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Hatay işi bugün konuşuluyor 
ihtilôfı hal için yapllacak teklifte Baıbakanımız Gemlikte 

Doktor Arasla Fransız 
Suniğ ipek fabrikasını 
gezdi ve tetkikler yaptı 

murahhası mutabık 
Gemlikteki fabrikanın inşası 2 

milyon türk lirasına mal o lmuştur 

C 27 ( A.'A.)- Fransız Hariciye 
selesiyle meşgul olacaktır. 

Ya lova, 27 (Hususi Muhabiri
miz telefonla bildiriyor) - Baş· 
bakan Cela l Bayar, dün refakat

. lerinde Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 

enevre, T .. k . ••""l d "" UT ·ıye Müstesarı de Tessan og eye ogru 
Harici;e Vek ili Tevfik Rüştü Aras ile Hatay 
m eselesi hakkında görü§müştür. 

BB. A.ras ve Tessan ihtilafın halli için ya

rın teklif edilecek tarz hakkında bu
gün öğle'den sonra mutabık kalmışlar-

1 sa· lavlardan Ali Kılıç, İsmail 
M ... ştak Mayakon, iş Bankası U
mum Müdürü Muammer Eriş 
Den izbank Umum Müdürü Yu: 
suf Ziya Oniş, Etiba nk Umum 

Konsey yarınki toplantısında Hatay me- dır. 

Spora devletleştirmek 
• • 
ıçın 

hazırlanan proje· 
Umumi terbiye clavasx içinde be· 

den terbiyesine ehemiyet li bir mev
ki veren pedagokların uzun tetkikle
r e istinad ederek ileri sürdükler i m ü· 
talealar şöyle telhis edilebilir: İçti
mai muhit yavaş yavaş tabii muhitin 
yerini alırken, bizim için, tabiatçe 
meçhul bir takım yeni ihtiyaçlar ya
ratmıştır; manevi enerjileri geliştir. 
mis.. kolun da vazifesini alete, ve son
ra makineveiıbacakların vazifesini tür
lü cer vasıta arını gordurmekle beden 

kuvvetini lüzumsuz bir hale getirmiş· 

tir. 
"Halbuki insan vücudundaki büt ün 

..................................................... , 
Spor teşki l~tı 
Başbakanlığa ı 

bağll bir 
Beden terbiıesi ve 
spor baıkanhğı 

TARAFINDAN iDARE 
EDiLECEK 

Bu başkanlık 

Milletler cemiyeti 
100 üncü konseyinde 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Azasından tam bir 
· itimad reyi aldı 

Cemiyet enternasyonal iş birliği 
va-har ı - icin en iyi vasıtadır 
Cenevre, 27 (A.A.) - Milletler Cemiyeti konseyi saat 18 de 

aleni celse halinde toplanmıttır. B. Litvinof da dahil olduğu hal· 
de bütün konsey azası hazırdı. Fransız mümessilinin sağ tarafın
da İtalyanın koltuğu boş olarak görünmekteydi. 

Atatürkle 
Konseyin bu devresinin reıın 

B. Mustafa Adi bir nutuk söyli
yerek konseyin bugün yüzüncü 
devresini kutlamakta olduğunu 

Müdürü llhami Nafiz P amir ol
duğu halde öğleden sonra Gem
liğe gitmiştir. 
Başbakan yol üstünde bulunan Or

hangazi'de bir müddet durmuş ve ka
za kaymakamı, jandarma kumandam 
belediye reisi ve kalabalık bir halk 
tarafından hararetle istikbal edilmiş
tir. Celal Bayar kendisini istikbale 
gelenlere teşekkür ve iltifat ettikten 
sonra Atatürk büstünün bulunduğu 
mahalle gidilmiş ve 1933 de yapılan 

fl:ionu 8. inci sayfada) 
Başbakanımız Celô.l Bayar bir 
açılış töreninde nutuk söylerken 

11111111 
kemikler, adaleler, sinirler ve aklın 
zor zaptettiği bütün behimi kuvvetler
le; içtimai hayatta edi~ş olduğu bü: 
t ün itiyadlarla, ve nıhayet manevı 
kudretlerle faaliyette bulunur. Bu fa. 
aliyette hayvan insiyakı ile _ins~n ~lı
nm hissesini ayırd etmenın imkanı J 

Hükmi şahsiyeti haiz 
ve hesab hususunda 
da az çok müstakil bir 

ı 
Kıral Faruk (Sonu 7. inci sayfada) Gemlik'teki fabrikadan bir görünüş 

yoktur. . . . 
"Bundan dolayıdır kı terbıyecı, ço-

cuğun her türlü kuvvetlerini • a~~a
rmda hiçbir üstünlük göze~eksızın, 
ve maddı ve manevi menşelerıne zerre
ce ehemiyet vermeMizin • geliştirme· 
ğe mecburdur.,. 

.l:'ascal insandaki bu ikilik karşısın-
da meşh~r sualini sormuştur: "Melek 

mi? Hayvan mı?" d 
lnsan ne melek ve ne de hayvan ır, 

teşekküldür. Her vi
layet bir spor bölgesi 
va vali bölge başkanı
dır. Husu si idareler ve i 
belediyeler biidce1eri- İ 
nin gelirlerinden yüz- 1 
de ikisi bölgelere ay-
rılır . • •• ...................................................... 

Arasında telgraflar 
Mısır Kıralınm fadivacı münasebe· 

tile, Reisicumhur K .Atatürk ile ma
jeste birinci Faruk arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur : 

Majeste Birinci Faruk 
Mısır Kıralı 

KAHiRE 

T eruelde harb olurken ... 
... Valensiya 

edildi; 125 
şiddetli bombardıman 
ölü, 208 yaralı var 

sadece İnsandır. Ve insan olarak ha
yatta muvaffak olabilmek içın zek~s~ 
kadar ahlakını, ahlakı kadar bede~ını ı,--------------
kuvvetlendirmege, mücadeleye daıına 
hazır buıundurmağa muhtaçtır. Londroyo giden 

izdivaçları münasebetile, en hara· 
retli tebriklerimi ve şahsi saadet/erile 
kral hanedanının refahı hakkındaki en 
iyi temennilerimi kabul etmelerini 
mafestelerinden rica ederim. 

Zamanımızın sosyal şartıan karşı· 
&mda beşerin istikbalini korkunç ~u
lan terbiyeci, psikolog, dokt~r, hulasa 
mütefekkir, hayatm butün ıcablarmı 
göz önüne getirerek çıkar yolu bul· 

muştur: fizik terbiye. . 
1• ızık terbiyeyi sıstemleştirenler ıse 

ona şöyle bir sıra vermişlerdir: oyun, 
beden terbiyesi, ve spor. 
Zamanımızın büyuk topluluklarında 

Yaşayan, tabiatten zarurı olarak uzak· 
laşanlar için - tahdidi hiçbir mahıyet 
atıetmemek üzere diyebiliriz ki • ç~
cuklukta oyun, mektebde beden terbı
yesi mekteb oyun ve sporları, asker· 
lik h1zmetıni bitirip hayata atildı~ta~ 
sonra da spor, daima sıhatl_i ~e verırolı 
olabilmenin başlıca çarelerıdır. 

* Paleı:tra ve gumnazion 'lard~ ke~al~i 
bulmuş olan eski yunan atletızmını ın· 

.. il harikuHi· san zekasının yanıp sonm ş 
de bir ışığı gibi bır an hatırlayıp ka
ranlık hıristiyan asrlarını g:çere~ 
Jean - Jacque:. ı<ousseau'nu~ l:'.;mıle ı 
ile başlayan terbiye bahislerınd.en son· 
ra Almanyada Jahn, l sveçte Lı~g, is
panyada Amsros, Fransada Demeny, 
lfCbert İngilterede Arnold ve Baden-

' D Bel-Powel, Amerikada J ohn ewey, . 
çikada Decroly, !talyada Mo.nterso:ı 
ile ilk mektebe, }iseye, üniversıteye ~ı
ren, oradan cemiyete siray~t .eden ~ıns 
cins fizik terbiye sisteınlennın, bızde 
ilk ve orta mekteblerde • daha çok İs· 
V 

•• • ~. d u"lheın • haftada eç Jımnastıgın en m . 
bir saatlik beden terbiyesi ~erslerı ha- ı 
. lüblerde de • bılhassa fut· 

banka G. direktörleri 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Lon. 

draya gidecek olan İş Bankası ve Eti
bank Umum Direktörleri pazar gü· 
nü akşan'lı ekspresle Parise hareket 
edeceklerdir. Merkez Bankası Umum 
Müdürü B. SaJahattin Çam da heyete 
orada mülaki olacaktır. 

K. ATATÜRK 
K. Atatürk 

Cumhur Reisi 
ANKARA 

!zdivacım dolayısile göndermek 
Jütfunda bulunduğunuz tebrikleriniz
den ve temennilerinizden ziyadesile 
mütehassıs olarak en samimi teşekkür· 
!erimi ve en iyi temennilerimi arzede-
rim. FARUK 

İnönü hava kampmdak; 
tesisler tamamlandı 

Bir ölüm haberi karşısında ıstırab 
Barselon, zı (A.A.) - İki günden F 

beri Sinera b"l · · h o gesının ana tarı olan , ...................... ........ ................ , 
1611 rakımlı tepe ile Hoya sahili üze_ \ 

rindeki. me~ziler~e yerleşmiş olan YARIN 1 
cumhurıyetçıler dun Teruel bölgesi-
nin diğer tabii bir mevziini müdafaa 
için Teruel'in şimal doğusunda alela- f 
cele gönderilen asi kıtal arın muhtelif 16 sa y fa 1 
t~şebbüslerini tardetmek mecburiye-
tınde kalmışlardır. Cumhuriyetçiler 
tarafından zabtedilen mevziler hemen • ı A • 

tahkim edilmiş ve cumhuriyet kıtalan 1 av em 1 z 
d~ş~ hücumlarını muvaffakıyetle 
puskurtmüştür. i 

Cumhuriyet kıtaları Sugra cenu- ı u• • n 
1
• ve rs 

1
• te 

bunda Santa Eulal iada İspanyanın en 

fevkalade münbit topraklardan mtite· 
mühim şeker fabrikasını ihtiva eden 1 
şekkil Jiloga vadisine girmişlerdir. l 

... ~ynı zamanda cumhuriyetçilerini- Ayrıca 4 sayfa 

1
. 

- · ...,... _ .... ""''"-'·----~"tı:....._.__....._~ len har~keti, mühim demir madenleri 

Bayan Gökçen ıJe Türk Hava Ku~mır A•bcıtkar,ıı .B. F~t"ic!.~ . . bulunan Ojos Meoros bölgesini de ÇOCUk ilôvesi 
· · tehin ka. altındaki çalıımcılarda. ( Yazı81 2 ıncı s.&y f ~d~J 1 

(Sonu Binci sayfada) \.. ..... ""''""11111
,. .......................... J 

Fıkra 

Terbiye usulleri 
Bizler c e z a , lı mekteblerde can

bazhane terbiyesi ile yetiştiğimiz için 
ga!ib~~ çocuklarımızı kıskanryoruz: 
Çunku yeni terbiye müesseselerimiz
de ne falaka, ne değnek, ne izinsiz, 
ne de tevkif var. Arkadaşlarımızın bu 
rejime dönülmek fikrinde olduklarım 
zannetmiyoruz. 

.. Bugün bazı. misallerini gördüğü
muz talebe cınayetlerinin, vaktiyle 
zmdanda hapse kadar cezaların en 
kötülerini tatbik eden mekteblerde 
yapıldığım acaba hatırlayor muyuz? 

Niçin türk çocuğunun mutlak ce
za il~, döğülerek sövülerek, yahut, 
haysıyet ve hürriyeti kırılarak, terbi· 
ye edilmeğe layık olduğunu tasavvur 
d . 'E ~ e ı~oruz:. ger bu cihanda, insan şe-

refıne hurmet eden bir terbiye usulü 
t~tbik olunan cemiyetler varsa, niçin 
bız de onlar içinde olmıyalzm? 

işte Boğaziçi tepelerinde iki kol
lej var. Birinde ekseriyet türk kızla. 
rında, diğerinde ekseriyet türk ço
cuklarrndadrr. insanca terbiye, bu 
mekteblerde türk çocuklarına tatbik 
olunabilir de, acaba, niçin bizim lise
lerimizde aym millet evladlarına tat
bik olunamaz? 

Bakınız, bir lıüküm verip kesip 
atmıyorum: Çünkü terbiye davaları
nın zahirde herkes tarafından anla
şıldığr zannolunupta, bilakis, müte
hassısları pek az olan ince ve güç da
vBlar olduğunu bilmekteyim. 

.. Olsa olsa bir dileğim olabilir: 
Tur~ çocuklarını, eğer mümkünse, 
haysıyet ve şeref hissini esas tutan 
insanca bir terbiye ile yetiştirmek! 

Bizim izinsizli, tevkifli idadi/er• 
d.e r_etieşnlerle bugün serbest terbiye• 
lı .. lıselerde yetişmi§ olanları, müm· 
k~n olaydı da. bir karşılaştırabilsey
d~~.! 1:~kin mütemadiyen fena yetiş. 
tıgımızı, ve gene mütemadiyen, yeni 
nesilleri bizden başka türlü yetiştir
m.ek lazım olduğunu söyliyenler de 
bızler deiil miyiz? - Fataı· 
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Refah seviyemiz artıyor 
İstatistik Umum Müdürlüğünün 1937 senesi içindeki idhalat ve ih

racat vaziyetimizi tesbit eden rakamlarını büyük bir ferah ve sevinçle 
okumu§ olduğunuzdan §Übhe etmiyorum. Dış mübadele hacmimizin ae
neden seneye ne kadar süratle genişlediğini haykıran bu istatistikler 
arsında dokuma branşmdaki idhalahmızın artışını gösteren rakamlar 
bilhassa dikkate şayandır. 1936 da 13.431.000 lira olan pamuklu idha
latımız geçen sene 16.995.000 liraya çıkarak 3.564.000 liralık bir fazlalık 
kaydetmiştir. Pamuk ipliği idbalatımız ise 3.071.000 liradan 5.476.000 
liraya çıkmıştır. Şimdi aym sene zarfında memleketimizde beş yıllık en· 
düatri programı mucibince kurulmuş olan Nazilli ve Ereğli fabrikaları. 
nın faaliyete geçmeleri neticesinde milli pamuklu endüstrimizin istihsal 
kapasitesinin ehemiyetli surette artmış olduğunu da göz önünde tutar • 
sanız, varacağınız netice şu olacaktır: Türkiye giyiniyor. 

lmparatorluk devrinde birbirini kovalamış sayısız harbler ve fela· 
ketler neticesinde varını yoğunu kaybetmiş olan türk köylüsünün, mede
ni bir insan kılığına girmesi, inkılab rejiminin idealleri arasında kudsi 
bir yer işgal eder. Ekonomik buhran, rejimin, milli kalkınmayı temin 
için girişmiş olduğu gayrete büyük bir darbe indirmişti. Şimdi bir yan
dan dünya buhranının hafiflemesi, bir yandan da hükümetimizin, eko
nomik vaziyetimizi ve dış ticaretimizi ıslah etmek için almış olduğu ye
rinde tedbirlerin neticesi olark, bir iki senden beri türk köylüsünün yü
zü gülmeye ve geliri artmaya başlamıştır. Pamuklu istihlakinin inkişaf 
seyrini bu hususta en şaşmaz bir delil olarak mütalea edebilirsiniz. Yün· 
ve kıl iplikleri idhalatmm da 1937 de bir sene evveline nazaran bir bu
çuk milyon liradan fazla bir artış göstermesi, memlekette giyime tahsis 
edilen paranm fazlalaştığını isbat eder. 

Türk köylüsü giyiniyor, fakat onun giyinmek için piyasaya döktüğü 
para da, istihsal faaliyetinin ve nakid tedavülünün memleketimizde art· 
ınaama yol açıyor ki, bu keyfiyetin, ekonomide salaha doğru ne kadar 
kuvvetli bir temayÜlün ifadesi olduğunu izaha hacet yoktur. 

Dışardan endişe ve korku verici haberler gelmekte devam edrken, 
İçerde şahid olduğumuz manzara, Türkiyenin her gün biraz daha iyiye, 
refaha ,aydınlığa doğru gittiğini bize anlatmaktadır. Sevinmekte ve 
övünmekte haklıyız. - YQ'§ar Nabi 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez banka

amdan alman hesap hulasalarma göre 
22.1.1938 tarihindeki kliring hesapları 
bakiyeleri ve kredili mübayaata aid te· 
ahhtitler yekunları: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasındaki Blokajlar 
Memleket Miktar T.L. 

Avusturya 1.902.500 
Belçika 45.800 

Bulgaristan 90-0 

Çekoslovakya 2.777·500 

Finlandiya 768.000 

Fransa 3.920.500 

Holanda 1.117.000 

İngiltere 8.526.800 

İspanya 419.800 

İsveç 1.547.000 

İsviçre 876.800 

İtalya• 1.619.000 

Macaristan 873.860 

Norveç 609.500 
Romanya 1.721.500 

Rusya 59.000 

Yugoslavya 309.000 

Yunanistan 158.000 

Yekun-. 27.252.460 

deli mübayaat: 
Resmi daireler Hususi ııahislar Yeklln --- ---

T.L. T.L. T.L. 

985.418 5.288.449 6.273.867 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli 
mübayaata aid teahhiltler yekununu i
fade eder. 

3 - Almanyadan gayri diğer memle
ketlere aid yukarıdaki umumi yekun
da dahil altı aya kadar vadeli mübaya
at: 
Resmi daireler Hususi ııahislar Yeldin 

T.L. 

624.102 

T.L. 

1.405.956 

T.L. 

2.030.058 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli 
mübayaata aid teahhütler yekununu i
fade eder. 

4 • Her memleketin kredili teahhüt
lerimiz de dahil olmak üzere hesaben 
alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edi
lebilmek için 1 numaralı cetvelde o 
memleket için gösterilmiş olan blokaj 
yekununa aynı memlekete aid olarak 
işbu 3 numaralı cetvelde münderiç te
ahhütler yekununun ilave edilmesi i
cab eder· 

Mahkemelerde 

Sahibini sevmiyen 
fidanların muzipliği 

Fidanlar melek 
gibi uçarlar mı? 
Topraklık köyünden ihtiyar Ha

lid ağanın ağaca pek merakı vardır: 
Her yıl şehir fidanlığından fidan da
ğıtma mevsiminde gelir, beğendikle
rini alır ve bahçesine diker. 

Köyde türlü türlü meyva yetişti
ren biricik bahçe onundur. İhtiyar 
köylü, cömerd bir adam olduğundan 
bu meyvaları ahbablarına da dağıtır, 
onları da ağaç dikmeye teşvik eder
miş. 

Halid ağanın kapı komşusu olan 
Kerim de, komşusunun bahçesine ba
karak ağaç dikmeye merak sarmış, 
o da üç senedenberi şehirden fidan 
alarak yetiştirmeye başlamış. 

İşte iki komşu da bu işten mahke
melik olmuşlar: 

Geçenlerde Halid ağa ile Kerim 
beraberce şehirden aynı mikdarda ve 
aynı cins fidan almışlar. Köylerine 
dönmüşler, fidanları ertesi günü dik. 
mek üzere bahçelerine bırakmışlar. 

Halid ağa, eski bir itiyad olarak, fi
danlara işaret koymuş. 

Ertesi sabah bir de ne görsün, ken
di fidanları Kerimin fidanlariyle yer 
değiştirmemiş mi? 

Hiç çekinmeden komşusuna çıkış
mış: 

"- Bu senin yaptığın düpedüz a
yıptır. Sen de seçtin, ben de ... Neden 
fidanların yerlerini değiştirdin? 

Kerim, işin anlaşıldığını görünce 
şaka yapmak istemiş: 

"- Canım Halid ağa .. o da ağaç, 
bu da ağaç.,. İkisi de aynı cins .. Bel
ki onlar seni istememişler de kendi 
kendilerine çiti aşarak bizim bahçeye 
gelmişlerdir.,, ' 

Bu cevab, Halid ağayı büsbütün 
çileden çıkarmış: 

, • 

Ziraat bankası 

İki ayda köylüye 
3 milyon llrahk 
yardım yapll 

Ziraat Bankası, ziraat mevsi
minin başlangıcı olan eyl{l/den 
itibaren iki ay zarfında müstah
silin gerek tohumluk, gerek sair 
ziraatlerinin her türlü bakım 

masrafları için geçen yıllara gö
re daha.fazla kredi vermiştir. 
Yalnız eylfll ve il inci teşrin ay
larında verdiği krediler 3 milyon 
liraya yakındır. Bunun yarısın
dan fazlası Tarım Kredi koope
ratifleri ortaklarına verilmiştir. 

Banka, zirai kredinin tevziinde 
müstahsilin hakiki ziraat işleri
ni dikkate almaktadır.. Bu ba
kımdan verilen kredinin mikda
rr ziraat sahasının genişliğine de 
delalet edebilir. Bu yıl istihsal 
faaliyeti geçen yıla nazaran da
ha geniştir. Ziraat için daha faz. 
la bir ihtiyaç duyulmuş ve daha 
fazla kredi verilmiştir. 

Bankanın verdiği bu kredile
rin dağılışından tebarüz eden di
ğer bir mühim nokta da Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin büyük 
bir hızla inkişaf etmeleridir. lh
tiyaçlarr kooperatife dahil olmı
yan müstahsillerin ihtiyaçları 
nisbetine yaklaşmış olması bu 
teşekküllerin hayli gelişmiş ol
duğunu ve ortaklarrnda koope
ratif fikir ve·hareketinin yara
tılabileceği imkanlardan azami 
surette istifadeyi kavradıklarını 
gösteriyor .. Öğrendiğimize göre 
banka II inci teşrin, hatta I inci 
kanunun ilk ortasında ziraat 
şartları müsaid giden mıntaka
larda kredilerine devam etmiş
tir .. Önümüzdeki ilkbahar ayla
rrnda başlıyacak olan zirai faa
liyetin ihtiyaçlarını karşılamak 
için banka şimdiden birçok yeni 
tedbirler almaktadır. 

28 - 1 - 1938 

İnönü ava kampındaki [ 
tesisler ta amlandı 
Bu 1.000 kadar genç :tiı sene 

kampına UÇUŞ 
hi 

iştirak edecek· tü 

Yurdun her tarafındaki Türkkuşu şubeleri, yeni yıl için ha· ~e 
z~rlrklara başlamış bulunmaktadırlar. Bu hazırlrklar, Türkkuşu f 
pılotlarının fazla gayret gösterdikleri yerlerde, hemen hemen 
tamamlanmış gibidir. Bazı şubelerde kayıd işleri süratle yürütül-
müş ve buralarda sıhi muayenelere bile başlanmıştır. y 

i 
Bu sene İstanbul Türkkuşunda tahsilden sonra yedek subaylık zama- b 

en fazla göze çarpan Haydarpa- nınr hava okulunda geçireceklerdir. b 
şa lisesi talebeleridir. Sporda en Uçuculuk talimleri için de yeni ka- ğ 
ileri gitmiş olan seçkin lisemiz rarlar alınmıştır. Bu kararlar göre, bu 
Galatasaray henüz grup halinde s~ne Türkkuşuna yazılmış olan lisele· 
Türkkuşuna girmemişlerdir. A- rın dokuzuncu sınıfında bulunan bir 
lakalılar· bu bu··y··k k"'lt"' .. talebe onuncu sınıfa geçerken A bröve-' u . u ur mu- . . .h 

1 
_ 

essesesinin, en asil bir spor ve sbı -~mtı. ~n ~hrrnıl bulundAugku şudbede, B 
d b 1 h l k d 

rovesı ımtı an arını n ara a vere· 
yur orcu o an avacı ı ta a k · · · 
k d

. . .. ce , onuncu sınıftan on bırıncı sınıfa 
en ısme duşven vazife!e yakın- geçerken (C) brövesi imtihanlarr ile 

da .başlayacagmı tabının etmek- yüksek yelken uçuşlarını lnönündo 
tedırler. yapacak, on birinci sınıfı bitirdikten 

Adana ve Konyada : sonra da motörlü tayyarecilik mekte • 
bine girecektir. 

Türkkuşu filolarının büyük mem- Motörlü tayyarecilikte turizm brö-
leket turunda en çok alaka gördükle- vesi almış olarak üniversiteye veya 
ri yerler olan Konya ve Adana genç· yüksek mekteblerden birine giren ta• 
liği, yeni mevsim hazırlıklarını bitir- lehe, üç ayda bir, büyük şehirlerde bu· 
miş gibidirler. Bu iki vilay{!timizde lundurulacak olan talim tayyarelerile 
srhi muayeneler başlamıştır. Namzed uçuşlar yapacaktır. 
aza sayısı tahminlerin çok üstünde
dir. Türk Hava Kurumu; uçuş mev- Zengin bir kiltüphane : 
simi geldiği zaman, bu iki şehrimize Türk Hava Kurumu, gençlerimizde 
daha geniş, bol vasıtalar gönderecek. havacılık sevgisini uyandıracak, aynı 
tir. zamanda havacılrk hakkında bilgiler 

Bursa, İzmir ve Edirnede Türk- verecek olan bir kitabhane kurmayx 
kuşuna kayıd işleri henüz tamamlan- kararlaştırmıştı. Kurum, bir taraftan 
mamıştrr. Bu şubelerdeki Türkkuşu bu seri neşriyata devam ederken, diğer 
pilotlarına yeni direktifler verilmiş- . taraftan da pilotların bilgilerini art
tir. Hava Kurumu, yaptığı bir tamim- tmnak maksadile faydalı havacılık ki· 
de, "bir pilotumuzun, on senede bin tablarını almanca ve fransızcadan çe • 
yurddaşa uçmayı öğretmiş olmasını,, virtmektedir. Yelken uçuşu, hava sey• 
beklediğini hatırlatmıştır. rüseferi, planörcü yetiştirilme isimli 

Tiirkkwm pilotlarından asker- kitablar basılmıştır. Bu seri, devam e-
~ decektir. 

likte faydalanmalar : **"' 
Pianörcülükte C brövesi, motör

lü tayyarede turizm brövesi almış o~ 
._------..-.-...w_....w.,.,.,.,.,.,.,..,,,,,~ lan pilotların nüfus tezkerelerinin 

"- Söylediği lafa bak .. ağaç me
lek mi de göze gözükmeden yer de
ğiştirsin? Benimle alay mı ediyor

ıı.. 
sun? Hem senin kim ınereni beğenir 

Şehrimizdeki Türkkuşu çalışmaları 
da, karlı havada uçuşlar sabah yapıldı· 
ğı için çok zaman sıfırın altındaki so .. 
ğukta faaliyetler devam etmektedir. 
Uçuşlar, Türkkuşu başöğretmeni Ata-

ki? .. 
Kerim, Halid ağayı daha ço\t kız

dırmış: 
"- Ay, demi11 .. sen şu koca saka. 

lmla bir de meleklere falan inanıyor 
musun? .. 

İhtiyar komşu büsbütün kızını~ ve 
hakimin huzurunda haklarım paylaş
mak için buluşmuşlar .. 

*** 
Kerim mahkemede fidanları:ı. ye

rini değiştirdiğini katiyetle inkar et
ti. 
"- Böyle şeyden haberim yok .. iki

mizin fidanları da aynı yerden alındı. 
Neden değiştireyim? Yalnız Halid a
ğayı kızdırmak için belki sahihlerini 
sevmemişlerdir de kendi kendiyleri
ne benim bahçeye gelmişlerdir,, de -
dim. O buna kızdı da beni dava etti.,, 

Halid ağa, komşusunun daha yol
da giderken: "- Halid ağa, sen bu 
işte ustasın, sen iyi fidanları seçtin. 
Irmağın kenarına dikmek için şu el· 
ma fidanlarını değişsek nasıl olur?,, 
diye arzulandığını anlattı. 

"- Şahidim var, dedi. Hem de şa-

Bursada reçine 

yetiştiriliyor 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bursada 

mühim mikdarda reçine nebatı yetişti
rilmiş ve piyasada satılmak üzere on 
bin kiloluk bir partinin nümuneleri 
İstanbula getirtilmiştir. Tohumlarda 
yüzde 40 nisbetinde yağ bulunmuştur. 
Tayyare motörlerinde kullanılan ince 
reçine yağının kilosu 50 kuruştur. To· 
humlara 10 kuruş fiat istenmektedir. 
Bir kilo tohumdan da 400 gram yağ 

çıkmaktadır. 

hidim köyün muhtarıdır. Ben ağaç
larda değj\im. Amma bu adam şu ka. 
dar senelik komşuluk hakkını hiçe 
sayarak hem yalan söyledi, hem be
nimle alay etti. Cezasını çeksin ... ,, 

Halid ağa pek hiddetli gorunu
yor, göz kapakları oynuyor, seyrek 
sakalının telleri titriyordu. 

Gelecek celsede mahkeme, onun 
şahidlerini dinliyecektir. 

bir suretlerini bağlı bulundukları ve
ya en yakın Türkkuşu şubelerine ver
meleri istenmiştir. Bu suretle asker
lik hizmet müddetlçrinde Türkkuşun 
da çalışmış olmaktan faydalanacak
lardır. 

1937 İnönü karupua..ı.. ~ orovesı 
almış olanlardan liselerin on birinci 
sınıfında bulunanlarla yüksek tahsil
de olanlar 1938 yaz tatilinde Anka. 
rada motörlü tayyare kampına gele
ceklerdir. Burada C brövesi almış o
lanlar İnönü kampında yüksek yel· 
ken uçuşu yapacaklardır. 

Böylelikle motörlü tayyare kampı. 
na yalnız lise on birinci sımfta olan -
larla yüksek tahsil gençleri gelecek· 
ler, diğerleriyüksek yelken uçuş ta
limleri göreceklerdir. Bu suretle Türk 
kuşu faaliyeti, asker kamp ve yedek 
subaylık hizmetlerine uymuş olacak
tır. 

Böylelikle kampta muvaffak olan· 
lar, askerlik müddetlerinden altı ay is 
tifade ederek hazırlık kıtalarında ça -
lışmaksızm doğruca yedek subay oku
luna gidecekler, burada altı aylık bir 

tü_rk kızı Bayan Gökçe'nin kontrol ve 
idaresinde olmaktadır. 

Merkeze gelen haberler; önümüzde
ki çalışma mevsiminin daha yüksek 
UC::U\;C!<'r vc::~ ... ...:s .. ·• ~UlHCJ.ıilCJCu:uıı. 

Inönündeki havacılık şehrinin bütün 
tesisleri bitmiştir. Buradaki kampa bu 
sene bin kadar gencin iştirak edeceği 

umulmaktadır. Pilot mektebinin vo 
Ergazi motörlü uçuş kampının da in· 
şaları bitmiş olduğundan bu yd turizm 
brövesi alan genclerimizin sayılarının 
çok üstün bir yektın tutacağı muhak • 
kaktır. 

Öğretmen katili 
talebenin idamı istendi 

15 sene hapse 
mahkum oldu 

CETVEL: 2 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mersin, (H ususl) - Mersin orta o
kul direktörü B. Ejderi bundan üç ay 
evvel vazifesi başında tabanca ile öl
dürmekle maznun olan talebe Muhid· 
dinin ağır ceza mahkemesinde son du
ruşması yapılmıştır. 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarındaki Blokajlar 

Reichsbank - Berlin'deki blokaj yekunu 
A Hesabı T.L. 7.495.000 
B Hesabı T.L. 3.495.000 
C Hesabı T.L. 3.680.000 
Almanyadaki umumi 

blokaj yekilnu T.L. 14.670.000 
Estonyadal-.i 

blokaj yekiinu T.L. 23.500 
Lebistandaki 

blokaj yekıinu T.L. 70.500 

Umumi blokaj yekiinu T.L. 14.764.000 

CETVEL: 3 
Muhtelif memleketlerdwn krediJi 
olarak yapılmış olan mübayata aid 

taahhüdler yekfrnları 
Resmi Hususi 

~emleket daırcler şahıslar Y ekü11 
T.L. T.L. '1'.L. 

Almanya 10.889.567 11.074.961 21.964.528 ---- -----
T.L. T.L. T.L. 

Avusturya 38.~91 282.220 320.515 
Belçika 23.105 23.105 
Çekoslovak. 527.:>94 327.246 854.840 
Es~onya 11.264 ll.2G4 
Finlandiya 169 30.028 30.197 
Frano,a 5.623 195.846 201.469 
Holanda 83.872 57.832 141.704 
İngiltere 296.008 527.670 823.678 
İspanya 14.539 28.573 43.112 
İsveç 1.733.437 242.057 1.975.494 
İsviı;re 33.856 224.880 258.736 
İtalya 27.679 135.799 163.478 
Macaristan 404.894 142.280 547.174 
Norvoç 45.626 94.936 140.56'2 
Lehistan 6.062 5.735 11.797 
Yuıro•ln•ıya 12.498 6.071 18.569 
Yunaniıtan 34.!Hl 34.911 
Ruıya 354.888 57.97? 412.865 

YokQ.n 3.585.040 2.428.430 6.013.470 
1 • Siparişi mukaveleye bağlanmr~ 

olduğu halde henüz memlekete ithal 
edilmemiş olan mailar bedelleri yuka· 
rıdaki yekfınlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya aid yukarıdaki ye-
kfinda dahil bulunan altı aya kadar v~· 

Kışla dtvarrnın hikôyesi 
lstibdad devrinde bir kışla ku

mandanına haber vermişler : 
- Efendim, kışlanın yanındaki 

talimhane duvarının bir yanı çöktü. 
Adamcağızın aklına ilk gelen şey, 

buray ıtanıir ettirmek olmuş. Fakat 
ne elde tahsisat, ne de kışlada du· 
varcı var. 

Bunun üzerine şu emri vermiş : 
- Nizamiye kapısında olduğu gi

bi, oraya bir nöbetçi dikiniz ! 
Duvarın tamirine daha imkan bu

lunmadan kumandan, kışladan ay
rılmış; paşa ve daha sonra ordu mü
fettişi olmuş . 

Bir gün, eski kışlasını teftiş e
derken bakmış talimhane duvarının 
orta yerinde bir nöbetçi bekleyip 
duruyor. 

- Oğlum, burada ney bekliyor -
sun? 

-Paşam, nöbetçi çavuşu dikti? 
Sırasile çavuşa, nöbetçi zabitine, 

kışla kumandanına duvarın orta ye
rinde neden nöbetçi beklettikleri 
sorulmuş. Kimsenin sebebini bildiği 
yok. 

Nihayet, yaşlz bir alay katibi çı
kıp demiş ki : 

- Paşam, yıllarca önce siz bura
da kumandan iken duvarın burası 

yıkılmış, yapılamamıştı. O zaman 
bu yıkık yere bir nöbetçi dikilmesini 
siz emretmiştiniz. Sonradan duvar 
tamir edildi; fakt nöbetçiyi kaldır
mak kimsenin aklına gelmedi .... 

Bu hikayeyi anlattıktan sonra sö
zü çin • japon harbine getirelim: 

Japon diplomatları, habire şu naka
rat ıtekrarlıyorlar : 

- Bizde fazla toprak kazanmak 
ihtirası yoktur; çinliJer karşı düş
manlık duyguları da beslemiyoruz. 
Maksadımız, Çin' le el birliği etmek· 
tir. Çinliler dediklerimizi kabul et· 
tiği gün ortada hiç bir şey kalmıya
cak ! 

Bu sözlerin samimiyetine, - söy
liyenler de dahil - kimsenin inan· 
dığı yok. Fakat bir gün, çinlilerin 
japon tekliflerini hüvesi hüvesine 
kabul ettiklerini düşününüz; japon 

orduları gene Çin topraklarından 

çıkmayı akıllarından geçirecek de· 
ğillerdir : 

Talimhane duvarının önündeki 
nöbetçi gibi. - T. 1. 

ideoloji değil metalurji : 

Bir amerikan muharririnin is
panya hakkında yazdığı güzel bir 
yazı, dünkü "Dünya basını,, sütu
numuzda türkçeye çevrildi. 

İspanyada ideolojilerin birbirile 
çarpıştığını, sosyalistlerle nasyo
nalistlerin boğuştuğunu sananlar, 
bu yazıyı okuduktan sonra, bütün 
kavganın - Nasreddin . hocanın 

yorganı gibi - ham maddelerle 

madenlerin başına patlamakta ol
duğunu görecklerdir. 

Yazının içinde bulunan bir ha
rita, şimdiye kadar işgal edilen 
yerlerden çoğunun zengin maden
ler saklayn bölgelr olduğunu gös
teriyor. 

O halde ideoloji uğrunda yar
dım, bir ülkenin gerçekleşmesi için 
çarpışma, bütün bunlar. esas mak
sadı gizlemek için kullanılmakta
dır. Fatist baltası da, alman ga· 
malı haçı da maden kuyularmı sö
mürebilmek için yığınları hareke
te getiriyor. 

Zaten bu, oldum olasıya böyle
dir: Mukaddes uKdüs şehrini müs
lümanlarm elinden halas etmek! 
gibi büyük bir din davasile sefere 

girişen ''haçlılar,, ne zaınan bu iş
ten vaz geçmişlerdi? Bilir misi· 
niz? 

Afrikanm cenubunda bir Hin· 
distan yolu keşfedildiği zaman 1 

Satılık köprii ! 

Emekli ''Gülcemal,, den sonra, 
ondan daha emekli bir şey, satılı
ğa çıkarıldı ı 

Eski Unkapnı köprüsü. Bu za
vallı, beri tarafta iken, ta meşru-

tiyetin ilk yıllarında suya batarak 
intiharlara mı kalkmamıştı; üze· 
rinden geçenlerin ayaklarını tah
talarının arasına sıkıştırarak : 

- Artık, benim Üzerimden geç· 
meyiniz! Diye yalvarmalarda mı 
bulunmamıştı ? 

Onun için şairlerimizden birisi 
~u mısraları bile yazmıştı : 

Köprüler asma imiş Avrupa afakında 
Varı;ın olsun, bakınız, işte bizim 

şarkın da 
Böyle daldırma olur, hem açınız asarı, 
Kcipninün nerde görülmüş, hani, 

tahtelbahn 1 

İşte bu emekli, bu cefakeş. bu 
gün görmüş köprü, artık satılık
tır. Hayırlı müşteriler J 

Siit meselesi ! 

lstanbulda süt meslesini bir ha
la, yo)a koyabilmek için bir komis· 
yon kurulduğunu, bu komisyonun 

ecnebi mütehassıslara da bu mev
zu Üzerinde fikir danışacağını öğ
renıyoruz. 

Bu kadar çeşmeleri kapatıldık
tan sonra İstanbulda, hala, bir süt 
meselesi kaımah mı idi ? 

Kiicil_'1· /Jir rakam! 

utatıstıkJere t.v•..! Fransada nü
fus ıon be§ sene içinde yalnız 81.000 

kigi artını§. 

Bir çinli, bu rakamı okuyunca 
gülmüş ve demiş ki: 

- 81.000 kişi! Ne ufak rakam! 
Biz Çinde bir muharebede bundan 
fazla telefat veriyonızl 

Müddei umumi, katil zanlısının ida
mını istemiştir. Mahkeme heyeti, Mu· 
hittinin yaşının küçüklüğünü göz ö
nünde tutarak 15 sene müddetle hap
se karar vermiştir. - F. T. 

Hava sisli geçti 
Dün Ankarada hava umumiyetle 

kapalı ve mutedil sisli geçmiştir. Şeh
rimizde günün en düşük ısısı sıfırın 
altmda 7 dereceye kadar düşmüş, en 
yüksek ısı da sıfırın altında 3 dere· 
ceye kadar ancak yükselebilmiştir. 

Yurdun Trakya mıntakasiyle, Ka
radeniz kıyıları, Ege ve cenub mm. 
takaları bulutlu, doğu mıntakası sis
li, cenub kısımları ile Orta Anadolu
nun doğu tarafları kapalı ve pek mev
zii yağışlı geçmiştir. 24 saat zarfında 
bir karemetreye düşen su mik
darr: Urfada 7, Kocaeli ve Gelibolu
da 2, Zonguldakta bir kilogram
dır. Yurdda en yüksek ısı İzmir ve 
Adanada 13, en düşük ısı da sıfırın 
altında Sıvasta 16, Erzurumda 22, 
Karsta 26 derecedir. 

Erzincan' da şiddetli soğuklar 
Erzincan, 27 (A.A.) - Şiddetli so -

ğuklar yüzünden Spikor dağından 
şehre gelmekte olan bir köylü donarak 
ölmüştür. Dün sırrın altında 9 iken bu 
sabah 18 e düşmüştür. Hava sakin, gök 
yüzü bulutsuzdur. 
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Konseyin yüzüncü 
içtimaı 

Milletler cemiyetinin en eaaalı va• 
' eli, daha doğrusu mevcudiyetinin 
İknıeti, sulhu korumaktır. Eğer bü· 
iİıa rayretlerine rajmen, bir bari> 
•tlaraa, 0 zaman da milletler cem~· 
eti bu harbı nihayetlendirmek vası· 

Ekonomik_ iş birliği için 
Van Zeelandın haz1rladığı 

rapor neşredildi 
eaile mükelleftir. Bu gün biri Avru· Londra, 27 (A.A.) _ Royter ajan- Fransa • Amerika dekleraayonunu ta-

da, dig· eri de uzak ıarkta iki mu· dil ve tcınnil ıuretiyle bir bekleme eli sı bildiriıyor: r-
&rebe bütün tiddetile devam • • B. Van zeeland, uzun zamandan- şekilleri telkin etmektedir. Akidler 
or, Çinlilerin uzak prk harbinde beri be~lenen raporunun ba~~ı~~~- paralarının karşılıklı muadillerini 
SO bin zayiat verdiklerini ja~ da, enternasyonal ekono~ik ış~ırlıgı- teabit ve muhtemel değişiklikleri hiç 

vekilinin resmen beyan etmeaı, nin otartiden daha iyi bır tekıl ola· olmana altı ay için muayyen hudud-
harbm .. iddetmi tebarüz ettirme.· 'k enternasyo- lar içinde tutmayı teahhüd edecekler-

r rak gösterdı ten sonra, . . . 
• kafidir. Bununla beraber, cenu· nal ekonomik hareketlerın teımnden dir. 

1et konseyinin Cenevrede akdettiii i kalmaaına B. Van Zeeland kambiyo ve Klı'. ' 'f hiç bir memleket n masun 
. üncü içtimaında en ..ulı vazı. e- . kin olmadığını bildirmektedir. Na- ring kontrollarınm tedricen kaldırıl-

l&Qi teıkil eden bu harb meaeleaale :ri olarak otarıi baprılmaz bir şey masını ileri ıUrmekte ve en acele o. 
~ıul bile omuyac:ajı anJatılmakla· değildir, fakat ancak geniı ~.e f~~ka. lan ilk tedbirin mal tediyatı üzerin
dır. lide kuvvetli bir iktidarın hulcmu al- den konulmuf olan tahdidatın ktldı-

Bu aatırlan milletler eemiyeti kon· tmda bulunan milli bir pıyasada rılması olacağım bildirmekteHir. 
leJİıı muahaze etmek için yazmıyo- il kilndilr. Bundan memleketler Miltedahillerin taafiyeaine gelin
l"laa. Cemiyetin bu günkü vaziyetini ~;onerlerinin prenıipine büyük bir ce, B. Van Zeeland borçlu memleket
tebarüz ettirmek içindir ki bu nokta· alika göatermekle beraber, bu hare· ler tarafından alacaklı para Uzerin
~a itaret ettik. Hakikat ıudur ki ce • ket tarzı için hemen hemen her taraf- den tanzim edilmi9 bonolar çıkarıl
bıiyet altı aeneden beri sittikçe aa• ta pratik icraat hususunda tamamen masını derpi§ ediyor. 
1tflamaktadır. Kollektif barıta kar· sarih bir ibtirui kayıd dermeyan e- Tahdidattan kurtulan memleketler 
fi ilk darbe Japonyadan g...ılcli .• So.nra. ticaret kolaylıkları ve kredilerini ia-1 ,_..ı: dilmittir. . .. 
talya daha ağır bir darbe mdınn. B. Van Zeeland'ın kanaatı~e g~re, tiyeceklerdir. 

Buıı.ıan Almanya takib etti. Bu rm hUkUmetler gUmrUk tarifelerıni yilk: B. Van Zeeland 25 sayfa tutan ra
her üç devlet de cemiyetten çekil•· ltmemeyi ve iıtiınai mahiyettekı porunun sonunda, teelihat meaeleıi de 
l'elr Cenevreye kal'§• vaziyet alaut- :rifeleri tedricen indirmeyi teahhüd dahil olduğu halde, halledilmemiı po
lardır. Ve kendilerine yakın uzak, edebilirler. litik meselelerin tesirinde çalıttığını 
devletleri de cemiyetten afam&~ B. Van Zeeland, ham madde ibra· hesaba katılma.matı imkansız bulundu
Çalıflllaktadırlar. lıte milleti• cemı• catmı mütecasir eden bütün resimle- ğunu ve nihayet baıtıca ekonomik dev-
7eti konaeyi yüzüncü içt~mı bu rin ve tahdidlerin kaldırılmasını tek- Jetlerin arasında ihzari bir konferans 
tartlar altmda akdetmektedir. lif etmektedir. Gümrük manialarını akdini tavsiye etmektedir. Bu devlet-

Konaeyin ruzname.1 arumda en azaltmak için en müeuir usullerden lerden, entemasyohal bir ekonomik it 
•heıniyetli meael HataJ davamudır. biri de, en ziyade müsaadeye mazhar birliği teşekkülüne ittirak için ana 
8u meselenin mahiyetini türk kamo- millet prensipine dayanan iki taraflı hatlarını müzakereye esas olarak alma-
1'1 bilir: Milleti• cemiyeti tar~f~ • ticaret anla,maları müukereıidir. yı kabul edip etmedikleri sorulacak-
daıı tesbit edilen preMiplerde .bır ~- B. Vnn zeeland, kontenjanları en· tır. 
tilaf yoktur. Fakat bu prenıı~lenn ternasyonal ticarete en kuvvetli ma- MUteakib merhale, bUtUn devletle· 
latbikatmda karikatüre çevrilme~ nilerden biri olarak tavsif etmekte- rin verecekleri malfımatı kabul ve ya· 
İatenildiji malUındur. Milletler ceau- dir. Fakat bunların kaldırılması en. pıcı bir icraat programı tatbiki için 
)etinin mefktireaine candan ballı temaayonal kartellerin kaldırılması bir bUro te§Jcil olunacaktır. A11kadar· 
kalan devlet uf atile Türkiye cumhu· nı tazammun etmemelidir. Hiç bir pa- tar müaaid oldukları takdirde, büro 
l'İJeti bu vaziyete konaeyİn dikkati • ra kontrolu ve yahut tahdidler serma- bir pakt hazırlıyacaktır. 
bi çekmi.ftir. Milletler cemiyeti, ba • ye nakline ve yahut ticaret tediyele· Royter ajansı, diğer memleketler de 
aaıı hakkı korumak iatemit; fakat rine engel olmamalıdır. Tamamen de· iştirake hazır oldukları takdirde, ingi
ilıadreti ki.fi gelmemittir. Muvaffak fitik bir prensip dahillnde olmakla 1iz hükümetinin bu teklifler eauına 
olamaJJDC& da mazeret olarak kuv· beraber altın euaına dönmeden önce, göre harekette vazifesini ifaya amade 
-&!-!- L!~a-et-!-l!&.:ni ileri eürmiit- t h be al t "•uuua au ı ıt1&11•• B. Van Zeeland, üç taraflı ngiltere· olduğunu a r mış ır. 

tür Hata:r meMleainde h.aklmnıam -----------------------------~ için kuvvete ihtiyaç yo!'-

(in ·cephelerinde 
tayyare f aallyell 

Şanghay, 27 (A.A.) - Çin subayla
rımın beyanatına göre, Çin tayyareleri 
tarafından Nankin üzerine yapılan ta
arruz esnasında tayyare meydanında 
bulunan 30 kadar japon tayyaresi tah
rib edilmiştir. Çin hava kuvvetleri dö
nüşte <le Uhudaki japon mevzilerini 
bombalamışlardır. 

Japon tayyareleri Hankov 
• üzerirıde 

Hankov, 27 (A.A.) - 15 japon tay
yaresi, bu sabah Hankov tayyare mey· 
danı üzerinde bir cevelan yapmlflar• 
dır. Bu tayyareler, Hankov teraanesi • 
ni bombardımana tetcbbüı etmi§lerae 
de muvaffak olamamıılardır. 

Çin ıayyarelerinde aovyeı 
pilotları 

Londra, 27 (A.A.) - Şanghaydan 
bildirildiğine göre, japon makamları, 
dün Nankin'in Çin tayyareleri tarafın
dan bombardımanı sırasında dUtüril
len Çin tayyarelerinden birinin sovyet 
mamulatı olduğu ve içindeki pilotun 
da sovyetli olduğu tesbit edilmittir. 

Enıernmyonal bölgede yeni 
bir hiidise 

Şanghay, 27 (A.A.) - Japon uker· 
}erinden mürekkep bir grup, beynel
milel imtiyazlı mıntaka haricinde in • 
giliz tebaasından birine aid bir eve gi
rerek süngü ucile hizmetçileri tehdid 
ve almıı oldukları aylıkları kendileri· 
ne vermeğe icbar etmiılerdir. 

Eve ingiliz bayrağı çekilmiıti. 

1 ngiliz 
çok 

silôhlanması 

ilerledi 
Londra, 28 (A.A.) - İngiliz ıilah

lanmaıının çok ilerlemiş olduğunu ba
his mevzuu eden "Deyli Ekiıpreı,, di
yor ki: 

.. Batvekil Çemberlayn, önilmiladekl 
ulı parlamento toplandığı zaman mil
li müdafaa pllnının memnuniyet veri• 
ci bir tarzda tatbik edilmekte oldujıı • 
na dair teminat verecek ve askeri tay· 
yarelerin kitle halinde yapılmasının 

bu sene içinde başlıyacağını söyliye· 

Kudüs, 27 (A.A.) - Hebron mınta
kasında temizleme ameliyeleri, ıona 
enniıtir. İngiliz kıtaları, vadileri, te -
peleri, yamaçları ve kayalıklardaki ma 
ğaraları tathir etmektedirler. Bu kıta
lar memnu silahlardan mühim gana -
im meydana çıkarmıılardır. 

Bu mıntakadaki kasabalarda araştır
malar yapılmııtır. Hiç bir mukaveme
te tesadüf edilmemİ.f, tevkifler yaprl
mamııtır. Şimdi memleket tedhifçile
rin faaliyetleri tehdidinden kurtul
muştur. 

İngiliz hükümetinin yeni bir tahkik 
komisyonu teşkil ederek Filistine gön 
dereceği öfrenilmittir. 

Sovyetler Birliti 
Japonya ile posta 

münuebetlerini kesti 
Londra, 27 (A.A.) - Royterin Moa

kova muhabirinden: Sovyet to1yaliıt 
cumhuriyetler ittihadı, japon memur
larının mühim milrdarda bir sovyet 
postaıını uzun müddet gayri kanuni 
ıurette mevkuf tuttuklarından ve ay· 
nt zamanda geçen ilkkinu.n ayının 19 
unda Mançukuoda mecburi surette ye· 
re inmit olan Suvyet poata tayyareıini 
de henüz bırakmamıt olduklarından 
dolayı bu gllnden itibaren Japonya ile 
p.lıta milnMebatını ktamiftir. 

Bu inkıtadan yalnız Sovyet Ruıya 
ile Japonya araaındaki posta münaka
litı değil, Japonya yoluyle tranıit o
larak yapılan posta m\inakalitı da mü
teessir olacaktu. 

Amerika ordusu da 
kuvvetlendirilecek 

Va9in&ton, 27 (A.A.) - Sanıldığına 
&öre, B. Ruzvelt ya buıı\in yahut yarın, 
Amerika birleıik devletlerinin ordu
yu, halen ıilah altında bulunanlar ve 
hemen ıilah altına alınacaklar da dahil 
olmak üzere, 675 bine çıkarmak niye
tinde olduğunu bildirecektir. 

Başvekil Celal Bayar 
ve iş hacmi 

CUMHURIYET'te M. Nermi, it 
hacminm bir devlet haytında yiikae • 
Iiı veya alçalıım en iyi ölçülerinden 
birini tetkil ettiğini tarihten aldığı 
miaallerle izah ederek diyor ki: 

"Osmanlı devletinin yıkılıı ve çö
küı yılları, baştan bata bir hayal vo 
kuruntu yıimıdır. Bütün cemi1et ni· 
zamı böyle bir kuruntu sisi ile çevril· 
ınittir. Ferdin geliri, rızkı, yani bu 
ferdi cemiyetle kaynaıtıran faaliye-
ti, it hacmi; yeryÜzünün üstünde aal· 
tanat süren bir idarenin elindedir. 
it ve mülkiyet; korkunç bir ana11i 
içindedir. Bu yılların biJinçoau kar• 
tısında yalnız deh,et duya.biJiris. 
Ferdin en büyiik sığınağı sadakadır. 
Sadaka için uzanan kolların aayıu 
artttkça cemiyetin nizamı tehliked8. 
dir. Otuz yıl harbinden sonraki Al
many.ının hr:.li böy1e idi. lı hacminin. 
dar olduğu, İçtimai teıkiliıtm bulun· 
madıfı yerlerde böyle acıklı tablo
larla karıılapnak pek tabiidir. 

Feodal bir çaiın bıraktığı kötü 
miraaı temizlemk kolay bir it deiil· 
dir. Fakt bu ite neredn bqlanacatı· 
nı bilmek, çok büyük bir devlet ada• 
mı meziyetidir. Cmnhuriyetin kurul• 
duğu gÜnden, bugüne değin, bu yol• 
da atılan adımlan, takdirle karıda • 
mak liznndır. Türk ulusunu ardı ar
kası keailmiyen harblerden ziyade 
boyuna sıskalapn it hacmi yıprat• 
mııtır. Oamanlıhk çafmda türklü
tün it hacmi normal olsaydı, yani 
çaidat uluılann iı hacimleriyle ku
lak kulağa ıitaeydi, harblerin büyiik 
bir kısmı yapılmamıt olurdu. Adri • 
yatik kıyılarından Hind Okyanuala • 
rına kadar uzanan senit bir ülkede 
18 milyonluk bi rtürk varlıiı tam bir 
1okaulluk içindedir. Bu kadar senit 
bir ülkede yalnız senit bir refah sö-
ze çarpmalı idi. F akt öyle olmamıt
tır. Bizim etki Yilayetlerimiain yan· 
11 kadar bir ülkeye aığlDIDlf olan 11oo 

hular bizden çok büyük bir refaha 
kavupmqlardır. Bu refahm aebebini İyi haber alan mahfillerin tahminle· 

rine ıöre, amerikan niaami orduau, bir 
kaç aeno içinde ıs bln ıubay ve 180 bin 
neferden milrekkop olacaktır. 

it hacminin geniılitinde aramak la• 
snndır. Cumhuriyet çafmm biitiiıa 

Halen amerikan orciuau 165 bin kiti· 
den mürekkeptir. Milli muhafaaz kıta· 
atı 210 bin kiti, ihtiyat ise 120 zabit ve 
150 bin neferdir. 

Mzsili çalıtmalrma kartı it hacmi-
miz iatediğimiz dereceye henüz JÜk• 
.. Imemiıtir. Bwıun tam manaaile bir tlar. Hihnü niyet lazımdır. Bunun ı · 

~ ki bu meselenin müzakereıi 
... u.ıu. c~:r"•=·· ··-·"'·•! ho 1r\rrndıo ....... = ~ o 1 1 1 m' 1 • .. •• ~ 

tetkll edecektir. baba lbnn ,.oktu 
lt.i türk kamoyu netice:ri eabll"Uslıık· 
ı. beklemektedir. 

lonslans gölünü 
Akdenlıl, allınllll 

~imal devletleri _,.. __ _ 
ırasında askeri 

cektir . 
'--:oııertıraraorm:mı"'JtiUCJilii nuırı t=-r---~~-----,;;;=;;;;;;;.;;;; 

zaman iti olduğuna ıübbe ediım.. 
melidir. 67 milyonluk Almanyanm 
clnlet geliri 14.S milyardır. Bu .... 
kqndaa bizim deTlet ıelirimia • a • 
tafı 1 milyar türk lirau olmalı.dır. 
Almanyanm bir buçuk mitli bir GIU
de 17.000.000 türkün en ufak bir .. 

Hatay meaeleainden IODI'& yah~· 
dilerin Romanya büldlmetinden ıı· 
kl:retleri ıelirı Romanyada Coıa 
bükilmeti iktidara seçtikten ~· 
tahudiler hakkında bazı tecl.bırler 
•ldığı malümdur. Yahudiler, bu ted· 
birleri, ekalliyetlerin hukukunu ko
..., __ k • . n~-.. ya hükümeti tara• 
-~ ~m~ • 'il 
fıadan ıulh muahedelerile ıınt ~ 

blllımık ı,ıı bir llllf ık mı 1 
Bertin, 27 (A.A.) - Alman hUkil· Stokholm, 27 (A.A.) - Dıt 19ler ba· 

meti, Konatana gölUnU laviçre ve fran kanı B. Ri§U Sancller'in timal devlet• 
tı• kanallariyle birleştirmek fikrinde- lerine saraıbma bir aulh ve tam bir 
dir. Bu ıuretle bu ı~n bir tanıfftan milli iıtikal temin etmek için yapıl· 
Atlantik denbi ile ve bir taraftan da makta olan warl mesainin ehemlyetnl• 
Akdenizle Utf 11k peyda etmit ola- olduğu nutuk dolayıaiyle aoeyaliatler· 

kt Bu llnı tahakkuk ettirmek den muhafazaktrlara varıncaya kadar 
ca ır. P bü ün ı .. t k d' d 
için Ren nehrinin Konıtana ıölU ile 

1 
~ • gazFietel r, du~ 1 ~'" ~avy~... ev~ 

luakip de, ıerek karada gerek denizde 
hükümetin silihlanma sahasında ba· 
tardıfı itin tenkid edilemiyecefini ra· 
kamlarla iıpat eyliyecektir. 

Türkiye - Letonya 
dcared 

Rip, 27 (A.A.) - HUlrUmet yeni 
Türkiye • Letonya ticaret anl8f1D111ını 
tudllr et:mlttlr. 

Küçük Dıı Haberler 

Fransız kabinesinin 
toplant111 

Pariı, 27 (A.A.) - Kabine, bu sabah 
saat 10 da bir toplantı yapmıf ve M. 
Frouar Ye Renedler ıuailarınclaıl 
tanzim edilmit olup patronlarla amele 
an.mdeki miiaaHeötl•rin tanaimine 
IDilteallik buluaan ... , nJ.samnamesinf 
ittifak ile tuvib etmİftir. Bu niaamna
me, yarın parlamentoya arzedilecektir. 

kJDtıya dilflMllleai lbımdr. it Jıaoo 
mhnJsin çok daha senlt bir ilçWe 
artacafma en afak bir ,cipb.U. 
)'Oktur. ÇGnküı Bunan artmaa, bü • 
Fiile inkıllb prosrammusm, fllldll•. 
rimizin ırerçekleımeai için en birinci 
fal'ÜD'. Türk ulmu ancak bu suretle 
taribHI büyük nzifuini batarabilir. laahbüdlere mugayir l~~lerın· 

den milletler cemiyetine ıikay•~ et· 
lbitlerdir. Bu ıikayet bir takım ;:ıc:e 
hukuk meselelerine teınu etme te
dir • y b d'I Romanya tarafmdan , • a u ı er, • hükmiln• 
llbzalanan muahedelenn . 
ıate bir ekalliyet ınidirler 1 Şı· 

B 1 d ki kıımını vapurların it- etını ve n an ıyayı ... tava ısuecc:a 
a aratın 8 

• • k tedafüi bir ittifak vücuda getirilmesi • 1 • r b hal etırme lemesıne e verıı ı ır e 1 veyahut hiç olmana mil9tereken .. ke-
lhımdır. Bu plin tahakkuk ettill tak ri huırlıklır yapılmuını ietemokte· 
dirde lsviçrenin Gonzen mıntıkum- dider. 
daki zengin madenleriyle Almanya· 
nın Vurtenbergdekl keza çok ~enıin 
madenlerinin daha iyi iıletilmeaine 
imlcin huıl olacaktır. Ren nehrinin 

X Nevyork - Geçen ıene lçindelci 
Amerika ihracatı, evvelki seneden 
890 milyon fazla olarak 3 milyar 346 
milyon ve idhalltı da 6«11 milyon fu-

Radikal partisi icra komitesi, B. 
lotan hakkında bir itimad ve tc,.kkür 
takriri kabul ederek tethifsi cemiyet
lerin ve sağ cenah müntebaaının cani
yane tehdidlorini takbih ve B. &otanın 
bWdlmet beyannameainde münderiç 
tedbirlerin cümle.ini taavib etmittir. 

Çok değerli Baıvekilimia C.lll 
Bayarm it hacmine verc:liji ebemi. 
yet, itte bu bakımdan, y(irektea tak· 
dire deler. Bu, f8refli 70lda yürü. 
mek yalnız bir tarih borcu delil, ay. 
nı zamanda bir inkdlb borcudur ela. 
yarının sençlili, hiç fÜpbeıiz, bu Mi
yük himmetin önünde en derin bir 
aayıı İl• eiilecektir. Uzak iıtikbal • 
lerde kendileri için AYiı• ile prpan 
iilkülü Jiirekler bulabilen devlet a • 
damlan ne bahtiyardırlar.,, 

Norwç mUli müda/oa 
bakanına göre 

lasiyle 3 milyar 84 milyon dolardır. 

XVartova - Meclis aakert komia
yonun batkanı general Gowıki ihtill

-lrint edenler kimlerdir 1 . 8~~ 
l'ln ıikiyeti, Min.tler C4Y11i)'etiDID 
b.a ıneaeleyi itibara ah-ıUJI& kAfi 
lftidir? ldd' dilen muaınele dotru 

ıa a . der-
llludur? Velhaaıl bu. kon .. Ylll 
h.ı halleclebilec•ii it deiildir. Kon• 
ley, belki de bunu ekalliyetler ko
ilheyonuna havale eder. fakat ı~u 
da hatırlamak gerektir ki cenıiyetm 
"'--• l'k t 'hm' de meııul oldu • "..-IQI aen ı arı • d bu 

213 kilometrelik kısmındaki ameliyat 
seksen milyon marka malolacıktır. 

Ollo, 27 (A.A.) - Şimal memleket- fiyle alAkadar olarak, Vilna bölgeıi 
terinin askeri bir ittifak yapmaları lh- milH grupunun lideri B. Perzanovıki 
timali hakkmda ıorulmut olan bir ı1u· de istifasını vermiıtir. · 

Amerikada 
bir soGuk 

ıiddetli 

dalgası Alman hUkUmeti, diğer taraftan 
Konatanı ıölünü Tuna nehri ile de 
birleştirmek tasavvurundadır. 

ale cevab veren milli müdafaa bakanı X Honollulu, - Yedi kiti mürette
B. Frederik Monıen, 96yle demlıtir: ·bat ve 14 kiıiyi hamil bulunan China-

.. _ Şimal devletlerinin tedafüi bir Clipper deniz tayyaresi, mıklnelinde· 
ittifak akdetmeleri meselesi, şimdiye ki sakatlık sebebiyle Honolulu ile Mid
kadar hiç bir aaman siyasi bir ten.iyet way adası arasında iken geri d 

Nevyork, 27 (A.A.) - Hali hazır -
da Kanadnııı Meksikayı dofru 11erle
mekte olan ıoğulc dalptm111 teairile 
memleketin ıark ve orta kııımlar.ıncla 
mahsulltın bozulmaaından korkulu
yor. 

••• 
YOKSELEN TORKIYEYI 

TAKDiR 
h en çetin meaelelerden birı ~ 

1 •kalliyetlerİD baklan me .. lesı ~ • 
bauttur. Lehistan da ekalli1etlerm 
hakianna riayet etmeli sarih 0.~arak 
~ahhüd ettiği halde bu taahbudl• • 
l'iııe riayet etm"emiıtir. 

Viyanada nazi faaliyeti 
Viyana, 27 (A.A.) - Nazilerin V~

adaki faaliyetleri hakkında polıs 
yanf dan ,,.apılmakta olan tahkikat, 

olmamış ve askeri itbirliğl fikri her ve salinıen sahile inmiştir. önmüş 
aman reddedilmlftir.n 

TAN gazetesinin bir mulıarriri, 
ıablk Mısır hidiYi Abbas Hilmi Pa• 

tara ın .r d' ı . mal" Yunanistanı 
Si1aai mahiyeti bais olan ~u iki 

baeaeleden baıka 8ıda ..... eleıı, af: 
1on meselesi kadm ticareti mesel••• 
...:L• ' Jan b• ta 

tl devam etmekte ır. yı ". harare e . 
mat almakta olan mahfiller, elde edı~-

. 1 ıı'kaların son derece ebemı-
mıı o an ve . 

etli.olduiunu ve avuıturyalı, nazı or-

. 
giden türk 

ziyarete 
talebeleri 

Atina, 27 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor : Türk talebeleri dün meçhul 
asker mezarına çelenk koymuılar ve 
sonra muhacir mahallelerini tiyaret et 
mitlerdir. Akpm ilatil, tilrk talebe, A
tlna üniversite talebeti kulübünde ve -
rilen ıüvarede huır buhıomuflardır : 

.. ..,. İnsani itlerle meıgul o ır • 
kı... lcomiıyonlann raporlan vardır 
lt.i, kon.ey bunlarm üzerinde fazla 

d~•cak değildir. Fakat ilk b~l:ı,ta 
.. , .. i sibi söriinmeYipte hakikatte 
birüıeı derecede ebe111iyetli, battl 
~-· . d' _....: __ t...,.. ed• 
L_;-11eün mevcu 11--- Ek 
.,... IDeaele .arda ki o ela pdur : o-

~ lllMl•leri il• metıul 0ım:~ ~ 
baılletıer cemiyetinden •1" ır . 
baiaYon t .. kili bakkmda bir .. t~klıf 
·~dır. Bu teklif ,.ÜJ• cemiyet u~la
l'lyle cemiyete iza olmıyan Amerika. 
"h.aan:ra, Japonya ve ltalya ~:;:; 
el. ekonomi Ahaıınd• tetrfkı • 
teıııhıini istihdaf ediyor. Hakıkatt: 
c:e11ıiyeti daha ziyade sayıflatma 
•e belki de büabiltün taa~ye ederek 
'•rbae büylk devletlerin diktato~ 
)(Urnıak için bir tedbirdir. Belçıka 
~-l••kili Van Zeeland'm franaı~e 
lftailiz hiikümetlerinden aldai? .. • 
baat Üzerine bir aeneden berı ~unya 
aL_ ' ek • • bir ra• 
-ononıiaini ıalah etm •9111 z 
Por hazırladığı maliimdur. Van. ~ 
lflQd bu raporunu hazırlayarak m.g • 

y f.l idareye memur olan 
ganlarını ı en . . . 

di T S'ı vatana hıyanetle ıtı-
milhen s av ı k 
hama mUıald bulunduğunu bild rme -

tedirler. 

. L---·· bükümetlerine vermiı· 
liz ve u...-aa d'I k 

b ünlerde ne§l'e ı ece • 
tir. Rapor u g , • 
tir. Fakat Van Zeelaad ın ko~aey ~ 

• dekı' teklif mahiyetınde bır 
nameam melrtedir 
fikir ileri ıflrclülii .ay~ . · 
Ekonomi itlerin.in politika ıılennden 
.nowlamryacafı böyle bir zame~a 

•ı·- . · d a ... daimi milletler cemı1etın .. , • • T 
bir enternuJODal komiaJOD tetkı ı, 
milleti• oanlyetinİD ~apıl~ ka -
amala kadar yarabilır. Bu ıtıbarl~ 

P flpkerelerinin en ehemı
konee1. y ~-aııu bu mesel• teıkil ede· yet ı saı-na • • • 

k . V • bu. milletler cemıyetının 
~t~ 1 b' k 

Bu münaaebetle türk talebe milli mart 
lar aoylemigler ve iki memleket tale
beleri arasında muhtelif kardeılik te
zahüratı vuku bulmuıtur. 

Tllrk talebeleri bu gün 6ğle vakti 
İstanbula hareket etmif ve yunanlı ar
kadqlarlle halle tarafındah hararetle 
tefyl edilmitlerdlr. 

MoacateUi Naıal.'dan hareket 
edemedi 

lah meaeleıUe meıgul 0 up ır aç 
18

•• ~a toplancak olan yirmi ae· zere tekrar uçmak teıebbUıUnde bu-
•!-1'1 k iteainin meaaiaile de all 1 lunmutN da, manyetoda haul olan 

Natal, 27 (A.A.) - Uçlincü italyan 
tayyaresinin pilotu kumandan Mosca
telli Riyo de Janeyro'ya yetitnıek il-

kızler d om bonkluk yüzünden bir kaç ıün tehire 
kadar ır. A. ş. ESMER mecbur kalmıftır. 

X Belgrad, - Maribordan bildiril
diğine göre oradaki bir alman talebe 
cemiyeti "ıtatUleri haricine çıkan fa· 
aliyetinden dolayı" kapatılmııtır. 

Memleketin bir çok mıntakalarında 
hüküm ıüren sıfırdan agafı 24 derece
de rlizg&rlı soğuklar sebebinden Croc
ker Southdakota'da, blrl çocuk olmak 

tanın, memleketimize yeniden ıel. 
meıi dolayıaiyle intıbalarım teabit 
etmiıtir. Pata dem.ittir ki ı 

X Yeni Delhi - Geçen mayıa ayın
da Çin Tilrkiatarunda patlamıı olan 
Tunıan isyanı nihayete ermittir . 

X Sofya - Polis, iki gizli komüniıt 
matbaası ile bir silah ve mühimmat 
deposu daha meydana çıkarınııtır. Ge
rek Sofyada gerek villyetlerde bir çok 
tevlrifat yapılmııtır. 

üze-re, 9 kiti ölmilttilr. Bir çok yerler
de kar fırtınası yolları kapamıt ve tren 
leri durdurmuıtur. 

Bir ara, Niagara ıellleıinfn Uzerln
deki ınuuaam Fallview köprUıUnUn 
bualarm tuyikile yıkılmuından kor• 

"Türkiye, imparatorlufun parça • 
lanmaaından aonra, ana ••laDID ain .. 
sine çekilerk büyük dlhi Atatürk'üa 
enerjik idaresi altında bir kudret ve 

X Moakoq - Sovyet - Letonya il• 

nır hldlıeıi neticeıinde ölen iki ıovyet 
unır muhafı&ırun cenaae töreni bUyilk 
tesahilrler arwnda yapılmıttır. 

~ ~oekova - Bizzat profesör 
~~d ı? başkanlığında olan heyet Ku
tübteki aovyet Alimlerini almak " -ba . k ıı&Aere 
ıu tın il baltasında yola çıkacak
tır. 

. . x.Moıkova, - Sovyet büyük mec
liaırun karariyle, çarlık zamanında 
kullanılan ve "kararname, emirname 
manasına gelen,, "Ukaz'' kelimeti 
tekrar ihya edilmittir. 

XVarıova - Önceden de haber ve
rildiği üzere Naib Hortl leh hUkUme· 
tinin tertibettiği av ellencetinde bu
lun~ llzere 5 ıubatta Vartovaya ıe
decektir. 

kulmuıtur. Fakat ıon gelen haberlere 
&.öre köprü tamamen yıkılmak tehlike· 
aıne maruz değildir. Zira rlizgir bir. 
den bire iıtikametkıi deflttirınlt ol· 
dufundan buz parçalarmın tuyiki a. 
ıalmııtır. Halatlara bağlanmıı olan 20 
milhendiı bütün ıece köprünilıı bün • 
yeıini muuzam payandalarla takviye 
etmek için çalıpnıflardır • 

Belçika Bu.lgariltanı Lihey 
adalet divanına ılkiyet etd 
Aımterdam, 27 (A.A.) - Belçika 

bUkllmeti, Lahey adalet divanına mü
racaat ederek Bulgaristan hakkında 
tikiyette bulunmuştur. Belçika hU
kUmetl, Butgariıtanı Sofyadaki elek
trik tlrketi hukukuna riayet etme
mekle itham eylemekte •e bulgar hll
kllmetinln mezkQr tirketin faaliyeti. 
ne mani olm•maemı ı.temelrtedir. 

kuvvet kaynafı olmuttur. Ne mutlu 
Tilrkiyeye ... Emin olun, hariçte, iyi 
l'Öl'Üf aahlbi ve hakiki bitaraf İnaan· 
lar, huaiinkü Türkiye'ye takdir ve 

ııbta bialeri beslemektedirler. 
Bence, her saman olduğu aibi 

Türkiye, yakm ıarkm, her aahada 
hocaııdır. Bilha11a istildallerine ye. 
ni kavutan yakın ıarkm iılim ülke. 
leri, kendi menfaatlerini •e iatikJaJ. 
lerini 6eriyorlaraa, kayıdıız ve tart• 
ııa y6zlerln1 Tilrkiyeye veçirmeli, 
•• onun büy(lk önderinden nur alma• 
lıdırlar. Çünkü Tilrkiye, bu memle • 
ketlerin iıtiklallerine, kunetlenme • 
lerine en candan taraftar olan büyük 
ve kuvvetli bir devlettir. Maamafih 
bu temennimin, her gün tahakkuk 
~.h~ıma doğru biraz daha ilerlediii 
rorulmektedir. 

Hüliaa olarak ıunu aöyliyebilirim 
ki, bu defa Türkiyede daha fazla re
fah, daha ,.... terakki, daha fazla 
dirlik ıördüm. Çok memnunum.,, 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

3.500 Türk 20.000 Rusa karşı, 
ve kahramanca 

etmislerdi 
burasını mertçe 

müdafaa 
çarpıtmalardan çekiniyorlardı. Çar 
da Todleben'le eaaa itibariyle anlaı
mitti. 

Todleben, ilk bakııta eğer İmdad 
kuvvetleri gelmiyecek oluraa bir 
muhaaaranın da tam bir surette ya
pılamadığına kanaat getirmiıti. Bu
nun üzerine Sent Peteraburg'dan 
İmparatorun muhafiz kıtalariyle 
kumbaracılar gönderilmitti. Bu es
nada eyhllün aon üç haftaaiyle ilk
tetrinin üç haftası, romanyalıların 

bat tabyaya yaptı klan muvaff aki
yetaiz taarruz, ve süvarilerin Os
man patanm Plevne erzak, cephane 
ve levazım getirmesine mani olmak 
için yapbklan akim hücumlar müa
teana olmak Üzere, devamlı bir dur
gunluk içinde geçmitti. llkteırinin 
1 7 ainde muhafızlar Siatovaya gel
mitler ve iki gün aonra garb ordu
auna iltihak etmitlerdi. 

Böylece yeniden bir kolordu vü
cude getirilmitti ki bunun vazifesi, 
Plevnenin garb tarafından bütün 
muvaaalaaını kesmek, yollarını ka
pamaktı. Bunun kumandanı Balkan 
da fÖhret kazanmıf olan general 
Gurko idi ki patavatsızlığı ile ma
ruf bir adamdı. 

Gurkonun kumandası altmda mu
hafiz kıtaları, Arnold'un kıtaları 
Lotkaref'in aüvari fırkaaı, 47 tabur, 
110 aüvari bölütü, 164 top bulunu
yordu. 

Bunun kartıamda iae Ahmed Hıf
zı papnm 17 tabur, 4 aüvari bölütü 
ve 10 toptan ibaret fırkası vardı. 

23/24 ilktetrin geceai Gurko, Or
haniye yolunu üç noktadan itral et
ti. 1) Dolna Dubnik ile Gorna Dub
nik araamı; 2) Gorna Dubnik ile 
Telit arasını; 3) Telif ile Radomirçi 
arasını. 

Gorna Dubnik'e hücum için yir
mi tabur, alb aüvari bölüğü (20.000 
kiti) ve altmq top aynlmqtı. Bu
nun kartıamda altı tab1B", dört aü
Tari bölütü ( 3500 kiti) ve dört top 
vardı. Bu kuvvetin kumandanı Ah
med Hıfzı pqa, muavini de izzet 
heydi. 

Teliı'e hücmn için dört tabur, yir-
mi iki aüvari bölüğü, (6500 kiti) ve 
yirmi top ayrılmııtı. 

Bunun kartıaında Hakkı papnm 
kumandaamda altı tabur (3000 ki
ti) ve dört top vardı. Burada türk
lerin hiç aüvariai yoktu. 

Radomirçi ile, Dolna Dubnike 
kartı ancak bir nümayif yapaYk 
kifi idi. 

Gorna Dubnik'e kartı yapılan hü
cum, 24 ilkteırin .. bahı aaat sekiz
de bqlamıt ve türkler 3500 uker 
ve dört topla altmıı topu bulunan 
20,000 nua kartı buraamı tam on 
.. at müddetle merdçe ve kahra
manca mudafaa etmitlerdi. Ahmed 
Hıfzı pafa, Plevne orduaunun kendi
ainden bütün beklediği teyleri göa
termiı, askerleri de kahramanlık ve 
yararlıkta gayet cömerd davranmıt
lardı. O akpm aaat altıda iki nn 

taburu, karanlıktan iatif ade ederek 
türk tabyasına aokulmutlar ve ani 
bir baakın ile burayı zapta muvaf
fak olmutlardı. Ahmed Hıfzı pafa, 
izzet bey ve 2000 aaker, aon kur
ıunlannı da yaktıktan aonra tealim 
olmutlardı. 1500 tehid ve yaralı 
vardı. Burada - hali sebebini öi
renemedim - rualar, türk zabitle
rini kurtuna dizmeie karar vennit
ler, fakat general GIB'ko'nun bura
ya tam vaktinde varmaaı bunun ö
nüne geç.mitti. Kazaklar, içinde ya
ralılar ve haatalar bulunan bir ta
knn kulübelere atef vennitler 'H 

yüz kadar zavallıyı diri diri yak
pııılardı. Bunlan, gözleriyle gören
ler, aonra Harkof'ta bana anlattı
lar. 

Rualann yaralı ve ölü olan zayi
atı 3400 kiıiyi bulmuttu. Şu halde 
müdafilerden her biriainin Taaati 
olarak bir düpnan tepelediiine 
hükmolunabilir. 

Burada türkler, büyük bir kah
ramanlıkla çarpıtmıtlardır. Netice 
ne oluraa olaun, bunu türklerin le
hine kaydetmek lizrmdır. 

Ayni günde (24 ilktepin) Telit'· 
e tekrar tekrar hücum edilmit, fa
kat bütün bu aaldll'lflara rafmen 
Hakkı pata burayı parlak bir au
rette müdafaa etmitti. Rualar bura
da, dokuz yüzü hücum eden tahar
lardan, yüzü iae topçu ve aü.vU'iler
den olmak Üzere bin kiti zayiat 
vermiflerdi. Türklerin zayiatı mec
muu 200 kiti idi. 

Dolna Dubnik civannda ehemi
yetaiz bir takım müaademeler ol· 
muttu. Veli hey Gorna Dubnik ile 
muvaaalaamm kemlmit olduiunu 
Mütire haber vermitti. 

Radomirçi de bulunan üç tabur, 
Telit muhafızlarma yardan etmek 
üzere yola çıkmıtlana da, yolda 
kendilerinin hiç olmaz-, het mWi 
bir kuvvetle kartılatarak uf ak bir 
müaademeden aonra, geri dönmüt
lerdi. 

Ayni günde rualarm Ternina te
pelerini inal •tmİf olduklarım eaa
aen aöylemif bulunayanız. 

llktefrinin 24 üncü günü yapılan 
bütün bu muharebelerde zayiat ye
kunu tudur : Türkler 1900, ruelar 
4900. 

Türkler ilkteırinin 27 ainde Dol
no Dubnik'i bırakmıtlar, 30 unda 
ise Telif tealim olmuftur. Fakat 
bunlar, bundan sonraki faaılda ant 
latılacaktır. 

Bütün bu muharebelerin biz, 
Plevnede ancak ana hatlannı öfre
nebiliyorduk. 

Avrupadaki hidiaeler de qajı yu
karı Statükonun muhafaza edildiii
ni biliyorduk. Aayada tidcletli ve 
devamlı harbler oluyor, bunlarda 
da türkleT mağlup oluyorlardı. (A
lacadağ muharebesi, 14 ilkteırin) 
bir tarafta Osmanlıların mütahkem 
bir mevkii olan Kara muhaaarada 

(Sonu uar) 
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Bölge kurdelôsı 

müsabakaları başladı Osmanhca -Türkçe 
"Bölge kordelası,, iskırim müaaba -

kalan dün gece halkevinde batlamıı - o tıc. 

Dünkü müsabakalarda ilk seçmeler 
yapılmıt ve epeye 3, kılınca 5, flore
ye 7 müsabık girmiştir. 

Müsabakalara yarın gene devam c -
dilecektir. Umumi vaziyete göre, en 
çok muvaffakiyct gösteren sporculann 
BB. Zihni, Naci ve Yahya olduğu gö
riilmektedir. 

Şild maçları başhyor 
Ankara futbol ajanlığı son toplantı

aında tild maçlarının programını teı -
bit etmiı ve maçların da 6 ıubat 1937 
cumartesi günü ba§lanmaaına karar 
vermiştir. 

6 ıubat 1938 ,cumartesi saat 14,30 
Güneı - Muhafız Gücü, 7 ıubat 1938 
pazar Harbiye - Geneler Birliği, An
kara Gücü - Demir Çankaya karııla -
pc:.aktır. 

Şild maçları bildiğimiz veçhile eli
mine edilmek auretile yapılacağından 
üç maçın galibi birbirlerile karııla§a
cak sona kalan tild şampiyonu olacak
tır. Ankarada yeni kurulan Galataaa -
ray kulübü de maçların hitamında şild 
pmpiyonu ile huausi bir maç yapacak
tır. Bu maçlardan evel tild müaabaka
larına ittirak eden takımlar hakkında 
mütalea ve bilgilerimizi okurlarımıza 
ayrıca bildireceğiz. 

Futbol Ajan Vekili 
Rahataızhğına binaen bir müddet 

için mezuniyet istiyen Ankara bölge
ai futbol ajanı Bay Ferid Karslıya mc· 
zun bulunduğu zamanlarda futbol lik 
heyetinden Ali Rıza Tümer vekilet e
decektir. 

Bir yUk arabası 

denize düştü 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Hüse

yin adında birinin kullandığı yük ara
bası Ortaköy camisi arsasında kum 
yüklerken hayvanlar birdenbire ürk
mUt. araba denize yuvarlanmıf, hay
vanlar boğulmuş, arabacı güçlükle 
ku.rtarılabilmittir. 

A .. ı hllewlllle 
ProjekSiyonlu konferans 

Ankara Dil, Tarih. Coğrafya Fa
kültesi profesörlerinden Dr. W. Ru
hen 31. 1. 1938 pazartesi günü aaat 
17.30 da Ankara Halkevinin konfe
raıw aeiriainden olmak üzere (Hint 
kültürünün !milleri) mevzuu üzerin
de bir konferans verecektir. Bu pro
jeksiyonlu konfcrana, berkesin anlı
yacağı bir üaU1bta olması ve Dr. Ru
henin Hindistana yaptığı bir seyaha
tin entereaan intibalarını ihtiva et. 
meai dolayıaiyle dikkate değer. Kon
ferans B. Nueret tarafından türkçe
ye çevrilecektir. Bu konferanaa her
kes gelebilir. 

Şiıhane tramvay 
faciasının davası 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Şiıha
ncdeki tramvay faciası davasına bugün 
ağır eczada devam edildi ve naib hu
zurilc ehli vukuf tarafından keşif ya -
pılmaaı için muhakeme talik edildi. 

Objektif - Objectif - Ob/d.til, nesnel 
Oküler - Oculaire - Oküler ( gözek) 

p 
Pertavsız - Loupe - Büyüteç 
Pervane - H~lice - Uskur 
Piston - Piston - Piston 
Polarimetre - Polarimetre - Kutupsay

ölçer 
Posta - Poste - Posta 

R 
Radyo-telefon - Radiotelephonle 

Radyotelefon 
Radyotelgraf - Radiotelegraphie - Rad-

yotelgraf 
Rakkas - Pendule - Sarkaç 
Rakkasi - Pendulairc - Sarkll 
Rakkası elektriki - Pendule electrique -

Elektrik sarkaç 
Raks, ihtizaz - Oıcillation - Salınım 
Raks devresi - Circuit oacillant - Sa

lmti devcesi 
Rasıt - Obaervateur - Görmen 
Redresör - Redreaseur - 1 - Dolrult-

maç, 2 - Doğrultan 
Reis - Sommet - Tepe 
Reosta - Rheoatat - Akldüzen 
Rotor - Rotor - Döneç 
Rutubet- Humidite -Nem 

s 
Sabit - Constant - Değiımez 
Sabit - Fixe - Sabit 
Safha - Phase - Safha 
Safı.ha - Lame - Levha 
Safiha - Plque - Plab 
Saha - Champ - Alan 
Sakin - Statique - Selcinik 
Sarf etmek - Depenser - Harcamak 
Sarfiyat - Debil - Sürem 

.. Serbest satıh - Surface libre - Ôzgür 
yuzey 

Serbest sukut - Chute libre - Ôzgür dü-
ıüm 

Seri - Vite - lvit 
Seviye - Niveau - Düzeç 
Seylan - Flwt - Akı 
Seyyal - Fluide - Akııkan 
Seyyaliyet - Fluidlt~ - Akııkanlık 
Sia - Capacite - Sığa 
_Sigorta (emniyet nakili) - Fuaible -

Guvenıe 
Stator - Stator - Duruk 
Sudur, nqir - Emisaion - Salıt 
Suhunet -Temperature - Tempirim 
S~kutu tevettür - Chute de tension -

Genm d~ümü 
Sulp - Solide - Katığ 
Suni - Artificiel - Yapay 
Sutesviyesi - Niveau d'eau - Su düzeci 
Sünai - Serondaire - lkey 
Sür'at - Viteaae - ivme 

Şakul ileti - Fil a plomb - Cekül 
Şakuli - V ertical - Düıey 
Şart - Capillaire - Kllcal 
Şari7et - Capillarit6 - Kılcq 
Şart - Conditioa - Şan 
Şebeke - Grille - Kain 
Qı:\U' - İuh........ Jr .... ı. 
Şeffaf - Tranaparent - Saydam 
Şekil - Forme - Şekil 
Şema - Schema - Sime7 
Şematik - Sch~matique - Simel 
Şeraiti tabiiye - Conditiona normales -

Nomal ıartlar 
Şey, cisim - Objet - Obje, nesne 
Şibbiceybl - Sinuaoide - Sinüsü.sii 
Şib•izil - Penombre - Yar1gölKe 
Şibih ceybi hareket - Mouvement ainu· 

aoidal - Sinüsüm11ii devim 
Şiddet - İntensite - Hı• 
Şimal - Nord - Kuzay 
Şua - Rayon - Yar uy 
Şuaı münteair - Rayon diffuae - Dağın

mıı 7aru7 

T 
Tabiat - Nature - Tabilat 
Tabii - Naturel - Tabiji 
Tabii - Normal - Nomal 
Tabii röz - C2il normal - Nomal g6ıı 
Tahaffw: - Cenaervation - Sakim 
Tahallül etmek - D~compaıer (se) -

Ayt1şmak 
Tahavvül - Tranıformation - Değiıim 
Tahlil etmek - D6compaaer - Ayr11tır

mak 
Tahlili elektrik! - Electrolyse - Elekt

roliz 
Tahlili elektriklye müteallik - Electro

lytique - Elektro/itik 
Tahlili elektrikiye tibi cisim - Electro· 

lyte - Elektrolit 
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Güdbetik 
Tarlıçe eritmatilı 

terimlerinin 
isalıı ve tahlili 

Pekarskinin 
Boyut = Dimension Yakut liiga

tinde ıu ke· 
limelere tesadüf ediyoruz: 
Bagdağay = geniş omuzlu 
Baidas = ıiıman, iri yarı 
Bağday = geniı omuzlu olmak 
Radloff ta ıu kelimeleri veriyor: 
Boğdak, buğdak = kesif duman 
Nihayet (boy) sözünü, manasiyle bera

ber, hep biliriz. 
Anlaşılıyor ki (Bag, boğ, buğ, boy) mad

deleri genişlik, uzunluk, keııafet, büyüklük, 
haıılı (Dimension) sözü ile ifade edilen, 
muhtelif istikametteki büyüklükleri anlatır. 
Bu mefhumların hepsi yükselen ve dağılıp 
geniıliyen duman (bui) fikrinden çıkaıı

hr. Buğ olmuı olan bir ıeyin adı (buğ tut) 
buğut'tur. Kelime, görüldüğü aibi türkçe
dir. 

(Boy) ile (bui) ve (boğ) aynı sözdür. 
(Boyut) (buğut) dahi böyledir. (Boyut) te
rimi tam (dimension) kelimesine tekabül e
der. 
,_, sıoıo o sıoıc A&Jk10l1tilCt:l 

Tahmil- Charge- Yükleme 
Takat - Puiaaance - Güç 
Taktir - Distillation - Damıtım 
Timim - Genlration - Genelleıtirim 
Tanin - Rbonnance - Vınla.y 
Tarif - Definition - Tarif 
Taaallüp - Solidification - Katığlaş-

mak 
Taaaut - Sublimation - Ağım 
Tashih - Correction - Düzeltim 
Tatbik noktası - Point d'opplication -

Eplilcat noktası 
Tatbikat - Application - Eplikat 
Tayf - Spectre - Görüntü 

Tayfbin - Spectroscope - Görünteç 
Tayini cihat - Orientation - Yönet 
Tayini cihat etmek - Orienter - Yönet

lemek 
Tayin etmek - D6terminer - Determin-

lemek 
Tayyare - Avion - Uçku 
Tazyik - Preaaion - Basınç 
Tazyiki nesimi - Preaaion atmospheri-

que - Hava basıncı 
Teahhur - Retard - Gecikme 
Teakup etmek - Succeder - Ardalamd 
Tebahhur - Vaporiaation - Bubarlaıma 
Tebaüt, tetavül - Elongation - Uzanım 
Tebaüt - Divergence - lraksay 
Tebeddülü mevııi - Deplacement - Yer-

değiıim 

Tebellür - Criatalliution - Billfırlaı-
ma 

Tecanüs - Homogen~it~ - HomoKealilı. 
Tecrit etmek - laoler - Soyutmak 
Tecrübe - Bzpfrience - Dttae7 

.. Tecrübe athı - Plan d'6preuve - n11ae" 
rfqz_pv • E -/;. . 

·ı·ecrubı - x.,..rıment&l - Dene' 
Tedahül - lnterference - Giriıim 
Tefazulü iktidar - Difference de poteıı-

tiel - GizilKÜÇ /arkı 
Tefrik sathı - Surface de aeparation -

Ayr1myüze7 
Tekabül - Correapandre - Yöndeımek 
Tekarup- Convergence - Yabaaa7 
Tkiaür - Diffraction - K1rmım 
Tekisüf, tekaif - Condenution - Yo-

lunlam 
Telefon - Tel6pbone - Tele/on 
Televiııyon - Television - Televizyon 
Telgraf - T~lerraphe - Telgraf 
Temaa - Contact - Delme 
1 - Temeyyü, 2 - Temyi - Liquefacti-

on - 1 - Sıvınma, 2 - Sıvıtma 
Temyi - Liquefaction - Sıvıtma 
Temyi etmek - Liquefier - Sıvıtma!: 
Tenafm - Permeabilit6 - Geçirgenlik 
Tenavüp - Altemation - Almaç 
Tenevvür - Eclairement - Aydmlanma 
Tenvir - Eclairage - Aydınlatma 
Tenviyei galvaniye - Galvanoplastie -

Galvanoplasti 
Terkip etmek - Compaser - Bileştir

mek 
Termodinamik - Tbermodynamique -

Termodinamik 
Tenno-elektrik müzdevice - Couple 

tbennoelectrique - Termoelektrik çilley 
Tersim - Construction - Kondurum 
Tertibat - Dispositif - Düzenek 
Teshin - Chauffage - Isıtma 

(Sonu 8 inci sayfada) 

RADYO 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif 
neşriyatı - 12.SO Plak: Türk musikıs 
halk şarkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ve 
rici haberler - 17 .30 - 18.30 İnkılib de 
ri: Halkevinden naklen. 

Akşam Neşriyatı: 18_30 Plak n 
yatı - 18.35 İngilizce ders: Azime İpek 
19.00 Türk musi1iisi ve halk şarkıları ( 
met Rıza Sesgör ve arkadaşları) - 1 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.45 
musikisi ve halk prkıları (Bay Muza 
ve arkadaşları) - 20.15 Konferans: 
zitolog Nevzat - 20.30 Saksofon solo: 
hat Esengin - 21.00 Ajans haberleri - 2 
Caz orkestrası - 21.55 - 22.00 Yarınki p 
ram ve İstiklll marşı. 

lstanhul: 

Öğle Neşriyatı : 
12.30 Plakla 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neıriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla 
musikisi - 18.45 Sozsu turk musikisi 
19.00 Konferans: Ali Kinıil Akyiız (ç 
terbiyesı) - 19.30 Beyoıılu halkevi ııo 
rit kolu tarafından bir temsil (Bir ka 
devrildi) - 19.55 Borsa haberleri - 2 
Necmeddin Rıza ve arkadaıları tarafın 
turk musikisi ve halk prkıları - 20.30 
va raporu - 20.33 Ömer Rıza tarafından 
rabça aöylev - 20.45 Bayan Muzaffer 
ler ve arkadaşları tarafından turk musi 
ve halk ıarkıları (Saat ayarı) - 21.15 O 
KESTRA: - 1 • Verdi: La forza del d 
tino, ouverture. 2 - Tschaikovsky: Ro 
ce. 3 - Bellini: Norma fantasie. 4 - Tac 
kovky: Valse. 5 - Schubert: der Wande 
- 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plakla 
lolar, opera ve operet parçaları - 22.50 • 
Son haberler ve ertesi gunün programı. 

Avrupa: 

0!-'.t:;.t<A ve OPERETLER: 12.40 Beli 
münster - 14.10 Frankfurt - 15.5 Lukse 
burg - 19.30 Budapeşte - 19.35 Biıkreı 
20 B,rlin, Frankfurt - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİveSE 
FONİK KONSERLER: 14 Stuttgart -
Kolonya - 19.30 Munih - 20 Droitvic:I 
Varıova - 20.30 Hamburg - 21 Londoo 
Regional, Milino, Praıı - 21.30 Paris -
T. T. - 22 Stokholm - 22.30 Laypziıı 
23.15 Tuluz - 24 Frankfurt, Stuttgart. 

ODA MUSİKİSİ: 15.30 Laypziıı - 16.~ 
Prag - 18.15 Laypzig - 21.15 Stuttgart -! 
21.SO Beromünater - 23 Breslav - 23.I 
Lüksemburg. 

SOLO KONSERLERİ: 13.30 Stokho~ 
- 14.10 Laypzig - 16 Roma - 18.10 Ha~ 
burg - 18.20 Konigsbcrıı - 20 Stokhol• .) 
20.25 Beromünster • 
NEFESLİ SAZLAR (Marı V .S.): 6.,ı 

Berlin ve diier alman istasyonları - J 
Haınburg, Münih - 14.15 Kolonya - 1 
Stuttgart - 19.10 Kolonya - 19.15 Prai· 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAN 
12.SO Droitvich - 19.10 Breslav - 22.3' 
KezL 
HAFİF MUZİK: 8.30 Brealav, llünillı 

Stuttprt - 10.30 Hamburg - 10.45 F~ 
furt - 12 Laypzig - 13.15 Münib - 14.I~ 
.__..._ •• .,. • • _____ ..,..."' •.&CUJu 

uı; .. : ... ı. ... ıg- 11.10 l'ı'l\mı.tı - ıo .ı:u:ru.. 
H.10 Keza, Münib - 19.15 Monte Cen 
Stuttgart - 19.40 Königsberr - 20 Breaı-1 
- 21 Münib - 22.30 Berlin, Stuttcart. 

HALK MUSİKİSİ: 8.30 Kolonya - 11.SI 
Stuttgart. 

DANS MUZtCit: 22.20 Viyana - 23 FlO" 
ranaa, Katoviç, Krakovi, Lemberg, PoznaOı 
Roma, Vilna - 23.5 Budapeıte - 23.25 Lc>O' 
don· Regional - 23.30 Paria - P.T.T. - 24 
Lükaemburg- 5.10 Droitvich. 

Yeni yolcu salonu 

ve navlun tarifesi 
lıttanbul, 27 (Telefonla) - Yeni Ytı 

lın yolcu ve navlun Ucretlerini teab" 
edecek tarife komisyonu ıubatta den' 
ticaret müdürlüğünde toplanacaktı 

Et fiatlarının ucuzlatılması kararı 

dan sonra hayvan nakliyat ücretlerin 
de tenzilat yapılacağı için komisyon 
bu aeferki toplantıaı oldukça müh · 
olacaktır. 

Bundan bafka, liman ambargo il 
retlerinde de yeniden tenzilat yapıl 
caktır. 

"Demem ki, bizim içimizden de en yüksek aer· 
wet veya töhret mertebelerine yükselenler yoktur. 
Fakat, bilmiyorum, bunlar, naaıl kolaymı bulmut
lar; naaıl kolaymı buluyorlar ? Ben, kendimi ta
mamiyle ilme vermek iatediiim için hiç bir hizbe, 
hiç bir fırkaya, hiç bir teıkilata dahil olmadım. 

Hatta Franmaaonluğa bile girmedim. Belki, au
çmn budur. 

BİR SÜRGÜN 
de Te.tibüle ~. aobk kapıama doiru gide
ceğine, gene arka arka aalona doiru yürüdü ve 
dinejinin ucuyla, yan açık kalımı kapıyı iterek 
döndü; içeriye baktı. içeride kimseler yoktu. O 
vakit kuab, ablak yüzünün, bütün gayziyle dok. 
tor Hikmete dönerek : 

Biraz auaup, doktor Hikmetin Jiizüne baktıktan 
aonra : 

''- Sakın, aiz Franmaaon olmıyaaınız; dedi (ve 
kendine mahaua o çocuk tebeaaümiyle gülÜin$İye
rek) zira, Möayö Lavaliere aizin "Jeune Turc'' ler
den olduğunuzu bana aöylemitti. ltittiiime göre 
Jeune Turc'ler umumiyetle Franmaaonmutlar. 

''- Hayır, değilim. 
"- Yazık, öyle iae. Zira, aize bir it bulmak hu

auaunda böyle bir etiketin bize çok yardam olabi
lirdi. 

Dr. Pierrot'nun bu aafderun halleri, bu aadeliği, 
bu açık yürekliği, doktor Hikmetin yüreğine izahı 
gayri kabil bir tatlılık, bir aükılnet veriyordu. Ger
çi, bu adam, ona, hiç bir teY vadetmemİf, hiç bir 
ümid vermem itti. Fakat, bundan daha büyük bir 
ıey yapmıttı; onun iztirabmı anlamıt; endiıele:-i
ni paylatmıı, ona her felaketten daha müthit olan 
yalnızlığmı unutturmuttu. 

-XXVll-

Pariae dönütünün hemen ikinci günü idi. Dok
tor Hikmet, kendiaini ziyarete gelen Arlette'e 
içinin derdini dölaneie hazırlanırken, birden biN, 
IOkak kapıamm, telqlı telqlı çalındığını duydu. 

-99-
Kapıyı açtı. Gelen e• aahibi idi. 

Doktor Hikmetin ev aahibi bir kaaabdır. Onun 
için, tavur ve hareketlerinde nezaketten eaar ara
mamalıdır. Fakat, herifin bu kapı çalıf tarzı yal
nız nezaketsizce deiil, ayni zamanda inaanm yü
reğini hoplatan, inaana korku veren bir teYdi. Bu 

tesir yüzündendir ki; doktor Hikmet, kaba ziya
retçinin ael&mma ancak mukabele etti ve ona bir 
"buyurun '" demeti bile unuttu. Fakat, onun böy
le bir teklife ihtiyacı yoktu. Etikte duran doktor 
Hikmeti, adeti göjiialerceaine içeri girdi ve elinin 
tersiyle kapınm kanadını çarparak kapadıktan 
aonra : 

"- Möayö; dedi; ziyaretimin eababmı izaha, aa
nırım ki, hiç hacet yok. Bu evin kirası iki aydan 
beri ödenmemittir. Tahkikatona göre iki aydan 
beri burada deplmitainiz... Fakat, bu heNbı te
mizlemek için mutlaka burada bulunmanız İcab 
etmezdi. Rue clea Abea ... • deki cloatlannız vaaıta
aiyle bana hakkımı aönderebilirdiniz. Zaten tatı· 

yorum, bu Lavaliire'ler timdiye kadar, bu itten 
aizi niçin haberdar etmediler ? 

Doktor Hikmet, tataladı, utandı. Hele, Arlette
in böyle bir aahneye tahid olmaımı hiç iatemiyor· 
du. Herife ı 

YAKUB KADRi 
"- Buyurunıiz, ıu odaya ... orada göriifelim; de· 

eli. 
Göaterdiii oda kendi yatak odasıydı. Ev aahibi, 

hem odaya dalıyor, hem de : 
''- Görütülecek bir teY yok. Mesele açık. Para-

mı veriniz. Akai takdirde ••. 
Doktor Hikmet, kapıyı kapayarak 

"- Akai takdirde 7 ... diye eordu. 

"- Oruı benim bileceğim feY·• 
Alacaklı hem böyle aöylüyor; hem de odanın 

içinde kendine aid olmayan eıyayı tetkik ediyor
du. Doktor Hikmet, güçlükle ititilebilen bir aeale, 
adeta yalvarır gibi : 

"- Bina, bir kaç gün daha miiaaade etmez 
misiniz ? Memleketimden para bekliyormn; dedi. 

"- Bir kaç gün ! Bu çok müphem bir feY· Bir 
ıni, iki mi, üç mü 7 Rica ederim, vazah olabm. 
Adam akılb bir mühlet tayin edin. 
"- MeHla bir hafta .... 

Herif, bıyık altmdan kurnaz kurnaz gülüyor
du ı 

"-Görüyorum ki, epeyce de etYa almıtaınız. 
Bir de aalonla, mutfağa bakabilir miyim ? 

"- Mutfaia, evet 1 Likin, aalonda misafir var. 
Ev aahibi, mutfaiı bir alıca sözüyle tetkik edip 

• 

''- Möayö; aiz bana yalan aöyledinfz; dedi. 
Zavallı doktor Hikmetin nutku tutulmuttu ı 
"- Sizi temin ederim iri, aizi temin ederim ili.--. 

diyordu ve &Tkaamı getİremiyordu. 
Kasab, aeaini daha ziyade ,ükaelterek : 

"- Sizden bütön emniyetim münaelib oldu. Bu. 
nun üzerine artık ne bir haftanıza, ne iki haftanı· 
za inanırım. Her türlü rezaletin önüne geçmek U. 
terseniz, h'.itfen, hemen timdi evimi tahliye edima 
Ye anahtan bana veriniz ! Diye baiırdı. 

Doktor Hikmet, o kadar aeraemlemitti ki, hiç 
bir itirazda bulunmadan f&Pkuım aldı, ve .....ı.. 
tarı herife uzattı. O, bu itin. bu kadar kolaylıkla 
halledileceiini tahmin etmiyordu. Kiracıamm bu 
uyaal halini görünce biraz merhamete gelir gibi 
oldu: 

"- Şöyle danlmadan bana bir ''Au revoir !" 
deyiniz. Parayı tedarik edip borcunuzu ödediğiniz 
takdirde ev, gene aizindir; dedi. Yokaa, maatteea
aüf, zati efyanızclan gayri içeride ne bulurNm 
zapdetmeie mecburum. Haydi timdi uğurlar ol· 
aun ! 

Doktor Hikmet, batmı çevirip arkasına bakma· 
dı bile. Muhakkak olarak biliyordu ki, bu borcunu 
ödemek onun için artık imkanaız bir ıeydir. Baba· 
undan gelecek para tutaa tutaa yüz elli, yüz alt· 

(Sonu uar) 



·········································-_,................................. : 

1 HAYAT ve SIHHAT ) 
- ························• 
"················································· 

Kızak ve kayak 
. Pek yakın vakte gelinceye kadar 

hızde kış isporu - eğlencesi d«:m~k 
daha doğru olur, çünkü o vakıt ıs· 
Porun adı da girmemişti - olarak 
Yalnız kızak bilinirdi. !ski ile kay

. ltıa.k isporunun bize de gelmesini 
lniihirn bir fikir terakkisi saymalı· 

J'ıdır. 
Siz de, isporculara akim 18.:ıun °· 

"'lup olrnadığı hakkında şüphe eden· 
ler arasındaysanız, kayakla kayma· 
nın fikir terakkisine delil sayılaca· 
~ ~ kı 
gı sözüme gülmeyiniz. Vakıa,.. • 

.. 2 akla olsun kayakla olsun, buz uze· 
~ ı-i_nde kayı~ eğlenmek maksadiyle, 
V htç olmazsa, kemikleri kırılmak 

tehlikesine koymak, bir bakmıdan, 
fikir terakkisinin büsbütün aksi sa· 

~ )>ıla.hilir. Eskiden de anneler çocuk· 
larınm kızakla kaymalarına razı ol

t tna.dıklarmdan çocuklar kızak kay· 
1 • • 

. tna.ya gittiklerini annelerinden gız· 
dl li tutarlardı. 

Fakat hayatta tehlikeden sakın· 
bıa.k bakımının modası çoktan geç
ti. Bütün hayatın bir mücadele ol-

~ ?uğunu şimdi herkes bil yor. O~un 
a: ~Ç~n, İnsanları hayat mücadelesme 

1Yı alıştıran İsporlar ve bu arada 
~ ltış isporlan da gittikçe yayılıyor. 

Kayakta tehlike bakımı bir ta· 
l"afa bırakılınca, iski ile kaymanın 
fikir terakkisine hizmet ettiğini ka· 
hul etmek lazımdır. Çünkü kayak, 

~ her §eyden önce, bir muvazene is· 

" J>orudur. Kayak üzerinde vücudun 
....... vazene• ·ını· teını'n etnıek irin fikir ~ &U~ q rd 

l da.ima İ§ler, daima uyanık urur. 

c; l<.ayak hareketinin acele olması be-
111 }'İn üzerinde pek güzel bir müneb

,, hihtir... fikirleri geri kalmış çocuk-

1 Fikri en iyi işleten ve en iyi kuv
::~lendiren İsveçlilerin yaptıklar~ 

ık 1. kayaktır Ancak, yelkenlı ye en ı · .. 
kayak rüzgarın hızına . gore saa.tte 

.. kilometre daha zıyade bıle, yuz ' . 
hızla indiğinden onu kullanan ıspor· 
cunun fikri herkesin daybana~ya· 

~ derecede gerilir ve u ıspora 
cagı ı· 1 1 

ı fi.kirleri pek kuvvet ı o an ar 
yanız . b' 

. . bilirler. O kadar hızla ınen ır 
prışe hl'k · d t kayaktan dütmek te ı esı. e, a· 
biidir ki, büyük olur. 

Hangi vasıta ile olur~ .olsun k~~
mak isporu akciğerler ıçın pek ıyı
dir. Kar veya buz üzerinde hava 

w k oldugw undan nefes alzaten sogu 
nıaık pek kolaylatır· Fakat nef~~ çı-
karmak İ§i, aksine olarak, guçle-
. ç·· k .. kızak yahud kayak hız· 

şır. un u . 
la kaydıkça haYanın mukavemetıy-

k 1 r Bu mukavemetden 
le arşı aşı · 

1 
. kolay nefes alır da, 

do ayı ınsan . d h 
.. 1 ··kı nefes çıkarır. N etıce e a~ 

guç u e ""dd t k 
va ciğerlerde daha uzun mu e ka· 

l b .. ]elikle ciğerler havayı sa . 
ır ve oy · · d. k' 
lamağa alışırlar. Onun l ı?ı1:1 .ır ı 
ka ak isporu, akciğer er~ ıyı ter-

b
. ym d n güzel bir nefes ısporu o-
ıye e e , .. k .. 1 d w 

lur. Akciğerlerin mum un o u~ 

k d büyük bir kısmının hava ıle a ar .. . 
dolu bulunmasmın sağ~ık uz~~ın.e 
ne kadar faydası oldugunu bılırsı· 

niz. 
Kaymak isporunu erkekler ve 

fikirlerinin gerilmesinden korkmamak· 

la beraber vücudlarmın da dayanıklığı
na güvenebilen bayanlar yapabilirler. 

Ancak yaş meselesini göz önüne ge

tirmek lazımdır. Kış mevsimleri u· 
.. memleketlerde herkes zun suren 

çocukluğundan beri kaymağa alış· 

\ır·o p<::ı! ' L 
l 

t'h' ıu .1 
OZU' t e. 

.ı~ 

1 
Yazan: H. Lechenperg -25- Çeviren: Kerim Biikey 

Son 1935 temmuzunda yapılan şampiyonalarda 
Üç Amerika §ampiyonluğu unvanını kaybetti. On 
yedi yatında olan Ralph Flanagan bir milde ve se
kiz yÜz seksen yardada kendisini geçti. Gene on 
dokuz yaşındaki Johnny Macionesa de dört yÜz 
kırk yardada geçildi. 
Şu halde görülüyor ki Bugün Amerikan yüzıne 

sporu rekabet yoksuzluğu altında inlemiyor . 
Gelecek olimpiyadlarda Amerikan yüzücüleriy. 

le Japonların arasında bir mukayese yapmak en
teresan olduğu için, en ehemiyetli mesafelerde en 
yüksek kabiliyetleri aşağıda bir cedvelde gösteri
yoruz. Ve kurbalamada, kısa ve orta mesafeler 
hariç (bunlarda Cardonnet Fransa, Rademacher 
ve Schwarz Almanya dünya rekorlarını tutuyor
lar). Diğer mesafelerde hiç mevzuubahis olmayan 
Avrupalıları nazarı itibare almıyoruz. 

Bunlar yüksek kabiliyetler. Ve bir düzüne A
merikan yiizücüsünün arkasında, buı;~in bu kabi
liyette olan ve yahud geçmiş bulunan, i>ir çok, dü
ziinelerle başka yüzücüler var, daha yarın yahud 
öbür gün bu rekorlara yetişecek ve geçecek on al
tı on yedi yaşında gençler var. 

Yüzücüler yığını koskocaman. 
Yığın, hazine, Amerikan yÜzme sporunun, A

merikan hafif atletizminin bahtı ve Amerikan te

nisinin bahıtsızlığı. 

Tenis 

Bir l{ugby Maçının heyecanlı anları 

2 - Tilden trupu bilhas&a halkın batka türlü 
temiz ve güzel bir tenis turnuvası görmiyecek ol
duğu küçük şehirlerde, tenis sporuna karşı alakayı 
uyanık tutmaktadır. Böylece bu trup, bir köycük
te mışıldayan bazı tenis kabiliyetlerini doğrudan 
doğruya ve bilvesile uyandırmakta ve hiç olmaz
sa antrenmana teşvik etmektedir. 

Dava şudur : TiJden trupu günden güne amatör 
tenisciliğine bir rakib halini almıyor mu ? Yetişe
cek, ilerliyecek genç kabiliyetleri bir kaç bin dolar 
mukabili beri tarafa çekmesinden endişe edile. 
mz mi ? Eninde sonunda bütün amatörcülük için 
bile tehlike teşkil etmesinden korkulamaz mı ? 
Amerika tenis birliği reisi Mr. Hali bu suale "ha
yır'' cevabını veriyor. 

~.4 lar yahud çocuk olmayanlar, kayak 

; isporu yapamazlar. Fikirleri açıl· 
lnağa müsaid olanlar için de kayak 

~ isporu iyi b.ir fikir terbiyesi demek 

... olur. 

tığından yaş ilerledikten sonra d~ 
kaymağa devam edebilir Halbukı 
Anadoluda kış uzun sürmez. Kayak 

isporu da bize yeni gelmiştir. Bu is

pora alışkınlık şimal memleketlerin

deki kadar yerleşememiştir. Onun 

için fudbolcuların tekaüd sayıldık
ları yaşta - bu yaşın ne vakit ge· 
]ip çattığını isporcular iyi bilirler -

kayak isporundan da korunmak ih

tiyatlı olur. 

Amerikada da, bütün öteki memleketlerde ol
duğu gibi eskiden beri daima profesyonel tenis o
yuncuları mevcuddu : Amatörlere tenis öğreten 
antrenörler. Bu antrenörler aralarmda her mem
lekette olduğu gibi Amerikada da tenis turnuva
ları tertib ederlerdi. Ancak, Amerika tenis profes
yonalizmi, onu bugüne kadar dünya tenisini mÜ· 

him bir rüknü haline sokan en kati inkişafa, şim
diye kadar yetişmiş kadın tenis oyuncularının en 
büyüğü olan Suzanne Lenglenin elli bin dolarlık 
bir Amerikan teklifini kabul edib profesyonel ol
ması ve atlantik denizini aşıb Amerikaya varma

siyle hasıl olmu§tur. 

Reis 
Mr. Hallin bürosunda oturuyorum. 
Mr. Hali W all-Street mahallesi bankerlerinden 

biri. Geni§ ticarethanesinin odalarında muhasebe
ciler çalışıyor, ayak itleri gören çocuklar dolaşı

yor, harici ve dahili telefonlar itliyor. Telgraflar 
ve kambiyo Jiateleri uçufuyol'. Her ıey Amerikan
ca, W ali Streetin kendine mahsus. 

Kızakta oturduğu yerde, yahud 

bazı memleketlerde olduğu g~bi yat· 

tığı yerde kayıldığı için muvazene
yi temin daha ko]aydll'. Bundan 

dolayı fikir kayaktaki kadar seril
Bu 1926 da oldu. 

j)I tnez ve ondaki kadar §İddetle İ§· 

.ı~ lemez. Hele at koşulan kızaklarda 
·~ tnuvaz nevı e ın ı~ı yalnız aLlaı'l 
r~ \:u1lanan kimsenin fikrine bırakıl-

Kayak isporuna lazım olan elbi

seye geııı.. .. ;:., unu dıı bu isporun mo· 
dasını çıliaran ar iyi teabit etmitler-

1927 de birleşik hükii.metler profesyonel tenis 

birliği kuruldu, 1928 de Çek Kozeluh Amerikaya 

geldi ve Amerikanın en iyi profesyonel tenis oyun
---- t..-•-·-·- -- _ _ı...:.,,.1_ L.;_ --.ı.ı. ıı • ...l;...L. );' 

tzheimi de yenmiş olan sabık Davis kupası oyun· 

Mr. Hallin kendisi, aşağı yukan ellilik, orta boy

lu, oldukça tıknaz, gözlüklü. Başında saç kalma

mış. Hulasa, topyekun bıraktığı intiba.a nazaran 
.JlllV~ ~,4HtQn. oapna dikkat eden gayet te
miz bir Amerikan bankeri. 

lııf dığından, kızaktaki yolculara an-

.3o ca.k kaymanın keyfini duymak ka· 
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a~. Halkevi komite ôzahğı 
z~ 

üC 
la 

. . 
seçımı 

Halkevi Başkanlığından : 
İki ~ıllık intibah müdde~ler~. bit~ 

bulmakta olan halkevi komıte uyelerı 
intihabları aşağıda yazılı günle~de ya· 
Pılacak:tır Her subeye mensub uye ar· 
kadaşlar~m şubelerinin ~ntihab gün • 
!erinde saat 18 de halkevınde bulun· 

r?laları rica olunur· 
1 - Şubat. salı köycülük v~ ar . 
2 - Şubat. çarşamba gösterıt ve kı-

tabsaray 
3 - Şubat. perşembe sosyal yardım 

\1e halk derhaneleri d b" 
4 - Şubat. cuma dil tarih ve e e ı· 

l'at 
5 - Şubat - cumartesi müze 

6 - Şubat - pazartesi spor.· 

dir. 
G. A. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi her sene olduğu gibi bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki zayıf 
ve kimsesiz (585) çocuğa her gün et· 
li sıcak öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocuğun bir günlük yemeği 
ekmeği ile beraber beş kuruş tutmak
tadır. Her vatandaş Kuruma beş ku
ruş yardım etmek suretiyle. yoksul 
bir yavruya kan ve can ve~ış olur. 

Kurumun dükkan ve ınagazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruş at
mak suretiyle yapılacak yardım da 
bu güzel maksadı temin eder. 

cularında Richardsa karşı oynadı. . 
Tilden Trupu 

1931 de Tilden profesyonel oyuncular arasına 

katıldı ve kendisine, Suzanne Lenglene ancak kia
men müyesser olan §eY nasib oldu : Profesyonel 
tenis umumi alakanın ön safına geçmişti. Vines, 
Lott, Hunter ve saire gibi meşhur amatörler de 
Tilden ile birleıtiler. Böylece, ihtiyarlamağa bat· 
lam.akla beraber hala fevkalade tenia oynayan bu 
üstadın riyasetinde memleketi ve yazın da Avru· 
payı dolaşan bir Tilden trupu meydana çıktı. 

Tilden trupu üzerine oldukça fena sözler söy
lendi ve bilhassa elde edilen neticelerin haklı ve 
doğru olup olmadığı hakkında şüphe uyandı. Bu 
mevzuları ince eleyib sık dokumak bu kitabın çer
çevesi içine girmez. Burada sadece iki nokta tes

bit edilecektir : 
1 - Profesyonel tenis Amerikan tenis hayatınm 

ve hatta bundan daha fazla olarak, Amerikan u
mumi spor hayatının artık ihmal ve inkar edilme
yen mühim bir cüzünü tetkil etmektedir. 

yamak istedi; fakat karanlıkta sağlam 
bir yer bulamadı. 

Bizler Avrupada Mr. Halli büyük Tildenin mü
ebbed muarızı, Tildeni sayılmıyacak kadar çok de
fa Diskalifiye eden ve tekrar onu oynatan, Tıi.J
denden dünyada her hangi bir kimseden daha faz• 
la nefret eden ve, eline fırsat düştükçe her zaman 
aleyhinde bulunan adam olarak t{Lllırız. 

Mr. Hali bir daha tekrarlıyOJ' : 
''Hayır, korkmuyoruz." 
Ve sonra da para kazanmak isteyenlerin canla

n isterse profesyonel olmalarmı, ve profesyonel
lerle amatörlerin adam akıllı ayrılmasrnm ıu veya 
bu büyük oyuncuyu tutmağa uğraşmaktan daha 
faydalı olacağını izah ediyor. 

Ve ilave ediyor : Amerikada amatör nizamna
mesini bilhassa bunmı için bu kadar dikkatle tat
bik ediyoruz. Biliyorsunuz ki İngilizler amatörle
rin tenis filimleri çevirmeai için beynelmilel mü. 
sade almak istediler. Gene biliyorsunuz ki biz A
merikalılar reddettik. 

"Filim ile başlar, Arkadan amatörler kritik 
yazmak isterler. Bunun sonu gelir mi ?" 

Bunlar Mr. Hallin anlattıkları. 

(Sonu uar) 

ca içinde bir kutu kibrit ve bir mum 
buldu. 

KESİK BASLAR 
Yazan: Edgar Wallace !/ 

Çalılar arasında bulunması lazım o
lan taşları aradı. Kulenin orta tarafın
daki honi gibi çöküntünün ağzına ka
dar geldi ve çalılara tutunarak aya
ğiyle etrafı yoklarken çalı kökünden 
çıkınca zavallı, yeni bir boşlukta, yerin 
dibine doğru, dik bir yokuştan yuvar
landığını his etti! 

fakat her teşebbüsünde yumuŞ:ak top
rak kayıyor ve tekrar bulunduğu yere 
yuvarlanıyordu. 

İskarpinlerinden birinin ayağından 
çıkmış olduğnuu gördü, el yordamı ile 
onu toprağa gömülmüş buldu. İskar
pininin topraklarını döktü, çorabları
nı temizledi ve giydi; yere oturup ne 
yapacağını düşünmeğe başladı. Gün
düz oluncaya kadar burada beklemek 
ve talie boyun eğip güneş çıkınca bir 
çare aramak üzere susmaktan başka ça
resi olmadtğma nihayet kanaat getir
di. 

Adelin daha sonra öğrendiği gibi bu 
keşif bir mucize eseri değildi. Fakat 
o sırada ıcızcağız öyle bir halde ili ki o
nu, içinden ettiği duaları kabul eden 
allahın göndermiş olduğuna inandı. 

Ve titreyen elleriyle kibriti çakıp fe· 
neri yaktı. Mumu hiç kullanılmamıştı. 
Önce hafif bir ışık verdi, sonra yağı e
riyince fitil meydana çıkarak fener de 
etrafı oldukça aydınlattı. 

~ 43 

. Oracığa düşüp kendinden geçn:e~ 
Üzere iken bir el sırtındaki ııelerını 
~ekti, aldı. Bağ arkasında idi, ve tek 
Çare ölmek veya kendini müdafaa et· 
lllektı. 

/\del birdenbire geri döndü. Bağ ho
lllurdanarak pelerini yırtıyordu. Adel 
to .. 1 . · alacag· ı sıra· ye verı kaldırıp nışan .. 
da ınaymun da üzerine sıçramak ıçın 
ÇÖtneliyordu. Fakat kurşun daha e~el 
namludan cıktı. Hayvan, acı acı bagı· 
ta k ~ k lini vurulan ra yere yuvarlanır en e 
Ontuzuna götürdü. Fakat heme~ gene 
ayağa kalktı Ve gözlerini Adelın goz-
1 · · - bas eri içine dikip geri geri gıtrnege ' -
ladı. 
.. .Adel ne yapmalı idi? maymun hera~n 
Uzerine atılabilirdi. Adel kuleye b • 
t d. ı Jak Kneb-
1· .Ah oraya çıkabilsey 1 d. 

ld - rner ·"0rtun orada bırakmış o ugu 

"en akhna geldi. . . özden 
lVIaymunun hareketlerını . g 

kaçırmıyarak kuleye doğru ~ır klaç ~
d _. . 1· ·ıe çırnen erın 
ıın attı. Yere egılıp e 1 1 • e: 

arasını yokladı. Merdive~n taht~sı . 
line tesadüf etti. Adel hafif rnerdıvenı 
kaldırıp derhal dıvara dayadı. d 
Bağ hala olduğu yerde, homur an~

.. ·· n kuvV'etı· 

. bir anda merdivenin tepe· 
nı toplayıp d n üstüne çıktı ve 
sine ve oradan ıvarı . -

d
. . de hemen çektı. Bag yavaş 

mer ıvenı B" 
ava kuleye yaklaşıyordu. ıraz son-

y ş dibine yanaşarak tırmanmak 
ra dıvarın fetti Dıvarcla 
. . b gayret sar · 
ıçın oşuna utunabileceği hiç bir çı-
mayrnunun t merdiveni dıvarın 
kmtı yoktu. Adel'. 'k n Bağ hiddetle 
iç tarafma yerleştırrı c 
homurdandığını işitiyordu~zun zarnan 

Orangutanla genç kız, B ~ çekilip 
biribirine baktılar. Sonbr~ b~;ün gitti· 

. . Ad 1 maymunun us 
gıttı. e • . kadar arkasın· 
""ine emniyet edınceye hl'k . 
o V "hayet bu te ı enın 
dan baktı. e nı w anlayınca 
büsbütün zail oldugun~ . 

. . karı almak ıstedı. Fakat 
merdıvenı yu Ad 1 biitün kuvve-
bir yere takılmıştı. e ' w . 
. ·ı merdiveni kendine dogru çektı, 

tı l e . k 1 ld -
k 

. ktı· Merdıven ta ı mış o u 
çe tı çe ···· Ad 1 - ' d birdenbire kurtulunca e 
gu yer en b" 1. d 

esini kaybedince ır e ı ı-
de muvazen . d 

d dl. g" er eli ınerdıvende, hava a 
var a, 1 1 k 

ld S
onra kaya yuvar ana, so u 

ka ı, ve ' . . f d 
~ k dini kulenın ıç tara ın a soluga, en 

b ld Yere oturmuş, etrafa bakınıyor 
u u. k.. essizliğindeki korkutucu 

Vl: xncv un s .b. 
··ımekten katılacak gı ı o-hal ımasa gu . d 

<l Kalktı merdivenı dıvara a-
luyvr u. • 

xxxv111 

Mağaradaki kemikler 
Ad 1 hiç durmadan yuvarlanıyor, 

daha aşağılara doğru inip giderken bir 
eli ile de yumuşak toprağa tutunmağa 
çabalıyor ve ötekindeki rovelveri de 
sımsıkı tutuyordu. Bir defa ayağı siv· 
ri bir taşa çarptı ve kızcağız, duyduğu 
acıdan bayılacak ~ibi oldu. Böyle ne
reye k2dar yuvarlanıp kayacağını dü· 
şünmek bile istemiyordu. Nihayet düz 
bir yere gelip karşıdaki dıvara başını 
çarpıp duruncaya kadar sonsuz zaman· 
lar geçmiş olduğunu sandı . 

Fakat bütün bu yuvarlanış birkaç sa
niye clevam etmişti. Adel, sert kaya ze· 
minde bir müddet sırt üstü yattı. Son
ra, kalktı ve acıdan yüzünü buruştura· 
rak yaralı ayağını muayene etti, bir 
tarafının kırılmış olup olmadığını an
lamak için vücudunu yokladı. Yalnız 
ayağının bileği oldukça sıyrılmıştı. 

Başnı kaldırıp baktı, bir yıldız görünce 
düştüğü deliğin altında bulunduguı;ıu 
anladı. Tekrar yukarı !ijılı:mağa çalıştı, 

O zamıın, rovelverini hala elinde tut
makta olduğunu görüp gülümsedi ve 
tozunu toprağını silkerek onu belinde
ki kayışa soktu. 

Bağ'm iki gün evel, kuleden zuhur 
etmiş olmasındaki esrar anlaşılıyordu. 
Maymun, her halde, bu mağarada sak
lanmıştı. Fakat bu mağara nerelere ka
dar gidiyordu? Sağına soluna bakıp 
bir şey göremedi. Kalktı, büyük bir 
dikkatle, etrafı yoklayarak adım adım 
yürtimeğe başladı. Eli bir direğe tesa
düf etti. Adel hemen elini çekti: di
rek ıslaktı ve kaygandı. 

Bu esnada, kendisi için büyük bir e
hemiyeti olacak bir keşifte bulunuver
di. Dıvarx yoklayarak ilerlerken, insan 
eli ile yapılmış olması laznn gelen bir 
deliğe girdi. Ve gene aynı ~ekilde et
rafı araştırırken pek iyi bildiği bir şey 
eline ilişti. Kalbi sevinçten çarpmağa 
başladı. Eline ilişen şey bir cam fener
di. Adel fenerin küçük kapısını açın-

Adel bulunduğu yeri tetkik etti: 
dar bir geçidde idi. Tavandan yere 
doğru sayısız stalaktitler sallanıyordu. 
Düşmüş olduğu yerde toprak kuru i
di, fakat daha ileride nemleniyor ve 
kayalar arasına tabiatin oymuş olduğu 
bir yataktan ince bir su akıp gidiyor
du. Geçid, biraz ileride genişliyor ve 
stalaktitler de çoğalıyordu. Galerinin 
iki tarafında insan eli ile yapılmış ol
maları çok muhtemel bir takım delik
ler vardı. Bunlara, fenerin ışığında ba
kılınca, tabiatin inanılmaz derecede 
güzel oymaları ile süslenmi§ı oldukla· 
rı görünüyordu. Mağara gittikçe ge· 
nişliyordu. Ve nihayet genç kız ken
dini büyük bir odada buldu. 

Yere acaib bir takım beyaz baston· 
cuklar serpilmişti. Bunlardan her boy
da, her şekilde binlerce vardı. Üzerle
rine fener tutulunca l;>eyazhklarx ze
mini teşkil eden kayanın esmerliği ile 
tuhaf bir tez:ad husule getiriyordu. A
del eğildi, bunlardan birini aldı ve 
korkudan bağırarak elinden attı. Bun-

Odamın içinde seyahat 
Mevsim, mukavemetinize ve ken· 

dinzi korumak hususundaki bütün 
gayretlerinize rağrm:n, sizi ba• an 
tutup odanıza hapsediyor: Bir nezle 
bu havalarda tehlikeli olabilir. 

Fakat sokağa çıkmağa, işinize 
gitmeğe, tanıdıklarınızla goruşme• 
ğe, kısaca günlük hayatınızın itiyad· 
ları dairesinde yaşamağa muhtaçsı • 
nız. Ne yapacaksınız ? 

Vaziyeti sükunetle karşılamaktan 
ba§ka çareniz yoktur. Odanızın dört 
duvarı içinde, ıhlamur içip, aspirin 
alırken, pençereleriniz sizi itiyadla· 
nmza az çok yakın tutan vasıtalar· 
dır. Sokağa bakınız : 

Alem gene ol alem, devran gene 
ol devran! 

Çocuklar gülüşe itişe mektebleri • 
ne gidiyor; kadınlar, her zaman.kin· 
den süslü, mantolanna bürünerek 
yüksek ökçeleri üzerinde $ekiyor; 
dairelerine geç kalmış erkekler, te • 
li§h ve gamlı koıuyor. Kar§ıki apar• 
tımanda hizmetçi kız gene her gün. 
kü i!inin başında~ halılar pençere· 
den silkitdikten aonra biraz a§ağı 

kapıda görünüp bakkalın çırağı ile 
ıakalaşıyor. Ekmekçi, koltuğunun 
altına kadar yerlettirdiği koca bir 
ehramla girip kaybolduğu apat"tı
mandan biraz sonra elleri hO§ çıkıp 
zayıf atını aürüp bir ba§ka evin ö.. 
nünde gene aynı vazifeyi görüyor. 
Bir otomobil yandaki köşeyi dönüp 
kaybolurken bir başkası homurda· 
narak geçiyor. 

itinizi, arkadaşlarınızı, şehrin 
meydanlarını, otobüslerin bot veya 
tıklım tıklım haJlerini, sinema kapı
larını, dükkanlarda ahı verit eden• 
]eri, gocuğuna bürünüp arabalara yol 
gösteren intizam memurlarını~ her 
gün dikkat bile etmediğiniz bütün 
bunlan düşünebilirsiniz. 

Şu gelen genç Jazla öbür taraftan 

ilerliyen delikanlının kar§ılattıkları 

zaman neden yüzleri kızardı? lıto 
bütün bir macera batlangıcı ! 
Yukarı katı, a§ağı katı dinleyinizı 

Bir apartımanda kömür kırılıyor. E· 
viıı içinde kömür kırılır mı? Kırılır. 

Alt katta bir çocuk ağhyor: Zavallı 

yavrucuk; ıatırabı acaba nedir? Bir 
radyo bir tango çalıyor. Bu saatte? 

Küçükler mekteblerinden, me
murlar dairelerinden dönüyor : Öğle 
vakti olmut!. .. Sofra baılarım tasa.v• 

vur edebilirainiz. Nezleli iken yeme• 
ğin hiç tadı yok: Biraz çorba, ı.ıcak 
bir ıey ki.fi ..• 

Şimdi kitablarmızm batına döne • 
bilirsiniz; geçen hafta alıpta henü2 
sayfalarım açamadığınız k.itablarıru
zm başma ..... 

Ancak, yazılarınızı unutabilir mi• 
ıiniz ? 

Kaleminizi ve kağıdınızı alıp he
men masanızın baıma geçiniz: o. 
kurlannıza arzedeceğiniz fikirleri· 
niz de §&Yed böyle nezleli değil 
ise ... - N. Baydar 

lzmirde ya%ı kurslar1 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizdeki ilk 

okul öğretmenleri için açılan yazı kur· 
su nihayetlenmiştir. Bu kurslardan el
de edilen neticeler çok kıymetlidir. 
Öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini 
artırmak için hu kabil mesleği kursla
ra devam ettirilecektir. 

lar insan kemikleri idi. 

Adel, titreye titreye bu mağarayı a
deta koşarak geçti. Şimdi mağara da· 
ralıyor, birinci kısımdaki manzarayı 

alıyordu. Yeni bir girintiye dah:ı tesa
düf eden Adel burada da bir fenerin, 
ve fenerin içinde mum ve kibrit buldu. 
Bunları buraya kim koymuştu? ilk 

keşfini bir mucize saymtş olduğu için 
,bu sual zihnini hiç işgal etmemişti. 

Fakat bu yeni fener onu hayretlere dü
şürdü. Sanki acele bir lüzum halinde 
kullanmak maksadiyle bunları buraya 

koymuş olan kimdi? demek ki burada 

yaşayan biri vardı. Genç kız bu ihtima
li akla getirince bütün vücudünün ür· 
perdiğini hissetti. 

Adel, galerinin bir metrosunu tetkik 
ederek - ikinci fener kol una asılmış • 
ilerliyordu. Bir yeı·de yolunu dar bir 
ı;u mecrası kesti. Adel bunun üzerin
den atlıyarak yoluna devam etti. Bir 
başka tarafta genişçe bir göle, daha 
doğrusu birikinti gördü. Bunu da içine 
girip geçerken su ayak bileklerine ka
dar geldi. Şimdi toprak altı geçidi bel· 
1i belirsiz sağa kıvrılıyordu. Adel va
kıt vakıt durup etrafı dinliyor, hem Ü· 

mid ve hem de korku içinde, bir insan 
sesi işitmeği bekliyordu. Galerinin ta
vam alçalıyordu. Tavandaki stalaktit· 
ler kırılmıştı. Belli ki bunları, başına 
değmesin diye, orada yaşayan adam 
- veya adamlar - kırmıştı. 

(Sonu var) 



-·-
AVUKATLIK KANUNU LAYiHASI MVNASEBETILE 

Avukatla müvekkili 
arasındaki münasebetler 
• 

Avukat; müvekkilinin müdafii, hamisidir, 
bütün zamanını ona verir 

-3-
Avukat ihtilafların halline ve aynı 

zamanda hukukun devamlı inkişafına 
yardım eder. Üniversite tahsili bu va
zifenin layikiyle ifasına kifayet etmez. 
Hukukun hayata tatbiki staj devresin
de öğrenilir. Stajın hem mahkeme ve 
hem de avukat yanında ifası adli me
kanizmanın her safhası hakkında ma
ICımat edinmeğe yarar. Bundan başka 
müşterek bir stajın mevcudiyeti ha
kimi müddeiumumi veya avukatın ay
nı zihniyetin tesiri altında yetişmele
rini temin eder. Staj faslı bu mülaha
zalar altında kaleme alınmıştır. Avu
kat hakimin mesai ortağıdır. Bu iti
barla kanunun avukata tanıdığı imti
yaz, adalete arzedilen ihtilaflarda şah
ıi kanaatinin tam bir istiklal ile ifade 
edilmesini ve müvekkiline karşı her 
nevı menfaat bağlılığından azade kal
ma .. ını icab ettirir. 

·Mesleki vazifelerden bir çoklarının 
ifası ekseıiya avukattan başka bir tah-
11ın vücudunu istilzam eder. O da ha
kim, müvekkil veya meslekdaşıdır. A
vukatın umumi mahiyetteki vazifeleri 
üçüncü bir şahısla her hangi bir mü
nasebetten müstakil olarak derpiş e
dilenlerdir. Bunların ana prensipleri 
projenin 22, 24, 30/ 1 inci maddelerinde 
toplanmıştır. Bu nevi vazifeler esa
sını bilhassa şeref ve liyakat hislerin
den alır. 

Avukat mesleğinin icrası sırasında 

başkalarının hareketleri hakkında mü
talea beyan edecek vaziyetlerde bulu
nur. Bu mütaleanın ciddiyetle telikki 
edilebilmesi kendi hususi hayatında i
tina göstermesine bağlıdır· Bu sebeble 
olur olmaz işlerde adli takibata maruz 
kalmaktan, dütkün itiyatlara kapıl
maktan, itidal ve mülayemet, istika
met, iffet ve hüsnüniyetten ayrılmak
tan içtinab .zarureti vardır. Hele hi!eli 
hareket ve muamelelerden sakınmak 

onun C'n büyük kaygısı olmalıdır. A
dalete hizmet etmek vazifesiyle mü
kellef olan avukatın onu yanlış yola 
&evketmeye saik olan hareketi mesleki 
liuçun en ağırını tefkil eder. Genç avu
katın bu hususlarda daha haaaas dav
ranması zaruridir. Kemale erişmekte 
iatical için feref ve ne.zahetin müsaa
de etmediği vasıtalara haf vurmaktan
sa mcalekten feragat çok daha hayır
lıdır. Aksi takdirde derhal elde eJile
bilen geçiçi menfaatler phsi itibarını 
hiçe indirir. 
Uyihanın 43 üncü maddesi aı·ukat

ları it celbi hususunda teşebbüsatta 
bulunmaktan, ga.zetelerc reklam mahi
yetinde ilan vermekten men ctHıi,tir. 
llan, sirküler ve flhsi ıitayifler mes
leğin ciddiyetine halel getirir. Müte
kabil anlaşma ve tavsiyeler, haysiyet
Jiken pazarlıklarla aatın alınan mü.za
beretler de aynı mahiyettedir. 

Her avukat levhaya kaydı tarihin
den itibaren üç ay içinde münasip bir 
yerde bir büro edinmcğe mecburdur. 
(Madde: 32) Reıımi daire avukatları 
hariçte it deruhte edememeleri dola
yısiyle ya.zihane açmak mecburiyetin
de değildirler. Avukat münasip bir 
kabine edinmekle mensup olduğu mca
leği orada layikiyle temsil etmeğe gay
ret etmiş olacaktır. Böylece mevkiini 
daha iyi muhafaza ve işlerini daha 
muntazam bir halde tedvir eder. Büro
nun evsafını tayin baroya aiddir. An
cak dahili tertibatta ticari bir büroyu 
andıracak teferruattan içtinap .zarure
ti vardır. Eaaaen avukat baroda kayxd
lı olan bürosundan gayrı her hangi bir 
mahalde, mahkeme salonlarında veya 
adliye binasında istişarede bulunmak
tan men edilmiştir. Avukatın işe taal
luk eden her hangi bir sebeble ne mü
vekkilinin ve ne de davadaki hasmın 
nezdine gitmesi tavsiyeye pyan değil; 
dir. 
Avukatın müvekkiline karşı olan va

zifeleri 30 uncu maddenin 1 inci fıkra
sında ihtimam ve sadakatle tavsif edil
miştir. Çünkü o, müvekkilinin müdafii 
ve hamisidir; mesaisini ve zamaiıını o
na hasretmeğe borçludur. Fakat bu i
ki esaslı vaafın tatbikinde doğruluk, 

şeref, istiklil ve itidalin icablarını u
nutmıyacaktxr. Doğruluk, müvekkili
nin kendisine teklif edeceği dava ve 
vasıtalardan hak ve hakikata uygun ol
mıyanını reddetmeyi icab ettirir. O
nun şerefi, müşterisiyle her türlü men
faat ve hatta hislerindeki iştiraki ha
riç kılan mutlak bir istiklali istil.zam 
eder. latiklil avukatın işe hakim olma
sını, davayı adilete uygun bulduğu ge
kilde idare etmesini ve bu hususlarda 
müvekkilin nüfu.zundan azade kalma
sını lüzumlu kılar. İtidal ise onu, mü
vekkilinin haksız töhmetlerini, gare.z
kir ruhunu benimsemekten tevakkiye 
sevk eder. 

Bir tarafdan müvekkilin itimadına 
öte yandan avukatın kanaa!).armdaki 

istiklale dayanan bu münasebete her 
iki tarafın da kendi arzularına göre ni
hayet verebilmeleri ne kadar zaruri ise 
bu feragatin gerek müvekkil ve gerek 
avukata zarar verecek şekilde olmama
sı o derece adilane olur. 30 ncu madde
nin ikinci bendiyle 133 üncü maddenin 
sebebi vaz'ı budur. Avukat kendisine 
teklif olunan işi hiç bir sebeb beyanına 
mecbur olmaksızın red edebilir. Bu 
takdirde keyfiyeti gecikmeden mü
vekkil~ bildirmeğe mecburdur. Uo:.0 bru
luk prensibinin bu hususta da rehber 
ittihaz edilmesi tabiidir. Avukat, m::s· 
lcğini icraya başladığı andan ıtı' ıarcn 
kendisini meslek ihtiyaçları ıçi:l ara
yanlara vakfetmiş deme ·tir. K.!nci isi
ni :n1ihab etmek suretiyle ona hi:rn":t 
gösteren kimseyi sebebsiz olardk rcJ. 
dttmesi mesleki bir kusur o ınıa~d da 
muahazaya mahal verme} en b, h,Hı; · 

ket sayılmaz. 
Av.>katın kendisine yapılan t•klıfı 

hangi hallerde red etmekıe miıkellef 
olduğu 27 inci maddede gösterilmiştir. 
Avukatın yolsuz veya haksız gordiığü 
davaları deruhte etmemesi yalnız ka
nunun vaz ettiği bir mecburiyet değil 
fakat aynı zamanda doğruluğun ve 
müvekkiline karşı olan sadakatin de 
bir neticesidir. Yemini kabul etmiş o
lan memleketlerde avukat, kalben ve 
vicdanen doğruluğuna kani olmadıgı 
hiç bir davayı müdafaa etmiyeecgine 
ve onun hakkında istişarede bulunmı
yacağına andiçer. Avukatlar, daima ve 
her işte leh ve aleyhte müdafaaya ama
de gösteren yanlış telakkiye karşı koy
mak için iş intihabında büy ük bir iti
na gösterilmesi lazımdır. Şu kadar ki 
davanın kazanılıp kazanılmaması bu 
ilk tetkikle alakadar değildir. Çünkü 
adli hakikatte riyazi hakikatte olan va
sıfları aramamak lazımdır. Kaldı ki, 
mesele hiç bir zaman avukat önünde 
mahkeme huzurunda olduğu şekilde 
mütekabil iddia ve müdafaalarla ay
dınlanama.z. 

Avukatlık hakkında yeni bir eser 
yazmıt olan bir müellif davilardaki 
tereddüdü şöyle ifade eder: "Riyazi 
doğruluk, kendiliğinden, reddedılmi
yecek kıyaslara dayanır ve bu suretle 
zekanın ıartaız ve kayıdsız kendi tara
fına geçmesiyle neticelenir. Dava itle
rinde ise aksine olarak, tereddüd kaçı
nılmaz bir ıeydir; katiyetıizlik nor
maldir. Ve şüphe kendini gösterir. Hu
kukta olsun cezada olsun vakıaların 
birbirine girift olmadığı hiç bir dava 
yoktur ..... Bizler mutlak ve evelden ha
zırlanmış bir hakikatm iddiacı dellal· 
ları değiliz. Mahkeme salonunda işğal 
ettiğimi.z yer ne peyke ne de kürsü
dür. Orası, biz vicdanlı san'atkarların 
bu kara ve bir örnek elbiseyi giyerek 
ateşle ve sadelikle her gün çalı~mağa 
ve bir müddet sonra adli hakikatx ku
racak olan parçaları iıleyip ha.zırlama
ya geldiğimi.z müteva.zi bir tezgahtır." 
Şu halde 27 inci maddenin yolsuz veya 
haksız görülen işlerin reddi mecburi • 
yetine mütedair olan fıkranın ne su
retle tatbik edileceği hakkında bir su
al varit olabilir. Kanaatimizce ceza ve 
hukuk davalarını, bu bakımdan ayrı 
ayrı tetkik .zarureti vardır. Hukuk me
vaddında avukat kendisine yapılan bir 
teklifi kabul edip edemiyeceğini tak
dir için işin maddi ve hukuki cihetleri
ni tetkik eder. Maddi cepheden imkan 
görmediği veya ahlaki vasfından şüp
he ettiği işleri derhal reddetmekle mü
kellef tir. Aksi takdirde vicdanının se
sini dinlememiş olur. Hukuki mesele
lerin şüpheyi tevlit ettiği hallerde iç
tihadların sonsuz tenevvüleri işin de
ruhtesini mümkün kılar. Ceza işlerin
de prensip ayrıdır. Çünkü maznunla
rın müdafaasında cemiyetin de menfa
ati vardır ve her müdafaa bizzarur ah
lakidir. Burada avukat efkarı umumi
yeden ziyade kendi vicqanına tabi o
lur. Davanın deruhtesinde müvekkilin 
phsiyeti haizi tesir değildir. İtibara 
~yan olmıyan bir kimsenin müdafaa 
edilecek haklı bir davası olabilir. Şu 
kadar ki avukat, müvekkilinin kendisi
ne telkin etmek istediği müdafaa tar
zını kabul etmediği takdirde bundan 
imtina zarureti belirir. Fakat projenin 
teıbit etmiş olduğu müeyyidelerden 
de sarfınazar bir davayı haksızlığa ve
ya ahlaka mügayeretine rağmen mün
hasıran temin edeceği menfaat için ka
bul acınacak bir .zaaftır. Avukat kendi
sinin katiyetle kani bulunmadığı bir 
husus hakkında müvekkiline teminat 
vermekten ihtiraz etmelidir. Çünkü 
yanlış tahminler hem kendisi ve hem 
de adalet cihazı aleyhine kaydolunan 
birer vakıa olarak tecelli eder. 

27 inci maddenin 2 inci fıkrası avu
katı evelce kabul etmiş olduğu bir da
vayı hakıı.z veya yolsuz olduğunu an
ladığı andan itibaren terketmeğe mec-

Okurlır1mızd• -.Upl•: 

Haksız teşmiller 
Ankara öğretmenlerinden biri im.za

sı ile şu mektubu aldık: 
"Ana.dolunun bir orta mektebinde 

bir talebe tehdidine uğramış, fakat bu
na aldır1ş etmemi§ o talebeyi cezaya 
uğratmış bir öğretmenim. Bir seneden 
beri Ankarada öğretmenlik ediyorum. 
Şimdiye kadar bir takım talebe taşkın
lıklarımn değerli gazeteniz Ulus'da 
bahse mevzu bile olmadığını görerek 
hem si.zi takdir, hem de böyle hftdise
leri dillerine dolayan lstanbul gazete-

lerini muaheze ediyordum. 
25 kanunusani tarihli nüshanızda, 

hem de bir öğretmen arkadaşımız ta
rai ından yazılmış olduğunu öğre11di

ğim fıkralar arasında, bütün talebele
rimizi silahlr gösteren ve bir takım şe
rir çocuklar - ki adedleri pek azdır - ta
rafından bir iki öğretmene yapılan si
lahlı hücumları, aşağı yukarı, herkese 
tamim eden ilişik fıkrayı kesip gönde
riyorum.,, 

Bu mektuptan sonra sayın öğretme
nin bahsettiği fıkraya dikkat ettik. 
Hakkı var. 

[ 
.................. . 
BİBLiYOGRAFYA ............................................. 

Konya 

Konya Halkevi tarafından neşredi
len bu değerli mecmuanın 13 numara
lı sayısı da çıkmıştır. Bu sayıda şu 
yazılar vardır : H. Fehmi Turgal : 
Timurun Anadolu hareketleri : Za
fername, H. Fehmi Turgal : Camiüd
düvele göre Karamanlılar, Taci Fik
ret Baştak : Arziyat bakımından 

Konya, Abdülkadir Erdoğan : Kon
yada eski tekyeler, H. Fehmi Turgal: 
Selçuk tarihi, Naci Fikret Baştak : 
Hitit medeniyeti ve Konya, Abdülka
dir Erdqğan : Sileli Sururi. 

Aylık Bülten 
İktisad Vekaleti Türkofis merkezi 

tarafından neşredilen aylık bültenin 
1 kanun tarihli sayısında şu yazılar 
vardır : Başvekil Celal Bayarm seki
zinci ekonomi ve artırma haftasını 

arsış nutukları, 9 ve 10 aylık dış tica
retimiz, Türkiye - Çekoslovakya ti
careti, Zeytinyağı istihsali ve ticare
ti, yaş meyva ihracı davamız, Alman
yadan gayri memleketlerde ihracat 
İı:redisi sigortası, milli karburanlar : 
Fransada motörlü vesaitte ga.zojen is
timali ve taammilmil için alınan ted
birler, dış ticaret istatistikleri. Ereg
li kömür havzası istatistikleri. 

Muğla 
Muğla Halkevi tarafından neşredi

len bu aylık mecmuanın birincikanun 
tarihli 10 uncu sayısı şu yazılarla 

çıkmıştır : Ta. Hay. Tolga : Bir a
dım daha, Ekmel İzden : Kurultay, 
Zekai Eroğlu : Muğla vilayeti, Ek
mel İzden : Yurdumun rengi ve ko
kusu, D. Tula : Coğrafya köşesi, 
Mahir Balkı : Ben kalbimi büyütmek 
istiyorum, S. Yatağan : Sığır yetişti
riciliği, Vehbi Başko : Henrik İbsen, 
Kadri Akçaal : Zeytincilik bilgileri, 
C. Aker: Kozluk köyünde düğün i
deti, Zekai Eroğlu : Bir zevcenin göz 
yaşları. 

bur tutmuştur. Fakat avukat bunu 30 
uncu maddenin 2 inci maddesine tev
fikan müvekkiline belki görüşü ayrı o
lan diğer bir müşavire muracaat imka
nını, verebilecek surette yapmalıdır· 
Bu halde, avukat bir talik talebinde de 
bulunabilir . .Fakat intihablarını açığa 
vurmaktan ve davaya zarar verebilecek 
her hangi bir harektten şiddetle içti
nap etmelidir. Bunun için başka hiç 
bir sebeb mevcud olmasa bile bürosun
da cereyan eden muamelelerin gizli 
tutulması mecburiyeti vardır. Bun
dan bafka avukatın reyinde yanılmaaı 
ihtimali de hesaba katılmalıdır. Bu i
tibarla feragat keyfiyetinin basiretki
rane ve nezaketle yapılmasında fayda 
vardır. Layihanın 30 uncu maddetıinde 
hakim, adli mü.zaharet büroeu veya ba
ro reisi tarafından tayin edilen avukat 
mücbir bir sebeb olmadıkça vazife ifa
sından istinkaf edemez. Mücbir sebe
bin takdiri tayini icra eden makama a
iddir. Ba.zan müvekkilin de haklı bir 
sebeb olmakaızın avukatı terkettiği va
kidir. 133 üncü maddenin 2 inci fıkra
sının tatbikini iatil.zam eden bu halde 
dahi avukat kendisini terkeden mü
vekkiline .zarar verebilecek biç bir söz 
aarfetmemek hususundaki vazifcaine 
daha dikkat ve haaaaaiyetle itina ede
cektir. Çünkü avukata yapılan bir hak
ıxzhk, onu, kendi vazifelerinde kusur 
işlemeğe sevkedemez. 

Deruhte eylediği bir davayı veya işi 
mecburi sebeblere veya makbul maze • 
retlere binaen takibe devam edemeyen 
avukat bu iş veya davinın muvakkaten 
takibini aynı baroda kayıdh avukat
lardan birine tevdi edebilir. (Madde: 
31).Bu takdirde tevdi keyfiyetinin da
vanın icabları göz önünde tutularak 
büyük bir itina ile yapılması, müvek
kilinin menfaatına uygun olan her tür
lü tedbirlerin bizzat ittiha.z veya mura
kabe edilmesi prttır. 

Uludağda bir röportaj 

Tipi çok şiddetli idi saatte 
80 kilometre ile uçuyorduk 
Marmara, Afyon, Uşak 

avaklarımızin altinda idi 

Bu dik meyillerde 
şahlanan kayaklarımızı 

bir türlü zaptedemiyorduk 
Bursa, (Huıuıi Muhabirimiz

den) - Kayaklarını ayaklarında 
birer oyuncak hafifliğiyle kul
lanmasını bilenler için dağcılık
da en zevkli hareket nedir bilir 
misiniz ? Dimdik yamaçları, bin 
bir çefid mahlukat fekline bürü
nerek, pamuk yığınları halinde 
süsleyen çamlarrn arasından İnİf 
yapmak ... 

Ycaan: 

Musa Ataş 

Orman yolun
da ağaçların 
garib fekli 

Çıplak meyillerden aşağı kaymak, 
kayağı gelişi güzel ve meylin sürük- ı 
lediği tarafa doğru başı boş kulanmak 
demektir. Hem bu, sıkıcı ve manaton 1 
bir harekettir, Orman inişi ise; insanı 
kayakçılığın her türlü icablarını tat
bika mecbur eden en mütekamil bir 
spordur. Ayni zamanda mütenevvi 
manzara görmek itibariyle de çok -
zevklidir. Bilhassa yüksek dağlarda 

orman inişi yapmak; 2000 - 2500 met
reden ovalara kuş bakışı bakarak sü
zülmek ne doyulmaz bir şeydir. 

İzmir ve civannda alaylara 
sancakları törenle verildi 

İlk olarak bir türk kayakçı grupu
nun geçtiği bu (Uludağ - Cennetka
ya - Kirazlı yayla) orman yolu artık 
şimdi; Ankara, İstanbul 've Bursa 
dağcıları arasında otelden init ıçın 

bir gaye haline gelmiş bulunmakta
dır. 

Bursa mekteblerinin de iştirik et
tikleri ıon haftanın kayak sporları 
çok şiddetli bir tipi içinde geçti, bu 
tipiyi techizatına güvenerek delip ge
çen ve gece yarııı Kirazlı yaylaya va
ran grupumuz, ertesi gUnU bu orman 
inişini gfl.r,.J Vf' mııv;:ı ff;:ı lrhr,.tli ı-.; ,. 

ıekilde .yapmxıtır. Cennetkayadan ha
reket eden kafilemiz; İstanbul dağcı
lık kulubüniln en iyi kayakçılarından ı 
Ekrem Karay, Bursa dağcılık kulubU 
başkanı Saim Altıok ve muhabirini.z
den milrekkebdi. 

Yolumuz, hazan 50 - 60 dereceHk 
meyillerden, hazan da sarp kayalıklar 
arasına sıkışan ormanlardan geçiyor
du. (2000) metredeki kayak evinden 
2200 metredeki Cennetkayaya çıktı
ğımız zaman altımızda beş altı metre 
kalınlık ıe,kil eden podra halinde bir 
(toz kar) deryası bulunuyordu .. Bu
rada ufuklar çok engindi. Apolyond 
gölü sanki avcumuzun içinde idi. 
Marmara ayaklarrmxzın altında... Af. 
yon, Uşak ve Bandırma taraflarında
ki dağlar ise altımızda ufak birer ka
barcık halinde kalmışlardı. 2200 met
relik dağların tam tepesinde öyle şid
detli hava cereyanları vardı ki ı İnsa
nı ldeta bir çırpıda devirecek gibi O• 

luyordu. Ukin kayağm sürati bu tid
detli cereyanları bile alt edecek vazi
yette idi. 

Artık ormandan intyorduk. Kayak
larımızın arkaları birer kar çağlayanı 
halinde muttasıl geriye doğru (to.z 
kar) dan telileler fıtkırtıyordu. Ku
laklarnnız, havanın çarpıtından ade
ti nlxk çalıyordu. Birer otomobil sü. 
ratiyle yol alan kayaklarnnx.z, bu en
fes karın üstünde tatlı ve muttarid 
bir ses çıkarıyordu. Derin bir zevk ve 
heyecan içindeydik.. Hele o çamlar 
ne tekillere girmemişlerdi ? .. 

İnsan bunlara bakmaya doyamıyor
du .. Fakat çok hızlı iniyorduk da bu 
güzelliklere dalamıyorduk. Kayakla
rrmız saatte hazan (80) kilometre ya
pıyordu, bir yerden indiğimiz' zaman 
ba'xmızı kaldırınca arkamızda ve ba
şnnızın üstünde dimdik bir dağ yük
selmiş görüyorduk. Böylece dereler 
atladık, tepeler ve vadiler attık. Tam 
bir saatte Kira.zir yaylaya indik .. Bu
radan Buruya iniş daha aüratli oldu. 
İzlenmit olan fOS;den otomobilden 
daha süratli olarak Elmaçukuru kes
dirme yolundan da ayni silratle Bur
aaya iniyorduk. Kayaklarmu.zı bu dik 
meyillerde tahlanmıt birer küheylan 
gibi adeti zaptedemiyorduk. Kirazlı 
yayladaki otelden, bizden çok daha 
evvel hareket etmiş olan kafilelerden 
önce Buraaya vardık. 

Mardin vilayet konağı 

Mardin, (Husust) - Hususi idare 
tarafından yaptırılacak olan vali ko
nağı ihale edilmigtir. İngaata ilk ba
harda bqlanacaktır. 

lzmir ve bütün Ege, gün
lerdenberi ordu ile birlikte 
bayram yaptı. Heyecanlı bir 
törenden sonra alaylara 
bayrakları verildi. Sıra ile 
Manisa, Turgutlu, lzmir, 
SivrihitKır, Foça, Menemen 
alayları bayraklarına ka
VUf tu. Bu resimler, kah ro
man Mehmedciğe alay bay
raklarının verili§ine aid 
intibaları göstermektedir. 
Yukarda, lzmir belediyesi 
tarafından Orgeneral I zzet
tin Çalışlar ~ereli~ verilen 
ziya/etten iki intiba görün
mektedir 

Mardinde halkevi 
Mardin, (Hususi) - Şehrimizde 

yapılmakta olan halkevi binasının in· 
şaatı bitmiştir. Binanın açılma töreııl 
gubat ayı içinde yapılacaktır. 



de 
n· 
ni 

TEMİZ MAL, GÜZEL MAL, SAGLAM MAL Milletler cemiyeti 100 üncü onseyın e 

Niçin yerli 
mah 

kullanıyoruz? 
.. Gömleğinizin kumaşını nereden aldınız? 

"- Paris'ten ! 
"- B 11" B r da böyle bir kumaşı nerede bula· e ı... u a 

bilirsiniz? İnsanın bakarken gözü takılıyor.,, 
Elini dostunun gömleği üzerinde, bir çiçeği ok. 

~ar gibi 'zevkle ve biraz da hasretle gezdiriyordu: 

.. _ Şu kumaş ipek değil, poplin'dir. Fakat bizim 

ipeklilerimizde bile bulunmayan bir yumşaklık ve 
renk imtizacı var .. Şu desenin zarifliğine, gönül alı· k .. l .... 
cılığına bakınız. l~te bu zamanın ve sanat u turu· 

nün ... ,, 

Karşısındaki, fransız malı gömlek· 
le bir destan okumaya hazırlanan dos· 
tunun kolundan tuttu: 
"- Gömleği istediğiniz kadar met· 

hedebilirsiniz. Bu, hoşuma gider. Yal· 
nız yabancı zevkini ve malını övme
yiniz. Sizede, yerli mallarımızı tanx
ınayan birçok dostlanma yaptığım ~i: 
bi bir küçük şaka yaptım: Ereg~ı 
kombinasının malı olan gömleğı· 
ınin kumaşını, Faris sergisinden aldı· 
ğımı söylemek şakası ... Pek bol olan 
güzel malı methetmek istidadımızı, 
biraz da bu malın menşeini aramay2 
ayırsak ne iyi olur? .. 

Yukardaki konuşmayı bir lokan· 
tada, yanımızdaki masada dinledim 
Yazı, arkadaşlarımızdan birisinin gü· 
zel, iyi ve ucuz mal'la alakalı bir hiy· 
lesini de dinleybiz: 

"'*"' 
Bu arkadaşıma evinden yün iplik 

ısmarlamışlardı. Evlerde kazak ve 
yün jile örmek merakının ne kadar 
galgın halinde olduğunu bilirsiniz. 
Sonra Bayanlara renk ve cins beğen· 
dirmenin güçlüğü de, eğer böyle si· 
parişler alacak vaziyette iseniz, ha· 
tırınızdadır. 

Arkadaşım diyor ki: 
"- Elimde yUn iplik örneği, biı 

dükkana girdim. Evden sıkı sxkı ten· 
bih etmişlerdh 

"- Avrupa malı olsun. Yerliler 
hem çürük. lıtıım ince oluyor .•• 

Mağaza sahı"bf, bana istediğim ren· 
ge pek uygun olnuyan çeşidler çıkar· 
dr. Fiatlarmı sordum: 

"- Çilesi 75 kuruş 1,, cevabını ver· 

di. 
Pazarlığın b4?rie ne kötü bir iti· 

yad olduğunu bilirsiniz: Müstehlikir 
aldanmamak fcir:: müdafaa vasıtası .. 
başka bir yerd~n fiat sorm~ ~e ör.~e· 
ğe tam uygununu bulmak ıçı_? du~· 
kandan çıktım. Yolda rastladıgım bı: 
dost, ne aradığımı öğrenince: "Yerlı 
Mallar Pazarına git!" dedi. 

Bana, Avrupa malı ısmarlandığını 
anlattım. 

''- Aldırma canım 1 dedi. O, ya· 
kın zamanlara kadar alıştığımız kötü 
Adetin son nakaratıdır. Yerli Mallara 
git, Bursa fabrikasının yününü iste. 
istediğin çeşit ve renkler. de. vardır 
llem de en aşağı yüzde yırmı beş. u. 
cuzdur. Al götür ve "- İşte sıze 
Avrupa mal; buldum. O da bir yerde 
var.,, dersin, bak 11e kadar memnun ° 
lurlar.,, 

Ben memnun ve rahat yanında?' 
ayrılırken arkamdan seslendi: 

"- Aradan birkaç gün geçince al· 
dığm yünün Yerli Mallar Paza:ın· 
dan olduğunu ve halis türk rrıerıno· 
siyle türk işçisinin elbirliği yaparak 
hazırladıklarmı SÖ\ l· mc ği unutma f,, 

. 
bu küçüksemenin verdiği acı bir kır· 
gınlık hissi içi?de, do_stumu~ ikinci 
tavsiyesini yerıne getıremedım: Üç 
beş gün beklemeden, hemen o akşam 
yemekte hakikati anlattım, hayret et-

Dostumun dediğinı yaptım. 
Yerli Mallar Pazarına gittim. E· 

liındeki örneğe tam uygunu~u bul· 
dum: Anlaşılan bizim evdekılere b~ 
Örneği veren de bunun Bursa fabrı· 
kasının malı olduğunu bilmiyordu. 

Çilesinin kaç kuruş olduğunu sor
dum: "- Elli beş ı,, dediler. Bana 
Avrupa malı diye gösterilenden 20 

kuı :> ucuzdu. 
Buradaki daha yumuşak ve daha 

dolgun gözüküyordu. 
Üstelik "pazarlık,, yoktu. Şu, ~l-

danmamış olmak meselesi... Ke~.enı.z, 
üç beş kuruş fazla vermeye musa:~ 
olsa bile aldanmış olmanın verecegı 

' alış azabı duymamak... Her zam:ı~ . 
Veriş etmek zorunda degılsentz, 
bunun ne kötü, acı, iç sıkmtısı veren 
bir şey olduğunu bilmezsiniz: Aca~a 
arkanızdan: "- Aptal adam 1 bır 
liralik malı bir buçuğa aldı. All~~ 
böylelerini eksik etmesin !,, :emennısı 
Yok mu? ... Burada, böyle bır damga 

Yemek de yoktu ... 
Y .. k t. elimde akşam eve gcl-

un pa e ı d·-· 
diğim zaman dostumun ezberle ıgım 
tavsiyelerini tekrarladım: 

"- İstediğinizi buldum. Avrupa 
rnalr .. O da bir tek yerde var.,, n 

Verdikleri örneğe tıpatıp. ~y~ 
olmak onları da memnun etmıştı b. a
kat ben bundan cesaret alarak ve ır
az da ~illi varlığa yapılmakta olan 

tiler. 
"- Bize bu yünün Avrupa malı ol-

d 
- u örnegi veren komşumuz, Ba. 

ugun , . . . 
sövlemıştı.,, dedıler. yan ..... J • 

Ve sanırım ki, herşeyı bu memleke-
. 

1 
bı"r malı yabancılara mal ct-

tın o an • . . 
. 

1 
ktan dolayı bıraz vıcdan a.ta-

mış oma 
bı da çektiler. • .. .. 
Şaka değil, çok ciddı soyluyorum . 

h
'd' den sonra bizim evdekıler, Bu a ıse 1 •. 

1
. llar pazarlarının devam ı muş· 

yer ı rna . . k 
. "d' 1 Bu 1·tiyad bıze bırço şey-

terısı ır er. • 
ler kazandırdı: Aldanmaınış olmak hu-

pazarhktan kurtulma rahatı, u 
zuru, . 
cuz ve iyi malı almış olmak zev~ı •. 

Ve sonra bir vatandaş alın terını de
-erlendirmiş olmak gururu... Bu so
g kafanızda ve gönlünüzde bir nuncusu, 1 1. . . 
kere yer etsin: Yabancı ma ı e ınızı 

yakar!,, 
*** 

Ankara yer11 mallar pazarın?a ~atış, 
geçen seneye gör~ !üzde .. yırmı. be~ 
artmıştır· Bir sene ıçınde yuzde yırmı 
beş artış, bir ticaret mü~ssesesi için 
normalin çok üstünde bır rakamdır. 

Ankara Yerli mallar pazarında olan 
bu artış yalnız baŞ§ehre has değildir: 
Yerli mallar pazarlarının şubeleri olan 
Samsun, İzmir ve İstanbulun dört y_e· 

rindeki şubesinde de bu artış hemen 
hemen bu ııisbete yakındır. 

Bu; şu demektir: 937 de yerli mal
lar, gerek çeşid, gerek mikdar bakımın
dan yüzde yirmi beş, yani senelerin 
meydana getirmiş olduğu varlıkla·ının 
dörtte biri kadar bir kıymet daha ka
zanmışlardır: Yerli mallar pazarları
nın, milli endüstrinin ibresi ve baro
metresi olduğunu hiçbir zaman unut
mayınız. 

Bir gün yabancı bir gazeteci ile An
karayı geziyorduk. Milli endüstrinin 
halk emrinde nasıl vazife gördüğünü 
görmek istediğini söyledi. 

"-Sizi, Yerli mallar pazarlarımıza 

götüreyim. Orada, Türkiyede türk pa
rası, türk tekniği ve türk alın teriyle 
meydana gelen bütün yerli mallarımı
zı hep bir arada görebilirsiniz.,. dedim. 
"-Bakınız, bu çok enteresan bir bu

luş, ve sanırım ki büti.in yerli mallarını 
böyle bir tek müessesede toplayarak 
satan memleketlerin sayısı pek azdır.,, 
cevabını verdi. Ankara Yerli mallar 
pazarının bütün milli mamulleri bu
lunduran şubelerini gezdikten sonra, 
yabancı meslekdaş, yerli mallar paza
rının kendisinde bıraktığı intibam en 
kuvvetli tarafını, burayi bir daimi ser
giye benzetmekle anlattı: 

"-Mademki, dedi, burada, Türkiye· 
deki hemen hemen bütün fabrikala
rın mamulleri bulunmamaktadır. Bu
rasını pek ala daimi bir yerli mallar 
sergisi telakki edebilirsiniz. Hem de 
satış olan bir sergi ve üstelik taksitle 
satış yapan bir sergi ... ,, 

*** 
Size burada tarihi devrini bitirmiş 

ve bu gün tamamile aksine faaliyete 
geçmiş bulunan bir hadiseden bahse· 
deceğiz : 
Malını kolaylıkla satmak istiyen tüc

car yakın zamanlara kadar - ve hatta 
muayyen bir kısım mallar üzerinde ha· 
ıa - şöyle bir çareye baş vururdu: E
lindeki yerli malını, yabancı malı ola· 
rak gösterirdi. Ekseriyetle şahıslar e· 
linde bulunan fabrikalarımızdan bazı
larının, bu memlekette hazırlanan ma
la Made in Cermany, Made in France 
ve saire .. damgalarını vurmak şartile 
sipariş aldıkları hakikatinin devleti 
bazı tedbirler almaya mecbur ettiği 
hatırımızdadır. 

Azalar cemiyete tam bir 
güven reyi verdiler! 

(Başı 1. inci sayfada) 

bildirmiştir. ilk toplantı 16 ka
nunusani 1920 de yapılmıştı. Balkan anlaklı 

Reis, Milletler Cemiyetinin bü
yük başarılar gördüğünü büyük mu
vaffakiyetsizlikler de gördüğünü, bu
nunla beraber Milletler Cemiyetinin 
h.ayati bir ihtiyaç olduğunu söylemiş
tır. 

B E•J ,. •• l . • uen ın soz erı 

Reisten sonra, B. Eden söz alarak 
aşağıdaki deklerasyonu okumuştur: 

''- Bay Başkan, 
Bu devrenin Milletler Cemiyeti

nl~ ~üzüncü konseyi olduğuna işaret 
ettınız. Yalnız bu vakıa, cemiyetin 
lüzumunu isbat etmiş olduğunu gös-
termeye kafidir. 

Cemiyet bilançosunun aktif tara
fında, yalnız muvaffakıyetsizliklerini 

göz önüne almaya mütemayil olanla
rın unutmaması icab eden neticeler 
vardır. Diplomatik başarıların, rek· 
13..m bakımından az krymet arzetme
sine mukabil diplomatik muvaffaki
yetsizliklerin akisleri, uzun zaman 
duyulan neticeleri olur. Cemiyet, el

ıde ettiği neticelerle haklı olarak ö-
vünebilir. Fakat, ne kadar teessüfe 
13.yık olursa olsun ve ne akdar müte
essir olursak olalım, bazı hadiselere 
göz yummakta fayda yoktur. Cemi
yet, en mıihim azasından bazılarının 

mevcud olmaması sebe~iyle, işbirliği 
sahasının mahdut olduğu ve kendisi 
için iptidada derpiş edilmiş olan bü· 
tün vazifelerin ifası imkanlarının bu 
suretle azalmış bulunduğu hususunu 
karşılamak mecburiyetindedir. Fakat 
hükümetim, Milletler Cemiyetinin 
bazı azasmm uzaklaştığı şu sırada, 

cemiyeti ilham eder gaye ve ülküle· 
rin salim kaldığına olan imanını bil
dirmenin lüzumsuz olmayacaığmı dü. 
şünmektedir. 

Enternasyonal iş birliği 

Cemiyetin dayandığı prensipler pak
tın mukaddemesinde yazılıdır. Bu 
prensipler, enternasyonal işbirliğinin 
enternasyonal banşın tahakkukunun 
ve enternasyonal hukuk esası üzerine 
emniyetin hareket noktasını teşkil et
mektedir. Hükümetim, bu prensiplere 
kuvvetle sadık kalmakta ve dünyada 
hakiki barışla terakki ve refahın, bü
tün milletler bu prensipe dayanan bir 
sistem içinde işbirliği etmedikçe ta
savvur edilemiyeceğini düşünmekte
dir. Şimdilik bugünkü haller ve şart
lar içinde, cemiyetin kendisinden bek· 
lenmi§ı olanı tamamen yapmaya mukte
dir bir halde olmadığını müşahede ve 
tesbit etmekliğimiz icab eder. 

Mümessilleri 
toplandılar 
Cenevre, 27 (A.A.) - Cenevrede 

bulunan Balkan antantı mümusille· 
ri yani Rü§tÜ Aras, Polihronyadis ve 
Subotiç Romanya hariciye nazırı Mi
cesco'nun yanında toplanmışlardır. 
Micesco, küçük antant namına kon -
seyde beyanatta bulunacağından 
Balkan antantı için ayrıca beyanat 
yapılmaması tekarrür etmİ§ ve bu 
beyanatın gel:ck ay Ankarada Bal
kan antantı konseyinin içtimaı mü -
nasebetile Rü§tÜ Aras tarafından ya
pdark bu münasebetle Balkan antan 
tının milletler cemiyeti misakı pren
siplerine kar§ı olan bağlılığmın te
kid edilmesi muvafık görülmÜ§tÜr. 
-1 O O ... 1iltlttR -"R:O' ZW'U. a1&JLT 
yetin istikbaline olan imanını bilhassa 
t:yi~~ ~der. Hükümetim, cemiyetin ge
çırdıgı zorluklara gözünü yumuyor 
değildir. Ancak bizzat bu zorlukları 
ve bunlardan doğan neticeleri, buna 
çare bulmak için daha iyi birleşmemiz 
lüzumunu gösteren bir delil olarak 
görmektedir. Filhakika, Avrupanın 

ve dünyanın şimdiki buhranı, tehlike
nin cemiyet prensipleri unutulduğu 
nisbette arttığını isbat etmektedir. 
Hiç şüphesiz cemiyetten çok fazla 
şeyler beklenmiş olması, dünkü ümid -
ler1e bu günkü inkisar verici realiteler 
arasında mevcud ayrılıktan kendisinin 
muahaze edilmesine sebeb olmaktadır. 
Gene, ekseriya bir şey yapamaması ü -
zerine usullerinin daha iyi tatbiki 
tecrübe edileceğine, bu usullerin tesir
sizliklerine hükmedilmiştir. Fakat, 
müşahede ve tesbit etmekliğimiz icab 
eden aynlış ve noksanların sebebi o
lan hatalar şimdi nasıl görülmez? 
"Barışın ve harbin tefriki mümkün 
idi,, deniliyor, Halbuki işte ihtilaflar 
en manfilı hallerde ve en :dyade uzak 
bölgelerde dahi teahhür etmektedir. 

ispanya harbi ve uza.k doğu 
hadiseleri 

İspanya harbi, dahili bir harb olma
sına ve buna binaen diğer milletlere 
sirayet etmeğe en az müsaid bulunma
sına rağmen, biltün Avrupada vahim 
tesirler hasıl etmiştir. Ve bunun uzak 
doğu anlaşmazhJdarile hiç bir müna -
sebeti olmadığını kim iddia edebilir. 
Bu kabil müşahede ve tesbitler, mil
letlerin mukadderatının mütesanid ol
duğunu ve barışın her millet için ne 
kadar teminat altına alınmışsa herkes 
için de o derece iyi zıman altına alın -
mış olacağını isbat etmiyor mu? 

Milletler Cemiyetine itimad 

Bahis mevzuu olan şey, devletler a -
rasmdaki münasebetleri enternasyonal 
bir anarşi tehlikelerine karşı müdafaa 
etmektir, zira, milletler cemiyeti mil-

Sovyetler Birliği cemiyetten 
bazı devletlerin çekilmelerine rağ• 
men, kalanların ekserisinin yard ·I 
mı ile, Milletler Cemiyetiruıt taar• 
ruzu durdurmaya veya tehdide 
muktedir olacağına inanmaktadır. 
Mütecaviz devletlerin bugün Mil
letler Cemiyetine karşı bu kadar 
mütearrız bir tarzda mücadele et
mekte olmaları, cemiyetin bu ta
arruzların İcraabnı bozabileceğine 
bizzat bu taarruzlarm cemiyet a .. 
zasından olan bazı devletlerden 
daha çok inand'ıklanru gösterir. 

Bütün devletler lıarbten vaz 
geçselerdi 

B~tü~ devletler harptan vaz geçse• 
lerdı, mılletler cemiyetinin yapacak 
hıç bir i~i olmazdı. Rako.t cemıytt, l.ıazı 
devletlerin ce ••• iyet, ta teşekkülünden 
beri, kendi içınde ünivcrsellik prensi
bine riyaetsizlikler olabileceğini der
pişe mecbur olurdu. 

Bir de ideolojik bloklar fantomun
dan bahsedilmektedir. Milletler cem
iyeti bu neviden bir blok değildir. 

Zira komünist, yarı faşist ve hat
ta son zamanlara kadar tamamen 
faşist devletleri ihtiva etmektedir. 
Milletler Cemiyeti taarruza karşı 

ideolojik veya maddi bir mukave
met arzeden pasifik bir blok ve 
yahud bir mihver teşkil ettikçe, Sov· 
yetle::- birliğinin cemiyete ve pakta 
karşı olan hattı hareketini değiştirme· 
si için sebeb yoktur. Çünkü pakta ycı.
pılacak her türlü değişiklik kollektif 
olmalıdır. Ferdi olmamalıdır. 

Buna binaen, Sovyetler birliği cem· 
sadık olan aza devletlerle en iyi işbir· 
liğine nmadedir. 

B. Litvinof'u müteakip B. Beck söz 
alarak Lehistan adına demi~, enter
nasyonal işbirliğini övmüş ve sonra 
demiştir ki; 
Diğer memleketlerle işbirliği ede

rek, vazife ve haklarımız arasındaki 

muvazeneyi daima muhafazaya çalışa
cağız. Hükümetim her şeyden evel en
ternasyonal işbirliğinin hakiki mana
sına bağlanmaktadır. Şekil ve değişik
lik veya istihalelerini göz önüne alan 
ve hali hazırdaki ahval ve şartlar için· 
de müstakil hükümetler tarafından ha
yati kararların ferdi bir surette ve me• 
suliyeti tamamen müdrik olarak itti
haz edilmesi icab ' edeceğini müşahedo 
ve tesbit eden Lehistan hükümeti, ka· 
rarlarile, pasifik münasebetlerin tak· 
viyesine ve bütün memleketler arasın• 
da dostane teşriki mesaiye hizmet et· 
meye azmetmiş bulunmaktadır. 

Çin mümessilinin sözleri 
B. _ Beck'dcn sonra Çin mümessili B. 

Vellıngtonko ezcümle demiştir ki: 
"- J~illetlec- cemiyeti, guya ihtiyat 

perdesı arkasında gizlenerek mesuli· 
Y.et~en daima kaçacak yerde, vecibele
rını ve sade barışı muhafaza olan mu
kaddes ~~z~~esini tamamen yapmaya 
ve her turlu taarruza mani olmaya §ia
lışması icab ederdi. 

Milletler Cemiyeti için kalkmak 
ve dünya barışının bekçisi ıufatiy• 
le otoritesini teyid etmek zamanı 
çoktan gelmiştir. 

Cemiyet, dünyanın bütün mil
letlerini harbe ve adaletsizliğe 
kar§ı mukavemette birie§tirmek 
için derpi§ edilmİ§ti. Cemiyet, 
dunyanın maruz kalageldiği. deh· 
§etlerin tekrarlanmasına mani ol
mak hususundaki üniverııel arzu
dan doğnıu§tur. Cemiyet, milletler 
tarafından ani ve kendj]iğinden 

bir hamleye tekabül eden bir fi
kir olarak, kar§ılanmı§tı. Bu ham 
lenin ya§adığma kani olarak bu
nun kati hakim olacağını ve ih
tilafların usul meselelerine irca 
edileceğini iimid edebiliriz, 

letlere en iyi pasifik iş birliği çerçe- B. ıllunters'in sözleri 

Bu sebeblc, bu zor zamanlarda he· .. . 
nuz mevcud olanın muhafazası hükü-
metime mühim görünmektedir. 

Enternasyonal iş birliği için 
en iyi vasıta 

Hükümetim cemiyetin, icraatının 

vesini vermektedir. Müteakiben so"' · ı B " ·l 1 :.: a an . u untera 
. B. Delbos beyanatını, Fransanm ı mcml.eketin~n enternasyonal teşriki 

mılletler cemiyetine tamamen itimadı ınesaı prensıplerine ve Milletler cemi· 
ol~~ğunu ve barışın muhafaza edile- y~tı sadık oldug~nu kaydetmi~ şimdi
cegıne kani bulunduğunu söyliyerek kı buhranın cemıyetin kuvvetlenmesi· 
bitirmiştir. le neticeleneceğine kani bulunduğunu 

söylemiştir. 

B. Litvino/'un sözleri Kii.t,,;·iik Antant adına Bu; yabancı malının yerli malından 
üstün tutulduğu devirdi ve ana vasıf -
lar itibarile hiç de yabancı malından 
düşük olmayan yerli malını kendisin -
den çok yüksek olan yabancı malı fia· 
tile satmak istiyen ihtikarcı buluş; o· 
nu, Made in .. .'nin gölgesinde sürüyor
du. 

Milli iktisad ve tasarruf cemiyetini 
hatırlamanın: şükranla ve sevgi ile ha
tırlamanm tam sırasıdır: Yerli malını 
tanıtma mücadelesi muvaffak olunca, 
vaziyet değişti: Bu gün, Avrupa malı
nı satmak için yerli damgası vuruyor
lar! 

mah.du~ ~~~asma rağmen, enternasyo- B . Delbos'tan sonra Litvinof söz 
?~1 ı~bırlıgı prensipini müessir kılmak alarak şu beyanatta bulunmuştur: 
ıçın ıh?as e~ilen en iyi alet olduğu "- Sovyetler Birliği Milletler 
k.a~aatındedır ve buna binaen bu pren- Cemiyeti müessisleri arasında değil· 
sıpı meriyette muhafazaya, bu aletten di. Fakat, dış politikası daima Mil· 
v~ bu .usulden haller ve şartların im- letler arasında barışın muhafazası 
k~nı nısbetinde istifade etmeye azmet- prensipine dayanmaktadır. Buna bi
mı! bulunmakta ve bunu mümkün ol- naen, bu maksadla işbirliğine davet e. 
d_ugu kadar müessir bir alet haline ge- diir edilmez, Milletler Cemiyetine il
tırmek niyetinde bulunduğunu tanı- tihaka karar vermiştir. Sovyetler Bir
maktadır: H~kümetim, aza olımyar. liği, bütün asamble ve konsey toplan
cı:vletlerın Mılletler cemiyetinin ese- tılarında aza sıfatiyle kendisine dü
rıne yap~cakları her türlü iş birliğini şen tekmil vecibeleri ifaya amade bu-
memnunıyetle karşıhyacaktır. 1 

B. Munters 'den sonra kıiçuk antant 
a~ına B. Mıcesco söz almzş ve demiştir 
kı: 

"- Bu kürsüde ilk defa söz söyle
m_ek .~erefine .nail olarak, konseyin yii• 
zuncu devresı bana, küçük antant adı· 
na, mil! etler cemiyeti prensiplerine 0 _ 

lan baglılrgmuz ı yeniden ifade fırsa
tını veı-diğı için bahtiyarım . .Filhakika 
biz paktn hazırlanmasna meriyete, gir· 
mesıne şevk ve heyecanlı bir inan ile 
iştirak . ~denlerden bulunuyoruz. Bu 
pakt, hızım gözümüzde, milletler ara
sında b.~rışın m~hafazası için elzem o
lan şu uç prensıpin zaferini temin im· 
kanı demekti: 

lstanbul üniversitesinde 

spor işleri 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Üniver

site rektörü Cemil Bilsel Ankaradan 
döndü. Rektür Ankarada üniversite
nin spor işleri hakkında da temaslar 
yapmıştir. Bu iş için İsviçreden bir 
mütehassıs getirtilmiştir. Ankaradaki 
yüksek mekteblerin spor işlerini ted 
kikle meşgul olan mütehassıs martı 

ikisinde İstanbula gelecek, üniversite 
nin sp_or i§lerini tcsbiı edecektir. 

unmuştur. Bu mecburiyetlerden kaç-
Htikümetim, Milletler cemiyeti aza- mak için vesileler aramamış, bunları 

sı bulunmak hususunu aza olmayan halisane bir surette tatbik ederek di
devletlerle dostluk münasebetlerini ğerlerinden de aynı suretle hareket 
menede~ veya bu münasebetlere zarar etmelerini istemiştir. Bununla bera. 
ve~~n bır şey ?!arak telakki etmemek- ber, Sovyetler birliği her devletten 
:~ ~:. ~:ter .kı, bu münasebetler ingi· ı ziyade kendi kuvvetine, kendi kay
bı; ruku~etı yukarıda söylediğim gi- naklarrna, kendi müdafaa kabiliyeti
d P ensıpl.erden ayrılmaya mecbur e- ne ve vatanperverliğine güvenebile-

ecek mahıyette olmasın. ceği kanaatindedir. Fakat aynı za

B. Delbosun beyarıptı 
, B. Edenin beyanatmc\f.n sonra, B. 
, elbos a~ağıdaki deklarasyonu oku
ıtuştur: 

- Ternsiı ettiğim hükilmet, millet
i l_çr cemiyetine sadak~tini ye bu cemi • 

manda beynelmilel vazifelerini de 
mü$iriktir. Dış politikası açık ve doğ
ru ve her türlü inhiraftan aridir. Bu
na binaen, Milletler Cemiyetine mer
butiyeti hakkında bugün yeni bir 
deklarasyon yapmaya ihtiyaç görme
mektedir. 

~rter~asyonal iş birliğinin organize 
edılmesı, 

. Devletler arasında mutlak müsavi· 
1~.k v~ bütün aza devletlerin toprak bü· 
tunluklerının ve politik istiklallerinin 
kollektif teminatı 
~nternasyonal iş birliğinin hem mül 

essır ve hem de devamlı bir surette or
~anize edilmesi için, Milletler cemiye
tıne daima peşinde koştuğu üniversel 
mahiyetin temin edilmesi ve buna mu
vaffak olunamadığı takdirde ise faali· 
yetini cemiyete dahil olmayan devlet-

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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K A Y E H 1 
Fotoğraf 

... Andaç 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : İstanbul eczaneıi 
Pazarteıi Merkez ,, 
Salı Ankara ,, 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe Halk ve Sakarya ,, 

l' azan: f ranz Molnar Çeviren: Hikmet TUNA Cuma : Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 

(Rıhtım boyunda bir bay ile 
bir bayan geziniyor) 

güzel yordum, kim bilir frak bu adama ne 
kadar yakışyor. 

Kadın - Artık münasebetimizi ke
Belinı. Son defa olmak üzere elimi öp; 
bundan böyle iki iyi dost olarak ka-
lairın. ~ 

Erkek - Peki. 
Kadın - Hiç olmazsa, kalbimizde, 

acısız, sızısız güzel bir hatıra taşırız. 
Seviştik, öpüştük, ' hasılı birbirimize 
lrtzk doyduk. Şimdi her şey bitmiş 
dernektir. 

Erkek - Hay hay. (Kadının elini 
Öpüyor). 
Kadın - Ben sağ tarafa gidiyo· 

ruın. Bir parça bekledikten sonra, 
•en de sola liloğru gidersin. Ebediyen 

· birbirimizden ayrıldığmıız bir anda 
kocamın bizi görmesini istemem. 

Erkek - Saygılarımı sunarım. 

(liiç biri yerinden kımıldamıyor). 
Kadm - Niçin .--,,,~ J 
Erkek - Birbirimizden ayrılmaz. 

dan evvel, sana bir şey eormak istiyo
rum da ondan. 

Beni çok alakalandıran bir fey ıor-
lnak isti1orum. 
Kadın - Ne soracaksan, sor baka-

lım. ' 

Kadın - Evet, bunları da hatırlı
yorum. 

Erkek - Nihayet, günün birinde 
gelip kocanın avdet ettiğini bana ha· 
ber verdin. Bunun üzerine, bana, onu 
görmek fırsatını ver, diye sana yal· 
vardun, ricalarda bulundum. Buna 
bir türlü yanaşma.dm. Fakat, şimdi 
itiraf ediyorum, bir gün, öyle sanıyo
rum ki, öğleden sonra idi, benim e. 
vimde bir mektub düşürdün. Bu 
mektubu, sen gittikten sonra bulmuf-
tum. Mektubda şunlar yazılı idi : 
Sevgili anneciğim, yarm akşam ope
rada bir locamız var. Kocamla gelip 
seni alacağız. "- Mektubu annene 
göndermek istiyordun; halbuki be· 
nim evimde düşürdün. 
Kadın - Nasıl, nasıl ? Senin evin

de mi~? 
Erkek - Evet. Mamafl, bunun ıa· 

na bir zararı dokunmadığı anlafılı
yor; çünkü, ertesi gün, adeti bir çıl· 
ğın gibi operaya girdiğim vakit, her 
üçünüzü, yani kocanı, 1eni ve anneni 
bir arada gördüm. 
Kadın - Peki, sonra ? 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergiin Cumartesi 
14.45 13.00 
16.45 14.45 
18.45 18.45 
2ı.oo· 2ı.oo 

Pazar 
11.00 
13,00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi glinlerinden baıka 
H A L K sinemaaında hergün halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: Pazarteıi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpa:ı:arı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havu~başı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN 1 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah Akşam 
İlk Son 

sefer ıefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Ulus. M. na 8.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 ::u.oo 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 20.30 

Cebeci'den As. fabl. ra 6.30 
As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 

S. pazar'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprii'den S. pazarı'na 9.45 

Ulus M. dan Yenişehir'e 7.00 
Yeni:ıehir'den Ulus M. na 7.10 

Yenişehir, lıtasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beı ıece muntazam ıeferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler 
birer saat ıonra ba:ılar. 
Akşamları Ulus meydanından Yeni

ıehir'e ve Yenişehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüslerin hareket saatleri, sine
maların dağıhı ıaatlerine tlbidir. 

POSTA SAATLERİ 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaşaya : Her sabah 8.20. Her 

Samsun hattma 

akşam 19.15 ve 19.45 
de (sah, perşembe, cu
martesi Toros sürat.) 

: Heraüıı 9.35 (Kayı;o
ri, Sıvas, Amaaya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonauldak hattı ı ,, 
Kırık.kaleye rayotobila ,. 

9.40 
15.00 
16.05 

GONLOK: 

Sunday Timeı Gazetesinden : 

Son zamanlarda japon gazeteleri 
Çin mukavemetine başlıca yardım e~ 
denler arasında İngiltereyi göstererek, 
ateş püskürmektedirler. Bundan dola
yı genç japon zabitlerinin, askerleri
nin İngiltereye kar§.! düşmanlık duy
gusu besliyerek Şanghayda rastladık
ları ingilizlere fena muamelelerde bu
lunmalarına, onları tahkir etmelerıne 
hayret etmemek lazım gelir. Zaten ya
bancılara karşı düşmanlık ve nefret 
beslemek japonlarm çok eski ananele
rinden birisidir. Bundan başka canını 
dişine alarak, merkezdeki sivil hükü
metin arzu ve rızasına rağmen bir har
be girişmiş ve bir memleketi istilaya 
kalkmış olan bir ordu mensublarından 
da fazla bir disiplin beklenemez. 

Bununla beraber, içine ingiliz teba
alarının da karıştırıldığı biıtün bu in
giliz - japon hadisclerıni soğuk kanlı
lıkla ve sabırla karşılamak gerektir. 
Şimdi, hükümeti bir an evel harekete, 
donanma göndermeğe kışkırtanlar a
celeciler de şayet iş bir harbe varacak 
olursa, gene hükümeti tenkid edecek
lerin başında geleceklerdir. 

Fakat her halde vaziyete kuvvetli o
larak hakim olmaya da lüzum vardır. 
Japonları bu hareketlere sevkeden 
şey, sadece, disiplinsizlik de değildir. 
Bunun arkasında gizlenmiş bir siyaset 
de vardır. Onlar, böylece oradaki in· 
gilizleri sıkıştırmakla tedirkin etmek 
ve arada bir ihtilaf çıkarsa, o zaman 
Şanghaydan çıkmamak için vesile bul
mak arzusundadırlar. Bütün bu göst~· 
rilerle Çin kamoyuna, Japonyamn av
rupalılardan daha üstün ve daha kud
retli olduğu kanaati de verilmek iste· 
niyor. Şanghay'da muzafferane bir yü
rüyüşfe geçmiş olmalarının da sebebi 
bundan başka bir şey değildir. 

Bütün bunlara rağmen garblılar, 

kendi topraklarını muhafaza edecek
ler, japonlarm kanunsuz ve yolsuz ha
reketlerine kartı duracaklar, şarklıla
rın kendilerine mahsua bir takım dala-
veralarını gözlerinden uzak tutmıya· 
caklardır. 

Yalnız, bunlar kolay işler değildir. 

Günün bütün hadiaeleri hakkında, 

dünya ga:etelerinin mütalaa ve 
telairlerini aksettiren aıaiıdaki 
baaın hülciaaları, Anadolu Ajan 
•ının bültenlerinden alınmakta 
dır: 

Fransa 
'" '"lttilıaddaıı kuvvet doğar!'' 
Paris gazeteleri, milletler cemiyeti

nin önümüzdeki toplantISı hakkında 
makaleler neşretmektedir. 

Maten gazetesi diyor ki: 
"Fransa ve İngiltere, Cenevre'de bu

günkü vaziyeti idame hedefini takib 
eyliyecektir. Fakat aynı zamanda, bu 
iki devlet, bazı cemiyet azalarının ve 
ezcümle küçük devletlerin duydukla
rı kaygılar karşısında da bunlara ta

mamile bigane kalmıyacaklardu. Maa. 
mafih, milletler cemiyetinin zayıfla
~as~ndan ve hassaten faal komşuların 
gıttıkçe kuvvetlenmesinden kaygı du
yan küçük devletler mümessillerine 
BB. Eden ve Delbos, ittihad'dan kuv~ 
vet doğar tarzında cevab verecekler
dir." 

''Haşarıların geri dönmeleri
ni hckliyelim !'' 

Ekselsior diyor ki: 
"Eğer bir ideolojik blok varsa, mu

hakkak ki bu blok, milletler cemiyeti 
içinde değildir. Filhakika, milletler 
cemiyetinde her türlü hükümetler ve 
rejimler temsil olunmaktadır. Millet
ler cemiyeti üzerinde hemen sıcağı sı
sağırta bir ameliyat tatbik etmek çok 
tehlikelidir. Paktın ıslibı hakkın· 
daki görüşmeler, küçük büyük bü
tün alakalı devletlerin huzuru ile 
yapılmalıdır. Bugünkü şartlar içinde 
yapılacak her şey, cemiyeti namevcut
lar lehine değiştirmek değil, fakat yık· 
mak neticesini verecektir. En iyisi mu
hakkak ki, bu haşarıların geri dönme
sini beklemektir." 

Cenevre ortadan kalkarsa .•. 
Jurnal diyor ki: 

tin-Roma mihveri, ancak Paris-Lon. 
dra mihverinin kendi kuvvetini gös
termesi suretiyle, nötralize edilebi· 
lir." 

lki karar 
·Jurnal gazetesi diyor ki : 
"İkisi de menfi olmak üzere iki 1ia

rar, bütün vaziyete hakimdir : 
Bu kararlardan ilki, pakt metni ve 

ezcümle meşhur 16 ıncı madde mese• 
lesini .ortaya koydurnıamak kararıdır. 
Tatbiki için daha fazla garanti olma• 
dıkça yeni bir metnin tesbitine ne lü· 
zum var ? Bu hususta karar vermeden 
önce, kaçakları geri getirebilmek em· 
niyetine varmak dah,a doğru değil mi· 
dir ? 

İkinci ka~ar ise, basit bir emri vaki 
mahiyetinde dahi olsa, Habeşistan im· 
paratorluğunun tanınması meselesini 
ortaya koydurmamaktır." 

Fransız - İngiliz 
görüş birliği 

Övr gazetesi diyor ki : 
"Fransa ve İngiltere müşterek de. 

ğil fakat müşabih beyanatta buluna
caklardır. İki memleket, Milletler 
Cemiyeti paktında idamesini isteye
cekleri 16 ıncı madde hakkında ne 
tarzda söz söyliyecekleri hususunda 
tam surette mutabık kalmıştır. İngil
tere Fransanm müzahareti ile, Habe· 
şistan meselesinde, ciddi surette vo 
hemen vaziyet almak niyetindedir." 

Tt•k çare 
Pöple diyor ki : 
"Eğer büyük devletler hakikaten 

Milletler Cemiyetini müdafaa etmek 
ve küçük devletleri yeniden bir ara· 
ya toplamak niyetinde iseler, bir tek 
çare vardır ve o da bu büyük devlet· 
lerin siyasetlerini cezri surette değiş
tirmeleri ve kollektif emniyet siste• 
mine istinad ettirmeleridir. Aksi tak· 
dirde ayrılık muhakkaktır." 

Dünya sulhuııun atisi 
Ernuvel diyor ki : 
"Totaliter devletlerin fena niyetle

rinin tahakkuk etmesine mani olabi
lecek tek şey, Milletler Cemiyeti mil. 
essesesinin esasını teşkil eden Millet· 
ler arasındaki tesanüddür. Totaliter 
devletlerin ise, Milletler Cemiyeti
nin esasını teşkil eden kollektif em
niyetin organize edilmesi ve taksim 
kabul etmez sulh prensibinin tatbik 
olunması keyfiyetlerinden ziyade 
korktukları başka bir şey yoktur. 
Dünya sulhunun atisi, Milletler Ce· 
miyetinin atisine bağlıdır .. " 

Erkek - Seninle Sen Morisde ta
nıştığımız zaman, kocanı tan1111ıyor
duın. 0 gün kadınlardan mürekkeb 
bir sosıyetede bulunuyordun. 

Erkek - Gayet basit bir mesele 
imiş gibi ıoruyoraun. Öyle iae dinle f 
Operaya girdikten sonra şunu tesbit 
ettim : Yalan söylemiftin demiyece
ğim ama, beni hayal inkisarına uğra.t
ınıştın. Kocan, bana f_?.to~rafta gös. 
terdiğin delikanlı deg.ıldı. Kuau.ra 
bakma aı:na, meğer senın kocan, çır-

Arabi· 1356 
26 Zilkade 

S. D. 
Günq 7 14 

Rumi- 1353 
İkinci klnun 15 

S. D. 
Aktam 17 20 

Bunların önüne geçebilmek iç.in bir ça
re vardrı ki o da Amerika ile İngilte
renin tam bir surette el ele vermeleri 
ve iki tarafdan birisine yapılan bir te· 
cavilzü, her ikisine birden yapılmı9 gi
bi almalarıdır. Böyle bir beraberlik ln
gilterenin olduğu kadar Amerikanın 
da menfaatinedir. Fakat 9imdilik A· 
merikanın iç siyaseti böyle bir siya
setin gerçekleşmesine engel olabilir. 
Eğer ileride amerikaların can ve mal
larına tecavüz ve taarruz artacak olur
sa, o zaman vaziyet, belki de, deği9e· 
cektir. 

"Fransız hükümeti, hareket tarzını 
İngiltere ile tam bir anlapna halinde 
teabit etmi,ıir. Bu hattı hareketin tu
tulmasına yol açan ıebebler ıunlardır: 
Milletler cemiyetinin ortadan kaldı
rılmaar, dünyada inkişaf etmekte olan 
karıflkbk ıobeblerinden hiç birini or
tadan kaldırmıyacaktır. İspanya dra
mının ve Çin • japon anlaşmazlığının 
kabahati, bu enternasyonal organizme 
yüklenemez. Milletler cemiyetinin bir 
fCY yapamaz vaziyette bulunması da, 
si•temin kabahatleri arasında değildir. 
Bu vaziyetin müaebbibi, bu sistemden 
istifadesini bilmiyenler ve yahud isti
fade etmek istemiyenlerdir." 

Yugoslavya 
Kadın - Hakkın var. 
Erkek _ Ondan sonra, Budaı>«:şt~

dc de münasebetimizi devam e~tırdı· 
ğirniz halde, kocanın yüzilnü gormek 
hana nasib olmadı. 
}{adın _ Evet, öyle olmuştu. 
Erkek - Günün birinde, ba~a, çok 

Yakışıklı bir delikanlının fotograf;nı 
&etirdin ve kocanın fotoğrafı oldug~
nu söyledin. Fotoğrafı iyice tetkık 
etmiştim. Bu fotoğraftaki erke~ ~a
kışıklı şık saçları ondöleli, kırpı~
leri k;vrık' gözleri ılık, bakışlar.~ yı
ğitçe olan 

1

bir adamdı. Bir şey soyle
bıemiftim ama, o gün fena halde ca
nım sıkılmıştı. 
kadın - Ben bunun farkına var

mıştım~ 
Erkek - Bütün gece uyuyamamı!· 

tırn. O günlerde, sana çıldırasıya a
tıktım. Onun için. bütün gün a~nanın 
karşısından ayrılmıyor çeh.retnı te:· 
kik ediyordum. Ben de yakı~ıklı bır 
delikanlı idim ama, bendekı çehre 
berkeste olan çehrelerdendi. Kedere 
boğulmuştum. Her ne pahasına olur
ıaa olsun, güzel olmak istiyordum. 

}{adın - Biliyorum. 
. Erkek - Uykusuz geç~.n gecele~ 

tırnde hep şunları düşünuyordu~ · 
~u kadar yakışıklı bir kocan oldu.g~
na göre acaba ben senin hoşuna gıdı
>'or mu~um ? Kocan, belki ahm.~ktır; 
diyordum. Ve böylece bir mudd~ 
kendiıni teselli ediyordum; f~k~t b;: 
ara kendimi toplıyarak, kend~mın 
Yasat derecede zekası olan bır adamk. 
01a ~ 1 dum. halbu ı, ugumu hatır ıyor • 
fot ~ . ~.. adamın anlın-ogra fta gördiıgum . 
dan zeka ve akıl fışkırıyordu. Benım 
nemi s d. ~ . . bir tür 1 ü aklım almı-

kin, yaşlı, suratından budalalık akan 
çıplak kafalı bir adam~ış. . 
Kadın _ Rica ederım, hır parça 

IZMIR EalernLtyonal 

'-'• H111rlnııız 
20 agustos 20 eylul fazla kaçıyorsun 1 

Erkek _ Senin kocan olduğunu 
itiraf ediyorsun değil mi ? 
Kadın - Evet. 
Erkek _ Çünkü, operada karşıla,-

tığım ve her ikimizin tanıdığı kim~e· 
ler de, o adamın ıoenin kocan oldugu-

nu söylediler. 
Kadın - Evet. 
Erkek _ Öyle ise, bu blöfe ne 1~
m vardı ? Fotoğrafını gösterdiğm 

zu . d" ? üzel delikanlı kım ı 0 ~adın _ O fotoğrafı, bir şiling 
k Londrada satın almıştım. Ki-

verere ~ b'l · . neyin nesi oldugunu ı mı-
mın ve · · · k t Isa 

d 
Bir tngılız arısto ra ı o 

yor um. 

gerek. . ld ) k' 
k 

_ (Şaşırmış bır ha e pe ı 
Erke l'" '"m gördün ? buna neden uzu 

ama, B nim sana söyliyecekle· 
. K_ad~n - eV:eı bizzat kendin anlat· 

rımı bıraz foto~ rafı göstermekte bir 
tın. Sana d; Nitekim, oyunumda 
maksadım var · n de görilyor-

k ld ğumu se 
muvaffa ~ ;. rakabete kalkışınca, 
sun. Foto.gra a ··kemmel bir aşık 
yüzde ellı dah~ mf\abiliyet ve kud. 
ıd Bu fotogra 

o un. . an biitiin, şıklığını, 
retin dahilınde ~ ' dana çıkardı 

.. 11' ~ . . zekanı mey 
guze ıgını, . günlerde seviyor-
ve ben de senı 0 saslı bir suret-
dum. İyi vasıflarının e dola ı son 
te yükselmiş olmasından y 

d~rece memnundum.) ~ a bir diyece· 
Erkek - Kurnaz ıgın b' k 

~· k A cak. ne de olsa ~r a-

1938 3-7041 

ğe başladım.; kıskançlık şıddetini 
kaybetti; hatta aşkımın bile harare. 
tinden eser kalmıyarak buz kesildi. 
Diyebilirim ki, duygularımın ölümü
ne biricik sebeb, o mektubdur. Eğer 
o mektubu kaybetmemiş olsay'dm M· 
ti seni çıldırasıya severdim. (Muzaf
ferane bir eda ile kadına bakıyor.) 
Kadın - (Hafif bir sesle) demek, 

bir kadının bir mektubu bile muhafa
za etmek kudretinde olmadığını sanı
yorsun 1 Senin sandığın gibi, eğer 
mektublarımla bu kadar' dikkatsiz ha
reket etmiş olsaydım, bafmı çoktan 
ateşe yanardı f 

Erkek - Ne, ne diyorsun ? Mektu
bu bile bile kaybettiğini mi söyle
mek istiyorsun ? 
Kadın - Evet. 
Erkek - (Hayretler içinde) Se

beb ? 
Kadın - Sebeb mi ? SöyEyeyim 1 

Kocamı tanıdıktan sonra bana karşı 
beslediğin duyguların şiddetini kay
betmesi ve nihayet aşkının tamamiy
le sönmesini temin için ... Çünkü ... 

Erkek - Çünkü, Ne ? 

Avrupalıların Çindeki bütün vui
yetleri, Şanghay imtiyazlı bölgelerin
de muvaffak olup olmamalarına bağlı
dır. Çünkü japonlar, orada bir takım 
olut (emrivaki) lerle kendilerine de
vcimıı menfaatler, sürekli sömürme im
kanları teınin etmek için ellerinden 
gelen her şeyi yapmaktadırlar. 

Japonyanın Şanghay belediye mecli

sindeki mevkiini daha kuvvetlendir
meğe gayret etmesinin de sebebi bu
dur. Şimdiki istisnai ve geçici vaziyet
te belki de biraz fedakarlık yapılabilir; 
fakat, Şanghayda garb devletlerinin 
menfaatini felce uğratacak müsaade
lerin verilmesine imkan tasvvur olun
mamalrdır. 

Büyük Britanyamn Çin ile olan ti
car~t .alakası pek büyük ve geniştir . 
İngılızler, çinlierin kalkınması ve pa
ra yapması içjn geçmiş yıllarda en bü
yük rolü oynamışlardır. Fakat bu ala
ka ve bu alakanın manası, bundan son
ra daha genişliyecektir. Çinin yalnız 

muayyen pazarlarını kastetmiyoruz : 
Çinin .kapısı, bütün dünya ticareti için 
açık bır pencere hükmündedir. Bu pen· 
ecre kapanacak olursa o zaman, bir 
çoklarımız için nefes almak kabil ola
mıyacaktır. 

B~ vaziyet, yalnız İngiltereyi ve A-
merıkayı değil, hatta Almanyay[ 
da yakından alakalandırır. 

Totaliter hükümetlerin taktiği 

Eko dö Pari diyor ki: 

"Totaliter hükümetler, her hangi bir 
geniş birleşme imkanlarını kati suret
te öldürmek için, tehdid, manevra, kor
kutma gibi her türlü vasıtalardan isti
fade eylemektedir. Fakat bu hareket 
hattı, totaliter devletlere, her halde al· 
man ve İtalyan tayyarecilerinin açık 
eşhirleri bombardıman ettiği böyle bir 
zamanda bir avantaj vermiyecektir.'' 

" Cenevre kuvvetlenmelidir. '' 
Popüler gazetesi diyor ki: 
"Eğer milletler cemiyeti paktında 

bir değişiklik yapılacaksa, bu, cemiye· 
ti zayıflatacak değil, fakat daha ziya
de kuvvetlendirecek mahiyette olma
lıdır. Eğer bugün cemiyet daha ziya
de kuvvetlendirilemiyorsa, her halde 
olduğu gibi bırakılmalıdır. Fransız hü
kümetinin görütü de esaaen bu mer
kezdedir." 

Er Nuvel diyor ki: 
"Çok uyanık davranmak lazımdır, 

zira, milletler cemiyetine karşı hücum, 
aynı zamanda sulha karşı da bir hü
cumdur.,, 

ev ıgını fl kabete 
'Yordu. Nihayet o fotoğra a ra 
karar verdim. 

lCadm - Bunun da farkındayım. 
Erkek - Elbiselerimi, en tanınmış 

terzilerde diktirmeğe, berberler: s:x~: 
larırna altı aylık ondolasyon Y pd 
lllağa başladım Güzellikte kocanı ~ 

gım yo · n · · mıyor • 
A ı ktan ılerı geç • 

dın zekası o ma . 
Yani ilerisini göremıyor. 
Kadın - Niçin ? .. 

Çünkü bir tesaduf, kay-
Erkek - ' .. .. bl"f'" 

bolmuş bir kiğıd par~sı .~utun . ohau 
d t' Daha ertesı gun senın • 

berbak et ı. gördüm ve beni aldattığı· 

Kadın - Çünkü, faciaya tahammü
lilm yok. Senin tahammUJ edilmez 
bir hal aldığını görünce, mektubu 
kaybettim. Ondan sonra da ben senin 
için tahammül edilmez bir kimle ol· 
dum. Şimdi de tatlı tatlı birbirimiz· 
den ayrılıyoruz. 

Erkek - Demek ki benimle l:Utiln 
münasebetini kesmek istiyorsun; 
çünkü .... 

Almanyanın uzak şark hadiselerine 
karşı takın.dığı vaziyet, bugün bir pa
radoks halındedir. Bütün maddi men
faatler, onun garb devletleri ile birlik
te hareket etmesini emreder. Halbuki 
diplomatları Japonyadan yanadırlar. 

Fransa ve İngilterenin rolü 

Paris gazeteleri, Fransız - İngiliz 

görütmelei ve Milletler Cemiyeti 
konseyinin toplantısı ile meşgul ol· 
maktadır. 

Epok gazetesi diyor ki : 
"Fransa ile İngilterenin, oynana· 

cak büyük rolü varctır. Totaliter dev· • · . d ge enı 
geri kalamamak için elun en . n 
.., . nda senı so • 
.rapıyor, fakat aynı zaına Bir 
8Uz bir ölçüde kıskanıyordur:ı· b 1 • g.. b ber bır a o un bana, kocanla era az 
Ya gideceğini söylediğin zam: di

ıracaktırn. A ' 

kiki ocanı k 
1 d Ve ondan sonra artı 

n.:ıı::e ~·rmenin lüzumsuz olduğu· 
z .. düm. çünkü haftalarca traş· 
nu kgolrsam 'gene se:ıin kocana yüzde 
sız a ' . . :ı..-~1 tın .. .. t" dUm. Kendımı wı•... e e· yuz us un 

Kadın - Çünkü, Londr:ıda satın 

aldığım o güzel fotoğrafı şimdi de 
başka bir erkeğe verdim. (Aynhp 
yürüyor ve erkek beyninden vurul 
mu9a dönüyor.). 

Bunda da gene "Top" siyaseti "Te· 
reyağı" siyasetinin üzerine binmekte 
dir. Bundan dolayı, bu ıiyueti idar 
edenlerin bu siyaseti u%un zaman de 
yam ettirememeleri ihtimal içindedir. 

ı~tlerin yeni tahriblerinin önüne geç· 
nek için, Fransa ve tngilıterenin, te
reddild halinde bulunanlara yeniden 

' itlmad telkin etmeleri lbımdır. Ber-

. 

Yugoslav - Bulgar paktının 
yıldönümü 

Bulgaristan ile Yugoslavya arasın
da aktedilen daimi dostluk paktının 
yıl dönümü münasebetiyle yugoslav 
gazeteleri bir çok makaleler neşrede· 
rek bulgar ve yugoslav milletleri ara· 
sında arzu edilen ve asırlarca istenilen 
şekilde kati olarak karde§:çe bağlar ku
ran bu paktın ehemiyetinden bahset· 
mektedir. 

Bu hususta Samuprava gazetesi Bal
kan antantı paktının şövalye kırat 
Aleksandr'ın eseri olduğunu hatırlat• 
tıktan sonra şöyle yazmaktadır: 

Yeni bir de,·re 
"Aynı politikayı güden B. Stoyadi

noviç 24.1.937 de bulgar milletiyle bir 
daimi dostluk paktı akdetti. Bu pakt 
iki komşu millet arasındaki münase
betlerde yeni bir devrenin başlangıcı· 
na kati bir işarettir. Daimi dostluk 
paktı ile iki kardeş milletin elbirliği 
etmelerine senelerce çalışan bir çok 
yugoslav ve bulgar vatanseverlerinin 
arzuları gerçekleşmiş oluyor. 

Struma'dan Tuna'ya kadar uzanan 
dikenli teller kaldırılmış ve bu uzun 
hudud üzerine itimadsızhk yerine ye
ni bir zihniyet kaim olmuştur ki o da 
şudur: Kardeşlik, işbirliği ve karşılık· 
1ı emniyet.'' 

Capraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balledilmiı tekli 



Elektrik santrah 
Binası demir çatısı 

eksiltmesi 
Manisa Şehri Elektrik Tesisat Bir

liği Reisliğinden : 
1 - Manisa şehrinde yeniden yapıl

makta olan elektrik santral binası de
mir çatısı nafıa müdürlüğünden mu
saddak proje, plan 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 ~rtname, 

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 girebilmek içiri is
teklilerin (333) lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki ve
ı:.ikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A - 938 yılma aid ticaret odası vesi
kası. 

B - Bu demir çatı işini bizzat yapa
bilir ehliyette veya bir ehline yaptıra
bilir olduğunu gösterir vesika. (184) 

1-451 

Köprü inşaatı 
Trabzon Vilayeti Daimi Encüme· 

ninden : 

Trabzon Vakfıkebir sahil yolunun 
9 + 400 kilometresinde yapılacak 

"17470" lira 89 kuruş keşif bedelli 
3 X 10 metrelik sera betonarme köprü
sü inşaatı kapalı zarf usulü ile eksilt-

meye konmuştur. . 
Eksiltme 2.2.938 tarihine çatan çar

şamba günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeni odasrnda yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektublannr 
"1310" 32 kuruşluk teminat mektubu 
veya makbuzu ve 937 yılma aid nafıa 
vekaletinden aldıkları müteahhidlik 
vesikası ve ticaret odası vesikası ile 
birlikte saat "14" de kadar daimi encü
men riyasetine vermiş olmaları. 

İstekliler keşif, şartname ve diğer 
evrakı her gün Trabzon nafıa müdür
lüğünde görebilirler. ( 437 /222) 

1-495 

Garaj santrah 
yaptı rı laca k 

J:mnir Belediyesinden : 

36, 39 sayılı adalarda heyeti umu

rııiyesi ikiyüz ellibin liraya olup bu se
nei maliye içinde vahidi fiyat cetve-
line tevfikan yirmi beş bin liralık 

kısmı yaptırılacak garaj santralı işi 

8-2-1938 salı günü saat on altıda 2490 
sayılı kanunun maddei mahsusasma 
tevfikan kapalı zarflı eksiltme jle i
hale edilecektir. Keşif şartnameleri 

mezkur 2490 sayılı kanunun maddei 
mahsusasrna binaen bedeli mukabilin
de başmühendislikten tedarik edilir. 
İştirak için bin sekiz yüz yetmiş beş 
liralık muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu ile söy
lenen günde saat onbeşe kadar mek· 
tuplar encümence kabul olunur. 

1-439 

Malatya Kayısı istasyon 
binalar1 eksiltmes; 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden 

8.2.938 sah günü saat 15 de Malatya 
nafıa dairesinde 40712.56 lira keşif be
delli Malatya Kayısı istasyon binaları 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Mukavele, eksiltme, ba
ymdırhk işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, pr~je, keşif hülasası ile 
buna müteferri diğer evrak her gün 
nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az 25.000 liralık bu işe benzer iş yap
tığrna dairr nafıa vekaletinden almış 
olduğu müteahhidlik ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 

(8.2.938) salı günü saat 14 de kadar 
Malatya nafıa müdürlüğüne vermele-
ri. (182) 1-449 

Hastahane pavyonu 
ikmali 

Çorum Vilayeti Nafıa Müdürlü • 
ğünden : 

4 şubat 938 cuma günü saat 15 de 

Çorum J?aimt Encümeninde ihalesi ı 
yapılmak üzere 13000 lira keşif be
delli hastahane pavyonu ikmali inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Şartname plan, keşif ve 
buna müteferri diğer evrak Çorum 
Nafıa dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat 975 liradır. 

İsteklileri nteklif mektuplariyle 
bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekaleti ehliyetnarnelerini ve ticaııet 
odası vesikalarını ihale günü saat 14 
de kadar ihale komisyonuna vermele-
ri Hizımdır. 1-479 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Bina yaptırılacak 
Giresun Nafıa Müdürlüğünden : 

2.2.938 tarihine rastJayan çar~mba 
günü saat 15 de Giresun vilayeti husu 
si muhasebe binası içerisinde toplana
cak olan vilayet encümenince 48835 
lira muhammen bedelli hastahane bi
nasının yalnız kargir ve betonarme kı
sım;ıu ınrn inşası vahit Hatlar üzerin
den eksiltmeye konulmu_Ş:tur. Teklif· 
lerde~i tenzilat, vahid fiatlarrn umumi 
üzerinden yapılacaktır. 

Şartname, plan ve buna müteferri 
diğer evrak 240 kuruş mukabilinde na
fıa dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku· 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ma
halli ticaret odasında kayıdlı olduğu
na dair vesika ve 1938 yılı için cari na
fıa vekaletinden alınmış müteahhid
lik vesikasiylc birlikte 2.2.938 çarşam
ba giinü saat 14.30 a kadar Giresun vi
layeti daim1 encümen reisliğine ver-
me! eri lazımdır. (218) 1--490 

CezaeY i inıası münakasası 
Aydın Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydrn 
vilayetinde Gazi pa~ mektebi karşı
srndaki planda gösterilen mevkide ce
zaevi inşası: 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruş
tur. 

3 - 937 malı yılı içinde başlanacak 
olan bu işin 20.000 liralık mikdarınm 
937 mali yılı içinde bitirilmesi şarttır. 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve ev
rak Aydın nafıa müdürlüğünde oara
sız görülebilir. 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi 

Ç - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve
li, metraj cetveli 

D - Vekalet yapı işleri inşaat Şıart
namesi 

E - Fenni şartname 

5 - Eksiltme 15.2.938 Tarihinde salı 
günü saat 15 de Aydın nafıa dairesin
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 alman 937 
yılma aid müteahhidlik vesikası. 

B - 937 yılma aid ticaret odası ve
sikası 

7 - Teklif mektubları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar nafıa müdürlüğünde 

toplanan komisyona getirilerek mak-

buz mukabilinde verilecektir. Posta i
le gönderilecek mektubların nihayet 

3 üncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice yapıştırılmış bulunması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (183) 1-450 

Ehliyet nameli 
memur alınacak 

Trabzon Elektrik Türk Ananim 
Şirketinden : 

Elektrik sayaçlarx ayar işlerinde 

kullanılmak üzere yüksek iktisad ve
kaletinin ehliyetnamesini haiz bir 
memur alınacağından talib olanların 

evrakı müsbiteleriyle birlikte şirkete 
bızzat veya melı:tubh. müracaat ede
rek şartlarını bildirnıeleri. (2;t5) 

1- -533 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ~efi 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5 1-147 

, 

Küçük ilôn ;·~;;:~;· .. ı 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

1
t 

Bir defa için 30 kuruş i 
İki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş t 
Dört defa için 80 kuruş alınır. i 
Devamlı küçük ilanların her defası 1 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa ı 
neı,ıredilecek bir ilan için 140 kuruş 1 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 1 

1 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay-

,,~:~.:.~~ .. ~~.:~.~.:::~ ........ ,,.,.,,, .. .J 
Satılık: 

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

Satdık - Yenişehirde Kocatepede 
2 büyük 3 küçük daireden mürekkep 
bahçeli büyük bir evle Sıhhiye Vekaleti 
civarında 600 metrelik bir arsa satılık-
tır. Telefon: 1386 1-375 

Satabk - Ay başına kadar alman 
marka piyano ve bir singer dikiş maki
nesi satılıktır. Atatürk bulvarı Cener 
ap. No: 8 1-474 

Acele satılık apartıman - Y enişe
hirde senede 5000 lira irat getiren bir 
apartıman ehven fiatla verilecek. Te-
lefon: 1538 1-493 

Kiralık Daireler - Yenişehir sı

hiye karşısındaki U gur apartmanında 
5 odalı ve modern tertibatı haiz iki da
ire kiralıktır. Her vakit görülebilir. 

Tel: 1851 1-541 

Mobilyeli ve kaloriferli kiralck oda 
- Atatürk bulvan Ali Nazmi apart
manı birinci kat daire 11 No: 57 

1-540 

Ucuz kiralık daireler ve dükkan -

,,. ... 

Kiralık: 

Kiralik - Yenişehir Karanfil sokak 
Beton apartmanında üç oda, bir sandık 
odası, banyo mutfakla iki büyük bal
kon .. 7 No. lu daireye müracaat. 1-461 

Kiralik Daireler - Yenişehir Özenli 
sokak. yeni yapılan "5" numaralı apar
tımanda 4 oda, 1 hol bir hizmetçi oda
sı banyo, mutfak ... Konfor1u iki daire 
kiralıktır .. Kapıcıya müracaat. 1-462 

Satılık Arsalar - Telgaz karşısın

da 550m/ 2, 550 kuruştan Lakavuz 
mevkiinde 7 SOOm/ 2 25 kuruştan sa
tılacaktır. Tel: 2181 1-544 

Kiralık - Mobilyalı bir oda yalnız 
veya bir madamla beraber kadın için ki
ralıktır. Nilüfer caddesi Güzeller so
kak 2 inci Yusuf Ap. No. 8 1-511 

Kiralık - Bir oda mutfak ve sofa ile 
beraber ay başından itibaren kiralıktır. 
Yenişehir Sıhhiye V ekfileti karşısında 
Dikmen caddesi Özbayrak Ap. No. 2 

1-512 

Nakil: 

Nakil - Arar lisan mektebi, daktilo 
ve Steno kursları Yenihal arkasında 

Yeni Hamam apartımanı ikinci katma 
taşınmıştır. 1-364 

İş verenler: 

Memur alinacak - Şubemizde müs
takilen çalışabilecek faal plasiyerlere 
ihtiyaç vardır. Taliplerin aşağıdaki ad
rese acele müracaatlerı. Bankalar cad
desi Vebolid Limited şubesi. 1-454 

iki mücellit alınacak - Bir mücellit 
ve bir mücellit çırağı alınacaktır. Sü
mer Basımevine müracaat. 1-497 

Dağınık: 

Kazım Özalp caddesi Ataç sokak ö- Pansiyon aranıyor - Bir bayan te -
zenç apartmanında 4 oda 1 hollü kon- miz bir aile yanında pansiyon kalmak 
forlu iki daire ve altında bir dükkanı istiyor. 1257 ye telefonla müracaat e -
Tel: 3319 1-520 dilmesi. 1-515 

Daktilo Kurau - 43 UncU devre ı şu
batta başlryor. Kurs mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahsil aranmaksı

zın herkes almxr. Yeni hal arkası yeni 
hamam apartımanı kat 2 Tel: 3714 

1-469 
Arar lisan okulu - Almanca, Fran

sızca, İngilizce dersleri için talebe, me
mur ve mesleki kurslar teşkil edilmiş

tir. Yeni hal yanrnda Yeni hamam a
partımanı kat 2 Tel: 3714 1-468 

Maraıhlara - Maraş kurtuluş töre
ni programı görüşüleceğinden alaka
lılarm 30-1-938 pazar günü saat 14 de 
Halkevine teşrifleri rica olunur. 

1-522 

·vaklflar Umum Md. 
Değirmen satılacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle ve peşin pa

ra ile mülkiyetinin satışı müzayedeye 
konulan Ankarada Hatıp çayı kena
rında uzun oluk değirmeni ve arsa
sına verilen bedel Hiyik had görül
mediğinden iş 8-1-938 gününden iti
baren bir ay müddetle pazarlığa bı
rakılmıştır. 

Talip olanların her gün ikinci va
kcf apartımanrnda vakıflar umum 
Müdürlüği.i Varidat müdürlüğüne 
müracaatları. (77) 1-198 

Arsa satllacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden ı 

1 - Ankarada bostan mahallesinde 
soğukkuyu sokağında kain 3421 met• 
re murabbamı havi vakıf arsa peşirı 
para ile ve kapalı zarf usuliyle mül• 
kiyetinin satılması artırmaya konul• 
muştur. 

2 - Artırma müddeti 20 gün olup 
ihale 15. 2. 938 tarihine müsadif salı 
günü. saat 16 da ikinci vakıf apartma .. 
nında vakıflar umum müdürlüğü va· 
ridat müdürlüğünde müteşekkil ihal• 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teklif mektublan ikinci mad. 
dede yazdı ihale günü saat on beşe 
kadar komisyon reisine verilmiş ola• 
caktır. • 

4 - Arsanın muhammen bedeli 
10263 lira olup taliplerinden 770 lira 

muvakkat teminat alınacaktır. Bu te· 

minat ya banka kefalet mektubu ve 

yahud vakıflar veznesine makbuz mu• 
kabili yatırılmış nakid olacaktır. 

5 - Şeraitini görmek isteyen ta
lihlerin ikinci vakıf ayartmanrnda 
vakıflar umum müdürlüğü varidat 
müdürlüğüne müracaatları. 

(232) 1-523 

Arsa satılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Miktarı 

Metre murabbaı Cinsi Mevkii Mahallesi 

1591 Arsa Yeni mezarlıklsmet paşa 
sokağı 

Teminatı 

Muvakkatesi 

120 

Muh.ammeıı 

bedeli 

1591 

1050 .. ., Ahiyakup 315 4200 
899 .. Cami sokak Arslanhane 135 1798 

175 ,, Çarşı sokak Tabakhane 26 350 
1 - Mikdar ve evsafı yukarda yazılı vakıf arsalar peşin para ile mülki· 

yetlerinin satılması açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma müddeti 20gün olup ihalesi 15-2-938 tarihine müsadif sa· 

h günü saat 16 da ikinci vakıf apartımanında vakıflar umum müdürlüğü 

varidat müdürlüğünde müteşekkil ihale komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatları ya Banka kefalet mektubu ve yahut vakıflar 

veznesine makbuz mukabili yatırılmış nakid olacaktır. 
4 - Şeraitini görmek istiyen talihlerin ikinci vakıf apartrmanında va· 

kıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğüne müracaatları. (233) 1-524 

1 
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l astik sondaj 
balonu alınacak 

Ba~vekalet Devlet Meteoroloji İş· 
1eri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğümüz ihti
Yacı için (1200) ü büyük ve (2400) Ü 

de küçük olmak üzere ceman (3600) 
adet lastik Sondaj balonu açık eksilt
nıe suretile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 15 subat 1938 salı gii
tıU saat 15 de Ank~ra Yeni~ehir, Kı
zılırmak sokak No. 30 da Devlet Me
teoroloji işleri umum müdürlüğünde 
toplanacak satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (2500) li
ra, ilk teminatı (187) lira (50) kuruş
tur. 

4 - Muvakkat teminat banka mek 
tubundan gayri nakit ve) a nakit ye
rine kaim olan tahvilat olduğu tak
dirde bunlar komisyonca alınamıya
c:ağmdan bunların münakasa tarihin
den evvel merkez muhasebeciliğine 
Yatırılarak alınacak makbuzun ko· 
misyona ibrazr. 

5 - Sartnarnesi bedelsiz olarak 
Devlet Meteoroloji işleri Umum mü
dürlüğü levazım müdürlüğünden te-
tnin edilebilir. . 

6 _ Eksiltmeye gireceklerın 2490 
laydı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
tnezkur gün ve saatta komisyona baş 
\1urmaları. (245) 1-526 

Sud kostik ve fer 

sülüsyon ahnacak .. 
1 Ba vekalet Devlet MeteoroloJı ş

leri ~mum Müdürlüğünde~ ~ . 
l · - Umum müdürlüğümi.ız ıhtıya~ı 

için. (2400) kutu sud kostik ve (24) bı
don fer sülüsyom açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. .. .. 

2 : _ 'J:halesi ıs şubat 938 s~lı gunu 
saat 14 de. Ankarada Yeni şehır, Kızıl 
ltmak sokak No. 30 da devlet meteoro
loji işleri umum mUdUrIUğilnde topla

nacak satın alma komisyonunda yapı-

lacaktır. . 
3. - Muhammen bedeli (5400) lıra 

olu~ ilk teminatı { 405) liradır. 
4. - Muvakkat teminat ban~a mek-

. .d a nakıd yerı-
tubundan gayrı nakı vcy . d 
ne kaim olan tahvilat olduğu ta~dıdr e 

1 mıyacagın an 
bunlar komisyonca a ına 

t dan evel mer-
bunların münakasa saa ın 

1 . · - · yatırılarak a ı-
kez muhasebecılıgıne . 
nacak makbuzun komsiyona ıbrazı. 

i bedelsiz olarak dev-
5: - Şartnaınes .. d .. lu··g·u" 

~ . 1 · U mu ur 
let meteorolojı ış erı · . di-
levazım ş. müdürlüğünden temın e 

lebilir. . !erin 2490 
6: - Eksiltmeye ~ır~~addelerin-

ıayılı kanunun 2 ve 3 unc kih 
de istenen belgeleriyle birlikte rneı 

1
. 

baş vurman• 
gün ve saatte komisyona 

1
_ 525 

rı. (244) 

Yemek takımı alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.~an :k 
1 - Eksiltme gününde talıp çı -

lllayan 300 adet yemişlik ıooo ade: 
Yernek tabağı 800 adet çatal SOO ade 
katık 1500 adet bıçak ıooo adet su 
bardağı bu defa pazarlıkla alınacak
tır. 

d ·ı n fiat 2 - Hepsine tahmin e 1 e 
1599 liradır. 

3 - !halesi 1-2-938 salı günii saat 
11 dedir. 

4 - tık teminatı 127 lira 43 ku-

rllştur. .. 
5 - Sartname ve örnekleri gor

ll'lek isti~en bedelsiz olarak her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 

komisyonuna müracaat. . 
90 

6 - Eksiltmeye gireceklerın 24 

sayılı kanunun 2 ci ve 3 · üncü mad
d "kla ve te-elerinde gösterilen vesaı 
ll'linatile birlikte belli giln ve saatı~~ 
de komisyona gelmeleri. <89) ı-2 

lo ... ksiltnıcsi 
Ton motor yagı c . 

M M V k~I t" Sa. Al. }{o.dan • .. . . e a e ı 71 motor 
1 - 10 ton Sokoni 1 AA· 

,, ğ . ye konmuş-
., a ı pazarlıkla eksııtme 
tur 

· [>edeli 3700 lira 
2 - Tahmin edilen . 50 ku-

olup ilk teminat parası 277 !ıra 
tuştur. , 1 günü 

3 - İhalesi 8 şubat 938 sa 
1 

ııaat 11 dedir. . 2490 
4 - Eksiltmeye gireceklerın . d 

saydı kanunun 2,3 üncü maddele~ıhn lee 
. . rkte l a 
ıstenilen belgeleriyle bır 1 

gün ve saatmda M. M. V. satın alma 
Komisyonunda hazır bulunmaları. 

(178) 1-428 

Kalorifer tesisatı yaptırılacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyo

nundan : 
• _ Keşif bedeli 7329 lira 55 kuruş 

1 n Genelkurmay dairesi binasında o a . k 
yapılacak olan kalorifer tesısatı a· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 4 Şubat 938 cu
ma günü saat 11 de M. M .V. Satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 _ Kesif ve planlar 37 kuruşa M. 
M. v. İnş~t şubesinden. alınır. 

4 _ İlk teminat 549 lıra 37 kuruş-

~~ . 
5 _ Eksiltmeye girecekler kanunı 

teminat ve 2490 sayılı kanunun .2 v: 
3 üncü maddelerinde yazılı . ve ıdarı 
şartnamenin 4 üncü maddesının (F) 
fıkrasında yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarmı ihale saatından 
b hemehal bir saat evvel M. M. V. 

et alma Ko. na vermeleri. (4623) 
sam 3-7097 

l 7 kalem köhne malzeme sallşı 
M. M. Vekaleti Satın alma Komis -

yonun dan: 
Akköprüde nakliye deposunda köh

neye ayrılan 17 kalem malzeme 31.1.938 
pazartesi günü saat 10 da M. M. V. sa
tm alma Ko.da satılacaktır. Malzeme
yi görmek için nakliye deposuna ve 
arttırmaya girmek için satış günü ve 
saatmda M. M .V. satın alma komis
yonuna müracaat edilmesi. (180) 

1-442 

3 at satılacak 
M. M. V ck~ıleti Sabn alma Komis • 

yonun"l'ln : 
Harb okulundan çürüğe çıkarılan üç 

baş at 29.1.938 cumartesi günü arttır
ma suretiyle M. M. V. satın alma Ko. 
dt aaat 10 da satılacaktır. 
Hayvanları görmek istiyenler mez

kur okula ve artırmaya girecekler sa
tış gün ve saatında M. M. V. satın al
ma Kc.na müracaat etsinler. (179) 

1-443 

Kimya alat ve edevatı 
Satın alınacak 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis
yonundan: 

1 - Eksiltme günü olan 25. 1. 938 
salı günü istekli çıkmayan ve hepisi
ne 2367 lira fiyat tahmin edılen 70 
kalem kimya alet ve edevatı 5 şubat 
938 cumartesi günü saat 10 da açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - tık teminat 177 lira 53 k~ruş. 
tur. 

3 - Şartnamesi M. M. V. satın al-
ma Ko. dan parasız alınır. 

4 _ Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılr kanunu:l 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı bdgeler
le birlikte eksiltme gün ve '>ıt .. tında 
M. M. V. satın alma Ko. da bulun
maları. (231) l-534 

Domuz satılacak 
M. M. Vekaleti Sa~ın Alma Komis-

yonundMt : . 
Etlik serom ve aşı evınde mevcud 

üç büyük ve beş küçük Domu;: artır

ma suretiyle satılacaktır. .. . 
Artırması 31. ı. 938 pazartesı gunu 

10 da M. M. V. satın alrr.a Ko. 
saat .. k 
d aptlacaktır. Domuzları gorme 
ay . t 
. E l"kte serom ve aşı evıne ;, r ır

içın t 1 
. rnek için artırma gün ve sa

maya gır 
M .M. v. satın alma Ko. na 

atında · . 
müracaat edilmesı. (230) 1-535 

. .. Harit~'.'Ümum Md. 

Mu h telif.~!t~!~~!:~~.~~.~ 
Harıta G T oğrafya sube-

1 - Harta Gn. Dr. op 1. 300 ~adet 
d t invar cedve ı, 

si için 10 a e r 30 alet 
, det mikyas cedve ı, . 

map, 3C a d Ii açık eksiltme ıle 
sürgülii hesab ce vt: 

alınacaktır. d r (1540) lira-
2 - Muhammen be e ı 

Jır. . t (116) lira o-
3 - Muvakkat teınına ı 

. ünü komisyonca yalnı7 
lup eksıltıne g sandık makbuzu 
banka mektubu veya 

kabul olun~r. e 8- ubat-938 salı günü 
4- Eksıltm ş r·~ .. d 

t 14 de harta genel direktör ugu a-
~aa . d t n alma komisyonunda ya-
ıresın e sa 1 

prlacaktır. . . . .. w k · • 
E f Ve şeraıtını ogrenme ıs 

5- vsa h 
. k 'ıtrne gününe kadar er 
tıyenler ke .slıtmeye girecekler de yazılr 
gün ve e sı . 

harta satın alma komıs-
giın ve saatte . 

.. aat etmelerı 
yonıına murac 1-470 

(210) 

A. Levazım Amirlifji 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 yılı mayıs nihay-etine kadar ihti
yacı olan 120000 kilo sığır etine talih 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmesi 3 §Ubat 938 saat 16 da Kırk
lareli tümen satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

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

komı,,yonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarım havi teklif mektub
larını belli saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(150) 1-333 

Kfüwle alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma komisyonundan : 

1 - Dikim evleri için 20 ton sarı 
sabunlu kösele 4. 2. 938 saat 15 de 
Tophanede İstanbul Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41000 lira 
ilk teminatı 307 5 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka. 
nuni vesikalariyle beraber teklif mek
tublarını ihale saatmdan bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri. 

(147) 1-334 

Fasulye ihalesinden vazgcçiltli 
Ankara Levazım Amirliği Satm Al

ma Komisyonundan : 
Ankara garnizon birlik ve müesse

seleri için 75.000 kilo kuru fasulyenin 
alınmasından sarfı nazar edilerek 
5. 2. 938 deki eksiltmesinin de yapıl
mıyacağı alakadarların maH\mu ol
mak üzere ilan olunur. (242) 1-536 

85,00 şöminman 
takozu ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 66.300 lira olan 

S5.000 adet ş.öminman takozu 10.3.938 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 

ıarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4565 li
ralık muvakkat teminatla kanunun ta
yin tttiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 330 kuruşa 
Haydarpaşa veznelerinde 
dır. (168) 

Ankara ve 
satılmakta-

1-445 

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 ı~· 
etme müdürlüğü ile Zonguldak ve Ça-
talağzı istasyonlarında parasız verilir 
İhalesi 4.2.938 cuma günü saat 15 te 
Ankarada ikinci işletme müdürlüğü 
binasında toplanacak komisyon tara
fından yaptlacaktır. İsteklilerin % 7.5 
muvakkat teminat olan 54 lirayı Anka
rada umumi idare vezneııine yatırarak 
muayyen gün ve saatte komisyonda hA 
zır bulunmaları ilan olunur. (156) 

1-36~ 

Gazeteci le re sürat 

katannda tenzilôt 
Devlet Demiryolları Satın Alnı. 

omisyonundan : 
Gazetecilere mahsus tcnzilli iki 

aylık halk ticaret bileti ile sürat 
trenlerinde seyahat edecek gazeteci
lere bu trenlere mahsus munzam bi
let ücretlerinden de % 60 tenzılat } ~ 
pılacaktır. (241) 1-532 

Makas traversi 
ah nacak 

Devlet Demiryolları Satın .Alın~ 
Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 67.200 lira olan 
11250 adet makas meşe tra • .:rsi 
15. 2. 938 salı günü saat 15,30 da ka . 

palı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 4610) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mti
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
ni gün saat 14,30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 336 kuruşa Ankara, 

Haydarpaşa, EskişehJr, İzmir Mu
danya ve Balıkesir veznelerinde satı
lacaktrr. (238) 1-530 

Telgraf direği 
ahna~ak 

Ankara ikinci Noterliğine 
Ankarada seçkin sokağında 1 - 3 

numaralr mağazada kain (Ankara 
Şark pazarı Hasan Tahsin ve Hüse
yin Hüsnü Aker Kardaşlar ve Abdul
lah Şefik Köklü) kollektif şirketi 
unvanlı şirkette merhum .zevcim Ab
dullah Şefik Köklüye ait hissemizi 
bütün hukuk ve vecaibi ve zimem ve 
mat!Qbatı ve bilcümle mUkellefiyet
leriyle beraber namıma asaleten ve 
küçük çocuklarım namına velayeten 
bu kerre yüksek dairenizde imza et
tiğim beyanname mucibince Hamdi 
Köklüye devir ve ve temlik eylemiş 

olduğumdan keyfiyetin alelusul ila
nım dilerim. 

Ankara Anafartalar caddesinde 
Cafer zade apartımanınm 2 numaralı 
dairesinde mukime Refia KÖklti. 

Dairede saklı aslına mutabık olan 

Hurda demir satışı 
Malatya Bez ve İplik fabri

kası T. A. Ş. Adana mensucat 
fabrikasında mevcud takriben 
( 100) ton lıurrla demir ile 
(200) ton makine akımını 
pik pazarhkla satılacaktır. 

Talip olanların Aclanada 
fabrika müclürlüğiine müra· 
caat1an. 1-517 

Avrupa ve Amerika ve 
lstanbul üniversitelerine 

ta lebe gönderiliyor 

Devlet Demiryolları Satın 
Komisyonundan : 

Alma bu nüsha talep üzerine berayi neşir 
ve ilan edilmek üzere Ulus ·gazetesi-

Maden Tetkik ve Arama Enstitü. 
aü Genel Direktörlüğünden : 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek 

üzere 13 ve madenler için jeoloji tah
sil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve 
Amerikaya ve kezalik jeoloji tahsili 
için 6 talebe de İstanbul üniversitesi
ne gönderilecek ve talihler arasında 
müsabaka yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 9890 lira olan 
2300 çam telgraf direği 15. 2. 1938 sa-
lı günü saat 15,45 de kapalı zaıf usu-
lü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 741,75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerıni ay
ni gün saat 14,45 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasrz olarak Ankara

da maizeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğınden, 

İzmir ve Eskişehirde idare mc.ığaza-

larından dağıtılmaktadır. (239) 
1-531 

Demir ve demir 
levha 

Devlet Demiryolları Satın Alma 
Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 16417.16 lira o. 
lan takriben 119 ton muhtelif demir 
ile, 5,262 ton (65 adet) demir levha 
16. 2. 1938 çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarf· usulü ile Ankarada 
idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1231,Z9 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
giln saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden Haydarpa
şada tesellüm ve sevk :iefliğinden da
ğıtılmaktadır. (237) 1-529 

. Gümrük ve inhisarlar B. 

Benzin alınacak 
Gümrü k Muhafaza Genel Komu

tanlığı l stanbul Satın A lma Komis
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza deniz vası· 
taları için 75 ton ikinci benzinin 
2. 2. 938 çarşamba günü saat 11 de ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı "16875" lira 
ve ilk teminatı 1266 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyon
dadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gtin eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar 2490 
sayılı konunun 32 inci maddesi hük
müne göre hazırlıyacakları teklif 
mektublarmı Galata eski ithatat güm
rüğü binasındaki komisyona vermele· 
ri. (96/71) 1-225 

Mahkemelerden 

İ lôn 
Ankara Birinci Aıliye Hukuk Mah

k.:ınesinden : 

Ankara Anafartalar caddesinde Yıl
dız lokantası sahibi Hamdi kardeşi Re
şit oğlu Mehmede: 

Karınız Lütfiye tarafından aleyhi
nize açxlan boşanma davasının duruş
ması 17.1.938 pazartesi günü saat 14 de 
icra kılınacağından bahisle Ankaradil 
Ulus ve Kayseride Kayseri gazetele· 
riyle ilanen davetiye tebliğ edilmiş ve 
tayin kılınan günde gelmediğiniz gibi 

musaddak bir vekil de göndermediii
nizden davAcının talebiyle hakkınız
da mahkemece gıyab kararı itihaz ve 
duruşmanın 28.2.938 pazartesi saat 10 
na talikine kara rverilmiştir; mezkQr 
gün ve saatta Ankara ı. ci asliye hukuk 
mahkemesine gelmeniz ve yahud mu
saddak bir vekil göndermeniz aksi tak
dirde gıyabınızda mahkemeye devam 
olunacağı H. U. M. K. 401. ci maddesi 
mucibince gıyab kararı makamına ka
im omak üzere usulün 142 inci madde
sine tevfikan ilan olunur. (201) 1-519 

ne tebliğ olunur. 1-498 

.. Adliye baka.nftğ.ı 

Noterlik istiyenlerE= 
Adliye Vekaletinden : 
Zonguldak noterliği açılmıştır. im

tihansız noter olabilmek vasıf ve şa

rtlarını haiz taliblerin bir ay içinde 
Adliye Vekaletine müracaatları ilan 
olunur. (234) 1-527 

\". · Bayındırhk ., eakanhOı 

Köprü yaptırılacak 
Nafıa Vekaleti Erzincan Su I ıleri 

On İkinci Şube Mühendisliğinden : 
1 - Muhammen bedeli keşfi 

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

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

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Kati ihale 28 Şubat 938 tarihin

de saat 15 de Erzincan şarbaylığında 
teşekkül edecek komisyon marifetiy
le yapılacağından talihlerin mezkOr 
tarihten evvel muvakkat teminat ak
çesi tutarı olan (1022) lira (22) ku
ruşluk teminatları ve yedlerinde mev
cud vesaikleriyle birlikte Erzincan 
su işleri 12 inci şube mühendisliğine 
müracaat etmeleri ilftn olunur. 

3 - Şartname ve projeler bedeli 
mukabilinde Erzincanda 12 inci ' ube 
mlihendisliğinde satılmaktadır . 

(124) 1-262 

Tayyare makinisti 
ah nacak 

Hava Yollan Devlet lıletme l dare
ıinden : 

1 - İdaremiz için imtihanla 8 tay· 
yare makinisti alınacaktır. 

Talihlerin : 
A) Sıhatlerinin havacılığa müaaid 

olduğuna dair tam teşekküllü rasta
hanelerden aldıkları rapor, 

B) Tahsil vesikası, 
C) Nüfus tezkeresi sureti, 
D) Polisten musaddak hüsnühal 

vesikası, 

E) 3 aded fotoğrafla 31. 1. 938 ak
şamma kadar Ankarada Hava Yolları 
Umum müdürlüğüne müracaat etmiş 
olmaları lazımdır. 

2 - İmtihanlar Ankarada İdare 
merkezinde, İstanbulda, Yeşilköy 
tayyare istasyon müdilrlüğünde, 1z-
mirde : Nafıa müdürlüğünde 7. 2. 938 
pazartesi günü saat 10 da icra edile
cektir. 

3 - Makinistlerin azami aylık üc-
reti 80 liradır. (220) 1-518 

Bentler 
Pasta ve kahvealtı salonu K.arpiç 
karşısındaki sokakta açılmıştır. 
No: 5 1-538 

~· ... Kirahk daire1111!: 
: 3 oda bir hol. Yenişehir Sihiye : 
S karşısı Arman sokak. Akbada A-E 
: dile müracaat Tel: 3377 1-539: 
ii ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

2 - Jeologluk müsabakasında 1 den 
7 ye kadar sıra ihraz edenler Avrupa 
ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inci• 
den 13 üncüye kadar olanlar ise Ens
titü hesabına İstanbul üniversitesindo 
titü hesabına İstanbul üniversitesinde 
okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aıağıdaki şartları ha· 
iz olması lazımdır. 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çahşabilecel.( 

kabiliyeti ve sihhati tam olmak, (Sıhl 
muayene Ankarada yapılacaktır). 

c) Olgunluk imtihanını vermiş olan 
lise veya kollej mezunu olup fransız• 

ça, almanca, ve İngilizce dillerinden 
birisini okuyup yazabilmek. 

d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yuka
rı olmamak, 

4 - Mühendislik için müsabaka 3 
şubat 1938 perşembe, jeologluk için mil 
sabaka 4 şubat 1938 cuma günleri An
karada M.T.A. enstitüsünde yapıla
caktır. 

Talebelerin imtihanda ÜHÜ mizanı 
doldurmuş olmaları şarttır. 

5 - Maden mühendisliği imtihanı 

hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, 
kimya ve yabancı dillerden biri (İngi
lizce, fransızca, Almanca). 

Jeologluk imtihanı: riyaziye, (hen• 
dese, cebir) hayvanat, nebatat, jeoloji, 
fizik ,kimya ve yabancı dillerden biri 
(ingilizce, fransızca, almanca) 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar i · 
leride tahsil müddetleri kadar mecburi 
hizmeİ'e tabi olduklarından bu hususta 
mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere 
bir teahhüdname verecekler ve bunun 
için de muteber kefil göstereceklerdir. 

7 - lstiyenlerin nüfus hüviyet cüz
danı, htisnUhal varakasını, mekteb Ş,C~ 
hadetnamesini veya bunların tasdikli 
birer suretleri, 4 kıta fotoğraf ve dilek
çelerini 29 kanunusani 938 cumartesi 
günü öğleye kadar Ankarada M.T.A 
enıtitüsU genel direktörlüğüne gön
dermeleri ve 31 kanunu sani 938pazar
teıi gilnil sıht muayeneleri yaptırıl
mak üzere sabahleyin aaat 10 da Adliye 
sarayı karşısında M.T.A enstitüsü da
iresinde bulunmaları ilan olunur. 

(4699) 3-7195 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavini 

Her giln saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3-6861 

---~--~------------------~ 

..,,,, ............................... ... .. ... 
_ CASUS MARTHE RICHARD : En hoş meyva tuzudur. Tnkibazı 
- : defeder. Mide, bağırsak, karaci ğeden 
: Edwig Feuillere -
: Erich Von Stroheim : mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz· 
- - mı kolaylaştırır. 3-7169 
'"1111111111111111111111111111111111111 il,. İngiliz Karuuk ec.ıaneri 
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E K ve EYTAM BA KASI 
MERKEZİ: ANKARA 

vatandaılara mümkün olan kolayhkla yardım eder 
Sübeleri -- İstanbul, İzmir, Bursa 

Yapllacak ve yapısına baılanmıı meskenler i'in 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yap.ör . . 

·Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
aynca komisyon almaz 

Ek'spertiz ücreti ( 1.000 ) liraya ka<lar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ip6teği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. lhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AK.BA Kitabcvidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

3-6949 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 
Baş, diş ağrılan 

Ve ÜfÜtmekten mütevellid 
bütün ağrı, ıızı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya kartı 

NEVROZİN 
Katelerini almız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat 
Taklidlerinden sakınınız 

1-60 

.t1111111 Göz tabibi 1111111L. - -: Dr. Esedullah Someren : 
: Cebeci Hast. Göz Mütehassısı E 
§ Bahkpazan • Işıklar caddesi § 
: Trakya apartımanı 4 No. da : 
:E Öğleden sonra hastalarını E 
E kabul eder 1-14l:i 
111111111111111111111111111111111111111111 

rolog • peratör 

Dr. Kemal Serav 
Avrupa tetkikatından dönmüş 

ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili İbrahim a
partımanmın 5 numarasında ka
bule başlamıştır. Muayene saatle-

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız ç.ı:kiyorsunuz iştahanız yok, mutlaka 

H A S A N meyva özü 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan b\S 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40, dört misli 60 kr. 

.JQ \ ·.: :;-: .:. ~ 

..,... ,,... . . ,.r. • "' -.......r,, :.r :· rr.:. -
/ ....... . ,.,.,.-

1 ,,.. .~ .... .,,,.. .. , . -,,. ................ """ c> -- .. t. ·:· : •• • , : """" 

H A S A N gazoz özü 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerirıu~ıı ya

pxlmı~tır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek muz frenk üzümü kayısı, ağaç çileği nevileri 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 1-54 

Sehir Lokantası 
Cumartesi ve pazar akşamları 

Tango Kıralı 
Edvardo Bianko 

ORKESTRASI 
İştirakiyle aile dine - dansanı 

İçin masalannızı 

ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 • Muhakkak 
Evvelden tutunuz. · 

..1ı11111111111111111111111111111111111ı1 L. 

----------------------------------------------------~ = = Karpiç • 
T.I BANKA~I 

1938 
Köçük Cari Hta~aplcır 

lkramllie pl&nt==: 
4 ldet 1000 llrallk- 4000 lira 
8 ,, 500 ,, 4000 il 

16 il 250 ,, - 4000 il 

76 il 100 il 7600 il 

80 50 . 4000 il il il 

200 25 - 5000 il 

" il 

384 il -28600 il 

.................................................................... 
Kuralar: 1 mart, 1 haziran, 1 ey
liil, 1 hirincikanun tarihlerinde 
çekilecektir. .................................................................... 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

Hediyelik eşyanızı bizden ahn ! 

- -E Dr v el H" .. aray E 
5 Cebeci hastanesi • E 

Tel: 2038 
§ Kulak, Boğaz ve Burun ~ 
: hastalıkları mütehassısı E ---------------------------
: Viyana ve Frankfurt üniversite • E .:!J il lllll lll il lll il lll llf il llllll lll l lll il lll l lll lll lll l lll l lll il lll l lll il lll lll!:. 
S )eri kliniklerinden mezun : - A p 
§ Hergünsaatl4densonra § ~ N KARA Al AS 
E hastalarını kabul eder ~ - - -: Adliye Sarayı köşesinde sarraf : = E Hakkı apartımanı No. 5 § = 
E Muayenehane: Ti. 3912 Ev 1279 : = 1-79 = 
.,11111111111111111111111111111111111111,.. 

·-----------

PAVİYONUNDA 

Muhtelif eğlencelerle 

28-29 

YENİ SİNEMALAR HALK 

... 
l 
N 

BU GECE .JllllL Bu Gün Bu Gece - -Bat döndürücü valslerle ve çok - - lhtiraılı bir mevzu çerçevesi dahilinde - -- -eğlencdi aahnelerle dolu - - oynanan fransızca sözlü - -- -NAMUSLU KADIN - - l\IAHKÜlULAR KALESİ - -- -
Fransızca sözlü - - Bat Rollerde - -- -Bq Rollerde - - Anna Bella - Pierre Renoir - -- -Meg Lemonnier - Henry Garat - - Seanslar: 2.30 • 4.30 • 6.30 Gece 21 de - -- -Gündüz seanslarında - -- -- -

Güneş Batarken - - Halk Matinesi 12.15 de - -- -
Seanslar: 2.45 • 4.45 • 6.45 Gece 21 de - - Rasputin ., ...... 

. 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeıiı AnkarA Bankalaı: caddesi. Telefon: 2619 ı-20 


