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tafsilat ve resimler 
7. inci sayfadadır 

Fransa1da umumi greve iştirak etmek isteyenler çoğalıyor 

Dalldiye millete 'bir • • ta vsıye ettı 
EMRİNE RAGMEN 

r----~~~~~~~~~-

1 ::-·-,vr'f Yunanistan'ın dış politikasi SENDİKALARIN 

Bir (Ok Paris müesseseleri 
greve iştirakten vazge(tiler 
Fransa' daki bütün belediye memur ve 
İşçileri de çarşamba f'ÜDÜ çalışacakfa 

. p · 't Bao:vekil Parıs, 27 a.a. - arıs e ., · • 
Daladye, saat 20 de radyoda bir nutuıt 
irat etmiştir. . 

B. Daladye önce 24 teşrinisanıdc! 
Çembcrlayn ve lort Halifaks~.ın fran
sız hı.ikümeti ile müşterek mudafaa ve 

ll t hk. . ı·n en emin vasıtalar su ıu a ım ıç . . 
meselelerini tetkik ettiklerı hır sıra-
da, Paris'te şimal ve aşağı ?en eyalet· 
1 . d b" d b"ıre grevlcrın ve fabrı· erın e ır en ... 
ka işgallerinin patlak vcrdıgını hatır-
lamıştır. . . . 

Bundan sonra 25 teşrınısanıdc f~a?· 
su: - alman müşterek beyannamesın~n 
yakında imza edileceği ilan olundu_g~ 
ve bunun derhal umumi grev tehdı~ı 
ile karşılandığını söyliyen başvekıl 
demiştir ki: 

.. _ 1936 danberi biribirini takip e-
den büyük başvekiller tarafından ka-

(Sonu 8 inci sayfada) 

ilk 
rıazifeler 

F. R. ATAY 
Şark hatıra kıymeti bıa- _ 

Hatta bazan süratle hatıraları 
kaybetmek ve ölenden eser bı
rakmamak lazımgelir: Osmanlı 
ananesi böyle idi. Eğer bir gün 
T opkapı sarayı da yanmış olsay
dı, asırlarca süren bir tarihin hiç 
bir anını canlandırmak mümkün 
olmıyacaktı. 

Bizler Atatürk'ü devam ettire
ceğiz. Esasen kendi sağlığrnda 
Kuvayı - Milliye'ye ait Erzurum 
ve Sıvas'ta bazı hatıralar muha
faza edilmiştir; lstanbul'da, ve
lev pek eksik, bir inkılap müzesi 
temeli ablmıştır. İlk millet mec
lisinin, olduğu gibi, korunması -
na imkan müsait olmamasına 
pek çok nesiller hüzünle dikkat 
edeceklerdir. 

Bugün ilk vazifemiz, mevcut 
hatıralara dokunmamak, dağı
nık olanları toplamak, ve bun
dan ba,ka derhal Atatürk ensti
tüsünü vücuda getirmektir. Bu 
i§lerin hazırlığı, Kültür Bakanlı
ğının ve C. H. P. sinin selahiye~
li adamlarından mürekkep bır 
komisyona tevdi olunabilir. Ko
misyon, arzu ettiği kimsel~ri~ 

Geçen defaki grevde Paris mezbahasının kasapları mezbahayı 
kapatmııılar ve Paris'i etsiz kalmak tehlikesinde bırakmışlardı 

F eyİzli sulh kaynağından 
ilham alan harici si,,.aset ., 

• 

direktiflerine azimle bağlıyız 

B. ~ükrü Sara~ogı11 11. Dsllran ve Sidibil paktlar1 Hariciye 
Naıuları arasmda ~ok samimi telgraflar re an eandı 

Ankara, 27 a.a. - Hariciye Vekili. Şükrü Saraçoğlu, Hariciye 
Vekaletini deruhte etmesi münasebetıyle Balkan antantı memle
ketleri Hariciye Nazırlarına a§ağıdaki telgrafı göndermiştir: 
Hariciye Vekaletini deruhte eder· 

ken ekselansınızın şahsında dost 
ve ~üttefik memleketin hükümetini 
selilmlamak ve size sadık ve hürmet
kar dostluğumun teminatını teyit et
mek benim için derin bir memnuni -
yeti muciptir. 

Feyizli sulh karna~ında? il~am a
lan harici siyasetın dırektıflerıne a -
zimle bağlı kalarak ekselansınıza a:
zetmek isterim ki, eskiden olduğu gı
bi bu harici siyasetin başlıca unsuru
nu Balkan devletleri arasında tesis 
olunan sıkı teşriki mesaide arıyaca • 
ğım ve sulhun hizmetine kon~~an e
serimizin kendine has olan ıtımatlı 
dostluk havasının içinde ilelebet de
vam edeceğine katiyen kaniim. 

Sizin şahsi yardımınız bu sahada 
bana çok kıymetli olacaktır. 

Şükrü Saraçoğlu 
Hariciye Vekili 

ı••111uııuuuu••••111111 

1 
Japonlar cenu
bi Çin'e asker 
çıkarıp bu civar 

! da muhtelil yer
i leri zaptettik -
İ ten sonra, öte
t denber:İ korkul
% duğu üzere, bir : 
.
i İngiliz müstem. 
f lekc•i olan Hon. 
f gkong'a da ilk 
f tatı.rruzl a r ı n ı 

I
• yapmışlardır. 

Yandaki resim, 
Hongkong so -

l
i ::~!';;':~:y~;n-

de beyanname 
ler dola~tıran 
bir çinliyi gös

İ teriyor. ............................ 

Yunan Ba§Vekili B. Metaksaı 

Yugoslav 
Belgrad'a 

heyeti 
döndü 

Belgrad, 27 a.a. - Avala ajansı 
bildiriyor-

Ankara'da Atatürk'ün cenaze mera
siminde Yugoslavya'yı temsil etmiş o
lan harbiye ve bahriye nazırı general 
Ncdiç ile heyetin diğer azası dün Bel
grad'a avdet etmişlerdir. 

B. Haydar Aktay, başvekil ve hari
ciye nazırı B. Stoyadinoviç'i ziyaret e
derek Türkiye rdsicüınhuru İsmet 
1nönü ve türk hükümeti namına, Yu
goslavya'nın Atatürk'ün cenaze mera
simi münasebetiyle Ankara'ya hususi 
bir heyet göndermiş olmasından dola
yı mumaileyhe teşekkür etmiştir. 

Cenaze törenine gelen heyetler 
clön ii yorlar 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Ebedi 
Şef Atatürk0 ün cenaze töreninde bu
lunmak üzere memleketimize gelen 
heyetlerden afganlılar bu akşamki 
trenle, Romanya ve Polonya heyetle
ri de Romanya vapuruyle memleket
lerinıe döndüler. 

Afgan heyeti reisi hareketinden e
vci Tokatliyan otelinde askeri mek
teplerimizde okuyan afganlı talebeler 
ı;erefine bir çay ziyafeti verdi. 

Polonya heyeti saat 10.30 da, Ro
m:anvA heyeti °de 8Ut J1 de beraberle• 
rinde hükümetıerımıı"'.h-..a. •• ı ~
losları ve mihmandarları bulunduğu 

halde Taksim meydanına gelerek abi
deye çelenk koymuşlardır. 

reylerini de toplıyarak, hangı hı- Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 
naları, veya binaların hangi kı - Hariciye Vekaletini deruhte etmesi 
sımlarını olduğu gibi saklamak münasebetiyle Sadabat paktını imza 
icap ettiğine karar verecek, bir eden memleketler hariciye nazırları -
Atatürk enstitüsü binasrnda yer- na aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 
leştirilmek üzere yerli ecnebi bü- "Hariciye Vekaletini deruhte eder-

Japon kıtaları Hongkong' da 
. ·k ken, eksellinsrnızın şahsında dost ve 

tün neşriyatı, resimlen ve vesı a- müttefik memleketin hükiimetinı se -
)arı tophyacaktır. Bu bina, mev- lamlamak ve size sadık ve hürmetkar 
cut olanlardan biri olabilir; ya - dostluğumun teminatını teyit etmek 
hut bir yenisi inşa edilebilir. Bi- benim için derin bir memnuniyeti 
na veya bina parçası muhafazası muciptir. 
meselesinde ifrata varmamak Feyizli sulh kaynağından ilham a -
da lazımdır: Mesela Dolmahah- lan harici siyasetin direktiflerine a
çe sarayında yalnız vefat etmiş zimle bağlı kalarak ekselansınıza ar -
olduğu oda, bulunduğu halde zetmek isterim ki, bu harici siyasetin 
bırakılmak doğru olur. Öyle mu· unsurlarından birini Sadabat paktını 
vakkat ikamet yerleri vardır ki imza eden devletler arasında mües -

k ses sıkı teşriki mesaide arıyacağım ve 
onların üstüne sadece bir pla sulhun hizmetine konulan eserimizin 
koymak kifayet .eder: Esasen kendine has olan itimatlı dostluk ha
timdiden söyliyehm kı ne -~u vasının içinde ilelebet devam edece -
hatıralar muhafazası, ne de boy- ğinc katiyen kaniim. 

(Sonu 8. inci sayfada) J (Sonu 8. inci say! ada) 

İngiliz hükttmetine ait 
topraklara tecavüz ettiler 

Bir karakol isgôl olunarak 
üzerine Japon bayrağı çekildi 

Londra, 27 a.a. - Deily Expres gazetesinin Hong - Kong mu
habirinin bildirdiğine göre japon kıtaları Hong _ Kong müıtem
lekesindeki İngiliz topraklarına tecavüz etmitlerdir. Japonlar İn
giliz müstemlekesinin hududunda kain Luvo kasabasını bombar
dıman ettikten sonra 12 numaralı İngiliz hudut karakolunu itgal 
ederek karakola japon bayrağını çekmitlerdir. (Sonu J. cüde) 

Metaksas diyor ki: 
Biz kimseden bir sey istemiyoruz 

kimse de bizden bir şey istemiyor 

Y unanistan'ın hudutları 
katiyen ihlAI edilemez 

Atina, 27 a.a. - Batvekil general Metaksas Yunanistamn ha
rici vaziyeti hakkında gazetecilere aşağıdaki 'beyanatta bulun. 
muştur: 

"-.- Bugüne kadar gazetelerde harici siyaset meselesini katiyen 
bahıs mevzuu etmemiıtim. Çünkü Yunanistan'ın bu sahadaki mü
kemmel vaziyeti buna hiç de lüzum bırakmıyordu. Eğer bugün 
bundan bahsedeceksem bunun sebebi enternasyonal vaziyetimiz
de bir değişiklik oluşu değil fakat son buhran nihayet bulduğun
dan ve hiç bir suitefehhüme meydan vermeden söz söyliyebil
mekli ğimdir. 

1 Yunanistan diğer herhangi bir dev-

NÖYYİ h d • ~ 1 Jetten hiç bir şey istemiyor: Yunanis-
mua e esını tanın yegane arzusu sulhun muhafaza-

• • sı ve bütün memleketlerle iyi müna-
değ İştİ rmek ıçın sebetlerinin inkişafıdır. 

Sofya1da 
nümayiş! 

Bulgar hükümeti 
sıkı tedbirler aldı 

Sofya, 27 a.a. - Resmi bi.r tebliğ -
de deniliyor ki: 

Nöyyi muahedesinin imzası yıldö
:ıümü münasebetiyle nümayişlere ma
ni olmak için yapılan bütün ihtarlara 
rağmen dün bilhassa gençler tarafın • 
dan mühim toplantılar yapılmJ§tır. 

Polisin bütün tedbir ve gayretleri
ne rağmen tahrikatçılar nümayişleri 
fesatçı maksatları uğrunda istismar et
mek istiyorlar. Hadiselere mani olmak 
v .. ~natt Ndbfrferi tatbik etmek için 
hükümet 27 ikinciteşrin pazar günü 
Sofya sokaklarında her türlü seyrüse
feri tamamiyle yasak etmiştir. 

Yunanistan'm Balkan antantını teş. 
kil eden dost ve müttefik devletlerle 
olan çok samimi münasebatı herkesçe 
malCtmdur. Bu münasebetler değişme
den ve sarsılmadan devam etmekte
dir. 

Yunanistan'ı dost ve müttefik Tür
kiye'ye bağlıyan hususi rabıtalar da 
gene herkes~e malumdur ve evelden 
olduğu gibi bugün de katiyetle beyan 
ederim ki bu hususi bağlar çözülmez 
mahiyettedir. 

Bulgaristan'a SeHinik anlaşmasiyle 
bağlı bulunuyoruz. Aramızda daha sı
kı münasebetlerin inkişafı hususun -
da bu anlaşmalara büyük ümitler bağ. 
lıyoruz. İki memleket arasında eko. 
nomik meselelerden başka muallakta 
hiç bir mesele kalmamıştır. 

Nasıl biz hiç kimseden hiç bir şey 
istemiyorsak hiç bir kimse de bizden 
hiç bir §ey istememektedir. Olsa olsa 
ancak bizim dostluğumuz istenilmek-
tedir. · 
Yunanistan'ın münasebetsiz telak

ki edebileceği her hangi bir talep bi-
(Sonu 8 inci sayfada) 

Yahudiler T anganyika 

mıntakasına yerleıtirilecek 

NEVYORK TAYMS'E GÖRE 
. 

lngiltere bu miiatemlekeyi Almanya ya 
iade etmemefe katt karar verdi 

.~evy~r~, 27 a.a. - Siyasi mülteciler komitesindeki Amerika 
mumessılı Taylor, Amerika'nın hali hazırda mer'i olan muhacir
~er hak~~n~a :takyidatı değiştirmiyeceğini beyan etmittir. Muma
ıley~ Fılıstın kapılarının tekrar yahudilere açılmasından baıka 
çareı h~l olmadığını tasrih etmiştir. (Sonu 8. rncı sayfada) 

Pari•'te alma~ •ela_ret katibi !on Rath'ın katli üz.erine Alman)!• 
da tahrıp eJılen yahudı mağa:z:alarınclan birinin haii · 
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Talebe adedi her 1 Rakamlarla Türkiye 1 

sene arı ıyor Doğum yerleri ... I 
...................................... ' 11111111 ••• ' ............................ 1 .............. , ......... . 

Mahkeme Röportaj tarı i 
........ ................................................................................................ ! 

Kıral Karol'un seyahati 
Dostumuz ve müttefikimiz Romanya'nın genç ve enerjik kıralı Ma

jeste ikinci Karol, fngiltere'ye yapmı~ olduğu muvaffakiyetli seyah ti 

Memleketimizde talebe adedi ve 
dolayısiyle mektep ihtiyacı her sene 
çok mühim miktarda artmaktadır. 

Doğum yerlerinin büyük ekseriye
ti. milli hudutlar içi olmak bakımın
dan türkiyemiz, büyük bir vahdet 
gösterir. Şu iki rakama bakınız: 

Dörtcihar mı, ciharüse mi ? 
· d' a n, ıım ı, avıdet yollarındadır ve §U su·ada Almanya'da bulunmaktadır. D _ 

ha ~ne~ Be.~çi.ka ve Fransa'yn uğramııtı. Bütü~ bu güzergah göstcrm~
tedır kı, Munıh anlaşmasından sonra hasıl olan yepyeni vaziyet kar§ı· 
sında, Romanya'nın nasıl bir hattı hareket takip edebileceğini tayin 
edecek olan noktaları, memleketinin mukadderatını idare eden h""k·· _ 
d "d' . d 1 u wn . ar, gı ıp yerın e ve o dukları gibi tesbit etmek lüzumunu d t 

H' .. h k · UYJDU§ ur. 
aç §UP e yo kı, seyahatin en şayanı dikkat günlerini ve temasları-

nı, Londra aafhasında aramak lazımdır MaJ· este lkı"nc· K l f" • ı aro , şere ıne 
Londra belediye reisi tarafından verilen ziyafette, kendisinin İngiltere'-
nın büyük kıraliçesi Viktoria'nın küçük tQrunu olduğunu bilhassa teba
rüz ettinnİ§ ve bunu İngiltere ile Romanya nruında.ki dostluğun sağlam 
ve manida~ amillerinden biri olarak knydet~iştir. Yalnız Guildhall'de 
değil, İngiltere· kıral ailesi tarafından verilen ziyafette de bu husus, her 
iki kırat nutkunda mühim bir yer almıştır. Nasıl ki, cihan . harbindeki 
•İlah arkadaılıima da dokunulmu§tur. · 

Bunlar, Londra seyahatinin :zevahir ve merasime ait olmakla bera
ber kafi derecede vazıh olan taraflarıdır. Romnnya'nın lngiltere'de llu
lacağı ekonomik ve mali yardım moıeles"ine g lince, seyahatin bu ciheti 
de fevkalade enteresandır. City'nin en mühim gazeteleri Romanya'da 
yeni İstihı;al ıubelerinin kolaylı la tesis edilebileceğini ve Romanya gibi 
zengin kaynaklara malik bir .memleket ile yapı~ cak bir iş birliğinin kı
sa bir zamancl'a büyük ve müıbet neticeler vermek İ:;ti·dndında olduğunu 
yazarken, bilmukabele romen gazeteleri City'nin mali kudretini, ticari 
tecrübelerini ve tuttuğu ticaret politikasının üstünlüğllnü ve bütün bu 
amillerin mukabil ve rakip kuvetlere er geç gnlip geleceklerini yaz
mı§lardır. 

Fakat seyahat hakk d k" ·· IA 'k" ı k ·· h 
k 1 ın a ı ne§rıynt s a ı ı mem e ete n1un asır 

• mamıı ve Avrupa'n b"' ük" b ı· ı ı · l 
k ın uy mat uat ve ma ıye mer tez erı aeyahat e 

ya ından alak•dar ı 1 d ö 1 . . ., o rnuı ar 11'. y c kı, dost memlckehn genç kıralı ta· 
rafından yapılmıı olan bu aeyahatin tam bir muvaffakiyetle neticelendi
iinden §Üphe etmemek lazımdır. Romanya, dost memleketlerde buldu. 
~~ :•~dımlarla, ekonomik hayatında §ıı§ırtıcı ve büyük inki~afları yakın 
ır •tide kaydetmiye baılıyacaktır. · 

Romanya'nın genç, temkinli ve enerjik kıralı tarafındNt elde edilmiı 
olan bu muvaffakiyetler, hiç kimsenin aleyhine müteveccih d~ğildir. Bu 
nıuvaffakiyetler, tabiatiyle Romanya'nın, dolayısiyle de dünya ve in
aanlık barııının lehinedir. 

~u ~tibarla, doat ve ~üttefik milletin bu son başarılarını Türkiye'nin 
en vbuyuk bir alaka ve memnuniy tle takip etmekte olduğunu söylersek, 
dogru ve Yerinde bir mütalea·da bulunmuş oluruz. Bürhan BELGE 

İzmir' de. imar faaliyeti 
Otel, plaj, asfalt 
ve spor yerleri 

yol, hal 
yaptırılıyor 

İzmir, (Hususi muhabirimizden) -
Birinci kordonda, şehir gazinosunun 
bulunduğu yerde (140) yataklı bil. 
yük (Şehir oteli) inşa edileceğini ve 
otel planının Güzel Sanatlar Akade -
miıi profesörlerinden B. Arif Hikmet 
tarafından hazırlandığını evelce bil· 
dinni,tirn. . 

Şehir otelinin büylik kapısı, ikinci 
kordon kısmında olacak, kapıdan ote
le kadar müşterilerin yağmurdan ko
r~nmasını temin maksadiyle büyük 
bır •u.ndurına yapılacaktır. Otel, mü
tcaddıt daireleri ve. her türlü konfo
ru i~.tiva edecektir. Aldığım malUma
~a gore otelin her odasının tesisat ve 
ınıaatı o tekilde yapılacaktır ki, bir 
oda veya dairedeki gürültü başka bir 
oda .veya daireden duyulmıyacaktır. 
Denız tarafına bakan oda ve dairele
rin ayrı ayrı balkonları olacaktır . .ı:su 
b~lk~nl.ar, plinda o tarzda hesap e
dılmıştır ki bir balkonda oturan bir 
ı~hıs •. diğer balkonlardan katiyen gö
runmıyecektir. Oadaların hepsinde de 
portmanto olarak bir koridor bir ban
yo dairesi, sıcak ve soğuk s~ buluna· 
caktır. 

Alt katta lokanta ve gazino, salon. 
lar bulunacak, dıı kısmında d . 
d v b" k enu:e 
o~r~ ır a~ı hava. gazinosu vücuda 

getırılecektır. Beledıyenin büyük t • 

Onüm~zdeki yaz mevsiminde lncir
altr ve Bostanlı plajları, lzmir'in en 
güzel eğlence yerleri haline gelecek
tir. lnciraltı pltıjında körfez vapurla
rınıh kolayca yanaşabileceği betonar
me· bir isekele de yaptırılacak, halk 
bu hatta işletilecek Bayraklı vapuriy
le plaja gidebilecektir. 

lzmir'in müstakbel imar planının 
tanzimine belediye tarafından yakın -
da baglanacaktır. Bunun için İzmir i -
mar komisyonu tarafından hazırlanan 
projenin Nafia Vekaleti tarafından 

tasdikı beklenmektedir. Müstakbel İz
mir planının kolayc hazırlanması için 
Almanya'dnn Konta(at adı verilen bil· 
yük bir makine satın alınmıştır. 

Bu makine ile İzmir'in 1: 2500 
metre büyüklÜğündeki haritasından is
tifade edilecek, bu haritadan alınacak 
muhtelif semtlerin krokileri, istenilen 
büyüklük ve küçüklükte teksir edile -
cek, oralarda yapılacak yeni inşaat ve 
imarat işaret olunacaktır. 

Kontafat makinesi sayesinde şehrin 
müstakbel imar planının hazırlanması 
çok ,!<olaylanacaktır. Belediye mimarı 
B. Şadan Hısım, Almanya'ya giderek 
bu makineyi yapan müe.ssesede bir 
müddet ıtaj görmüş, planların makine 

Bu artış rakamlada şu §Ckilde hü
laaa etmek kabildir : 

Türkiye'de doğanların sayısı 
15.195.291; yabancı memleketlerde 
.doğanlar ise 962.169 dur. 

Bu yüzden iki eski arkadaş saç saça 
bas basa geldiler 1923 - 1Q24 ders yılında orta mek -

teplere 4723 Ü erkek ve 1182 si kız 
olamk üzere 5905 talebe devam et -
mekteyken 1936 - 1937 dera yılında 
orta mekteplere 52571 i erkek ve 
1840 ı kız olmak üzere 71021 talebe 
devam etmekteydi. Bu rakamlardan 
anla~ıldığına göre erkek talebe mik
tarı on beş yıl evelisine nisbetle 11 
misli ve kız talebe de 15 misli ve bü
tün orta mekteplere devam eden ta
lebe de 12 misli artmıştır. 

Gene 1923 - 1924 yılında liselerin 
ikinci devre sınıflarına 910 u erkek 
331 l kız olmak üzere 1241 talebe de
vam etmekteyken 1936 • 1937 ders 
yılında bu sınıflara 14305 i erkek, 
3972 si kır olmak üzere 18277 talebe 
devam etmiştir. On beş yıl evelsine 
nazarım bu sınıflara devam eden ta
lebeye nisbetle bugün 15.7 erkek ta
lebe ve 1 misli de kız talebe mikta -
rında bir artış göze çarpmaktadır. 

Orta mekteplerle liselerin talebe -
sine muallim mektepleri talebeleri 
il&ve edilerek 1923 - 1924 yılında bü
tün muallim mekteplerine devam e -
den talebenin sayısı 7378 i erkek ve 
2295 i kız olmak üzere 9674 iken bu 
miktar 1936 • 1937 ders yılında 67949 
u erkek ve 23,753 ü k·z olmak üzere 
91702 ye baliğ olmuştur. 

1924 • 1925 ders yılında orta mek
teplerden 178 i erkek ve 12 si kız ol
mak üzere 190 mezun olmasına mu -
kabil bu miktar 1936 - 1937 de 74~F si 
erkek 2422 si kız olmak üzere 9919 a 
çıkmıştır. Bu rakamlar on dört yıl 

öncesine nazaran erkek talebenin 42 
misli ve kız talebenin de 201,8 nisbe
tinde olduğunu göstermektedir. 
öğrendiğimize göre Maarif Vekıi -

leti bu büyük ihtiyacı izale etmek, ü
zere bazı mühim tedbirler almıya 

başlamıştır. 

Bu meyanda Ankara'da ve diğer 
bazı şehirlerimizde yeniden bir çok 
lise ve orta mektepler açılacaktır. 

ıle kolaylıkla tanAıni usullerini ögren
miştir. §chrin müstakbel imar planı 
40.000 liraya çıkacaktır. 

Alakadarların bana verdikleri ma
lumata göre yeni pilin hazırlandıktan 
sonra müstakbel modern ve mamur 
İzmir şehri, nihayet beş sene gibi kısa 
bir zamanda tamamen meydana çıka • 
caktır. Eşrcfpaıa'dan Kadifekaleı.i ü • 
zerinden ve civarından Sinekli istika
metine üç büyük bulvar açılacak, Eş -
rcf paşa'da.ki eski mezarlıklar, büyük 

0

birer park haline getirilecek, asfalt 
yollar in§a edilecek, Hilal'de Kemer ça 
yı mevkiinden Sinekli semtine kadar 
plan ıaha,İzmirin (Spor sitesi) olacak· 
tır. 

M,•rlı·ez lıuli 

Belediyenin B~mahane civarında 
büyük bir hal inşa ettireceğini yazmış
tım. İnşaata başlamak için evelii bina
nın betonarme planlarının çok ince 
hesaplara müstehiden hazırlanması Hi
zımgeldiğinden, belediye inşaat mü -
hendisi B. Çeçen mütehassıslarla gö -
rüşm~k, onların mütalealarını almak 
ve mühim ptanları hazırlatmak üzere 
Viyana ve Berlin'e gitmişti. 

Bu mühim planlar gelince hal bina
sının temel inşaatı münakasaya çıka • 
rılacaktır. Belediyece halin ihata du • 
varlannın inşasına da derhal ba§lana -
caktır. 

Türkiye'de d o ğ a n 1 a r d a n 
13.623.051 vatanda§ aynı kazalarda 
doğmuşlardır. Bu da, memleketimiz
de mukim olmak vasfının ne kadar 
ileri, istikrarlı olduğunu anlatır. Bu 
vasıf, halk yığmlarmın müıterek va
sıf, anane, dü,ünce ve ya,ayı§ te
lakkilerine sahip olması bakımından 
en lüzumlu; vasıftır. Aynı vilayetin 
bafka baıka kazalarında doğanlar 
230.337 erkek, 194.889 kadm ol
mak Üzere 425.936 dır. Başka vila -
yetlerde doğanlar ise 734.555 er
kek, 411.749 ka•dın olmak Üzere 
1.146.304 dür. 

Fakat ka ı a ıapur ıupur öpü fü, b r11hlar 

Vatanda~larımız araeından ya
bancı memleketlerde doğanların en 
büyük rakamı Yunanistan, en küçük 
rakamı Belçika'ya aittir. Şu rakam
lar, yabancı memleketlerde doğan 
vatandaılarımızı göı;termektedir: 

Almanya 1839, Arnavutluk 
12251, Avusturya 1344, Belçika 
175, Bulgaristan 227.464, Çekoslo
vakya 631, Fransa 2186, Hollanda 
290, lngiltere 5166, ispanya 208, 

lsviçre 188, ltalya 7146, Polonya 
304, Macaristan 1127, Romanya 
61.149, Rusya 69.798, Yugoslavya 
158.145, Yunanistan 367.801, Fi
listin 590, Hicaz 1.490, Iran 11.476, 
Irak 2.331, Suriye 13.247, M;aır 837, 
Birle§İk Amcrika'da 357 vatandaıı· 
mız doğmuıtur. Diğer mu'iitelif 
memleketlerde doğanların yekun 
&ayıaı 2415 dir. 17 milyon içinde 
nerede doğduğu meçhul olanlar ia_ 
11.704 dür. 

Yabancı memleketlerde doğanla
rın yckune göre olan nisbetlerine 
gelince: Yunanistan yüzde 37, Bul
garistan yüzde 23.1, Yugoslavya 
yüzde 17.1 ... 

Yabancı topraklarda doğmuı olan 
vatandaıhı.rının &ayısı, umumi yeku
ne niabetle en az olan memleketlu
den birisi Türkiyemizdir. 

Acı bir kayıp 
Şurayı devlet Daavi dairesi reisi B. 

Saffet Tuncay'ın kardeşi Ziraat veka
leti müdürlerinden Sabit Tuncay'ın i
zinli olarak bulunduğu Samsun'<la ve
fat ettiği teessürle haber alınmı~tır. 

Umumi harpte, milli mücadelede 
kıymetli hizmetleriyle ve devlet me
muriyetlerinde ciddi mesaisiyle ta· 
nınmış olan Sabit'in ziyamdan dolayı 
ailesine taziyetler ederiz. 

Bugün 
İ nkilôp dersi 

Saat 11.30 da Halkevinde 

Prof. Mahmut E~at 
Bozkurt 

taralınclan verilecektir. ilk denJ 

Atatürk'ün hôtırası 
na tah•;. ed;Iecektir. J 

- Tokatları yiyince gözlerimden 
şimşekler çaktı. Birdenbire neye uğra
dıgımı bilemedim. Ben bu halde iken 
kafama, karnıma, vücudumun şurası • 
na burasına tekmeler, tokatlar geliyor, 
envaı türlü kUfürler savruluyordu. BU. 
tün kahve halkı şahidimdir. 

yere düştü.masa devrildi, Ali ile Rasiın 
biribirlerine girdiler. Etraftakiler ayır
mıya koştular ama, berikiler biribirle· 
rine öyle sıkıca sarılmışlardı ki, uzun 
zaman ayırmak mümkün olmadı. 

Ama ilk tokatı kimin attığını gör -
medim doğrusu .. Bildiğim de bundan 
ibarettir. Davacının yüzü gozu sargılarla 

örtlililydı.i. O, görünmiyen yüzünün 
şeklini şöyle anJattı: 

- Kendime gelınce kahvedeki ay -
naya baktım, dcclı. Sol yüzümden şırıl 
§ırıl kan akıyordu. Sa6 tarafımda da 
beş uzun parmak izi ayan beyan gö • 
riıluyordu. Ciıınle alem benim halıme 
acıdı. 

Kahveci Rüstem şahit sıfatiyle 
gördüklerini ve bildiklerini dosdogru 
anlatacagma yemin etti, dedi ki: 

- Efendim gerek Ali, ve gerekse 
Rasim lıcniın gayetle eski müşterile -
rimdir. Kavgalarına da ilk defa rast • 
laclım. Ogün Ali lıiraz .sinirli idi. otu
ruı· oturmaz: 

- Bana lıak Rüstem, dedi, senin 
burnun sinirime dokunuyor benim .. O 
nasıl burun öyle? 

Ben şaşırdım birdenbire .. 

- Naeıl Ali ağabey, dedim, her 
zamankı burun ... 

Fakat o: 

- Yok yok, diye itiraz etti, bugün 
bir gariplik var, bir azını uçurmak is
tiyorum. 

Sonra Ali beni bıraktı, kahvenin 
öteki müşterileriyle konu mıya baıla
dı. Ama. kiminin ceketine, kiminin 
gözlliğüne inirlendi, her birine bir laf 
savurdu. Nihayet kahvesini götürür • 
ken ağzından koku aldım: 

- Ali ağalıey bugün biraz çakır 
keıyf gibi geliyor bana, diyecek oldum. 
Fakat yerinden kalktı, yumruğunu 

masanın mermerine indirdi: Tabaklar 
fincanlar şangır 1ungur zıplıyordu ıye
rinde .. 

- Sana ne be? dedi parasını sen -
den mi istedim. 

Baktım ki Ali ile konuşulacak gibi 
değil, boynumu kırdım, ocağımın ba • 
şına gittim. 

Derken kahveye Ra.sim geldi. Ali· 
nin yanına oturdu. Bana: 

- Rüstem, diye bağırcht --, ..,,r 
tavla gönder 

Kemik pullu en iyi tavlamı götü -
rüp önlerine a~tım. Oynamıya başladı
lar. Ben öbilr müşterilerimle uğraşı -
yordum. Bir aralık Ali ile Rasim'in 
masasından sesler yükseldi Ali: 

- Gözün kör mü dörtcihar işte .. 
diye bağırıyor, Rasim de: 

- Ciharüse işte .. Apaçık görülü -
yordu diye itiraz ediyordu. 

Derken bu ''dörtcihar, ciharüse'' 
meselesi büyüdükçe, büyüdü. Etrafta
kiler de işlerini güçlerini bıraktılar 

gürültü ile konuşan bu masa halkının 

etrafına toplandılar. Ben işin .sarpa sa
racağını hissetmedim değil.. Fakat 
yanlarına gidip teskin etmiye vakit bı
rakmadılar ki .. Tavla şangır şungur 

Oyun sırasında Ali'nin koltuğunun 
dibinde oturan Memduh da hadiseyi 
şöyle anlattı: 

- İkisini de tanırım. Usta oyuncu· 
tardır. Biribirleriyle de eskiden beri 
dostturlar. Oynamıya başladılar, bir 
aralık dört dörde oldular. Kavga be • 
şinci oyunun sonlarma doğru koptu. 

Ali'nin üç pulu kalmıştı eğer bir 
çift atarsa oyunu bitiriyordu. Bir zar 
attı kendisi dörtcihar Rasim de ciha
rlise görmüş .. Ben doğrusu pek dikkat 
edememiştim. Kavga bu yüzden çıktı. 
İlk tokadı kimin attığına da nasılsa 
dikkat edememişim." 

Rasim, phitlerin ifadelerinin bir 
noktasına dokundu: 

- Dogru söylüyorlar hakim bey, 
dedi, Ali cihanise attı, dörtcihar at -
tım diye tutturdu. Ben de itiraz ettim. 
Memduh olsun, yanımızda bizi seyre.. 
den öteki arkadaşlar olsun zarın ne 
oldugunu bal gibı gördüler ve lakin 
söylemiyorlar. Sonra efendim, ilk 
yumrugu o attı, ben müdafaa vaziye • 
tinde kaldım. Onu da pek güzel gör • 
düler ama, nedense, bu cihete gelince: 

- Pek farkedememi~im, deyip çı. 
kıyorlar. 

Şahitler: 

- Biz yalan ısöylemiyoruz. Yalancı 
şalıitiıgı .kabul ctnıeyız, diye kendile 
rını mudaiaa ettıler. .Bunun üzerine 
Rasım: 

- Hakim bey, dedi, sizin vicdanı -
nıza müracaat edıyorum. Dayat!ı atan 
~ .... cm xım oenım yuzumu DtI .naıe 

koydu. Kendi kendimi dövmedim ya... 

Buraya kadar sükunetle konuşu • 
lanları dınliyen Ali kendisini müdafaa 
etti: 

_ Rüıtem doğru aöyledi ofen~uıt 
ded·ı . ben bıru calr.u keyftun. , o gun . . 
O kadar çakır 1 •• J .:-tım ki aramızda hır 
mii,..~ .... 9a çıktığını bile hayal meyal 
ııatırlıyorum. Yoksa benim aklım ba • 
şımda olsaydı gözliın gibi .sevdiğim 
Rasim'e el kaldırabilir miydim? 

Ve sonra boynunu bükerek, Ra
sim'den af diler gibi: 

- Belki de dedi bu kendimi bilme
diğim sıralarda ilk tokadı da ben at -
mışımdır, iyi bilmiyorum ama olabilir. 

Hakim Rasim'e sordu: 

- Bak dedi yaptığından pişman 
görünüyor. Sizi barıştırsak olmaz mı? 

İki eski arkadaş biribirlerine bak-_ 
tılar, sonra Rasim: 

- Madem öyle, dedi, peki ... 
Barıştılar ve koridora çıkınca ku -

caklaştılar. Ali, sargı bezlerinin üstün
den Rasim'in yüzlerini öptü, Rasim si
temli sitemli: 

- Ama biliyor musun, dedi, hali 
kafamın içi zonkluyor. - Kezege 

li inşaya 1939 yılında ba§lıyacağı ~aı'.: . 
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lncir<1ltı plajında 
lnciraltı plajında vilayet hususi 

muhasebe müdürlüğü tarafından yap
tırılacak tesisata ıfa yakında başlana
caktır. lnciraltında hususi muhasebe 
müdUrlUğii tarafından satın alınan 
arazi üzerinde bir gazino ve modern 
bir banyo vücuda getirilecektir. Bu. 
nun için 45000 lira sarfolunacaktır. 
Banyonun müteaddit soyunma odala. 
rı, duş yerleri bulunacak, als~k ve 
yüksek betonarme atlama yerlen ola
caktır. 

Gazinonun önünde geniş bir kum 
havuzu yapılacaktır. Denize girilece.k 
yerler, derinliklerine göre !!lamalarla 
işaretlenecek, küçük yaştakı çoc~k\ar 
için sığ yerler belli olacak; lncıraltı 
plajı, en güzel ve temiz : ~ir eğlence 
spor ve istirahat yeri halını al~caktı~. 
lnciraltında bulunan salaş halındekı 
gazino ve banyolar da ıslah edilec~k-
tir. 

Ro."tnnlı pliijı 
Karşıyaka'da, Bostanlı'dak~ pl~j ?a 

belediye tarafından ıslah edılecektır. 
Kiloemtrelerce uzunlukta olan bu 
plajda belediye tarafından gazino ve 
banyo soyunma odaları yaptırılacak· 
tır. 

Lahanaya dair 
Yaprakları, eski zamanın kırk 

bohçasrna benze.diği için öteki seb
zelerden ayrılan lahana, _ eğer böy
le bir şey varsa - osmanlı heykel
ci/iği tarihine de geçmek icap eder. 
ls!anbul'da Boğaziçi'nde Çengelkö
yunde bir çeşme vardır ki üzerihde 
mermerden koskocaman bir lahana 
heykeli bulunur. 

h 
Bu çeşmenin meçhul sanatk§rr, 

erhalde l"'h . . • ., anayı mımarıye ve 
heykeltraşiye ilk defa sokan adanı 
olacak. 

Bu katmcrı· . . . ı zerzevatı edebıyata 
da ıJılafçılar soktular. ..D. . 
D h . . / . • ıvançcı e rı,, ıs mlı bir kitap d . H" . ne-tre en 
şarr useyın KD.mi bir hı·,. . . . . • ...,vıyesın-
de şu beyıtı yazmıştı: 

Llhna yapraklan Yollarda Piıer. 
durmaktan 

Yayılır her tarafa bQyu kapııkayı 
idem 

L§hana'yı gazetesinin başmakale. 
sine geçiren ve milJİyetçi gazete
lerine taktığı türlü türlü terbiyesiz
~c Jnkaplar arasında bir de "l§han:ı 
yaprakları., diyen Peyam'rn mahut 
başmuharriri olmuştur. 
Lahanayı fenni yazılara sokan da 

- dünkü yazısınr okudunuzsa gör
müşsünüzdür - hakim ve hekim üs
tadımız G. A. oldu. Dünkü hayat ve 
sıhat makalesinde Jahananrn içinde
ki vitaminler izah olunuyordu. 

Lahana deyip de geçmemeli imiş; 
bu katmerli sebzeden sade iki üç 
türlü yemek değil, ·bakın, ne türlü 
mevzular da çıkabiliyormuş/ T. 1. 

Mc!fleklerin t•erimi ! 

Amerika;nm Ohayo üniversite
si profesörlerinden birisi, birçok 
meslekler mensuplarmm hangi 
yaşlar arasmda d ı.ha verimli ola
bileceklerini uzun araştırmalar
dan aonra, bir liste halinde neıret- · 
miı. 

içinde muharirlerin, gazeteci
lerin hanki yaılar araaında daha 
ziyade ·verimli olduğuna dair bir 
kayda ra&t ı:elemedim. 

Bizde bu meslek mensupları, 

hemen her yaşta veriınlidirler; 
yalnız alımlı mıdırlar, değil midir· 
ter? orası su götürür. 

Meıhur İngiliz ,airi Şckspir'in 
ya§ayıp yaıamadığı ıüpheli oldu
iu, onun ıiirlerini Şekapir imza
aiyle methur Beykın'm yazdığı Ö· 

tedenberi söylenip durur. 
Bu büyÜk tairiıı gerçekten ya

şamıı olup olmadığmı anlamak i
çin son zamanlarda bir araştırmı

ya karar verilmitti. Veabninster'
de "tairler köteısi,, denilen kısnn
da ıair Edmund Spenser'in mezarı 
açılacak, orada Şelapir'in kalemi 
ve onun tarafmdan yazılmıf bir 
mersiye bulununa yaıadığma, bu· 
lunmazsa ya§aıJladığma bükmedi
lecekti. 

''Şairler köıeai" nde hafriyat 
yapılmı~, hiç bir §CY bulunamamıf
tır. Şimdiye kndar Ş.*::pir'i inkar 
edenler, acaba, bu hô.diseden son
ra Spcnser'i de inkara mı ba§lıya
caklar? ne dersiniz? 

Clıerchez la Jemnud 

Uzun seneler bir aalan ailesinin 
dostu ve bir fil kabilesinin misa· 
firi olan genç ve güzel bir İngiliz 
kızınm vah§i hayvanları kandır
mak fendini öfrcndiğini öğreniyo

ruz. 
Şimdiye kadar ''kadmın fendi 

erkeği yendi'' Jerdik. Şimdiden 

sonra bu fend, demek, vahıi hay

vanları da al aıağı edecek. 
Bu haberi okuduktan sonra in

san, §Öyle düıünüyor: 
- Kipling'in cengel kitabında

ki Movgli'si gerçekleşiyor mu? 
Fakat ormanın vahşi hayvanları 

bir kız tarafından aldatıldıktan 

sonra, acaba, §U fransız sözünü 

belliyecekler mi? 

- Cherche% la /emme/ 

Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle a

çık ve rüzgarsız geçmiştir. En yüksek 
ısı 14 dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurtta Orta Anadolu'nun garp ta
raflarında hava açık, doğu, cenup şar
kı Anadoluda kapalı ve yağmurlu, E
ge ve cenup Anadolu'da bulutlu ve di
ğer bölgelerde kapalı geçmiştır. 

24 saat içinde cenup bölgeleriyle 
Doğu Anadolu'daki yağışlarıp kare
metreye bıraktıkları su miktarı Urfa· 
da 46, Gaziantep'te 32, 1slahiye'de 24, • 
Malatya'da 15, Dörtyol'da 16, Van'da 
6 ve Erzincan'da 3 kilogramdır. 

Rüzgarlar cenup Anadolu'da cenup 
garbinden, diğer bölgelerde umumi· 
yetle şimal istikametinden saniyede 
en çok S metre kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar İzmir'de 15, 
Bodrum'da 17, Antalya ve Adana'da 
21 der~cedir. En düşük ısılar da sıfı· 
rın altında Çorum'da 1, Sıvas'ta 2, Kü· 
tahya'da 3, Kastamonu'da 4 Kars'ta 6 
derecedir. 
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!TÜRKİYE BASINll l_o_ı ş_P_O_L_i_T_i K_A_ı 
f ransa'nın iztirabı 

Büyük devletlerin her biri, say 
·ı aernıaye arasındaki münaısebetle-
ı e ·1d · t . bir veya diğer şekı e tanzım e -
n, k 1 miftir. Şu ve bu memlekette uru an 
nizam, bakı~a göre, tenkit ve mua· 
haze edilebilir. Fnkat bu memleket
lerde aay • sermaye muvazenesizlı
ğinin delili olan grevler, fabrikal~
rın kapatılması, sokak kavgaları gı
bi tezahüratın mevcut olmadığı da 
meydandadır. İstihsal de artmı§tır. 

DÜNYA HABERLERİ . 
Moakova'cla yapılan göriipnelerden sonra 

Polonya -Sovyetler Birliği 
münasebetleri sarihleşti 
Varto~a, 27 a.a. - Resmi tebliğ: Sovyetler Birliği Hariciye 

Komiseri B. Livinof ile Polonya'nın Moskova elçisi Grzybovski 
arasında son zamanlarda yapılan müzakere neticesinde aıağıda
ki hususat müşahede edilmiştir: 

Dün lsviçre'de iki 

plebisit yapıldı 
Berne, 27 a.a. - HUkümetin, mali 

siyaseti hakkında bugün bütün lsviç
re'de bir plebisit yapılmıştır. 

İsviçre milletinin plebisitine arze -
dilen şey, bugün tatbik edilmekte o -
lan kararnameler usulü yerine üç se
ne müddetle yani 1941 e kadar hükü
met tarafından alınması mukarrer ted 
birlerin milletçe kabulü usulünü koy-
maktır. 

İsviçre milleti 152 milyon İsviçre 
franklık tasarruf ve 139 milyon İsviç
re franklık da yeni varidat hususun
da rey verecektir. 

Paris'teki görüşmeler 
CUMHURlYET'te B. Muharcm 

Feyzi Togay, Münih konferansından 
sonra en mühim siyasi toplantıyı ya • 
pan İngiliz ve fransız başvekilleriyle 
hariciye nazırlarının Paris görüşmele
rini bugünkü makalesine mevzu yapa· 
rak bu müzakerelerin daha ziyade mil 
li müdafaa i!lcn üzerinde geçtiğini, bu 
meselelerin şimdiye kadar iki tarafın 
ı;:enel kunnayları araaında yapılmak
ta olduğunu yazmakta ve fikirlerini 
ıu suretle hulasa etmektedir: 

Say ile sermaye arasındaki müna· 
şebetleri bir türlü tanzim ~emiyen 
memleket Fran&a'dır. Fransa dünya 
ekonomik krizinin sarsıntısmdan 
kurtulamryan yegane büyük devlet
tir. Bugünkü kan§ıklıkların başlan· 
cncı 1936 senesinde iktidara gelen 
o· ' • 1 
Blum hükümeti zamanmdakı ı;osya 
reformlar olduğu çok zaman tekr.ar 
edilen bir sözdür. Hakikatte knz, 
1936 senesinden evel de mevcuttu. 
Blum buna çare aradı. Ve timdi 
''l'experience Blum,, adı verile~ me
aai saatlerini indimıek, Ücretl~r~ ar~
brarak halkın sabn alma kabılıyetı
ni tezyit etmek programını tatbik et
ti. Fakat nazariyatta doğru ~lmaın 
lazım gelen bu form '..il, tatbıkatta 
yürümedi. Bazılarına göre senn~.ye 
ciddi olarak korktu. Bazılarına gore 
de i . lehine olan bu sosyal reform· 

ı. - 25 temmuz 1932 tarihli ademi 
tecavüz paktı da dahil olmak üzere 
Polonya ile Sovyetler birliği arasında 
aktedilmiş olan mukaveleler bütün şü
mulleriyle iki memleket arasındaki 
münasebetlerin temelini teşkil etmek
tedirler. Beş senelik bir müddet için 
aktedilmiş olup S mayıs 1934 de 31 ilk 
kanun 1945 tarihine kadar uzatılan a
demi tecavüz paktı iki devlet arasın
daki muslihane münasebetlerin ida
mesini temine kafi bir esas teşkil et

Hükümet ve belediye memurlarının 
komünist partisine girmelerini yasak 
eden kanun hakkında bugün Bale 
şehrinde bir plebisit yapılmış ~e. on 
beş bin 363 kişi lehte ve 13964 kışı de 
aleyhte rey vermiştir. 

Cenup Afrika müdafaa nazırı 
B. Pirov 

"Pariı'teki görüımelcrin unwmi 
Avrupa politikasına ait en mühim cİ -

hcti, Almanya ile Fransa arasında bi
ribirinin hudutlanna riayet edilmesi ıre 
tfevkalade ahvalde aralannda iıtitue 
yapılması hakkında neıri kararlaıtın· 
lan beyannamedir. 

Münih konferansı Çekoslovakya 
meselesini halleder etmez Çcmberleyn
le Hitler arasında böyle bir beyanna -
mc imzalanıp nC§rcdilmiıti. Fakat ln 
gilterc'nin müttefiki Fransa'nın, Al -
manya ile henüz bu yolda anlatmanuı 
o~ıı ve Almanya'nın müttefiki ltal
ya'nın da lngiltere ile imzaladığı Ak
deniz'e ait nıuahedenin tasdik edilme
mesi yüzünden İngiliz - alman anlat -
ması tamamlanmanuıtı. 

B.Pirov'un Roma' da 

mektedir. 
yapacağı temaslar 

§ÇI k · · nnaye sa-ları suya dütürme ıçın se . 
botaj yaptı. Ve kriz derinleıtı. Blum, 
bir sene bu tec.rubeyi yaptıktan son
ra iktidarı Şotan a bıraktı. Şotan 

2. - 1ki hükümet arasındaki ticari 
mübadelenin artırılmasını derpiş et
mektedirler. 

3. - lki hiıkümet mukavelelerle tes
pit edilen münasebetlerine müteallik 
meselelerle, muallakta kalan mesele
lerin ve son hudut hadiselerinin müs· 
pet bir şekilde halledilmesi Iiizumun
da mutabıktırlar. 

l,(1/ı resmi ajcmsmm ıef .'iirleri 

Alman ordusunun 

mevcudu arttlnldı 

Berlin, 27 a.a. - Avusturya'nın ve 
südetlerin ilhakından sonra alman or
dusunun mevcudu 43 fırkalık 18 kol-

1 
orduya çıkarılmıştır. Bu kuvetc müs
takil üç cebel topçu fırkası ve beş 
zırhlı otomobil fırkası ve bir süvari 
fırkasını iliive etmek lazımdır. Bu 

Londra, 27 a.a. - Sunday Times ga
zetesinin zannettiğine göre Cenubi 
Afrika müdafaa nazırı Pirov Roma'
da ,ağlcl:ıi ihtimal Almanya hükümeti
nin tetkikine arzedilm.i§ olan yeni 
müstemleke taksimatı projesiyle İtal
ya ile Cenubi Afrika'yı all\kadar eden 
muhtelif ticari meseleler hakkında 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Roma muahedesinin ahiren lngil 
tere ile 1 talya tarafından tatbik mev
kii ne konulmasını müteakip, Almanya 
ile Fransa'nın biribirlerinin hudutlan
na karşı teminat vcnneyi kararla.ttır • 
mı§ olmaları ve bu kanırın da Pariste -
ki görüşmelerde tasvip edilmeıiyle 
dört büyük devlet arasında karıılıklı 
bir emniyet ve itimat hasıl olmuı olu
yor. Bu netice, Avrupa'da bundan aon 
ra çıkacak ihtilaflarda dört büyük 
devlet arasında karşılıklı bir emniyet 
ve itimat hasıl olnl'oi§ oluyor. Bu neti
ce, Avrupa'da bundan sonra çıkacak 
ihtilaflar~ dörtler konferansının da • 
İma müessir rol oynamıısını temin ede
cektir .'' 

• 1 aosyal re-
1936 ıenesıncıe yapı an d' 

So d l)ala ıye 
formlaı-ı korudu. nra a k .1. Y • baıve ı ın iktidarı eline aldı. ~nı . . . . ta-
fransız iktisadi ve malı krı:ı.ı ıçı? h 

b. ·ı · r...,,eteşı a
nıamiyle batka ır ı aç . -7 Fakat 
zırlamakta olduğu nıaluındu. 

varşova, 27 a.a. - Pat ajansı yuka- Sovyet Hariciye Nazın B. 
rıdaki tebliğ münasebetiyle aşağıdaki Litvinof 
tefsirleri neşretmiye mezundur: mutlak surette koridoı meselesini 

"Sovyetler birligi Hariciye komise mevzuu bahis edeceğini bilmcımezlik 
ri Litvinof ile Polonya'nın Moskova 

d edemez. 

kuvetler on beş askeri mıntakaya tak
sim edilmiştir. 

keza Bükreş'teki !ransız orta elçiliği
nin büyük elçilige çıkarılması kararı 
alınan faaliyetinin tevazün ettirilmesi 
icap etti ğ i bir anda iyi alametlerdir.,, 

Söylendiğine göre, cenubi Afrika, 
ltalya'dan yapılan mensucat ithalatını 
kolaylaştıracak, İtalya da cenubi Afri
ka' dan yapılan ham yün ve maden it
halıltı için kolaylık g<i6terecektir. 

. . · ncak geçen 
bu reçetenın mahıyetı a L ' 

l hnıttır. ex-
haftanın sonunda an aıı . 1 k 

Bı , tersıne o ara 
perience wn un d · ıebile-
l 'experience Daladıye a 1 verı 

· aennayeye 
cek olan Reyno proJesı, . . . ·1 

. k proJesının ı • 
emniyet telkın etıne k e 
hamiyle hazırlanını§lır· .P.a~a ıym : 
t • . . t•k arı para gelırının artma 
uunısır, .• 1 

d l üdahalesının aza ınası, 
aı, ev et m . . Hülaaa 
-- . atlerinin tezyıdı. 
-aaı sa l d' ser 
Blunı iıçiyi korurken, Da a ıye -
ınayeyi korumaktadır. 

Fakat l'experience Blum -~8.-
• b taJ' ı ile karıılaıtıgı gıbı, 

yenın sa o ... 
l ' . Daladiye de ıtçının sa· 
ex.perıence -

botajı ile karıılatın1ıtır. Sennayenın 
aabota • 1 JDemleket hudutlarmm dı
tma K ',fuıı:ın. 9ç;ıuıu.ıw ·---n:. -'->:.ti, 
ltçinin &abotajı da malüm olan ıekil
leri almı§tır: Her gün gazetelerde 
görüyoruz. Bazı fabrikalar İtçİnİn 
iıgali altına almmıı, bazı fabrika· 
~da grev ilan edilmiı. Sok.aklarda 
Jnlh··~er, ü.telik umumi İf fede
rasyonu, ·--k çarıamba ıünü, 
fraıua'nın h~ t~~.... .. o&m.il olmak 
.. yi.nnı dort saatıı ... - • 
u;ı;ere, , . ~~· 

elrisi GrzyboVSki arasında geçen e 
.ll Nihayet Fransa, Münih anlaşmasın-

yapılan müzakereler ve hu müzakere-
ler neticesinde matbuat tarafından dan beri şark müttefiklerinden tedri -

· cen uzaklaşmaktad ır. 
neşredilen telılig iki hükümetın mev-
cut iki taraflı mukavelelere müsteni- Ul.rarıya mcsele."i ue Polonyn 
den, mezkur mukavelelerin samimi- Binaenaleyh, Sovyetler BirJigi ile 
yetle tatbiki suretiyle, yeni münase- ademi tecavüz paktını bir kere daha 
betlerini tanzim etmek hususundaki resmen teyit etmeyi muvafık görmliş
daimi arzularının bir ifadesidir. Bu tür. 
mütekabil temayülün Polonya - Sov- Hu&uııile ki, yedi milyon ukranya
yet komşuluk münasebetlerinin istik- lı ekalliyete sahip olan Polonya ve 
rarı için kafi bir garanti teşkil ettigi 1 Ukranya mücadelesinde kir değil za
kanaati hakimdir.,, rar eder. Bu ekaliyet her halde müsta-

kil bir Ukranya idealiyle karşı tarafa 
Moslaova mahfillerine gör~ . meyletmesi kadar tabii bir şey olamaz. 
Moskova, 27 a.a. - Havas muhabırı F.6ascn M06kova hükümctinin de mü· 

bildiriyor: masil mUtalealarla Polonya ile daha 
Bura mahafilinde söylendiğine gö- sıkı münasebetler tesisini muvafık 

rı::, P olonya ve Rusy~. ~:ası~d~ki s~~ gördüğü uınnediliyor. 
temaslar Polonya hukumetının, ıkı Fransa uzaktadır. Halbukıi Romanya 
memleket araaındaki münucbatın aa- yolu i1e Almanya Ukranya ile komtu 
rahat kesbetme&i arzusu ile vaki olan olmı a hazırlanıyor. Binıııenaleyh Po
teşehbüsü üzerine başlamıjtır. Sovyet lony~ ve Ukranya'ya karşı bir alman 
hükümeti bu yoldaki talebe ancak üuülharekesi olmamalıdır. 
lehtar bir tarzda mukabele edebilirdi. p l Almanya'nın 
Polonya ve Rusya arasında muahede- o onya ve 
Jere mustenit olarak mevcut bulunan "'"""' açılacak mı? 

Ac,ion Française : 

"Yakın veya uzakça bir atide Al
manya - Polonya münasebatı bozulma
sı beklenebilir. Koridor meselesinden 
başkaca ortada Ukranya ve Rütenya 
meseleleri de vardır. Almanya - Po
lonya dostluğu barometresinin çıktığı 
süratle inip inmiycceği merakla bek· 
lenmektedir.,, 

Suriç - Bone görii§mmi 
Excelsior gazetesi de sovyet büyük 

elçisi Sul'iç'in hariciye nazırı Bone'yi 

ziyaretinden bahsederek diyor ki: 
"Her halde Bone, 25 ikincirtc§rin 

Framnz - İngiliz mlizakerelerıi haık
kmda sovyet mümeesillerine ma'l.~t 
vermi!J ve yakmda imzalanacak Fran
sız - Alman deklarasyonunun Fransa
nın milletler cemiyeti siyasetine ve 
milletler cemiyeti çerçevesi içinde ak
tettiğ'ı paktlara dokunmıyacağını te
min etmiş olacaktır.,, 

·1a· nma karar verınıtbr. uıgb grev ı .. . 
f h!:1~~-et ınenaf u wnunııye tara tan \&AUU• • •• 

~~asobetlerin idamcı;i huı;uıunda Polonya - Sovy~t deldaraayonu ve 
e !~ ~i~t urafından· ~yiden -~~~----~~~~--~~-~~~--~---~~~-~~ 

vakı olacak bey•anıı.... ,._ ~·L· 1 .. • ... lerinde grev ılanını menet-
nıueaae- .b. .. ''f tro gı ı muna-mİ§ ve ıimenoı er, me 
kale vasıtalarını icap eder~ ~~r 
marifetiyle işleteceğini bildınnııbr. 
Demek oluyor ki gelecek çarı~ba 

.. .. b' taraftan hükümet otorıte • 
ıunu, ır . . . 
ai diğer taraftan da organıze ıtçı a-
r~ıunda bir kuvet denemesi yapıl~· 
c.a.ktır. Bu vaziyetin ne derece te.hlı
keli olduğu izaha lüzum göstennıye
cek derecede i.tikirdır. ÇarfAIDba 
aünü Franaa'da kanlı bir ihtilal çı-
kabilir. ~ 

Daladiye hükümetİnin parlimento-
daki vaziyetine gelince; yakın zaman· 
lara kadar yalıuz komüniıtler faal mu
halefette iken, geçen hafta ıoıyaliıtler 
de Dalacliye hükümetine ~şı ~ha · 
lefet etmiye karar vennışlerdır. B~
gün tol cenahın yardımından ?1.~
rum kalan Daladiye hükümetı ıçın 
takip edilecek üç yol ~ardw: 

ı _ istifa edip çekilmek. . . 
2 - Ayanın muvafakatiyle meclısı 

dağıtmak. ____ t. iktı 
3 _ yalnız aailara dayanar- • 

darda tutunmak· . · k 
Görülüyor ki Daladıye ç~~ 

niyetinde değildir. Eıaaıen çekilırae, 
bugünkü vaziyette onu iıtihlaf edece~ 
bir bafvekil bulmak çok zor, hatta 
bellli de jmkin11z olduğundan franıa 
anarıi içine ablır. 

Franaa'da rnecliıi dağıtmak kolay 
bir it değildir. Ve ne kadar zor oldu • 
ğunu anlatmak için al~~'· s~~den be
ri meclisin feshedilmedıgını soylcme~ 
kafidir. Daladiye, altmıt seneden.~ 
her bükümetin kullanmaktan .ç~kindı· 
ği ıalfıhiyete daynnarak mecl.~sı fesh
etmek lüzumunu hissedene, boyle fcv· 
kalade bir tedbirin, fransız efkarında 
hu5Ule getireceği reakıiy.onu ~e b~ re
aksiyonun da seçim üzenndekı tesırle
rini heaaplamak ırnecburiyetinde~r. 

Geriye üçüncü şık olan 1&i :z~
lere dayanıp mali programı tatbı~. e~
mek kalır 'ki, franıız baıvekılının 
de yapmak iıtediği budur. Ancak ıu
nu hatırlamak IUımdır ki franıız mec:
liıindeki sağlar çok dağınık ve aala 
•ğlam istinadgfilı telakki edilmiyecek 
unıurlardır. 1936 seçimi Fransa'ya aol 

____,,..,, vu -
yette ne kadar ehemiyeti oldugu ou~ .. 
ca taktir edilmektedir. Sovyet matbu
atının arada sırada pek şiddetli olarak 
Polonya siyasetini tenkit etmi~ olma
sının Berlin'le çok sıkı işbirliğinden 
doğacak tehlikeler üzerine d}k~ati 
celbetmek gayesine matuf oldugu ışa
ret edilmektedir. Diğer taraftan Mos
kova'da yapılan bu temaslardan Ber· 
lin'in haberdar olmadığı da tahakkuk 
etmiş gibidir. 

Sovyetler J' arşova' ya ae/ir 
gönderecekler mi? 

Varşova, 27 a.a. - Burada dolaşan 
bazı rivayetlere göre, Sovyet - Polon
ya deklarasyonundan aonra, bir ~ne: 
denberi münhal bulunan Varşova dakı 
sovyet büyük elçiliğine yeni birisi 
gönderilecektir. 

BUtün hükümct gazeteleri, bu dek-
Laraayonu ilk sayfalarında ve Litvino
f'un resimleriyle beraber ne§reunekte 
ve bu deklarasyon sayesinde i.ki mem
leket mUnasebatının iyi niyet ve kar
şılıklı samimiyet zihniy~ti. içinde •. ia: 
tikrar kespedeceğini ve ıyıleşecegını 
kaydetmektedirler. 
Fransız gazetelerinin tefsirleri 

Fransız gazeteleri, dUn ak!ClJYl neşr 
olunan Polonya - Sovyet deklarasyonu 
hakkında ıu tefsirlerde bululluyorlar: 

Oeuvre gazetesi: 
Parist'e bu deklarasyondan mem

nun gözüküyorlar. Filhakika öyle ~ 
ediliyor ki, Almanya son on beş gun 
içinde bilhassa müşterek Polonya -
Macar hudu<lu davasında Polonya'yı 

incitmiştir. 
Diger taraftan polonyalı olan bir 

kirnse günUn birinde Almanya'nın 

bir meclis vermiıtir. Milli iradenin bu 
aereee açık ifadesine t.amamiyle makuı 
bir siyaaet takip ebnek, büyük tehlike
leri göze almaktır. Fakat metin ve 
aziınkar bir devlet adamı olan haf ve -
kil her teYi göze almat sibi görünü • 
yo~. franaa'nm mukadderatı da ıirit • 
tiği bu mücadelenin neticeıine aıöre ta
ayyün edecektir. 

A.Ş.ESMER 

Japuı-. latalArı Hongkong' da 
İngiliz hükünıetine ait 

topraklara tecavüz ettiler 
(Başı I inci sayfada) 

Japonlar bundan aonra İngiliz 
kıtalarmın kumand.anma Çin -
in1ıiliz hududunu teıkil eden 
Şun§UD nehrinde 12 kilometrelik 
bir meaaf eye kadar çekilmeıini 
talep etmiılerdir. 

.'Jitldetli bir taarruz 
Londra, 27 a.a. - Pazar günü neş

rolunan gazeteler içinde yalnız Sun
day Ekspres'te İngiltere'ye ait olan 
Hong-Kong müstemlekesine japonya
lılar tarafından taarruz edildiği bü
yUk başlıklarla neşredilmektedir. Bu 
gazete, hidiıenin kendi muhabiri ta
rafından telefonla verilen tafsilatını 

şu suretle anlatmaktadır: 
Cumarteıi sabahı japonyalılar Şhun 

Şhun şehri üzerine şiddetli bir taar
ruza başlamışlardır. Japon tayyarele
ri ingiliz mıntakaaına iltica etmeğe 
çalışan sivil çinliler üzerine mitral
yözlerle ateş açmışlardır. 

13 ve 15 ~rnd<ıki (ln 
askerleri 

Az sonra ekserisi 13 ve 15 yaşında 
bulunan Çin müdafaa askerleri şimen
difer köprüsünü Hong-Kong'a dogru 
geçerek beraberlerinde bulunan silah
ları ve askeri levazımı nehre atmışlar
dır. Fakat kıtaatın kısmıküllisi neh
rin şimal sahillerinde japonyalılarla 
şiddetli bir muharebeye başlamışlar 
ve ancak Umidsiz bir mUcadeleden son 
ra yerlerini terketmişlerdir. O vakit 
60 kadar japon askeri köprüden 400 
metre kadar ilerdeki geçitten nehri 
geçerek İngiliz mıntakasına 6 İngiliz 
askeri tarafından işgal altında bulun
durulan 12 numaralı karakolun kartı
sından girmişlerdir. 

lngilizler karakolu 
ıerkediyorlar 

İngiliz askerleri herhangi bir hS
diseye meydan vermemek emrini al

mıf oldukları için ingiliz bayrağını 
indirerek karakolu terketmişler ve 
japonlar kendi bayraklarını çekmek 

suretiyle orasını işgal eylemişlerdir. 
Yalnız İngiliz zabiti şahsen müracaat 
ederek japonyalıların geri çekilmele
rini talep etmiş ve uzun bir münaka
§adan sonra bu talebini kabul ettir -
mittir. Fakat arası biraz geçtikten 
sonra japonyalılar nehrin öbür tara -
fından bir mitralyöz ateşi açarak İn-

giliz topraklarında bulunan çinliler -
den altısı kadın olmak üzere yedi ki
şiyi öldürmüşler ve on iki kişiyi de 
yaralamışlardır. 

lngili:ıler mukabeleye 
luı:ıırlanıyorlar 

Diğer taraftan 150 japon askeri köp 

rüyU geçmeğe teşebbüs etmişler ise 

de lngilterenin Midlesekı alayına 

mensup askerleri tüfeklerine kurşun 
sürerek süngülerle ingiliz toprağına 

geçilmeği menetmişlerdir. Bunun il -
zerine japon zabitleri ilerliyerek hu

dudun Şhun Şhun nehri üzerinde de
ğil 13 kilometre daha cenubunda ol

duğunu ileri sürerek kendilerine ser

best yol verilmesini ingili zalayına 

emretmişlerdir. Fakat ingiliz zabiti bu 
iddianın yanlış olduğunu elinde bu
lunan harita ile ispat etmif ve bir ıaat 
kadar süren münakaşadan sonra japon 
kuvetleri geri çekilmiştir. 

Dan ig yüzünden Almanya ve 

Polonya boıuımıyacaklar 
ONO DİKTATÖR DiYENLER 

Faris, 27 a.a. - Danzig umum! va- KURUN'da B. Asım Ua, franua 
lisi Forster Paris • Soir gazetesinin muharrirlerinden B. Kleman Votel'
Berlin muhabirine yaptığı bcyanatıta in Atatürk'ün cenaze töreninde er-. 
Danzig meselesinin hiç bir va.kit Po- kek ve kadın herkeain aam.imi olar .. 
lonya ile Almanya arıaıında bir ihtilaf rak ağlatmaaından bahaettikten aoın-: 

• •1 ra yazdıg· ı bı'r cum" leyı·, n- ·1-ı-..1e_ı_ 
mevzuu olmıyacağını söylemış ve ve- .... au n::a 

ona diktatör diyenlere toptan bir ce-
miştir ki: vap vererek diyor ki: 
"- Bu, günün birinde daha adilane "Bakılırsa. Atatürk'e nazari ola-

bir tesviye tarzı bulunmasına mani de- rak (dik.ta.tör) aıf alı verilebilecek 

ğildir. Almanya ile Polonya ar~ında- zamanlar olmuştur. Meaela Sakarya 
ki iyi mUnasebetler aayeainde bu yol muharebesinden evel Büyük Miüot 

açıktır ve Danzi.g'in ekononıik mevcu- ~eclUi t&r&~ _~~~ık 
d" tini temin edecek bir aurC'ti teav.i- ile berabu ınilh hi.km11yeti münba-
ıye · aind 1 bu I° • 

yeye muhalefet göstermekte Polonya'- ~~-~lfteli.b.• topl .•Ydut, ___ ..1~ ıun 
yua- aa ıyet en e acnuMIDe Ye-. 

nın hiç bir menfaati yoktur.,, rilmiıtir. 

Avusturya'mn Amerika'ya 

olan bor~lan 

Vaıington, 27 a.a. - Hariciye neza
reti Avu&tur a borçlannm tediyesi 
meselesi hakkında alman hükilmetiyle 

Birleşik Amcrika'nın Berlin büyük el
çiligi arasında teati edilmiş olan nota
ları neşretmektedir. 10 teşrinieveki; 
büyUk elçi tarafından alman hüküme-

tine tevdi edilmit olan bir notada, evel
ce verilmit olan Amerika notalarının 

Avusturya borçları hakkında hukuki 

bir teahhUt mUtalobesinde bulunduğu 

kaydedildikten sonra Amerika bükü -
metinin amcrikalı vatandaşlara karşı 

Olan borçların tediyesini nazarı dikka
te almasını Almanya hükümetinden 
talep ettigi ilave edilmektedir. 

Alman hükümcti 17 ikinciteşrin ta
rihinde verdiği cevabi nota.da bu me -
suliyeti üzerine almayı reddetmiş ve 
Amerika ile Almaııya c\rasındakı tica -
ret muvazenesinin amerikalılara tedi -
yat yapacak kadar döviz bulur.masına 
müsaıt olmadığını ilave etmiştir. Ma -
amafih Almanya hükumeti meseleyi 
yeniden tetkik edeceğini de ilave ede • 
rek Amerika hükümetindcn makul bir 
teklifte bulunmasını rica etmiştir. 

Amerika'nın Bcrlin maslahatgüza
rı 25 ikincitcşrin tarihinde tevdi etti _ 

ği yeni bir nota ile kendi hlikümetinin 
almıı olduğu hukuki vaziyeti yeniden 
teyit etmi§tir. Vaşington hükümeti bu 
nota ile Amerika vatandaşlannın şah • 
si mutalibatını sabık Avusturya hükü· 
meti 'dUyun tahvilatı ile mübadele et
mek huıusun.da Almanya tarafından 
vaki olan teklifi reddetmekte ve eşha· 
ıı huauaiye namına bu yolda bir müza
kereye girişenıiyeceğini bildirmekte -
dir. Amerika notası diğer taraftan ye
ni alman tahvilatının eski tahvilat ile 
bir kıymette olmadığını ve bu düyun 
faizlerinin dolar olarak tediyesini ica
bettirmediğini kaydettikten sonra a
merikalı alacaklılar aleyhinde olarak 
herhangi bir zararı icabettiren siyaset 
~e harekat hakkında protestoda bu -
lunınaktadır. 

Memleketin tek parti ile idareai 
C$&&1 kabul edildikten aonra dahi 
Cümhuriyet Halk Partiain4n deiit
mez tefi olmak •ıfatmı 1&hımd& DMt-o 

hafaza etmiıtir. 
Bununla beraber Büyiik Şefin,,. 

kahraman Bafkumandanın münJua,. 
aıran taha.ında topladığı bu yijıkaek 
iktidarı hiç bir vakit keyfi bir tekil
de kullan-.Iığı görülmemiıtir. ŞaMi 
olarak verdiği kararları daima dev
letin sali.hiyetli makamları vaaıta
aiyle icra mevkiine koymuıtm-. 

Herhangi bir meaelede salahiyetli 
bir makamı münakata auretiyle ik
na etmedikçe ıu veya bu tarzda bir 
emir verdiği görülmeınittir. Eaaeen 
kendiıinin en büyük zevklerinden 
biri devlete ait işlerde fikirlerini mü
na.kafA ederek anlayıılanndan emin 
bulunduğu arkada~larma kabul et
tirmekti. 

Onun için Atatürk'e (diktatÖC') 
sıfatım vermekte buyuk bır haks.ız -
hk vardır; bu fani hayta gözlerini 
kapadıktan aonra arkaıından rrullet
çe akıtılan göz yaıları da bu hakika
tin en açık bir delilidir. 

·Hülasa Cümhuriyet Halk Partisi
nin dcğipnez ıefi olınaama ve mem
leketin tek parti ile Klare edilmeaine 
bakarak Ataturk'e (diktatÖC') di
yenler mukaddeı naıuım karıısında 
bütün bir memleketin yürekten ağ
ladığını gördükten aonr& bu yanlıt 
kanaatlerini düzeltseler gerektir.,, 

C. H. P. kaza kongreleri 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Bugün 
Kadıköy, Eyüp, Bakırköy, Beykoz 
kazalarında C.H.P. kongreleri toplan-

dı. Toplantılarda Atatürk'iın hatırası

nı tiziz için üçer dakika sukut edil
dikten sonra idare heyetleri raporları 
okundu ve yeni heyetler ve vilayet 
kongresine gidecek murahhaslar se
çildi. 

İngiliz Hii) iik ..Jçi~i C.anak
kulc' tlt·n dörul ü 

İstanbul, 27 (Telefonla) - İki gün 
evel Malaya harp gemisiyle Çanakka
lcye giıkn İngiliz büyük elçisi Sir 
Persi Loren, bir İngiliz destroyeri ile 
şehrimize döndü. 



Yazan: C. R. Kuper -2- Kııaltıp nakleden: Nurettin Artam 

Kapone sendikası hala Şikago civannda 
bir sürü batakhane iıletmektec:lir 

Edna Murray, Misuri devlet ıs
lihhanesinde 'u sözleri de 

töylemiıtir : 
- Bremer dağa kaldırma hidise

•i. eter Sen Pol polis dairesinin 
yardnm olmasaydı, dünyada başa . 
rılamazdı. 

Bu çetenin bütün mensupları, baş
ları dara gelince Toledo yakınların
da bulunan bir gece kulübüne sığı
nabileceklerini biliyor ve en nüfuz
lu zabıta memurlarından birisiyle 
1enli benli konuşacak kadar ahbap 
bulunuyorlardı. Beyli Feys Nelson, 
verdiği ifadede kendi bordrosunda 
ay~ 1.000 dolar ücret alan bir polis 
ıefı bulunduğunu söylemittir. Bu 
adam, federal zabıtası tarafından 
vurulduktan sonra siyasi bir zatın 
evine sığınmııtı. 

Kell.ey ismindeki haydudun bir o
tıomobıl aatm alabilmesi için de tch
rin ileri gelen memurlarından biri
•i referans vermif, sonra bu otomo
bil vaaıtuiyle çocuk kaçırma cü -
rümleri i•lemi,tir. 

Nevyork'un me,hur Gangster'i 
Lusiano'yu hapisaneden serbest bı
rakmak istiyen Arkanaas polis mü· 
düriinün arzusuna rağmen mehbes
te tutabilmek için büyük yerlerden 
emir getirmek ve tedbirler almak li
nm gelmiftir. 

K atmerli katillerden Vern Mil
ler, bir zaman elinde tavsi -

ye mektupları olduğu halde tehir -
den tehire serbest serbest dolatmıı. 
hatta bir defa resmi adamlarla bir 
ıolf oyunu bile oynam!ftır. 

Con Dillinger ve hempaları, Şi -
bgo'da - öğreaince hayret ede
cebinis, bi1l, iktidar mevkiinde 
bulunan - Kapone çetelinin baka
)'Mı tarafDM!an himaye g6rmtııler
dk. 

Kapone sendikası, elin, Şikago 
fehri civarmda bir takım kumarane 
Ye umumaneler itletmekte ve hiç ol
mana bir iki belediye rewiai kendi 
elinde tutmaktadır. 

Kapone çetesinden tUremit olan 
bir otomobil tirketi vatdır ki bu, 
lenelerdenberi mütemadiyen, hır • 
IUlara, gangsterlere, katillere oto
ınobil aatar ve umumi halk düıman
lan 1ayılan kaçaklara kredi temin 
eder. 

Ba cfbi prtlarm, bili, nasıl mev
cut olduğunu anlıyabilmek için, bir 
talana namuuuz, düzenbaz adamla
rnı lllabaııt idarelerde mevki alma
la IDUYaffak olduklarını bilmek i -
capecler. 

Slal Con Guy tarafından yapıl -
llUf olan itirafları dinlemeğe davet 
ederim, H&kümet elin hakkında
ki takibat ve tahkikata devam etti
li içia bu adamın hakiki ismini söy
lemlYoruın. 

s iz, onun tipini ve onun mak -
sadı ıle çalışanları, apgı yu

karı, Amerıka nm butun buyuK ı;e
hırlerınde bulabıliraıniz. Conı liuy'
nun, ikamet ettıgi yahudi mahalle • 
sinde bir çok dostları vardı. Bu ada· 
mın, on beş tane taksi otomobili var· 
dı. Her hane;ı bir cenaze alayında 

bu otomobillerden, en qağı, iki ta
nesini bedava olarak yorulan yaşlı 
kadınlara tahsis ederdi. 

Coni, bu türlü işler görmekten 
hoşlanırdı. Bu, ona büyük bir şey · 
miş gibi gelirdi. Hülasa, kendisi e
sasta bir gangster olduğu halde, 
böyle büyük kalpli görünmeye de 
heves ederdi. 

Bir gün Coni'ye rast geldim. Ga
yet beıuı ve neşeli idi. Artık 
140 otomobili ve daha bariz bir o
toritesi vardı. "Bu iş nasıl oldu?" 
dedim. Bana anlattı. 
Arkadaşı Edi ile beraber intiha

bat itlerine girmif ve burada çaht
mışlardı. 

Bundan ba'ka Edi, atlet kulüple
ri açılması için de para vermi,ti. 
Gölde vapurlarla gezintiler yaptırı
yordu. Bir takım müsabakalar ter · 
tip ettiriyor, bunlarla o mıntakanın 
ileri gelen ailelerini alakalandırı · 
yordu. Bundan başka ora halkı a -
rasında baş gösteren bir takım ihti
lafları da sulh içinde hal ve fasl e
diyordu. Coni Guy, zaman zaman 
yoksul hastaların evlerini dolqıp 

hallerini, hatırlarını soruyor, icap 
edene, masalarının üzerine Edi'n,in 
bir kaç dolarını da bırakıyordu. 

Bir defa, efradı kalabalık fakir 
bir İtalyan ailesinin bir ferdinin ce
nazesini kaldırmak içiın sarfettiği 

bir kaç yUz dolar, bütün bu kalaba
lık aileyi kendisine eair etmiıti. 

i ntihap günü Coni'nin otomo
billeri, sabahtan ak,ama ka

dar Ç&lıflllıt ve vatandaılardan rey 
toplamııtı. Tabii, bu reylerin mat
lup olan namzetlere verilmesi de 
tavsiye olunuyordu. 

Bu fakir, yoksul ve cahil adam -
lar, bu .tavsiye edilen isimlere rey 
vermekte bir mahsur alrmllyodar
dı. Bunları istly.nler, kendilerine 
bu kadar iyiliği dokunmuı adamlar
dı. Şimdi bir rey vermek meselesin
de onların hatırlarını kıramazlardı. 

Böylece bu haydut politikacılar, 
cenazelere, hastalara yardım, gezin
tiler tertip ve buna benzer bin tür
lü tedbirle.-le gönüllerini kazandık
ları halkın reylerini kendi istedik -
lerine wrdirmeğe muvaffak olmu•
lardı. 

Son otuz sene içinde hemen he
men Amerika'nın bütün ıehirlerini 
dolattım. BütUn bu tehirlerde da -
laverecı, dU.enbaz adamlann poli
tika hayatında rey kazanmağa mu-

vaffak olmaları, cahil ve fakir halkı 
önceden elde etmek suretiyle müm
kün olmuştur. 

Coni ile Edi de böyle yaptılar. Bu 
muvaffakiyetten sonra onların baş· 
hca kazancı, rahat ve serbest bir su
rette içki kaçakçıhgı yapmakla 
mümkün oluyordu. 

Kendisiyle görüştüğüm zaman 
Coni diyordu ki: 

- Daha fazla şubeler de açacağız. 
Fakat polisi elde etmeden buna gi
rişmemiz doğru olmaz. 

(Sonu var) 

Arslan kafesinden 
kaçınca ... 

Ingiltere'de Hendon şehrine civar 
köylerden birisinde bir arslan her -
kesi korku ve heyecan içinde bırak -
mıştır. 

Bir yaşında dişi bir aralan kafesin
den nasılsa kaçmıı, evlerin arasına 
dalm:ş, çok geçmeden arkasına bek -
çiler, polisler, jandarmalar da takıl -
mış arslan yoldaı bir gazete müvez
ziine rasthyarak iizerine atılmıı yere 
ıkmış. 

Henüz pek küçük olmasına rağmen 
arslanın üzerine kimse yürüyememif, 
yalnız bir çöpçü korkmadan hayva -
nın üzerine yürümüş, yakalıyarak 
boynuna zinciri geçirmiştir. 
Yaralanmış olan gazeteci hastane -

ye kaldmlmııtır. Çöpçünün de yüzü 
~özü tırmık içinde kalmııtır. 

Denizde iş gören bir 
posta müvezzii 

Amerika'da Filorida'nın bir limanı 
vardır. lımi Miami'dir. Antillere ne 
kadar posta ve yük npuru var1a hep 
bu limandan kalkar. Miami'ye her ıe
ne sayısız tenezzüh yatları gelir. Bun
ların bazıları karaya yanaşmadığı gi
bi, hazan da yattan limana kimse 
çıkmaz: Hatta postaya mektup atmak 
için bile ... 
Limanın poatanffine mektup at -

mak latedllderi ftklt bir neri pman-
4ıraya mektupları koyarlar, ,aıınan -
dırayı sımsıkı kapattıktan sonra li -
man istikametinde denize atarlar. 
Şamandıra }"Üzer, dalgalann n rl17 
girrn tesiriyle ilerlemiye hatlar. 

Deniz kıyısında bir müvezzi bekler 
durur. Yatlardan denize bir pman -
dıra indiğini görünce derhal denize 
girer, atılan ıamandırayı ite ite sa
hile Ketirir, açar ve içinde bulunan 
mektupları ve paketleri bir torbaya 
koyarak postaneye götürüp verir. 

Her halde bu hem denizde hem 
karada yaııyan müvezzie bolca bah
tit veriyorlar ki böyle zahmetlere 
katlanıyor. 

BAL 1 K 
- Evet, o takdirde mektebe para vermiyece~

lerdir ... 

TUTAN 
1 E D 1 
SOKAGI 
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- Siz anlatmız Bay Barditinof. 
Bay Barditinof izah etti. Bütün bunlar pek mü

rekkep f8yler deiildi. larar ederek bildirdi ki ço
cuklar mac:ar tabüyetine baklar1111 biç bir suretle 
kaybetmiyeceklerdir, •e yirmi bir yaılarma ıirdik
leri zaman franaa ile ..ki memleketlerinden. birini 
t.-cihte serbeat olacaklardD". Hiç bir zarar ihtima
li ohnadıiı ha lde elde edecekleri faydalar pek mü
himdi: Bundan böyle mektebe an para ödemiy• 
cekler •e bmadan batka her türlü yardam söre
celderdi. Nihayet, iaticlat aahibi iseler yükaek tab· 
üllerine devam edebilmek için nakdi yardımlara 
nail olacaklardL 

asi:a do•tum. muhakemeli henüz ola-1•fD'••ıı o
lan bir çocutu bir milli camiaya abaakta bilihu.. .. 

- Ve muallim ıunu da ilan etti ld k-vliahae 
Klari'den de memnun olduklarnu .ÖJ'l-UldwiDi •• 
bmadan dolayı onun hakkında da bu talepte inal• 
aulmasmı bildirdi. 

- Ve biç ıüpbesiz, aziz d o•tum, onlar müataittir
ler. Delili de o MYimlİ maallim kadmm Bayan Ba
rabaı'ı çafırtmaaı, bir diler delil de her türlü siiç
lükleri yenmek iatemeeidir. Bundan batlm otlumı
ama auuf seçeceiini de bize bildirmiıtir ... 

_ Hayır delikanb rüıtünü isbat ecliıace lntleap 
ecleceii milİiyet hakkında b.yar hakkı ..ııibidir. Ta. 
mamiyle ıerb .. t olarak dilerse framuı tabii1etini 
kabul eder, dilerse .. ki tabiiyetine avdet eder. De
ditim sibi, bülriimetİD politik anlayııı ... 

Barabaı emretti: 
- Suaunu:a, dediklerinizden bir teY anl~yo

,_, Siz çoculdarm frana1z olmak mecburiyetinde 

llulanduktarmdan mı bahaeııli~7 

(itte, Barabaı'm bir türlü anlıyamaclıiı bir aok
ta da ıu idi ki çocuk ilerledikçe amıfı ufalıyordu. 
Mektep oa birinci ...ttla bati.yordu, sonra onımcu, 
tlaba IODr'& dokuauncu aımf seliyordu. .. Rakamlar 
kGçGierek ~u ,.. i)'i bir talebe, sene için
... dalaa ldiçiik smıfa ~ amıf SeçİJ'OI'"' 
ela.) (•) 

Barabaı, han, lumlar etti, ah. alılar etti ve dü
tinclü. Hw seman ikisiad .. en makülü ve en fazla 
intihale lu,biliyeti olan Barahaf'ta ,.. yeni vıaziyet -

<•) 1''rauıa m••tepl•rİnd• ıu.ı.r on birinci ..Uf,a 
IHıflar .,. 6iacleÜIİll , ..... ..,... ..... lı.ı 6irinci 
mu/ta Wter. 

:1······························································':. 
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Fransa'da iktisadi 
seferberlik 

Franaa'nın bazı yerlerinde isyan 
şeklini alan grevler ve fabrika işgalle
ri, ve çarşamba günü yapılacağı söy
lenen umumi grev, nazarları, yeniden 
ve ehemiyetle, bu memlekete çevirmiş 
bulunuyor. Bu grevler ise son defa 
neşredilen iktısadi ve mali kararna
meleri protesto etmek i~in yapılmak
tadır. 

Filhakika, Daladye hükümetinin iki 
hafta eve) çıkardığı altmıp yakın 

muhtelif kararname ile Fransa'da ik· 
tısadi bir seferberlik ilin edilmiştir. 
Anlaşılıyor ki, iktısadi ve mali vazi
yetin, Marsilyada toplanan fransız ra
dikal sosyalist kongresindeki nutuk
larla tebarüz ettirilen, veharneti (1) 
bir takım icil tedbirlere lüzum gös
termiftir. Daladye hükümetinin 5 ilk· 
teşrin tarihli kanunla aldığı fevkala
de alihiyetlerin 15 son tefrinde sona 
ermesinden evci çıkarılan bu kararna· 
melerin hepsine birden Reynaud kal
kınma planı denilebilir. 

Bütün millete hitaben verdiği bir 
nutukta bu planın ana hatlarını izah 
eden Reyno demiştir ki: "Kapitalist 
bir rejimde yaşıyoruz. Suyu geçerken 
atını degiştirmeği kimse aklından 

geçirmediği gibi, Avrupa'nın bugün
kü vaziyetinde de, Fransa rejimini 
değiştirmiye katlanamaz . ., Bundan 
sonra, kapitalist rejimin de kanunları 
olduğunu ve bunların başında risk ve 
kir geldiğini söylemiş ve ilave etmiş 
tir: "Henüz hiç bir kimse hapitalist 
bir rejimi zararla işletmiye muvaffak 
olamamı,tır.,. 

Görülüyor ki, Franaa'nın yeni iktı
aadi seferberlik planına hikim olan 
başlıca düşünce, kapitalist bir rejimın 
tabi olacağı kanunlara uygun bir iktı
sadi kalkınmadır. Fakat unutulmama
lıdır ki, Reyno, sarfettiği bütün gay
retlere rağmen planını serbestçe ha· 
zırlamıya imkin bulamamıg ve birçok 
hususlarda, lüzumsuz muhalefet ya
ratmamak için, ideti "idarei masla
hatçılık,, yaptnıftır. Amelenin ve ıol 
partilerin şiddetli muhalefetine rağ
men diğer partilerden muzabaret gör
mesi de anlatıyor ki, bu siyasetinde az 
çok muvaffak olmuftur. 

lktısadi seferberlik tedbirleri mem
leketin mali ve iktısadi dertlerine ça
~ olmak üzere alınmıştır. Plina göre 
üç sene zarfmda bütçeyi denkleıtir

mek Ü.zere alınan tedbirlerden başlı
caları: Devlet idaresinde ve iıletme
lerinde tasarruf, vergiler üzerine ko
nulan munzam kesirler, umumi ıelir 
verpıl, menkul kıymetler •ercisl. 
muhtelif resimlerin .,. lnhlsar flatla
rmın artırılmasıdır. 

Reyno ,eskiden, kalkınma için fr:ı n 
gın kıymetini in~:-.. z1c: taraftar ol
dugu tıalde yaptığı beyanatta fransın 
bugünkü kıymetini milletleraraaı pa
ra kıymetlerine nazaran kafi derece
de alçak bulduğunu ve devalüasyona 
lüzum görmediğini ıöylemittir. Fa
kat buna rağmen, Fransa bankasınnı 

altınlarını yeniden kıymetlendirmiJ, 
ve bu suretle elde edilen kirla hükü
metin bankaya olan borçlarını öde
miştir. Maamafi, bu, yeni plina dahil, 
yegane para tedbiri idi. 

(1) "Franu'nın mlll durumu", Uluı, 5 
aonteırin, 1938 

H.A.KUYUCAK 
Maliye nazırı, mali tedbirlerin mu

vaffak olması için memlekette istihsa
lin artması, bunun için de fiatların 
yükselmesi, amelenin falza çahfması 
ve kredinin genişlemesi icap ettiği 
fikrindedir. 
Şimdiye kadar Fransa'da yapılan 

biıtün deval iıasyon harek tlerinde hü
kümet daima bu devalüasyonun dahili 
fiatlara tesir etmiyecegini vadetmiş 

tesir etmemesi için de tedbirler almış
tır. Halbuki Reynaud, istihsalin artma 
sı için toptan eşya fiatların n yüksel
mesi faydalı olaca0 ı kanaatinde bulun 
duğundan, bu fiat .ar üzerindeki tak
yitleri kaldırmış, yalnız perakende fi. 
atlar üzerindekilerini bırakmıştır. Bu 
suretle hem büyük müstahsilleri hem 
de halkı memnun edeceğini zanneyle
miştir. Bu da, plandaki telifçiligin ba
riz bir misalıdir. Çünkü perakende fi
atlar, az çok bir zaman farkıyle, top
tan fiatları takip edeceginden bir 
müddet sonra, bunlar üzerindeki ka
yıtların da kaldırılacağı beklenebilir. 

Ameleyi fazla çalıştırabilmek için 
halk cephesi hükumetinin koyduğu ba
zı esaslan, pek sezdirmeden, degış ir -
mek icap etmiştir. Filhakika cvelce 
haftada azami çalışma müddeti sekizer 
saatlık beş gündü. Yeni plan ise çalış
ma günlerini altıya çıkarmakta, hafta
da 48 saate ve günde 9 saate kadar ça
lışmıya müsaade vermekte ve mühim 
işler için munzam saatlerde ~alı~mak -
tan imtina edenler aleyhine müeyyıae
ler koyma'ktadır. ABil grevlere sebep 
olan da bu hükümlerdir. 

Yeni plan, müteşebbislere, fiatları 
yükseltmek, ameleyi fazla çalıştırmak 
salahiyetlerini verdiği gibi, ihtiyaçları 
olan sermayeyi de ucuzca temin etme
leri için mühim tedbirler almaktadır. 
Maliye Nazırının fikrince, devletin 
yüksek faizlerle piyasadan istikrazlar 
yapması, istihsal teşebbüsleri için ser
best kalan sermayeyi azaltmaktadır. 
Bu sebeple hazine altı ay piyasadan 
istikrazda bulunmıyacaktır. Bundan 
batka, milli piyango 1940 dan itibaren 
ilga edilecek, tasarruf sandık1arma 
20.000 franktan fazla para yatırılma -
ıı menolunacaktır. 

Kısaca huliaa ettiğimiz bu tedbir
lerin ayrı ayn tetkika değer ehemiyet• 
te olduğuna ıüphe yoktur. Fakat bu
günlük bizi alakadar eden nokta Rey
naud planının hakiki mahiyetini gös
teren ana hatlarıdır. F.aaslarma göre 
bu plan, IOll nmanlarda muhtelif 
memlelııetlnde tatbik olunan kalkınma 
pllnları arasmda, liberal ekono'": ._ -
temine en yakın. !',.._ .... xı, Fransa 
hüJri;,.. • • .: •• uı ıddıası da budur. 

Herhangi bir pllnm tatbikinde bü
tün halk sınıflarını memnun etmiye 
imkin olmadığından, Daladiye bükü -
metinin bir çok mütkülatla karıılap -
cağına ıüphe yoktur. Fakat, konulan 
vergilere rağmen, umum milstahsille • 
rin ve sanayi erbabınm hükümete mü
zaharet edeceği beklenebilir. Çünkü 
bu plan, adeta, milli bir dba halini al
mııtır. Planın pek yakında tadillere 
uğrıyacağma da ıüphe etmemelidir. 
Zira pek süratle huırlanmq ve, söy
lediğimiz gibi, muhtelif görü1leri telif 
etmeyi istihdaf eylemittir. 

Antakya' da 

Atatürk' ün büst 

önünde yapllan 

hazin tören 
Antakya, 23 (Hususi muhabir 

den) - Ebedi Şef Atatürk'iın 
istirahatgalıına bırakılması dola 
le evelki gün Antakya'da ve Ha 
her tarafında muazzam toplantı! 
pıldı. Ve büyük öliınün olmez ha 
tiziz edildi. 

Cümhuriyet meydanı adı v 
çok geniş bir mey danda on bini 
halk ve mektepliler saat 12 den ı 
ren yerlerini işgale başlamıflardı. 
hanın ortasında dahi Atatürk'iıll 
büyük bir kaide üzerine güzel 
büstü konmuş. Büstün etrafı y 
lerle bir bahçe haline getirilmtıt 
etrafına altı mcşale konmuştu. BU 
zin merasimin başhyacağı saat 14 
Devlet Reisi Ekselans Tayfur 
men, fevkalade murahhas Cevat 
kalın, albay Şükrü Kanatlı ve 
tindeki zabitler, başkonsolos P 
Denli, Meclis reisi Abdülgani T 
men, Başvekil Dr. Aıbdürrahman 
lek ve vekiller, mebuslar, ve part 
kanı merasim yerine gelmit bul 
yorlardı. 

Sahanın bir kenarını dolduran 
lerce çelenk abidenin yanına getir 
Evveli Devlet Reisi Tayfur So 
kendi elleriyle çelengi göz yaşl 
raaında mideye yerleştirdi. Bunu 
vat Açıkalın, Şükrü Kanatlı, F 
Denli, Abdülgani Türkmen, baş 
Abdurrahman Melek, vekiller t 
ettiler. Bundan sonra okullar ve 
tarafından yüzlerce çelenk kondu 
bide bu anda bir gülistan halinı al 
tı. 

Askeri bandonun çaldığı istı 
marşıyle merasime başlandı. Bun 
sonra Şopen'in matem havası çalı 
herkesin yüzünde, uğradıgımız bu 
acı~ın derin izleri okunuyor. En 
çilğilnden en büyüğüne kadar her 
göz yaşları döküyordu. Matem ha 
bittikten sonra on binlerce kişinin 
lunduğu sahayı bir an sükQt kapl 
Bu anda hıçkırıktan ve ah Atatürk' 
bqka hiçbir fCY i'itilmiyordu. 

Hitabet kOrailıüne sıra ile Vedi 
şı .. , ı:>c:eıuı .L C'\.Ç&, .ı..ıı:ıı.c:uyd uoaay 

geldiler. Atatürk'ün debhından, 
yük eserlerinden ve Hatay'ı isti 
saadetine kavuıturmaaından hata 

tarın duyduğu minnet ve tükranı ı1': 
de eden ve derin acıya tere-~" 
b. t '- ö 1 _ _. ..... ,. Bu nutuk 
ırer nu UA • Y --

d 
.. ~ .. ,ı müddetçe bütün halk 

evaot 
yafı döküyordu. 

On binlerce kişi bir ağızdan 
mızın izinde yürümiye andiçiyoru• 
diye bağırdılar. Bu görülecek 
sahne idi. Bundan ıonra üç daki 
sükQt batladı. 

Ve altı meple derhal alevlendiri 
Ve Atatilrk'ün büyük büstü öniııı 
bir geçit resmi yapıldı. Halk abide 
önünden bir türlü ayrılmak iste 
yordu. 

Bu hazin ve müe11ir ihtifal, hata 
lıların Büyük Ata'ya ve O'nun 
eserine nuıl kalpten bağlı oldukl 
nı g<Sıteren bir tezahür teklini al 
bulunuyordu. 

lere en ıüç intibak eden de dalına Bayan Bara
baı'tı. Bununla beraber, bu aefer, bu talepnameyi 
yazmaia tamamiyle karar venniı olan ela bayan 
Barabaı'tı: Muallim kadın onu ikna etmitti. Fakat 
kocası acayip bir taıkınlık içinde idi. ilk önce, ço
cuklarmm artık macar olmıyacaklan fikri ona pek 
sevimsiz seliyordu. Ve diğer taraftan, fransız hü
kümetinin de onun, Barabq'm çoc:aklarmı yabancı 
Jardam olmakaızm ,..tiıtiremiyeceiini diifünmeai 
inandı. 

Bardiıinof'u alıp kahve ikram. etmek ü.e bara 
götürdü, 

- Biz aadaka inemiyoruz, dedi. 
Bay Barditinof bu .özü iıitince fikrinden vaz 

reçmiı olmadı. Franaız tedri• usullerinin senaam
da bulundu. Kaç tane na.D", •elilerinin mektebe 
söndennek imkan rbulunmıyan yalm ayak köy ço
culdan olarak bayata atılmqlardı 1 Ve Bayan Ba
r&bat da, çocukların öğleyin •e saat dörtte neler 
yiyeceklerini, üçüncü defa olarak, aayıp döktü. Ba· 
rabaı birdenbire kederli vaziyetini terketti. Gözle
ri parlıyordu. 

- Retid olduldan zaman tekrar macarlıia avdet 
edecekleri muhakkak mı 7 

- Kati)ren mabakkak. 
- 0,.le iM pek ül. 
Macar köylülerinin kurnaz sülümaeyİfi yüzünde 

parlıyordu: 

- Bay Ban:liıinof bu talepnameyi yazmız. Dev. 
lete bir oyun OJllıyabm. 

Yeni proje ile uzl&tmlftL Mükemmel. Yabancı 

devleti bD"Akabm çoc:uklan yetiftir8İn. Bırakalım 

ona da anlan altma botsan. Refit oldukları saman 
anlar __.eketlerine dönecek ve i)'i macar vatan
datları o&.cllkl•clır. ZeyJde fılar fıkar sülclü " 

Bu suretle her teY ıerek velilerin ve serek ço
cuklann lehinde tezahür ediyordu. Ceplerinde ta· 
aarruf aandıimın defteri •ardı. Fakat sene içlerin
de acayip bir tasa, bir nevi aıkmb, sebep.iz bir te
lq biuecliyorlardı.. Sıla yermesi de belki bu idi. 

Ha.talık saridir. Bay Bardifinof da buna tutul
du. Bay Liif de öyle. Ve biç kimaeye ıöriinmiyea 
karıaı ve alb çocuğu ile beraber tavan arHmda o
turan Cezayirli itçi de keza. .. 

Hastalık türlü ıekillercle tezahür etmektedir, Fa· 
kat otelin aahipleri Bay Gaatoa ile iki bayan ODUll 

U.zmı pek iyi bilmektedirler. Harpten evel bu ar.. 
za otelde oturan türk talebede ve harp "Namda 

da belçikalı mültecileri iakln ettikleri euaada teea. 

düf etmiflerclir. Aktun bara ıelecejine --.leket. 

ten bahaetmek üzere la Harp sokaimdaki macar 

marangozla konupnak üzere Barabaı'm Mkaktan 

seçtiiini gördükleri zam.an hansi hiue tibi oldufu

nu anlıyorlar. Baraditinof'da bqka bir kala...,. si
diyor. Orada bir çok nularlt buh11ara.k isJ• ha -
zll'llJOl'.Liif otelde kalarak duvara bakıp zilanindee 
kara dÜfÜDCeler ceçiriyor. Cezairli aenci barı.rmcl& 
...-bot olup merdivenlerden aallana aallua çıkıyor 
ve kansmı düğüyor. 

Ansalar deiiıiyoraa da bepainin haataJıiı birdir. 
Bat ganonla iki bayan bunu pek iyi biliyorlar. Ha. 
kikatte otel iki bayandan en yql... ol.ıı Madam 
Jermen'e aittir. Ona kıocaundan tevarüa etmiftir. 

(Soau vazJ 
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Yumurtadaki vitaminler Beyhude gayretler 

Yumurta, tatlı olsun yahut tu~lu •========================================~ 
1 un her şeyle imtizaç ederek gır -

o s , b" l et 
d . • . her yemeğe aynca ır ezz 
ıgı d - t 

verdiği gibi, yalnız batına a, 0 e-
denberi, kuvetli bir gıda sayılır. Fa: 
kat vitaminler keşfedildiğinden berı 
yumurtanın değeri bir kat daha art-

ınıttır. 

Beyazı §İmdiye kadar pek d~ mak
bul sayılmadığı hal-de onda bıle B 2 

vitamininden bir miligramın bin·d: ~, 
5 i kadar bulunmaın - bu vitamının 
şeker nizammda tesiri olmasından 
dolayı - pastalara yumurta akın
dan krema karıttırılması haklı oldu
ğunu meydana çıkannıştır. Bundan 
başka yumurta akında 60 tan 120 ye 
kadar' (tabii yüzde nisbetle) ~-ak-

zın yumurtalarında yüzde 330 D vi
tamini veren tavuk kıt mevşiminde 
ancak 71 ölçü verir. 

Yumtruanın sarısında K vitami
ninden de bulanlar vardır. Bu vita
min de - bilirsiniz ki - yaralardan 
kan akmasına mani olur. 

Şim•diye kadar yapılan araıtırma
larm neticelerine göre ymnurtanın a
kında ve sarısındaki vitaminlerin or
talama sayıları ıunlardır: Akında 
yalnız B 2 vitamini yüzde 25 öl~ü 
yahut 0,5 miligram. Sarısmda çıy 
halde.Adan 1500 - 2500; B 1 den 
200 -400; B 2 den 35; D den 50. 

l talya bakanlar heyeti, 10 i -
kinci teşrinde, "faşist ırk 

nizammesi"ni teşkil eden 39 madde
lik bir kararname kabul etmiştir. 
Ari olanlarla olmıyanları esaslı bir 
surette ayırmakta olduğundan, bu 
nizamname de, diğerleri gibi, ital
yan anayasasında bir nevi ıslahatı i
fade etmektedir. 

İtalya'da yahudiler 
aleyhindeki kanunlar • 
Noye Zürher 

nun neticesinde 15.000 yahudi ai -
lesinden 3522 si 1talya'da kalmak 
müsaadesini almıştır. 

Gazetelerin yazdıldıınna bakılırsa 
Maarif Vekaleti mektep talebesinin 
spor kulüplerine ginnelerini y~ 
edecekmiş ve bu yasaktan zarar gore
ceklerini düşünen kulüpler de bugün
lerde bir toplantı yaparak vaziyetleri • 
ni tetkik edecek ve Vekaletin yüksek 
mektepler talebesini olsun bu karann 
sümulü dı•ında bırakmaıını rica et-
s .. 1 ~ 
mek üzere Ankara bölgeıi başkan ıgı: 
vasıtasiyle alakalı makamlar nezdinde 
teşebbüslerde bulunacaklarmıt! 

b d · san vucu-
toflamin vardrr, u a 1~ • 

dunun içinde vitamin halme gehr; 

B h kimler yumurta akında B 1 
azı e 1 d Bu 

vitamininden de bulmuş ar ır. 
· .... ~· yumurta rafadan 
keşfin bir ıyı ıgı, .. "ld" v. va.kit ha-
yahut hazır lop pış.ırı ıgı . . . 
va.sız olarak piştiğinden o vıtamının 
hiç kaybolmaınnsıdır. 

. un vitaminler 
Sarısına gelınce, on b"" ··ktiir 

bakımından değeri pek uyu . 
Bunda herkes ittifak ede~- Yalnı_z 

d k " "tamın servetı
yum.urta sarısın•. a . 1 ~vı dır KU:nisi 
ııin derecesinde ıhtılaf oovar .. l ~- e ka-
A vitaminini yüzde 30 o çuy .. t 

1 daha az gos e-
dar çıkanr. Bazı arı • ·· teren 
rirlerse de 2800 den aşagı gos 

olınaınıştır • · b" 
d" mahsus ı-

Vitamin!erin ken ıne du "un-
yoloji ölçüsü hayli karışık ol da~i A 

la umurla sarısın 
dan, bazı rı y . b"ld"ği tarb usu.-
vitaminini_ her~esın i ~uşlardır. Bu 
1.iyle ölçınıye bıle ça il} .. de O 2 

·· gene yuz ' 
türlü ölçülere gore, • · i bulun-

.1. •--dar A vıtaJDUl 
mı ıgrama -
m~tur. 

ki urla san-
y alnız ıuraaı var .yum .. ta-

. . . nıevsune gore, 
amda A vlt~. pek çok değişir, 
vuğun cinaine gore he-

b la her ınevaimde ortal~. d 
unun . . öre yuz e 

aa la tavuimı cmaıne g .. 
P ' 000 :..amin buhma.bılır. 

1500 - 2 v.... . .. 
tbyan tavuğun yemıne yuz

y~ı..-•inde babkyai• katılıraa 

Yumurta pittiği vakit yalnız B 1 
vitamininden 140 - 280 ölçü kalır. 

G. A. 

Haliç'tc yapılacak tcr~ane 
için tetkikler 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Deniz -
bank'ın Haliç'te yaptıracağı tersane
ye ait tetkikler bitirilmek üzeredir. 
Tetkiklerin neticesi bu hafta bir ra
porla İktısat Vekaletine arzedilecek
tir. İnşaata pek yakında başlanacak
tır. Tersanenin işletme işlerine ait te
sisatı Avrupa'ya sipariş edilecektir. 
inşaatın bir buçuk senede ikmal edi
leceği tahmin olunmaktadır. Avrupa
dan getirilecek tesisatın yerlerine 
konması da zamana mütevakkıf oldu
ğundan, yeni tersan~ iki sene .sonra 
bütün tesisatiyle faalıyete geçmış bu
lunacaktır. 

1941 senesi bidayetinden itibaren 
yeni tersanede büyük vapurlar inşa
sına baslanacaktır. Bu tarihten son
ra Avr~pa'ya gemi sipaıiş edilmiye
cektir. Denizbank, yeni tersane için 
mütehassıs işçi yetittirmektedir. Bu 
işe şimdiden başlanması, tersane fa
aliyete geçtikten sonra eleman sıkın
tısına meydan vermiyecektir. Fabri -
ka ve havuzlar idaresinde staj gör -
mekte olan genç işçiler altı ay sonra 
Avrupaya gideceklerdir. Bir sene Av
rupada kalacak olan bu gençler mü -
bendis muavini olarak Denizbank fab 
rikalarında vazife alacaklardır. 

ele }Q - , • !.I..! " l' tadaki A vitanunı -. mı• ~e = Tavui• babkya~ı verılm~~ıne Romanya'clan gelecek 
gülmeyiniz, onu çocugunuza ıçıre- gö~mcnlcr 
.... ..,.3...__ t .. ' .. -- -' -ı-: ... _ . ..... c;..,11ı vemine 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Roman
kanttrrmak daha kolay olur. Fa.kat ya ve Bulgariatan'dan göçmen nakli-
tıa.vuk bahkyaimdan hoılanll"aa bu i- ne devam edilmektedir. tkf vapur, be
!Acı daha ziyade vererek iar&f etme- şinci seferlerini yapmak üzere, Kös
yiniz, çünkü babkyaimm yem için- tence ve Varnaya gitı;nişlerdir. Bu se
·~ ni.beti artmakla vitaminlerin ne Romanya ve Bulgaristandan 12.000 
ölçüsu - ·-•a. kadar göçmen getirilmiştir. Bunların 

B 1 vitamini )--.. _..._ yumurta bir kısmı Trakyaya, bazıları da Ana
.arw pek zengindir. En ilı ~ - .ı,../i0 dolu'da iskan edilmektedirler. 
ölçü olduiu halde 250 ölçü bulan ar •· • ~-pr Köstence ve. Varnadan 

bile vardır. 3000 ka a go~·- "--:1.4ı. ... 1ı:etirecekler-
SO 300 dir. Vapurların bugunlerae ...... _ 

B 2 vitamininden yüzde ~1 . - za gelmesi muhtemeldir. Havalar ~ü-
o··ıçu··. Tartı hesabiyle bir mı ıgramm 1 .. aklıne sait giderse vapur ar goçmen n 
binde betine, altısına kadar. devam edeceklerdir. Bu sene göçmen 

C vitamininden ancak ördek yu- nakline geç başlanmıştır. Nakliyat 
umrtumda bulunmuıtur, hem de vaktinde yapılabilseydi şimd.iye kadar 

yüzde 1,3 miligram ni&betin~~· ~e- 25,000 göçmen getirilebilirdı. 
ınek kanda çelik toplanması ıçın or- Bu sene nakliyat işlerine geç baş
dek yumurtası yedirmek faydalı o - ıanınasına, nakil formalitelerini tes -

bit için türk ve romen murahhasla-
lacaktll". k" .. kerelerin uzaması 

Çocuklarda kemik hastalığına, rı arasında ı m~z~ k sene nakliyat 
büyüklerde diılerin ç~.ine .~ar- sebep 01.?1u~tu:~rtl:rec:ltında süratle 
fi faydalı olan D vitamanmden yuzde 1 daha musaıt 
140 dan 500 ölçüye kadar. Fakat ya- yapılacaktır. 

BÜYÜK YEMi N 
l:================- 28 -==~ 

Yazan: Barone• Orkzı 

itham etmiş olduğunu ve onun yerine 
ölmek ıstedıginı anlıyacaktı . • 

Onun içindır ki tatmış oldugu kısa 
saadet anları artık tam bir ııurett~ ? ~ 

l d Dölatur'un kendısını nun ma ıy 1• • 
sevdiğini söylemiş olduğu dakıkaları 

enidcn yqamak hakkıydı. Bu ha~tıra 
y f esiri adeta insanlıkla alaka-ona sa, • .. d 

olmıyan, fakat kimsenın elın en a . 
~ D" laınıyacağı bir haz veriyordu. ~o_l o-
latur'un onda sevdiği şey ha~ık~ şah
siyetiydi. Oynamış oldugu çır~ı~ ro
lü kendisine yemıni cebretmıştı, ~e 
babasına karşı vazifesinin yanlış bır 
telakkisi insana değil, fakat allaha a· 
it olan o intikam hakkını kullanınıya 
onu sevketmişti. ., . 

Bu hadiseden sonra sevı.menın ~a~ • 
det ve hazzını tanımış o~sı, l~yık 
oldug· undan fazla bir şeydı, ve Dola . 

ld - akıcı tur'un eline kondurmuş o ug_~ y .. . 
buaelerin hatırası çekebilecegı ~utiln 
istiraplara karşı tarif edihnez bır ta-

viz idi. 
Ve işte Jtilyct bu dU,üncelere dal-

b . halde halkın düşmanca teza -
mış ır , .. .. .. 
hürlerine aldırış etmeden yurwnuş • 

tü. 

Saat akşamın altısıydı, bu trajik gü
!tün üzerine karanlık inmeye başlar -
ken Lüksemburg sarayı önlerine var
dı. Bir bekçi agır kapıyı açtı ve Jül
yet'le muhatızlarını hapisane kapıcı

sına götürdü. 
Muzlim ihtilalci yüzlerinin bu ga -

lerisine, "çocukları" gibi telci.kki etti
ği mevkuflara kendini sevdirmesini 

bilmiş olan Bönua isimli bir i~tiyar_ı~ 
fizyonomisi, orijinal ve teskın cdıcı 

bir not katmaktadır. Şimdilik, tevkif
lerin yekunu yüksek olduğu için, pan

ııiyonerlerinin mikdarı git gide artı · 
yordu ve kapıcı artık gelenleri nere -
ye koyacağını bilemiyordu. 
_Vatandaş- kapıcı, vatanda, - me

but Merlen 9u kızı size teslim etmiye 
ve yeni bir emre kadar kendisini göz 
altında tutmanuı ricaya bili memur 

etti. 
Bönua: 
_ Söylemesi kolay, di~ mırıldan-

dı. Nezaret edebilmemizi istiyorlarsa 
bize daha az ma!Jpus göndersinler. 
Jülyet'i bir merhamet nazariyle süze

rek ilave etti, 

Yahudi kanunları, ırk nizamna -
mesinin esas ve özünü teşkil etmek
tedir. Saytung'tan 

Biri.biriyle münasebetli bu iki ha
berden birincisinin doğru olmasını te
menni ve ikincisinin hakikate yakın ol 

Hadiseler pek süratle biribirini 
takip etti; bu yılın şubatında "İn -
formazione Diplematica"da devlet
te kabul edilmiş bir yahudi aleyh -
darlığının mevcudiyeti resmen red
dedilmiş, fakat üzerinden çok geç -
meden, 15 temmuzda, italyan gaze -
teleri, üniversite profesörlerinin 
ırkhakkındaki fikirlerini neşret -
mişlerdir. Bu yazılarda, bir italyan 
ırkının mevcudiyeti tesbit edile -
rek, bu ırkın yahudilere karşı mü
dafaa edilmesi Jazımgeldiği ileri sü
rülmüştür. 26 t emmuzda, parti sek
reteri ırk hakkında yazı yazan mü
ellifleri resmen kabul etmiş ve ken
dilerine, faşizm'in, on altı yıldan 
beri, gerek kemmiyct ve gerek key
fiyet bakımından İtalyan ırkının ıs
lahını istihdaf eden bir ırk politi -
kası güttüğünü bildirdikten sonra, 
rejimin müsamaha göstermesine 
rağmen, yahudilerin her tarafta an
tifaşist genel kurmayını teşkil et
tiklerini ilave etmiştir. 

diği bir nutukta yahudi mesel~.si~· 
de bizzat vaziyet aldı. İtalya huku
met reisi ,bu nutkunda, ırk davası -
nın İtalya için yeni bir -mesele ol -
madığını imparatç~luğun k~~ulu -
şu ile alakalı oldugu~:ı_ :e~aruz et -
tirerek, cihan yahudılıgının on altı 
yıldanbcıi faşizme d~şmanl.~k et : 
mekten geri kalmadıgını soyledı. 
Ancak bu nutkunda, vatana ve re
jime hizmet etmiş olan yahudilerin 
faşizm tarafından ~~kka~~y~t dai -
resinde muamele gorecegını, fakat 

10 ikincite:?rinde bakanlar heye -
tinin kabul etmiş olduğu yahudi 
kanunları, yüksek faşist meclisinin 
teşebbüs etmiş olduğu pren:;iple -
rin tatbikinden başka bir şey değil
dir. yeni yahudi nizamnamesinde, 
faşist meclisinin prensiplerinden 
ayrılan pek az değişiklikler vardır. 
Bu deği~ikliklere göre, yahudilerin 
mülkiyet hakları tehdid edilmekte, 
yahudilerin, ari rrkma mensup hiz
metçi kullanmalarına izin veril -
memektedir. 

1- Paris'in en işlek gan : 

Sen Lazar 

duğunu tahmin ederim. Filvaki, Maa -
rif Vek&leti, beden terbiyesi kanunu
nun 22 inci maddesi hükmüne göre 
beden terbiyesi iılerini beden terbiye
si genel direktörlüğünce teıbit edile -
cek esaslar dairesinde tanzim ve takip 
ile mükelleftir. Vekalete bağlı bütün 
mekteplerde müdürlerin riyaıeti ve be
den terbiyesi muallimlerinin teknik 

idarsi altında kulüpler tesis edilip ta
lebenin, dereceleri ve 'Yaşlan dikkate 
alınarak beden terbiyesi, oyun ve spor 

ihtiyaçları tanzim edilecek program~ 
ra göre tatmin edildikten sonra bu la· 

O tarihlerde, Papa söylediği u

zun bir nutukta İtalya'da al
manların bir kopyası olarak ortaya 
çıkmı' olan ırk politikaaından şika
yet etmiş olduğu belki hatırlarda -
dır. Bunun üzerine, Musolini, For
li'de yapılan bir toplantıda, papa -
nm bu nutkuna tiddetle hücum et • 
mit ve fafizmin, ırk mesel-esinde de 
gözünü kırpmadan hedefine doğru 
yürüyeceğini, faşizmin, her hangi 
bir kimseyi veya bir şeyi taklit et -
tiğini iddia etmenin gülünç olduğu
nu söylemittir. 

Hemen bu nutkun ark.asından, ge• 
ne ''İnformazione Diplomatika''da 
ırk davası hakkında bir yazı ~ıkmış· 
hr; bu yazıda, nüfusun binde biri 
yahudi olduğu, bu itibarla yahudi .. 
lerin milli hayattaki hisse ve faali
yetleri de binde bir nilibetinde ol • 
ması lazım geldiğ i ileri silrillmüt -
tür. Bu yazı JÖyle bitiyordu: 

"Hiç filpheaiz ki, İtalya ırkcılı
ğını tatbik etmenin tam zamanıdır; 
ve gene tilphesizdir ki, bu ırkcılık, 
milletimizin manevi mirası, devle -
timizin temeli, imparatorluğumu • 
.ll1111. oı.ım.i_let unsuru olacaktır." 

Bu andan ıuıoaı~.. .......... •-- •ii • 
rckli bir şekil aldı. Bakanlar heye
ti, 1 eylülde, 1 son kanun 1919 tari
hindenberi İtalya'da, Libya ve Ak· 
deniz adalarında yerlefmiş ve İtal
yan tebası olmıyan yahudilerin 
memleket dı~ına çıkarılmasına ka . 
rar verdi; 2 eylüldeki toplantıda da 
tekmil ve ilk orta mektepleriyle, li
se ve ilniveraitelerde bulunan ya· 
hudi hoca ve profesörlerin itten çı
karılmalarını kararlaştırdı. Musoli
ni de 18 eylülde Triyeste'de söyle-

- Mevkufunuz pek tehlikeli bir kı
za benzemiyor: 

Söz söyliyen milli muhafız : 
- Hiç şüphesiz öyle, dedi, işte va

tandaş - mebusun mahpusla birlikte 
sana vermemizi emrettiği ya.zıh emir. 

Kendisine uzatılan tezkerenin muh
teviyatına muttali olmak için kapıcı 
gözlüklerini taktı . 

Alçak sesle 
- Şiddetli bir nezaret, hiç bir ziya

rete müsaade edilmiyecek, diye oku -
du. Pekala, vatandaş - mebusa emir -
lerinin yerine getirileceğini aöyliye -
bilirsin. 

Jillyet tabi olacağı rejim hakkında 
kendisine bir fikir veren bu muhave -
reyi işitmişti. Hiç bir ziyaretçi kabul 
edilmiyecekti. Belki böyle olması da
ha hayırlı idi. Dölattir'u tekrar gör -
düğü takdirde onun nazarlarında ken
dLine karşı aşkının söndüğünü oku -
yacağından korkuyordu. Ve yalnız bu 
saadetini elinden alabilirdi. 

Jülyet şimdi yalnızdı, - Bir kaç 
gün içinde yapılan ~k çok tevkifle • 
rin birdenbire doldurmuş olduğu bir 
hapiaanenin imkan verdiği nisbctinde 
yalnızdı. O zaman Paris'te on iki ha -
pisane vardı, ve hepsi ağzına kadıar do
luydu. Bu itibarla her mevkufa, az ve
ya çok yakın olan muhakeme gününü 
beklemesi için müstakil bir koğuş ver
mek mevzuu bahis ol.amazdı. Bönua'
nın Jülyet'i gönderdiği tavan araam • 
daki küçük odada iki mahpus daha 
yardı; bu ya§lıca ve iyi gC>&teriıli ka-

geri kalan yahud~.ıe:.e ka:~ı ~ir ay
rılık politikası gudulecegını kay -

detti. 

M usolini'nin bu sözlerinden, İ
talya'daki yahudilere karşı 

bazı tedbirler alınmakta olduğu an
laşılıyordu. Yiiksek faşist mecli6i · 
nin 6 ilk teşrin tarihli toplantısında 
prensip itibadylc esas kararlar ve: 
rildi · bu kararlara göre. Arı 
ırkından olmıyan bir kimse ile 
bir italyanın evlenmesi, ister ari ır
kından olsun ister olmasın, devlet 
hizmetinde bulunan bir kimsenin 
yabancı kadınlarla evlenmesi yasak 
oluyordu. Gene bu kararlara göre, 
anne ve babası yahudi ırkından o -
lan, babası yahudi annni yabancı 
millete mensup bir kadından olan 
ve nihayet melez bile olsa müsevi 
dinine meneup bulunan bir kimse 
yahudi sayılıyordu. Buna mukabil, 
melez olup da mUsevi olmıyan bir 
kimse yahudilik damgasından kur
tuluyordu. 

Paris'in tam ortasında Sen T.azar 
adında bir gar vardır. Paris'e girip 
çıkan yolcuların ekserisi bu gardan 
geçer. Sen Lazar gari 1890 senesinde 
inşa edilmiştir. Fakat o zamandanberi 
buradaki faaliyet her gün biraz daha 
artmıştır. Daha ilk kuruluşunda garın 
bir hareket ve faaliyet merkezi olaca
ğı tahmin edildiği için buraya Pa· 
ris'in diğer garlarından üç dört misli 
fazla tren tahsis edilmişti. 

}ebenin mekteplerini bitirip hayata a
tılıncaya kadar ıchir kulüplerine gir • 
meyi akıllarından bile gcçinnemeleri 
iktıza eder. 

Kulüplere gelince; acaba bunlann 
kaygılanmalarına aebcp nedir? Talebe 
bu kulüplerden çekilecek de ıpor mu 
zarar görecek, yoksa kulüpler mi? 
Sporun çok faydalanacağım umanm: 

tık önce, beden terbiyesi bu sayede 
alelumum terbiyedeki mühim mevkiini 
alacaktır. la ilk mektepten itibaren Zikredeceğimiz birkaç rakam, Sen 

Lazar garının ehemmiyet ve faaliyeti 
hakkında oldukça kafi bir fikir ve· 
rebilir. 

türk çocukJ;ırının, muayyen zamanlar
da ve bünyemiııe unun bir teknik 
prognm daireıinde beden terbiyesine 
tabi tutularak, meaul idarecilerin nua-

ltalya'da bulunan ve yabancı 

memleketler tebaasından olan ya
hudilerin memleket dı,ına çıkarıl -
malarma gelince, yüksek fatist 
meclisi, 65 yaşını geçmiş olanlarla, 
1 ilk teşrin 1938 tarihinden evel, 
ari ırkından italyan kadıniyle ev · 
lenmiş olanlara İtalya'da kalmala -
rına müsaade etti. 

Bu gara 1913 senetıinde Paris'in 
banliyölerinden 24 saatte 313 tren ge
liyordu. Halbuki 1937 senesinde bir 
günde gara giren tren adedi 1.130 u 

bulmu,tur. Gardan banliy8lere 1911 

de 18 tren hareket ediyordu. Günün 

en kalabalık saatlerinde, 1937 sene· 

s inde bu gar dan bir saatte banliyölere 

hareket eden trenlerin adedi 55 e çık-

reti albnda oyun aynayıp apar yapa • 
rak vücutlarını gelittirmelsi. .mat 
kaideleri haricine çılanıun.lan kabil 
olacak ve 1Mı auretle yeti~t alan 
gençler tahsillerini ikmal ettikleri ..,. 
man. gene beden terbiyesi genel direk
törlüğünün murakabesi altında YaYat 
yavaş nizam ve intizama girecek olan 
şehir kulüplerine intisap edebilecek.
\erdir. 

Bundan baJka, yüksek faşist 

meclisinin aldığı kararlara göre, 
italyan yahudileri fa9ist partisine 
giremty-•Jcled ıibi, yüzden fazla 
memur n IJi'f"'-1•• miieıaseı;iliı::e...sa:.., 
hip olamazlar; bir yahudi elli hek
tardan fazla toprak satın alamaz ; 
yahudi ne sulhta ve ne de harpte 
askeri hizmet göremez. Vatana ve 
faşistliğe hizmet etmiş olan yahu
dilerle, Trablus garp harbinden iti
baren dört harbe iştirak etmiş mu
hariplerle, harp maliilleri ve siyah 
gömlekliler arasında bulunmuş o -
lan malUl yahudiler, ilih bu hüküm
lerin dışında kalmaktadırlar ki, bu-

drnlar, zamanlarını dua, mütalea ve 
elbiselerinin tamiri arasında geçiri -
yorlardı. Onların aeHiz refakati genç 
kızm tahayyüllerine mani olmıyacak
tı. 

Aydınlık ve anlatılmaz bir hatıra 
Jülyet dö Marni'nin bütün düşüncele
rini işgal edecekti. Bu hatıra bir kaç 
sözden, eline konulmuş bir buseden ve 
önünde eğilmiş Dölatur'un dudakla -
rrndan fırlamış olan ihtiraslı "Jülyet !., 
kelimesinden mürekkepti. 

xıx 

Acıkh kararsızhklar 
Selametiamme Komitesinde kıııa 

bir ıorgudan geçirildikten ıonra, meb
us Dölatıir serbest bırakılmıştı. 

Bu süratli muamele tamamiyle giz
li tutulmuştu. Paris halkının en sevdi
diği mümessilinin ihtilal hükümeti ta
rafından şüphe altına alınmış olduğunu 
bilmemesi hayırlı idi. 

Dölatur'un az sonra, Tuibi'ye gel -
miş olan Merlen mebus vatandaşın e
vindeki araştırmalar hakkında izahat 
verdikten sonra, Robei>piyer, Dölatura 
cümhuriyetin elinde şimdilik kendisi
nin aleyhinde bir delil olmadığını söy
lemişti. 

Robespiyer, soğuk ve kesici sesiy -
le iliıve etmişti: 

rnıştu. Paüs'ten büyük banliyölere 
ve umumi hatlara hareket den 'trenler 
de heuha katılacak oluna. Paria'in 
yalnıs bu garına 60 dakika zarfmda 
150 tren girer çıkar. Günün en kala
balık saatlerinde bu trenlerle bir sa
atte 52.000 yolcu gelir gider ki bu 
suretle bir dakikaya 900 yolcu dü11er. 

Sen Lazar garına bazı zamanlarda 

saatte 1.487 tren girip çıktığı tesbit 
edilmiştir. 1913 senesinde trenlerle 
Paris'e gelen ve giden yolcu yekOnu 
59 milyJın,du. c..pn sene bu miktar 
110 milyona çıkmıştır. Bu artı,ın en 

mühim sebebi banliyölerdeki nüfusun 
1913 senesine nazaran iki misli hatta 
bazı yerlerde Uç misli artmasıdır. 

Paris'te banliyö trenlerinin hareket 
zamanları günün muayyen saatlerine 
rastlar. Mesela sabahları 8 ile 9 ara-

sında, akJ&mları 18 ile 19 arasındadır. 
Sen Lazar garında hatlardan iki üç 
dakikada bir tren geçer. 

sonra, tayin edilmit olduğun Konsi -
yerjöri müdiirlüğünU sana vermiyece -
ğimizi takdir edersin. Bu derece ağır 
bir mesuliyeti üzerine alacak olan adam 
Sezar'ın karısı gibi, her türlü şüpheden 
münezzeh olmalıdır. 

Dölatur yanılmamııtı. O zamana ka
dar, kendisine kargı yalnız kayıtsızlık 
göstermiş olan kadiri mutlak komite
ler nezdinde, bu, gözden düşmenin 
başlangıcıydı. Şimdiden itibaren, şüp
heli telakki edilecek, nezaret altında 
tutulacak, kedinin fareyi gözetlemesi 
gibi göz hapıine alınacaktı. En büyük 
kuveti ve en iyi hamisi olan halk te
veccühün ün tedenni.6ini keskin gözler 
gözetliyecek, müsait bir fırsatta, mah
vına yilrümek için üstüne atılacaklar
dı. 

İmdi, Dölıattir, insanlar hakkında -
ki bilgisiyle, halkın teveccühünün ne 
kadar muvakkat ve geçici olduğunu 
biliyordu ve meçhulü değildi ki, er
geç, düşmanlarının temenni ettikleri 
tedenni gelecektir. 

Onun için yakınlarının emniyetini 
temin için kendiaine tahsis edilen kı
sa mühletten istifade etmek lazımdı, 
ve en acil arzusu annesiyle An-Mi'yi 
derhal Fransa'dan çıkarmaktı. 

Aynı zamanda ..•. 

ı 

Kulüpl•, talebenin çeki.bıeliJle 
kendi hakiki hüviyetlerini ildİlllP 

~- olabilir ki bira aaraılll'lar. 
Fakat, bunlar YA§811"11 kahiliye'lin.i ha
iz müe.ııeaeler iae gene kalkınır ve 
kendilerini mektepli olmıyan ıpor me
raklılarının w beden terbiyesi mec:lııa

riyetina tabi tutulacak vatandaflarm 
emirlerine amade kılarlar. 

Kulüplerimizin yeni kanunu iyice 
müt.alea ederek onun hükümlerine in
tibaka çalıpna)arı menfaatleri iC.Oıcbr. 
Kanunun ruhuna muhalif toplanhl.r, 

teıebhüıler ve bu yoldaki bütüıı gay
retler beyhudedir. 

Her içtimai heyette çocuiun, ta
lebenin ve hayat ad.aıınm yerimi aJn 
olmalıdır ki o heyet kolayca inkitaf 
edebilsin. Biz, kulüplerimizden bu zih. 
niyeti anlamalarını bekleriz. - N. 
Baydar 

bi, acılıkla burkuluoyrdu. Böyle bir 
hareketin ç irk i nliğ i ondan geldiği i
çin anlaşılmaz görünüyordu. Hangi 
amile itaat etmiş olabilirdi ? 

Ona yardımda bulunmuş, onu, evine 
kabul etmiş ve himayesi altına alnuf 
olduğu halde, kendisini mahva sürük
lemek istemesinin sebebi ne olabilir
di ? O zaman düello sahnesiyle, bir gün. 
evet, ko rulukta geçen sahne hatırına 
geldi. J ülyet'e yaptığ ı dürüat itirafı, 
genç kızın şaşırmasını, isyanını, sonra 
sükutunu hatırladı ve hakikati anla • 
dığını sandı. Genç kız birdenbire 
kendisinden nefret etmiş, ve ona kar
şı hürmetkar ve sak it aşkının teeiti 
altında nlmadan beş sene cvel iste -
miyerek işledigi cinayet için onu ce -
zalandırmak istemiş olacaktı. Kendi • 
sini kin, gür bir kin, haşin bir kin 
yüzünden ihbar etmişti. 

... Ya o, Jülyet'i ne kadar sevmişti! 
Bu aşk şjmdi m azinin malı olmuş

tu. Bir kaide üstünde yükseltmiye ça
lı!ffiış olduğu kadın çok aşağı düt -
müştü, ve, şimdi rüyasının parçaları
nı toplamıya beyhude yere çalışıyor • 
du. 

Evinin kapısında An-Mi onu göz -
yaşları içinde karşılamıştı. 

- Gitti, diye mırıldanmıştı, ve ba
na öyle geliyor ki onu ölüme gönde -
ren benim. 

- Fakat, vatandaş - mebus keıtumi
yetimize rağmen dışarıya sızabilecek 
olan bugünküler gibi hadiselerden 

Evet, hala "o" nu dil,UnUyor ve vu· 
kua gelen şeyi anlamıya çalışıyordu: 
seri adımlarla, Kordölye eokağma gi
derken, bir iki saat içim;tc geçmiş olan 
hadiseleri zihninden geçiriyordu 

Jillye'nin ihanetini düşündükçe kal-

Dölatur'un kalbi bir dehşet hissin
den buz kesilerek, hummalı bir tavur
la: 

(Sonu var) 



Kaybolan denizcileri 
Bugüne bulma bürosu 

kadar: ı 5.397 kişi buldu 
Büroyu idare eden 

1 7 yaşındanberi bu 
İtalyan kadını, 

işi yapmaktadır 

8 ilmem, "R<ıper anne" diye bir 
kadın duydunuz mu? Bütün 

dünya denizcilerinin "anne" diye 
çağxrdıkları bu kadın Nevyork'ta -
dır. Pek iyi ama denizciler bu kadı 

na niçin anne diyorlar? Şimdiye ka
dar dünya denizlerinde ve beş kıta
nın sayısız limanlarında kaybol -
muş olan gemicilerden şimdiye ka -
dar tam 5.397 kişi bulmuştur. 

Limanlardan uzun seferlere çı -
kan gemicilerin hazan ne ölüsünden 
haber alınır, ne dirisinden. Uçsuz 
bucaksız denizJerde "acaba bir ka _ 
zaya mı uğradı, uzak memleketlerin 
birinde evlendi kaldı mı?" diye en
dişeye düşenler şu noktayı bulur _ 
lar: 40 arz derecesi, 42 dakika ıo 
saniye; tul derecesi 74, 00 dakika, 
35 saniye. 
Burası neresidir bilir misiniz? 

N.evyork limanında "Roper anne" _ 
nın balık, katran ve viski kokan ya
zihanesidir. 

Yalnız böyle bir hadisede bu ka -
dına müracaat etmek için kaybolan 
ad~rn ya annesi, ya babası, ya ço
cugu veya meşru karısı olacaksı -
nr~. Roper anne size kanaat getirdi 
~~ hemen işe girişir: Az zamanda 
?~nyanın mühim limanlarına büyük 
ılanlar yapıştığını görürsünüz. 

1 !anların en üstünde şu satır
lar vardır: "Bu ilan polis ta

rafından arananlar için değildir." 
Bu yazıların altmda kaybolanların 
listesi ve kadının Neryork'taki ad -
resi vardır. Her büyük limanda ilan
lara göz gezdiren bahriyeliler ken
di isimlerini görünce kadına müra
caat ederler. 

"Roper anne" şimdiye kadar yal -
nız bir kere aldatılmıştır: Bir gün 
iki adam gelip bir isim söylemişler. 
Kadm derhal faaliyete geçmiş ve 
çok geçmeden aradıkları adamı bul
muştur. Meğer bu iki adamın, ge -
micide alacakları varmış. "Roper 
anne" bu hadiseden sonra müracaat 
edenleri iyice tetkik etmeden iste -
dikleri adamı aramamağa karar ver
miştir. 

Bugün Roper annenin yazıhanesi 
adeta bir müze halindedir. Kendile
rini bulup ailelerine teslim eden bu 
••hasret kavuşturan" kadına bahri -
ycliler dünyanın her tarafından he
diyeler göndermektedir: Halı, kü -
çük heykel, fildişi, deniz kavka~s: 
ve daha neler .... Bu yazihane hakıkı 
bir müze halindedir. Bundan başka 
Roper anne'nin yazihanesinde oldu
ğu kadar dünyanın hiç bir yerinde 
annelerle çocukları buluşmaz. Bu 
kadın kendisini dünyanın en me -
aut insanlarından birisi addetmek -
te~ir: "Allah keşki bana yüz sene ö
mur verse de daha nice "sevaplara" 
girsem." der durur. Gemiciler bu 
kadını bildikleri için daha Nev -
york'a çıkar çıkmaz ona haber sor -
mağa giderler. Bazen insana çok 
d.okunan sahneler olur. Mesela pe -
rışa_n kılıklı traşsız bir genç gemici 
yazıhaneye girer: 

- Anne, der, benim adım Stefen 
Krazimski. 

Kadın listeyi gözden g . . 
eçırır: 

- Ha 1 Evet. Graskov civarında 
Praga kasabasında doğduğunuz de
ğil mi? 

- Evet, nereden biliyorsunuz? 
- Annen söyledi. 

- Annem mi söyledi 1 İmkanı yok 
inanmam. Ben annemden ayrrlalı 
yirmi yıldan fazla ol~>:or. O zaman
danberi bir haberlerını alamadım. 
Demek anneceğim ölmemiş. Söyle 
"Roper anne" annem nerede, nasıl 
bulacağım 

Kadın bahriyeliye bir telgraf ad
resi uzatır: 

- Şu adrese bir telgraf çek. 
Madam Roper tam 17 yaşındanbe

ri denizcilerle meşgul olmaktadır. 
lşe evela Amerika'nm Boston lima
nında başladı. Bir rahiple evlendi. 
Bu rahip, denizlerde kaybolmuş o -

lan balıkçılarla alakadar olurdu. Ko-
cası öünce kadın aynı işe devam et
meğe başladı. 1915 de Nevyork'ta 
"kaybolan denizciler bürosu" diye 
bir yazipane açtı. Kadının ~ç k_ı~ı 
vardır. Yalnız birisi bir bahrıyelı ı
le evlidir. 

Roper anne, bahriyelileri bu ka -
dar sevdigi halde ,bir kerecik olsun 
bir vapura binmiş değildir. Dünya
da en tahammül edemediği şey de
niz tutmasıdır. 

Kaybolan gemicilerden 500 üncü
yü geçen sene temmuz ayında bul
muştur. 

V aka çok garip olmuştur: Bir 
gün yazıhaneye 84 lük bir 

ihtiyar kadtn gelmiş, çocuğunu 25 
senedenberi aradığını, · fakat bir 
türlü haber alamadığını yana yakı
la anlatmıştır. Madam Roper kadı
na son derece acımış: 

- Hiç merak etme teyze demiş. 
nerede ise haber alır, sana getirı -
rim. 

İhtiyar kadın göz yaşları ıçınde 
beklerken, Roper anne hemen dışa
rı çıkmış, yazıhanenın yanındakı 

bahriye kahvesine girip tarif edilen 
adamı gören duyan var mı diye sor
muştur. Kahvenin bir köşesinden 
sap san bir benizle bir gemici fır
lamış, kadının boynuna sarılmış -
tır. Bu hadise kahvede son derece 
heyecan uyandırmıştır. Roper anne 
adamı kolundan tutarak yazihane -
de bekliyen kadına götürmüştür. 25 
senelik hasreti olan bu anne evlat 
buluşması son derece tesirli olmuş
tur. 

Yazihanenin dıvarlarından biri -
sinde zamanla sararmış bir kağıt ü
zerinde şu ilan göze çarpar: 

"Bir bacağı takma, göğsünde üç 
gemi direği işareti olan Dik Tid
marş isminde bir bahriyeli aram -
yor. 1918 de Manş denizinde toı:

pillenen Rob - Roy gemisinde üç 
adamın hayatım kurtaran bu adama 
lngiltere amiral/ığı tarafından bir 
madalya ile on İngiliz lirası müka
fat verilecektir. Bize müracaat et
sin." 

Madam Roper için bulunması 

en güç olan "kayıp''lar, ço -
cuklardır. 

Kadın hep çocuklardan şikayet e
der: 

- Yaramazlar, annelerini babala
rını terkedip gidiyorlar. Sözde zen
gin olacaklar. Bir kere ayrıldılar 

mı, izleri derhal kaybolur. Perişan 
bir vaziyete düştüler mi, artık u -
tançlarından ve korkularınt'lan ev -
lerine bir daha dönmezler. 

"Roper anne" bulduğu çocukla -
rın üstleri başları fena ise onlara 
yeni elbiseler giydirir, annelerine 
bu suretle teslim eder. 

Kadın son zamanlarda şöyle bir 
kayıp bulmuştur: Amerikan ban -
gerlerinden birisinin çocuğu bir 
gün ortadan kaybolmuş. Çocuğun 
denizciliğe pek meraklı olduğunu 
düşünerek madam Roper'e müracaat 
etmiş. Kadın aramış taramış. Deniz· 
lerde bir türlü bulamamış. Bir de 
Nevyork'un içinde aramrya giriş -
miş, çocuğu, babasının bankaların -
dan birisinde çalışırkeıf bulmuştur. 

1 En ~ok otomobili olan 
· memleketler 

Son zamanlarda otomobil üzerine 

tutulan bir istatistik, muhtelif mem

leketlerde kaç kişiye bir otomobil 
düştüğünü göstermektedir. 

Bu istatistiğe göre, Amerika Birle
şik devletlerinde beş insana bir oto

mobil düşmektedir. Bu suretle Ame

rika birinci dereceyi kazanmaktadır. 
lkinci Kanada geliyor. Kanada'da 9 
kişiye bir otomobil isabet ediyor. On
dan sonra Avustralya geliyor. Avus

tralya'da 12 insana bir otomobil düşü
yor. 

Frnsa'da 24, tngiltere'de 29 Belçi
ka'da ise 53 kişiye bir otomobil isabet 
ediyor. 

En (Ok para yiyen hayvan: 

Kobra yllam 
Hayvanat bahı;elerinde bulunan 

hayvanlar, bahçeye külliyetli masraf
lar ettirir. Bilhassa kendilerine. ba
kanlara, besliyenlere çok yük olur. 
Fakat hayvanat bahçesinde bulunan 
yabani hayvanlar arasında en çok 

masraf edilen zürafalardır. 

Çünkü, bunların en çok sevdikleri 
gıdalar doğru dürüst yenemedi2,i ~i

bi, bunları doyurmak da ayrı bir me-

!" ......... _____ ............. -............................................ _ ......................................................... .. 

ı Y urlla Y apllan Törenler 1 

Samsun heykelinin etrafı minnet 
çelenkleriyle dolmı•ştr.ı 

. ; 

Jıfanisa'da halk, Ebedi Şef için ağlıyor 

Manisa'da kız enstitüsü talebeleri Ata'larına ağlıyorlar 

Bandınna'da 
Ata'nrn 

büstüne 
konan 

Alyon'da zafer abidesi önünde çelenlıl« 
ve meşale 

Manisa'da büyük yas için toplanan halk 

seledir. Velhasıl hayvanat bahçesini 1 d•<. Mesela Lond<a'da bu küçüoük y•-1 
idare edenler bunların elinden adeta !anların tanesi 3 liradır. . · 1 
bizar olurlar. Kobra yılanı, sarı ve sıyah renklı 

İşte size bir misal: Londra hayva- l bu küçük y~lanlardan günde beş altı 
nat bahçesinde bir Kobra yılanı var- tane yemeyınce doymaz. Geçenlerde, 
dır. Bu yılan zehrinin kuveti ile ta- Londra hayvanat bahçesi müdürü, 
nınmış korkunç bir mahlUktur. Hay- yalnız bu ydanın her gün yaptığı 
vanat bahçesinde bu Kobra yılanını masrafa dayanamamış, munzam tahsi
ne ile beslerler bilir misiniz? - Kü- sat istemiştir. 
çük siyah ve sarı yılanlarla. Kobra Bu yılan hayvanat bahçesinde bu
bunlardan başka hiç bir şey yemez. lunan bütün hayvanlardan, hatta ora
Halbuki bu küçük yılanlar hem her daki koca koca fillerden daha ziyade 
yerde bulunmaz, hem de !lok P.ahah- masraf yaP.,maktadır. 

Adana'da heykelin dört tarafım 
dolduran çelenkler ve altı 

meşale 

Afyon' da Ebedi Şef' e ağlıyan 
kadınlar 

Manisa töreninde bayılan bir genç kıa • 
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Futbol bilgisi 
Enternasyonal kaideleri 
seyirciler de öğrenmeli! 
Memleketimizde ancak 30 senelik 

bir mazisi olan futbolun, bu kısa dev
re içinde en küçük kasabalara kadar 
yayılması; büyük şehirlerimizde stad
yomlar inşası, bu oyunun halkımız ta
rafından ne kadar büyük bir ragbete 
mazhar oldugunun bir delilidir. . 

Esasen Avrupa'da, Cenubi Am~rı • 
ka'da futbola ragbet, kütle halınde 
halkı heyecana bogmaııından ileri gel-
mektedir. 

Sporun her sahasında en ile.ri mev-
kii ihraz eyliyen ve futbola hıç rag. -
bet etımiyen _ Amerika futbolu harıç 
_ Şimali Amerika'da da bu oyunun 
aon zamanlarda yayılmağa başladığı 
ve hatta şimdiden kurulan dört bin 
küsur futbol kulübünün çalışmaları ne 
ticeainde çok kısa bir zaman içinde in· 
giliz futboluna rakip yeni bir futbo -
lun zuhur edeceği iddia olunmakta • 

dır. w ·b· 
Futbol, dün ve bugün oldugu gı 1 

yarın da halk kütlelerini hey~eanlan
dıran rakipsiz bir spor fubesı olarak 

kalacaktır. . 
Memleketimizde futbolun ehemm.ı -

yetli bir yer almasına ve e~ çok seyır
ci toplıyan bir spor şubesı olmasına 
rağmen, futbol bilgim!.zin, futb~l t~.k
niğimizin noksanlıgı oteden~erı ~u -
nakap mevzuu olmuf bir hakıkattır. 

Asırlar kadar uzun süren saltanat 
ve istibdat devirlerinde her türlü be
den faaliyetlerinden uzaklaştı.rılan 
türk çocukları, hiç şüphe yok kı, be
deni kabiliyetin esas muharrik kuve • 
tini tefkil eyliyen asil kanlarının k~d.
retlerini, sinir ve adale kuvetlerını, 
naıhl ve manevi cevherlerini kaybet -
aıeaıiflerdir. Bunu güreşcilerimiz, bi -
nicilerimiz, doata ve diifmana karşı is
bat etmektedirler. 

Uzun aöze ne hacet, oyunların en 
fiddetlisi, en korkuncu, en dehşetlisi 
ve en kanlısı olan harp oyununu g ı -
mişte geçmişte hangi millet, hangi ırk 
türk kadar oynıyabilmiştir. Ve gele -
cek aaırlarda da hangi ulue bunu, ge
kcek nesillerimiz kadar oynıyabile -

devre içinde; bu oyundan en ileri 
mc:mleket olan ve bütün bir kıta muh
telitine karşı da sisteminin yüksekli
gini isbat eyliyen ingiliz metodları -
nın tatbik edileceğine inanmak ieabe
der. 

Pr->fesyoneUik, amatörlük gibi iza
fi vasıflar göz önünde bulundurulma
dan, amatörlük çerçevesi içinde pro . 
fesyonel İngiliz sistem ve metodları -
nın tatbiki imkanı elbette mevcuttur. 
Esasen bunun bir çok misalleri de var
dır. 

Esas kuruluş ve idarede umumi ba
kı.ından lazım gelen tedbirler, bir me
tod dahilinde ittihaz ve tatbik olunur
ken bir taraftan da futbol müntesiple
rinin bilgilerini arttırmak icabetmek
tedir. 

Futbol maçlarımızın, ekseriya se • 
yircileri bu oyunlardan tiksindirecek 
vakalarla sona ermetinde, beynelmilel 
futbol kaidelerinin, oyuncular tara -
fından bilinmemesinin büyük tesirle
ri vardır. 

Ceza sahası dahilinde haamına tek· 
me atan bir oyuncunun, hakem tara -
fmdan verilen penaltı cezaııına, beş on 
bin kişinin muvacehesinde itiraz eyle
mesi ve bu gibi itirazlara bütün bir ta
kımın da iştirak etmesi görülmemiş 
vakalardan degildir. 

Büyük şehirlerimizdeki bir kaç ha
kemden gayrısının enternasyonal fut
bol kaidelerine ne kadar yabancı ol • 
dukları verdikleri kararlardan ve sık 
sık hadis olan vakalardan anlaşılmak
tadır. 

Oyuncu ve hakemler kadar olmaııa 
da bu kaidelerin bariz bazı hususiyet
lerinin meraklılar ve heveskarlar ta -
rafından da bilinmesi, maçların ııeyir
cileri daha iyi tatmin edecek bir tarzı 
cereyan takip etmesinde müessir o -

lur. 

Bilfarz, kasten hata yapmakta, cen
tilmenliğe muğayir hareket etmekte 
israr eden bir oyuncunun sahadan ih
racı sıraamda, müfrit taraftarların bu
na itiraz eylemeleri ve hatta kabahati, 
mükerreren bati yapmakta israr eden 

lUmlıll!ıılı.,.. ••• Janan her türkün, bir bi- oyuncuda bulmayıp ta, ancak kaideler 
nici, bir atıcı, u olmak vaa - hükümlerini tatbik ile mükellef olan 
fını kısaca alplık şere ın --..a.-1c1ı.zan - hakemde görmeleri ve hakemi bir ta· 
dığı dünyaca malumdur. rın:'la--.it.tJ~ma kalkıfllı&ları, şüphe 
Aynı kanı tagıyan genç alplerimiz, yok ki gözler aa-a.. -.ak_ recede 

güreşcilerimiz, binicilerimiz aynı ba - kulüp taraftarlığından ziyade, 
balarm çocukları olduklarını isbat et- lere aşina olmamalarından doğmakta
mektfW>ldukları halde, futbolculuğu • dır. 
muz 6'u terakkiyi niçin göstermiyor Futbolün nizamı dairesinde oynan
ve beynelmilel tatbikte niçin bir de - ması ve temaşası ve vur abalıya kabi· 

!inden bütün kabahatlerin hakeme 
yüklenmemesi için; hakemler kadar 
oyuncuların ve idarecilerin de beyne.1-
milel kaideleri ve bunların muhteh~ 
tatbik şekillerini bihakkm bilmelerı 

rece tutamıyor. 
Hiç 'üpheaiz bir İngiliz futbolcusu 

kadar soğukkanlı, mukavim ve atletik 
kabiliyete malik gençlerimiz, belki de 
ingiliz çocuklarından da.ha çoktur. 

Fakat, teknik, bilgi, idare ve teşki
llt kadromuz bu spor şubesinin icap 
ettirdiği bir tekemmülde olmamalı ki, 
türk gençleri bu sporda geride kalı -
yorlar. 

Profesyonel veya amatör bir ingiliz 
kulübünün tefkilatı, bu tefkilata men
ıup faal unsurların, idarecilerin, o -
yuncuların bilgisi, atletik kabiliyetle
rin inkipfını temin için tatbik edile~ 
çalıpna tarz ve fekilleri. Ş~p?e rok kı 
bizim futbol te,ekküllerımızın, ıdare • 
cilerimizin, oyuncularımızm .~1~.~ 
ve yetiftirilme tckillerinden busbutun 

bilfkadır. 
Hiç bir sanat, mesle.k '~esi yokt~r 

ki kendisinin icabettırdığı met.od ve 
• İmdaki çabf01alar olmadıkça. L~ ış~ 
ne kadar istidat, kabiliyet. ve ehlıyct 
olsa da muvaffak olmaaına ımkan yok-

tur. .1 . h~ 
Spor şubelerinin de kendı erıne as 

çalıpna. antrenman ve yetifme fekille-

ri vardır. 
Her spor fUbesinin en iyi, en mü -

kemmel metodu da, o spor şu.besinde 
en ileri mevcudiyeti ihraz eden mem
leketlerin tatbik eylediği usullerdir. 

Amerika'nın atletizm, Japonya ve 
Macaristan'ın yüzme, şimal memlek~t
lerinin güreş, İngiltere nin .futbol sıs
temleri, hiç şüphesiz kendı ~eto?la
rının, çahpıalarının tabii ~etıcesı o· 
larak doğmaktadır. Bu hakıkat ve an
layış dolayısiyledir ki biniei.lik ve ~ü
reş şubelerimiz muvaffakıyetle.rını, 
kendi şubelerinde temayüz eylemış en 
ileri memleketlerin metodlarını tat
bik etmekte görmüşler ve bulmuşlar-

dır. 
Bu şubelerin çalııpnaları ve aldıkla· 

rı parlak neticeler bunu ispat etmekte
dir. Futbolwnuzda da pek yakın bir 

kütle halinde merakı ve heveııkir-
ve A h .. kü le 
ların da hiç olmazsa umumı u m -
re vakıf olmaları ieabeder. 

Futbol bilgiai denince hiç ıüphesiz 
akla eveli bu oyunun istinat ettiği U· 
mumi hükümler ve kaideler gehr. 

Futbol nasıl bir sahada, kaç kiti ile, 
ne kadar müddet ve ne ,ekilde bir top
la oynanır? Maç nasıl kaybedilir veya 
kazanılır? Oyuncular hangi hareket
leri yapmaktan memnudur? Kale aa -
hası, ceza sahası gibi bölmeler neyi i
fade eder? Ve ilah ... 
Şüphesiz ki bunlar futbolün alfabe

sidir. 
Ne yazık ki, bu alfabe büyük bir i-

lim mahiyetinde muğlak gösterilmiş
tir. 
Bazı istianaları olmakla beraber, 

çok defa oyuncularımız, idarecileri -
miz de bu alfabeyi bilmeden bu oyu
nu oynamışlar veya hakkında mütalea 
yürütmüşlerdir. 

En basit bilgilerin bile, çok geniı 
bir mahiyeti mevcut bulunduğu sathi 
bir gözle tetkikinde derhal anlafılır. 

Futbolün alfabesi olmakla beraber, 
futbol kaidelerinde de muğlak ve in
ce bir çok noktalar mevcuttur. 

Faraza, 
Kaidede, serbest vuruı yapan bir o

yuncunun, bir başkası tarafından oy -
nanmadıkça topa ikinci defa vuramı
yaeağı yazılıdır. Oyuncunun vurduğu 
top hakeme çarparak önüne düşae i • 
kinci defa vurabilir mi, vuramaz mı? 
Vurduğu takdirde hakemin kararı 

ne olmalıdır? 
Kaleye giren her toptan bir sayı ka-

zanılır mı? 
Ofsayd durmak cezayı mucip mi • 

dir? 

Top karşıki kale civarında oynanır
ken, diğer taraftaki ceza sahası içinde 
duran bir oyuncuya o kale müdafile -
rinden biri, tekme atsa veya vursa ha
kem bu hareketi nasıl cezalandırır. İ
lah ..... 

Gibi sayılamıyacak derecede biribiri
ne benzemez vaziyet ve misaller karşı
sında derhal karar verebilmek için bir 
hakemin ne kadar sağlam ve değişmez 
ıııalumata sahip olması ve gerek oyun
cuların ve gerek futbol meraklılarının 
bu gibi kararları garip bulmaları için 
de ne kadar esaslı malfimata malik ol
maları iktiza edeceği kendiliğinden 
anlaşılır. 

Ankara'mızda, gençlik için Balkan'
ların ve Yakın Şark'ı:n en güzel stod -
yomunun yapılması futbol maçlarına 
rağbeti günden güne arttırmaktadır. 

Halkın bu umumi rağbetine kartı 
Ankara bölgesi hakemlerin ve hevea -

karların bilgilerini arttırmak ve iyi 
hakemler yetiştirmek maksadiyle fe
derasyonun da müzaharetiyle bir ha • 
kem kursu açmıştır. 

ikinci kotu biterken alınan enıtantane 

Hakem olmak arzusunu taşıyanlar 

haricinde futbol meraklılarına da bu 
kursa iştirak edebilmek hakkının ve -
rilmiş olması futbol bilgisinin yayılı
ımı teşvik ve temin bakımından çok 
ehemiyetlidir. 

Çok defa bildiğimizi zanneylediği -
miz bazı şeyleri ne kadar noksan veya 
yanlış bildiğimizi düfünürsek, artık 
üzerinde, ben şu kanaatteyim, bu her 
halde böyledir, gibi yersiz ve sathi 
hükümler verilemiyeeek derecede in • 
edenmiş ve tcsbit edilmig olan enter
nasyonal futbol kaidelerinin, kulüp 
mensuplarına öğretilmesi için idareci
lerimizin bu fırsattan istifade etme • 
ır.~leri hakikaten teessüre Iayik bir 
hadise olacaktır. 

Genç oyunculara hiç olmazsa takım
larının ve binnetice kulüplerinin u -
rar görmelerini neticelendirecek ha -
taları yapmamaları için, bunların bil -
meleri lüzumlu malUmatı vermek üze
re idarecilerimizin bu kursları takip 
eylemeleri i.darccilik noktai nazarın • 
dan da ururiıdir. 

Kaldı ki, enternasyonal nizamın i · 
dareeilere tahmil eyledigi vazifeler de 
vardır. Hakem, oyuncu, idareci, gibi 
faal; meraklı ve heveskar gibi gayri 
faal unsurların bilgisi artık görenek 
hudud unu aşmalıdır. 

Memlekette bütün apoı- ıub.cleri a
rasında en fazla bir aeyirci kütleai 
tophyan futbolün, gördüğü rağbetin 
ziyaına meydan vermemek, bilhaua bu 
spor şubesi.ne menaup faal unaurlara 
terettüp eden bir vazife ve manevi bir 
borçtur. 

Biz, bu wtunlarda futbol kaidelerıi -
nin izahlarını yapmağa ve bu auretle 

1 meraklı'larınm da arau ve ihti • 
yaçlar ı ğu. 

"Temiz oyun oynamak, tcaıu 
seyretmek" 

Diye hülisa <>lunabileeek umumi ar
zuyu temin için iae oyunların uaul ve 
nizamına tevfikan oynanması ve se -
yircilerin de usul ve nizam dairesinde 
oynanmı, oyunları gene usul ve nizam 
dairesinde ııeyretmeai icap eder. 

Usul ve nizam dairesinde seyret -
mekten maksat, seyirciler arasına ka
rıgmı' bir çok gürültücü, asabı bozuk 
kimsenin oyuna müdahale ve ııeyirei
lerin zevkini ihlal etmemeleri keyfi -
yetidir. 

Te,ei, teşvik mahiyetinde yapıla • 
eak hareketler oyuna hararet verir. 
Hoşa giden bir jeıti alkı,lamak bu ka
bil iyi tavır ve hareketlerin tekerni
rünü teminde iınil olacağı gibi, fena 
misal teşkil edecek bir hareketi de 
takbih eylemek bu gibi fena hareket -
lerin azalmasında müessir olur. 

En büyük hakem olan seyircilerin 
vicdani ve umumi hisleri, sahalarda 
hadis olacak fena hareketlerin sebep -
lerini daha yerinde takbih etmek au -
retiyle bir rol oynamaga ve müessir 
olmağa başladığı aman, türk spor sa
halarına yakıgmıyan ve efkarı umumi
ye üzerinde fena tesir yapan vakala -
rın sonu kendiliğinden alınmıJ ola -
caktır. 

s.s. 

Türk - amerikan ticaret 
anlaşması müzakereleri 

Milli matem ve bayram tatilleri 
dolayıııiyle durmuş olan türk • ameri· 
kan ticaret anl&§maaı müzakerelerine 
bugünden itibaren tekrar baglanaeak -

tıt'. Bu müzakereler esaaen ııona er
mek üzeredir. Yeni anl8fD1811ın yakın 
da imzası beklenmektedir. Alakadar 
makamlara göre, Atina'da cereyan et -
melrte bu.lunan yeni türk - yunan ti -
caret ve kliring anlqması müzakerele· 
ri de yakında bitiriJecektir. 

Şehir lpodromunda 
. 

Sonbahar at yarışlar1nın 
sekizincisi dün yapıldı 

Dün sonbahar at yarıtlarının aekizinciıi tehir ipodromunda ya
pıldı. Yarıt yeri havanın güzel olmasına rağmen fazla kalabalık 
değildi. Koıulara iıtirik eden at adedi de geçen haftalara niapet
le az olduğu için kazanacak atları tahmin etmek pek zor olmadı. 
Müıterek bahis az oynandı ve az para verdi. Gelecek haftadan 
itibaren mevsimin büyük ikramiyeli koıuları yapılacağından her 
halde büyük bir seyirci kalabalığı ile karıılatacağımızı zannedi-
yoruz. 

Koşulara saat 14 de başlandı. 

Birinci koıu: 
Oç yaşındaki yarımkan arap ve ha· 

liskan ar.ap taylara mahsus ııatış ko
gusu idi. İkramiyesi 200 lira, mesafe
si 1600 metreydi. 
Bu kotuda dört tay koştu. Kolaye:ı 

birinciligi kazanacagı tahmin edilen 
B. Mehmet Atak'ın Ferhan'ı pek ko
laylıkla olmamakla beraber birinciligi 
rakiplerine kaptırmadı. Yarım boy ara 
ile Akın ikinci, Yavuz üçüncü oldu. 
Koşunun zamanı 1.57 dakika idi. 
Müşterek bahis ganyan 125, plase 

ııo ve 135 kuruş verdi. 

I kinci kotu: 
Dört ve daha yukarı yaftaki hali9 

kan ingilia at ve knaraklara mahaua 
centilmen kotu•u idi. lkramiyeai 350 
lira, ~af esi 2000 metre idi. Bu kogu
ya yazılı iki attan Dandl ko,ıurulma
dı ğı için Springbord rakipsiz kaldı. 

Dort ve daha yukarı yafta ve 1938 
aenesı zarfında kogu kazanmamı' ya-
ım at ve kmraldara mah-

au•tu. İkramiyeai 200 Un. lllftafeai 
1600 metre idi. Bu k09uda be' yarım
kan koştu. Geçen senelerde çok güzel 
koıularını aeyrettığımiz B. Salih Te
mel'in Alemdar'ı eski kotularını ha
tırlatacak kadar güzel bır koıu ile ra· 
kiplerini geçerek birineiligi kazandı. 
yon kız ikınei, Semiramis uçilncil ol· 
du. 
Koıunun zamanı 1.50 dakikaydi. 

Müşterek bahis ganyan 160, plase 140 
ve 240 kuruş verdi. 

Dördüncü koıu: 
Dört ve daha yukarı ya,ta ve 500 li

radan fazla ikramiye kazanmamış yer
li ve arap atlarına mahsus aatıf koıu
su idi. İkramiyesi 200 lira, mesafesi 
2200 metreydi. 

Bu kvfu üç at arasında olmasına 
ragmen günün en güzel ve hey~canlı 
koşusu oldu. B. Muzaffer Batur'un 
Kıamet iımindeki atı ayağındaki arı
zaya ve tamamiyle idmanlı olmaınaııı· 
na rağmen bir kafa ar.a ile birinciligı 

kazandı. Duman ikinci, Can üçüneiı 
oldu. Kogunun .z.amanı 2.45 dakikadır. 
Mü,terek bahis ganyan 165 kuru' ver· 
di. 

Bqinci koıu: 

Yarış başlıyor. Aman bizimki 
önde .•• 

Halk otomobilleri 

Haftada 5 mark 
taksitle otomobil 

100 kilometrede 6 IHre 
benzin sarf ediyor 

Hitler Almanya'da büyiık otomobil 
sanayii ile meşgul olanları bir güıı 
toplıyarak : 

- Bana öyle bir otomobil yapacak-
sınız ki, 8.000 franktan pahalı olmıya
cak, otuz beygir kuvetinde kadar ola
cak, karoseri fevkalade zarif olacak, i
çinde rahat rahat oturulabilecek 4 yer 
bulunacak. Sürati 100 kilometre ola -
cak, 100 kilometre mesafede ancak 6 
litre benzin sarfedecek. Yapabilecek 
misiniz? 

Dedi. Onlar düşündüler, hesapladı
lar "yapılabilir" dedıler, Hitler: ''Beıı 
bu işle bizzat meşgul olacağım, ve aeı
nede 1.500.000 otomobil çıkaracağım. .. 

Söyledigı oldu: Doktor Proş otuz 
model hazırladı. Bu otuz tip otomo -
bil inceden inceye tecrübeden geçiril
di. Nihayet içlerinden üç tip seçildi: 
Uzun otomobil, işten idareli, üatü a
çılabilir otomobil. 

Altı aydanberi devlet halk otomobil 
fabrikaları kuruyor. Yeni aenedm 
itibaren bu fabrikalar aenede 500 
bin otomobil çıkaracaktır. 1940 aene
sinde bu mıkdar 1.500.000 otomobile 
çıkacaktır. Bu ııuretle Ford'un yapb
gı otomobilden fazla otomobil yapa• 
rak, Almanya yeni bir dünya rekoru 
tesis edecektir. 

8.000 franga çıkacak otomobil ne i
ge yarar diye du,ünenler olur. Fakat 
bu yeni halk otomobilleri son derece 
kullanı,lıdır. 4.20 metre uzunluğun -
da, ı.ss metre genişliğinde, keza 1.55 
metre yüksekligindedir. Aerodinamik 
bir otomobil olan bu arabaların ~ 
serleri tamamen madenidir. İçinde 
dört mükemmel koltuk ve bir çok ili
veler bulunmaktadır. 

Bu arabaların en bariz huauaiyetle. 
ri, motorlerinin arkada bulunmasın -
dadır. Dört silindiri olan motörü otus 
beygir kuvetindedir. Havayla soptu
cu tertibatı vardır. Asıl motörüne bal· 
lı olan arka tekerleklerdir. 

Bu otomobillerle 2 milyon kilomet
r~den fazla bir mesafede yapılan tec
rube.ler çok iyi neticeler vermigtir. 
Yenı arabalar saatte 100 kilometreyi 
kolayca yapabilmektedir. Vasati aıira
ti 60 kilometre olarak tesbit edilmit -
tir. 100 kilometrede altı ile yedi litre 
arasında benzin sarfetmektedir. Bu a• 
rabalar o kadar hassastır ki hareket . . 
ettıkten on dôrt dakika sonra 60 kilo• 
metre surat kazanmaktadırlar. 

Almanya'da, bu arabaları herkeain 
::ılabilmesi için taksıtle satılmaktadır • 
Haftada 5 mark verebilecek olan bir 
otomobil sahibi olu or. Bu 5 mark, 
yalnız otomobilin d eri de il, aynı 
zamanda bu p ra, butun tehlikeye k.ar
şı bir sigortadır da .... 

Hitler, orta hallı her almanın bir o
tomobil tedarik ederek ailesini, sürat• 
le ve ucuzca nakledebilm sini duşun
müştür. 

Almanya'da 1.000 mark, bir işçinin 

Dört ve daha yukarı Yolftaki yerli 
ve arap yalnız kısraklara mahsustu. 
İkramiyeai 250 lira, mesafesi 3000 
metre idi. 

Bu koşuda da üç kıarak kottu. Bu 
kotunun favoriııi olan Bahtiyar m.a· 
aleaef üzerine oynıyanların ümidini 
boşa .çıkardı; koşunun ağır bir tempo
da. gı.tm~inden istifade eden Sarıkuş 
'?ı bır hucumla koşuyu Bahtiyar'm e· 
imden aldı. Bahtiyar ikinci, Budak ü
çüncü oldu. Kotunun zamanı 3.51 da
kikadır. 

Dört numara birinci ••• 

I 
120 gündeli idır ki fransız parası ile 
S.000 frank tutar. 

M~şterek bahis ganyan 235 kuruş 
verdı. 

Oçüncü ve dördüncü kotular ara
ııındaki çifte bahsi kazananlar 365 ku
rut. dördüncü kotudaki ikili babai ka
zananlar da 270 kurut aldılar. YClfCI tlört numara ~aıa! •• 

Acaba kac iunıı getirdi der•inl 



F eyİz)İ ıulh kaynağından 
ilham alan harici siyaset 

direktiflerine azimle bağlıyız 
B. Şükrü Sırl(otlu ile Balkan ve Sadibil paktları Haridy~ 

Nlz1rlır1 ırasında cok samimi telgraflar leıali edildi 
( Baıı ı. incı sayfada ) 

Sizin phıt yardımınız bu sahada 
bana çok kıymetli olacaktır. 

Şülrrü Saraçoilu 
Hariciye Vekili 

Hariciye Veki~i Şükrü Sariçoglu, 
Balkan antantı memleketleri hariciye 
nuırlarına gönderdiği telgrafa B. 
Komnen, Metakıaa ve Stoyadinoviç'. 
ten qalıdaki cevapları almııtır: 

Ela•lm Şiiltrü Saro~llu 

Hariciye Vekili 

Ankara 

Bu anda aldığım telgraflarında iz. 
har olunan hissiyattan dolayı Ekse
linıınıza hararetle tefekkür ederım. 

Ekselansınızın yeni yüksek makam
larına geldikleri anda memleketim 
hakkında teyit olunan umimi dostluk 
hlaıiyatı, iki memleketimiz arasında 
mevcut ananevi müteyeınmen ve sıkı 
dostluk için olduğu gibi Balkan an 
tantı memleketlerini birbirine bagl ı · 
yan çözülmez bağlar için de yeni bir 
bürhan teşkil eder. 

. Yükse~ vazifenizde muvaffakiyeti· 
nız ve aeıl vatanınızın itilası hususla
rında en hararetli temennilerde bulu
nurken yüksek hürmet ve sadık dost.. 
luk hissiyatımın kabulünü Ekselansı· 
lllZdan rica ederim. 

Comnene 
Romanya hariciye nazırı 

ElrHlôru Şülrrü Saraçoilu 

Hariciye Vekili 

Ankara 

LutufUr telgraflarmdan dolayı 
Ekaelinsınıza hararetle tefekkür e
derken, yeni yilksek vazifelerini der
uhte ettiği bu ~da candan tebriklerı
mi ve aamimi dostluk hislerimle bera
ber, meıut neticelerle dolu Balkan an
tantı siyaıetini ilham etmekten fariğ 
olmıyan yüksek prensiplere sadakatle 
bailı miiıterek mualihane teıriki me· 
•i idealinde iki dost ve müttefik 
memleketimizi birbirine ba'lıyan sıkı 
rabıtalara uygun olarali müe11es mü
Daaebetlerden dolayı memnuniyetimi 
arzetmck benim için hususi bir zevk 
tqldl eylemektedir. 

Bu büyük sulh eserinin sizin yardı
mınızla aynı dostluk ve imtizaç hava
•ı içinde bütün Balkan milletlerinin 
nefine olarak fasılasız devam ettirile· 
cetUıc kaniim. 

Metak•cu 

E ... ıan. Şükrü Saraçoilu 

HarU::iye Velıili 

Anlıara 

Türkiye Hariciye vekaleti makamı· 
nın Ekaellnaınız tarafından deruhte 
edilditlni mu,ir ıutufkar telgrafıl\ıza 
derin bir memnuniyetle muttali ol
dutn. 

Bu milnaaebetle size en samimi teb
riklerimi ve yüksek vazifenizde mu· 
vaffak olmanız için en halisane temen
nlkrimi ve tahat muhabbetlerimi ar· 
z.etmek benim için büyük bir sevınç· 
tır. 

Aynı zamanda size 1unu temin et
mek isterim ki, ilu dost ve müttefik 
~illetlerimizin hi11iyatına pek mesut 
bır tarzda tevafuk eden itimatlı dost 
luktan mülhem tetriki mesaiyi Ek . 
linsınız ile d~ idame etmekle pek b~
tiyar olacagnn. 

Stoyad;.,.ooi~ 
BQfll•kil ile hariciye naaırı 

Hariciye Vekili Şiıkrü Saraçoğlu'
nun telgraflarına Afganistan, Irak ve 
İran Hariciye nazırları aşagıdaki ce
vapları göndermişlerdir: 

Elrıelcim Şültrü Saraçoilu 

Türlıiye Cümhuriyeli Hariciye Vekili 

Ankara 

Zatı samilcrinin Türkiye cümhuri· 
yeti hariciy~ vekaleti ma~amı celiline 
intiuplarmı mütir telgrafları vasıl o
larak bu dostunuzun fevkalade meser· 
retini mucip oldu. Tebrikatı samima· 
ne ve ihtiramatı hiliaanemi zatı dev· 
Jetlerine takdim ederim. 

Eskiden beri iki k~rdef Afgan ve 
Türk milletlerinin bu bariz kardeşlik 
ve dostlutu Sidabat miaakıyle dört 
memleketi birlcıtirmiftir. Bu vahde· 
tin illnihaye payidar olmasın~ dile.r. 
doet ve kardef necip türk mılletinın 
uadetini ~enni ederim. 

Fm Mohommetl 

Ekıelan• Şükrü Saraçoflu 

Hariciye Vekili 

Ankara 

Hariciye vekilliğini deruhte etme
niz miınasebetiyle en samimi tebrik: 
l~rimi arzetmckle büyük bir . memnu
nıyet duymaktayım. 

Irak ile cümhuriyet hükümeti ara
sındaki münasebetlerin mümtaz sele· 
finiz tarafından çizilen ananevi dost
luk içinde ve Sadabat paktını imzah
~a~ m.emleketlerin sıkı te,riki meaai
sı ıle ınkişaf ederek memleketlerimiz 
için yeni bir refah ve terakki devresi 
açacağ ı kanaatiyle biı likte izhar olu
nan asil duye ulara iştirak ediyorum. 

Bu siyasette sizin şahsi yardımını
zın hepimiz tarafından takip olunan 
bu büyük eserde başarılar elde etmek
liğimize imka9 ver~ceğine kaniim. 

Teulilt El.uueydi 
Irak Hariciye Na:&1.rı 

Ek•elcina Şültrü Saraçoilu 

Türkıye Hariciye Vekili 

Ankara 
Ekselansınızın telgrafını büyük bir 

memQuniye. le ~ldım. İki memleketi· 
mizi biribirine bağhyaın sağlam dost
luğun Sadabat paktı sayesinde tesis o
l~nan sıkı te)lrtki 'mesai ile kuvetlene
ceğine ve Ankara'yı son ziyaretim H· 

nasında tanımakla derin bir intiba al
tında kalmış oldugum ekselansınızın 
şahsında, sulhun hizmetine korıulan 
bu muazzam eserin ı.ımat ve doetluk 
havaaı içinde paydar olabilmesi husu
sunda, en faal uneurlardan birini bula
oağuna kaniim. Ke. , mufahbam hü
kümdarım tarafından çizilen İran ha. 
rici siy~tinin idamesinde yardımını
zın benim için en kıymetli bllrhanlar
dan biri olacağına kanaatim vardır. 

Mru.all•r Aolam 
lran Hariciye Naz.ıra 

ilk 
vazifeler 

(Ba!Jı 1. inci sayfada) 
le bir enstitü kurulmaıı itinde 
icatlarda bulunacak · deiiliz . 
Garp lleminde miaaller çoktur. 
Enatitü itinde, Mo.lawa' daki 
Lenin enatitUıü pek -,eni Te iyi 
bir rehberdir. . 

T eıkiJ edilecek komisyon, bu • 
gün yaşamakta olanlardan Ata
türk' e ait hatıraları da istiyece.k
tir. Halk Partisi azalarının bu 
hususta ellerindeo geleni yapa
caklarrna fÜphe yoktur. Bu ha
tıraların taınif, hatti taıfiyeıi 
timdi kolaydır. llerde imki.nıız
laıabilir. 

Derhal karar verilmek icap e
den noktalardan biri Atatürk'ün 
bir nutuk yahut matbu bir veai
kaya iıtinat etmiyen hatıralarına 
ait neıriyat ticaretine mini ol -
maktır. Çünkü bu nqriyat hak -
kında hiç kimse buıuıi ve müı
takil bir takdir sahibi olamaz ve 
- Ben demittim ki... Bir gün 
bana demişti ki ... - t-arzmdaki 
nakillerle, bu hatıralann kötüye 
kullanılmasına müaaımaha etmek 
pek ağır bir hata olut. Bu ihtara 
hemen lüzum görütümüzün ae -
bebi, Atatürk'ün ölümü kadar 
mülhit bir facianın hadiıe deie
rini hauaJiı merakı ile bo'zmak 
huauıunda ıörmüt olduğumuz 
~ iaticallerdir. Ne ıibi bir in
zıbat eauı bulunabİlfieeiini de 
1!1'• bu aellhiyettar komisyon 
duıiinebilir. Ben facianm erteıi 
gününden itibaren, nihoı mak
s~tlar !Üden sarih uydurmalar 
dınlenıl!imdir. Atatürk'ü bütün 
ta~ımıt olblarm, onunla ıörüş
mut olanların, hatıralar naklinde 
ve te1?i~~de birit.irlerine ıir
melen ııbı hazin teJleri yakın 
değil, uzak zamanlarda da ıör _ 
miyelim. 

F.R.ATAY ---
Belçika tali kantmazbk 
komitesinden çekilecek 

Brüksel, 27 a.a. - Belçika'nın tili 
ademi müdahale komitesinden çekile. 
ceği salahiyettar bir memba tarafın
dan teyit edilmektedir. 

• 

ULUS 

Fransa' da greve iıtirak 
etmek iıtiyenler çoğalıyor 

(Baır ı inci sayfada) 
nunsuzluğu ilan edilen bu ifgaller ni

.çin? yalnız en mütevazi vaıtandqlan 
mut,azarr~r eden bu umumi grev ne
den? 

"aon aö:. parlamenıonundur!'' 
Ne diye umumi hizmetlc:ri felce ug

ratacak bir el birliii lle cUmhutiyet 
kanunlarına tecavüz etmeleri için me
murlara müracaat olunuyor? Hangi 
sebeple salı ve çar,amba günleri aaba
hın ıaat dördünden aktamın saat yo
d~sine kadar bütün trenleri yollarda 
ve otomobilleri garajlarda durdurma
ları için timendifercikre emirler ve
riliyor? Bütün bunlar için bahane, hü
kümet kararnamelerine kartı protes
toda bulunmaktır.,. 

Kararnamelerin lifvı veya taavibini 
30 birinci kinundan evelki kararla,. 
tırmak yalnız millet vekillerine aittir. 
Fransa'nın zarurui olan kalkınma 
cehdinden aciz ve beceriksiz iflasa mı 
sürüklenecegi yoksa enerjisi ile dün
yadaki şeref ve itibarını tekrar elde e
dece~i hususunu tayin etmek münha
sıran parlamentoya ait bir haktır. 

"Sosyal lmnunlar ilga 
edilmedi,, 

B .Daladye hlikümet kararnameleri
nin soeyal kanunları ilıa etmediğini 
söyliyerek nutkuna töyle devam et· 
miştir: 

"- Ne zaman paralı izni kaldırdık, 
ne zaman ücretleri azaltmak istedik, 
ne zaman haftada kırk saati artırdık? 
Yalniz bütün seleflerimin tasavvur et· 
tiği gibi Fransa'nırı iktısadt zaruret
lerine ve milli müdafaa ihtiyaçlarımı
za tevfikan haftada 40 uatlik tatbika
tını yumuaıtmak mevauubahıtir. 

B. Daladiye umumi grevin hakikat
te mesleki ~hiyette hiç bir isteği 
tazammun etmediğini temin ederek 
demiştir ki: 
"- Bu grevlerin ne maddi, ne ma

nevi hiç bir me§ru sebebi yoktur. U
mumi hüriyetler hiç kimse tarafın -
dan tehdit edilmemektedir. Diktatör
lükten veya faşistlikten, bazı kimse
ler ıöylemiye yeltendikleri gibi bah
setmek gülünç.bir tuniden ibarettir . ., 

Grev yapmakl.an va.ageçen 
tacirler 

Pariı, 27 a.a. - Paris mıntakasının 
birçok tüccarları, sendikanın grev 
emrine rağmen çartamı>a gilnü dük
kanlarını açık tutacaklarını ilin et -
mişlerdir. 

Diğer taraftan, Paris ve bUtlin 
Fra.naa'nın belediye memur ve itçilo
ri bugün neırettikleri bir beyanna -
mede siyasi mülahazalarla ilin edilen 
bir greve iıtirakten imtina ettiklerini 
bildirmekte ve kendi cemiyetleri men 
suplarını çarpıiıba aünU normal ola
rak itlerine devama divet eylemekte
dir. 

icraat .aaıi arı.ık çaldı 
Pariı, 27 a.a. - Jour gazetesi, Fran

sadaki sosyal hareketleri bahis mev
zuu ederek şöyle yazıyor: 
"Vakıa kabinede inıicaın yoktur. 

Fakat hükümeti, idareye umetmit 
birkaç kuvetli ve uzgören şahsiyetler 
vardır. Onlar, haleflerinden bir ço. 
ğunun çekinmif olduiu tecrübeyi gö
ze almışlardır.,. 

Journal: 
"Şiddetli hareket etmek ve meıul· 

leri derhal yakalıyarak yere vurmak 
lazımdır. icraat saati artık çalmııtır. 

Matin: 
•• Asayi§ ve devlet otoritesi husus

larında ekseriyet daha timdideo te -
min olunmuştur. Mücadeleyi parla· 
mento sahnesinde kazanmak kalıyor . ., 

Jtlaliye nazırının nutku 
etra/anda 

Oeuvre: 
"Maliye nazırına ıunu ihtar ede -

lim ki, 12 teırinieveldeki nutkunda 
bahsettiği milletler cemiyeti bugünkü 
milletler cemiyeti değildir. Sonra, 
mezkQr nutkunda iki .gün tatilli haf -
ta hakkındahi sözleri hakiki bir mey· 
dan okuma mahiyetini arzediyordu. 
Neticeleri pek vahim olabilecek ıuite
fehhümiln izalesi pyaru temennidir. 
Fakat bu suitefehhüme hiç meydan 
verilmemiş olsaydı daha iyi edilmit 
olurdu. 

Ordre: 
'' Bir inkıllba, madem ki mukabil 

bir irtkıllp ile devam edilmesini iati -
yorsa, devam edilmemek luımdır.'' 

Grev mi aiycui mahiyette, 
ıenkU hareketi mi? 

Populaire: 
"Siyasi mahiyet göateren, grev ha· 

reketi değil hilkümetin bunu tenkil 
hareketidlr . . Bunu anlamak için mür • 
teci buınm sevincini görmek kifidir. 
Şimdi cümhuriyet nazırlarına hitap e· 
diyor ve diyorua ki ı 

.. _ Fran.aa'nın her türlü tehlikeler
le sanlmıı oldutunu unutuyor musu • 
nuz? Halla hlHdlmete karp ayaktan • 
dırmalt veya halkı tefrikaya dUtUre. 
cek herhangi blr hareketin millete 

ihanet demek olduğunu biliyor musu
nuz? 

Humanite: 
"Eğer dün yüz binlerce ıtçının 

''Da.Jadiye kapı dışarı 1'' diye bağırma· 
sı Fransamn birliği avazesidir. Dala
diycnin çekilmesi fransız birliğinin ~ 
a.ıalı tartıdır.' ' 

V azieı ıeldikeli görünüyor 
Paris, 27 a.a. - Konfederasyonun 

muhtelif amele sendikalarına verdigi 
umumi grev emrinin kabul edilmesi 
neticesinde Franaa gelecek çarıamba 
günü 24 saat müddetle dünya ile ta
mamiyle al!kaaının kesilmesi ve umu
mi servislerin felce uğraması tehlike
sine maruz bulunmaktadır. 

Bununla beraber hükilmet sendika
ların bu taarruzunu defetmiye çalıf
makta ve umwnt servis müstahdimle
rinin bir kıamını seferber bir hale 
koymıya hazır görünmektedir .. Başve
kil Daladye, hali hazırda umumi niza
mın idamesine matuf bir plAnı tetkik 
etmekle meıguldür. Mumaileyh ordu 
ve polis fefleriyle tekrar görUımüş
tür. 

Amele sendikaları birliğinin 
bir nümayişi 

Pariı, 27 a.a. - Pariıı mıntak.ası a
mele sendikaları birliği dün aktam 
kış vclodromunda "kararnamelere 
karşı milli protesto günü., nün çerçe
vesi dahilinde bir nümayiş tertip et
miştir. Umumi iş konfederasyonu ta· 
rafından yapılmasına karar verilen bu 
nümayif esnasında söz alan bir çok ha
tipler meyanında umumf it federasyo
nunun umumt katibi Leon Jouhaux 
bir nutuk söyliyerek ezcümle demif· 
tir ki: 

" -Bu toplantıdan maksat işçilerin 
kararnameleri kabul etmemek husu
sundaki arzularını tebarlta ettirmek
tir. Umumi iş konfederasyonu vaziye
ti tetkik ettikten s<>nra amele sınıfını 
mukavemet etmek hususundaki azmi
ni izhar etmiye da'Vıet etmiıtir . ., 

Breaı'ıe de bir protesto 
nümayifi yapıldı 

Mitingin •onunda kabul edilen bir 
takrirde Paris mıntakaaı i,çilerinin 
kararnameleri protesto etmek maksa
diyle ayın 30 uncu çarpmba günü ya
pılmasına karar verilen 24 saatlik u
mwni greve ittirik edeceklerini res
men teahhüt ettikleri kaydedilmekte· 
dir. 

Brest deniz endüstrisi amelesindep 
dört bin kişi i' odasında toplanarak 
kararnameleri protesto etmişler ve 
bundan sonra ihtilat marşları söyliye
rek şehrin ıokaklarından geçmişler
dir. 

Kararruımeler lwrıuında uki 
muhariplerin WJ:Jiyeıi 

Paria, 27 a.a. - Eski muharipler 
miııt konfeckraayonu milli konseyi 
dün ögleden sonra açılmr)itrr. Umumi 
katip Rivo11et okuduğu raporla konfe
derasyon idare heyetinin 15 ikinci 
teşrindeki fevk.alide içtimaını anlat· 
mq ve bu içtima ile eıki muhariplerin 
hllkümet tarafından aon nefrolunan 
kararnamelere karfı olan vaziyetini 
tespit ettiğini ilive etmiftir. 

Rivollet idare heyetinin müteaddit 
defalar eski muharipler ccmiyetı aza
aından bulunan tekaüt nazırına müra
caatlarda bulunarak bu kararnamenin 
neıredilmeden evel muhteviyatı hak· 
kında kendisine maHlmat verilmesi ri· 
casında bulunduğunu ve bilhassa Ma
liye nazırı Reynaud'nun eski muha
riplere karşı aldığı vaziyet hakkmda 
itminanbahı mali'tmat istediğini söy
lemi' ve bu mali'tmatın hiçbir vakit 
kendi ellerine vasıl olmadığını ilave 
etami§tir. 

B. D{'lailiye'nin nezdiride 
Rivollet ve Barral, konfederasyon 

müme11ili 11fatiyle, 10 ikinci te,rinde 
BafVekil Daladye tarafından kabul e· 
dilmişlerdir. Baıvekil es.Jci muhariple· 
rin de bu yeni kararnamelerle mükel· 
lef tutulduklarını ve onlardan kesile
cek vergi miktarının bir milyardan 
fazla olduğunu bildirmiıtir. Bunun Ü· 
zerine iki mümeasil bu kararnamenin 
nefri pek ağır netayice mal olabilecek 
siyasi bir bati olacağını başvekile 
söylemişlerdir. Bunun üzerine B. Da
Jadye, eski muhariplere tealli'tk eden 
kısımları maliye nazırı ile görüşerek 
iptal ettireceğini söylemiş ve fakat 
onların bizzat müracaat ederek tahmi
nen 400 milyonluk kadar bir mlikelle
fiyeti kabul eden bir jest yapmaları

nın doğru olacağını ilave etmiştir. 

M ümeıallerin cevabı 
Mümessiller, verdikleri cevapta fe

daldrhk herkesten talep edildiğine 

nazaran bu kalkınma pl!nının tetkiki 
hakkı mahfuz kalmak prtiyle bu tek
lifi.n prensip itibariyle pyanı kabul 
göründüğünü söyliyerek baıvekilin 
yanından ayrılmıılardır. 

15 ikinci tetrinde konfederuyon 
bürosu bükUmetin teklifine kartı ce
vabmı huırlıyarak deriıal bafvekil B. 

Yahudiler T anganyika 
mıntakasına yerleıtirilecek 

( Ba!iı ı. inci sayfada ) 
Nevyork Times gazetesi yahudile -

rin pek zengin bir mıtanaka olan 
Tanganyika'ya sevk edilmelerini mem 
nuniyetle karıılamakta ve İngiltere -
nin bu müstemlekeyi Almanya'ya ia. 
de etmemeği sureti katiyede teahhüt 
ettiğ ini ilave eylemektedir. 

Bir milyar marklık f evkaliıde 
vergi 

Berlin, 27 a.a. - Ma1iye nazırı, ya -
hudilerden alınacak bir milyar mark 
fevkalade vergi hakkında maliye gu -
belerine yaptığı bir tamimde bu ver 
ginin yahudiler tarafından Almanya • 
da ve ecnebi memleketlerde tasarruf 
olunan bütün emlake gi>re tarhedildi
ğini ve fakat bu yekundan borç mik
dannın tenzil olunduğunu tasrih et • 
mittir. Bu vergi, a.lman tabiiyetinde 
tasrih olup bugün ecnebi memleketler 
de bulunan yahudilere de şamildir. 
Zevç ve zevcenin, akrabaların veya 
çocukların emlaki ayrı hesap edilmi -
ye<:ektir. Umumiyet üzere bu emlakin 

Tahrip edilen bir yahudi 
mafcaa.ı 

kıymetleri 12 ikinciteşrin 1938 tari • ,.---------·------""' 
hindeki vaziyetlerine nazaran hesap 1 
edilecek ve o tarihten sonra vukua ge 
len tebeddüller nazarı dikkate alınmı· 
yacaktır. 

Yunanistanın 

politikası 
( Baıı ı. inci ıaylada) 

ze kar,ı hiç bir kimse tarafından 
Varşova, 27 a.a. - Guetelerin ge· hiç bir suretle yapılmamıştır. 

ce nUshalannda çıkan ve yarı reamt E y i 

'•Yahudi muluıceretirıe bir 
nuılıreç bulmalı!'' 

· . . . j suen unan atan böyle bir tale-
mahıyette olduğu kanaaUN veren bır bi lh 1 ·ı J 1 d h 

k 1 .. d k . • su yo u ı e yapı mıı o say ı _. 
ma a ede mu ellel ra amları. yahudı· ma b' h k lt:.kki d di -. . . . ne ır are et te ct e er . r.-
lenn Polonyadan hıcret etmeıı lilzu • kat tek a d. b .. ı bi 
mu tebarüz ettirilmektedir. Bu ma- mamııt~r.r e ıyorum, oy e r fey 0 

kalede ezcümle ıöyle denilmektedir: 

"Bununla beraber klSsik bir muha
ceret memleketi olan Polonya son za
manlarda büttin yah:.ıdılcrin hicret et
tigi bir mcm,ekct olmuştur. Çünkü 
diğer memkleketlerden koğulan yahu
diler Polonya'ya akın ederek yahudi 
meselesinin vahim bir tekil aima.ına 
sebebiyet vermektedirler. ŞimcUıki va
ziyetin içinden çıkmanın yegine çare-
si Polonya'ya yap ılan yahudi muhace
reti mcseleainin cihan ölçü.sile ve biz
.zat yahudilerin ve bunların iakanına 
müsait araziai olan müstemleke devle<t· 
lerinin iştirakiyle tetkik ve halllcdil· 
mesinden ibarettir. Halbuki devletle
rin tarzı hareketi vaziyetin vahameti
ne tekıabül etmemekte ve bu tarzı ha
reketin riyak&rane oWuğ- ..._, ot. 

mck mecburiyeti ha.sıl Olmaktadır. 

Çünkü bu devl~ler infiıal göetere
rek yahudilere kartı merhametlerini 
izhar etmekte olmalarına ragmen ya
hudi muhaceretine engel olmaktadır-

'lar ... 
(;elco•lo1'G~' da 

Prag, 27 a.a. - Milli çek temerküz 
partisini11 te~kilat komitesi, yahudile· 
rin bu partiye kabul edilmiyccekleri· 
ni bildirmektedir. 

Y ugosla ' 'Ya' da hırvat 
meselesinin halli 

Binaenaleyh elenler hudutlarımıC 
içinde süklinetle yaşıyabilir ve kati 
bir emniyet altında işlerine bakabilil'" 
ler. Çünkü Yunanistan'ın hudutları 
yalnız harp takdirinde değil fakat 
Avrupa vaziyetinin muslihane inkip
şaflarında da ihıat edilemez bir hw 
dedir. 

Alnıanya 

ıilah.lanru 

Buna mukabil 
müstemleke 

Londra, 27 a.a. - Obaerver g~ 
sinin aiyaai muharriri Pari• mUlfıkatı.. 
nı mevzuu bahsederek diyor kh 

'"Mrilnih anlqması aiyaaetiniıı tatbi
ki, Almanya'da yahudilere yapılan fe
na muamcknin n bunun in&lliz 90 
franıız efkarı umumiyeeinde haıl eo
tiği fena tesirler yüzünden gayet ıa• 
r.ip bir tarzda tec.el'Li etti ve timdi ... 
Wılanma meselesi günün İflcri &nWUl"' 

da başa geçti. 

İngiliz nuırları Parie'lte franau na• 
zırları ile yaptıkları müWr:atta gördü-

Belgrad, 27 a.a. - Ba§vekil Stoya· 
dinoviç, Bosnahersek'te söyledigi bir 
nutukta hırvat meselesini halletmek 
istedigini ve fakat bunu Maçek'in tek· 
lif ettiği §ekilde fakat "bir kıral, bir 
millet, bir devlet" formülü içinde hal • ler ki, hadisat, umumi bir tarzı teaviye 
ledeceğini bildirmiştir. arqtmlmasma hiç de mu.ait deiiJdir. 

Stoyadinoviç, bu şerait dahilinde, Binaenaleyh müzakerelerini Frama ve 
müzakereye amade olduğunu aksi tak- İngiltere, kara ve hava kuvetlerini Aı. 
dirde Maçek'in 1.ıizzarure muhalefette manya'nın kuvetleriyle denldeıtirme 
kzlacağmı kaydettikten sonra orto • 1 i§ine apğı yukarı hasretmek ıetırarm
doks yugoslav radikal birliği partisi • 'da kaldılar. Fakat, bunu yaparken Al• 
nin teşkili suretiyle .ortodokslarla m~s: manya'nın yeni bir ailihlanma prograı
lUma?lar .arasınd~k~ • . a~a~evi ~e,nkı mı derpit ettiğini de billmiyor değil· 
mf'Saıriin ihya edıldıgını aoylemıştir. )erdi? Filhakika Almanya'nm önümiız.-

Daladye'ye göndermiş ve gazetelerle 
neşrettirmiştir. 

Rapor okunduktan sonra bir çok ha
tipler söz almı§lar ve neticede rapo
run heyeti umumiyesi üç muhalif re· 
ye ve 11 müstenkife karşı ittifaka ya
kın bir ekseriyetle kabu}t olunmuştur. 
Konfederasyonun idare heyeti yeni· 
den aynı şekilde intihap edilmiştir. 

Konsey müzakeratı bugün de devam 
edecektir. 

Alman gazetelerinin ıe/airleri 

Berlin, 27 a.a. - Alman matbuatı 
bugün bilhuaa Franaa'daki grevlerle 
meşgul olmakta ve Dalacliye hüküme· 
tinin harici siyasetine dolambaçlı yol
lardan bir taarruz mevzuu bahis oldu· 
ğunu ileri sürmektedir. 

Gazeteler, Daladiye ile, Bone'nin 
her taraftan hücuma maruz kaldı&ını 
ve komünist ajanlarının Bone'nin kel· 
lesini isteriklerini, çünkü, Almanya i
le mukarenet siyasetinden ve lapanya 
ihtilafının rüyet tarzından memnun ol 
madıklarını kaydediyorlar ve mark • 
sizm ile yahudiliğin hükilmeti devir · 
mek için elele verdiklerini ilive eyli • 
yorlar. 

deki ilkbaharda yeni bir proje tevdi e
deceği anlatılıyor. Almanya timdiki 
alman kıara ve hava kuıvetlerinin hami 
derece olduğunun dört devlet tarafın· 
dan kabulünü ve İngiltere ile Franaa'
nın bu dereceyi buluncıya kadar ailih· 
lanabileceklerinin tanırunaamı teklif 
edecek ve buna mu.kabı! kendisine müa 
temlekeler verilmesini iatiyecektir.., 

İstanbul" da imar işleri 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Azapka

pı ile Şithane yokuşu arasıqdaki sa 
.ıaıun açılmasına ve bu &aha üzerinde
ıd bir kısım emlakin ıstimlakine karar 
rilmitti· İstimlak edilecek bCnalar tea
bit olunmuş, sahiplerine belediye tara
fından tebligat yapılmııtır. On bet 
gUnlUk itiraz müddeti zarfında itiraz 
.:decek kimaolerin itirazlan tetkik olu· 
nacak sulhan iatimlake rıza gösteren
lerin de istimlak muaınel si ikmal edi· 
lecektir. Bir taraftan bu kısm.n ııtim 
liki devam ederken bir taraftan da A· 
tatürk köprüsünün Unkapanı cihetin -
de başlıyacak olan istimlak itine ait 
hazırlıklar yapılmaktadır. Yakında DU 
tarafta da faaliyete ceçilcccktir. 
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Bir (in hikayesi: 

Sürüklenen hayat 
MuhaJJere Öz.erdim 

-2-
.. ~,~ ıcardt.,,ını \Vu-Nien büyük bir 

r651Wlu.ıd cv1enı urdu. Arkadaştan gi
bı o da muccvherata düşkündü. Dü
ğun gunu ıçın boynuna takmak üzere 
incı gerdanlık ıstedi. Bunu işiten 
Su· Yun bır aralık yanımızdan kay
boldu. Ve biraz sonra bir kutu ile gel
di. Annemin ona düğün günü hediye 
etti~i inci kcrdanlıkları kardeşime 
veriyordu. Oradakiler buna razi ol
madılar. O daima gülümsiyen yüziyle 
"'Bir kadın di§ilik esasının tecellisi
dir. Hakiki inci kendisidir. Böyle za
hiri ıeylere ne lüzum var? •. Ben böy
le şeylerden hoılanmıyorum dedi." 
Biliyordum ki o bunlardan ziyad~ ~i: 
taplara, resimlere düşkündü. Ev ııını 
bitirdiği zaman bu kitapları okuma~ 
resim yapmak onun en büyük zevkı 
idi.. Bu cihetten ona hayran olur ve 
takdir ederdim. 

*** 
Yaz gelmişti. Bu yeknesak hayat: 

tan biraz kurtulmak için civardakı 
lı:<Sylerden birine gitmeğe karar ve~
dik .. Kang Hsiang'da tanıdığ~mız. b_ır 
köylü kadın vardı. Küçük kulübesının 
etrafı meyva ve sebze bahçeleriyle 
çevrilmişti. Bahçenin ortasında. s~l
kım söğüt dallariyle gölgelen°,1_ış b~
yük bir havuz duruyordu. Kulubenın 
2 odası vardı. Kağıt perdeleriyle . ve 
bambo yataklariyle bu, k!'l~e bıze 
çok güzel göründü. Ve ıkımız _de. bu
rasını çok sevdik .. Komşumuz ıhtıyar 
bir karı koca idi. Pazarda sebze .ve 
nıeyva satmakla e-eçiniyorlard~- _Bıze 
de ara ııra sebze ve meyva ıetırırl~.r
di. Fakat asla para almazlardı. Yun 
bu iyiliklere mukabil ihtiyar kadına 
bir çift terlik yaptı. Böylece çok sa
nıimi ahbaplar olduk. Ya.zın sıcak 
günlerinde yetil ağaçlar he.r ~tara.~ı 
&öl&elendirdigi ve Ilık bir rüzgar go
lün durgun mavi eularını ~kpyıp geç
tiii ve kugların nağmelerı etrafı -~ol
durduğu zamanlar biz küçük kulube
nıizde kitap okumakla veya konut· 
makla vakit &eçirirdik. 

Bir ak§Alll ıurubu eeyretmek için 
tepeyo tırmandık ... 

su fU iki mıeraı eöyledi. 

•Vahfi bulutlar batan güneıi emi
yorlar, 

Yuvarlak ay akıp giden yıldızları 
kovalıyor." 

Biraz sonra ay suların üstüne ak
tettl. Gece böcekleri UtUtmeğe batla
dılar ıUrUler ağıllafına dönerken bi& 
de kulübemize geldik. İhtiyar hizmet· 

· emeğimizi hazırlamııtı .. 
Ev ir li ileride Tun.g· 

ting gölü mı bedi vardı. 
Küçük bahçe içerisin e V• 

yanlardan mürekkepti. Güzel kria a 
kandiller ve vazolarla süslü idi. İba· 
det günleri vazolar çiçeklerle dolar 
ve etrafı kandillerle aydınlatılırdı. 
Buna "Nurlandrrrlmış çiçekler" ismi· 

ni vermiılerdi. 
Böyle fenerlerle, çiçeklerle, koku

larla süslenmiş bu mabed Dragon kı· 
ralının sarayındaki ziyafet gecelerin· 
den birine ben.zerdi. Aynı zamanda 
burada temsiller verilir ve müzik ça
lınırdı. Bir gün Su ile buraya gittik .. 
Çok güzel eğlendik .. Ve saadetim~z 
için allaha şükranlarımızı gönderdik .. 

davetli idik. O gün Yün çok neşeli ve 
şendi. Arkadaşı Hon'u çok severdi. 

O akşam biribirlerinden hiç ayrıl
madılar. Saaatlerce konu§tular. Eve 
döndugümuzde gece ytlrısı olmuştu. 

Yün birdenbire (*) 
- Günlerdenberi senin için bir kız 

arıyordum. Nihayet buldum. Sevimli 
ve güzel bir kız .. Birkaç gün sonra bi
ze gelecek ve senin için konuşacağız .• 
Her halde razi olacak. O gün elinde 
bir bilezik göruuen Hon'u razi etti
ğimi anlarsın .. Göreceksin bir kardeş 
gibi geçineceğiz. 

Yerimden fırladım. Ve teessürle 
sordum: 

- Buna niçin lüzum görüyorsun 
Su? .. Birbirimizi severek evlendik .. A
ramıza niçin başkası girsin? 

-Yün: 
- Fakat onu ben çok seviyorum. 

Ve ben böyle istiyorum .. 
Ba,ımı eğdim. Ve bir şey söyleme

dim. 
Bir hafta sonra Hon geldi. Uzun 

müddet Su'nun odasında kaldılar. Sa
lona geldikleri zaman Hon'un elinde 
bir bilezik gördüm. Beni görünce yil· 
zü gelincik gibi kızardı. Ve önüne 
baktı. 

Yemege oturduk .. Yün güzel ye
mekler hazırlatmış ... Çiçeklerle salo
nu süslemişti. Buhurdanhktan taşan 
hafif mavi dumanların arkasından o
na baktım. Gözleri nemli idi. O zaman 
içimden bir şeyin koptu~unu hisset
tim. Bu acı ebediyen dinmiyecekti. 

Onun altun kalbi, yüksek: seciyesi 
ve fedakarlıgı karşısında hayranlığım 
büsbütün arttı. Hon gittikten sonra 
uzun zaman konuttuk. 

Yün: 
- Nihayet arzum oldu. Çok mesu

dum. Yalnız annesi acaba kabul ede
cek mi .. Her halde o da razi olur de
di. 

Günler geçti. Bu mesele için hiç 
konuff08dık .• Bir gün Hon'un ailesi
nin israriyle büyük bir memurla ev-
lendiğini işittik. Yün buna çok üzül
dil. Fakat ben çok aevinmiştim .. Bir 
ay aonra Yün anıızın haatalandı. Ve 
bir hafta içinde öldü ... 
Onutı ölilmü beni elll ıene ihtiyar

lattı. Fakat öldürmedi. Ah ... Ben bu
nu ne kadar çok ist edim. O benim ha· 
yat, fikir" eglence arkadaşım karde
tim ... Karım her şeyim her şeyim idi •. 
Onun yokluğiyle ben bu llemin ne 
kadar tatsız ve bayağı oldutunu aıı· 
ladım. 

Gene her akflUD balkonumuzda otu
ruyorum.. Fakat ne ayın ıümüt ııık· 
lariyle yıkanan koy, ne birbiri ardın· 
ca uçuıup giden renkli bulutlar ne de 

. 'm ay bana zevk veriyor be• 
nı tesel ı e ur ve acı 
bir yalnızlık içinde günler 
yorum. Ve belki mesut olanlar için 
ıtıkh ve çiçekli fakat benim için ni
hayetsiz karanlık bir bo§luk olan bu 
hayatı silrükleyip gidiyorum. Evet .. 
Buna bütün imanımla inandım ki sa· 
adeti muhakkak bir felaket kovalar· 
mış. l§te benim saadetim de nihayet• 
ıiz bir felakete bailandı. Ve ben de 
buna sürüklenip gidiyorum. 

Sürüklenen hayat ... Sürüklenen ha
yat ... 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar ı Sebat ve Yenieehir .Kc.a.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Sah - Merkez Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve<:ebcci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
ic;in belediyeler ba1tannine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yancın ıhbarı: (1521), - Telefon müra

caat, •ehir: (1023-1024). - Sebirlerara
sı: (2341-Z342). - Elt-ktrik vı; Han
gaz.1 arıza memurluğu: (1846). - Me
ı;ajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksı 

telefon numaralan: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-11~). - Samanpazarı ci· 
van: (2806-3259). - Yen1$ehir, Havuz.
batı Bizim taksi: (2323), - Havu:ııbaıtı. 

Guven takıl: (3848). - Birlik tabi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksı: 
(1291 ), - İstanbul takıiıi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seterleri 

Sabah 
İlk 

Uluı M dan K. dere')e 
K. derc'den Ulua M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Cankaya'daa Uluı M. na 

Uluı M . dan Dıkmen' ı 
Oıkmen'den Uluı M. aa 

Uluı M. dan Keçiôren'e 
Keçıorcn'dcn Ulwı M. na 

Ulus M. dan Etllk'e 
Etlilıc'ten Ulus M. na 

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

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

ıef er 
6.45 
7.U 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

e.3o 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Yenışehır'dcn Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Veniııehir'e 7.10 

S. pazarından Akköprü',.e «l.15 
Akkapril'den S. puarı'na 7.30 

ve 

Akşam 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

• U. Mcydanr',.le İlta11on araıında ber 
bat daldkada blr Hfer olap tren sa
manları acferler daha ııktır. 

U. Me1dam'1l• Yemeebir, Bakaıılılıc
lar, Cebeci, Samanpaaarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beı daki
kada; saat 20 den 21 • kadar her on da
kikada; aaat 7 den 8 • •• 21 den 23 • 
kadar her 15, 20 •• !o dakikada bir 
mwıtazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydıı.nı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı mey
dam'na donüılori ıinemaların daiWı 
saatlerine tibidirler. 

Poeta S.•tleri 
Teablılltlll saat (11) • aadard:r. 
Poata AAt (19) a kadar LıtaDbı&l ciheti
ne mektup kabal eder. 

Tren Saatlerf 
Haydarpap'ya : Her aabab 8.20. Her 

akeam l!>.15 ve 19.50 
de (Pazarteıi, Per

Cumaneaı 
o 

Samsun hattına : Herırf,tn t.SS ( Ka • 
ri, lı.alf Amaa1a bu 
hat uzetındedir.) 

Diyarbakır battı : Hersün !ı.31 
Zonguldak hattı : .. 15.00 

Günd•lilı: 

Hicri - 1357 
ŞevY&J: .5 

S. D. 
GUneı: 7 Ol 

Rumi - 1354 
Sontetrfn: 14 

S. D. 
Akpm: 16 43 

Yün bugünlerde çok düşünceli gö
rUnüyordu. Sebebini sorduğum zaman 
bir fey söylemedi. 

kilometre açıklarında, Nevyork'tan 
(•) Çin' de çocugu olmryaa kadınlar battı UatUva mıntakalarına kadar u -

.-vclerinln ba~ka bir icadın .ııaaına anacaktır. 
Bir gün aile dostlarımızdan birine ra•l olurlar. 

Denizcilik 

Amerika donanmasını 
nasd kuvetlendirifor? 
Anlillerde bir deniz üssü kurulacak 

Amerika'nrn deniz harp tahsisa -
tını ~oğaJtmasının ıebeblerinden bi -
riai de Atlas denizinde bir çok harp 
gemileri bulundurmağa karar ver~e -
sidir. Amerika'nın bu kararı dunya 
deniz kuvetleri muvazenesini esas ı
tibariyle tadil etmemektedir. 

On senedenberi bütün amerikan do
nanması Buyük Okyanosta birikmiş 
bulunuyor, bı.i yı.ik manevralarını ora
da yapıyordu. Manevralar esnasında, 
donanmaya mensup bir çok gemiler, 
Panama kanal ndan süratle geçerek 
Atlas denizine çıkıyor, tekrar yerine 
dönüyordu. 

Bu adetlerden vaz geçilmesi, Va • 
şington'un, stratejik göruşlerini e -
hemiyetb surette degiştirdiğini isbat 
ediyor. 

Amerika'nm Atlas Okyanosu'nda 
donanma bulundurmasına sebep Ja -
ponya'nın zayıflamaması değildir. 

Bununla beraber japonlar, Büyük 
Okyanos'un öte kıyılarında bir ser -
gü.teşt hareketinde bulunmamayı dü
şunmiyecekler gibi göninüyor. Çiın -
kü Çin'le futa meşguldurler. O hal
de, Amerika da gittikçe büyüyen bir 
taarruz meydana getiren fCY Avrupa 
işleridir. 
Amerika'nın Avrupa işleriyle ala -

kadar olmaaı eylQl ayında cereyan e
den hadiselerden dolayı değildir. Ge
çen mayıstanberi amerikan gazeteleri 
Amerika donanmasının 1939 sonki -
nun manevralarının Atlas denizinde 
olacağını yudılar durdular. Gazete
lerin yapılacak manevralar hakkında 
verdiği malUmata göre, sonkanun ma
nevraları ne Panama civarında, ne de 
Küba adasının mU..tahkem bir deniz 
üssü olan Guantanorno'da yapılacak
tır. 1939 amerikan deniz manevraları 
Amerika'nrn şark sahillerinden ı.ooo 

Aynı zamanda vesikalara iatlnat e
den buı makak'"'te gore Amerika'
nrn 11H6 ıeneaın ": L.ınimarka'dan sa
tın aldı~ı Sentoma adaaında bir de -
niz uuU meydana getirilecektir. Bu 
ada'nın limanı Antil limanlarının en 
müıaididir. Burada deniz harp gemi
leri ve tayyareler için emniyetli ve 
mükemmel bir ıığınak olduğu gibi, 
büyük bataryaların yerlettirilmcsi i
çin de kolaylık temin edecektir. 

Strateji noktasından düşünenlerin 
fikirlerine göre, Sentoma adasında 
teeie edileçek bir deniz liHil ietikbal
de yalnız Amerika'nın müdafaaaına 

yarıyacak bir nöbetçı degil, bildin A
merika kıtuının mildafaaımı dahi 
temin edecektir. Söylendiğine göre 
bu mesele, gelecek ilkkanunda Li -
nıa'da toplanacak olan Pan-Amerikan 
kongresinde me•zuu bahiı edilecek 
ve şarktan veya garptan gelecek her-

hangi bir tecavuze kartı iki Okyanoe 
arasında bulunan devletlerin askeri 
ve iktisadi menbalarını müıterek kı -
lacak mukaveleler yapılacaktır. 

Bu haberler, her hangi bir Avrupa 
harbinin intaç edece&i vaziyete kar
tı cephe almak için amcrikalıların ha
zır olması lbım geldiğini gösteriyor. 
Amerika'dan gelen bu haberler, muh
temel düşman kim olacaktır, itte bu
nu katf olarak göstermiyor. 

Amerikan donanması kuvet itiba -
riyle birinci safta defildir. Yalnız bir 
ıene eonra donanma mUtemmol bir 
hale gelmit olacaktır. 

NKARA KAYSERİ ANKARA 
,. .. ,,,,. , 

il tiyatora 11 sında ... 
Yerköy küçlik ve biz nihayet i

ki uç saat kaldık. Fakat öylo 
çok şey gördük, öyle hoş ma.'lZara· 
lara J&hit olduk ki.. Bunu ya bizim 
talihimizle veya yerköytülerin misa
firperverligiyle izah etmek lazım. 
Ağızdan ağıza bir 'riya.tora lafı -

dır, gidiyor. Hacının kahvesi önün
deki kalabalığın sırrını bu lafı duy
duktan sonra ancak izah edebildik. 

Yerköy'e o akşam bir tiyatora 
kumpanyaaı gt:lmıştıi. NeredC'l'l, han
gi yoldan gelmişler, nereye gidiyor
lardı. Bunu pek bilen yok; kimaıe -
nin merak ettigini de gormedik. 

T iyatora " kelimesi bir çok 
nnadolu kaaabalarm~ "ko

lera, uıo"' gıbi salgın ha&talık ma
nasında alınır. Ugradıgı yerin er -
kekleri binde bir ele geçen fırsatı 
kaçırmaz, kadınları oynıyan kızla -
rın günlerce dedikoClusunu yapar. 
Tavalar tencereler, bu yolda mezat 
meydanında bırıkır; babadan yadi -
gar iagtun saatlerin, ustu itlemelı 
cıgara tabakalarının bu yolda elden 
çıktıgı da olmıyan iflerden değıl -
dir. Ancak işin - hele K.adınlar i -
çin - en tehlikeli tara.fı köy deli
kanlılarının göbek atan yosmalara 
gönül kaptırmalar.dır. Şimdi yok ar
tık, fakat eskıden küçuk yerlerde bu 
yüzden cinayete kaıdar varan hldi -
seler bile çıkar: "Nermin", "Peri -
han" &ibi takma isimler cıtraf1nda 

kıyametler kopardı. 

Hacının guinosu - böyle kilçük 
yerlerde - eşine az rulanır denile
bilecek derecede genif ve temizdir. 
Ve tiyatora gecesi o kadar tıklım 
tıklımdır ki kapı kapanmıyor, içe
ride yürünmüyor. 

F akat misafir deyip gecmeme
li, itibar edıyorlar, nitekim bi

ze de aalonun ( !) arka taraflarında 
ferahca bir yer buldular. Oturduk. 
Bet dakika aom-a elimize birer zım
balı kırmızı kigıt tu.tufturdular. 
Program .zannettik fakat yazıaızdı. 

- Ne bu dedik. 

- Bilat begim diye Meta cehale-
timi.si ayıplarCMına cevap verdiler. 
Dikkatlice bakınca üzcrlerinde a
cemi bir kurıun kalemi dola!nıış 
durmuş. 129 filin gibi .ayılar 
ve k gıdın altına kemal\ eh miyet
le ilive olunan ıu not: 

Bilatlarımıs yirmi be,.- kurut -
tur." 
Halle - birinin çenesi öbürünün tc
peıinde - iÖzlorini kahvenin bir 
kö9eıindelı:i aahneye dilrmi,. kulak
larını cırlak çocUılı: agJamaaına ben
•iyen kemanın ahengine uydumıut
tu. 

Fakat ıahne deyip geçmemeliyim. 

ahta ve mermer masalar yan 
...,.. • •••.l#liftce sahnenin %e

mını temin edi.lmiJ olu.)'01". Yalau 
belki siz "perde nerede?" diye me : 
rak edeceksiniz. O da var. Yan yana 
İki dıvar araaına gerilen bir ipin ils
tüne alacalı, şamatlı yorgan çarşaf
ları germi,ıcr. Sahnenin ooii kapan
mıyor, yalnız artistler işleri bitince 
bu yorgan çarşaflarının arkaaına 
çekiliyor, elbise deJiftiriyor veya 
sıralarını bekliyorlar. Çarşalların 
kapatamadıiı deliklerden fieto
lu yaatıık yuzleri, yazmalar sarkı -
yor. Dekor tamamdır. 

Kup kuru bacaklarını, berber dük
kanlarının kapılarına asılan tıkırda
ğa benzer bir acaip piıskiılle orten 
kadın kemanın ve cunbıitun refaka
tinde hem söylüyor, hem oynuyor: 

Lorke lorke lorke lorke 
Vay canınaaa lorke ... 

Yalnız bu oyun bir ritmik dana 
mıdır, yoksa çifte telli mı 

anlqılamıyor; ve fakat bacakların 
her hareketinde pilaküller iki yana 
ıerpildıkçe, aeyircilcrin araaında 
bir hareket bir kaynatma &örülü -
yor. Biribirlerinin kulaklarına egi
liyor, bir fCyler fıeıldıyorlar. Sah • 
nenin hemen dibindeki kemanın ya
yı, koyunun bogazına surtülen kör 
saldı~ma gibi havaya yükselip ini -
yor, keman da, bir tilrlü canı çrkmı
yan kuzu gibi acıklı sesler çıkarı • 
yor. 

Bu numara bitti. Aktris halkın al
kııları araamda yatak çarpflarının 

temin ettigi kuliıe eUzUJdii. Ve o
nun yerini biraz daha tormul, daha 
alımlı, daha çok alkıflanan, oynar -
k~n etrafta daha çok f ısıttı yaratan 
bır batka aktris itıal etti. 

Şimdi hareketli bir Aydm zey

beği çalıyor ve tombul ba -
yan, havalara sıçrıya sıçrrya, par -
maklarını başının üstilnde, burnu -
nun önünde çıtırdata çrtırdata zey -
befr oynuyor. Zavallı kollarını açsa 
dvarlma dokunuyor, gcııiı figilr 

Delikanlının biri bağırdı 

"Bana bak kız! Sepetçi oğlunu da 
oynıyacaksan kırk para daha var!,, 

Yazan: 

Kemal Zeki 

l .......... ~~NCOSMAN 
yapmaga kalksa ayagımn biri boş -
luğa düşüyor. 

Salonda bir hareket oldu: Demin, 
uykusuzluktan şışmif gözlerıyle 
sahneden etrafa baygın selamlar 
gondereıı esmer bayan timdi elinde 
bir küçük tepsi halkın arasında do
laşıyor: Bahıiş toplama meraıimi... 

Önüne geldigi müşterinin haline 
uygun bir Jki tatlı aozle önce onun
erkeklık gururunu ok,uyor, sonra 
tepsiyı önune sürüveriyordu. Der -
hal eller kuiJ<ikların arasına, gızlı 
yelek ccplerıne dalıyor ve keseler • 
den çıkarılan çiller, nazarı dıkkati 
çeken bır guruıtilyle tepsiye fırlatı
lıyordu. Acaba kaç kuruş veriyor -
lar? Dıye merak ettik. Yabancılık 
kötü şeydir. Ucunda mahcup olmak 
var. Standardı bilmeden ne verebi -
liriz? Acaba bu atılanlar bet kurut 
mu, on kuruı mu, yirmi beşlik mi? 

Fazla dütünmiye ihtiyaç kalma -
dı. Komşu deli.kanlı halletti: 

Bana bak kız, dedi, sepetçi og
lunu da oynıyacaknn bır 

kırk paran daha var, 

Ve tepsili bayan cevap verdi: 

- Bizim esnaflıkta bi'r usul var -
dır, biribirimizin itine k.arıtmayız. 
Onu bizim Sevim oymyacak. 

Sevim - yani tombul - sepetçi 
oglundan bafka arka arkaya bır kaç 
oyun daha çıkardı. Fakat yalnız ad
ları ltaşka başka .. Keman ve cünbüş 
gene aynı makamlarda cızırdayıp 

tınkırdıyor ve aktTis aynı §iddede 
mUtemadiyen topuk vurup, parmak 
çıtırdatıyordu. 

Oyun f•lı elirekli alkııJarla niha
yete erdikten eonra aahneden ilin 
olundu: 

- Şimdi piyNimİzi takdim geçi
yoruz. 

perde açrldi "makanıuıda" yor-
gan çarıaflarının arkaaın • 

dan yırmi yırnıi bet yatlarında mah· 
cup bir delilranlıyla-demınki cün
bütçü - kıvrak bir bayaın fırladı. 
Bu da biraz evelki oyuncu aktrıa -
tir. Oyundaki vuiyete etıre bunlar 

•encfn bir karı koca.. Hakiki vazi • 
yete göre iııe dört kişilik kumpan _ 
yanın iki ansı tabii... Konuşmağa 
baıJ~dılar. Esprili sözler bertaraf pi. 
ycaın mevzuu fU: Kocanın eve al -
dığı ufakları karı begenmiyor, ka
rınm aldıklarını da koca.. Çünku e
ve kadın hizmetçi gelince koca bat
tan çıkıyor; crkeılc upk geJdiii za _ 
man da beriki.. Evci! kadın talihi-

ne sitem etti: 

- Kadın olawağına inaan taf ol -
eaymı§ dedi. 

- Kah kah kah ... 
- Ne talıhsız adanımışım. O herifin 
aldıtı abdal hizmetçiyi bakalı ete 
gönderiyorum, gidıp bana kasaptan 
kömur getiriyor. 

- Kah, kah, kah ... 
- Efendı, bm erkek u,ak isterim 

erkek ... Hem ben funu blınu bılmem 
Eve getirdiğin upk beninı işune ya
ramalı .•• 

ff atkın min;ah kahkahaları da -
oa bıtınedon sahneye bir ga· 

np ıc1yafetll artiet girdi. GUllinç ol
mak ıçin Çarfafın arkaıında elin _ 
den gelen her şeyi yapmıf: Faraza 
kasketi tera ve ıunctlı&ini arka 

t . k . . ya 
ge ırere e-ıyınmiş, dört beş metre-
lik beyaz şal kupğı kravat diye 
boynuna bağl&mıftı. İltcdiği ld 
Seyirciler doya doya güldü! 

0 
u. 

B . S er. 
- enı uumaldı gönderdi d _ 

d
. , e 
ı. 

- Kim bu Susamaldı, diye sordu-
lar. Öteki oynıya zrplıya 1 

d . N'h cevap ar 
ver ı. ı ayet bu gönderenin "Hü-

~tti:'.1" olduğu anlaıılınca haylı 
g.ulun?u. Bey efendi bir yandan ye
n~ upga sualler aorarken ufak da be
rı yandan evin hanım efcndiaiyle 
kaı göz sohbetine çoktan başllmıt 
bulunuyordu. 

- Adın ne eenin '/ 
- Duraun. 
- Sade mi olsun t*'«Ji mi olıun. 
- Kah, kah, Iralı kah.. 
- Babanın adı? 

\ 

- Otursun. 
- Kih kih kih kih 
-Ananınki? 
-YürW.un ... 
·- Kah kah kah kah 

O sırada müşterilerden biri 
kahve istemif ~lmah ki gar

son ateşçi ye uzaktan bagırdı: 
- Şekeri orta olsun .. Okkalı ol. 

sun. 
Lüzumundan fazla taıkın olma • 

sına rağmen oracıkta uydurulnıuı 

da olsa bır halk komedisi ... Lügatte 
ne kadar, çift manaya gelen ıö.ı var
sa o akşam hep oracıkta bir veılle l· 
le kullanılıyordu. 

Hepsine guldüler. 
Efendi, uşakla pazarlıkta bir tür

lü anlaşamıyor, ona teminat veri • 
yordu: 

- Ay yirmi dokuz, para otuz .• 
Uşak bunu anlamadı: 
- Ben otuz paraya çalışmam, di

ye tutturdu, güldürdü. 
Dört kitilik kumpanya, sahne üs

tünde bir iki dUgUn yapıverdiler u
şakla hanım efendi, beğle hizmetçi 
evlendiler. 

- DUğilnlerimlz de inşallah yarın 
akıama ... Diye i~i tatlıya bağladılar. 

Halk dağılırken kahvenin gen~ 
garsonu: 

- Bu seferkiler iyi ama, diyor -
du. 

1 KÜtÜI D 1 Ş HABERLER 1 
X Kovno - Leh - Lıtvanya müna -

sebetlerinin normalleşmesi için miıaa
kereler yapılırken, ıki hukümct araaıD
da sonradan her hangi bir anlatmaz -
lrk çıkmamaar için, Vılno'nun kurtul&.ı
şu isimli cemiyet feahedilmittir. 

X Val'§ova - Nazırlar meclisi, 1944 
senesinde Var~va'da açılacak olan 
beynelmilel sergi i~lcriyle uğraımak 
üzere bir komite teıkiline karar ver • 
miftir. 

X Aıl•tıl'S - Yilzme mltsabakalan 
esnasında holandalı Madam Van Fcg
gelen euııen kendisine ait olan eırt Os
til 100 metre dünya rekorunu 1 daki • 
ka 12 eaniye 9,10 da kırnuıtır. EUi 
rekor 1 dakika J 3 saniye idi. 

X Belgrad - DUn Çetine'de Kara
dag'ın Sırbistanla birleşmesinin yıldö
nUmU neıe içinde tesit edilmlttir. Ka
radağ'ın her tarafından gelmit olaıı 
muuzim bir halk kiltleııl bu milnaac • 
~etle yapılan merasime iştirak etmiı • 
tır. 

Rio - de - Janeiro - Savoia ve A~ 
sta kruvazörleri dün ögleden aonra 
Recif'e gelmişlerdir. 

X Rio - de - Janeiro - Globo gaze
tesi SaopaoJo'da bulunan J0.000 ital • 
yan işçisinin memlekete avdet etmek 
üzere Saopolo İtalyan koJllloloalutunp 
müracaat ettiklerini yazmaktadır. 

Bir tayfa yanmaktan 
güçliikle kurtuldu 

fstanbul, 27 (Telefonla) - DGn 
Kaıbatat önünde bir motörde feci btr 
yangın çıkmıt ve motörün kaptaniyle 
tayfuı mutlak bir ölUmden kendileri
ni ancak soğukkanlılıkları sayesinde 
kurtarabilmi )erdir. 

Sahil Sıhiye idaresinin Sağın mo
törü, Salih Acun kaptanın idaresinde 
ve içinde motor murettebatından Şat
maz bulundugu halde Kabataf öniln • 
den hizmete giderken, benzin hava de
posu birden bire patlamıı ve koca mö
törU bir anda ateıler aarm1Jttr. Facia 
bu kadarla da kalmamıt. motörün tek
nesi al .ından delinmiı. batmak tchtl • 

kesi başgöstennittir. 
Bu vaziyet karıısında itidalini kay 

betmiyen motör kaptaru, motörün ba-
ını karaya çevirmiı ve tayfa Şaşmaz 

da motöriln batmaması için tertibat al
ımya koyulmuıtur. Biraz sonra motor, 
haftan kara etmiş, tayfa Şaşmaz yU • 
zünden ve aya ından yarala mış, kap
tan da halsiz bir vaziyette kurtanl • 
mıttır. 

İtalya ile olan ticaretimiz 

Cümhuriyet Merkez Bankası, ltal
ya'dan alacalclı olan ihracatç lanmıza 
yeni türk - İtalyan ticaret anlaşmasın 
dan sonra tediyeye başladıgı iki mil • 
~on kusur liralık tev ıatı ikmal etmiş
tir. Bu suretle iki memleket arasında 
tiçart ilifikl~er bakımından tam bir 
tuii~e oldugundan tUrk • italyan ti • 
careti~de yeni bir inkitaf başlamıştır. 



ıstırapları SOLAKLIK Bir kusur 
değildir 

Hayvanlar1n dişleri 

ağrırsa ne yaparlar? 
Solakları saf ellerini kullanmafa 

• • icbar, fayda yen ne zarar venr 
.. H_~r .~a~.lı mah.~uk, ıs~ırap. anında 1 sene evel tutulmuştu. Yetmiş yaşına 

turlu turlu tezahurler gosterır. Mese- yak1aşıyordu. Dişlerinin ikisi de t 
la diş çıkarmağa başlıya~ b~r. su .. at ortasından çürümüştü. Hayvanca: 
gırı yavrusu, gayet neşelı gıbı goru- son derece ıstırap çekiyordu B w _ 

Onları kendi hallerine bırakmah 
1.. D' b t" h · k 1. h · u ag ur. ış, a ı are et ı ayvana ıstı- rı on senedenberi devam d' d 

d • b" 1 1 k . e ıyor u. 
rap a eta ır can ı ı ve faalıyet ve- Onun için dişlerinı·n kes·ı · k . ~ . . ı mesıne a-
rır. Agzına taş alır, ılerı geri çevir- rar verilmişti. 
dikten sonra yere atar, homurdanarak 
yerden gene alır, burnunun ucunu ka
fes demirlerine sürter, ayaklarını yü
züne götürür. Gözleri fırı] fırıl dön -
meğe başlar. 

Bir gün aletler hazırlandı. Fil hor
tumu ile aletlerin hepsine dokundu. 
~u aletlerin ni~in hazırlanmış oldu
gunu pek ala hissetmis olacak ki. . . 

Solak diye, bir işi sol eliyle, 

sağ elinden daha güzel, da -
ha süratli yapanlara denir. Sol elle 
iş görmeyi ötedenberi hoş görme -
dikleri gibi, bazı memleketlerde sol 
taraf daima bir uğursuzluk sayılır. 
Hatta "solak" sözünü salak yerine 
kullanan memleketler vardır. Su aygırlarının dişleri hazan o ka

dar biçimsiz çıkar ki, hayvan normal 
bir şekilde gıdasını alamaz. Bunların 
ağrıları da ayrı bir faciadır. 

Bir gün Fransa'da Vensan hayva
nat bahçesinde böyle bir hadise ol
muştur. Su aygırının komik hareket
lerini hayran hayran seyreden ziya
retçilere, bahçe bekçilerinden birisi 
yaklaşmış: 

- İşte hazırım, artık ne yapacak
san yap, beni şu derttten kurtar 1 Der 
gibi dişçiye rica dolu bir nazarla bak
mrştır. 

Mekteplerde sol elle yazı yazan, 
resim yapan çocuklar, sakat ve ku
surlu addedilir. 

- Zavallı hayvan ne kadar ıstırap 
çekiyor bilseniz ... 

Demiştir. Ziyaretçiler bu sözden bir 
şey anlamamış1ar, iclerinden b ... 
b k 

. ~ ırısı 
e çıye: 

- Bu hayvan her zaman böyle ne
§e!imidir? 

• Diye sorm~ş, bekçi ~iyaretçilere şu 
ızahatı vermıştir: 

- Demi dişçi muayene etti zaval -
1~~ 1~. di:;~eril"·lcn birisi fena h~lde çü
ru_m~ş, şımdi gelip tedavi edecek de
mıştır. 

~iyaretçiler merakla dişçiyi bekle
mege. b~şlamrşlar. Dişçi çok geçmeden 
gelmıştır. 

E1ine bir pisküvi alarak su aygırına 
yaklaşm·ştır. Hayvan alıştığı bu tat
lıyı görünce ağzını açmıştır. Dişçi 
h~yvanın dişini tekrar gözden geçir
mış, vahşi hayvana gayet tatlı bir 
sesle: 

- O güzel dişlerini imkanı yok 
çekmeğe kıyamam. 

Demiş ve halkın işitebileceği kadar 
yüksek bir sesle glilerek ilave etmiş
tir: 

- Hiç merak etme, babacan, dişini 
çekmiyeceğim, çekmeden seni o azap
dan kurtaracağım. 

Su aygın mahlilkların en ahmakla
rından olduğu için, dişçiyi, baytarla
rın, bekçilerin, hatta ziyaretçilerin 
yaptığı gibi kendisine yem verecek 
zannederek ağzını mütemadiyen açık 
tutmuştur. 

Dişçi, aletlerle birlikte kolunu kap
tırmaktan korktuğu için, vahşi hay
vana güvenememiş bekçilere dönerek: 

- Bağlayın şunu! 
Diyerek su aygırını sımsıkı bağlat

ınıştır. Dişçi çürük dişin içini temiz
ledikten sonra, şu bildiğimiz yapı çi
nıentosundan bir avuç çimento getir
terek çürük dişin kovuğunu doldur
muştur. 

lşte o zamandan beri bu su aygırı 
? çimentolu dişiyle sapasağlam yiyip 
ı~ektedir. 

~U,dininin önünde 
Fil 8<>n derece sabırlı bir hayvan

dır. Fakat velev cüzi olsun, bir yeri 
acırsa, filde ne talı ·· 1 k l ammu a ır, ne 
merhamet Zann d k" b'·t·· d'" . . · e er ı u un unya 
kendısıne eziyet t k d. F"l b . e me te ır. ı u 
muztarıp zanıa 1 . . . n arında, bekçılere, zı-
yaretçılcre rok kıza H A b' d k 

:ı r. atta ır o -
tor, bunu umumııe,.t· k d . . 

• • ,. :ı uere emıştır 
kı. Hayvanların hidd t" a· _ . . . e ı ış agrısı-
nrn netıcesıdır." Disi a~ d ~ . • grı ıgı zaman 
fıl, arkadaşlarına çatar k k . • om şu a-
festekı hayvanlara karşı t .. k .. .. k .. .. a şe pus u-
rur, oşar, onune konan otl 

1 
.. 

d .. .. d arı a t us t 
e er, onun e ne bulursa ho t 

d 
. . r umunu r-r 'J&ır evırır. - . 

Filin diş ağrısının en açık alamet
leri budur. 

Fakat kafese doğru dişçinin yaklaş
tığını görür görmez, bütün hiddeti 
söner, kendisini ıstıraplardan kurta
racağını bildiği için adam akı1lı hasta 
tavrı takınır. O kadar uslu, o kadar 
hareketsiz olur ki insan, fılin bu ze
kasına adeta hayret eder. 

Dişçi baytarların hazan filin canı
nı yaktıkları da olur. Mesela diş et
lerinin veya diş nahiyesinin hislerini 
iptal etmezden eve! dişler üzerinde 
ufak bir temizlik yaparlar. Fakat a
letler sinirlere kadar giderek hayva
nın canmı yakar. Fil o kadar kurnaz, 
o kadar zekidir ki, ufak bir acı kar
şısında kıyameti kopardığı halde. diş
çinin sebep olduğu bu ıstırap karşı
sında yavaşça inler ve başını hafifçe 
yukarr kaldırır. 

Diısiz Cumbo 
Anvers hayvanat bahçesinde Cum

bo adında bir fil vardır, Bu fil kırk 

Demir desterelerle büyük dişler bi
çilmeğe başlanınca, fil "ne olur ne 
olmaz, tahammül edemez de düşerim" 
der gibi ayaklarını açmış ve zerre ka
dar yerinden kımıldamamağa çalışmış 
tır. Fakat dişçi, ameliyatın en nazik 
yerine gelince, fil hortumunu geriye 
bükerek çok şiddetli bir hiddet ema
resi göstermiştir. 

Fakat bir an içinde anlaşılmıştır ki 
fil bütün hiddetine rağmen dişçiyi 

hort'umu ile boğacak yerde hiddetini 
yenerek dişçiye karşı minnetini gös
termiştir. Dişler yere düştüğü zaman, 
fil dişlere kin dolu bir nazarla bak
mış, sonra hortumu ile yakalıyarak, ta 
ahırın duvarına kadar şiddetle fır]at
mıştır. 

Dişlerin yara yerleri, ve çürüklerin 
teşkil ettiği oyuklar pansuman yapıl
mış. İşte o andan itibaren senelerden 
beri hırçınlık yapan, etrafı mütema
diyen yıkıp kemiren bu koca hayvan 
bir koyun gibi sessizleşmiştir. 

Arslamn diıi ağmrsa .. 
Fakat arslanın canı pek tezdir. Her 

ne kadar ağzını açarak dişlerine ba
kılmasına müsaade eder, fakat imkanı 
yok dokundurmaz. Onun için arsla
nın dişi ağrıdığı zaman filde ve di
ğer hayvanlarda olduğu gibi tedavi 
edilmez, hep çıkarılır. 

Yalnız, dişinin çıkarılması öyle 
zannedildiği gibi kolay olmaz. Arslan 
eveıa sımsıkı bağlanır. Başı hareket 
edemiyecek bir hale getirildikten 
sonra boğazına bir odun sokularak 
çenesi açxlır. Yalnız burada dikkat e
dilecek şey ağacın çok mukavim ol
masıdır. Zira on santimetre kalınlı

ğındaki odunu dişleriyle çatır çutur 
kıran arslanlar çok görülmüştür. 

Arslan, dişi çekileceği zaman ne 
dur anlar, ne teselli dinler. Dişçinin 
kafese yaklaştığını görünce kükre
meğe, homurdanmağa başlar. 

Bazan arslanın ikinci bir dişi çıka
rılmasına lüzum görüldüğü zaman 
ikinci ameliyat anestezi yapmadan te
şebbüs edilmez. Arslanların çöllerde 
dişleri daha az ağrır. Bununla bera
ber arslanlar, tıpkı kedi gibi hareket 
ederler ve sızlanırlar. Kedinin dişi 

ağrıdığı zaman ağzına katı şeyler a
larak diş etlerine bastırır. Hasta diş
lerine dayar. Mesela ağzına aldığı bir 
kemiği o kadar kuvetle sıkar ki, ha
zan çürük dişi kırar. Hiç olmazsa ye
rinden oynatır. Diş bilahare düşer. 
Arslan da tıpkı kendi gibi dişini kı
rar. Hayvanat bahçeleri için tutulan 
arslanların bazan dişlerinden bir iki
sinin noksan olduğu vakidir. 

Timsahlar ve maymunlar 
Timsah, tabiaten ahmak bir hayvan

dır. Dişçiyi üzmeden, yormadan ağzı
nı kendiliğinden açar. Timsah ağzını 
açmağa o kadar heveslidir ki, bir ke
re açtımı, iki saat kapamadan ağzını 
açık tutabilir. Yalnız bu vaziyette 
iken, dişçiler onun dişlerini muayene 
etmek için ellerini veya kollarını hay
vanın ağzına sokmazlar. Çünkü do
kunulduğunu hissederse ağzını kapa
mak, aklına gelir. 

Timsahın dişi çıkarılırken, dişçi 
b~~tarlar oldukça endişe ederler. 
Çunkü timsah tarafından kaptırılan 
el veya kol, öyle kolay kolay iflah ol-
maz. Onun· · . k" d. . ıçın, hayvanat bahçesınde-

d ı _ ışçı baytarlar, timsahın diş.ini te
avı etmek içi 

1 n uzun boylu meşgul ol-
maz ar. Hayvan k 

ın uyruğunu ve a-
yaklarını sımsıkı bag-l d k 
h - a ı tan sonra, 
f ayvanın :~~ına bir taraftan bir tara-
a geçme. uz~r~ kalın bir odun so

karlar. Dışlerını muayene ederek .. _ 
rük olanları büyük kerpetenle 1 çu 
tur rutur söküp çıkarır. r e ça-

Hayvan serbest bırakılınca, doğru
ca havuzun içine sürünür suya dala
rak, diğer timsahlara saldırır, hıncını 
onlardan çıkarır. 

Bununla beraber, hazan tehlikeden 

Fraıısa'da biricik kadın müfettiş 
olan bir ruhiyat doktoru, solaklık 
meselesini esaslı olarak tetkik et
miş, onun çocuk terbiyesinde oyna
dığı mühim rolü ehemiyetle tebarüz 
ettirmiştir. 

Monpeliye üniversitesinden ruhi
yat doktoru olarak çıkan müfettiş 

madmazel Kovarski solaklığı şöyle 
tarif ediyor: 

Solaklık, dimağın sağ yarım kü -
resinin soldaki yarını küreden daha 
fazla büyümesinden ileri gelir. 

Solak olınıyanların dimağlarında 
ise, sol taraf sağdakinden fazla in -
kişaf etmiştir. Solak insan, dima -
ğının hep sağ tarafı ile düşünür. 
Hareketlerinde, konuşmasında, o -
kuyup yazmasında hep sağ dimağ 
faaliyettedir. 

8 inaenaleyh solaklık, taklitle, 

terbiye ile iktisap edilen bir 
hal değildir, tamamen tabiidir. 

Solaklıktan kurtulmak için hep 

sağ eli kullanmak, sağ ele alışmak 

son derece kötü bir şeydir. Zaten bu 
vaziyette düzeltmelerine imkan da 
yoktur. Çünkü dimağlarının vazi -
yetini de düzeltemezler. Şu halde 
bir solak, hayatınca solak kalmağa 

mahkumdur. Yalnız, solak insanlar
da biyolojik ziıhni karakteri alaka -
landıran bir teşevvüş vardır. Ekse
ri!ifıde umumi bir beceriksizlik gö
ze çarpar. Konuşmasında bir tutuk
lük vardır. Her zaman bir bulanık
lık içinde bulunurlar. Okurlarken, 
yazarlarken biraz geç kalırJar. 

Solak bir çocukta görülen bu te -
şevvüşler, intizamsızlıklar, vücut a
zasının hareket tarzındaki karışık
lıktan ileri gelir. 

Şu halde solak çocuklarda ve so
laklarda görülen bu tutukluk, be<:e
riksizlik ve saire gibi halleri gider
mek gayet kolaydır: Sol ellerini 

~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

dolayı timsahın dişleri çıkarılmadığı 
da olur. Bazı hayvanat bahçelerinde 
ihtiyar timsahlar vardır ki bütün ha
yatlarınca diş ağrısı çekmişlerdir 
Otedenberi timsahların gözlerinden 
yaş döktükleri malı1mdur. Bir hayva
nat mütehassısı bu hadiseyi, timsah
ların bütün ömürlerince diş ağrısı 
çekmeleriyle izah etmiştir. 

Dişçi baytarlar, hayvanlar arasında 
en kolay maymunların dişlerini teda
vi ederler veya çıkarırlar. Fakat goril 

ve orangaton gibi iri cüsseli maymun
ların dişlerini tedavi etmezler. Bila
kis küçük maymunlara bakarlar. Diş
ciler bu maymunları adeta insan gibi 
~uayene eder, dişlerini tedavi eder. 

Maymunlar, dişleri ağrıdığı zaman 

tıpkı bizim gibi ıstırap duyar ve tıpkı 
bizim gibi sızlanırlar. Mesela dişi ağ
rıyan bir şempaze kafesin bir kenarı
na çömelir, ağrıyan dişinin bulundu
ğu yandaki yanağını, siyah küçük av
cuna alır, yavaş yavaş sızlanır ve in
ler. Kafese bir ziyaretçi veya bekçi
lerden birisi yaklaştığı zaman doğru
larak ağzını açar, ağrryan dişini on
lara gösterir. Fakat dişçiyi pek ala 
tanır. 

Dişçi kafese yaklaştığı zaman may
mun kafes demirlerine sıçrıyarak ağ
zını dişçiye doğru açar. Eliyle dişini 
gösterir. 

Dişçi maymunu kafesten çıkartarak 
muayene odasına çeker. Maymun bir 
koltuğa oturur. Başını meşin yastığa 
dayar, dişçi çürük dişi mükemmelen 
tedavi eder veya çıkarır. Maymun, 
kendisini ıstıraptan kuctran dişçiy 
her zaman aşinalık ve sev• gösterir. 

Hayvanat bahçesi dişçilerinin bir
çok aletleri vardır. Bunların bazıları 
timsahlar, bazıları maymunlar iciı 
dir. Hayvanların tabiatini iyi bilen 
ve onları seven dişçi baytarların hay
vanat bahçelerinde pek çok dostları 
mevcuttur. 

serbest serbest kulansınlar. 

Yalnız şunu nutmamalı ki, iki el 
terbiyesi, yani iki eli birden kullan
mağa kalkmak mühim bir tehlike 
doğurur: Çocuğun iki eli de maha
retini kaybeder. Hep noksan iş gö
rür. 

T etkik edilirse görülür ki ke -

ke, pepe, ve iyi telaffuz ede
miyen çocuklar hep solak olanlar -

dır. Bu zavallılar esasen solak ola -
rak doğmuşlardır. Fakat kendileri 

sağ ellerini kullanmak için zorlan
mış nihayet bu nakiseler baş göster
miştir. 

Monpeliye ana mektepte madma
zel Kovarski orta zekada fakat ders
leri iyi takip edemiyen çocuklardan 
8 ile 12 yaş arasında lalettayin 25 ço
cuk ayırmış bunlar üzerinde psiko
lojik bir tetkik yapmıştır. Yapılan 
bu ruhi tetkik bütün bu çocukların 
ya yarım solak, yahut haddizatında 
solak olduğu halde zor karşısında 
sağ ellerini kullanan çocuklar oldu
ğunu meydana çıkarmıştır. Bu 25 
çocuktan sekiz tanesi henüz sila
ber okuy·or. İki tanesi bunu dahi 
beceremiyor. Beşi ise henüz harfle
ri bile tanıyamıyor. Bütün bu nok -
sanlıkların sebebini kadın müfettiş 
hep solakhkta bulmuştur. 

Madmazel Kovarski fikirlerine 
şöyle devam ediyor: 

"Bazı ebeveyn ve mürebbiyeler, 

solak olan çocukların iradesiz, inad

cı olduklarını iddia ederler. Scbtıbi

ni bilmezler ki çocukların bu huy

ları, sol ellerini istedikleri gibi kul

lanamamalarının neticesidir. Çocuk 

sağ eliyle iyice yazamadığı, iyi iş 

göremediği için maddeten diğerle
rinden geridedir. Sol ellerini mü -
kemmel kullanan çocukları sağ el -
!erini kullandırmak için zorlamak, 
çocuğun heyecan, zihin, karakter 
ve ruhi hareket muvazenelerinin za
rarınadır. 

Mekteplerde ekseriya rastlanan 

hadise: Sağ elleriyle yazma
ğa alıştırılmak istenen son.lak ço<;uk
lar mürebbinin gaybubetinde ve ilk 
fırsatta gene sol ellerini kullanır -
lar. 

Mürebbi kendisini ne kadar ku -

vetli telkin altında bulundurursa 

bulundursun, ne kadar ceza verirse 

versin, blyle bir çocuk daha bahçe
ye çıkar çıkmaz gene topu sol eliyle 

atar, gene ipi sol eliyle tutar. Solak 
çocukları tabii seyirlerine bırakmak 
daha faydalı olur. 

Madmazel Kovarski 2.500 çe><:uk 
üzerinde yaptığı tetkiklerin netice
sini şu iki umumi kanun halinde 
hülasa ve ifade etmiştir: 

1 - Sol elini veya sol ayağını kul

lanan bir çocuğu mutlaka sağ elini 

veya sol ayağını kullanması için 

zorlamak, çocukta ehemiyetli bir 

beden teşevvüşüne sebebiyet vere -

bilir. Bu hal çocuğu, mektep tedri -
satını takip edemiyecek derecede 
zayıflatır. 

2 - Bu beden ve zihin teşevvüş· ! 
lerini gidermek çok kolaydır: Ço -
cuğun istediği elini serbestçe kul -
lanmasmı temin etmek şartiyle ... 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi 
sabık göz mütehassısı ve Gülha

ne hastanesi sabık göz baş 
muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun' dan 

Ankara'ya nakletmiştir 
Muayene: Sabah 9 dan 19 a 

kadar 
Belediye sırası, Talas Ap. kat: 1 
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Satılık: ~·~~~·~-~·;~~·-·~:~~;~; 
Satılık - Yenişehir'de jandarma l 

mektebi civarında istasyon arkalarm- Dört satırlık kuçıik ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 

da ve Ankara'nm her tarafında inşaata 1ki defa için 50 Kuruş 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe- Üç defa için 70 Kuruş 
ren. 8176 • Dört defa için 80 Kuruş 

1 
Devamlı küçük i'anlardar. her defası 
için 10 kuruş almır. Mesela on defıa 

Satılık - Ankara'nm her tarafında neşredilecek bir i arı ıçm 140 kurUt ! 
irat getirir beton, ahşap ev ve apartı- i almacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
manlar ve bahçeli ev1er yapı koopera- t ııer satır, kelime aralarındaki boşluk· 

! !ar müstesna, 30 harf itibar edilmİŞ
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren . 1 tir. Bir J,üçük ilan 120 harften ibaret 

8177 olmalıdır. 
Dört satırdan fazla he· satır için aY· 

S::ıtılık - Ankara'mn her l"rahrda i rıca on kuruş alınır. 
apartıman ev arsa almalt ve atmak is- : .......................................... ., ......... , ... .._ ............. -
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet ld 
Şeren. 817 8 karşısı N o. 49 a müracaat 2 inci 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık Oda Takrmları - Yepyeni 
ve mi.ikemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görfü~mek istiyenler Havuzbaşı'nda 
Kazrm Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e -
debilirler. (Telefon: 1975) 8487 

Satılık - Ankara'nm en işlek ye -
rinde yevmiye 140 - 150 lira arasında 
peşin satış yapan bir bakkaliye azimet 
dolayısiyle devren satılıktır. Tl: 2017 
ye müracaat. 8626 

Satılık eşya - Maltepe son durak 
son apartımanda battaniyeler kuver • 
türler, üç bin liralık cesim Buhara ve 
sair halılar antika kebir ingiliz çalar 
saati hergün. 8719 

Kiralık : 
. 

Bekarlar için kiralık 2 oda - Bir 
odası möble, öteki boş. Banyo, elek· 
trik. Adliye sarayı karşısında Ankara 
pasta salonu üstünde Çulhazade apar
tımanı No. 1, kat 2. 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demirte
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

Kiralık apartıman - Yenişehir Ata
türk bulvarında Tuna apartımanında 

kalorifer ve konforlu vebolitten geç -
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire -
lere elverişlidir, 8620 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayn 
odalar. Havuzbaşı yanında müsait ki -
ra ile. Selanik cad. No. 16 8628 

Kiralık - Ankara Saime kadın ma -
hallesi Mamak caddesi 150 numaralı 
apartımanın iki dairesi ucuz kiralıktır. 
Aynı apartımana müracaat edilmesi. 

8629 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apart -
manrnda 5 odalı, kaloriferli, sıcak su

ve şekerci Hacı Bekir'e tel. 3050 87 

Kirahk - Kalorifer ve sıcak sJ 
daireler 5 oda 1 salon Yenişehir, !{O 

catepe İsmet İnönü caddesi son~ 
Tel. 2451 87 57 

Kiralık - Yenişehir .Selanik cadde 
si 1 • 2 No. lu Kugu apartmanında -' 
ralık daire aym apartmanda 7 nuın' 
raya müracaat. 87 58 

Kiralık - Havuzbaşı civarında Ç 

ucuz dört odalr konforlu mükeınıtl' 

bir ev acele kiralıktrr. Demirtepe Fe 
zi Çakmalt sokak No. 7 ye müracaat. 

8781 

Acele kiralık - Yenişehir'de Sıhİ 
vekaleti karşısında Cakatay sokak 
numaralı Yukaruç apartmanının b 
rinci kat altı numaralı dairesi act 
kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

8769 

Kiralrk Kat - Bakanlıklara yakıo l 
geniş oda. Hol, hizmetçi odası, baJ1 
yo, balkon, bahçe, iki tuvalet, SeıarJ 
caddesi No. 51 Tel: 1347 - 8427 

8782 

Kiralık hane - 1smetpasa mahal 
lesinde Uzunyol'da polis ~oktasııt 
alt tarafında Tinli sokak No. 24 müS 
takil ikinci kat, muntazam nezaretli S 

oda, 1 hol, mutbah, banyo vardır. Al 
tındaki No. 22 ye müracaat. 8783 

Kiralık oda - Kalorifer otobüs dd' 
rağı, Sıhiye civarı, konfo;, Harici1' 
Vekaleti kaprcısı Sabri'den soruııtt* 
(yan taraftaki kapıda) 8785 

Aranıyor: 

~Oda aranıyor - Bir fransız profe • 
sör Ulus meyd. veya Postane civarııt" 
da banyolu, kaloriferli oda arıyor. Pof' 
ta kutusu 206 ya yazılması. 8613 

iş verenler : 

Mürebbiye aranryor. - Altı ya• 
şında bir kız çocuğuna fransızca öğ• 
retecek ve bakacak orta yaşlı bir rnii• 
rebbiye aranıyor. Telefon: 3124 g779 

lu, ve her türlü konforu haiz kiralık ·---------------
daireler vardır. Tel: 3223 çe müraca -
at. 8655 

Kiralık aparhman - Kaloriferli 6 
oda, muşambalı mükemmel boyalı ve 
badanalı Çankaya saddesi Sarı köşk 

Zayi - Ankara belediyesinden ;ıtclı· 
ğım 189 numaralı araba plakasını zari 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisiııir1 
hükmü yoktur. Ha.ydar Emrel A tıfbe1 
mahallesi. 8784 

Çünkü ASPİRİN senefercfenbefl 

her türlü soğukalgınlıkrarına ve ağ~ 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 

AS P 1 R 1 N in ' fesirinden emin olmak için 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 
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Kalorifer kazan iıleri 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko· 

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 1339 lira 32 kuruş 

olan Cebeci hastanesi kalorifer ka
~anlarmın atef satıhlarının büyültül
mesi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi : 30-11-938 çarşam· 
ba günü saat 11 dedir. 

3 - llk teminat: 100 lira SO kuruş
tur. Şartnamesi 7 kuruşa komisyon · 
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayıh kanunun 2: 3 
maddelerinde yazılı belgelerle bır -
likte muayyen gUn ve vakitte M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulun • 
maları. (4732) 8503 

Kundura ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko· 

nıisyonundan : f' 
1 - Beher çıftıne tahmin cdılen ı· 

ati (470) dört yuz yeunıf kurut olan 
{lS0.000) yuz eJlı bin çıft kundura ka· 

kasaya konul
palı zari uın.ıhyle muna 

muştur. . . 938 çar -
2 - lhalesı 30 ıkincı teşr~n 

şamba gunu saat on bırdedır. bır 
3 - llk temınau (31950) otuz. 

bin dokuz yuz ellı lu adır. 
· (35) otuz 

4 - Evsaf ve:: şaı tnamesı 

b 1. 25 kuru" mukabılinde M. M. 
eş ıra T d ıınır 

V. satın alma komııyonun ana 4~0 
5 - Eksiltmeye gıreceklerı.~ 2 

U ·· cu mad· ıayılı kanunun ikıncı ve çun . 
ncoaikle temınat 

dclerinde gösterılen v ..... 
ve teklif mektuplarını ihale saatındaln 

M v.sauna. 
en az bir saat evel M. · . 
ına komiıyonuna vernıelerı. 

(47S6) 
8538 

Kundura alınacak 

muvakkat teminat makbuzlariyle şart
namenin dördüncü maddesinde ya.zıh 
vesaiki komisyona ibraza mecburdur. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenler 
haftanın pazartesi ve çartamba gün · 
!eri sat 14 den 16 ya kadar ve cumarte
si günü saat 9 dan 12 ye kadar Berga
mada askeri alım satım komisyonuna 
müracaat edebilirler. (4754) 8S37 

Yulaf ah nacak 

.. Demiryolları . 

170 adet baskül ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komia

yonundan: 
Yerli olduğu takdirde muhammen 

bedeli 50.720 lira ve ecnebi malı ol
duğu takdirde muhammen bedeli 

Ankara Levazım Amirliği Satm 28.350,- lira olan 170 adet baskül 
Alma Komisyonundan : 4. 1. 939 çarşamba günü saat lS,30 da 

kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare 
1 - lstanbul komutanlığına bağlı binasında satın alınacaktır. 

b'rliklcr için 420 ton yulaf satın alı- Bu işe girmek istiyenlerin yerli ol-
~caktır. Kapah nrfla ihalesi 7-1. ci duğu takdirde 3.786,- ve ~cnebi ol

~an. _ 938 çarşamba günü saat 14 de duğu takdirde de 2.126,2S liralık mu
yapılacaktır. Muhammen kıymeti vakkat teminat ile kanunun tayin et-
21630 lira ilk te~inatı 1~23 lirad_r_r. tiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
şartnarnesi her gu? ~omısy~nda go - gün saat 14,30 a kadar komisyon rcis
rülebilir. hteklilerın. ılk temınat mak liğine vermeleri lSzımdır. 
buz veya. ıı:ıektup~~r-~yl~. 2490 sa>:ılı Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve 
kanunun ıkı veya uçuncu maddelerın- Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
de yazılı vesikahuiyle beraber ihale ı dır. (4829) 8680 
günü ihale saatin~en en az bir saat 
eevliııe kadar teklıf mektupıarını f ı.n- Elektrik lel ve kablosu ıh nacak 
dıklıda komutanlık satın alma komıs-
yonuna vermeleri. ( 4340) 8669 

Yulaf olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komİ&yonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
topçu alayı için 300 ton yulaf satın a
lınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7. 12. 
938 perşembe günü saat 14,30 da yapı
lacaktır. Muhammen kıymeti 1S450 li
ra ilk teminatı 1159 liradır. Şartname
si her gün komisyonda görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariylc 2490 sayılı kanunun ıkı 
veya üçüncü maddesinde · yazılı vesi· 
kalariyle berber ihale günü ihale saa
tinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna verme-
leri. ( 4841) 8670 

D. D. Yolları Satın Alma Komia-
yonundan : 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 
(76) kalem hususi elektrik tel ve kab
loları 5. 1. 1939 perşembe günü saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka
ra'da idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1500) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisligine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. ( 4830) 8681 

Elektrik ~ıplak tel ve kablosu 
ah nacak 

Yol inşaatı 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüiün

den ı 

l - İhaleye konulan iş: ltan yan
lışlığı sebebiyle 30963.20 liralık B. U. 
Müfettişlik yolları intaatı kapalı zarf 
usuliyle yeniden eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Bu işe ait işler tunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi, fenni ve bayındırlık 

itleri genel prtnamesi 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde 

görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 29-11-938 salı 

gUnU saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
nafıa müdürlUğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
2322.24 liralık muvakkat teminat cari 
sene ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
nafıa müdürlUğünden alınmış ehliyet 
vesikası ve bu vesika ihale gününden 
en az sekiz gün evel istida ile veka -
Jete mliracaatla alınacaktır. Ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar ekııiltmeye giremiyecekler
dir. 

s - Taliplerin zarfları ihale saatın 
dan bir saat evel komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri. Pos
ta gecikmeleri kabul edilmez. 

(4789-8321) 8577 

İlk okul binası yaphnlatak 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 
ilinin Çine kazasında ilk mektep inşa
atı 27S70 lira 31 kuruş keşif bedelli
dir. 

2 - Bu işe nit prtnamc ve evrak 
şunlardır: 

A - Kapalı zarf usuliylc eksiltme 
şartnamesi, 

B - Mukavele projeıi, 

dirde bu işin mesulıyetı enn yesını 
deruhte ettiğine dair Nafıa vekftletin
ce ehliyeti musaddak bir mühendis 
mimar veya fen memurundan alacağı 
taahhüt senedini ibraz ederek ihale· 
den sekiz gün evci müracaatla vila· 
yetten alınmış ehliyet vesikasını gös
termesi. 

S - lstcklileri artırma eksiltme ve 
ihale kanununun umumi hUkümleriy
le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye da
ir olan maddeleri ve eksiltme şartna
mesi ahkamına ve yukarıda yazılı 

maddelerin icaplarına riayet eyleme
leri şarttır. Aksi halde hiç bir maze
ret kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin bu işe ait evrakı 
fenniyeyi ve şartnameleri Urfa viHi
yet daimi encümeninde ve nafıa mü
dürliiğünde görebilirler. Hulfisai keş
fiyeler Ankara, İstanbul nafıa müdlir
liıklerinden alınabilir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir sa
at eveline kadar eksiltme komisyonu
na verilmesi şarttır. Postada vuku bu· 
lacak gecikmelerden dolayı komisyon 
mesuliyet kabul etmez. 

(850G/ 4897) 8760 

Kalörif er lesisah yaphrdacak 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü

ğünden: 

l - Eksiltmeye konulan i§: "Eta
zığda dördiıncü umumi müfettişlik 

binası kalorifer tesisatı inıaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli "19079.0S,. lira -
dır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele proejsi, 
C - Bayındırlık işleri genel ıart

nameıi, 

D - Sıcak sulu ve buharlı kalori -
fer tesisatı icin umumi ve fenni şart-
name, 

C - Bayındırlık i§leri genel şartna-
E - Keşif cetveli, 
F - Proje, 

mesi, J t · ı b - stıyen er u şartnameyi vr: 
D - Fenni şartname, evrakı Tunceli nafıa miidürlügündc 
E - Ketif metraj cetvelleri, bedelsiz olarak görebilirler. 
F - Resimler, 
lstiy.enler bu evrakı Aydın nafıa 3 - Eksiltme 12-1~-938 pazartesi 

müdürlüğünde görebilirler. günü saat 15 de Elbığda Tunceli na· 

6 - Teklifler yukarda Uç üncü mad
dede yazılı saattan bir aaat eveline 
kadar Tunceli nafıa dairesindeki ek
siltme komisyonu reisligine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet ü-
çüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması Hl
zımdır. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 8776 

İ nşoat ilônı 

İzmir Belediyesinden : 

Basmahane civarında 9 Eyl<U 
meydanında cephe elan 33,36 sayılı 

Adalar lizerinde inşa edilmekte olan 
belediye gnraj santral binasının mU
temmimatından olarak mevcut pro -
jesine göre yaptırıl cak kısmen bir 
ev ve kısmen 3 katlı gazino - lo
kanta ve 3 düklmn 10 sene müddetle 
icara verilm k iızere 23-11-938 tari -
hinden itibaren ıs giın müddetle ve 
kapalı zarfta arttırmaya çıkarılmış -
tır. Takım halinde icar edilecek olan 
bu binaların 10 senelik icarının mu -
hammen bedeli elli bin lira olup bu 
para peşinen alınacaktır. Müzayede
ye iştirak için muvakkat teminat mik
tarı 3750 liradır. Projelerini görmek 
iıtiyenler batmühendi11liğe icar f&rt
nameı;ini görmek istiyenler de bele -
diye başkitipliğine mUracaat eder -
ler. Taşradan istiyenlcr proje ve icar 
şartnamesinin 2SO kuruş bedelini ve 
posta iicretıni göndermelidirler. Ka
palı zarfla ihalesi 9-12-938 cuma günü 
saat lG da belediye encümeninde ya
pılacaktır. lştirfık edecekler 2490 sa
yılı kanunun tarifi dairesinde hazır -
lanmış teklif mektuplarını ihale tari
hi olan 9-12-938 cuma günü saat lS e 
kadar encümen reisliğine vermelidir-
ler. (4214) 8717 

... ,f"'I... ıır,.. 1.. • -- ·K,.", .... ~., .-
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Satıhk atlar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Un oh nacak D. D. Yolları Satın Alma Komia-
yonundan : 

b fıa müdürlilğü binasında yapılacak -
3 - Eksiltme 8. 12. 938 perşem e Karacabey Harası Müdürlüğün-

günü saat ıs te vilayet daimi encilme- tır. den: Ankara Levazım .\mirliği Satın 

1 
_ Beher çiftine tah~İn edilen fi

. (470) dört yüz yetmış kurulı? olan 
~~~0000 iHi 14~oOO) ~.ift kundura ka -
pah zarf usulıyle munakasaya konul · 

Alma Komİ&yonundan: 
Yerli malı olduğu takdirde muham-

men bedeli 35720,- lira, ecnebi malı 
nincle yapılacaktır. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

4 - Eksiltme knpalı zarf usuliylc olacaktır . Angajmanlı koşulara kayıtlı bir sai
kan ingiliz ile iiç saf arap tayı 4 birin
ci kanun 938 pazar günU saat 13 de An
kara yarış alanmda ac;ık artınna sur• 
tiyle atılacaktır. T aliplerin pey akçe
leriyle mezkQr yerde bulunacak ko
misyona müracaatları ilin olunur. 

muştur. 

z - t haleei 2 birinci kanun 968 cu ... 
ma günil saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (31010) otuz bin 
bin on liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (34) lira 
Uo) kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın almT~onundan alınır. 

5 - Eksiltıri~ w&.c~lerin 2490 
ıayıh kanunun ikinci ve ':'~
delerinde gösterilen vesaıkle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. ~· V. satm alma 
komisyonuna vermelerı. 

(4757) 
8539 

Canla ara bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 _ Beher metresine tahmin edilen 
fi atı (60) altmış kuruş olan ~?O.OO? n: 4so.ooo üç yüz bin ile dört yuz ellı 
bin metre arka çantalık ara bezi kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş . 

muştur. 

2 _ İhalesi ıo • birinci kanun - 938 

cumartesi günü saat on birdedir . 
3 _İlk teminatı (14550) on dört bın 

beş yüz elli liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (13) on 

üç lira SO kuruı mukabilinde M. M. V 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
k . · ü üncü madde-~·ılı kanunun i ıncı ve ç 

lerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel M. M. V . satın alma ko-
misyonuna vermeleri (4880) 8749 .................................. ! 

Ankara Levaum Amirliği .................................................... 
Sığır eti ohnocok 

- ı· -· Satın Ankara Levazım Amır ıgı 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarfla ek,,iltmeye ko:.u· 
lan 74000 kilo sıgır etının beher ı 
losuna teklıf olunan 23 kuruş 74 san . 
tim pahalı göriıldügünden pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmın bedeli 18500 ve mu • 

Merzifon garnizonunda bulunan e· olduğu takdirde muhammen bedeli 
ratın senelik ihtiyacı olan 150.000 ki- 1861S,- lira olan 15 kalem tlektrik 
ıo unun kapalı zarfla eksiltm eye ko- çıplak tel ve kabloları 5. 1. 1939 per
nulmuştur. Bedeli 18000 liradır. İlk şernbe günü saat 15.30 da kapalı zart 
teminatı l 50 lir dır. 1h lesi 5.12.938 usuliy le Ankara'da idare binasında 
pazartesi günü saat 15 de muhabere a- satın alınacaktır. 

yapılacaktır. s - Eksiltmeye girebilmek için is-
5 - Eksiltmiye girebilmek iç in is- teklinin "1430,93., lira muvakkat te • 

teklilcrin 2068 liıalık muvakkat temi- minat verme i ve aşağıdaki vesikaları 
nat vermesı ve Aydın vilayetinden bu haiz olup göstermesi lazımdır. lhale
iş için alınmış miiteahhitlik vesikası den en az ıeklz gün evel Tunceli vi· 
göatermeai yaptıtı en büyllk iıtn be- Jiyetine müracaat ederek alrnmıı bu 
deli 2500 Uradan aşağı olmaması mUte- işe girebilmeleri için ehliyet veıılkaıu, !ayında garnizonda satınalma komis· Bu işe girmek istiyenlerin yerli 

yonunda yapılacaktır. Şartnamesi pa· malı için 2679.- ve ecnebi malı için 
rasızdır. Hergün İstanbul Ankara Lv. 1396,13 liralık muvakkat teminat ile 
amirliğinde ve komisyonumuzda gö- kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
rülcbilir. tekliflerini aynı gUn saat 14.30 a ka-

lsteklilerin kanunun 352 inci mad- dar komisyon reisliğine vermeleri ıa
.d"1c.rindeki vesaik teminatı makbuzu zımdır. 
ve teklı-r-ıı:aa-1.•u111a_pnı havi zarfın ka- ş tnameler parasız olarak Anka
nunun 32, 33 maddeTenn~ •:.arüat_ _.:_r malı.eme dairesinden. Haydar· 
dairesinde ıa~t 14. de komııyon baş- paşa'da tesCJnnrrn.---ı.:.._~Ji&inden 
kanlığına verılmesı (4847) 8701 dağıtılacaktır. (4831) 8'JM 

inıaal işlerinden anlar mimar r 
mühendis veya bir ten memuru 

arana yor 
Konya Satın Alma Komisyonu 

Baıtkanlığınodan : 
K a kolordu inşaat şubesinde va-

'f 
0~rmek Uzere ıso lira ücretle aşa-

zı e gor -
ıda evsafı yazılı bir fen memuru ... 

;anmaktadır. Talip olanlar yol masra· 
fı kendilerine ait olmak Uzere d~rhal 
K kolordu komutanlığına bızzat 

onya b' l'k hut istenilen vesaikle ır ı te 
:::tupla müracaatları ilan olunur. 

Aranılan evıı,af: 
1 - Nafıa fen mektebi ~ez~nu ve 

. 1 yapı ve mimari ışlerıne vu-
hususıy e • 
kufu olmak - Diplomalı mımar veya 
mühendi:s tercihan kabul olunur. -

2 - Askerliğini yapmış olmak. 

3 
_ Ecnebi kadınla evli oln:ıamak .. 

4 - Polisten musaddak vesıka - sı
yaııi cemiyetlere mensup olmadığına. 
mahkumiyeti bulunup bulunmadıgma 
dair. -

lzolo teller alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 28921.- lira o

lan 30 kalem izole teller S. 1. 1939 per
şembe günü saat "15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2169.08) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri 15.zımdır. 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (4832) 8683 

i ........................................ =1 
ı Vilôyetler 
1 ................................................... . 

Muhtelif telefon 

malzemesi ollnocok 
lstanbul Telefon Direktörlüğün · 

5 _ Bonservisler. 
6 - Niifus kağıdı 

sureti. (4864) 

veya musaddak den : 
8711 1 - İdare ihtiyacı için 19 kalem 

~- -··:Ankara· VoliliQi 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 _Onuncu yıl yatı okulunun tami-
939 lira 68 kuruş keşif bedeli üze-

demir kablo, irtıbat kutusu, izole ma· 
yii tevzı kutusu, kurşun kaplı tel, 
köprü raptiye, direk kancJ ayağı, Uis
ilcli tel ve sair malzeme kapalı zarfla 

eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 18807 lira 7S 
kuruştur. Muvakkat teminatı 1411 li
radır. Eksiltmesi 2. 12. 938 cuma günü 
saat 15 te müdürlük binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

8692 

ahhıdin bizzat diplomalı mühendıı• ticaret ve sanayi odasından alınmış._ ____ __________ _ 
veya mimar olması veya bunlardan bi
riyle müştereken ~eklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi li
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda U
çüncU maddede yazılı saatten bir saat 
cveline kadar nafıa dairesine getirile
rek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların niha
yet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmı§ olması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 8674 

İlk okul binası yaphnlacak 
Urfa Valiliğinden : 

1 - Urfa'da hükümet caddesinde 
inşa edilecek beş dersaneli ilk okul 
binası inşaatı 44989 lira 18 kuruş be
deli keşif ve vahidi kıyasi fiyat üze
rinden 15. "l 1. 938 tarihinden itibaren 
on altı gün miiddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. İnşaat 
bedeli 938 ve 939 mali yılları içerisin
den tediye edilecektir. 

Eksiltme 12. 12. 938 tarihine müsa
dif puartesi günü saat 14 de Urfa vi
Uiyeti daimi encümeninde yapılacak
tır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye mu
kavelename projesi metraj hulfisai 
keşfi kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi yapı işleri ve sıhhi tesisat 
umumi ve fenni şartnamesi, hususi 
şartname, baymdırhk işleri genel 
şartnamesinden ibarettir . 

3 - Muvakkat teminat miktarı 3374 
lira 19 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarına 
aşağıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

A) Yukarıda miktarı yazılı teminat 
akçesinin hususi muhasebe hesabına 
Ziraat Bankasına yatırıldığına dair 
makbuz. 

Elbise ve 
. 

saıre ah nacak 
Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden: 

1 - Okul talebesi için a!}ağıda cinsi, mikdarı, muhammen bedeli ve ilk 
teminatları yazılı elbise ve saire kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale 2. 12. 938 cuma günü saat 14 te okul direktörlüğün
de toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - llk teminat (409) liradır. 
4 - Bu ite girecekler muhakkak surette ticaret odasından vesika ibraz 

etmeğe mecburdurlar. 
S - İlk teminatlar Bolu orman mesul muhasebeciligin Ziraat Banka -

sındaki hesabına 1.12.938 akşamına kadar yatırılmış bulunacaktır. 
6 - Nümuneleri ve ıartnamesini görmek istiyenler her gün okul direk

törlüğüne müracaat edebilirler. 
7 - Teklif mektupları komisyon riyasetine tam saat 13 kadar verilmit 

bulunacaktır. 
Muhammen Fi: Teminatı Tutarı 

Mikdarı Cinsi Lira kuruş Lira Lira kurut 
---- --

100 Takım Harici elblıe 27 75 2775 
100 .. Dahili elbise 18 8S 188S 

50 Adet Pelerin 12 75 637 50 
SO Adet Harici kaııket l 40 70 

100 Adet Dahili kasket 8S 409 85 --
8751 5452 50 

Muhtelif binalar yaptırılacak 
Ankara Defterdarlıimdan : 

Ada Parsel 
321 13, 14, ıs, 16, 11 
322 l,27,28.3.4,23,24,2S,26 
32s 8, 23, 10 ıı. sı 
327 1,2,3,4, 5,6, 25 
331 1, 14, ıs 
331 
331 
340 

4, s 
10, 11, 12 
Ada dahilindeki bilômum 
me-bani 

Muhammen keıılf BD. 

Lira K. 
1890 
1781 50 
1S40 
1344 
1862 
1036 
1610 

143 

Depozito 

Lira 
141 
133 
115 
100 
139 

77 
120 
143 

K. 
75 
62 
so 
80 
6S 
70 
75 
25 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat vekaletince istimlak olunan 

vakkat teminatı 1390 liradır. . 
3 - Etin evsaf ve testi~ şartları ılc 

mahalli teslim şartnamesınde yazılı . 
dır. Şartname Bergam~da Uzun çarşı
da As. alını ı;atım komısyonundan alı-

r . den arık eksiltmeye konulmuştur. 
rın :s • • •• k 

2 
_ 1steklilerın şartnameyı gorme 

üzere her gün Kültür Direktörlüğün~ 
ihale günü olan S.12.1938 pazartesı 

;~nü saat ıs de ve yüzde ~,S muvakkat 
·nat akçesini Hususı muhasebe 

3 - Talipler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
glin saat 14 e kadar komisyona vere
ceklerdir· 

4 - Şartnameleri her gün levazım 
amirliğimizde görülebilir. (4383) 

B) Teklif sahiplerini en aşağı 25000 
liralık bu gibi in13at işi yaptığını gös
terir vesikasiyle ihaleden laakal sekiz 
gün evet Urfa vilayetine müracaatla 
alacakları ehliyet vesikası. 

C) Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 
938 senesine ait vesika veya musad
dak sureti. 

Nümune hastanesi civarında kain ve yukarıda ada parsel ve muhammen ke
§if bedeliyle depozitoları yazılı bilfımum ev, dükkan, baraka ve bahçe dı
varlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve 
yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde tesviye
si işi 5.12.938 pazartesi günü saat lS de kapalı zarf usuliy e arttırması ya

pılacaktır. 
2 - Arttırmaya girebileceklerin nafıa müdürHigiinden alacakları fenni 

ehliyet vesikaları ve depozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen günde mu
ayyen saatten bir saat evet teklif mektuplarının komisyona verilmesi; 

nabilir. 
4 - Pazarlık 30.II. teş. 938 çar -

,amba günli saat 14 de yapılacaktır. 
5 - İstekliler ihale saatından ev el 

teını 'l"' d . ~ veznesine yatırarak vı e1yet aımı en-
cümenine müracatları. (4862) 8706 

7754 
D) 1.teklilerin mühendis, mimar ve

ya fen memuru olması olmadığı tak-

3 - Talipler fenni prtname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek 
üzere milli Emlak ve nafıa müdürlüklerine müracaatları. (4890) 8767 



- ~ -· ... uı:us 

BAS AGDISI GRİP NEZLEI 
IROMATİZMAYA KA~SI 

Grip Salgınlarında Fena 
havalarda so~k günlerde 
Her sabah bir tek kaşe 

NEOKÜRİN 
almakla sıhatinizi sigorta 

etmiş olursunuz 

NEOKÜRİN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

Tek kaşe 6 kuruf 
6 lık ambalaj 30 kuruş 

Her eczanede bulunur. 8349 

~Tapu : ve.; ·~addstro 
. . .. 

6 adet sa( demir dolap ah nacak 
Ankara Grupu Tapu Sicilli Mü

dürlüğünden : 
Merkez ve Çankaya Tapu Sicilli 

Muhafızhkları için dairede mevcut 
şartnamesinde yazılı ve muhammen 
bedeli 658 lira 2 kuruş olan 6 adet saç 
demir .do~ap 2490 sayılı kanunun 41 
~e 42 ıncı maddelerine tevfikan açık 
eksiltmeye konulmuştur. !hale 8-12-
938 perşembe saat onda Ankara gru
pu tapu. sicilli müdürlüğünde yapıla
caktır. Taliplerin muvakkat teminatı 
vezneye yatırdıktan sonra mezkur 
günde dairede toplanacak komisyona 
baş 'Vurmaları ilan olunur. (4828) 

8668 

DIŞ TABJBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün ha•· 
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakla Aparbmam No. 1 

İştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 

Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk üzümü, si · 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli· 
dir. Bu meyvalarm özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
~llanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazm bunaltıcı srcaklarrnda Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 8381 

Baş, diş, nezle, grip, romatizme, .. nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
.. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 8494 .... 

ANKARA ACENTASI HALİL NACİ MIHÇIOCLU 8736 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZ İN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baş, diş ağrılan 
Ve üşütmekten mütevellit bü
tün ağn, sızı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya karşı 

NEVROZ İN 
Kaşelerini alınız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir 
8570 

mm::m:::::uııııuımmıııııııı::ıııııııııııuıı 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvan 

Belediye sırası, Talas apartıman 
ıı l No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 
mmınmmmmmuı:m::ı::ımmmıumım 

1 ................................ . 
i Devlet Orman lılelmesi 
! ............................................... ........ 
Satılık çam tomruklan 

Devlet Orman Iıletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden : 

1 - Karal:ıükte köprü başında istif
te mevcut (1095) adet muadili (631) 
ı:neıtTe mikap (358) desimetre mikap 
çam tomruğu açık arttırma. ile satıla
caktır • 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulımuş 
olup haıeim kabuksuz orta kuıtur üze
rinden hesaplanacaktır. 

BiOGENI E 
KAN ve DERMAN 

• • 
B 1 OGEllıı..l f llıı..1 E • Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik 

I~ I~. • ve acı nebatat hülasalarile tababetin fev
kalade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin 
ettiği bir devadır. 

• • B J OG EN ı NE • Uzun ve kısa ateşli :_e .~teşsiz s_üren has-
• talrklardan sonra gorulen zafıyet, hal-

sizlik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale 
eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çpğaltır. İştihayı 
açar dermansızlığı giderir, vücude daima genelik, dinclik verir, cil
din soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

• • 8 ı QGE N ı NE • Sinirler.in. kıymetli ve sad~k bir arkada-
• şıdır. Sınırlere kuvvet verır. Hastay! ve 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda 
şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı: N evrastcni ve isteriye müptela o
lanlara (B 1 O G E N 1 N E) kadar istifade temin edemez. 

• • 
B 1 OG E llıı..11 N E • Geneler de görülen ve çok defa nevres-

I~ • teniden mütevellid olan iktidarsızlık 9e 

bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

• • 81 QG EN ı NE • Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesi-
• ri olduğu gibi sıtma nekahatlerinde de 

pek müessirdir. 

• • 
B 1 OG E llıı..11 NE • Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kü-

l~ r çükler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Ve-
kaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 8583 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik s. Belier top m. Belier top 

Çiftçi 2 75 36 630 

Astarlık 14 85 36 677 

20 toptan aşağı siparişlere yüzde ı. 

zam yapılar. 
856 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi 
Ankarada orman umum müdürlüğün
de İstanbul, Zonguldak ve Ankara or
man başmühendis muavinliklerinde gö 

rülebilir. ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 
4 - Tomrukların muhammen bede- -: ::: 

li (12) lira (35) kuruştur. = Tu·· RK HAVA KURUMU == 
5- İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey = 5 

akçesiyle 30. 11 938 glinü saat (14) te =: ::= 
Karabükteki revir merkezine müraca· :: 26 cı Tertip :::: 
atlarr. (8460/4843) 8687 = S 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6223 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Yeni 
BU GECE 

AŞK ŞARKISI 
Baş rollerde : 

Paul Hörbiger - Karola Hohn 
Almanca sözlü 

Gayet nefis müziklerle süslü 
aşk ve his filmi 

Gündüz matinelerinde 
NE ŞEKER ŞEY 

Deanna Durbin-Herbert tarafından 
Seanslar: 14.45 - 16.45 . 18.45 

Gece 21 de 
Gece 21 de filmden evel varyete 

vardrr. 

- --- -PiYANGOSU 5 - BÜYÜK --
---- İkinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 

----------------- -= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- § 
:= terle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... :::: 
= Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- := 
- meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına § 
_ girmiş olursunuz... S -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi? 

SİNEMALAR 
Halk. 

BUGÜN BU GECE 

Mr. MOTO HAYDUTLAR 

PEŞİNDE 

Baş rolde: Peter Loor 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 

R!N TİN - TİN 

Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 

Gece 21 de 

Sus 
BUGÜN BU GECE 

Büyük bir muvaffakiyetle 

devam eden 

NE ŞEKER ŞEY 

Baş rollerde: I 

Deanna Durbin - Herbert Marschal 

Seanslar: 14 - 16 - 18 

Gece: 20.30 da 

Telefon: 3589 

39 model BLA.UPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM RUŞTO 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

apartnnaru 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


