 Doi:an, İzmit N ecatibey okulundan 
253 Ncvvare, Beşiktaş Kıhçali Yıldız 
müvezzi cad. 59 da Mcvlüde, Ankarl ilk 
okulundan M. Biricik, Adapazarı Talip 
Kuriş kitibi Selim, İstanbul erkek terzi
lik okulundan Nail Tosyalı, Ankara Et
lik ilk okulundan Yüksel, İstanbul Şeh
sadebagı Vezneciler Furun sokak 67 de 
Rıza Ankara lsmctpaşa Edirne sokak 12 
No. da Cahid, Ankara erkek lisesinden 
1215 Abdülkadir, Ankara Ycnihayat oku
Jund~n 847 Hacer, Ankara Gazi lisesin
den 1143 Ercümend, Ankara birinci orta 
okulundan 553 İsmail, Ankara İltekin o
kulundan 255 Günseli, Ankara Atatürk 
ilk okulundan 470 Sedad, Ankara sanat o
kulundan 288 Fedai, Ankara sanat oku
lundan 87 Unal, Ankara sanat okulundan
dan 53 Kadir, Ankara Albayrak okulu 
dördüncü sınıfından Armagan, Ankara 
Gazi lisesinden 452 İzzet, Ankara İıtik
lil okulundan 288 Agih, Ankara Atatürk 
ilk okulundan Nesrin Karatay, Ankara 
İnönü okulundan Nihal Argun, Yenişe
hir Demirtepe Fevzi Çakmak sokak Ali 
Fahri apartıman dorduncü. katta Adil, 
An.kara ikinci orta okulundan 650 Lü.tfi
ye, Ankara Dumlupınar okulundan 491 
Emin, Ankara Etlik okulundan 285 N ec
li, İstanbul Kumkapı 61 inci ilk okulun
dan Müzeyyen Erol, İstanbul 10 uncu ilk 
okulundan 253 T. Gürcen, Ankara birinci 
orta okulundan Akgün Temizer, Edremıd 
balkevi kitabsaray memuru H. Aydıner, 
Ankara İsmet İnönü okulundan Nurten 
Aydın, Ankara İnönü okulundan Ayten 
Wzaykun; Ankara İsmetpaşa okulundan 
N. İneri, Diyarbakır defi tayyare taburu 
ia'te subayı Hüseyin Güray, Ankara Çan
kaya ilk okulundan 161 Umran, Ankara 
cumhuriyet okulundan 190 Raıibet De

mirdamar, Ankara erkek lisesinden 1115 
Sami, Ankara birinci orta okulundan 900 
Ahmed, Ankara birinci orta okulundan 

Fethi, Ankara lımet İnönü okulundan 
Bedia Gözlü.kçü, İstanbul Sirkeci Hami
diye cad. Cezair pazarı 2g No. da Kemal, 
Ankara Ga.zi lisesinden 545 İbrahim, An
kara Ulus okulundan 893 Ahmed, Ankara 
erkek lisesinden 1521 Kemal, Adana Na· 
mık Kemal okulundan 433 Süheyla, Fev
zipaşa askeri bat komiseri oğlu Çetin, 
Ankara İltekin okulundan 98 Hale, An
kara kız lisesinden Suad, Ankara erkek 
lisesinden 1705 Salihaddin, Ankara dev
rim okulundan 484 Limia, Ankara Ata
türk kız okulundan 249 Alpkuran, Anka
ra İnönü okulundan 967 Ayhan, Ankara 
İltekin okulundan Semahat, Ankara Gün
doğdu mahallesi Demirtaş sokak 10 No. 
da Meliha, İç Cebeci Sün&ü bayırı 8 No. 

isimleri 
da Bülbül, İsmet İnönü okulundan 77 
Cavid, Ankara İltekin okulundan Tur
gud Katırcıoğlu, Afyon lisesinden 984 
Mustafa Kemal, Ankara İsmet İnönü o
kulundan 23 Münire İstanbul 52 inci ilk 
okulundan Belma Baran, Yerrtşchir De
mirtcpe Orunç sokak 9 No. da Sema, An
kara Türk maarif cemiyetinde 91 Ertem, 

İzmir Karşıyaka Donanmacı mahallesi 
Dilaver .sokak 67 No_ da Mediha, Trab
zon Yenı okuldan 243 Seyfeddin, Gümüı
hane İnönü mahallesi Tepebaıı sokağın
da Nejad Ekay, Çangırı Orta okulundan 
375 Akif, Diyarbakır nümune hastahane
sinde Mahmud Gü.zel, Antalya Serik 
Merkez ilk okulundan 35 Cezmi Togay, 
SUrüç, Namık Kemal ilk okulundan Ne
zahat Gökel, Finike C.H.P. kitibi oğlu 
Necdet Sözen. 
Ankara İnönü okulundan 401 Adnan, İs
tanbul Haydarpaşa prevantoryomunda 
Ertuirul Rusçuklu, Ankara birinci orta 
okulundan 16H5l Ertem, Ankara İltekin 
okulundan 320 Melahat, Ankara Cumhu
riyet okulundan 928 Ömer, Ankara Iıık
lar caddesi Atlas apartımanrnda Besim, 
Ankara Ulus okulundan 736 Nureddin, 
Ankara İnönü okulundan 208 Kadriye, 
Ankara birinci orta okulundan 110 Emin, 
Ankara İltekin ilk okulundan 895 Muzaf
fer, İstanbul üçüncü orta okulundan İl
han Dilmaç, Ankara İsmet İnönü okulun
dan 124 Necla, Ankara Necati okulun
dan466 Hayreddin, Ankara sanat oku
lundan 85 Osman, Ankara İnönü okulun
dan Gürbüz, İstanbul Emircin Reşidpa
şa mahallesinde 84 Suna, Yeniıehir Ata
türk bulvarı Paşakay apartımanında Ay
ten, Ankara İltekin okulundan 559 Sabi
ha, Ankara Demirtepe Necatibey cad. 23 
de Adnan, Ankara İltekin okulundan 634 
Şükran, Ankara İltekin okulundan 356 
Perihan, Ankara Dumlupınar okulundan 
604 İsmet, Ankara Küçük Öksilzce ma
hallesi Eskici oğlu cami sokak l de Me
sih, İzmir Karatay orta okulundan 1229 
Kerameddin, Ankara İltekin okulundan 
97 Beyhan, Ankara Dumlupınar okulun
dan 626 Türkln, Kayseri orta okulundan 
Melha Beşer, Zile Ziraat bankasında Os
man Azar kızı Zühal, İlgin Ziraat banka
sı işyarı oğlu Erdoğan, Ankara Mukad
dem mahallesi Hasırcı sokak 6 No. da Af
fan kızı N evran, Amasya orta okulundan 
97 Muammer, Ankara Demirlibahçe bak
kal Ali vasıtasile Ayhan, Ankara İltekin 
okulundan Nihal Cetinkol, Çaycuma ilk 
okulundan Abdurrabim, Ankara İltekin 
okulundan Antsun, Ankara Mimar Kemal 
okulundan 4B de Tunçay, Ankara Saylav
lar cad. Ali Nazmi apartımanı altında A
li Klzım, Ankara İltekin okulundan 105 
Füsun, Ankara Hamamönü Akyol soka
ğında Turan, Ankara Etimesud yatı oku 
)undan 455 İhsan, Ankara İltekin okulun
dan 122 Nurten, 

Ul1tJ S 

Küçük ilcin şartları 
Dört satırlık küçük i18.nlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa için 70 kuruş 

alınacaktır. 

, " 

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 metrelik arsa arıyorum. Fiyat 

ve tafsilatın Ulusta M. Ş. K. rümzuna 
yazılması. 1-424 

Dört defa için 80 kuruş ahrur/ 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 1 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes-
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ----------------
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 1 Kiralık: 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

ı.. ................... --.. 

Satılık: 

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

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

Satılık - Y enişehirde Kocatepede 

2 büyük 3 küçük daireden mürekkep 

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

Saldık ev - Kavaklıderenin en gü· 

zel nezaretli yerinde 1000 M' bakılmış 

bahçeli iki katlı su, elektrik, havagazı 

ve banyolu. Tel. 2181 1-421 

Satıl ık ev arıyorum Yenişehir. 

de manzaralı ve havadar asfalta ya· 
kın bir ailelik müstakil veya iki kat
ta en az dörder odalı iki daireli sağ· 
lam yapı ev arıyorum. Tafsilat ve en 
son fiyatların, ipotekli olup olmadı· 
ğının Ulusta K. S. A. rümuzuna ya· 
zılması. 1-423 

Acele satılık arsa - Kavaklıdere. 
de Esadlar caddesi üzerinde fevkala
de nezareti havi arsa satılıktır. De· 
mirtepede Güleryüz bakkalı B. Sadı
ka müracaat. Tel. 2629 1-430 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde· 
si arkasında Türe sokak 6 No. apartı· 

manda 3 odalı daire, · bir dairede aile 
yanında 2 oda • bodrum hatta müsta • 
kil 2 1/ 2 oda. 1-310 

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

1-351 

Kiralık - Adliye sarayı karşısında 

ikinci noterin üst katı kiralıktır. Tele· 
fon 3717 ye müracaat. 1-355 

Kiralık aparlıman - Yenişehir, 

Dikmen asfaltı, Sözenler caddesi N o. 3 
Oyhon apartımanı. Dört oda, bir hol, 
tam konfor. Kapıcıya müracaat Tele -
fon: 3955 1-376 

Kiralık odalar - Bahriye caddesin
de kiralık konforlu bekar odaları ve ga
raj binası. Odalar ayrı ayrı veya 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 bulvarı Ali Nazmi apr. No. 14 
Ti. 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 daireler 
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 paiazitoloji kısmında Etem. 

1-405 

Kiralık daire - Yenişehirde, Elek· 
trik Şirketinin tam önünde, 34 No. 1ı 
apartımanda. İki oda, bir hol, banyo ve 
mutbak. Suyu ile 40 lira 1-419 

Kiralık daire aranmaktadır - Yeni· 
şehirde üç odalı ve bütün konforiyle ka· 
loriferli bir daire aranmaktadır. Mek· 
tubla matbaamızda N. Artam adresine 
müracaat. 1-429 

Nakil: 

Nakil - Arar lisan mektebi, daktilo 
ve Steno kursları Yenih3.l arkasında 

Yeni Hamam apartımanı ikinci katına 

taşınmıştır. 1-364 

·· ·enstitüler 
Kirahk dükkôn 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Direk· 

törlüğünden : 

1 - Yüksek enstitümüzde bulı:nan 
bakkaliye dükkanı 3.2.938 den 3 2 939 
tarihine kadar bir senelik müddetle a
çık arttırmaya konmuştur. 

2 - İhalesi 31.1.938 pazartesi t;ünü 
saat 15 de rektörlük binasında topllnan 
komisyon tarafından yapılacaktır 

3 - Tahmin edilen senelik kira be· 
deli 600 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 45 liradır. 
S - Parasız şartname almak ist iyen

ler enstitü daire müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. (129) 1-288 

r Dr. Raif Gürün 

1 
Göz hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını Balıkpazarında Ku
yumcular sırasında No. 87 de 
"öğleden sonra kabul eder3-7036 

24 - ı. 

.. 
"' "' 1 .., 

Jandarma 

• 

Kablo alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı Jtf 
kara Satın Alma Komisyonundatı' 

1 - Vasıf ve örneğine uyğun ve ı;ı 
dört bin dört yüz yirmi lira kıyıt>11 

takdir edilen iki yüz altı kilo ııı•1' 
re ağır sahra kablosu 25·1·938 salı gir 
nü saat (10) da kapalı zarf usulü il' 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyoD' 
dan alınabilecek bu eksiltmeye girıır>11 
istiyenlerin (1081) lira (50) kuruşl~J 
ilk teminat ve şartnamede yazılı belğe' 
leri muhtevi teklif mektublarını ııe 1' 
li gün ve saat dokuza kadar komisyoP

1 

vermiş olmaları. 

(20) 

Ankara Belediyesi 

Dükkan kiralanacaktır 
Ankara Belediyesind"" ı n 

1 - Halde 1/ 10 numaralı düklci 
IS gün müddetle açık artırmaya !cO' 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 400 !iradı!· 
3 - Muvakkat teminatı (30) !it11' 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteytP' 
lerin her gün yazı işleri kalemine .,e 
isteklilerin de 25. !. 938 salı günil sı• 
at 10 buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (97) 1-23

2 _.., 
Urolog - Operatör 

Dr. Kemal Sera~ 
Avrupa tetkikatından dönınilŞ 

ve hastalarını Çocuk Kuruıııu 
caddesinde Kayserili İbrahim a· 
partımanının S numarasında ka" 
bule başlamıştır. Muayene saati•· 
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 31 4 

.1ıı111111 1 1111 1 1111 1 11 1 1 111 11111 1 111 ı ı •ı:. - ~ 
: KIZIL DENiZiN ESRARI ~ 
- -- ,,. 
,1111 11111 11111 11 1111 1111111 1111111 ••• 
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M. M. bakanhğı 
Tahta ve dilnıe alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
h'ıiayonundan : 

1 - Tahmin edilen fiatı 1540 lira o-
lan 20 metre mikabı t;hta ile 10 metre 
mikabı dilme açık eksiltme suretiyle 

alınacaktır. 
2 - Eksiltme 28-1-938 cuma günü 

saat on birde yapılacaktır. 
3 - İlk teminatı 115 lira50 kuruş-

tur. 

ma suretiyle M. M. V. satın alma Ko. 
da saat 10 da satılacaktır. 

Hc:.yvanları görmek istiyenler mez
kur okula ve artırmaya girecekler sa
tış gün ve saatında M. M. V. satın al
ma Ko.na müracaat etsinler. (179) 

1--443 

17 kalenı köhne malzeme satışı 4 - Şartnamesi her gün M. M. V. sa
tın alma komisyonundan parasız alı-

M. M. Vekaleti Sabn alma Komiı -
1- 182 yonundan: 

nabilir. 
(58) 

Trasfornıatör ve yeraltı 
kablosu alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan : 

1 _ 1. adet 250 kilovolt amperlik 
transformatör ve 2 adet 100 kilovolt 
transformatör ve 1500 metre yer altı 
kablosu ile 11 kalem elektrik malzeme
li pazarlıkla eksiltmeye konmuş olup, 
her iki malzeme birden ihale edildiği 
gibi ayrı ayrı da ihale edilebilir. 

2 - Tahmin edilen bedelleri 9500 li
ra olup ilk teminat parası 712 lira 50 

kuruştur. 

3 - İhalesi 31.1.938 pazartesi günü 

ıaat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2; 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(103) 1-257 

Kablo bobini alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan : 
l) 100 adet kablo bobini açık eksilt-

ıneye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1200 lira o-

lup ilk teminat parası 90 liradır. 
3) İhalesi 31.1.938 pazartesi günü sa-

at 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa-

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atında M. V. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (101) 1-255 

Kablo Arka tezkeresi alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko.dan : 

1) 15 adet kablo arka tezkeresi açık 
eksiltmeye konmuıtur. 

") ,.._... -'--"""'--~----·~ ...... 
kuruştur. İlk teminat parası 53 lıra 50 

kuruş. 
3 ) !halesi: 1 şubat 938 günü saat 10 

dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 249~ sa-

yılı kanunun 2, 3 Uncü maddele~ınde 
istenilen belgeleriyle birlikte ıhale 
gün ve saatında M. M. V. satın alına 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(102) 1-256 

Tez"ah ve kazancı örsü 
l!'I 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

h'ıisyonundan : 'h leii 
1) M.. hh'd nam hesabına 1 a utea ı .f ~h 

yapılacak olan 7 adet ınuhtelı . tezga 
ile 3 adet kazancı örsü açık eksıltmeye 
konmuştur. . 0 

2) Tahmin edilen bedeli 6499 }ıra -
lup ilk teminat parası 487 lira 43 ku-

ruştur. . ... 
3) İhalesi 25 - şubat - 938 cuma gunu 

ıaat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ~490 

.. .. maddelerınde 
laytlı kanunun 2, 3 uncu . 
• b" l' kte ıhale 
ıstenilen belgeleriyle ır 1 

gün ve saatinde M.M.V. satın alma ko-

ınisyonunda hazır bulunmaları. 1-178 
(52) 

Ç k makinesi 
amaşır yı anıa 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın alma Komi• • 

)'onundan: k · 
k.,...,a ma ı-

1 - Bir adet çamaşır yı ..... . 
1 arf usulıyle 

ne:u ve teferruatı kapa 1 z 
münakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (13500) 

lira .. \ıır. · 50 ku-
3 - tık teminatı (1012) }ıra 

ruştuı. .. .. saat 11 
~ - İhalesi 15.3.938 salı gunu 

dedı~ . esi bedeJsız o-
5 - Evsaf ve şartnam M. V. 

larak h ·· "ğleden şonra M. er gun o 1 r 
&at ndan a ır11 • ın alma komisyonu . 2490 

6-. Eksiltmeye girecekl.~rın. d-
. 3 uncu rna 

aayıh kanunun 2. incı ve . . at 
d 'kle temın 

clerinde gösterilen veaaı. 'kte ihale 
ve teklif mektublariyle bırlhk misyo-
ıa · saat eve 0 
atından en az bır 1--444 

na vermeleri. (192) 

3 at ~atılacak 
1 a ı<.oınis -

M. M. V cknleti Satan a 111 

Yonurrl!'ln · ·· li . . .. ~ e çıkarılan uç 
arb okulundan çürug. "nü arttır

baş at 29.1.938 curnartesı gu 

Akköprüde nakliye deposunda köh
neye ayrılan 17 kalem malzeme 31.1.938 
pazartesi günü saat 10 da M. M. V. sa
tın alma Ko.da satılacaktır. Malzeme
yi görmek için nakliye deposuna ve 
arttırmaya girmek için satış günü ve 
saatında M. M .V. satın alma komis
yonuna müracaat edilmesi. (180) 

1-442 

Hangar, pavpon "·c saire 
in~ası 

M. M. Vekaleti Satın alma Komis • 
yonundan: 

1 - Çorluda yaptırılacak (F) tipi 
iki hangar, hamam, mutfak su tesisatı 
ve 6 adet erat pavyonu inşaatı kapalı 
zaıila eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın heyeti umumiyesi
nin keşif bedeli 852.522,89 sekiz yüz 
elli iki bin beş yüz yirmi iki lira sek-

sen dokuz kuruştur. 

3 - Eksiltme 17 şubat 938 perşembe 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Keşif, proje, ve şartnameler 42 
lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 

dan alınır. 
S - Eksiltmeye girecekler 37851 li

ralrk kanuni ilk teminatlariyle 2490 
saıylı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı ve idari şartnamenin 4 cü 
maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesi
kalarla birlikte teklif mektublarını 

yukarıda yazılı ihale saatmdan behe
mehal bir saat evel M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (181) 1-441 

Kültür Bakanlığından: 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikma 
dair olan talimatnameye göre ilk o
kulların dördüncü ve beşinci sınıfla
rı için iki ciltten müteşekkil bir Geo
metri kitabı yazılması müsab.akaya 
konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 17 şubat 
1938 den başlamak ve 16 haziran 1938 
perşembe akşamı bitmek üzere dört 

aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar 
verenler 16 mart 1938 çarşamba günü 
akpma kadar bir dilekçe ile Külür 
Bakanlığına müracaat ederek bu mü
sabakaya girecekler defterlerine ad
larını yazdırarak bir numara alacak-

lardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza
nan kitap serisi iiç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. lkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 

b
'rincinin müellifine verilenin bir 
ı . 

yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşincı 
kanlara da bir defaya mahsus olmak 

çı .. ı· Uk"f t . üzere dörder yuz ıra m cı a verı-

lecektir. 

5 
_ Müsabakaya gireceklerin e. 

1 
• . Ü"er nüsha olmak üzere ma· 

ser erını " . .. 
• •

1 
e k"g-ıtların yalnız bırer yu-

kıne ı e v ;ı 
.. yazılmış olarak Kültür Bakan-

zune .. .. k _ y Dı'rektörluğune ma buz 
lıgı ayın . . 
mukabilinde veı-mclerı veya gonder-

1 
. I" ıındır Kitaba konulacak re-

me erı c1Z • • • 
. kil grafikler ve saırenın asıl-
sım, şe • • 

alnız bu nüshalardan bırıne 
)arının Y 

lerine konulmuş bulunması ka-
ve yer . . 

f
'd' Müsabakaya basılmış bır kıtab
ı ır. 

. enler de kitabın üç nüshasını 
la gır . 
verecek veya göndereceklerdır. 

6 
_ Müsabakaya girenlerce eser 

.. eddelerile birlikte, eserleri ka-musv ... 
bul edildiği takdirde eserlerını ıUin 
edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından vaz geçere.k 
Külütür Bakanlığına üç yıllı~ bıı 
devre için terkettiklerini ve kıtabın 

0 
devre içindeki her basılışının so~ 

tashihlerinin kendileri veya kendı 
mesuliyetleıi altında tayin edecekle
ri diğer bir zat tarafından yapılaca
ğını gösterir Noterlikten tasdikli bir 
teahhüt senedi verilmesi de lazımdır. 

7 
_ Kitaplarda bulunması lazım-

ULÜS -ıt-

gelen pedagojik ve teknik vasıfları 

gösteren şartname ile Noterliğe tas
dik ettirilecek teahhüt senedinin for
mülü Kültür Bakanlığı Yayın Direk
törlüğünden alınabilir. Mektupla is
teyenlerin bir kuruşluk bir posta pu
lunu da birlikte göndermeleri lbmı-
drr. (130) 1-319 

·Vilôyetler .... 
Bina yaptırdacak 
Kapalı Zarf Uauliyle Eksiltme ilanı 

Gümüıanc Nafıa Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gü
müşhane vilayeti Halktvi inşaatıdır. 

lşin keşif bedeli 55263 lira 78 ku
ruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnameleri 

B - Mukavele projesi 

C - Nafıa işleri yapılar şeraiti 

umumiye si 
D - Nafıa işleri fenni şartnamesi 

E - Hususi şartname. 

F - Keşif cetveli tahlili fiat cet

veli. 
G - Proje. 
lstiyenler bunları Gümüşhane Na

fıa Müdürlüğünde mütalea edebilir
ler ve üç lira mukabilinde zarf alır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 25 ikincik6.nun 1938 
salı günü saat 15 de Gümüşhane be
lediye dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
istenilen 4200 lira muvakkat teminat 
vermesi bundan başka ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair vesika göster. 

mesi lazımdır. 
6 - Teklif mektupları yukarda 

ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Gümüşhane Belediye 
salonunda eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecek

tir .Posta ile gönderilecek mektupla· 
rın nihayet 4 ncü maddede yazılı sa
ate n11ar geımı' olması ve dış zarnn 
mühür mumu ile iyice kapatılması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

7 - İsteklilerin Nafıa Vekaletin
den alınmış müteahhitlik vesikasını 

haiz olması şarttır. (216/140) 1-306 

Kalorifer tesisatı 
yaptırılacak 

lıtanbul Sıhhi Müe11eseler arttır

ma ve eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş : Şişli ço. 
cuk hastahanesinde yapılacak kalori
fer tesi:ı;atı. 
Keşif bedeli : 16923 lira 94 kuruş. 
Muvakkat garanti : 1270 lira. 

İstanbul Şişli çocuk hastahanesinin 
kalorifer tesisatı kapalı rarfla eksilt
meye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme 2. 2. 938 çarşamba gü
nü saat 15 de Çağaloğlunda sıhhat ve 
i~timai muavenet müdUrlUğil binasın
da kurulu komisyon tarafından yapı

lacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
işleri genel hususi ve fenni şartna
meleri, proje ve keşif hülasasiyle bu
na müteferri diğer evrak 85 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - lstekliler cari seneye aid tica
ret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe ben
zer 10.000 liralı!.: iş yaptıklarına dair 
nafia vekaletinden almış oldukları 
müteahhitlik vesikalariyle birlikte 
muva k t garanti makbuz veya banka 
mekt tarını havi teklif zarflarını 
ihale sa tinden bir saat evveline ka
dar komısyona vermeleri. (125) 

1-291 

Elektrik santrah 
Binası demir çatısı 

eksiltmesi 
Maniaa Şehri Elektrik Tesisat Bir· 

liği Reisliğinden : 

1 - Manisa şehrinde yeniden yapıl· 
makta olan elektrik santral binası de
mir çatısı nafıa müdürlüğünden mu
saddak proje, pHin ve keşifnameleri 
mucibince (4436) lira keşif bedeliyle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 

şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi ve buna 
merbut hususi ve fenni şartname, 

B - Mukavele projesi 

C - Plan ve projeler 
İstekliler bu evrakı (22) kuruş bedel 

mukabilinde (Manisa şehri elektrik 
tesisat birliği reisliğinden) alırlar 

3 - Eksiltme 16.2.938 tarihine rast
layan çarşamba günü saat 15 de Manisa 
belediye dairesindeki hususi mahallin
de toplanacak olan birlik encümenince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girL-bilmek için is
teklilerin (333) lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki ve
ı:ıikaları haiz olup getirmesi Uizınıdır. 

A- 938 yılma aid ticaret odası vcsi
ka:;ı. 

B - Bu demir çatı işini bizzat yapa
bilir ehliyette veya bir ehline yaptıra
bilir olduğunu gösterir vesika. (184) 

1-451 

İhale temdidi 
Çankırı Bclediyeaindcn : 

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

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

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

(377/ 197) 1-434 

Cezaevi inıası milnlkasası 
Aydın Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Aydın 
vilayetinde Gazi paşa mektebi karşı· 
sındaki planda gö~terilen mevkide cc· 

ıaevi inşası: 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruş

tur. 

·'--. Boyındırhk Bokonlroı 

Demir köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden ı 

Diyarbakır· Irak ve İran hatlarının 
Diyarbakırdan itibaren 8+310, 35+ 
455, 51 +845 inci kilometrelerinde 2 X 
60, 4X60, 3X60 metre açıklığında yap
tırılacak üç adet demir köprünün inşa 
ve montajları kaplaı zarf usulü ile mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 14.3.938 tarihine te
ı::adüf eden pazartesi günü saat beşte 
vekaletimiz demiryollar inşaat daire-
5indeki münak~a komisyonu odasın
ı1a yapılacaktır. 

2 - Bu üç köprünün muhammen be
delleri mecmuu beş yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminat ccman 23750 
liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele 
vrojesi, ray inbisat tertibatı, devlet 
dcmiryolları ray tipi, nafıa işleri genel 
şaı tnıımesi ve üç adet şemadan mürek
kep bır takım münakasa evrakı (25) li
ra bedel mukabilinde demiryollar in
şaat daıresinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyen
ler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu mucibince ibrazına 

mecbur oldukları evrak ve vesıkaları, 
938 senesi için muteber olarak vekale
tiınizden verilmiş müteahhidlik vesi· 
kasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezkur kanunun tarifatı dairesinde 
hazulıyarak 14.3.938 tarihinde saat on 
dörde kadar demiryollar inşaat daire
sindeki komisyona makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerin la
akal 50 metrelik bir demir köprü imal 
ve montajını yapmı~ olmak prtı arana-
caktır. (146) 1-448 

Elektrik tesisatı 
tamir ettirilecek 
Nafıa Vekaletinden : 

Ankara Valiliği 

Raf yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden ı 

Bedeli keşfi 576 lira 12 kuruştan iba· 
ret bulunan maliye vekaleti zat işleri 
müdürlüğü mahzenine yapılacak sabit 
raf inşaatı 31-1-938 pazartesi günü sa
at 15 de vilS.yet binası dahilinde nafıa 
komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 
pazarlığa konulmuıtur. 

Teminatı muvakkate (43) lira (21) 
kuruştur. İsteklilerin teminat mektub
lariyle ticaret odası vesikası ve Anka· 
ra nafıa miidürlüğünden bu işe aid ol
mak üzere alacakları fenni ehliyet ve
sikasiyle birlik sözü geçen günde nafia 
komisyonuna gelmeleri. 

Buna aid keşif ve şartnameyi nafıa 
dairesinde görebilecekleri. ( 122) 

1-263 

Demiryolları 

85,000 şöminman 
takozu ahnacak 
O . Oemiryolları Satm Alma Ko

miayonundan "-

Muhammen bedeli 66.300 lira olan 
SS.000 adet pninman takozu 10.3.938 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare binasın• 
da satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek istiyenlerin 4565 li
ralık muvakkat teminatla kanunun t~ 
yin tttiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesilcaaı ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 330 kuruşa 
Haydarpaşa veznelerinde 
dır. (168) 

Ankara ve 
satılma:kta-

1-445 

Eksiltme tehiri 
misyonundan : 

D. Demiryollan Satın alma Ko-

Görülen lüzuma binaen 7.2.938 pa
zartesi günü saat 15.30 da yapılacağı i
lan edilen kü~ük yol ve bulon elaıilt
meai 23.2.938 ça11amba günU saat 15.30 
a tehir c<lilmi,tir. (195) 1--446 3 - 937 malı yılı .içinde başlanacak 

olan bu i~in 20.000 liralık mikdanmn 
937 mali yılı i inde bitirilmesi şarttır. 1. Eksiltmeye konulan it: BaJveki· 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve ev- let ve maliye vekatetı binası elektrik 
rak Aydın nafıa müdürlüğünde para- tesisatının esaslı bir surette tamiri işi-

Kiraya verilecek 
sız görülebilir. dir. 

A - Eksiltme tartnamesi Keşif bedeli: 4500 liradır. 

O. O. Yolları Sa. Al. Ko.dan ı 

Senelik tahmini kirası 300 lira o
lan Karabük istasyonundaki büvet ve 

bahçesi pazarlıkla ve üç sene müddet
le kiraya verilecektir. Şartnamesi An-

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
Ç - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve

li, metraj cetveli 
D - Vekalet yapı işleri inşaat ~rt-

namesı 

E - Fenni şartname 
5 - Eksiltme 15.2.938 Tarihinde salı 

2. Eksiltme 28.1.938 cuma günü sa-
at 15 de nafıa vekaleti yapı işleri ek
siltme komisyonu odasında pazarlıkla 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mil· 
teferri evrak l l kuruş bedel mukabi· 
!inde yapı işleri umum müdürlüğün

den alınabilir. 

karada 2. nci işletme müdürlüğü ile 
Zonguldak ve Karabilk istasyonları

da parasız olarak verilir. lhale 27·1· 
1938 perşembe gilnü saat 15 te Anka-

4. Eksiltmeye girebilmek için istek· 
lilerin 337 lira 50 kuruşluk muvakkat 

günü saat 15 de Aydın nafıa dairesin- · temınat vermeleri ve yapı işleri umum 

rada 2 inci itletme müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyon tarafın· 

dan yapılacaktır. İsteklilerin muvak

kat teminat akçesi olan 67 .50 lirayı 

Ankarada umumi idare veznesine ya

tırarak muayyen gün ve saatta komi1-
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

de yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklinin 7273 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıda ya
zılı vesikaları haiz bulunması lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınan 937 
yılına aid müteahhidlik vesikası. 

B - 937 yılına aid ticaret odası ve
sikaı:;ı 

7 - Teklif mektubları yukarıda Ü· 

çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar nafıa müdürlüğünde 

toplanan komisyona getirilerek mak
buz mukabılinde verilecektir. Posta ı
le gönderilecek mektubların nihay::t 

3 ?ncü maddede yazılı saate kadar gel
mış olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice yapıştırılmış bulunması ıa

zımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (183) 1-450 

Malatya Kayısı istasyon 

binalar1 eksiltme~• 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden 

8.2.938 sah günü aant 15 de Malatya 
nafıa dairesinde 40712.56 lira keşif be
delli Malatya Kayısı istasyon binaları 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Mukavele, eksiltme, ba
yındırlık i'fleri genel, hususi ve fennı 
şartnameleri, proje, keşif hülasası ile 
buna mütcferri diğer evrak her gün 
nafıa müdürlügünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az 25.000 liralık bu işe benzer iş. yap-

tığına dairt nafıa vekaletinden ıı.lmış 
olduğu müteahhidlik ve ticaret odası 

'k • vesı alarını havi kapalı zarflarını 

(8.2.938) salı günü saat 14 de kadarı 
Malatya nafıa müdürlügüne vermele-
ri. (182) 1--449 

müdürlüğünden bu iş için alınmış hu-
susi vesika göstermeleri llzımdır. 

(203) 1--447 

.~.-~···.·Fabrikalar 
Kilim \ 'C battaniye alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komİ•yonundan: 

Müteahhid nam ve hesabına . 
475 adet kilim. 
87 adet battaniye . 

Tahmin edilen bedeli 3082 lira 75 ku· 
ruş olan yukarıda miktarı ve cinsi ya
zılı techizat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 
25-1-1938 salı günü saat 14 de pazarlık· 
la ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (231) lira 
(21) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mez 
kur gün ve saatte komisyona müraca
atları. 

(142) 1-328 

(113) 1~251 

Kirahk büfe 
D. D. yolları Satın alma Komisyo

nundan: 

Senelik muhammen kirası 240 lira o
lan Çatalağzı istasyon büfesi pazarlık· 

la ve üç sene müddetle kiraya verile
cektir. Şartnamesi Ankarada ikinci ıt· 

etme müdürlüğü ile Zonguldak ve Ça· 
talağzı ist;ısyonlarında parasız verilir. 

İhalesi 4.2.938 cuma günü saat 15 te 
Ankarada ikinci işletme müdürlüğü 

binasında toplanacak komisyon tara
fından yapılacaktır. İsteklilerin % 7.S 

muvakkat teminat olan 54 lirayı Anka· 
rada umumi idare vezncı;ine yatırarak 

muayyen gün ve saatte komisyonda ha
zır bulunmaları ilan olunur. (156) 

1-368 

Tezgah ve makine ahnacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komia yonundan : 

A Aşağıda :nuhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı iki kalem tez
gah ;e makıne 5-4·9.38 salı günü saat 15.30 da ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf 
usulıyle Ankarada ıdare binasında satın alınacaktır. 
~u i~e girmek ~ıtiy~nlerin muvakkat teminatları ile kanunun tayin ettiği 

vesıkaları ve nafıa muteahhidlik vesikası ve teklifleri · .. 
k 

. . . . . nı aynı gun saat 14.30 a 
adar komııyon reıılığıne vermelerı lazımdır .. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme d · · d .. . aıreıın en, Haydarpaşada 

tesellum ve sevk şeflığinden dağıtılmaktadır. 

İSMİ 

Bir adet plan freze tezgahı 
,, .. Sa~ bükme makinesi. 

(121) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
l ira 

18.uuu 

27.toO 

Lira 

1.350 
2.025 

1-329 
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Bir Gripin almadan evvel - -
Istırabın ve ağrının en şid

detlisini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz
maz, böbrekleri ve kalbi yor-
maz. 

5 dqk,:~o Sonr<J ... 

Aldıktan beş dakika sonra 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve markaya dikkat 
ve her yerde ısrar la Gri pin isteyiniz. 

3-6908 • 

Şehir lokantası 
Tango Kırah 

Edvardo Bianko 
her akıam proframına 

muvaffakiyetle devam ediyor 

Masalarınızı evvelden tutunuz 

Tel: 2038 Karpiç 
1-426 

:!'"""Mahrukat ucuzladı ....... ~ - -= -§ Karaköy meşe kömürü mevsim odunu E 
- = : Kilo. 5. K. P. 65 : - -E latasyon an barları arkasında mahrukatçılar sırasındaki yeni Kütah- § 
: ya pazarı şubesi E 
: Vesaiti nakliye her vakit mevcuttur. Telefon: 3820 1-380 : - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

24. ı. 

Mideniz bozuk, diliniz pulı, kabız ç~kiyoraunuz iştahanız yok, m 

. H A S A N meyva özü 
alınız. Yarım bardak ıu içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılı 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40, dört misli 60 kr. 

H A S A N gazoz özü 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerinden 

pılmıttır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan 
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek muz frenk tizümü kayısı, ağaç çileği nevil 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 1-54 

BUR LA BiRADERLER 
Ticarethanesi 

Ulus abidesi 1'arşısında ve Mey dan Palas yanın.da ki 

KOCAK HANINA 
Nakleylediğini sayın müşterilerine arzeder. 

Bakırl<öY bez ve pamuk 
lu mensucat fabrikası 

T. A. şirketinden: 
Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle gördüğü

müz fabrik(lmızın 85 santim enindeki kaput 
bezinin satış fiatını indirdiğimizi sayın 

müşterilerimize bildiririz 

Markası 
Kartal 

36 Metrelik lopu 
732 k1Jnlftur. 

Satış şartlarımız: 

25 Topluk balyası 

.183 Liradır. 

Fabrikada teslim, parası pesindir. Birer balyaya 
kadar satıhr. Alivre satıs yapılmaz. 

İstekli kaput tüccarlarının Bak1rkö
yünde şirketimize müracaatlar1 

Hediyelik eıyanızı bizden ahn ! 

En bot meyva 1.u~udu1·. IuldlJ.uı 

ŞEHİR TİYATROSU 
Bugün akıam halka saat tam 21 

ALEV 
PiYES 3 PERDE 

ÇeYiren: Ali Suha Dilbqı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden --------------------ı 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaıtmr. 3-7169 .:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -İngiliz Kanzuk eczanetl 

~ ANKARA PALAS 
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§ 'Dr. Sevket Hüsnü Taray § ~ P A V İ Y O N D A - - -:E Cebeci haıtaneıi : 2 

Çarşamba 26 İkinci Könun E Kulak, Boğaz ve Burun E = 
:E hastalıkları mütehassısı :E = 
E Viy.~ Yldie" ~rankfkl • udert üniversite - E § il So i re.e de Ga 1 o// 
: en m enn n mezun : -- - -
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Şenlik • Sabaha kadar • 
~ Ankarada glJrülmiyen, eflenceler 

İmtiyaz sahibi ve Baf111uharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Netriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

"Bal,, ----------

YENi SİNEMALAR HALK 

... 
~ 

BU GECE BUGÜN BU GECE 

Uzun zamandanberi beyaz perdede 
....... Lı. 

İhtiraslı maceralarla dolu hakiki bir - -- -görmediğimiz dibi sanatkar - - ,aheser - -- -- -EMİL Y ANNİGS'in - - TORIKA - -- -- -GUNEŞ BATARKEN - -- - B~rollerde : Jean Murat - Charles - -- -- - Vancl Jany Holt Almanca MSzlü pheıerini takdim eder - -- -- -Gündüz seanslarında: - - Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de - -- -- -AŞK TERZİHANESİ - - HALK MATİNESİ 12,15 de: - -- -- -, ...... YALNIZ SEN 
Seanslar: 2,45 - 4,45 • 6,45 - gece 21 de 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merke,:i: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 


