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Tansiyon, 
Tansiyon! 

"kl" • • • yanlış telakkiler -_Yayla 1 ımı ıçın 
yazan: ()rtl. Pro. Dr. Diker 

Ben, altittide kelimesin~ he~k: Sık ak ~itir•inizl 
sin ağzında dola§tığını, herkesın.Y1Y _ Tanaiyonum var; An-
ceg· i, içeceg· i hayat tarzı ve aıhatı bak· Lal "' ı 

ka tarı kara'Ja" amıyacagım. 
kında bu kelimeye bağlanan ygdı 1 olduğunu yeni işitiyor~ :~~e: Bilirbilmez herke.in ai· 
yaylasının altitude'ü yanı enı t zınJa tanaiyon kelime•i! lr-

. . • 800 1200 me re I kel" ·ı yükseklık sevıyesı, • 1 ik ti a ımeaı 
arasında bir şeydir. Ve bu, rer eş Acaba hakikat nedir? 
değil dışardan gelenlerin bıle -!~ş-
kın oİdukları ya,ayış tarzlarını degıf· Müteha .. 11 prole•örü din-
tirmeği gerçekleştirecek kadar nor- leyiniz.. · 
male aykırı değildir, sanıy?~ıın;. l_--------------

T . na gelince bılırsınızya, . k"l b" d 
anaıyo • şmak . . yüksek bulduğum tırya ı ere ır en 

kanımız vücudumuzda dola . ıçı~ f ' tünii bıraktırıp sinirlerini ';ı:ıhrik 
kalbimiz stkışıp, gevşer... k~lbın sı e':mektense günde beş altı sigara. iç
kıftığı anda damar içindekı k~~ melerine izin vermeği tercih ederım.: 
kar'lıayabileceg· i civa sütununun mık . d 

. d . Mak- ııimdiye kadar bu müsaadeyı ver !-
darına maksima tansıyon enır. . ' 1 d 
aıma· tansiyonun normali 13 santımet- ğimden hiç pişman o ma .. ım. . .. 

k İspirtolu i"'k.iler de bö.yıe.dır; om-
rclik civa sütununun bastırışım ar- :s k M" . a da riinde ağzına hır damla ıçkı oyma-
fılayabilecek kadardır. ınım d mış adamlar arasında tansiyonlular 
maksimanm yarısının bir fazlası ır S 
Tansiyonu normalden yukarı olanla. sayılamıyacak kadar çoktur: .onra 
- - q.,~rtendu a!Clg·ı olanlara Hypo- ispirtolu içki kullanmaktan ılerı ge
tendu aenrr; • :s- • • - · "'--- -··-1

---.. •• Mnen lıaJı. 
Tansiyonu normalden yu~rı ol~~- talıkta tansiyon yükselmesi yoktur. 

lar çoktur. Bu tansiyon yukseklıgi Çay, sade kahve ve et ancak ifra
~ sürdüğü kolay geçirilmediği i- tı yasak edilmeli, itidali boş g<Sriilme
Sin böyle olanların endişeleri de çok· li. Bunları kesmekle tansiyon düşse 
~ iaiadir ld tanaiyon müna- pekili; fakat geçmez : bun \arı yasak 
~ •ık arlı: rutJanmu. önce• etmekten murat bunlatm blb ve da-
cen ıöyliyeyim ki, taneiyonun yukar. (Sonu s. inci sayfada) 
da verdiğim rakamdan az veya fazla 
0ımasınm büyük bir ehemiyeti yok- ---------------

~:=::~~=:.;.~::~;;~ ~ 
Fabrikalar 

dir; yemeği biraz ço~ça kaçmnca, 
hızlıca yürüyünce tansı~n g~ne yilk. 
aelir, fakat bunların hıç bır zararı 
y Jctur Bir millet, milli müdafaa 4avuı· 0 

T • iyon bilhassa kalb ve böbrek ._6ikl!!>'!-: _ -refini karuınak 
ans . ş· 1 k m, ı- ....- ·- .,.... d 

hastalıklarında yüksektır. ıtma? ı , için ele alD'. Ama yalnız karada, e-
ıeker hastalığı da çok defab!andsıyh~n Dizde ve havada değil. Ekonomi v~ 

.. r · i ile beraber olur; ır e ıç fİnalUl'da da milli bankalan yanı 
y~ksek ıg an ileri gelme olmadığı milli bir kredi aiatemi, milli münakalit 
bır hastalıkt "'ksek tansiyon- ·11· 
halde kendi başına yu . vaııtatan ileri bir ziraati ve mı 1 

E • hypertensıon denen b;.. endÜ.triai olmıyan bir millet, 
lar vardır. s~sı 1 ·statistikleri- .. b"lh 
bu çeşit, amerıkalı arın 1 barb Hmanlarmda değilt ı aaaa 

· "dir bant günle~de altta kalmak .. te~li-
ne göre, ırsı . . başlangıcında sessiz kelerine maruzdur. Genç Turkıye 

Hypertensıon. ··ktıek olan uk ·ı dd" 
ve sinsidir, tansıyonu yutansiyonu~ cumhuri;yeti, imparatorl ı e ma ı 
önce bir şey duymaz, ve k .. lçtil· ve manevi talikım yaparken daha, 
nun yüksek .olduğunu anc:an obiraz bu eaaalı kanaate vaımıt bulunu
rünce öğrenır. Fakat ar: dini his- yordu. • 
zaman geçtikten so.n~a 

1
eamn akla ne- Türkiye bu gün bilhasaa ekonomı 

d zor ve finan.' bakımından, istiklaline settirir, biraz ~en. ını da albümin d d A 
fes darlığı gelır, ıdrarın • tarı baş malik memleketler ara•m a ır. ç· 
çıkar, gözü bozulur, .başagrı ı' o. tığı her bir fabrika, bu aahada, •tın 
do··nmeleri türlü türlü kanama a~. ld • bir zırhlı yahud kadrolarına 

' b""b klerı ış- a ıgı · b" k • "cüzütam" 
lur ; nihayet kalbi veya 0 r~ .. nün ilive eylecfiğı d"ır aa en 
liyemez hale gelir; yahut ~~ ~de _ kadar mühim ır. 
birinde hekimlerin hat akcıger al k Donanmamızın yeni zırhlıl~ı 
ması dedikleri çok tehlikeli hast 1 

•• d .. ğümüz y~hud bayram gun e-
ortaya çıkıverir. 1:.ı: pnlı ordumuzun geçidini aey-

Bir de paroxistique denen hyper- r .• . "z zaman naaıl memnun olu
tenaion vardır ki ya tansiyonu norm~l rettıgımı illi endüatri kadromuza 

Olanlarda. yahut ki temelinden tana~- yorsak, mhud iki yahud üç fabrika-
ak t eni bir ya ' d i yanu yüksek olanlarda vakit v ı Y daha katıldığını duy u umuz 

tansiyon mutattan daha yukarıya fır· nm .. 1 coflD&1ı ve memnun 
zaman da oy e tar. 

Tansiyonu zaten yüksek olanlarda olmalıyız.ciünkü Uhu'da, açılan iki 

kendini fazla yormak, aşırı yemek Yalnız b :-: .. yanmda ku-
k . f brik• ha eraa- . -mek, 0·· fkelenmek vo kederlenme yenı a . f. b....:ı.anm baberı-y... dört yenı :a r-

xistique yükselmelere sebeb o- rulacak b"l.ı!.. Ve bunların her 
paro ··k l" 1 k • k k ka 1 u.u· d 
1 . bu muvakkat yu se ış er ço za- nı o uma "" izahat var ır: 
ur, b k · · · 1 biri hakkında a,,-- •--"tad-· kaç man zararsız ve ça u ~ekçıckı tıse ~r f L-=1.- kaça çıaıu-- - , .. 

da hele zaten yu se ansı- Her aun- k6:..• ne kadar do-
de hazan ı.. .. a .. ~ ba yurdd 1•1 verece ..... ' 1 lanlarda zorlu ~grısı, ş- af& dahilinde kalmaıma 
yon u ~ k çok burun kanamaı11, ve vizin ıneınlek: . • . ne kadar bam 
dönmesı, pe bat akciğer ödeması, ve hizmet . edec : kette iflenmeaine 
en fenası, ·b· tehlikelere mey- maddenın me e !.L.ette birci-
be in kanaınası gı ı . ed ktir· nen...., . 

Y .
1
. hızmet ece . 'h cınh»n gen)fle-

dan verebı ır. h 1 bö"b. cak ve ıt a k 
"kdarda su içilirse, e e ro yapa . te hizmet edece • 

Çok mı . r ve daınarlar aı- meaine ne: kumak kadar ca-
rekler iyi işleın~Y; ip daralamıyoraa tir? Bura. • .~~~ İf ancak maari· 
rasına göre genış be! yükselebilir. zib ve aevın~~ı bl ..::..: .. İll ilerledi-

b· rden ıre fİ1Dİzin ve u-te e.-... . . 
tanaiyon 1 

• onlular bir de- w. • ·m müdafaa kuvvetlennıı • 
Bundan dolayı tansıy ·çınemelidirler. !:' .::t::.U bildiren haberlerin ta-
fada çok mikd~rda 5~ü~ünü bıraktır- kibi olabilir. Ki, bu huauıta da,.'~' 

Tansiyonlu ara Alışmarnış ol.an edb" 
1
• ve bafancı türk devletı, bı~-

mak anane olmuştur. . onu yiık- t ır 1 • A !!-1. d vn· 
tansıy 1 bu büyu""k devrm tabın~ e 

tütünle zehirlenirse .. -·. d belki, hv. - ere, b t l t ı - e • • n1an olduğuaıuzu • ır • • 
1elir; tütiln tiryak.ı. ıg.ı fa.kat mutlak w.m mi& ı...a.-d 

b 1 maktan geri kalmama-• ır. pertenaion yapa 1 ır' siyonunu 
ve muhakkak değil; ben tan 

' 

Komisyonda Belçika, İngiltere, Fransa, 
... 

İsveç ve Türkiye murahhasları var 

S11im nizamnamesinde 
lüzumlu ·tadilat yapllacak 

Komisyon 23 şubatta toplanıyor 

B. Delbos 
Martta Ankarayı 

geliyor 
Cenevre, 31 (A.A.) - Anadolu a

jansının buıı.u-.i muhabiri bildiriyor : 
Konsey bugün öğleden sonra top. 

lanarak Hatay meselesini müzakere 
etti. Konseyde Tür~iyeyi delegemiz 
B. Necmeddin Sadak temsil etti. 

Bu meselenin raportörü olan İs
veç delegesi B. Unden, son günlerde 
cereyan eden hususi temasların neti-

Cenevretle verilen bir ziya/ette B. Etlen doktor Artula görüfürken (Sonu 8 inci sayfada) 

ispanyada 

Asiler bir 
kabine 

kuruyorlar ! 
Saint-Sebastien, 31 (A.A.) - İyi 

haber alan mahfillerden bildirildiğine 
göre, Salamanka hükümeti kabinesi 
yakında teşekkül edecektir. 

Daha resmen teyid olunmamakla 
beraber, kabinenin aşağıdaki zevattan: 
terekküp edeceği kuvvetle sanılmak• 
tadır: 

Başvekil: General Franko, 
Hariciye: 'General Jordana, 
Maarif : Sainz-Rodriguez 
Adliye: Kont Rodezno, 
Umumi emniyet: General Anido 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Türk-Afgan 
onla$ma~ı 

uzatıldı 
Türkiye ve Efgan devletleri ........., 

da 25 mayıa 1928 tarihinde akdedilmit 
olan muhadenet ve qbirliği muahede
namesi 10 aene müddetle uzatıbmtbr• 
Bu huıuata tafıilit ikinci sayfamızd.o 
dır. 

CJIJllJS es os a os a a a a s ar«111 

Altın aatacaklann 
dikkat 
mühim 

edecekleri 
bir nokta 

f Merinos fabrikamız açılırken l 
Bir takım eşhaeın halkın saffetin

den istifade etmek ve bazı telkinler 
yapmak ve kendilerini aldatınak au
retile ellerinde bulunan altınları, öte
de beride, gizli olarak, değer pahasın
dan noksan fiatlarla satın almakta ol
duklarını haber almış bulunuyoruz. 

Elvce de haber verdiğimiz gibi al
tın alım ve satımı Ziraat, İş, Emlilı:, 
Türk ticaret ve Osmanlı bankaların
ca yapılmaktadır. Binaenaleyh altın 
satmak lüzum ve ihtiyacını hisseden 
halkımızın, altınlarını değer fiatlariy
le bu bankalara satmaları ve şunun bu
nun telkinlerine kapılmamaları men
faatleri icabındandır. Bu hususta hal
kımızı tenvir etmeyi bir borç biliyo
ruz. 

Asılsız haberler 
15 tubat 1937 tarihli G. 1. R. (Genel 

ithalit rejimi) karamamesile, millt 
korunma komisyonu adı altında bir 
komisyon kurulmuştu Bu komisyo
nun vazifesi, G.1.R. kararnamesinin 
befinci maddesinde kaydedildiği gibi, 
türk mahsul ve mamullerinin himaye
si ve teşviki bakımından gümrük re
simlerinde yapılması alikalılarca fay
dalı görülen zam veya tenzillerle mem 
leketimizdeki yabancı tirketlerin te
mettularını memleketlerine nakıl için 
yapmak istedikleri satın almaları tet
kik idi. 

Kararnameye göre, Ekonomi baltan
bğı müsteşarı B. Faik Kurdoğlunun 
reisliği altında alakalı bakanlıklar 
milmeasillerinden mürekkep olarak 
toplanmakta bulunan bu komisyonun 
çalı,aıası hakkında bazı İstanbul ga
zetelerinde hakikate uymayan asılsız 
haberler çıkmıştır. Velciletçe, teker 
ve kömür fiatlarmı dütUrmek için ye
ni bir komisyon kurulmamı9tır ve bu 

baberleı: uılıızdır. 

.. 

Bursa Merino• labrikaının umumi bir görünüf,Ü 

Bursa bayram yapıyor 

Büyük Şefin Bursaya 
şeref vermeleri muhtemel 

lstanbul, 31 (Telefonla) - Hususi surette haber aldığıma gö
re, Cumhur Reisimiz Atatürk yarın öğleden ıonra Buraa'yı teref • 
lendirmeleri, Merinos fabrikasının açılıtma 19ref vermeleri muh
temeldir. 

B. Kesebir Yalova' da aimizin iki seneden beri huretini çe -
Yalova, 31 (Telefonla) _ Ik- ken bursalılar bayram yapıyorlar. 

tısad Vekili 8. Şakir Keıebir bu
gün Y alovaya geldi. Batbakan 
Celil Bayar ve bakanlanmız ya
rın Atatürk'ün refakatlerinde o
larak Bursa'ya gideceklerdir. 
Batbakanm ve B. Keaebir'in fU
batın betinde Ankaraya dönme
leri muhtemeldir. 

Bursa' da bayram 
Bursa, 31 (Telefonla) - Milli tef 

Atatürk'ün Bursa'yı tereflendirecek
leri haberi, şehre çok kısa bir zaman -
da yayıldı. Halk, ulu önderi kartıla
maya hazırlanmaktadır. Cumhuı- rei· 

Merinoı fabrikası hazır 

Merinos fabrikası, 31 (Telefonla) 
Merinos fabrikamız açı§ törenine ha
zır bir vaziyettedir. Fabrikanın içi ve 
dıtı donanmııtır. Bunanın en güzel 
bir yerinde kurulan fabrika, gece ıtık
lı halile göz alan bir manzara arzedi -
yor. 

Fabrikanın mamulleri piyasada bü
yük bir rağbet ve alaka görmüttür. 
Talebin fazla olması doliyııile, fabri • 
kanın yakın bir zamanda geniıletilme
ıine lüzum haaıl olacağı anlatılmakta
dır. 

ı~ 
Yar11 

Silahlanma yarışı olanca hızı ile ar
tıyıor: Amerikalrlar. sadece yeni harb 
gemileri için, bir buçuk milyar türle 
lirası tahsisat verdiler. 

Endüstri bacası tüten memleketle· 
rin hepsinde, on binlerce tezgah, mil
yonlarca amele ve milyarlarca serma
ye, s i l a h i s t i h s a l i için ça
lışıyor. Seri ve sürü halinde gemiler. 
tayyareler. tanklar, toplar, her türlü 
ölüm cihazları: Sanki yirminci asır 
insanlığı ahret seferine hazırlanıyor! 

Bir taraftan da iş hacmi alabildiği
ne artmaktadır. Yakında işsiz yerine. 
işçi kıtlığından bile bahsedilmeğe baş
landığını görebiliriz. Fakat, hazneler 
"elaman", yahud, milletler "ne olursa 
olsun" diyerek bu hız duruverirse? 

Acaba endüstri memleketleri, böyle 
bir buhran tehlikesinden kurtulmak i
çin h a r b , çaresine mi sığınacak
lar, dersiniz? Acaba gittikçe garabet· 
/eşen harb sebeblerine bir tane daha 
zammolduğunu görecek miyiz: "Ne 
yapalım? Birikmiş olanr sarf et -
mek, ve tezgahları durdurmamak 1'· 
zımdı!" • Fatay 



.. 

.. --
-ıı-- -

_, ....••..................•••.••..••••••••••..•....•....................•.....• __ . . 
~ Do ş o NÜ ş LE R E . . 
~ •...........................................................................• ,: 

Sesimiz 
Radyonuzun düğmesini çeviriniz: Kırım size bir lzmir zeybeğiyle, 

Kudüs bahriye çifte tellisi ile, Tiflis Bir İstanbul türküsü ile ses vere
cektir. Mısırda konuşan nağmeye aşina çıkacaksınız,. Sofya, Belgrad 
veya Bükreşin, halk haval~rı diye takdim ettikleri parçalarda Anadolu
nun temiz ve velud bağrından kopmuş sesi tanıyacaksınız. Selanik 
veya Atinadan bahse bile hacet görmüyorum, esasen orada sizi bir ls
tanbul manzarası karşılar. 

Türk sesi, asırlardanberi, radyo dalgaları gibi, anavatanm defalarca 
misli uzun bir mihver üzerinde, türlü ırk ve milletten insanların üzerin
de yaşadığı ülkeleri devrediyor. 

Size kendi öz sesinizle ses veren yabancı ülkeleri dinlemenin zevki
ne doyulur mu~ 

Ancak dikkat ediniz, özünü türkün vermiş olduğu nağmeler, ya
bancı ülkelerde, bizden daha fazla tekamül ettirilmiş, modern tekniğe 
intibak ettirilmiştir. Talebesinden geri kalmanİn, bir hoca için, nasıl bir 
eza teşkil edeceğini tasavvur edersiniz. 

Fakat hayır, böyle bir teslimiyet ve t~vekküle asla razı olmıyacağız. 
Yakın mazinin akamete uğratıcı ve tereddi ettirici şartlarının üzerimiz
de hala tesirlerini devam ettirebileceğine inanmıyoruz, inanmamalıyız. 

Dün, türk sesini, anayurddan günlerce ve haftalarca uzak mesafe
lere taşımış olan yaratıcı ruha, bu günün sanatkarları tevarüs etmemiş 
olamazlar. 

Gerçi, üzerinde yürümek için seçtiğimiz yeni sanat yolu daha güç, 
daha çetin ve yorucudur. Bu yolun çok acemisi olduğumuz da muhak
kaktır. Fakat böyle sebeblerin, türkün sarsılmaz azmi karşısında ne kıy
meti • olabilir? 

Dün, seslerini bütün şark alemine işittirmiş olan yaratıcı soyun sa
natkar çocukları, yann, aynı sesi, yeni ve modern kalıbı içinde, bütün 
garp alemine duyurmasını ve sevdirmesini bileceklerdir. 

Onlardan ümidimizi kesmiyor ve, türkün, musiki sahasındaki inkar 
edilmez kudretinin büyüklüğünü bir kere daha dünyaya ispat etmeleri
ni, genç kompozitörlerimizden bekliyoru%. - YAŞAR NABi 

Vilayet umumi 
meclisi toplandı 

Vilayet umumi meclisi dün saat 17 
de B. Ziya Sadalın başkanlığında ü
çüncü toplantısını yaptı. 

İkinci toplantının hulasası kabul e
dildi. 

Emniyet abidesi müteahhidinden 
kesilen vergiler hakkında hususi ida
re miHiürlüğünden gelen yazı büdcc 
encümenine, Nallıhan Gerede nahiye
si ihtiyaç raporu hakkında hususi ida
re müdürüniin vazısı büdce encümeni
ne; 

Kalecik, Nallıhan, S. Koçhisar ka
a:aları Ziraat ihtiyaç raporu hakkında 
Ziraat müdürlüğünün yamı zıraat 
encümenine; Ayaş kazası kültür 
ihtiyaç raporu hakkında kültür 
direktörlüğünün yazısı Maarif en
cümenine, Nallıhan kültür ihtiyaç 
raporu hakkında Kültür direktörünün 
yazısı gene Maarif encümenine, Nal
lıhan kazası sıhat ihtiyaç raporu hak
kında sıhat müdürlüğü yazısı büdce 
encümenine, Kalecik kazası sıhat ihti
yacından bilhassa kinin ihtiyacı hak
kındaki sıhat müdürlüğü yazısı gene 
bUdce encümenine; ilk okul öğret
menlerinin 932 yılından bakiye kalan 
mesken bedelleri hakkında kUltUr di-
rektörünün yazısı gene büdce 
ıneine havale olunmuşlardır. 

lsviçre ticaret 

encü-

heyeti geldi 

Türk-Afgan 
anlaşması 
uzatıldı 

Ankara, 31 (A.A.) - Türkiye ve 
Afganistan devletleri arasında 25 ma
yıs 928 tarihinde aktedilmiş olan mu
hadenet ve işbirliği muahedenamesi
n in merbutlariyle birlikte daha on se
ne müddetle temdidine dair protokol. 

Rir t;ır~ft;ın Türkive Cumhuriyeti 
hükümeti namına Hariciye V,f'kili ve 
İzmir saylavı ekselans Dr. Tevfik 
Rü tü Aras ve 
Diğer taraftml Afg:n'fisfan li1ikilme

ti namına Ankara büyük elçisi ekse
lans Sultan Ahmed, 

İki memleket arasında teyemmünen 
mevcud dostluk ve kardeşlik bağlarını 
bir kere daha tebarüz ettirmek arzusile 
mütehassis olarak aşağıdaki maddeler 
üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Türkiye ve Afganistan devletleri 
arasında Ankarada 25 mayıs 1928 ta
rihinde aktedilmif olan muhadenet ve 
teşriki mesai muahedenamesi ve mer -
butu iki protokol, hitamı tarihinden 
itibaren on sene müddetle temdid edil
miştir. 

İşbu protokol tasdik edilecek ve 
tasdik keyfiyeti diğer tarafa nota ile 
tebliğ edilecektir. Son notanın tevdii 
tarihinden on beş giln sonra meriyete 
girecektir. 

Ankarada, bin dokuz yüz otuz yedi 

r ................................................ ~ 

IDem!ryo~larj 
ı gehrımız 

artıyor 

Finans tayin 
terfileri 

ve 

Kocaeli eski muhasebe müdürü 
BB. Ahmed milli seferberlik şubesi 
memurluğuna, milli müdafaa muha
sebe memuru Haydar terfian gümrük 
ve İnhisarlar muhasebesi tetkik me
murluğuna, Srhiye muhasebesi me
muru Asını ve nafıa inşaat muhasebe. 
si memuru Cevdet terfian aynı me
murluklara, Konya idare heyeti kati
bi Faika gümrük muhasebesi memur. 
luğuna, açıktan Saim D. D. Y. Sirke
ci mesul muhasibliğine, keskin mal-

Demiryollarımızda gelir 
ve yolcu sayııı devamlı ola
rak artmaktadır. Bu artıtın 
1936 ve 1937 senelerinin i
kinci teşrin ayları için yapıl
mıf olan mukayeaesine göre, 
bir yıl evveline göre 1937 -
nin bu ayı içinde yolcu sa
yısındaki artma nisbeti tak
riben 4.61 ve gelirdeki faz
lalık ise munzam ücretler 
hesaba katılmadıiı takdirde 
3.77, katıldığı takdirde 4.97 
dir. 

i müdürü Salın Gerede malmüdürlüğü
t ne, Ayaş malmüdürü Haydar Keskin 

İ
İ malmüdürlüğüne, Maraş eski varidat 

müdürü H'.useyin terfian Ilgın mal
müdürlüğüne, Tavşanlı malmüdürü 
Necmettin Serik malmlidürlüğüne, 
askeri fabrikalar muhasebe müdürü 

Artış hemen hemen bütün 
kısımlar üzerindedir. Bu a
rada umumi tarife ve mınta
ka tarifelerinde, gidiş - dö
nüş biletlerde, halk ticaret 

i biletlerinde, talebe çocuk ve 
İ diğer tenzilli biletlerde, as-
! keri biletlerde, Samsun - i 
i Carşamba; Mudanya - Bur- ı· 

l 
sa; Erzurum - hudud hattın
dadır. 

1936 ikinci teşrininde dev- I 
let demiryolları idaresine j 

l 677.747 lira temin eden 
I.015.634 yolcuya mukabil, 
1937 nin aynı ayında demir
yollarımızda 1.062.442 yol
cu gelip gitmiş ve idare 
711.450 liralık bir gelir sağ-
lamıştır. • 

\.... .............................................. .-! 

Halkevi komite azôhğı 
. . 

seçımı 

Halkevi Başkanlığından: 
İki yıllık intihab müddetleri hitam 

bulmakta olan halkevi komite üyeleri 
intihabları aşağıda yazılı günlerde 
yapılacaktır. Her şubeye mensub üye 
arkadaşlarının şubelerinin intibah 
günlerinde saat 18 de halkevinde bu
lunmaları rica olunur. 

1 • Şubat : salı köycülük ve ar 
.... 9uuaı. "'-·., -ı..n -::.-.-.. ;.- ve ki

tabsaray 
3- Şubat: perşembe sosyal yardım 

ve halk dershaneleri, 
4- Şubat: cuma, dil, tarih ve edebi

yat 
5- Şubat: cumartesi, müze 
6- Şubat: pazartesi, "Spor. 

lzmirde bir sahtekarhk 
İzmir, 31 (Telefonla) - Sekiz sene 

önce İzmirde komüsyonculuk yapan 
Cemal 75 kuruşluk gümrük ardiye 
makbuzunu tahrif edip bir müessese
den gümrüğe yatırılmış gibi yösterip 
1850 lira almıştır. Gümrükte suç orta
ğı olup olmadığı araştırılıyor. 

senesi ilk kanununun otuz birinci gü • 
nU iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Turhan aynı unvanla Bingöl defter
darlığını ifaya, İstanbul varidat kon
trol memuru Burhanettin terfian İs. 
tanbul varidat komisyonu memurlu
ğuna, varidat umum müdürlüğü ikin-
ci mümeyyizi Tevfik terfian birinci 
mümeyyizliğe, varidat umum müdür. 
lüğli memuru İbrahiın terfian aynı 
memurluğa, Bakırköy hastahanesi 
daktilosu Saffet varidat umum mü-
dürlüğü daktiloluğuna, İstanbul vari
dat kontrol memurlarından Şerafettin 
Edirne, Reşad Bursa varidat kontrol 
memurluklarına, Eminönü tahakkuk 
memuru Nuri Antalya varidat mü
dürlüğüne, Mercan tahakkuk memu
ru Mahmud Edirne tahakkuk şefliği
ne, Kasımpaşa tahakkuk memuru 
Mahmud Edirne tahakkuk şefliğine, 

Yozgad lisesi mezunu Ziya bir sayı
lı kazanç temyiz komisyonu katibli. 
ğine, Haydarpaşa lisesi mezunu Ali 
varidat umum müdürlüğü memur 
namzedliğine, Amasya tahsilat şefi 
Vecihi Kırklareli tahsilat şefliğine, 

Beypazarı hususi muhasebe memuru 
Orhan terfian Sıvas tahsilat şefliği
ne, Bünyan eski tahsil müfettiş nam-

zedi Mustafa Amasya tahsiHit şefliği
ne, Ankara tahsilat müdürü Müey-
yed terfian İzmir tahsilat şefliğine. 
İzmir tahsilfit müdürü Kadri Anka
ra tahsilat müdürlüğüne, Malatya hu
susi idare tahsil müfetti9i Hamdi Di
yarbakır tab,sil şefliğine, Sıvas tahsi-
lit şefi Ahmed Kastamonu tahsilat 
şefliğine, İstanbul tahsil kontrol me
muru Tevfik tarfıan İstanbul tahsil 
kontrol memurluğuna, zat işleri mü. 
dürlU il memuru Halid terfian ayrıt 
.,_::.:1 .ıJ.."... ~-......... ısnt~ 
borçlar daktilosu Melft.hat levazım 

müdürlüğü daktiloluğuna tayin edil
mişlerdir. 

Dükkandan içeri giren 
otomobil 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Şoför 
Hamdinin kullandığı otomobil Fın

dıklıdan geçerken çocuğa çarpmamak 
için manevra yapmış, kepenklerini kı
rarak bir dükkandan içeri girmiştir. 

Otomobil kırılmıştır. 

Bir yunan motörü fırtınaya 
tutuldu 

İzmir, 31 (Telefonla) - 12 numara
lı yunan gümrük motörü Midilliden 
Sakıza giderken fırtınadan Saib iske -
lesine sığınmaya mecbur kaldı. 

Şarkılarda telif hakkı nedir? 

ir bestekarın bir gazino 
aleyhine açtığı dava 

temyizde tetkik ediliyor 
lstanbulda, bilhassa musiki ile alakalı olanları çok yakından 

ilgilendiren bir davıinm kati kararını, temyiz bugünlerde tetkik 
edecek ve kati bir neticey bağlayacaktır. · 

Belki hatırlarsınız: Bestekar Sadeddin Kaynak, kendi eserlt!> 
rini telif hakkı vermeksizin ve bir ticaret mataı olarak gazinola
rında okuttuklarından dolayı lstanbuldaki çağlayan gazinosu 
sahihlerini dava etmişti. 

Bestekar, 322 tarihli telif hak- mesı ıçın iki çare vardır: bunlardan 
kı kanununun birinci, ikinci ve· birincisi gramofon plakçılığının dev
üçüncü maddelerindeki "her ne- letleştirilmesi veyahud plaka geçecek 
vi mahsulatı fikriye üzerinde sa- e~erlerin h~r 9eyden ö?c.e aal~hi!etli 
hibinin temellük h kk t _ hır akademıden gcçmesıdır. !kıncı ted 

k dl da mm kankrn birde telif kanununun bütün medeni 
ması ~rhı kakrınt al.f ayanara b• ha- memleketlerde olduğu gibi geniı öl .. 
nunun, a ı e ı 'mevzuu a s- "d t tb'k d"l ·d· 

l 
. . . . çu e a ı e ı mesı ır. 

o an ~s?rlerı, bılhassa musıkı e- Milli musikinin doğuşu için, sanat-
serlerını tabetmek, netretmek kar, şüphesiz ki büyük bir enerji sa~ 
ve mevkii ticarete koymak,, hü- fedecektir. Sanatkar; üzerinde büyük 
kümlerinde telif hakkı tanınma- emekler harcıyacağı eserinin üzerinde 
sındn, "mevkii ticarete., koymak daimi bir tasarruf hakkının devam et• 
knydmın onun tab ve neıir sure- tiğini bilmelidir ki emeğini seve sevo 
tiyle olduğu kadar, umumi yer- ve kıskanmadan harcasın .. Bugün; ki· 
lerde okunması da olacağım id- tab kadar, gazete kadar mühim bir tel· 
dia etmi.,ti. kin vasıtası ve muhakkak ki onlardan 

İstanb ili' hk 
1 

• ..:ı. .. •• 
1 

daha çok yaygın olan plakçılık i,ti ü-
ı ma eme erınuo; goru en · d h · ·· · 

davanın, reddine karar verilmiş ve B. zerınk.el'" assatı~et g0&t~rm.~ız aakanı: 
Sadettin Kaynan mahkeme kararını rım . ı . uzum u ur ve u lfın v tı 
temyiz etmişti. ~elm;ştı.r .. Bebn! saykısı altını~ ~aran 

Ş . d" hAd· . . . este erımın ır ço larında oz turkço 
ım 1 a ıse temyızde tetkık edıl- ı kelimeler kullandım ve bunlar hiç ya-

mektedır ve B. Sadettin Kanyak neti- d d •.::: d. b" .. ·k· . .. • ırganma ı. ylm ı, utun musı ı o-
ceyı. almak uzere Ankaraya gelmiştir. serlerimizde şarkılarımızda, türküle· 

Bızde; yazıda, kitabda, hulasa fikir · · d ·11'· ·· • • · · • h .. 
h 1 

• . •. . rımız e mı ı muzıgın rengını ve u-
ma su! erı uzerınde telif hakkına ria- · t ' · bel" t k fl b 1 d . . . . vıye ını ır ece vası ar u un ur• 
yet edılmesı meselcsının ne kadar mil- sak fena mı olur? Fakat sanatkar, bu-
nakaşa mevzuu olduğu malCımdur. · · ·· h · k " k • ak . . . nun ıçın şup esız ı ço ugraşac • 

B. Sadettın Knynak dıyor kı : tır. Her şeyden evel ona, alın terinin 
. "- ~ugun Mu.siki M~all~m mckte- ve tekniğinin hiç bir zaman sömürül

bın.e gıttım. Oraoa kendılerıyle temas miyec.cgıni temin etmek lazımdır. 
ettıgım ve Avrupada bulunmuş, orada • . A • • 

ihtısas yapmıı; oJan kompozitörlerimi- Kıtab - plak mısalı: , 
zin hepsinin söylediklerine göre, en . Şimdi neşredilmiş bir kitabdan 
·küçük bir musıki eserinin de telif parçalar alarak tefrika eden bir gaze
hakkı, devletin koymuş olduğu kayıt- te sahibini düşününüz. Burada telif 
larla mahfuzdur. hakkı ckrhal hatıra gelir. Bir gazet~ 

Size bir misal vereyim: Almanyada sahibi çıkmıJ bir kitapdan, müe1Jifl. 
l Ak ,,,•n """"' " ... ,...r ... t .. -•! e - --·· .t'Q..l~cl1ar a· p a kumnanv~l:ır• ........ ; ...... ı~--- . 

ııt hakkı vermeden alan radyoyu da- lırsa, bu hareketini kolay kolay mazur 
va etmişlerdir. Mahkeme; abonelerin- gösteremez. Kitab üzerinde tanınan 
den para alan radyonun plak şirketle- bu hakkın, pliik üzerinde de tanınmış 
r"ne telif hakkı vermelerine karar ver- olm8sını gönül, ne kadar arzu ediyor. 
mıştır. Çünkü radyo, neşriyatı arasın- Bu hak tanınışı, musikimizin daha 
da bu plakları da çalarak abonelerin· dikka~li ve itinalı olmasıru temin ede .. 
d<-n para toplamaktadır. cektir. 
Bir bardak suda fırtına : Bunun için fahsen bir tctebblis yap-

tım. Bütün bestekarlar bir araya top· 
"Sonra bir mesele daha var: şimdi 

biz bestekarlar ,eserlerimizi ancak bir 
plakın çerçevesi içine sıkıştırmak mec 
buriyetindeyiz. Yani bir bardak suyun 
içinde fırtınalar koparmaya mecbu
ruz: Evvela, mücerred bir sanatkar o
larak anlatmak istediğiniz şeyleri söy
liyeceksiniz, sonra plak şirketlerini 

memnun edeceksiniz. Sonra halkı 

memnun edeceksiniz, bütün bu işlerin 
hepsi, plakın o mahdud daireleri ara
sına sıkışmış olacak ..• 

Milli nıiiziğc lıizmet: 
Benim kanaatiın şudur: Köye kadar 

giren ve en geniş bir telkin vasıtası o
lan plfikın milli müzik emrinde olabil-

!anarak bu hakkımızı müdafaa etmek 
ve bizim eserlerimiz vasıtasiyle para 
kazananlarla anlaşmak imkanlarını a
radım. Çünkü bu iş, ancak bir kül ha
linde halledilebilir. Halkın, müziği 
dinlemek ihtiyaç ve arzusuna dayana
rak kurulmuş olan ve bu sayede geçi· 
nen müesseselerin bize muayyen bir 
mikdar para vermeleri, hem bizim 
hakkımızı korumuş, hem de bizi daha 
verimli ve kaliteli çalı~tırmaya sev· 
ketmiş olacaktır. 

Bir meseleden daha bahsedeyim: 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İsviçre 
iktisad nezareti müdürlerinden Dr. 
Albini'nin reisliğinde beş kitilik bir 
ticaret heyeti bu gün geldi ve Ankara
ya hareket etti. B. Albini, gazetecilere 
şunları söyledi : 
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Bir büyük mevzu üzerinde çalışan bir 
muharriri, bir müellifi eserinin çoklu· 
ğu veya azlığı üzerinde tahdit edebilir 
misiniz? Hayır değil mi? Fakat bir 
bestekar, ancak bir plakın alabileceği 
mikdar üzerinde çalışabilir. Fakat me
sela, sizin mevzuunuz geniş bir milli 
mesele olabilir, bir halk destanı olabi· 
lir, bir büyük his problemi olabilir. 
Bunların hiçbirini bahis mevzuu et• 
meye hakkınız yoktur. Ne olursa ol
sun, bir plak içine sıkıştırmak zorun
dasınız. 

"- İki hükümet arasında yapılmış 
olan anlaşma martta bitmiş olacaktır. 
Biz yeni anlaşmanın gene klering sis
temi üzerinde fakat biraz daha şümul
lii olması için görüşeceğiz. Federal 
konsey iki hükümet arasındaki ticaret 
işlerini arttırmak arzusundadır. Bu 
itibarla bu anlaşmada umumi hüküm
ler arasına bazı yeni esaslar konulma
sı ve takas şeklinden de faydalanılma
sı batıra gelebilir. Ankarada kolaylık
lar göreceğimizi ümid ediyoruz.,, 

Belediye meclisi 
toplantısı 

Ankara belediye meclisi bugün aaat 
17 de belediye salonunda toplanarak 
çalışmalarına başlayacaktır. Bu top
lantıda encUmen seçimleri yapılacak
tır. 

Küçük iç Haberler 

X lıtanbul, 31 - Devlet hava yolla
rı Y edikule telsiz istasyonu yarın tes -
lim alınacaktır. 

X lıtanbul, 31 - Süt meselesi için 
belediyece yapılan tetkikler raporu, bu
gün V ekfilete gönderildi. 

X lıtanbul, 31 - Şehir meclisi ya· 
nn şubat toplantılarına başlıyacaktır. 

X İstanbul, 31 - Arab camiinde o
turan Hüseyin isminde birisi balıktan 
zehirlenmiş, hastahanede ölmüştür. 

Kırk altı türlü reçel 
Kız enstitüsünde okuyan bir ta

lebenin kaç türlü reçel yaptığım es
kiden bilmiyor idiseniz bile dünkii 
Ulus'u okuduktan sonra öğrenmi§· 
sinizdir: Tam kırk altı türlü . 

rEJinden her türlü ev işleri, ye· 
mekler ve tatlılar gelen ve yeni ye
ti§en ''taze,, /erin hiç bir şeyi bece· 
renıediklerini sık sık söyliyen yaşlı 
bir bayana dünkü Ulus'un verdiği 
bu haberi okudum ve : 

, - Bakın, ne kadar yanılıyormuş
sunuz, dedim. Siz, belki de kırk altı 
türlü reçelin adını bile sayamazsı

nız 

Yaşlı bir kadına böyle bir söz 
söylenmesini, belki de, doğru bul· 
muyorsunuz. Fakat yeniyi eskiye 
karşı müdafaa ederken biraz çetin 
olmak hakkımızdır. 

Bu söz karşısında yaşlı kadın, 
biraz bozuldu; biraz durakladı ve 
sonra verecek bir cevab bulduğuna 
sevinerek dedi ki : 

- Peki ama, onlar bozulmuş, kö
pürmüş reçelleri tazelemesini bece
rebilirler mi ? 

Görüyorsunuz ya eski şairin yeni 
şairi, eski ressamın yeni ressamı 
beğenmeyişi nevinden, eski bir re
çel mütehassısı da yenilerini ku
surlu göstermekten kendini alamı
yordu 

Ne diyeyim( Sustum. - T. 1. 

Kaynana! 

Kaynansını döven, üstelik nııan
lısrna da ağzını bozan bir delikan
lı evelki gün Ankara mahktmele-

rinden birisinde bir gün hapse 
mahkiım oldu. 

Şu hısım akraba arasında en ta
lisizi; ıübhesiz, kaynanadır. 

Damad, karısının annesine kar
tı aevgi besliyerek bütün gönlü
nü kendisine vermcyi§inden mi 
müteessir olur; yoksa kaynana, 
ıimdiye kadar yalnız kendisini se
ven, kendisini dinliyen kızının ya
hud oğlunun artık, bir ele bağlan
masını mı kıskanır, ne olursa olur, 
bir takım ailelerde "kaynana,, nın 
adı kötüye çıkar. 

Bir çok ata &Özlerinde, bir çok 
hikayelerde "kaynana,, yı kari
katürize edilmiı bir halde görür
aünüz. 

Bir takım keriz havalarının güf
telerinde de kaynana hicvedilmit· 
tir : 

Oğlun beni seviyor 
Çatla, patla kaynana! 

Gibi. 
latanbulda eskiden Eyip'te bir 

takım ibtidai oyuncaklar yapılır
dı. Bunlardan bir tanesini sapın
dan tutup havada çevirirdiniz; baş 
ağrıtacak bir takırtı çıkarırdı. Bu· 
nun adı ''kaynana zırıltısı,, oldu
ğuna göre, eski zamanın küçük es
nafı da zavallı kaynanaya keser, 
rende ve destere ile düpnanlık 
etmekten geri kalmamıılardır. 

Halbuki, ben, kaynanayı hiç de 
antipatik bulmam ve bütün ev ka
dınlarını hatırladığım zaman aklı
ma ıu yanık halk beyti gelir : 

Diktiğim fidanı yel aldı, gitti; 
Kızımı bUyüttilm, el aldı gitti. 

Gene faşitct ,·ah udiler! 

''Fatist yahudiler,, hakkında 
dün yazdığım küçük bir fıkrayı o
kuyan bir dostum dedi ki : 

- Siyonİşt yahudilerden bir kı&
mı ingilizlere baıvurarak Filistin
de bir hükümet kurmağa uğra§ır
larken Lehiatanda teıekkül eden 
bir f aıist yahudi grup unun da aynı 
makaadla balyadan yardım isti
yeceklerini anlatarak bir fıkra 
yazımı, sonuna da ıu mısraı kat
mıısın : 

Baktın zam!ne uymadı, sen uy 
zamineyel 

Bana kalırsa mesele ıudur: Bir 
taraftan İngilizlere güvenenler: 

- Long live! (yaıa) 
Diye, faşist yahudiler de : 
- Viva! (yaıa) 
Diye bağıracaklar; 

- Kim yafa&ın ! diye soran o
lur&& İbranice : 

- Orası daha belli değil! Diye 
cevab vereceklerdir.,. 

.Şıl.· kclime.'ti ! 

Dün, ''snob,. kelimesinin nere
den çıktığını yazmııtım. Fransa
dan çıkmıı ve bütün dünyaya ya
yılmıı olan "tık,, keliıne&i de anob 
keliınesi gibi garib bir tekilde kul
lanılmağa baılanmııtır. 

Bundan 150 sene evel, meıhur 
fransız ressamı David'in, Andre 
Chicquc ismindeki istidadh talebe
si, on yedi yaıında ölmüı. Büyiik 
ressam, bu vakitsiz ölen talebesi
ni o kadar beğenirmit, ki ondan 
sonra rosiınde istidad gösterenle-
rin eserlerini : 
-Şık oldu 1 
Gösteremiyenleri de : 
- Şık olmadı! Diye ifadeye baş

lamıt. 

O gün bu gündür, bu kelime, 
hem fransızcada, hem de başka 
dillerde kullanılıp durmaktadır. 

Şık değil mi ? 

Ferdiyetçi bir tekerlek I 

Otomobii, otobüs, kamyon ka
zaları olagan feyler ••. Son günler
de latanbulda bir kamyonun te
kerleği, yerinden fırlayarak cad
deden geçen bir kadmcağıza çarp
mıf ve yaralamıf. 

Ferdiyetçiliğin yeni bir örneği. 
ihtimal ki bu tekerlek: 

- Dört tekerleğin bir arada he
men her gün yaptığı ıeyi ben tek 
baııma neden yapamryayun 7 Di
ye dütünmüı ve yapılacak i~. ''men
fi,. olduğu için muvaffak da ol
m~tur • 

Plak dinlenirken pek tatlıdır ama, 
:.ınu ha::ırlamaya ömürlerini vakfeden· 
lerin işte böy~e acılan var.,, 

Dün hava biraz ısmdi 

Dün şehrimizde hava öğleye kadar 
yağmurlu, öğleden sonra bulutlu ve 
rUzgarlı geçmiş, ısı gece sıfırın altın
da 4, gilndüz ise sıfırın üstünde 8 de· 
receye kadar yUkselmiştir. Dün yur· 
dun şark ve Karadeniz mıntakalarmda 
hava bulutlu, diğer bütün mıntakala
rında yağışlı geçmiştir. Yağışların ka
remetreye bıraktıkları su mikdarları 
Muğlada 50, Antalyada 46, Urf.ada 30, 
Adana ve İslahiyede 16, İsparta, İzmir 
ve Bodrumda 14, Diyarbakrda 11, di· 
ğer yerlerde 1-10 kilogram arasında

dır. 

Dün 9ark, cenup 9arkı ve orta Ana· 
dolunun §ark kısımları karla örtülü i
di. Karın toprak üzerindeki kalınlığı 
Erzurumda 31, Karsta 20, Vanda 19, 
Malatyada 12, Elazığda 11, Erzincan
da 9, Niğde Sıvaa ve Ulukıflada 8, Si
irdde 6, Kayseride S, Konyada 2 san
timetredir. 

Dün en dü§Uk ısı Erzurumda 8, 
Vanda 11, Karsta 15 derecedir. En 
yüksek ısı da Antalyada 17 derecedir. 
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DIŞ iCMAL 

Silôhh Amerika 
Amerika cumhur reisi RooaeYel~ 

hirkaç hafta önce 1938 senesi büdcea&· 
ili, Amerika mecllaine tevdi ~rken, 
ırıilli müdafaa için istenilen tab~aatı~ 
lrifi gelmiyeceğini, bazı devletlerin. sı· 
liıtiği ıitah yanıı kar1111nda ~ 
ilan da aitablaruu arttırmak nıecbunye • 
~ııde kalacağım, ve bunun i~ ~ ~ 
liıten fazla tahsisat iıtiyecegını bil. t 
lbiıti. Cumhur reisinin fazla tabaıaa 
'-kkında büyük alika ile beklenen ~u 
talebnameıi, birkaç gün evvel .. medi: 
•erilmiıtir. Roosevelt, önce, böyle r 
talebe bulunmaamı iatilzaın eden ae
iaebleri izah etmektedir ki bu, ~~ 
liyihaaının esbabı mucibeai telakki~ ... 
lebiiir. Amerika cumhur reisi, ~ 
hiç bir devrinde enternasyonal ~: 

L • Jınadı••-leuetlerin bu derece gergın ° beri 
IÖyledikten sonra birkaç ae~ 
devam eden ailib yanıının . bild"yı 
.L ·"uu" ır· 
- tedbir almaya icbar etbl .. bi 
lbekte ve milli müdafaannl her uç z• 
bteti için tahsisat iatemektedİr· ~~ae • 
•elt'in yalnız donanma için istedi~ tab· 
aiaat sekiz yüz milyon dolara balig ol • 
lbaktadır. Bu, Jngilterenin bet alb ay 
eTvel ailihlan için tabıia ettiği. rakamı 
Latırlatmaktadır. Filhakika lngiltere de 
tealihat için iki yüz milyon ~ u:; 
il tahsis etmiıti. Fakat lngiltere 
tahaisah birkaç sene içinde sarfe~· 
tir. Halbuki Amerika bir hamlede MI". 

etmeğe karar vennit bulunuyor. Bu pa• 

l'ayı sarfettikten sonra~~.:: 
lbaamın kuvveti yüzde yınDI Dl 

..-tacaktır. - dün 
Maliimdur ki Amerika buguA. • 

.. b··...::L "ki .ı __ ;.. devleönclen 
J anm en Uy ua ı ucı.- • ·ıaıı 
b" "di B"" ""k barba kadar deniz Si • ın r. uyu . I "ltere • 
lanm ihmal eden AaJerika, ngı • 
IÜn harb içinde keyfi hareket etıne•• 
.. .• .. d ha li ---· •örmüı ve barb-
J UZun en y -- • • kal 
tan sonra hiç bir donanmadan gen • 
lbamaya karar vermiıti. . • 

Harb biter bitmez Amenka, tanh. • 
te b. · ı· .. -ımedik ölçüde denız 

ır nua ı goru da 
İntaatı yapmaya bafladı. Bu sıralar 
A - ~ ik ' ·· ·· de 1 ngiltere vardı. "'iller a nın onun . . 
Bunun içindir ki anıerikalılar, ingıliz 
donanmaaım ölçü olarak aldılar. • 

Denizlerin hakimiyetine baıka bır 
devleti Trafalgar muharebesinden beri 

~;kar.~.;.~~ 
tını tanıdı. Bunun neticesindedir ki Va· 
tinston clenD .alhlarını tabdid konfe· 
....... toplandı .e Amerika ile lngilte • 
...,.tllhaia edilen bet nisbete karıı Ja· 
P•21C4':Jı*'• .............. .. 

1922 ............ 1938 ~ --
nuna kadar üç büyük deniz dnleti ara
sındaki kuvvet muvueneai, V qington 
muahedesine dayanmakta idi. 1936 se
nesinin sonunda Japonya kendisine tah
sis edilen niıbet ile iktifa etmiyerek 
serbest rekabete giriımekle beraber, 
Çin'e kart• tecavüz edinciye kadar A • 
merika harekete geçmedi. Uzak tarkta 
Japonyamn ve Akdenizcle de ltalymun 
ıneydan okuJUfU~ ~ıı önce l~te
l"e mukabele etti. Şımdı de Amerika ... 
kiz yüz milyon dolar tahsisat ayırmak. 
la Japonya'ya kartı mukabele etmekte-

dir. dan 
1 talya'nm ve Japonya'nm. mey 

okuyuılanna karı• lngilterel ~nl ve= 
ra da Amerikanın mukabe es•.Y e 
silahlan yantı bütün hararetayle ~ • 
lanuı bulunuyor. Acaba bu Y~ .;:. 
Öne g--~k. kim arkada kala 

-r-- ' • tli olan 
hİz siliblan yarıtmda ehenuye eknik 
iki faktör vardır: Para ve t 
Vasıta. 

DÜNYA H ·A·.e ER L - K ı 
" • 

ÇİNDE HARB ŞİDDETLENDİ 

Çinliler göğüs göğüse 
· bir harble iki 
şehri geri aldılar 

Hankov, 31 (A.A.~ - Çin tebliği: Tıi~~g • ~":hıien civanna 

00 mıı olan Çin ve Japon kuvvetlerı bu ıkı ıehn bırkaç defa alıp 
1 d'ı·kten sonra ıehir, nihayet çinlilerin elinde kalmıflır. Çin 
ver ' b d L" ·h ' · l b·· ku etleri Pengpu nun cenu un a ınvaı ovan ı Japon arm u· 
tün hücumlarına rağmen elden çıkarmamıılardır. 

Diğer taraftan Çin kuvve.tleri, 

Y t • . mansabında hava fılola· ang se nın 
d ardımı ile Vuhu ve Hsuan-

rının a Y k .. . e taarruzlarını te rar et • 
şen uzerın . d"" H • 1 d" Çin tayyarelerı un suan-
mış er ır. k . 

.. . bı"r hücum yapara Japon son uzerıne . .
1 

..... --ı. .. rdrman etınışler ve 
mevzı erını ouuıuu • 
bu mevkiin timalinde nehrı g~eğe 

bb.. eden japon kuvvetlerınden 
teşe us . 1 d" 
.. üz kitiyi öldünnliş ~r ır. . 
uç ~ baydan mühim 3apon takvıye 

k 8':~rinin sevkedilmekte olduğu uvve .. 
müphede edilmiftır. 

Yangtıe mansabında 
şiddeıli bir hava harbı oldu 
Tientsin, 31 (A.A.) - Domei ajan 

sından: Japon umumi karargilıı ja • 
pon tayyarelerinin Loyang üze.rinden 
uçmuş ve bir hava mu~~rebe.~ı .. esn.~ 
sında 12 çin tayyaresını dutumıu' 
olduklarını haber vermektedir. 

Japonların verdiği :sayiaı 

Şanghay, 31 (A.A.) - Buraya ~e
len Çin haberlerinde, japonların !"f ın· 
gkuang'daki hücumlarının, bırçok 
şiddetli süngü muharebelerinden son
ra durduğu bildirilmektedir . Ja· 
ponların bin ölü verdikleri bildirili· 
yor: Bununla beraber çinliler ~e.ndi 
zayiatlarının da ağır olduğunu ıtıraf 
etmektedirler. . 

Demiryolunun cenub bölgeaindeki 
japon mevzilerine kartı Çin baskınla· 
_ :--- 1t-..tm1trn• hı:..-:.u. •nrluklar 
vermektedir. 

Hankov' da vaziyet 
Hankov, 31 (A.A.) - Bugün ye· 

ni Senenin başı olmasına rağmen bü
tUn çia bilkümet daireleri açıktır. 
Halk için, pek hayırlı olarak hiç ba· 
va baskını olmanuftır. Siali havanın 
japonların hava hareketine mani ol
duğu zannedilmektedir. 

.Vali general Hoçençun, milli buh. 
ran zamanında müumahasma imkln 
olmıyan vakit ve para kayıbına ıaebeb 

mektedir. Şimdiye kadar 2000 kiti 
serbest bırakılmıttır. 

Japonya' nın Çin elçui 
Tokyo, 31 (A.A.) - 28 kinunua

nide Şanghaydan hareket etmiı olan 
Japonyanm Çin elçisi Kawagoe dün 
akşam Tokyoya gelmi,tir. 

Domei ajansının bildirdiğine gö
re, yeni Çin rejimi sağlam bir 'ekil
de teessüs ve Çank • Kay • Şek ida
resinin yerine kaim olacak bir hale 
gelinceye kadar Kowagoe'nin yerine 
Çine elçi gönderilmiyecektir. 

Şarki Hopei hükümeıi Pekin 
muvakkat hükümeıile 

birleııi. 

Pekin, 31 (A.A.) - 25 aydanberi 
mevcud bulunan şarki Hopei muhtar 
hüküıneti, Pekin muvakkat hüküme. 
tiyle bu pazar günü bir muahede im
zalayarak bu muvakkat hüldlmet ile 
birleşmiştir. Şubattan itibaren, eski 
Hopei hükümetinin bütün sivil ve 
enternuyonal teahhüdlerini üzerine 
almaktadır. Hopei muvakkat hükUme
ti memurları, Pekin muvakkat hükü· 
meti memurları kadrosuna girecek.. 
tir. Bu muahedeyi japon askeri ma
kamları garanti etmektedir. 

Londra dok ifçileri Japonyaya 
karıı ambargo uıiyorlar 

T..andr•. 21 (A.A.) - Canningtown· 
da toplanan Londra Dok ameleai itti· 
fakla bir karar sureti kabul ederek 
Japonyaya gidecek olan bütün barb 
malzemesine, ~rbta kullanılacak mal
zemeye, petrola ve mali tahsisata am· 
bufO konımWm •lldlmettea ı.tıecn't
lerdir. 

Karar suretinde mendib tetekkıUI. 
Jeri boykotaj• bilhMU Middle.boro
ugh Dok mneleslnin boykotaj hareke· 
tine mU.aharet etmeie davet edil· 
mektedirler. 

olduğunu bildirerek her türlil oyun Tahran postane.inde yangın 
ve tiyatro tcımilleriııi yuak etmif- 1 (A A ) nı•- T-L-
tir. Tahran, J .• - A1UD ..uan 

Çin hUlrlbneti, bava bulnnlarftıda poa~esl~e bir yanım ç~lmut ise 
yoktan yere inan ziyaına mani ol· de ttfaıyenın gayreti Nyesınde ikl 
mak için ikinci derecede cürümler- aut i~e .aDdürillmUfttir. H .. r 
den suçlu olan mahpusları salıver. pek mühim delilclir. 

HollGnda veliahtı prenses . 
Jolinanın bir kızı oldu 

Doğum 51 pare topla ilan edildi 

ispanyada 

Asiler bir 
kabine 

kuruyorlar! 
( Bsıı 1. inci say! ada) 

Dahiliye, matbuat, propaganda: Ser· 
rane Susner, 

Maliye: Amado, 
Harbiye: General Argaz 
Bahriye: Amiral Cervera 
Hava: General Kindilan, 
Endüstri ve ticaret: Suanoez, 
Nafıa: Pena Boeuf, 
ı, ve Ziraat: 'Gomcz Pou 
Devlet bakanı: Raimundo Fernan-

dez Duesta, 
General Primo de Riveranın dikta

törlüğü devrinde, Jordana, :Fas tev,.a 
lide komiseri, Sainz-Rodriguez mıh. 
asamble reisi, Anido dahiliye nazır. 
ve Amado müsteşar bulunmakta idi. 
Suancez .. Constructora Naval' 'ıilab 

ve mühimmat tabrikasının idare heye· 
ti azisı idi. Susner general Franko'· 
nun enittesidir. 

Dueata, İspanyol birliği parti.si ıe
nel sekreteri, Kont Rodemo'da i.apan
yol ananeciler partisi sabık parlamen
to grupu reisidir. 

Barıelon bombardımanının 
bilançoıu 

Barselon, 31 (A.A.) - Resmen bil· 
dirildiğine göre dünkü bombardıman 
neticesinde kırk yedisi çocuk olmak 
üzere 115 kigi ölmüştür. 

Dün Teruel mıntakaıında 3 düflllUl 
tayyareıi düşürülmü§tÜr. 

Amerikan kongreıinin 

Korıezler ıeltimı 
Vatington, 31 (A.A.) - Kongrenin 

altmı' azası bütün Barsclon'da top
lanmış olan ispanyol Cortea mecliıi a
zilarma ıelimlarını bildiren bir me· 
aaj göndermitlerdir. 

Sansebaatiyen, 31 (A.A.) - Royter: 
Franko, 1919 yılının ilk üç ayında do· 
ğanları silah altına çağımııttır. 

Tif 1 iste bir 
• 
ısyan 

teşebbüsü 

Yeni tayin 
terfiler 

Tayin ve nakiller : 

ve 

Fen mektebi mezunu BB. Kemal 
Samıun w itleri 8 inci ıube 34 Uneil 
kısım memurluğuna, Sıvaı • Erzurum 
hattı İn§Ut batdirektörlilğU katibli· 
ğine Cafer, yüksek mühendis mekte
bi mezunu Kemal Gazianteb yapı iş. 
leri milhendiıliğine, malzeme direk
törlüğü mubayaa ve tesellüm memu
ru Ali tarife ve ticaret müşavirliği 
birinci ıınıf memurluğuna, teftiş he· 
yeti memurlarından Haydar m:ılzeme 
direktörlUğü mübayaa ve tesellüm 
memurluğuna, f08e ve köprüler reis
liği ressamlığına Şecaettin, Nafıa ~ir
ket ve müesseseler genel direktörlü
ğü muamelit kalemi kitibi Vahid ter. 
fian malzeme direktörlüğü siparit ka
lemi memurluğuna, Sıvas birinci sı· 
nıf fen memuru Alaettin Samıun bi. 
r"nci sınıf fen memurluğuna, yüksek 
mühendis mektebi mezunu Hayati 
S:ımsun su itJeri sekizinci 'ube dör
düncü kısım miihendiıliğine, muha
bere ve müruele milpvirliğine Adf 
Demirer. Kocaeli ,08e ve köprüler Ü· 
çilncü sınıf fen memuru Seyfi sular 
genel direktörlüğü fen memurluğu· 
na, huausi kalem kitiblerinden Ca
hide terfian ıular genel direktörlüğü 
muamelat kalemi memurluğuna, Sam
sun su itleri aekizinci 'ube 33 üncü 
kısım fen memuru Turan Meriç su 
itleri mühendisliğine, Srvaı • Erzu • 
rum in,aat bafdirektörlüğü fen me
muru iken askere giden bu kere ter. 
his olunan Tevfik Diyarbakır • Van
Cir:re ve temdidi hatları fen memur· 
!uğuna, Diyarbakır fOSeler üçüncü 
ımıf fen memuru Tırık, Aydın su iş· 
leri dördüncü ıube on yedinci kmm 
fen memurluğuna, Trakya umumi 
müfetti,liği nafıa müşavir muavini 
Siyami Tunceli nafıa birinci aınrf 
mühendisliğine, sular genel direktör· 
lüğü muamelat kalemi memurların
dan İbrahim Hakkı terfian yapı itle
ri genel direktörlüğü muamelit kale. 
mi memurluğuna, malzeme direktör
lüğü tetkik kalemi kitibliğine ömer 
LQtfi, pe ve klSprOler reisliği mU
amelit kalemi kltibliğine namzed o
larak Sabit, f08e ve köprUler muame
lat ka\emi ld.tibi Bekir terfian demir. 
yollar inşaat reisliği muamelat kale
mi memurluiuna. teknik okulu da
hiliye bap:nemuru Arlf terfian aulaı 
genel direktörlüğü muamelit kalemi 
,efliğine, yapı ı,ıeri genel direktör
lüğü muamelit kalemi birinci ıınıf 
memurlarmdan Sami terfim teknik 
okulu dahWye lM9m•nurluiuna. SU· 
lar pnel direktörlüp mııuımelat me. 

Moakova, 31 (A.A.)-Röyter &• murlupna SWeyman, demkyollar in
janaı bildiriyor: Tiflia'te bir mukabil ... rft. teknik 1~ri .... L.~~~ Niyul 

1 
• ..a te aan at .,.e _..aua mensur u. 

ihtlW teweldrtllüntln, bet r•• öıttm ce- tuna. Zonp~dak vilayeti pteleı 
saana mahkQm edilmlftir. Banlar Sov· dördüncü amıf fen memurlarından 
yet rejimine kartı suykut ~rl~rbak lhaan Samawı ıu itleri aekisinci tu· 
ve Gürciatanm Sovyetler Bırlifinden be 34 UncU kısım fen memurluğuna, 
aynlma11 için çalıtmaktan suçludurlar. İmıi il UncU lllllf · mühendisi Hamdi 

Diğ "ki 1 • · h r ç er 1 s~ç u ~mu aene apee Sinob üçüncü ıınıf mübendiıliğine, 
mahkQm edllmiılerdir. fçel d6rdilncU sınıf bq fen memuru 

. 
Arnavutluk kıralı 

logonun 
nişanlanma 

töreni 
Tirana, 31 (A.A.) -Arnavutluk a· 

jan11 bildiriyor: 

Bedreddin Aydtn dördüncü smıf b8f 
fen memurluğuna malzeme direktör
JUğü ayniyat mubuibliği kitiblerin· 
den Mustafa huıual kalem kitibliği
ne naklen ve yeniden tayin edilmi•· 
lerdir. 

Terfiler: 

Amıterdam, 31 
(A. A.) - Prenses 
Juliana, La Hayf' 
civannda Soestd · 
jik şatosunda saaı 

9,35 de bir kız ço
cuğu dünyaya ge · 
tirmiıtir. 

Küçük Prens~ 

. dogy u•u mu kar-
sın y b"I 
rer olduğu veç ı e 
51 pare top atılmak 
suretiyle seliınlan . 
mıttır. 

Bugün fevkalide bir ıurette top· 
lanan parlamento, kanunu eaasinnin 
89 uncu maddesine uygun olarak, kıral 
Zogo'nun Kontes Jeraldin Apponyi ile 
nipnlanmaaıru taavib etmiıtir. İçtima -
da, prenaler, bütün hllkümet ulaı, 
diplomatlar ve devletin yübek memur. 
lan hazır bulunmuılardır. 

Bütün hatayhlara' hitab 
CUMHURlYI:. f 'te Yunus Nadi, 

ırk ve din farkı olmakaızm bütün 
Hatay halkına hitab ederek, Sancak 
için kabul edilmif olan iatiklal ata· 
tüsünün mahiyetini anlatarak diyor ki: 

''Sizin için temin olunan bu cen· 
net hayatını bir türlü havsalalarına 
ıığdıramıyan ve onu bozmak için 
sizleri pıırtmaya çalı.tan kimseler 
vardır. Hatay intihabatı için hazır· 
lanan talimatname ile bu intihabat 
için bazı fransız mü&temleke me
murlarmca aylardan ve aylardan be
ri gösterilen gayret ve faaliyetler bu 
cümledendir. O talimatnameye ve 
bu gayretlere göre Hatay'm gayri 
türk abaliai türk vatandatlarma 
kartı huaumetkarane hareketlere 
teıvik olunuyorlar. Gayri türkler o • 
rada türklere kartı bir blok yapma• 
ya sevk ve tahrik kılmıyorlar. Niçin 
biliyor mu.unuz? Bunları böyle yap. 
tırmaya çalıtanların akıllarınca bu 
gayri türk kütle türk kütl .. si kartı· 
unda bir nevi muvazene veya ayak 
bağı teıkil ederek böylelikle güya 
Ankara mu.ahedeainin ırki ve milli 
türk hakları esaaındaki Hatay iatik· 
li.li türklük bakımından eier bütün 
bütün baltalanmazıa her halde bir 
hayli zayıf dütürülecektir. Bu tak· 
clirde ise orada mahalli istiklalin de
ğil, harici bir bi.kimiyetin hükmünü 
ve idaresini yürütmeğe imkan elde 
edilmif olacaktır. 

Hatay ahaliaini yekdiğerine düıü· 
rerek elde edilmek i.tenilecek böyle 
bir neticenin kaba oyunu yüriiye
ınezdi tabii. Çünkü her teyden ve 
herke&ten önce Türkiye böyle bir o
yuna gelemezdi. Biz llkenderun, 
Antakya ve havaliıini ırki ve milli 
türk haklan eaaınıda idari bir iatik· 
lale mazhar edileceği düfiince ve ta• 
ahhüdiledir ki ana vatan hududu ha
ricinde bıralanıftık. O ahdi tart yeri· 
ne getirilmezse artık Hatay'ı ana 
vatan hududu dıtmda bırakmamak 
bizce elbet önünden kaçılmaz bir 
zaruret oluur. 

Maamafib talii bir muahede ile 
tayin edilmit olan Hatay'ı kendisi 
için saadet olan istiklale mazhar et• 
mek husuaunda bizzat hatayblann. 
;rani irk ve din farkı olmakaızm bü • 
tün Hatay halkmm uyanık ve akıllı 
hareket etmeleri bütün kargqabk • 
ları çok kısa kesebilir. Esaaen tiirk o
lan alevilerden baıka oradaki anb
lar da türklerin dindq kardetleri. 
ermeni, rum ve mu&evi gayrimüslim 
hataylılar ise taliin kendi bayatlan• 
m türklere tepik ettiii vatandqlar
clır. idari Hatay i.tiklali ahdeıı ni 
ve milli türk hakları esaamda teUa 
olunacak olmakla beraber müatakil 
Hatay'ın idaresine bütün vatandat • 
lar iftirak edecekl• ve bu hür böl • 
l'enin aaadetlerindea cümleai müa • 
tefid olacaklardır. 

Hakiki va~ bu olanca idari 
Hatay ietildüiıaıi lıNbte türkt .. gaye 
ri .....-lara dütwk va:ırifa lrendili • 
iincl•n a..yyiin ed• ki, o da tudurrı 
Türke kartı delil, bilik.ie elele tüırk
le berab.. 

Meeud Hatay id.....min ıu .. ulQfll· 
na luuumet deiil, muhabbet hakim 
olmahclır. Cümlenin meDfaati b.. • 
eladır.,, 

Denizbank 
tayinleri 

Gerçi lngiltere ve Amerika barb ge
nıilerini IJapoayac:lan daha pahalıya mal 
ediyorlar. Bu gemilerin idaıne•i de da· 
ha pahalıdır. Bu noktadan bu devletler· 
le Japonya arasındaki rekabet, harb~ 
evvel, lngiltere ile Almanya araamdaki 
nlcabete benziyor. Fakat bu nokta heaa· 
ba katılsa dahi, iki taraf arasında Arnıe
rilca'nm ve lnaiJtere'nin lehine oL-nak 
iizere büyük bir fark vardır. lngiltere 
Paraca zensjadir. Ve vauta noktasın• 
dan da İtalya ve Japonya'ya faiktir. 
Fakat bu noktalardan Amerikanın va· 
aiyeti diler devletlerle mukayese bile 
edilemez. Amerikablarm vergi yükü 
avrupabların yüküne nazaran hiç dene
cek derecede hafiftir. Awupa)ılann hal 
vaziyetlerine bakıldıfı zaman, amerika· 
Llara hiç vergi vermiyen bir millet de • 
nebilir. Amerika, meseli Japonya ka. 
dar bir yüke katlanmıya karar verse, 
bütün dünya donamnalarına faik bir 
donanma inta etmekte zorluk çekmez. 

Bu haber ,ato-
kalelerinden nun 

tarihi elbiseler giy· 
mit olan saray ha· 
demeleri tarafın • 
dan halka ilin edil· 

İıtanbul, 31 (Telefonla) - Denh· 
bank tayinleri yüksek tasdikten çıktı. 
İdare ~celisi reialiğine ticaret odaaı 
ikinci reisi BB. ZiyaTaner, izalıklara 
Cemal Cihangiray ve Sedad, murakıb
liklere parti muhasebecisi İıkender 
ve Yusuf Ziya, umum müdür muavin • 
liklerine bankacılık kıamına Tahir 
Kevkeb, teknik muavinliğe mühendiı 
Harun, itletme muavinliğine Türkofiı 
ikinci reisi Nihad tayin edilmiflerdir. 
BB. Harun ve Kevkeb yarın Almanya• 
dan ~elecekler ve umum müdürle bir
likte çalıpcaklardır. 1ıtinye dok te• 
aialerinin devir ve teslim muamelesi 
bu gün bitirildi. Yarından sonra De· 
nizbank hesabına çalışacaktır 

Eminönünde istimlakler 

Amerika için donanma inıaaı, bir 
ınaddi vasıta meselesi değil, lüzumu 
hissetmek meselesidir. Japonya mey • 
dan okuyuncaya kadar amerikaldar bu 
lüzumu hisaetmemitlerdi Roosevelt'in 
llleclise yazdığı mektubtan anlatılıyor 
lci Amerika artık bu lüzumu hiaaetmit
tir. Binaenaleyh Amerikanın milletler
arası muvazenesindeki ikhaadi aiırbiı 
İle nıütenaıib bir deniz kuvveti olması 
~k bir gün meselesidir. Gerçi Ameri
lca dünya aulhunu temin için değil. 
lcendi emniyetini ve menfaatlerini ko • 
l'lırnak için silahlanmaktadır. Fakat bir
eok meseleler vardır ki Amerikanın em· 
llİyetiy)e sulha muvazi olarak yüriİ· 

mittir. . VelialKli prema Jaliana ve lıocaı 
lılf •porlan yapar/ten 

Bundan sonra ahali alay halinde sa
rayın önüne giderek memnuniyetini 
göstermiı ve kırat halka tetekkür et • 
mittir. Alay müteakiben Kontesin ilra
metgiluna citmiıtir. Diğer ıehirlerde 
de buna benzer tezahürat vukubulmuı
tur. Bu gece tehirlere civar tepelerde 
atq yalalacalrtır. 

Sarayda verilen bir dine 

Sıvaı • Erzurum hattı Erzincan 
kısmı inıaat bapıüdllr muavinliği 

fen memuru Sala.haddinin ücreti 90 

liraya, Sıvaa • Erzurum hattı intut 
bapnüdürlüğü meıul muhaıibi Nailin 
ücreti 150 liraya, Derince travers fab. 
rikaaı fen memuru Nurettinin ücreti 
125 liraya, Sıvaa ın,aat batdirektör
lüfü fen memuru Nazminin ücreti 
120 liraya, §Oseler ikinci sınıf fen me. 
muru Mazharın maat• 40 liraya, dc!
miryollar inpat reialii'i memuru A· 
dilin maatı 30 liraya, Sıvaa • Erzu· 
rum hattı inşaat bapıüdürlilğü fen 
memuru Ragıbın ücreti 110 liraya, 
yapı itleri hesab kısmı tetkik memu
ru Refetin ücreti 100 liraya, Kütah
ya • Balıkesir hattı lstimllk kısmı f'· 
fi Haydarın ücreti 135 liraya, muha
bere ve müraacle mllprirlifi mUte. 
hanıılarmdan HayYinin ücreti 225 li
raya, Tokad üçüncü amıf bllf fen me
muru Muharın maqı da 70 liraya çı
karılmı9tır. 

latanbul, 31 (Telefonla) - Eminö
nü meydanmm istimliki igine bu gün 
Hlen batlandı. İltimlik mıntakaları 
nın haritaları daimi encümene verildi. 
sahil binaların istimlak muamelesine 
geçildi. 

Doğum haberıHoitanda 
derhal bütün mem-

lekete ya~!. ·~ sevinçle urfflan· 
her yerde buyük .bır d iınİf Jibi bli • 
mrıtır. Sihirkir bır el ~rla donan· 
tün binalar bir anda bay 

Aında ..... 
mektedir. Bin,...aler~ aulh •• aü. 
letleraraaı mu..--aıncle . • dir ki, 
kıin un8Ul'U saydır. Bunun ıçuı au)baa 

Amerika ai.lihlanDID arbft8llt ede-
!!t_ A da· tikrarma ,ardan ve IUKUDUD il 

cektir. 
A.Ş.ESMER 

dllft sokaklar mi1U bayramlnn ne,eli 
ınansaruım almıttır. 

Memleketin her tarafmda derhal 

mekteblerin kapılan açıt"'lf " mil1! 
bayram günleri yapnacalmı bilen ço • 
cuklar ncıe ile baprark 10kldara yayıl· 
nıı§lardır. 

Prente1 Juliana'ıım teklifi U.ıerine 
bu ay .ıarfmda Hollanda topraldarmda 
dolan bütün çocuklara çamqır hediye 
edilecektir. 

. Tira~, 31. (A.A.) - Arnavlutluk a· 
J&nlı bildınyor: Dün sarayda bir dine 
verilmit ve bu münaaobetle Kontca ] e
raldin, prenıeıler, hllkUmet aza.1 ve 
yübek devlet memurlarlyle tanıttırıl· 
mıttır. Dinede Appony ailed aza.1 da 
hazır bulunmu,ıardır. 

Xontea Buc:tapeftede 1915 apsto
sunda doimuttur. 
Fıanauca, almaııca, inciliace ve ı. 

taly~cayı ınilkcmmel konllflD&ktadu. 
Tariht tetkiklere büyük bir hevesi 
vardır. 

Bir katil rakalandı 
latanbul, 31 (Telefonla) - Feri· 

köyde ..ınkalı Saidi 61düren lbun bu 

gün yakalandı. Saidin Rizede İhsanın 
babamı öldilrdüfü, lhunm da inti· 
ka maldılı anlatılıyor. Bu gün Meh· 
med ilminde rizeli bir çocuk adliyeye 
bat 'YUl'IDUI cinayeti kendiainin itledi
iiııi iddia et.mittir. Cinayeti çocutun 
iflemediii, fakat hidiae sırasında ha
berdar bulunduiu anlatılıyor. 

.,, •...........................•........• ~ 
• 

BUGUN 
Halkevinde saat 17 .5 da 

Havacıhlımaı 

Güzel bir film ve güzel : 
bir konutma vardır ! 

"······································'"' 
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Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Alman doktoru Kuhleı, harp esnasında 
müşirin itibar ettiği yegane adamdı 
Zannedersem ayni gün (12 son

tetrin) eyh11 harbmdan beri §ehirle 
karargah tepeleri arasında bir çok 
defalar gidip gelmeğe mecbur olan 
Gazi Osman pa§ada karargahını 
devamh olarak Plevnenin merke
zinde hususi bir eve nakletmişti. 

Fakat gene tepelerdeki karargah 
kaldırrlmadr. Bura.daki çadırların 
yerine bir takmı kulübeler yapd
mı§, burada paşanın maiyetinden 
bir zabit bırakılmıştı. Burası pa§a· 
ıun kasabadaki evine telgraf teli 
ile bağlı idi. 

Osman paşa tek başına oturuyor· 
du. Erkanıharbleri, civardaki evle
re yerle§mİ§lerdi. 

Evinde, kendisinin memleketi :>

lan Tokat alaxmdan üç nefer hiz
met görüyordu. Bunlardan bir tane
ai uşaklık, birisi ahçılık, bir tanesi 
aeyislik, bahçivanlık ediyor, diğer 
işleri de görüyordu. 

Kumandanın kaleminde iki üç pi
yade katibi, orduya mülhak istih
kam bölüklerinden iki, üç mülazon 
ve yiizbaşı bulunuyordu. Son harb· 
lerden birisinde kumandanlık et
mit olan Kaymakam Tiflik, yahud 
Tiftik bey, kalem şefi idi. lzmirli 
bir kaç küçük zabit de telgrafçı ;: 
larak çalışıyorlardı. 

Kararg8.h muhafızları, bir vatan
perver te§ekkülü olan "Osmanlılar 
birliği" ne mensub bir gönüllü ta
buru ile, Manastır yakm.larmdaki 
Vodinadan gelmiş gene gönüllü bir 
aüvari bölüğü idi. Hepsinin mecmu
u 800 kişi tutuyordu. Bu gönüllüler 
hamiyetli, ateşli kimselerdi; fakat 
talim görmemişlerdi. 

Bunlardan bir kısmı Osm~n pa
tanın bahçesinde çadırlarda oturu
yorlardı. Muharebenin &Onuna doğ
ru çerkesler dağılıp kaçtıktan son
ra, bu Vodinalılar ev neferi olarak 
da kullanıldılar. 

Osman paşa, Selaruk süvari ala
yını pek sever ve bunu kendisine 
yakın bulundurmak isterdi. Bu ae
beble Seli.nikliler ile Vodinalılar, 
kıskançlık yÜzünden aralarmda 
kavga, dövüş çıkarırlardı. 

Vazife dışında, Osman pa§a, ga
yet münzevi bir hayat yaşardı. Pek 
az kimseyi ziyaret eder ve zzyaretçi 
olarak kabul ederdi. 

ettiği biricik gayri türk idi. 

Osman Pa§a, bu günlerde frraat 
buldukça - kahve içmek üzere -
bulgar tarabhanelerine gidiyor, ora· 
da bulgar çiftçi ve esnaflarile, ken -
dilerine "dostlarım" , "şehirdaşla
rım" • '• hatta "sevgili arkadaşlarım" 
diye hitab ederek konuşuyor, bu ha
reketleri berikilerin üzerinde gayet 
iyi intibalar bırakıyordu. Bir bulgar 
bir türkü ne kadar sevebilirse, Os
man Pa~ da Plevnedeki hıristiyan • 
lar tarafından o kadar seviliyordu. 
Hatta o derecede ki, yıllarca aonra 
plevneliler, kendisini kasabalannı 
ziyarete çağırmı§, kendisine hediye
ler göndermek istemişlerdi. Fakat 
sultanın gazabından korkan Mii§ir, 
bunları kabul edememiştir. 

Her gece sabaha kadar açık bu
lunan kötüce bir çalgılı kahveyi de 
Müşir, bir ilci defa §ereflendirmi§ti. 
Fakat ben ve benim gibi, bir vazif" 
ve yahud mezuniyetle kasabada bu
lunup, bunun duvarları arasında 

biraz valcit geçirmek i~tiyen genç 
mülazimler, bu ziyaretlerden hoş· 
lanmamı§tık. 

Son teşrinin on üçüncü günü, mev· 
sıının en soğuk günü olarak geçti. 
Her tarafa kalın bir sis çökmüıtü. 

Geceleyin Y unw bey tabyasına, son 
defa olarak, muavffakiyetsiz bir hü
cum yapıldı. Çünkü bundan sonra 
artık, Skobelef, burayı hücfunla al· 
mak fikrinden vaz geçnıi§tİ. Bu son 
hücumda ruslar 500, türkler iıe 100 
ki§İ kaybettiler. 

Benim anladığıma göre bu hü

cumlar, Todleben'in emirlerıi hilafı. 
na yapılmıı, çok defa da bunlara a
te§ hatlarmın birbirine çok yakın ol
ması ve iki taraf aakerlerinin de 
çarpı§mağa pek hevesli bulunması 

sebeb olmuştur. 

l 
..... ~•••••••:••••••ıuıauııııuuuuaıuıııııHl 
B 1 BLI YOGRAFYA .................................................... 

Yedi Gün 

Bu güzel haftalık magazin'in 1 şu· 
bat tarihli 256 ıncı numarası çıkmış
tır. Bu sayıda şu yazıları görüyoruz: 
İbrahim Alaaddin: Çocuk denen meç
hul, Hüseyin Cahid: Bir şehir nasıl i· 
mar edilir?, Yeni bir dünya dili: Glo
ro, Montekarlo milyonerleri, Halide 
Edip: Hikaye, Ağrısız doğum, Sadri 
Ertem: Yalanın lezzeti, kitablar, dü
şündüren sözler, ehramların gölgesin· 
de bir aşk macerası, Halide Edip: Mas 
ke ve ruh, M. Turhan Tan: Fatih 1s
tanbulda, Reşad Nuri: Çalı kuşu. Ye· 
di günün cevablarr. . 

Çığır 

Ankarada çıkan bu aylık fikir ve sa· 
nat mecmuasının ikinci kanun • şubat 
tarihli 61-62 sayıları bir arada olarak 
32 sayfa halinde intişar etmiştir. Bu 
sayının yazıları şunlardır: Hıfzı O
ğuz Bekata: Yeni yılın düşündürdük
leri. Ha temi Senih: Felsefi düşünüş 
karakteri, Dr. Avni Refik Bekman: 
Sosyal adalet, Rahmi Balaban: Şahsi
yet terbiyesi, Cemil Sena Ongun: Ef
latunun devleti, Dr. Cahid Oğuzoğlu: 
Hukuk bakımından kadın, Hıfzurrah
man Raşid: Okulun gayesi, Dr. Şe. 
ref Nuri: Muhafaza organı, Hamdi 
Akverdi: Sanat ve sanatkar. Sadri 
Ertem: Güzel insan, Hasan Ferid Al· 
nar: Söz ve müzikte vurgu, Orhan 
Şaik Gökyay: Kahramanlık edebiyatı, 
Samed Ağaoğlu: Ağrı, Ahmed Halil: 
Galata-Galata, Turgud Akkaş: His
akıl, Nasuhi Baydar: 1938, Dr. Mü
nib Hayr•i Ürgüplü, Cumhuriyet tek
nik katip, Bekata, Kahramanlar: M. 
Şerif Alyanak: Açlık (Çekoftan hika
ye), Emin Ergin: Öğretmenler anla
tıyor, şiirler. 

Kültür 

İzmirde çıkan bu aylık mecmuanın 

15 ikinci kanun tarihli 68 inci sayısın 
da şu yazılar vardır: Asım İsmet Kül· 
tür: Çocukluktan erginliğe, Ali Rıza 
Özkent: İnsan ruhu, Naşid Sarıca: 
Terbiyenin biyolojik esasları, Vahid 
Özgüven: Bilimsizlikle savaş, Muvaf· 
fak Uyanık: Keskinde kış, Asım İs
met Kültür: İç si!ahr, Kemal Bil
hasar: Hikaye. 

Taş pınar 

Afyon halkevi tarafmdan neşredi
ı .. " h .. ~ .. 1.ı. .:ı~-... =-~- :ı.:.,ri.Jı:aqun ta-
rihli 63 üncü sayısı şu yazilarıa çık· 
mıştır: Edip Ali: Yeni yıla girerken, 
Şevki Berker: Türklerin devletçiliği, 
Edip Ali: Taşpmardan damlalar, Şair 
Vehbi: Afyonda bir kış destanı, Bekir 
Sıtkı Sencer: Adanalı Ziyadan parça
lar, Aziz Uçuk: Köylünün yükselme
si, M. Dündar Kılınç: Zafer türküsü, 
Mahir Türkkan: Dediler (şiir). Af· 
yonda söylenen türküler. Eski zaman
larda Afyonda yaşayış. 

_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
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JEOLOJİ TERİMLERİ 

Osmanlıca -Türkçe· 
N 

Nebati toprak - Terre vegetale - Bi· 
tiksel toprak 
Neceftaşı - Quartz hyalin - Nece/taşı 
Neft - Naphte - Neft 
Nevi - Espi:ce - Tür 
Nümune - Echantillon - Ôrnek/ik 

o 
Ojit - Augite - _,,t 
Olijist - Uligiste - Azı/taş 
Olivın - Olivine - Zeytintaş 
Opal - Opale - O pal 
Orojenik - Orogenique - Oroıenik, 

Dağolutsal 
Ozokerit, ozoserit - Ozocerite - Yer

mumu 

p 
Pegmatit - Pegıudcıte - Bağmataş 
Pek~tayn - Pechstein - Katrantaşı 
Peridotit - Peridotite - Zebercetlitaş 
Peri ehramı - Pyramide de fee - Pe-

ripiramidi 
Peri masasI - Table de fee - Perima

sası 

PeriocağI - Cheminee de fee - Periba
cası 

Perlit - Perlite - lncitaşı 
Petrografi - Petrograp.hie - Petrogra-

/i, taşbetik 
Petrol - Petrole - Petrol, taşyağı 
P~rit - Pyrite - Pirit, Ottaş 
Pıreksen - Pyroxi:ne - Piroksen, ya

dottaş 
Pirosfer - Pyrosphere - Pirosfer ot-

yüre ' 
Pizolitli kalker - Calcaire - pisoliti

que - Bezelyemsi kalker 
Plajiyoklas - Plagioclase - Eğikyar

ma 
Porfir - Porphyre - Porfir 
Porfiri granit - Granite porphyrique -

Porfirsi granit 
. P?rfirit - Porphyrite - Porfirit, por-

lırlı taş 
Profil - Profile - Yanay 
Protojin - Protogine - llkdoğan 
Psa~it - Psammite - Mikalı kumtaşı 
Pudıng - Poudingue - Pidek 

R 
R~sif .- Recif - Resif, Pusukaya 
Rıyolıt - Rhyolite - Aktıkaya 
Rucuu bahir - Regression - Geri/em 
Rusubi sahra - Roche sedimentaire -

Tortu kaya 

s 
Sahil kordonu - Cordon IittoraJ - Ya

lı kordonu 
Sahil teşekkülatı - Formation littorale 

- Yaflsal oluş 
Sahra - Roche - Kaya 
Sanidin - Sanidine - Tabtakaya 
Sel - Torrent - Sel 
Senklinal - Synclinal - lniç 
Serpantin - Serpentine - Yılantaşı 
Set - Barriere - Pekent 
Sızıntı ı;uyu - Eau d'infiltration - Sı-

---- v-ru. 
Sideroz - Siderose - Sideroz, demirtaş 
Silcks (çakmak.taşı) - Silex - Çakmak

taşı 

Silsile - Chaine - Sıradağ 
Silür sistemi - Systeme silurien - Si-

/ürik sistem 
Sima - Facies - Görünü 
Sipolen - Cipolin - Sipolin 

Güdbetik 
Türkçe eritmatik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

Diregen = Direc
teur, directrice 

Direget - Direc-

(Diregen), a s ı 1 
"intizamı temin e
den, nazim" ma· 
nasına olup bura
da (directeur) kar
şdığı ahnmiştır. 

tion Kelimenin eski te· 
Hi.ffuzu türegen i

se de lehçemizin fonetik icapları (diregen) 
şeklini tercih ettiriyor. Nitekim aynı fa. 
milyadan bugünkü (doğru), (doğruluk) gi
bi kelimeler şark lehçelerinde, sert olarak, 
(toğru) ve (toğruluk) şeklinde söylenir. 

(Diregcn) ve istikamet manasına aldığI
rnIZ (Direget) terimlerinin kaynağı şu söz 
familyasidır. 

Türe 
Türel emek 

Türeli 
Türük 
Törü 
Töre 
Direkmek 

- idare, nizam 
= tanzim etmek, nizama 

tatbik etmek 
= muntazam, tertipli 
- kanun, nizam 

= nizam, kanun, kaide 

= tabi kalmak 

~ CO!Y.ilCS & &1 

Tabakalı sahra - Roche stratifiee -
Katmanlı kaya 

Tabii intiba - Empreinte physique 
Fiziksal iz 

Talk - Talc - Talk, Evren pulu 
Talkşist - Talcschiste - Talkşist 
Taraça - Terrasse - Seki 
Tebellür - Cristallisation ?Billurlaş

ma 
Tebeşir sistemi - Systeme cretace 

Tebeşir sistemi 
Tefcir - Drainage - Kurutmay 

' Teflik - Clivage - Dilme 
Tekevvünü cibal - Orogenie - Oroje-

ni, Dağolut 
Tektonik - Tectonique - Tektonik 
Teressüp - Precipiation - Çökey 
Teşekkülat - Formation - Oluş 
Tevem - Macle - lkiz 
Tini hadidi - Ocre - Toprak boya 
Tini ahmer - Ocre rouge - Aşı boya-

sı, Yoşa 

Tini asfer - Ocre jaune - Sarı toprak 
boya 

Topaz - Topaze - Sarıyakut 
Toprak - Terre - Toprak 
Toprak altı.- Sous-sol - Toor~hl+• 
T.at.•t - Tracnyıu: - .a.dıiiiraş 
Tremolit - Tremolite - Tremolit, tre· 

mola taşı 
Traverten - Travcrtin - Pamuktaş 
Trais devrine ait - Triasique - Triya

zilc 
Tripoli - Tripoli - Tripoli 
Tulani - Longitudinal - Boyuna, uzun

luğuna 
Tüf - Tuf - Tül, Kültaş 
Türabi nebati - Humus - Humus, ka

ratoprak 

u 
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Ankara: 

Uğle Neşrıyatı: 12.30 Muhtelif pi 
neşrıyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Dahili ve bıı 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Muhtc 
plak neşriyatı - 19 Türk musikisi ve bı 
§arkıları (M. Karmdaş ve arkadaşları) 

ıu 

ıu 

19.30 Saat ayarı ve arapça neşriyat - 19. 
Tiırk musikisi ve halk §arkıları (Ser" 
Adnan ve arkadaşları) - 20.15 Sıhi kon fa 
ma: Prof. Dr. S. Kamil Tokgöz (Şişma ol• 
!ık nedır ve bu derdden nasıl kurtulunur 
- 20.30 Plakla dans musikisi - 21 Aja le1 
haberleri - 21.15 Stiıdyo salon orkestras le1 
1- Filevet: Venise 2- Strauss: Boccacio '-
3- Wagner: Fantaisie Tanhaeuser. 4- Zie 
rer: Nachtsch Wamer. 5- Berceuse de J 
celyn - 21.55-22 Yarınki program ve 1 ili 
tiklal marşı. dı 

İstanbul: 

Oğle Neşriyatı : 
12.30 Plakla tü~ 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plak! 
türk. musikisi - 13.30-H Muhtelif pl3 
neşrıyatı bı 

Akşam Neşriyatı: 18 İstanbul kort 
servatuvan talebesi konseri: Fransız ti 
yatrosundan naklen - 19 Ekonomi ve ar' 
tirma kurumu namına konferans: İş baıt 
kasından Nejat - 19.30 Konferans: Beyog 
lu Halkevi namına Zingal Orman şirket 
umumi müdürü Tevfik Ali (Ağaç sevgisi 
- 19.55 Borsa haberleri - 20 Klasik türr 
musikisi: Okuyan Nuri Halil, keman Rt 
ş~t, kemençe Kemal Niyazi, tanbur Dür 
r~ Turan, kanun Vecihe, nısfiye Salahat 
tın Candi!-.n, ut Sedat - 20.30 Hava rapor 
- 20.33 Omer Rıza tarafından arabça soy 
!ev - 20.45 Kadife ve arkadaşları tarafın' 
dan türk musikisi ve halk şarkıları (Saat a• 
yan) - 21.15 B. Muzaffer İlkar ve arka• 
daşları tarafından türk musikisi ve halt' 
şarkıları - 21.50 ORKESTRA: 1- Rossi 
ni: Semiramis, ouverture. 2- Delibes: Lak· 
me, fantaisie. 3- Brahms: Trois dansef 
hongroises 4- Glinka: Valse fantaisie _. 
22.45 Ajans haberleri - 23 Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları - 23.20-23.30 Soıı 
haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 19.10 Ham• 
burg, Königsberg - 19.25 Laypzig - 20.40 
Monte Ceneri - 21 Breslav - 21.30 Paris 
- P.T.T. - 21.45 Lüksemburg - 22 Brük· 
sel. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 16.10 Prag -
20.30 Kopenhag - 21 Prag, Var§ova -
21.20 Münih - 22.5 Kopenhag - 23.15 
Tuluz. 

. ODA MUSİKİSİ: 20 Berlin - 21.15 Pa· 
rıs. 

SOLO KONSERLERİ: 12.5 Budapeştc 
- 14.25 Stokholm - 16 Münib - 17.lS 
R?ma .- 17 .25 Viyana - 18.20 Königsberg, 
Laypzıg - 19.10 Münih - 19.45 Par;e 
P.!.._;:...:-_~~·5 .... lt21LCWR ı.&K:Rş v:s.): 6.30 
Berlın, Frankfurt - 12 Laypzig - 19.30 
Stokholm - 21 Roma. 

ORG KONSERLEIH VE KOROLAR: 
HAFİF MUZ1K: 10 Breslav - 12 Ham

burg, Kolonya - 19.10 Frankfurt - ıo;so 
Milan.:> - 20.10 Hamburg - 21 Berlin. 

DANS MÜZİÔİ: 20.30 Kolonya - 22 
Floransa - 22.20 Viyana - 22.30 Ham
burg - 23 Katoviç, Krakovi, Roma, Var" 
şova, Vilna - 23.25 London - Regional -
24 Varııova - 0.15 Droitvich. 

Volkan tüfü - Tuf volcaııique - Vo/
Sismograf - Sismographe - Sismograf, 

Deprembetir 
U fki sarsıntı (zelzele) - Scismc hori- kan kültaşı 

Siyah kehlibar - Jayet - Kara kebli
bar, kara samankapan 

Siyah mika (Biyotit) - Mica noir (Bio
tite) - Kara mika 

Siyenit - Syenite - Asvan taşı 
Sondaj - Sondage - Yoklam 
Stratigrafi - Stratigraphie - Stratigra

fi, Katmanbetik 
Suhuru müştail - Roche combustible -

zontale - Yatay deprem 
Umki sahra - Roche de profondeur -

Derinlik kayası 
Uzvi enkaz - Debris organique - Or

ganik bozuntu 
Uzvi sahra - Roche organique - Orga

nik kaya 

y 
Yağlı maden kömürü - Houille grassc 

- Yağlı mağden kömürü 
Yağsız maden kömürü - Houille maig

re - Yağsız mağden kömürü 
Yapı taşI - Pierre a construction - Ya

pı taşı 

Zannederim ki ancak Plevnenin 
kumandan ve valisi olan Hüseyin 
bey, Miqir tarafından zaman za
man davet edilmek şerefini kaza
nırdı. Arada sıradan Osman paşa 

tarafından yemeğe ahkanulanlar 
bu Hüseyin bey, yukarıda söyledi
ğim Tiflik bey, karargah muhafız
ları kumandanı Kaymakam Meh
med Nazif bey, Ser tabib ve 05ttlan 
patanın hususi tabibi Hasib bey, 
bir de paşayı eskiden tanıyan bir 
imam, yaveri Talat bey, kendisine 
fazla hürmet gösterdiği Adil pa§a, 
Alman doktoru Kuhle idi. 

Ayın on dördün.dal..~~~··-' ·
de topçu ate§İ batladı. Bu bombardı · 
man o kadar tiddetli idi ki biz, bunu 
umumi bir taarruza başlangıç saya• 
rak li.zun gelen bütün hazırlıkları 
yaptık, tedbirleri aldık. Fakat ne ya· 
zrk, bu taarruz vukua gelmedi. Yal· 
nız gece yarısı Gazi Os.nıan Pqa 
tabyası, muvaffakiyetsizlikle biten 
bir hücôma uğradı. Burada muhare· 
be gün doğuncaya kadar devam et

ti ve ruslar 400 kiti zayiat verdiler. 
Bu hücfun da bu bölgede yapılan ta
arruzların sonuncusu olmuttur. Bu 
muharebe ile ayın on biri ve on ikisi 
arasında vukua gelen muharebe, rus
ların bütün sefer esnasında yaptıkla
rı iki gece hücfunu olmuttur. 

--- Yeni çıktı = Yanar kaya 
: Su kireci - Chaux hydrolique - Su.kire-

Ü 
Üçüncü zaman - Temps tertiaire - Ü

çeyçağ 

Yassı çakıl (gale) - Galet - Yassı ça
kıl 

Yeni hayvanlar zamanı - Cainozoique 
- Neozoik, yenibayat çağı 

Bu alman doktoru, bütün 
esnasında Mii§irin kendisine 

harb 
itibar 

Muhasaranın baılangıcmdan beri 

geçen müddet içinde 27 ilk teırin -
15 son te§rin) yapılan bütün muha
rebelerde türıkler 1000, ru&lar 2300 
ki§i zayi etmiılerdir. 

Orhaniye yolunda yapılan müsa· 

demelerdeki zayiat bu mikdara da· 
hil değildir. 

(Sonu var) 

-----
~ŞEHlRClLtK~ 
- = - YAZAN: --: Celal Esaı A.RSEVEN : 
- Belediye ve imar işleriyle : 
: alakası olan herkese tavsiye -
5 olunacak bir kitab : - -.., 11111111111111111111111111m11111111 ıi= 

ci 
Sükkeri mermer - Marbre saccharoide 

- Şekersi mermer 
Sünger - Eponge - Sünger 
Süngerta§ı - Pierre ponce - Süngerta

şı 

s 
Şeıa!e - Cataracte - Çağlıyan 
Şist - Schist~- Şist, Pulkaya 
Şistiyet - Schistosite - Şistlik 

T 
Tabaka - Strate (couche) - Katman 

Ü şniyei hadra - Diatomecs - Silisli 
alklar 

v 
Vadi - Vallce - Derey 
Vahidülfiraş - Orthoclase, orthose -

Dikyarma 
Volkan - Volcan - Volkan, yanardağ 
Volkan bombası - Bombe volcanique -

Volkan bombası, yanardağ bombası 
Volkan külü - Cendre volcanique -

Volkan külü, yanardağ külü 
Volkan sahrası - Roche volcanique -

Volkanik kaya 

tır'' derler. 

Yeraltı suyu - Eau souterraine - Ye
raltı suyu 

Yükselme - Soulevemcnt - Yükselm• 

z 
Zahife - Reptile - Sürüngen 
Zebercet - Peridot - Zebercet 
Zelzele - Tremblement de terre - Dep

rem 
Zırhlı balık - Poisson cuirasse - Zırb

lıbalık 

Zücaci sahra - Roch vitreuse - Cam
sı kaya 

Zümrüt - Emeraude - Zümrüt 

tandaşla konuşmak ihtiyacı onu Ragıp Beyin yanına 
atıyordu. Parl$'te herkes kolay bulunu.yordu; lakin, 
Ragıp Beyi bulmak güçtü. Yalnız, doktor Hikmet, 
insiyaki bir isabetle onu keşfetmesini bilirdi. Bu ke· 
§iflerin her defasında, Ragıp Bey; güya aranan ken
disi değilmiş de Doktor Hikmetmiş gibi, iki kolunu 
havaya kaldırıp : 

BİR SÜRGÜN 
''Şu halde, kendi kendime aorarım : "Her biri

nin kapısında lncil edebiyatından almmı§ kelime. 
lerle bir takım merhamet ve tefkat levhaları ya· 

zıh bu mutantan şifa mabedlerinden istifade e. 
denler kimlerdir ? Bu tehri dolduran sayısız bed· 
bahtların yüzde kaçıdır ? Ve ruhum ağır bir hüzün 
ile yiiklü uzakla§rr giderim. ••-Be birader, seni gören de ne olur! Diye hay· 

kırırdı . 
Hele, Doktor Hikmetin Montmartre'a göçünden 

~e Provansa'daki iki aylık ayrılığından sonra, artık, 
Ragıp Beyin ağzında bu sitemli cümle bir dil pele
sengi gibi bir şey olmuştu. Mesela iki üç günlük bir 
fasıla ile tekrar bulu§salar gene doktor Hikmeti kar
§ılayan sözler bu "be birader, seni gören de ne olur!,, 
nakaratıydı. Bu basma kalıp dostluk nümayi§i son 
zamanlarda onu, epeyce, rencide etmeğe ba§lamı§· 
tı. Hususile, Ragıp Bey, Parisi çok iyi tanıyan adam 
maJU.matfüru§luğunu artık kendisine satamamağa 
ba§ladığı günden beri, onun nazarındaki kıymet ve 
ehemiyetinin gittikçe azaldığını da sezmekte idi. 
Bununla beraber, gene haftada bir iki defa onu ara· 
yıp bulmad~n edemiyordu. 

"Ragıp Bey, haberiniz var mı ? Siyasi ahval çok 
fena gidiyor. Bizi payla§acaklarmış. 

"- Haniya, o günler, monıer 1 Bir payla§&alar da 
biz de kurtulsak, dünyada ... 

Bu söz üzerine, Doktor Hikmet, artık Ragıp Beyi 
de arayıp bulmaktan vaz geçti ve ate§inin yeniden 
yükselmeğe ba§ladığı bir gün, onu, otelinde ziyarete 
gelen Dr. Pienot : 

''- Burada vatandaşlarınızdan hiç bir dostunuz, 
bir tanıdığınız yok mu? 

Diye sorduğu vakit, o, ·adece: 

-92-

''-Hayır! Cevabını verdi. 

ihtiyar hekim yiizünü ektitti 

''- Sizinle aefarethaneniz de hiç meşgul ol

maz mı? 

"- Olur. Fakat, yalnız bizi takib etmek ve a
leyhimizde sa.raya curn.al yazmak için .• 

"- Anlıyorum, anlıyorum. Fakat, ne olsanız 

gene türk tabiiyetindesiniz. Ne bileyim; mesela, 
- şimdi öyle bir lüzum görmüyorum ama ! - me· 
seli., vaziyetiniz biraz daha ağirla§acak olursa, 
sizi bir haetahaneye yatırabilmek için, resmi bir 
te§ebbüs ve yahud bütün Jeune Turc'ler tarafın· 
dan bir kollektif müracaat çok i§imize yarayabi
lirdi. Ben, ma.aıtteessüf, bu hususta her türlü hare
ket imkinmdan mahrumum. Devletin bu gibi mü
esseselerin.de gerçi bazı tanıdığım meslekdatla.

var. Fakat, hini hacette, bunlara sözümü geçirebil
mem için, - dediğim gibi - resmi veya gayrı res
mi bir yardnnm bana çok faıydası olabilir. 

Doktor Hikmet, ilk defa olarak ölüm korkusu
nun rqesini, ta yüreğinin içinde hisşetti ve yorga
nının aıltmda bir hafif baygınlık geçirdi. Olmek 1 
Ve bu ıefil odada, bu sefil yatağın içinde ? 

''- Ooo; rica ederim. Bu sözlerimden bir takım 
fena manalv çrkıannağa çabıma:rızı J Maksadım, 

YAKUB KADRi 
sizi, hiç değilse bu dar ve basık tavanlı odadan 
kurtarmaıktır. Burada; iY'ileş.menizin biraz uzunca 
sürmesinden korkmuştum. Sonra, görüyorum ki, 
otelde service namma da bir şey yok. Size kim ba
kacak ? Yemeğinizi kim verecek ? 

Hekim, hastanm geçirdiği baygınlığı hissetmİ§· 

ti. Kalkıp gitmek üzere iken oturdu. Onu, her 
hangi bir başka bahisle oyalamak istiyordu : 
"- Gördünüz mü bir kere garb medeniyetini ? 

dedi. Parasız ve kim.sesiz bir hastaya insanca te
davi iınkaruru bile vermiyor. Bununla beraber, 

kendini, hayrın, şefkatin, insaniyetin, içtimai mua
venet fikirlerinin ~ynağı sanıyor. Her tarafta, kli
nikler, sanatoryomlar, hastahaneler, disparuıerler .. 
bunlar arasında zenginlere mahsus olanlar var; 
fukaralarr için açılmı§lar var. Fa.kat ben, kaç defa, 
hastalarımdan biri için bunlarrdaın istifadeye kal

kıştımsa, daima hepsinin kapısını suratıma karıı 

sımsıkı kapanını§ buldum. Her müracaatımda, ya 
hiç bo§ yatak yo~tur~ bir kaç zaman beklemek la

zımdır veya bahsedilen ha'Stalığm tedavi yeri ora· 
sı değildir; ba~ka bir kapıya vurmaık icab eder. 
Yahud da, bazı defa, hastayı çok gecikmiş bulur-

lar. "Bunu bizim ba§nnıza ne diye getiriyorsunuz? 

Görmüyor mwwıuz ki, yapacak bir teY. kalmamı~-

''Gerçi, bir cemiyette, sağlam ve müreffeh insan 
sayısına nisbeten hasta ve sefil insan sayısı aklın 
alamıyacağı kadar daha çoktur ve elde mevcud 

olan resmi ve gayrı resmi hayır müesseseleri bir 
türfü bunların imdadına yetİ§emİyor. Fakat, bu. 
bence bugünkü medeniyeti temize çı:kanr bir 
izah, bir tefsir olmaktan ziyade, aksine, onun ki-

fayetsizliğini, geriliğini~ iptida.iliğini isbat eden bir 
vesikadır. Lakin, yirminci asır insanları, bu hakika
ti kabul etmiyor ve kendilerini (terakki) ve ( teka
mül) ün zirvesine ermiş samyor. Gene yirminci a

sır insanının iddiasına göre Avrupa medeniyeti, 
artık, insanlığın son sözü, son merhalesi, son mu• 
vaffakiyetidir ve gelmi§ geçmiı medeniyetlerin 
hepsinden ü.stündür. 

"Avrupa medeniyeti !.. Lakin, Avrupa medeni· 
yetinin ne olduğunu tetkik etmeden evvel bir ker· 
re Avrupalının ne olduğunu anlıyaılnn. Muayyen 
bir insan tipi olarak, muayyen bir coğrafi ve ta
rihi tip olarak Avrupalı nedir ? insanlık kategori
sinde nasıl bir cins örneğini temsil ediyor 7 Bunu 
tetkik edelim. Biliyorsunuz ki, bunlar, hıristiyan 

olmazdan, - yani sami ve asyai din ve medeni· 

yetlerin tesiJVJe ruhları yumu§amazdan evvel, ıiı-

(Sonu var) 
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~ ..... li~~~ ... 'i'~'i'nde lebl~b_i .. _ 
Leblebi sade olarak yenir, tuzlu· 

•u olmazsa üzerinıe ıeker ekilir, t~
:tq tekerle karııtırılır. Erbabının ~: 
-.ayetine göre rakı sofrasmda ıyı 
bıeze olur. Fakat onwı enziya~e. bo
ta. giden yeri, kııın, bozanın •çr~ 
olduğunda herkes ittifak eder. e 
lebi bozanın verdiği keyfi -:rt.ır~, 
leblebisiz boza da, ne kadar ıyı 0 

-

&a, eksik kalır. 
İkisinin bu kadar iyi uzlaıınalan· 

b beb ik' · · de midede dur· a se , ısının . . else 
dukça şitmek hasaasından ilen !. 
&'erektir. Boza midenin sıcakh~ıyle 

d ıter· llıayalanmasında devam e er, f ' 
leblebi de midede bulduğu suyu 
kendisine çeker ve tiıer. 

d ı e boza· Bu hassalarmdan o ayı n . bl _ 
btn, ne de leblebinin sağlık kıtalk~. 
l'ında yerlerini bulamazs~ız. . ısı 
de güç hazmedilmekle, mıdeyı boz
~kla töhret almıttır. Bereket ver· 
&in ki boza yalnız kıt mevsimi~d~ 
bıeydana çıkar ve arada sırada .. ıçı· 

• lir. Öyle olunca da sağlıkla uı:una· 
ıebeti aranılmayabilir. Midelen yo· 

d · t'kle hında olanlar arada sıra a ıç 1 
• 

ri vakit ondan nete buluyorlarsak 
ıc· . d' v• k lmaz Sık Si 
• ını~nın ıyecegdı la . . mideleri 
ıçmege heves e en erın v• 
dargınlığJDJ çabuk gösterecegınden 
onlar da kendi kendilerine vaz geç· 
lnegv e mecbur olurlar. ·ıd· 

ok yenı •-
" Leblebiye gelince, .. ç .. ~ den do-
gi vakit, hazmmın guçluğUD d kun· 
l 'd b v saklara o ayı, mı eye ve agır be ber 
d v k beli' olmakla ra • ugu pe ı ··ı 
leblebi her devirde ideta popu eı: 
olmuştur. Eski lsrail o~ullarmm pe 

• v 'ki n ve TeVTatm 
2ıyade ragbet ettı e A • • • di 
aö ledi v i kavrulmut kalinın ıım 

y g d'v• iz nohud-
hizim de severek ye ıgun ' 

b • Jd "u kuvvetdan yapılmış leble ı 0 ug 
le tahmin edilir. 

Bir taraftan da Eski Romanın en 
büyük hatibi ~Ayılan Çiçeron'un a
ııl admı değiştirnıeğe sebeb olma• 
aı leblebinin Romalıla'l" arasmda da 
populer olduğunu gösterir. B';' met· 
hUl" adamın adı Marcus Tull_ıus ol
.:tııiu halde burnunda leblebı tane· 
•ıne .,~- ~--;a.. ~ ... hen bulundu· 
iundan kendisine, nohua ve ıeo~eoı. a':' 
inek olan Çiçer<>n lakabı verılmıttı. 
8 "yük' hatibi sevmiyenler yahud 

u il 
~anlar ona bu lakabm ver • 
lne.i burnundan dolayı değil, sözle
~ ,.. ~ hasmı leblebi
nin hazmı kadar güç oldufundan• 

Romanyanın Moskova 
elçisi geri geliyor 

Bükreş, 31 (A.A.) - Roınanyanm 
_,, kova elçisi Edmondcıuutu'nun .m.os .1 . . B 

. ag~ rıldığı öğrenı mıştır. unun 
gerı ç b' l'ğ" . B""k 

beb. Sovvetler ır ı ının u rcş 
ae ı 'J k' . k d' 
elçisi Michel Ostrovs ının en ı ar. 

. 1 rı· ,.,ağrılmış olmasına atfe-
zusıy e ge :-ı d d 

. kt d' cıuutu Mo&kova an er-
dılme e ır. . 
h 1 h ket edecektır. 

a Ela:e. yerine yakında başkasının 
çının · · ği ve ya-

gönderilip gönderılmıyece 1 ·1· v. . 
Moskova e çı ıgının 

hut Roman~a~~~ . Bükreş elçiliği 
aovyetler bırlıgının d b'r masla· 

. . . b' ·şara ka ar ı 
gıbı yenı ır. ı T dilmiyece-
hatgüzar ile ıdare edı ıp e 
ğ . ı..6 .. malfım değildir. . . 

ı ..-nuz · t inının 
Moskovaya yeni bir elç.ı ay. 

1 
d ni tayın ere 

diplomatlar arasın a ye v. anno· 
bir mukaddime teşkil edecegı z 
lunmaktadır. 

d d·ye tefsir etmıılerdır. Buyuk 
ır, ı "b" • . Horatiua da, batı ı sevmıyen-

ıaır __ _.a bulunmut olaa gerek-
ler ara.sıuu ak" k '' f · • . k" leblebiyi f ır oy aresmın 
tır ı, . f' • f 'k ehirden gelen mısa ırı areye ı . 
f A d bildigv i kaba yemekler ara
raın e e · · ed b' t d aymıttı. Leblebının e ıya 
sın 'ha. 'deki ..nhreti böyle biraz ka· 
tarı ın ,..- · L bJ b" . H 

k 1 da bizım e e ıcı or-
rıtı 0 sa · · "h' d ti ona musıkı tarı ın e, 
hor opere ''h' v unutulamıyacak, mu ım 
dogruıu, .. 
b. yer temin etmıttır. 
ır . . 

O hekimlik tarihindeki yerı 
nunk k" ve pek yilksektir. Haz· 

de pe es ı l 
.. lmakla beraber, Bergama ı 

mı .guço hem de taze yemiılere 
Calınus -d. v. halde - leblebiyi 

" verme ıgı 
yuz ·ıaç diye kullanırdı. 
. drar artırıcı ı "Ih 1 "ksek bir yerden ı am 
Bu kad~ai~ hekimler leblebiyi ve 
alan son kl · böbrek kwnları· 
nohudlu yeme erı . d 1 

.1A larak tavsıye e er er, 
na k..arııe:=e otaılan için leblebi ye
hatta m 1. t yaptırmağa ter-
d · ği aıne ıya 
ınne 1 d' Uzun bir zaman leb-

cih eder '::' ı. usunu artırmak için 
lebi atk ~Yb~ ·ıaç olarak kullanıl
d kuvvetlı ır ı 

e Bu türlü şöhretinden dolayı 
mııtı. d nohuddan yapılan leble-
Avrupa a 'k 'd 1 .. h zmedemiyen nazı mı .e ere, 
bıyı a d• v• J Be i hassayı göster ıgı sanı an, • 
:!fye tanel .. rin~~n kaVTUlmuf l~ble· 
bi yapılırdı. Doğu memleketler~nde 
leblebinin, Batı memlek~tlerınde 
Bezelye püresinin hala ra~~et bul
masında o eski töhretin tesırı bulun
madığı isbat edilemez. 

Leblebi böyle asırlardan beri 
meıhur olduğu halde, onun aslı o
l hud geçen xıx uncu asırda 
d~~ noda en yu""ksek fÖhretİ bulmut· unya . 1 .. 
t Mendel kanunları diye, bıyo OJI 

:ı~blarmızda okuduğunuz veraset 
kanunları nohuddan çı~ıtt~. ~o
ravyalı ketiş Gregor, hır ~oıesme 

k "ld'gVi manı..ı.stırın b~hçesınde no-
çe 1 1 • k) • • n 
hud yetiştirirken çıçe .. eı:nın re • 
gini tetkik ederek o muhım kanun· 
)arı keıfetmitti. 

Bizİln köylünün "ektiği nohud! 
b' tivi nohud ıehre gehnit te _leble~ı 

iÇ g • 1., _. _,.&1, .,..__ L.- ),_._ 

;;;;İind~ ~ksek bir ilim iJeti ol-

mUf ... 
Onun için leblebiye de, nohudlu 

yahni ile nohudlu pil.~vm no~~dla
rma da derin aaygı goıtermehyız. 

G. A. 

Maraıın kurtuluı 

bayramı haz1rhklar1 
Maraş, 31 (A.A.) - 12 Şubat Mara

şın kurtuluş bayramıdır. Bu yıl kur· 
tuluş bayramının Maraıta 'imdiy_e ka· 
dar &örülmemiş bir tekilde kutlanma
ıı için timdiden hazırlıklara baılan· 
mıttır. İstanbul ve Ankarada bulunan 
maraşlı gençler de Maraşm kurtulut 
bayramını kutlayacak olan maraşh 
gençlere i'tirak etmek üzere Mara•· 
tan milli bir heyet gidecektir. Bu he· 
yet milli oyunlar ve millt ıazlarla o 
günkü bayramı Ankarada yaptmış o
lacaklardır. Aynı zamanda Maraştan 
götürülecek olan Maraf mamulatı eş
ya ile Maraş mahsulleri bir ıergi ha· 
linde teşhir olunacak ve orada .bulu· 
nan miaafirlere samsa ve ıuçuk ikram 
edilecektir. 

KESİK BASLAR 
Yaan: EtltıaT Wallace 

46 
Brik.san bu sözlere cevab verecek 

vaziyette değildi: ağzı kapalı idi. Fa
kat ıoğuk kanlı idi. Hia ettiği acıya 
rağmen aklı ba9mda idi. Neye maruz 
bulunduğunu tahmin ediyor ve bunla
rın gecikmiyeceğini biliyordu. Bu sav 
lonun dıvarları ne sahnelere şahid ol-

muştu! maddi ve man~~~. n~. öliiçı hal
leri görmüştü ı burası olumun mabeyn 
odası idi. Bağ, her halde burada uyu-

lmalı idi. Briksan bu şarabta 
thaulm~~ 1? n bulunduğunu tahmin edi

ngı ı acı 

. Kloral bütilik katilin kullan
yo,:du · 

1 
dan biri idi. Fakat Long· 

dıgı vasıtaf ar kurbanının kuvvetini iv 
val, bu se er, . v 

. rnişti. Muhakkak kı Bag 
yı hesab ettne . den Longvalin 
iki malezyatının pe~ın İhtiyar bu ka
evine kadar g~~mı§:tı.~k kurnazlığını 
rı kocayı öldurınem 

göstermişti. 1 · "gvren· 
. gelecek erı o 

Brıksan, başın~ . ar büfeyi açtı, 
tnekte gecikrnedı. 1.htıY kara bulunan
b~radan • ucunda. bır rna 

1 
ıkardı. E

~uyücek bir demır ~enge ir ç direğe bu· 
lıni uzatıp tavandakı dem. direği da· 
nu taktı. Briksan bu de?1ır adığını 
ha evel görmü• ve ne ışe Yaı: . 

" . . d" g· ın vazı· nıe ak tm · ti; ımdı bu ıre 

. . .• reniyordu. İhtiyar bu ıef er 
fesın~ 0~ bir çile kalın ip çıkardı. 
de büfe en _At.aradan ueçirilev 

· · bir ucu ııı- • 
Bu . ıpı~ . . hafi enin koltuk altları-
rek getırılı~e taı?ı'ldı. Longval eğilip 
na maharet d d Brikaan orada bu-

d i kal ır ı. . 
secca e~ v 'btiyarın çekıp ye-
lunan bır kapagı 1 

·· dil De lig· in içi 
. k dıg· ını gor · 
rınden ~ı ar f kat Briksanın ku-
görilnmüyordu, a . ldi 
!ağına oradan bir iniltı ge · .. 

h f . nin ağzını orten 
Longval, a ıye 

peşkiri alırken: lüz 
- Zan ederim ki artık bana um 

kalmadı, dedi. _ , _ _,:ı • 
t ~en ıpe 

Sonra, fazla zahnıe ç erden ke· 
asılınca Briksanm ayakları·y· 

.,_ delığın ağzına 
'ld' İhtiyar Brı-anı ıı ı. • . . yavaş bı· 

kadar getirdi, ve ıpı yavq 
rakrnağa başladı. v . v. n 

- A aklarınız yere. deg?ıgı a:~. 
lütfen ~ haber verırsenız gelıp sı-
zi bulurum. 
Karanlık delik içinde başını. :,ukarı 

kaldırıp bakan Briksan bu delıgın y~
vaş yavaş küçüldüğünü gördil. .~: 

üddet havada, öylece, ıallana don ' 
:ılı kaldı. Sanki hep bulundui~ yer• 
de idi ; sonra, birdenıbire ayagı yeıe 

t ' \ 
\'l r o pa. L. 

.ı· 

1 
Yazan: H. Lechenperg -28- Çeviren: Kerim Bükey 

tı tarafın mukabil oyuncuları üstüne saldırarak bü
tün bir takımın tek tek oyuncular halinde çözülütü
ne sebeb olurlar. 

Gerçi amerikan futbolu aynı zamanda bir takım 
oyunu kalır. Lakin, yine de, adam adama çarpııı· 

lan spor olmaktan çıkmaz. 
Aıağıda, ilk bakııta biribirine muarız olan bu 

iki prensipin birbiriyle nasıl uzlaıtığını, hatta biri
birini nasıl tamamladığını göreceğiz. 

Avrupada amerikan futbolu hakkında bütün bi
linen sinemalarda, dünya havadislerinin Amerika
ya aid kısımlarında yahud bat roldeki aktörün bir 
futbol ası olduğu bir amerikan filminde, görülen
den fazlası değildir. 

lıte bu yiizden amerikan futbolunun oluş tarihçe
sini kısaca çizmek ve ana kaidelerinin bir hülasası
nı yapmak gerek. 

Amerikan futbolunun tarihi, bir çok amerikan 
sporlarınmki gibi, lngilterede batla,·. Bilindiği 
üzere lngilterede dokuzuncu yÜz yılın başlangıcın
da, hatti. daha da evvel - bir kaç kaidenin tebdili 
neticesinde nihayet futbol veya, (Auociation Fut
ball'' denilen malUnı oyuna inkilab eden bir nevi 
top oyunu oynanıyordu. 

Kolejlerin bir Rugby oyununda - ki bu hadise 
1823' yılında olmuttu ·Muhacim Ellis'in aklına aca
ib bir fikir gelivermit ancak bu garib fikri hemen 
tatbikat sahasına koyutu Ellisin akli vaziyeti hak
kında bütün oyuncular ve seyirciler nezdinde çok 
ciddi endişeler uyandırmıttı. Ellisin aklına gelen bu 
acaib fikre göre topu hasım kalesinin içersine ayak
la aokmağa çabalamak nafile bir zahmetti... Nete
kim Ellisciğim birdenbire kararını vermiş, topu eli
le kaptığı gibi fırlayıp koşmU§ ve topu bal gibi ha
sim kalesinin içerisine yerleıtirivermiıti. Herkes a
pışıp kalmıt, takım kaptanı özür dilemit, Ellis o
yundan dııarı atılmışdı. Fakat, gel gelelim, çok sür
memiş, delikanlı Ellisin bu acaip fikri öteki oyun
cuların da kafasında yer etmifti. Doğrusu, bu aca
ib fikrin cazib tarafı yok değildi. Bu da oyuncunun 
topu ayakla vurmak ve yahud topu elle taınnak 
hususunda muhayyer kalması idi. ''Rugby'' işte böy
ı .. .iloğ-du. 

Rugby Amerikaya 1874 de sokuldu. Bir İngiliz 
antrenöründen bu oyunu öğrenen Kanadadaki Mon 
treal koleji 1874 de Harvard üniveraitesini bir ru~
by maçına davet etmitti • .Amerlllan üniversitelerı, 
serçi 1860 ..... ıerindenberi ,, ANOCiation futball" 

0 ynanuyor delillerdi. Likin ruğby'nin ismini bile 

ititmemitlerdi. 
Havard, bu teraid dahilinde, niıbeten terefli bir 

netice, 0:0 ile, itin içinden çıkabilmitti. Şu var ki, 
bu kartılapnanm kati teairi havardlıları Rugby de
liıi yapmak olmuttu. Harvardlılar d·a tabii derhal 
öğrendiklerini sabnağa kalkıtmışlar ve oradan bir 
kaç hafta geçmeden Yale üniversitesini rugby mey
danında boy ölçmeye davet etmiılerdi. 

Yale bu yeni aporu yadırgamıf ve maçı 0,4 ka;r· 
betmi§ti. Faut o da bu yeni spora bayılmıt ve 
Rugby budalası olmuıtu. 

1875 yılmm ikincitetrininde Amerikanın belli 
bqlı üniversiteleri, daha doğruau bunların mü
mesailleri, bir spor programı tesbit etmek maksa
diyle Springfieldde toplandıkları zaman, Yale ile· 
ride oynanılacak "Aasosciation Football'' yerine 
"Rugby F ootbaıll" ün konulmasını teklif etmitti. 
Harvard bu teklife iıtiri.k etmiı; Princeton, Rud· 
gers ve Columbia ile konferansın diğer azaları da, 
eninde ııonunda razı olmutlardı. 

"Amerika kolejler arası futbol birliği" kurul
muıtu. Artık, sadece Rugby oynanacaktı. Bir tek 

Ha~nını iistiinc atlayış 

Amerikan f u.ıbolu oyuncusu ''Flying ıa.ckle" 
elenilen ve hasmı düşürecek ol.an aılay~ı 
talim eder. Amerika' da, müsabakada oldu-
ğu gibi idmanlarda da kol bacak kırılması 

gündelik hadiselerdendir 
istisna kabul edilmitti. Çünkü Princeton ile Colum· 
biada o kadar yaman ıütçiller vardı ki her iki üni
versite de bu şütcülerinin büabütün eli bot kalma
larına bir türlü göz yummamııtı. Şu halde, kaide
lerde yapılan değif ikliklere göre, golün topun ha· 
sım kalesine gerek ıütle sokulma.ar gerelue elle 
konulması sureti,yle yapılabileceği kabul edilmiş

ti. Hatta, üsteli.k, ayakla yapılan golün bet pu•an, 
elle yapılan golün ise bir puvan sayılması karar
laıtırılnuşh. 

"Amerikan futbol" ünün baılangıcı, itte, bu te· 
kilde olmuıtu. Bundan aonraki yıllar, bugün bile, 
hala devam etmekte olan, bir yığm ıalaha.t ve ta· 
dilat ile geçmiıti. Ne de olsa "Amerikan futbol'' 
ünün "Assosciation Futball" ile ''Rugby" nin bir
birine karıımasından vücude gelmif oldufu aöyle
nebilir. - Bir tutam halis ''Ameriblılık" katılmak 
ve bir tutam da, müebbed Amerikan spor kavrayı
şı ve düşüncesi olan, "adam adama" ilave edilmek 
şartiyle ... 

Amerikan futbolu nasll 
oynon\yor? 

Dünyada "Amerikan futbolu" kadar kantık bir 
oyun yoktur. Resmi talimatname seksen matbu 
aayfa tutuyor. Şu var ki insan bu seksen aayfahk 
talimatnameyi okuduktan ııonra da ''Amerikan 
futbolu" üzerine her ıeyi öirenmif olmuyor. 

Her f8yden önce ''futbol" pek yer.inde deiildir. 
Hiç olmazsa bu oyunda topun ve a.yaklarm mühim 
bir rol oynadığını zanneden '"' her itte bak kazan.. 
maık isteyen Avrupalı için değil : Çünkü, evveli 
top, top deiildir. Yumurta biçimi bir feY· Sonra da 
buna nadiren ayakla vurulur. itten çıkmayan ace· 
mi seyirciler bi:le derhal farkına varJl'lar ki, bun· 
da "Top" oynanmadığı gibi, ''topun" etrafmcla da 
oynandığı yok. Bu oyunda can vermitlerin, kurban 
düflllüılerin ruhları kusuruma bakmaamlar, bu ne· 
vi oyunda "Top" ile değil, topu tqıyan adamla oy
nanır. Deri yumurta burada lspanyol arenaamda· 
ki kırmızı bezin bir nevi nifang&hı yerini tutuyor. 
Ataiı yu,kıarı §Öyle : Top kimin elinde iııe onun 
kanı heli.I. Bu oyun adama kartı oynanır. Top, aa
dece mücadelenin her dakika ne vaziyette oldufu· 
nu gösteren remzi ve timaali bir neane. Tıpkı bir 
bayrak koıusundaki bayrak sopasının, kotunun 
vaziyetini gösterdiği gibi. (Sona 11e1r) 

dokundu. 
Longval deliğin ağzından bağırı-

Briksan hemen Gerogoriden şunu da 
sormağı unutmadı : 

cisini, bir üçüiıcüıünil, bir dördüncü
sünü de yakınca mahzenin her tarafı 

gündüz gibi aydınlanarak her girinti 
ve çıkıntıyı, ve bu arada, müdhiş bir 
şeyi de meydana çıkardı. M'şel Briksan 
ne kadar kaşarlanmış bir zabıta memu
ru olursa olsun, göreceklerine ne kadar 
hazırlanmış bulunursa bulunsun, titre
mekten kendini menedemedi. 

yordu: 
- Lütfen biraz geri çekilir misiniz, 

ipi aşağı atacağım, bir yerinizi acıta
bilir ... Ve bir an sonra ipin gelip yere 
çarptığını işitti. Yukarıki delik ka
pandı. Sessizliği yalnız yanı başında
ki adamın in"iltileri ihlil ediyordu. 

- Pen, siz misiniz? 
Öteki, korkak bir sesle: 
- Kim o? dedi, siz misiniz, Brik

san? biz neredeyiz? başımıza neler 
geldi? ben buraya nasıl geldim? bu 
şeytan bana içecek bir şey verdi. Ko
prak kaçtığımı hatırlıyorum. Araba
sını almağa gelmiştim. Ne korkuyo
rum l benim arabanın manyatosu bozul· 
muştu. 

- Kaçarken bağırdınız mı ? 
- Zannedersem bağırdım. Herifin 

bana verdiği zehirin tesirini icraya 
bqladığını anlayınca yerimden fırla· 

dmı. Fakat sonra ne oldu, bilmiyorum. 
Siz neredesiniz, B riksan? polis bizi 
buradan çıkarır değil mi ? 

- Sağmı? umalım. 

Sir Gregori hıçkırarak ağlıyordu. 
Briksan sözlerinden pişman oldu. 

- Bu adam kim? İnsan mı, şeytan 
mı? Biz 9imdi eski mezarlarda.mıyız ? 
Burası mezar kokuyor, değil mi? Bir 
şey görüyormusunuz, Briksan ? 

- Demin bir aydınlık görmüt oldu
ğumu sandıoi. Fakat her halde aldan
Pllf olaca~ım. 

- Adel nerede ? 

- Allah bilir. Onu bir daha görme-
dim. Bağ'ın eline geçmiş olmasından 
korkuyorum. Fakat zannetmem ki kıza 
bir fenalık yapmış olmasın. O kadınla
ra pek dokunmıyan acaib bir hayvan
dır. Ah, Bağ burada olsaydı 1 ... 

- Ben de burada bizden başka biri
•in bulunmasını öyle isterdim ki 1 .... 

Briksan, ellerini hapseden kelepçe
lerden kurtulmak için uğraşırken, si
lahsız olduktan ıonra ihtiyarı mağlub 
etmesinin pek az ihtimali olduğunu da 
düşünüyordu. Rovelverini kaybetmiş

ti. Vakıa caketinin bir cebinde ustura 
gibi keskin bir kama verdı, ve bu ka-
ma, kullanmasını bilenin elinde, tabap
ca kadar tehlikeli bir silahtı; ancak, 
onu kullanabilecek mi idi ? 

Yere oturup, Berlinde görmüş oldu
ğu bir hokkabaz gibi altından önüne 
doğru kollarını geçirmeğe çabaladı. 
Gayreti boştu. Bu sırada bir kapı açıl· 
dı ve Longvalin sesi işitildi : 

- Sizi fazla meşgul etmiyeceğim. 
Mahzenin karanlığını fazlalaştırdı

ğı sanılan kör göz gibi fersiz, bir feneri 
yukarı doğru kaldırarak devam etti : 

- Müşterilerimin soğuk almalarını 
arzu etmem. 

Koyuverdiği iğrenç kahkaha mağa
ra duvarlarında akisler yaptı. Durdu, 
Bir kibrit çakıp duvarda asılı duran 
petrol lambasını yaktı. Sonra bir ikin-

Mahzenin ortasını işgal eden bu müt
hiş şey giyyotindi 1 

XL 

Giyyotin 
Bir giyyotin 1 
Mahzenin ta ortaıına koyulmuştu . 

Kan kırmızısına boyanmıştı. Baııitli· 
ğinde bile korkunç bir 'ey vardı. 
Mişel Briksan, damarlarındaki bü

tün kanı dökmüı, Giyyotinin tefer
ruatını gözden geçiriyordu: Sepet, çer
çevenin tepesinde duran ve pırıl pırıl 

parlıyan üç köıteli biçak, inip çıkan 

sahanlık ve bu sahanlığın kayış bağ

lantıları, başın gireceği ve biçak - iyi
ce yağlanmıı yivin içinden kayarak 
düşerken • boyunu kımıldatmaksızın 
zabtedeceği delik ... Bu makinenin za
ten nasıl işlediğini bir kere Fransada 
görmüştü. Biçağın nasıl bir gürültü 
ile düşüp altındaki insanın bafını ko
pararak nesıl ebedi ııeyahata çıkardı
ğını biliyordu. 

Longval, alay eder gibi : 
- Bana d\ll kadın derler, dedi. V c 

Radyo ve çocuklar 
Hafif bir rahatsızlık imkan ver

di de radyonun babası Artam amca• 
yı, çocuklarımla birlikte, ilk defa 
dinliyebildim. 

Baba veya ana olmadık.lan halde 
çocuk psikolojisini onlar kadar, ve 
hazan onlardan da iyi bilenler elbet· 
te öğretmenlerdir. Çocuklarımıza 
her hafta masalla r söyliyen, her hafta 
tesirli nasihatlar veren Artam Amca 
da öğretmendir. Bumm içindir ki 
çocukların nelerden zevk alacakla • 
rmı, nelerden intibah duy.t~eklarını 
pek iyi bilmektedir. Evelki günkü 
maaah biri küçük ve diğeri büyük iki 
köpeğin - Minimini ile Kocaman'ın 
- KipLingvi.ri maaalı idi. Biri delit -
men ve öteki temkinli bu iki arkadaf, 
biribirine yardım ede ede geçinip 
gidiyorlardı. Bu masalda, eaki za .. 
manlardakilerde olduğu gibi cinler, 
periler, pad.İ§ahlar ve deli oğlanlar 
yoktu; ve böyle olmaaı da daha ~ 
idi; çünkü masallardan bizler neler 
öğrendik? Belki muhayyelelerimia 
biraz geni§ledi, fak at hangi masal· 
dan hayat dersi aldık ? 

Çocuk masallan bu günün icabJ.a· 
rına uygun olmalıdır ki faydalı ol
sun. 

Ancak, ben Artanı Amcanm bura· 
da masallarından değilt orijinaJ bir 
terbiye tarzmdan bahsetmek İ6tiyo
rum: Çocuklara radyo vasıtaaile u
fak tefek kuaurlannı söyliyerek on • 
lan fena itiya.dlarmdan uzaldattır • 
mak ..• 

- Ahmed, aen yemek yimiyor, an• 
neni üzüyorsun. 

-A11e, dün niçin o kadar çok ai• 
ladm? Baban bebek almadı diye bu 
kadar ağlamak sana yaratlr mıydı? 

- Hüseyin, kardetini dövdüğünü 
bir daha İ§itmiyeyim. 

İtle Artam Amca yaramaz çocuk
larla böyle konuıuyordu. 

Oğlum: ''Artam Amca bunlan 
nereden biliyor?,, dedi. "Görüyor, 
itiliyor,, cevabını verdim. Ve bu ce • 
vab onu tatmin etti. 

Radyo, çocuk terbiyesi itinde de 
bir yardımcı vazifesi görebilmekte
dir. Bunu memnuniyetle kaydeder
ken baba ve ana olan okurlarımı Ar· 
tam Amcayı dinlemefe davet ede· 
rim: Çocuklarınm tikayet ettikleri 
kusurları % 100 kendilerine aidd,.ir; 
ve çocukları kadar kendileri de Ar· 
tam Amcanın naaihatlarından inli· 
bah hissesi çıkarmalıdırlar .N .Baoıdar. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Eıirgeme Kurumu Genel 
merkezi her sene olduğu gibi bu ae· 
ne de Ankara ilk okullarındaki zayıf 
ve kimseıiz (585) çocuğa her gün et· 
1i sıcak öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocuğun bir günlük yemeği 

ekmeği ile beraber bef kurut tutmak· 
tadır. Her vatandaş Kuruma bef ku
ruş yardım etmek suretiyle yoksul 
bir yavruya kan ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beıt kuruş at· 
mak suretiyle yapılacak yardım da 
bu güzel maksadı temin eder. 

sonra bir sevgiliyi okşarcasına ellerini 
onun her tarafında gezdirdi. 

Sir ·Gregorinin büğürür gibi çıkan 

sesi uzaklara kadar gitti : 
- Briksan, ben ölmeğe hazır deği· 

lim. 
Longval yine mırıldandı : 
- Dul kadın 1... 
Longvalin başı açıktı. Çıplak kafası 

ıtık altında pırıldıyordu. Fakat halle
rinde hiç bir gülünçlük yoktu. Sevdiği 
bu makine karşısında takındığı tavur
larda hazin bir şey vardı. 

- Dul kadının ilk kocası hanginiz 
olacaksınız ? 

Sir Gregori, dıvara yaslanarak ba· 
ğırdı: 

- Ben değil 1... 

Yüzü aapsarı idi, dudakları bir sinir 
buhranı geçirdiğin i gösterecek surette 
titreyip çarpılıyordu. 

* * * 
Polis memurlarının otomobili bütün 

hızı ile Çayçester'den geldiği zaman 
Jak Knevbort yol üzerinde aşağı yukan 
dolaşıp duruyordu. 

Arabadan soluk soluğa inen memur-
lardan biri: 

- Briksan, Çayçesterde yok, dedi. 
- Longvalin evine girmiş olmasın ? 
Bir başka memur : 
- Ben demin Bay Longvali gördüm. 

Yüzbaşının Çayçestere gittiğini bana 
o söyledi. 

(Sonu var). 
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i Yurddan resimler ı 
Avukatlık nasıl doğdu, 

ve neler geçirdi ? 
Muhtelif memleketlerde avukatlık 

- 1-

~ vukatlık mesleği hakkındaki 
yeni cereyan ve temayüller 
Muhtelif devletlerde avukatlık 

mesleğini tanzim ve idare husu· 
.unda takib edilmekte olan esas
lar bu makale serisinin mevzuu
nu teşkil edecektir. 

Avrupanın yirmi yedi memleketin· 
de cari olan kaide ve teamülelrin bu 
suretle tetkiki, avukatlık hakkındaki 
yeni cereyan ve temayülleri tebarüz 
ettirebilecek mahiyettedir.Burada h.er 
şeyden önce göze çarpan hadise, bil· 
tün bu devletlere aid adli sistemlerin 
kuruluşundaki şayanı hayret müşabe· 
bettir. İhtimal, mümasil ihtiyaçlar 
müşabih organlar doğurmuştur. Fakat 
aynı zamanda, onun sebebini Roma hu 
kukunun cihan şümul tefevvukunda 
aramalıdır. 

avukat olduklarını anlayınca, "Benim 
mell'lc:ketimde hukuk bilen ancak iki 
adam var, onların da birisini gider git
mez astıracağım", dedi. 

Bununla beraber istiklal arzusu ya
yaş yavaş bütün milletleri istila edi
yordu. Avrupanın her tarafında, avu
katlar merkezi kuvvetin boyunduruğu 
altına girmemek için kendi araların
da mücadele ediyorlardı. 

"Freie Advokatur", 1867 de Alman
yada, 1868 de Avusturyada, 1870 de 
İspanyada, 1875 de Rusyada tesis edil
di; İtalyada 1874 den itibaren mütte
hit bir avukatlar topluluğu teessüs et
ti. 

İngiliz, amerikan memleketleri müs
tesna olmak üzere, bütün dünyada, 
adli teşkilatın ve onun dahilinde avu
katlık mesleğinin umumi bir tipi var
dır. Avrupanın yirmi yedi memleke
tinde müşterek olan şeyleri burada 
tafsilatiyle anlatmıyacağım. 

Tabi bulundukları siyasi rejim do
layısiyle adli teşkilatı esaslı surette 
değiştirilmiş olan İtalya ve Rusya gi
bi, yahud tekamül seyri diğerlerinkin
den tamamen ayrı olan İngiltere ve A
merika gibi milletler müstesna olmak 
üzere, böyle kısa bir eserde vakıalar
dan ziyade temayülleri tetkik ve avu
katlık mesleğinin icrasında tezahür e
den cereyanları mütalea etmek bize 
daha istifadeli görünüyor. 

İkbal devrini yaşamakta olan Roma, 
kılıciyle hakim olduğu bütün dünya· 
ya hakimleri vasıtasile de adaletini da 
ğıtıyordu. Bu devirde Roma hatible· 
rinin şöhreti dünyaya yayılırken Gol 
memleketi de hukuk mektebleriyle iş
tihar ediyordu. Şüphesiz o devirdeki 
avukatlık mesleği bugünkii gibi de
ğildi, Romalı avukatın vazifesi , Fo
rum meydanında müvekkilini müdafaa 
etmekten ibaret ve sırf müvekkili hi· 
maycye matuf bir meslekti. Avukatlı· 
ğı senatör idare eder ve onun temin 
ettiği cüzi menfaat da senatöre raci 
olurdu. Maahaza bu cüzi menfaat, ha· 
zan müddeabihin yarısına kadar da çı
kabili rdi, hatta Çiçeron müvekkille
rinden 20 milyon (sesterces) aldığını 
iftiharla söylüyor • 

Bu cereyanlar oldukça vazıh sayıla
bilirler; zira harbe iştirak eden mil
letlerin barolan ancak 1920 den sonra 
şekil almağa başladılar. Muharip mil
şekil almağa başladılar. Muharip mil
letlerden yalnız Almanya, harbten 
sonra bilhassa hükümet rejimini de 
değiştirmiş olduğu halde, tuhaf bir 
tesadüf eseri olarak, avukatlık mesle
ğine aid olan 1879 tarihli teşkilat ka
nununu son zamanlara kadar muhafa
za etti, bilahare bu kanun da baştan 
aşağı yeni esaslara göre tanzim edildi. 

Urfada Hal ilürrahman gölünde akşam 

Roma sukut edip, bütün dünya bir 
barbar anarşi ve oliğraşisinin zulmeti 
içine gömüldüğü zaman, Roma ile bir
likte hukuku mektubesi, kurulmuş ad
liyesi, muhakeme usulleri ve avukat
ları da ortadan kaybolup gitti. 

Müdafaa sanatının müşterek bir te
tckkülüne aid ilk esaslar, İspanyada 
doğmağa başlamıştı. 

1212 tarihli (Fuero viejo c.a.&tille) 
de ve 1256 tarihli (VII Partidas) .ka
nununda, o zamanki (Vozeros) ların 
hak ve vazifeleri mükemmel tayin e
dilmişti, ve süfli insanlarla eski boğa 
güreşçilerinin bakiyesi olan vahşi hay 
van muharibleri ve vazifeden menc
dilmişlerdi. İngilteredeki sistem daha 
başka idi: Birinci Edouard zamanın
da 1280 tarihli Vestminster statüsü 
(barrister) ile (attorney) arasında e
saslı bir tefrik yaptı. Halbuk1 Fransa
da avukatlık mesleğinin hakiki ve 
ınütesanid teşkilatı ancak 1345 sene
ıinde vücud bulabildi • 

Müttehit hukukşinasları sayesinde 
avukatlık imtiyazlarını muhafaza et
meğe muvaffak olan Hollanda müstes
na olmak üzere Avrupanın her mem
leketinde, müstebit bir kuvvet bu ye
ni nizamı gittikçe istila ediyordu, bu 
kuvvet avukatlığı tahdit ederek kaydı 
kabul ve inzibat salahiyetlerini parl
manda teksif etti. Böyle bir boyundu
raktan ilk defa kurtulmak şerefi fran
sız barosuna nasip olmuştu. Fil. 
hakika bu baro, 1661 de inzibat mecli· 
sini intihap etti, 1711 de levhasını tan
.zim etti, 1781 de tam istiklalini elde 
etti, ve fakat 1790 da maalesef lağve
dildi. 

Avukatları sevmiyen ve onları çare
siz bir fenalık gibi addeden Napolyon 
sıkı bir mürakabe altında onları yeni
den ihdas etti. Fransız adli teşkilatı, 
imparatorluk ordusunu takiben, fethe
dilen memleketlerin hepsinde tesirini 
gösterdi. Bu teşkilat, Belçikada, Hol
landada, İtalyada ve fransızların çe
kilmesinden sonra dahi bu müessese 
rejimi muhafza eden alman eyaletleri
nin hepsinde derin izler bırakmıştır. 

Fransız barosu yeniden istiklaline ka
vuşmak için restorasyonla birlikte fa
aliyete girişti. 

Ve baro, kaybetmiş olduğu bütün 
imtiyazlarını otuz sene fasıla ile yani 
1822 de tekrar elde ederek istiktaline 
kavuştu; topluluk meclisini ve onun 
vasıtasiyle baro reisliğini yeniden teş
kil etti. Topluluk meclisi kaydü ka
bul ve inzibat salahiyetini eline aldı, 
artık avukatlar topluluğu, kendi aza
sının hakimi oldu. Bu devirde avukat
lar, İspanyada kıral tarafından, Avus
turyada imparator tarafından, Prusya
da adliye komiseri tarafından tayin e
dilirlerdi, ve Rusyada birinci Nikola 
da (ben çar oldukça Rusya avuka
ta ihtiyaç göstermiyecektir). diyordu. 

"Bununla beraber anlaşılıyor ki 
çarların fazla hukuki malumatı yok
tu, zira geçen asırda büyük Piyer 
Londrayı ziyareti esnasında West
minister salonunda cüppeli ve takma 
saçlı heybetli adamları gördüğü za
man "Bunlar kimdir?" diye sordu, ve 

Fakat her yerde Fransa tarzında 

baronun kati şeklini tanzim eden bir 
yığın kanunlar yapıldı: TürkiY.C 1924 
de, Avusturya19ZO de, Rusya 1922 de, 
Romanya 1923 de, Bulgaristan 1925 de 
İtalya 1926 da, Yunanistan ve Porte
kiz 1927 de, Yugoslavya 1928 de, Po
lonya 1929 da. Yeni milletler de buna 
imtisalen harekete geçtiler; bu millet
ler dahi adaletin müdafaasını, amme 
menfaati icabı olarak, buna ehil olan 
kimselere inhisar ettirmekteki fayda 
ve lüzumu hissettiler. 1918 de Para
guvay, 1923 de Çin, 1925 de Şili, avu· 
katları teşkilat altına aldılar. Bu teş
kilatın mevcud olmadığı veya müşte· 
rek menfaatleri korumağa salih bu
lunmadığı yerlerde, teşkilat kanunları 
uğrunda mücadele eden hususi teşek
küller vücude gelmektedir.: (Ameri
can Bar Association, Association des 
Avocats Suedois, Consejos de Aboga
dos en Argentine et au Bresil, Associ
ation des Avocats de l' Empire au Ja· 
pon) gibi. 

Eski rejimi tadil hususunda bu
günkü mevzuatın müşterek ve müte
bariz temayüllerini gözden geçirelim: 

(Avoue) lerin ifa ettikleri hizmet
leri takdir etmekle beraber bu husus-
ta bütün memleketlerde müşterek o
lan sabit ve muttarit bir cereyandan 
bahsetmek mecburiyetindeyim. 

İkinci Frederik, avukatlık toplulu
ğunu kendi nüfuz ve ve mürakabesi 
altına almak maksadiyle 1748 de avue 
(Procureurs) topluluğunu ilga ede
rek her iki mesleği tevhid etmişti, bu 
usul her yerde taammüm ederek bir 
çok milletlerin teşkilat kanunları id
dia ve müdafaa aelahiyetini münhası
ran avukata bahşettiler. -
Fransız barosunu numune ittihaz 

etmek suretiyle Rusya, 1864 de baro
sunu kurduğu zaman (Avoue) lere ka
pılarını kapadı, 1879 da Hollanda me
selesinin bir hal çaresi olmak üzere 
avukat ve (Avoue) yi mezcetmek su
retiyle iki mesleği birleştirdi. O za
mandan sonra hiç bir memleket, ku
runuvustadan bize miras kalan bu iki
liğe yer vermedi. 

Avrupa haritası üzerinde, Londrayı 
Tiryesteye birleştirmek üzere bir hat 
çekiniz, bu suretle elde edeceğiniz 
takribi hattın sağında, iddia ve müda
faayı avukatlar yapar, solunda ise 
(Avoue) ler avukatların yardımcısı 

vaziyetindedirler. 
Adetleri tahdid edilmemiş olan ve 

devletin müdahalesine tabi bulunmı
yan ve satış senetleri tanzim edip eya
letlerde bizzat müdafaa yapabilen in
giliz (Solicitor) ları (Officiere minis
teriel +) den ziyade (agent d'affai
ers) lere benzemekle beraber bunlara 
kelimenin fransızca manasiyle (A
voue) diyemeyiz. Ve İtalyada mahal 
itibariyle mahdud ve dun salahiyetli 
bir nevi avukat olan ve usulü muhake· 

Amasra çok güzel 
bir yurd köşesidir 

Amasra'nın umumi görünüşü 

Amasra (Hususi} - Güzel yurdu-
muzun en şirin köşelerinden biri de 
Amasradır. Toprakları altında büyük 
bir tarih zenginliği saklayan Amas
raya tabiat, bütün güzelliklerini bol 
bir cömerdlikle vermiştir. Şehrimiz, 

istikbalin en güzel bir sayfiye şehri 
olacaktır. 

DOGUDA 
Eski medeniyetlerin harabeleri 

üstünde yükselen Fener tepesinden 
limana bakacak olursak, altın zerrele
ri gibi pırıldayan geniş kumsalların 1 
öpüştüğü geniş iki büyük havuz gö. 
rünür, büyük liman ve küçük liman 
adındaki bu havuzlar Amasra sahille-

At nesli 
isloh 

ediliyor 
rinin kucakladığı iki deniz parçası

dır. 

Evliya Çelebinin meşhur seyahat
namesinde güzelliğini anlata anlata 
bitiremediği Amasra, bugün Nis'i, 
Montekarloyu gölgede bırakacak bir 
tabiat zengiliğine sahihtir. Cumhuri
yetin yakın bir istikbaldeki küçük bir 
himmeti Amasraya bütün cihanda la
yık olduğu mevkii verecektir. 

Irmak - Filyos batının Amasra
ya bir kol atması, Amasrayı diriltip 
canlandırmağa kafi gelecektir. Cum
huriyet zamanında Amasraya yeni bir 
mendirek yapılmıştır. Bu mendire4t 
biraz uzatılır ve demiryolu da yapı
lırsa burası Türkiyenin ve cihanın 
sayılı mamureleri arasına girecektir. 

Erzurumda bayanlara 

kayak dersi 
Erzurum (Hususi) - Bölgemiz

de kayak faaliyetini arttırmak için 
Ankaradan şehrimize bir öğretmen 
getirtilmiştir. Her hafta salı, çarşam
ba, perşepıbe günleri bayanlara tatbi. 
ki kayak dersleri verilmektedir. 

Malzeme Türk Spor Kurumu Er
zurum bölgesi tarafından temin edil
mektedir. 

medc hususi mahiyette yer almamakla 
beraber vazifeleri avukatların vazife
leriy.Je içtima edebilen 

(Sonu var) 

Diyarbakır, (Hususi Muhabi
rimizden) - Birinci genel mü
f ettitlik bölgesinin geniş otlak
larında güzel sığırlar, etli koyun
lar yetiştiği gibi bilhassa iyi ve 
cins at da yetişmektedir. Bu hu
susta da bölge ön safta gelir. 

Hükumet bu havalinin at yetiştir
mek sahasındaki hususiyetini göz ö
nüne alarak at neslini · ıslah maksa
diyle çok faydalı tedbirler almakta. 
dır. 

Bu maksadla Birinci genel müfet
tişlik bölgesinin muhtelif vilayet 
merkezlerinde yeni yeni aygır depo
ları kurulmaktadır. 

Yanda, Siirtte birer depo vardır. 
Muşta güzel bir depo binası ikmal 
edilmek üzeredir. Mardin ve Urfada 
da depolar kuruluyor. 

Bölgedeki depoların en eskisi ve 
en zengini Diyarbakırdaki aygır de
posudur. 20 den fazla cins aygırı olan 
bu depoya yeniden ziraat vekaleti ha. 
ralarında yetişen genç ve halis kan 
arab aygırlarından sekiz aygır daha 
gönderilecektir. 

Bölgede aygır depolarının takviye
siyle beraber hayvan hastalrklariyle 
mücadele işlerine de çok önem veril
mektedir. - Usman Eti 

Doğuda tohum 
ıslah istasyonu 

ı) Tiırkc;cmizdc karliıhğı bulunmayan ve Diyarbakır, (Hususi) _ Birinci 
(Avoue, huissicr, notairc) c pmil olan 
bir tabirdir, genel müfettiflik bölgesinde tohum· 

Orduda 
kültür 
işleri 
7565 talebe, 

177 muallim, bir 
ortaokul:' var 

Ordu, (Hususi Muhabirimiz
den) - Tabiatin bütün güzellik
lerini içinde toplayan §ehrimiz 
cumhuriyete kavuştuktan sonra 
en medeni ihtiyaçlarını tatmin 
~tmiştir. Şehrin, köprü, yol, e
lektrik, su, mezbaha işleri ileri 
bir haldedir ve durmadan inki
taf etmektedir. 

Kültür işleri 
Ordunun şehir ve mülhakatındaki 

okul, öğrenci ve öğretmen durumu 
şöyledir : 

Orta okulda okuyan gençler harıç 
olmak üzere bugün Orduda 1700 kız 
5865 erkek olmak üzere 7565 talebe 
okumaktadır. 12 si şehır ıçınde olmak 
üzere 52 ilk okul vardır. Bu okullar. 
da 117 genç öğretmen çalışmaktadır. 

Cumhuriyetin ilanından evvel Or
.... nıcrıceJ!' ve mülhakatında yalnız l 7 
mekteb bulunmakta ve bu mektebler
de çoğu meslekten yetişmemiş 38 öğ
retmen çalışmakta idi. Talebe mik
darı da 5.'i8 den ibaretti. Rakamların 
mukayesesi aradaki baş döndürücü 
farkı çok güzel gösterir. 
Kasabanın en havadar bir yerinde 

bulunan orta okul, her yıl yüzlerce 
talebe yetiştirmektedir. Müessesenin 
kıymetli direktörü Saim Sağından 

aldığım rakamları aynen yazıyorum : 
Orta okul 1925 yılınden bugüne 

kadar 475 mezun vermiştir. Bunlar
dan 81 i kızdır. Mezunlardan ekserisi 
yüksek tahsillerine devam etmişler

dir. 
Cumhuriyetten evvel yüksek tahsil 

1 
l'ııkarda Cumhuriyet köp- ı 
riilerindcn biri, <J§ağıda 

..... .=.~.~.~ .. ~~?.~~ .. ~~:~.~: ...... . 
gören genç hemen yoktu. Bugün An
kara ve İstanbul üniversitelerinde 
200 den fazla genç okumaktadır. Vi· 
Jayet umumi meclisi her sene mühim 
mikdarda para ayırarak, yoksul kabi. 
liyetlerin yüksek tahsillerde bulun
malarını temin etmektedir. Bugün 
orta okulda 81 kız 329 erkek talebe 
vardır. 

Halkevi 
Ordu Halkevi 1932 de açılmıştır. 

Bugün bütün Ordulunun boş saatle~ 
rini çatısı altında geçirdiği Halkevi, 
tam manasiyle halkın evi olmuştur. 
Her cumartesi konferans, konser, 
temsil gibi vesilelerle Halkevine too
lanan Ordqlµl:n· ;,....: •. - • •••• usız, 
kaynaşmış bır kitle olarak burada 
Halkevinin ikram ettiği portakal, el
ma, fındık ve üzüm gibi yerli ürünle
ri neşeli sohbetler arasında yemekte· 
dlrler. Vali ve parti reisi B. Be lr 
Sami Baran bu toplantılara büyük ö
nem vermektedir. Evin sekiz şubesi 

faaliyettedir. Caz ve bando takımları 
vardır. Mikdarı (10.000) cildi bulan 
zengin kütüphanesi halkın istifadesi
ne açıktır. 

Sinema, Park 
Orduda sesli bir sinema vardır. Sa· 
hildeki park, halkın yaz günleri eğ· 
lendiği güzel bir köşedir. 

Nüluı kesafeti 
Genel nüfusu 283.340 dır. Mesahası 

5981 kilometre karedir. Kilometre ka. 
reye 47,4 insan düşmektedir. Kesafet 
bakımından Türkiyede dördüncü gel· 
mektedir. Şehir içi nüfusu 11.000 kü.. 
surdur. - Kemal Dağlroğlu 

Karabükte yep yeni ve 
modern bir ıehir doğuyor 

Karabük'te kurulan modern tehirden bir görünüş 

Karabük (Hususi) - Şehrimizde kurulmakta olan demir ve 
çelik fabrikaları inşaatı büyük bir hızla ilerlemektedir. Demir 
yolundan geçen yolcular b ile inşaat sahasındaki baı döndürücü 
faaliyeti görmektedirler. 

Dünya ölçüsünde kendi başına bir 
endüstri varlığı olmağa namzed olan 
Karabük fabrikasının inşaatiyle bir-

likte yanıbaşında da yepyeni ve mo
dern bir şehir kurulmaktadır. Dünün 

Gümüıanede kıs 
Gümüşhane (Hususi) - Kış bütün 

ıssız ve sarp dağ eteklerinde doğan şiddetiyle devam etmektedir. Yağ. 

bu şehir o kadar çabuk serpilip ge- murdere nahiye müdürü vilayet mer
nişlemektedir ki, kısa fasılalarla Ka- kezine gelirken Kostan dağında şid
rabük'ten ayrılanlar, her gelişlerinde detli bir kar tipisine tutulmuştur. 

bu endüstri şehrini tanıyamamakta- Nahiye müdürünün yanındaki iki bek 

dırlar. çi ile bir kılavuz da yollarını şaşır

dıklarından hakiki bir ölüm tehlike
lukların ıslahı için bölgenin münasib sine düşmüşlerdir. Bu esnada köyüne 
bir vilayet merkezinde ve bütün böl- dönmekte olan Bandırlak muhtarı 

geye şamil olmak üzere bir tohum Osman, hayatını tehlikeye koyarak, 
ıslih istasyonu açılacaktır. donmak üzere olanları kurtarmıştır. 



Madlen Kcuol Londra postaıında 

Güzel sinema aktörlerinin 
kardarı kıskanç mıdır ? 

.Üç meşhur aktörün karısı 
HAYIR! cevabını veriyor 

en güzel kadınlarındandır ve ikide 
bir tanımadığı kadınlardan mektub
lar almaktadır: "Clark Gable'in ka· 
rısı olmak ne iyi şeyi,, Fakat madam 
Gable, kıskançlık denilen şeyin ken
disini rahatsız etmediğini s6ylüyor: 

1Jln1erce genç ve güzel kadmrn ko
lllllUM mektublar yazarak, vücudleri
.,. oe.,.,._til lisaJ2 undıya tarif et
ıneleriae giJnli1ntJz razı olur mu ? 
Hatta, daha cüretkar başka bazı ka
dınların evinize telefon ederek koca
nızı aramalarına, telefonda sizin se. 
şinizi duyunca hemen ahizeyi yerine 
takmalarına tahamül edebilir misiniz? 
Yahud da sokakta giderken bir çok 
kadınların kocanıza yiyecek gibi ba
kıp sonra arkanızdan: "Bu kadının 
da nesinden hoşlanıyor?,, dediklerini 
duymaya katlanabilir misiniz ? 

Yani uzun sözün kısası, meşhur bir 
sinema aktörünün karısı olsaydınız, 
kocanızı kıskanır mıydınız? Her hal. 

de evet, değil mi ? 
Şu halde aktör karılarının. kı~kanç 

1 1 da mazur görmenız ıcabe-o ma arınr 
d 

ıı::- kat onlar kocalarını pek kıs-
er. ra 

ka.nrr görünmüyor/ar. .., 
Madam Gable kıskanclıgı 

zaaf ıelakki ediyor 
Madam Clark Gable, Hollywood'un 

- Başka kadınların, diyor, kocamı 
kendi zevklerine uygun bulmaların
dan çok memnunum. Eğer onlar ko
cama alBJca göstermemeğe başlarlar. 
sa, o zaman telaşa düşerim. Çünkü 
çok iyi biliyorum ki onun muvafla
kiyeti, kadınlar üzerindeki cazibesine 
buğlıdır. • 

Kıskançlık bir zaaftır. Kocasını 
kıskanan kadın ekseriya onu sabiden 
sevdiği için değil, başka kadınların 
kocasına göz koyduklarını gören kim
selerin kendisi hakkında düşünecek-. 
/eri şeyleri batırlıyarak üzülür. Ben
ce başlıca şey, karı koca arasındaki a. 
benktir. Başkalarının fikirlerine de 
ben aldırış etmem. Eğer Clark ben
den güzel bir kadına rastlarsa, istedi
ği gibi hareket etsin .. Onu kendime 

JPı/l Artw'. bir. •aculet gecen filminde 

bağlamak ıçın hiç bir şey yapmam. 
Çünkü bence sevgi denilen şey, zin-
cirle bağlanamaz I . . . • 

Madam Warren Villüıms 
kendinden emin 

Madam Warren Williams, Madam 
Gable kadar "geniş mezhepli" değilse 
de, epey "açık fikirli,, ... 

Diyor ki : 
- Bir sinema aktörü, hele güzel de 

olursa, alelade bir adama göre şüphe
siz eline daha çak fırsatlar geçer. 
Bence başlıca mesele,evlenmeden ön
ce, koca olarak se~ilen erkeği iyice 
etild etmektir. Ben kocamı evlenmez
den senelerce önce tanıdım. O da bir 
çok güzel kadınlarla tanıştı. Benimle 
evlendiğine göre, demek beni bütün 
ötekilere tercih ediyormuş. işte ev
lendikten sonra ben bütün hayatımı 
bu prensip üzerine kurdum. Bütün 
kadınlar da benim gibi hareket etme
li. Çünkü her erkek, idealine en uy
ğun olan kadınla evlenir. Binaenaleyh 
kadın kocasının !deali ile kendisi 
arasındaki benzerliği ne kadar uzun 
müddet bozmazsa, kocasının sevgisi
ni o kadar uzun müddet devam ettir. 
miş olur. Benim daima varmağa ça
lı§tığım gaye bu. Muvaffak olduğu. 
mu da sanıyorum: Çünkü ikimizin a
rasında karşılıklı bir itimad var. 

Madam O' Brien de kocasından 
emin 

Madam Pat O'Brien da aşağı yuka
rı aynr fikirde : 

- insan kocasını herkesten kıska
namaz ki... Halbuki Pat da herkesi 
sever. Bütün kadınlara ''Şekerim,, 
"cicim" gibi tabirlerle hitabeder. Fa
kat bence bunun büyük bir ehemiyeti 
yok. Kocam, karılarım daima ikinci 
planda bırakan aktörlerden değildir. 
Bilakis beni her yere götürür. Re
sim, imza isteyenler olursa : "Karı
ma müracaat edin, der. Ailenin en 
mühim uzvu odur.,, 

Ve çok defalar Hollywood'un en 
güzel yıldızlarının hazır bulundukla
rı davetlerden dönerken bana der ki: 
"Sana bir şey söyliyeyim mi şekerim .. 
Bu kadınların hiç biri senin tırnağın 
bile olamaz!.,, 

FotoOraf 
sayfamız 

Yazımızın çokluğundan do
layı fotoğraf amatörleri için 
hazırladığımiz fotograf sey
famızi yarina biraktik. Ya
rinki fotograf sayfamızda, 
fotograf müsahakamıza aid 
tafsil at, giize] resimler ve f o
tograf amatörlerinh1 çok işi
ne yarıyan teknik nıaliima1 
bulacaksınız. 

EDlkOD 
Shirley Temple, Bayan Rooaevelt'

in en çok hoılandıiı ve aeve aeve 
aeyrettiği ainema artiaidir . • Mefhur aahne vazii Cecil B. de 
Mille çocukken fil sürücüsü ol
mak istiyordu • • Byron Shelley'ilt karısı olan Mary 
Shelley, çok korkulu bir ruya 
gördükten aonra Frankenıtayn'ı 
yazmıftı • 

• Fay Wray çocukluğundanberi ar-
tist olmağı aklına koymu1 ve 
makaadına nail olmuı olan yega
ne sinema yıldızıdır . 

• Buna mukabil Fred Astaire çocuk-
ken futbolcu, William Powell de 
itfaiyeci olmak istiyordu / 

• Herkesin bir merakı olduğu gibi, 
Norma Shearer'in başlıca me

rakı da güzel eldivenlere aahip 
olmaktır . • Marlene Dietrich'in bacakları ar-
tık yarım milyon dolar getirmi
yor. Çünkü bu artisti Greta Gar
boya rahib yapmak icin boıuna 
uğraşan Paramount, b'u davadan 
vazgeçmiş ve mukaveleyi feshet
miştir . • Marlene Dietrich, bir çok kişilerin 
zannrnrn hilafına olarak, kat,yen 
briyantin kullanmaz; yalnız film 
çevirmeğe başlamadan önce saç
larına yaldızlı bir toz serper . 

• Danielle Darrieu:ıc, Hollywood'da 
yeni bir kuvafürü lanse etmİ§tir. 
Bunun ismi Darrieux kuvafürü
dür. 

Daniel Dcuiyö Holivod'Jaki vÜla•ının bahçe•inJe istirahat eder• 
ken yeni çevirdiği filmdeki küçük çocuğu düşünmüyor mu? 

• Madem ki saçtan açıldı, bunu da 
dinleyin: Carole Lombard'ın •aç
ları sahiden sarı değildir. Kum
rala maildir. ama o saçlarını bo
yuyor ve kendisindeki yegane 
sun'i ıeyin bu olduğunu iddia edi
yor. 

Kloclet K~lbert 

Hala balayını 
geçirmek için 
fırsat bekliyor 

• Sinema artistlerinin bütün vakitle-
Şarl Baaye yakında Hanri Bemt- ri doludur. Hergün sabahtan akşama 

tayn'ın Zehir ismindeki filmini kadar stüdyo, daima stüdyo ... Ve her 
çevirecektir. Bu filmin mefhur zaman çalışmak 1 .• 
lranaız artiatinin en güısel bir fil. Tasavvur edin ki Klodet Kolbert 
mi olacağı tahmin edilmektedir. üç seneden beri evli olduğu halde he-

• nüz balayı seyahati yapacak bir za-
Venedik'te bir filim müsabakası ya. man bulamamıştır. Çünkü bit filim 

pılmıt ve ba müaabakada "Balo biter bitmez hemen yenisine başlamak 
karnen,, filmi en büyük mükafah mecburiyetindedir. Nevyork - Miami 
ka:zanmııtır. filmi kendisine büyük bir muvaffaki-

FQfist partisi kupaaı, "Tacın incileri,, yet temin etmiştir. İşte o günden son
/ilmine verilmiftİr. Bu filim Saıo ra Klodet Kolbert'in önünde geniş bir 
Gitinindir • ufuk açılmıştır. 

Üçüncülüğü "Büyük hayal,, isminde- Zavallı artist bu filmleri çevirmek-
ki filim almııtır. ten zaman bulamamakta, şayet bir fır-

• sat bulursa hemen eıyalanm tophya-
Şarl Logton bu pnlerde Kan ph- rak Kaliforniya sahillerinde iki üç gün 

rinde bi radam ve köylü iamindeki istirahate kaçmaktadır. 
filmi çevirmektedir. Klodet Kolbert bugünlerde Gari 

Piyer Blanter mücrim filminde 

Halk hangi 
filmleri 

tercih eder? 
Sinemadaki tekamül, ortaya yeni bir 

mesele atmıştır: Halk mı sinema üze· 
rine müessirdir, yoksa sinema mı hal· 
km üzerine tesir yapar? .. 

Her halde şu muhakkaktır ki, reji· 
sörler, halkın istedikleri filmleri VÜ• 
cuda ~etirmek zaruretinrt .. rıi.-1.... n 
nun i~indir ki, facia filmleri son za· 
manlarda hayli azalmıştır. Çünkü işin• 
den çıktıktan sonra biraz eğlenmek, 
neşelenmek ihtiyacını duyan kimseler, 
daima güzel kızları bol olan, şarkılı, 
alaylı filmleri tercih etmektedirler. 
Bundan dolayı operet filmleri son de· 
rece fazlalaf[l1ıştır. 

Kuper'le beraber çevirdiiğ bir filmi bi· 
tirmek üzerelir. Bu filmin adı "Seki • 
zinci karıdır." 
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Malezya hikayesi 
. 

Uzak sark zehirleri 
Y aan: Paul Morand 

Yerli evlerinden birinin ölçüsil% ge
hi§, ve uzun lifli palmiye yaprakla
riyle örtülü çatısı altında, beyaz Su
lrıatra kamışından öriilmilş, y~arı 
\'e arkaları bağda, kurup oturulabıle
tek kadar yayvan koltuklarm_uzda, 
güneşin batışı ile sivri sineklerın çı
kışı arasında g~en karanlık saatte, 
karşı karşıya konuşuyorduk. 

Yılan zehirinden ve sonra bütün ze
hirlerden bahsedilmişti. 

Van Brok: 
- Zehirliyerek öldürmek maluya

Ya has, sinsi, esrarlı ve daima muvaf-
fakiyetli cinayettir. dedi. . 

Toksikoloji ve kanuni tıb kıtabla
rnn, buralara gelmeden önce, bana pe~ 
iz bir şeyler öğretmifti. Gaı·bte zehı
l'i'l_ modası geçmiştir; kimya onu en 
&on v ınaklarından, yani polis tefrika 

~ ~ sıır.nn.,ıır. ve he
ytJDde mutim kifyla bile mese

la arsenik'in kendini derhal ele vere
ceğini çolttan ölrenmittir. Fakat U
zak şarkta zehir henüz i.kbal mevkiin.. 
dedir. Sond adalarında öyle nebatt 
.zehirler vardır ki modern ilim 
kitablarınca tamamiyle meçhuldür. 

Medede'nin A t i n a y a getir-

div · d n Paşin'in bahsettiği zehir, 
gın e İ l ·1 ü .. 
b kk k ki ran yo u ı e. stuva 

ınu a a • . A 

1 k tıerinden gelmış olmak la-
mem e e . 1 b Rönesans ıtalyan arı un\ln 
.zımdır. d "'gv remrıitler ve o 
tertibini arablar an o . . 

k k ııanmışlardır kı bütün 
kadar ço u birle ilaçtan bah&edilir
Floransada, ~e kulanıJınıştır: pozio
ken aynı kelune barutundan 
one ... Bizden eve~ to~eyi keşfetmiş 
komünizme kadar . er ınalezyalılara 
olan çinliler. b~ _ış~ei Issız vadi
nisbtle çocuk gıbıdır er.dleriyle dolu 
lerde, etrafı hayva~ ceae mahkUmları 
ağaçlar üzerinden ıd: erlilerce ok
taraf mdan toplanan y yaraldığı a
lara sürülü~ bu okların tevlid eden 
damlar üzerınde tetanos f · ke-ak ne esı 
\'e göğsü adeta kazıkl~yar . k rınızım-

dedıklerı 1 • 
len Cava upaae . . . , Datura ı-
trak reçineyi bilir mısı~ı~.eden önce, 
le zehirlenen adamın, öl a sebeb 

· bakmasın uzun uzun ellerıne . · var 
. · d n haberınız 

olan acaib tesırın e h" · husu-
ınıdır? .... Buralarda he~ ze. ırın siyeti 
ıiyetleri, denilebilir kı, bır ~ . ag· _ 

1 da bazıları sızı, ınevcudur: bun ar n ar di-
zınız köpükler içinde yere çarp .d'aıne 

· · · ıııarca ı ler bazıları da tesırını Y "1-
ederek abdala döndürd~~ten son~t~n
dürür: Zehirin bu çeşıdıne 0~ lerdı" . 

.. · · vermıı; · cı asırda şu guzel iaal1 

"V d ı· h" " a e ı ze ır ... . d - uın hi-
Buna dair öğrenınış 01 ug 

kay eyi size de anlata yun: b" · boylu 
• 1 ından ırı, 
'Avrupalı dost arı btekin-

bo rkta gar 
slu, - fakat hayatı şa 

1 
.. gu· ·· dola-. d'. "st u 

den daha güçleştıren . uru kal arkada-
yısiyle zayıf - bir d~~~t; olduğu 
tım, gütaperka yetıştırın e işti. An
açeh memleketinde yerl fdld da zira 

1 1yor u • la§ılan buı·adan hoş an tarafa 
§irketin terfi suretiyle :~:du. lki 
nakletmek teklifini red e ıytakasında 
Bene kadar evel onun ın~u reddin 
yaptığım bir gezinti ban~. açeh ka
aebebini anlattı: Dostua:ı 1~u cüret
dını ile birlikte yaşıyor uİarın sıhır
li adam, yavaş yavaş~ ~ur:aptırınıştı? 
bazlığma mı kendını gibi, bu a
yoksa yerlilerin inan~ıklar~leyin açık 
cıklı dünyan~ cinierı, gec iradesini 

. - onun 
kalan ağzından ıı~ıp Fakat kadı-
nıi yutmuşlardı? bılın~ .. leri vardı. 
nın harikulade ifade~ı g;ı,i iki buk
Büyük analarımızınkıler rneyda· 
l .. .. .. d"" .nin ııatıarını . e, yuzunun uze- . ·ıçinde gı-

.., lübenın . 
na çıkarıyordu. ~u v ııaUer kudretı-

ni epeyce bilen bir nikahlı ~dı~ın 
haşmeti ile meşhudu. Ak~~eyın, ııv
ri aineklerden korunmak ıçın bacak
lamnıza çuvallar sararak geç vakitle
re kadar konuşurken bile yanmıızdan 
ayrılmıyor, bizi hiç mi ~iç yal~~z bı· 
rakmıyordu. Yere çömelıyor, dom~e: 
lek çalarken kulaklarının me~l~rını 
boyununa doğru çeken ~ g~mÜJten 
küpelerle süslü, o güzel ıla~ı başı~ıı, 
sağa aola sallıyordu. Ayak bıleklerın
de cariy5ik halhalları şingırdıyordu. 
Bu kadında sessiz, kinci, mağrur ve 
icabına göre kan dökmekten çeldnmi
yen açeh karakteri olmak lazımdı. Ka
bileleri kırıp geçiren aonsuz kan da
valarının hüküm sürdüğü bu adalarda 
açeh .zalimliği meşhurdur, ve açeh, 
zahid mutavaatına rağmen, hav/ayıcı 
dediği ve bir kadınla bir köpeğin bi~
leşmeainden meydana gelme aaydıgı 
avrupalıdan nefret •der. 

"Evlerinin il.zerine yaplfDUf ahta
botlar gibi kökleri havada kauçu.k a
ğaçları arasında, bizim danimarkalı 
ve ben, apğıdaki Wur ve güta arayı
cıları köyünü seyrediyorduk. İtte dos
tum bu köyde, sakin sandığı. ve fakat 
bana tehlikeli görünen bitmez tüken
mez günler g~iriyordu. Onu oradan 

• "A uzaJda,tırmakta iarar ettım : cısı 

sonra bol bol çıkar. Mutedil ve y.iik
aek memleketlere gidip dinlenmeden 
burada bet sene kalmanın ne demek 
olduğunu bir gün anlarsın ... On sene
ye varmaz bitmif bir adam olursun 1" 
dedim. 

"Beni izin almağa zorlama, cevabı-
nı verdi, gürültülü, kansız, iali garb
ten iğreniyorum. .• Hayır, zan etme .•. 
Bu kadına bağlı değilim; onu sadece 
güzel olduğu, ve malezyalı, yahud 
çinli, esnafın elinden kurtarmak için 
evime aldım. Yumuf&k başlı, iyi ah
laklı bir kadındır o; istediğim zaman 
ayrılabilirim .... Faakt zamanı geldiği
ni de sanmıyorum .... Zaten onun ağla
dığını görmekten hoflanmam... Bu 
memleket ise bana pek yarıyor. lnan
miyor musun? bak sana bir itirafta 

buluna yun: . 
"Bir kaç ay evel Avrupaya gıtıne.k 

.. e buradan çıktım. Kopenhaga gı-
uzer · ld v 
d

. vleDJllege karar vermıf o ugum 
ıp c . h"l ·1 . . . b raların adetı veç ı e, aı esıne 

ıçın, u ö d k .. 
'"ndürülmilş bir kor g n erere uze-

s? ki bütün haklarımdan vaz geç
rınde . tı"nde olduğumu kadına an-
mek nıye al il Av laıııalara, kavg ara vea e 
lattJDl. . ~ hareket ettim. Vapura bi
ve~ksızın sıhhatim bozuldu. Ben 
ner bınınez arasında yaşamak itiyadı
ce avrupalı . f 

01 
Sıkıldım. lçmeğe 

nı kaybe~Ş ;a;laca içtim. Seylan'da 
başla~~m. 

1 
eri geçirdim. Adende mi

baş donıne c tutuldum. Süveyşte 
de bulantıları~ D :-a,.kaya vara-

. ·· kseldı an.uu-
ateşım yu l~llll· Sanki şeytanlar, 
mıyacağımı ~ek arzuına rağmen, 
Avrupaya do 

1 
ketine çağırıyorlardı. 

beni açeh m~ er hemen lsviçreye 
Mısırda. hekı_ e ettiler. Bunları din
gitmemı tavsıye . d"'ndüm ~u 

. k gerisi gerıye o . v.' 
lemıye.~e . kurutmuş kulübeye gı-
direk uzerıne · · M d · . . ·1eşmez mıyım. e enı-
rer. gırmcz ıyı I§ı olduğunu bana bu 
yetın yaipaınamhayat temin etmişti. Singa
mütevaz ha dis-

ld. ~iın zaman karımın va 
Pora ge ı.. · 1 b" . eldi. sadakatin remzı o an ır 
le~e s~la bir kemik postreatant ola
~ beni orada bekliyordu. Onu her 
aawıki gibi ev kadını, fakat gene ar

z J!yik •eker kamışı değirmeni 
zuya • :r w· t af ım
etrafında dönen manda g 1',,e r 
da gene dörtdöaer bul~wıı. ... 

Van Brok devam ettı: . . 
aöaleri beni yeıse dU.· _ Dostumun 

1 j Andaç 
~_.._,.w._...._,.ww_.._,._._.._,.w,wu-J 

NÖBETÇi ECZANELER 

Puar ; İatanbul ecsaneal 
Pazarteal Merkea ,. 
Sah Ankara ,. 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe Halk ve Sakarya ,. 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehlr ecsaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.4S 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarteai 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteal ıtinlerinden batka 
H A L K sinemaamda hercUn halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: Puarteal ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihban: 1521. -Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirlerara11: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaguı Ahsa Me
murluğu: 1846. - MeaaJeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 11!116. -
Samanpazan civan: 2806, 325!11. - Yeni
şehir, Havuzbaıı Bisim takai: 2323 -
Havuz başı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN t l k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah Akıam 
tlk Son 

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

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

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

Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Cebeci'den AL fabl. ra 6.30 
Aa. fabL dan Cebeci'ye 17.15 

Yeniıehir'den Ulus M. na 7.10 
S. puar'ndan Akköpril'y• 6.30 7.15 
Aktöprü'den S. puarı'na 9.45 

Yeniıehir, latasyon ve Bakanlıklara 
Uluı M. dan Yeniıehir'e 7.00 -

her saati bet ıece muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler 
birer saat ıonra batlar. 
Aqamlan Ulus meydanından Y enl

ıehlr'e ve Yeniıehlr'den Uluı meydanına 
ıidecek otobüslerin hareket aaatlerl, ılne
maların daiılıı saatlerine tlbldir. 

POSTA SAATLERİ 

Posta aut 19 a kadar !ıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhiltlil 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 

Fransa yeniden bir kabine krizi ge
çirdi. Yabancı memleketler, kabinele
rimizin devamsız oluşlarına hayret et
mektedir. Bu münasebetle, Barthou'
nun bir sözünü hatırlatacağım: "Biz, 
Fransada, kabineleri uk sık, fakat poli
tikayı seyrek değiftiriyoruz. Buna mu
kabil, başka ~mleketlerde kabineler 
kalıyor, lakin politikaları mütemadi -
yen değişiyor 1,,. 

Epey uzun sürmüı ve Chautemps ta
rafından sona erdirilmiş olan krizden 
sonra, acaba Franıanın politikası de
ğişti mi ve yahud değişecek mi diye 
insanın aklına bir sual geliyor. 

Sırf politikayı değiJtirmemek ıçın 
kabineyi değiştirmi9 olduğumuzu id
dia 1.;tsek, boyle bir iddia dış politika
da bir paradoks tesiri yapmış olur. 
Fakat, buna rağmen hakikat de budur. 
İspanyadaki sivil harb başladığı gün
denberi, komünist partisi, Fransaya, 
M adrid hükilmeti lehinde ve Franko 
asileri aleyhinde olmak üzere müdaha
leler yaptırdı. Hükümetçilerin '.ferud 
deki muvaffakiyetleri üzerine, komü
nistlerin, Madrid hükümetine yardım 
edilmesi için ıon günlerde daha ziya
de ısrar etmekte olduklarına şüphe 
yoktur. Fransız finans bakanının işle
rini güçleftirıniş olan ilk kanundaki 
10Syal krizin önüne geçecek yerde, ko
müniıtler bu krizin daha ziyade geniş
lemetu için ellerinden geleni yapmış
lardır. hundan da maksadları, böyle 
bir tazyikle, Cbautemps'i Valansiya 
hükilmetine yardımda bulunmaga mec 
bur etmek.ti. 

Şu cihet te gittikçe tebarüz et
mektedir ki, Sovyetler Birliği, lngiliz 
- almaıı görüşmelerinden fena asabileş
metke ve Britanya hükümetile Almanya 
kümeti arasında daha iyi bir atmosfer 
meydana gelmeıine engel olmak için 
Londrada Franaayı Alet olarak kullan
mak istemektedir. 

r .. ·;:·~· ;:z~~:: ...... I 
Eski f ransız başbakanı 

Noye Fraye Presse 

gazetesinden 

dir. Bir çok fabrikaların sipari§lerini 
yerine getirememekte olduğu da ayrı 
bir ıealitedir • 

Jı ransa hazinesi malt güçlükler dev
resini henüz atlatamamıştır. Fransa
nır. geniş ölçUde giriJl!li' olduğu ve 
bugiınkü vaziyet kar,ısında daha ziya
de genişletecegi silahlanma, ancak bir 
istıkıazla temin edilebilecek muazzam 
masraflar yapılmaaını icabettirmekte
dıı. Bundan başka, devam etmekte o
lan ekonomik kriz, büyümeınit bile, 
o.aaa. bir yandan kazançlann azalması
ncı.. dığer taraftan hayat pahalılığı yü
z\rntlen tasarruf ıermayesınin küçül
mesine sebeb olmaktadır. Bundan do
layı, Fransada bugünkü günde serma
ye. meydana getirmek eskisine nisbet
k biıaz güçtur. Bir de buna politik 
g:.ıvensizuk ile istikbale itimad etme
mek yüzünden, sermaye ıahiblerinin, 
paraiarını yabancı kambiyolara yatır
nıc.kta olduklarını katmak lazımdır .. 

Bu itibarla, yabancı memleketlerde 
yatırılmış olan aermayelerın genit öl
çüde geri gelmelerim temin etmek, 
Fransanın mukadderatından mesul o-
1.ın ve iş batında bulunan şahsiyetler 
için çok ehemiyetli bir davadır. 

Günün bütün hôdU.Z.ri hakkmda, 
dünya BGZetelerinin mütcılea ve 
te/arZ.rini akHttiren Ofaiıdaki 
bcuın hülO.aları, Anadolu Ajamı
n~n bültenlerinden alınmaktadır : 

Haydarpa~aya s Her sabah 8.20. Her 
aklam l!il.15 ve 1!11.45 
de (Alı. sıeraembe. cu
martni Toroı sfirat.) 

Maalesef Avrupayı parçalıyan ideo- Fransa 
lojik anla.pıulığı giderecek yerde, 
nnki bu anlafZD&zlığın körüklenmesi 
ve bunun içine Franaanın da yuvarlan
maaı ve nihayet garbte bir harb yara
tılmuı iateniyormut gibi bir tavır ta
kmılmaktadır. Moekovanın, her vası
ta ile ve huıuaiyle ıilihlı bir anlaf!DU
lıkla dünya ihtiWini biran evvel çı

karmak pynini pden komintern pro
josinl beııimaemit oldujuna artık hiç 
ıUpbe yoktur. 

SamlWl battına : H~cUn !il.35 (KQae
rl, 8naa, Ama111& bu 
bat llserindedlr). 

Dl,arbakn' battı : Hersin 9.40 
Zonıuldak hattı • • 15.00 
Kırıkbl•T• rayotobUs • 16.05 

GUNLOK: 

Arabl-1Sb6 
30 Zilkade 

S. D. 
Günn 7 10 

Raml-1151 
İkinci klnun 19 

S. D • 
Aktam 15 O!il 

Birleıik deYlefterin nüfusu 
Birleıik devletlerin aayım ofiai

nin bir tebliğine nuaran geçen tem
muz ayında Amerikanın nUfuıu 
129.257.000 kişiydi. 1930 da yapılan 
son umumi ıayımda nüfus 122.775.046 
kiti olarak teabit edilmiıti. 7 senede 
artış yekQnu altı buçuk milyon kiti
ye varmıştır. 

şürdü. Vazifem nihayet bulup da Ba
tavya'ya geldiğim zaman bu güzel ve 
genç Viking'in oralarda kaybolup gi
deceğini her gün düşünmekten kendi
mi alamadım. Ve nihayet, kendisine 
aormalmızın, doetumu Madagaakar'a 
göndermesini 9irket müdüründen te· 
min ettim. .• 

Misafirlerden biri, Hindistan ordu
su hekimlerinden en tanmmıt olan 
Sir Erol Dcnniı Van Brok'un llÖZÜilÜ 
keıti: 

- Danimarkalı arkadşınız çok.tan 
Madagaskar'dan dönmüş ve yahut he
nüz ölmedi iıe Madqukar'da ıöçüp 
gitmiş olacaktır! .... 

- Nereden biliyorsunuz? daha bu 
akşam Tananariv'den aldığım telgraf
ta danimarkalının orada öldüğü bildi
riliyor. Kendini mi öldilrdli, yoksa 
"vadeli zehir''den mi öldü, derıiniz? 

İngiliz hekimi cevabı verdi: 
- Vadeli zehir... İıte, rahmetliyi 

muayene etmeden koyduğum tCflıis. 
Buralarda uzun zaman yapdığım i
çin bilirim... Açeh kadınlarının, sev
diklerini hayatlariyle değil, ölümle
riyle adeta sigortalamaları eski adet
leridir. Bu kadmlar, imkln bulunca, 
erkeklerine bir zehir verir, ve bu se
hirin tesirini de vakit vakıt içirdikle
ri bir panzehirle geciktirirler. Erkek 
kadından ayrılmadıkça me&ele yok
tur ... Fakat, doatunuz gibi, kalkıp ıl
decek olursa vay haline 1 o saman, tek 
9if a ölUm olur. 

Sıhhatinize içiyorum arkadAflar. 
- ııhhatinize 1 

Memleket dışından yapılan bu taz
yik aon samanlarda tah....W edil
mez bir ıekil alınca, Chautempı, onlar
la hemen münasebeti kcati. Son krizin 
hakikı sebebi iıte budur. 

Radikal sosyalist partisine dayanan 
CJıautempa, şimdi, komünistlerin nü
fuzundan ııyrılmış olan bir kabine 
kurdu. Şüphesiz ki, onun vazifesi çok 
gi:çtilr; çünkü yirmi aylık halk cephe
sinin Franaa ekonomiıi ile finansına 
ne kadar büyük zarar verdiğini iyice 
bilmiyen bazı mahfillerde "Raasemble
ment populaire" mistiği hala yaşa
maktadır. 

So&yali.tıt partisi, uzun tereddildler
den sonra yeni kabineye müa:aharet et
meğe karar vermiştir. Ancak, aoıya
liıtler, Chautempı'a müzaharetten vaz 
geçecek olurlarsa, radikal sosyalistle
rin ona müttefikan müzaharette bulu
nacakları da malılm değildir. Bugün
kü vaziyette, halk cephesi ekıeriyeti
nin yerine parlamentoda ba9ka bir ek
seriyetin temini bir parça güçtür. 
Maamafih, Chautempa yotmif iki ko
münist reyini kaybetmit olu bile, 
parlamentodaki ekaeriyeti muhafaza 
edebilir. Ancak, halk cephe hakikaten 
dağılacak olursa, soeyalist partisi, 
Chautcmps'in radikal sosyalist kabi
nesi uzun müddet müıaharette bulu
nabilecek midir ? 

Çine yardım projesi 
Ec.ğ cenah gazetelerınin uepsi, Çine 

yardım projesinin hiç bir netice ver
miyeceğini yazmaktadırlar. 

.Pöti Parizyen. diyor ki : 
"B. Delboeun B. WeWncton Koo"7a 

Fnıwaaın Çine :yardım itine Ameri
kanın iftirild niabetinde ittirik ede
bileceiini aöylemit oldutu haberi te
eyyüd etmektedir. 

B. Ruzvclt, Çin davasına karşı bea
lemekte olduğu sempatiye rağmen, 

~ekingen hareketini muhafaza etmek
te olup her halde müdahale işaretini 
verecek olan kendiıi olmıyacaktır.,, 

Beliğ bir işaret 
Eko dö Paria gazeteıinde Petinaks 

eliyor ki : 
"1ngiliz ve franaız mürahhaaları, 

bir an bundan dört ay önce aaamble 
tarafından kabul edlmi9 olan metin
den aaha kati bir proje tanzim etmek 
ve bunu reddetmek mcsuliyetini Ame
rikaya bırakmak tasavvurunda bulun
muşlardır. Fakat bundan vaa: geçmek· 
le çok iyi etınitlerdir. 

Beliğ bir i§atet: Milletler ceıniyeti
müşahid olarak tayin edilmeai teklif
edilmit olan Amerikanm Bern orta el
çisi, haatalaW11J9 olduğunu ihbar et
mi9tir. 

Amerika ve Çin meselesi 
Figaro yazıyor : 
"Amerika, 1ki tarafın da barba de· 

vam etmeaini kati ıurette i§kil edebi
lir. 

Övr Gazetesinde madam Tabouia, 
Çin için imkinın milsaid olduğu her 
şeyi yapılmıştır. Çin, bir amerikan 
te9riki meaaiai ihtimalinin tereuüm 
etmekte olduğuna kail bulunmakta
dır. Bu teıriki meaai, japonlarm efal 
ve harekitına bağlıdır,, diyor. 

Soıyal, ekonomik ve mali güçlükler 
işte bu sual etrafm<la toplanmaktadır. 
Çünkü, sadece bir kabine değiJl!lcai ile 
bunların hiç biri balledilmif değildir. Bir itiraz ve iki cevab 
Bütün sosyal sarsıntıların düzelmesi Humanite gazetesi, İtalyanın ya-
lmkinı var mıdır ? kında Akdenizde bir taarruzda bu-

Ef er sadece itçiler meselesi göz a- lunmasından ve İspanyada genit bir 
nünde tutulacak olurea, bu bakundan müdahale yapmasından endiJe eden ve 
imar. nikbin olabilir. Çünkü, yalnu hali ha.sırda, demokrasilerin vaziyeti· 
ıelirlerini azaltmakla kalmayıp, bil- ni zafa dütürmek istemiyen B. Şotan
tün faaliyet aahalarında dur1&ıaluk ın B. Delboaun Cenevredeki faaliyetl
meydana getiren grevlerden, anla,- ni itidal dairesine 1evketmi9 oldutu
mazlıklardan onların da bıkıp usan- na kail bulunmaktadır: Bu halin B. 
dıkları beabellidir. Şotan'm İtalyanın İıpanyada bir ha-

Bic kaç haftadanberi lfli.zlifin ge- rekette bulunmaaına müaamaha etme
nışlemekte, ekonomik imkinlarm da- meğe karar vermiı olduğuna delil teş
ralmak.ta olduğunu onlar da biliyor- kil etmekte bulunduğu ıöylenilmek
lar. Paranm değerini kaybetmesi yiı- tedir. Biz, itirum kuvvetini mal et
zünden, fiatların yükselmeie devam miyoruz. Fakat bu itiras iki cevabı da
etmesi memleket içindeki pazarlarda vet eder: Efer Fransa, İtalyanm ls
aatın alma kabiliyetini dU,Urmekte- panyada bir harekette bulunmaeına 

müsaade etmcmeğ i azmetmiş ise bumı 
açıkça söylemesi icabeder. Eğer Fran
sa, şiddet hareketlerinin, önüne geç• 
mek istiyorsa uzak şarktaki bu kabi1 
hareketleri derhal tevkif etmesi L.~ 
zımdır.,, 

İtalya 
Ruzvelt mesajı ve Ciomalc 

d 'ltalia 
B. Ruzveltin mesajı hakkında milta

lealar serdetmekte olan Giornale d' 
İtalia, .. Emperyalist demokrasiler,, in 
silihlanma programlarının harbcı bit 
zihniyetten miılhem olduğu fikrinde• 
dir. Bu gazete, ezcümle diyor ki : 

"İtalya, B. Ruzveltin dediği gibi si• 
lahlanmak hakkına itira z etmez .. 
Yalnız Amerika cumhur reisinin bu 
münasebetı"e totaliter devletler aley
hindeki ittihamlarmm yerinde olma• 
dığma hükmeder . 

Filvaki B. Ruzvelt, bu devletlerin 
taarruzlara giriımek istemelerinden 
şüphe etmektedir. Halbuki bu devlet
ler, kendi ihtiyaçlarına göre ıiliıhlan· 
maktadırlar. ve bizzarure silah yarışı
na sürüklenmişlerdir.,, 

Almanya 
Japonya'ya zecri tedbir 

tatbik edilirse ••• 

Deutshe Allegmeine Zeitung, Bay 
Willington Koo'nun Japonyaya karşı 
zecri tedbirler alınması talebi aley• 
hinde bulunmaktadır. Bu gazete, İtal· 
yaya ittihaz edilmiş olan zecri ted
birleri takbih etmekte ve Cenevre kol
lektivizmini tenkid eylemektedir. Bu 
gazete, kendisine kartı zecri tedıbirle
re müracaat kararı verildiği takdirdo 
İspanyanın buna kartı girişeceği mu• 
kabil hareketin tarzı hakkında bir gU· 
na 9üpheye mahal olmadığını yazmak 
suretiyle mütalealarma nihayet ver
mektedir. 

Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmif ıeldi 
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Soldan sağa: 

1- Büyük memleketlerde en bUyilk kili· 
tlir kurulu 

2- Caminin kulesi - Bir nota 
3- Şi, - Ekti kiraz 
4- Bir nevi beyaz oda takımı • Sorıu •· 

datı 
5- Çok delil - Arkadaı. 
C5- Yönetim 
7- İnek yavruıu. 
8- Deri - Vazıh 
g. Vatan - Erkek hizmetçi. 

Yukarıdan aşafıya: 
1- Yelken ipi 
2- Paa - Zehir 
3- Bir lahza - Şeref, namus 
4- Sığır sünisü - Yemin 
5- Çekirdekli bir yemiı 
6- En iyi odun 
7- Od 
8- Sokakta yanan lamba - Ta. 
9- Bir nota - Mürekkep 
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Murakıp muavinliOi 
imtihanı 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 

Divanı muhasebatta münhal bulu
nan (30) lira asli maaşlı murakıb mu
avinlikleri için ıs - şubat - 938 salı 
günü Ankarada divanı muhasebat bi
na11nda müsabaka imtihanı yapılacak
tır. lmtihana kabul edilmek için : 

Hukuk fakültelerinden veya mülki· 
ye ve yüksek iktisad ve ticaret mek
teplerinden mezun bulunmak lazım

dır. 

Musabaka imtihanında muvaffak o
lanlar muvaffakiyet dereceleri sırası
na göre mevcud münhallere tayin kı
brurlar. İsteklilerin nüfus hüviyet 
cüzdanları, mekteb şahadetnamesi, as
kerlik vesikası, sihat raporiyle 9 - şu

bat • 938 akşamına kadar bir arzuhal 
ile divanı muhasebat reisliğine müra
caat eylemeleri lazımdır. Ondan son
raki müracaatlar kabul edilmiyeceği 

gibi bu müddet zarfında müracaat e
dip de yukarıda yazılı vesikaları ibraz 
etmiyenler imtihana kabul edilmezler. 

(259) 1-604 

Vakıflar Umum Md. 

Arsa sattlacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

1 - Ankarada bostan mahallesinde 
IOğukkuyu sokağında kain 3421 met· 
re murabbaını havi vakıf arsa peşin 
para ile ve kapalı zarf usuliyle mül
kiyetinin satılması artırmaya konul
muştur. 

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

3 - Teklif mektubları ikinci mad. 
dede yazılı ihale günü saat on beşe 
kadar komisyon reisine verilmiş ola
caktır. 

4 - Arsanın muhammen bedeli 
10263 lira olup taliplerinden 770 lira 
muvakkat teminat alınacaktır. Bu te
-'"" Jr!I h:anlc;ı Jcrf;ı},.+ -·1-o...""'- ua 

yahud vakıflar veznesine makbuz mu-
kabili yatırılmış nakid olacaktır. 

5 - Şeraitini görmek isteyen ta

llblerin ikinci vakıf ayartmanında 

nkıflar umum müdürlüğü varidat 
müdürlüğüne müracaatları. 

(232) 1-523 

Satıhk ev ve arsalar 
Vakıflar Umum Müdürlüiünden: 

1 - Ankırada Gökçe oğlu mahal
lesinde Büyük millet meclisi cadde
ainde kiin 7, 8, 9, 10 numaralı dört 
ev ve mütemmimatı olan arsalariyle 
birlikte ve toptan mülkiyetlerinin pe-
9in para ile satışı kapalı zarf usuliy
le artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma müddeti 20 gün olup 
ihale 3 ıubat 938 tarihine tesadüf eden 
perıembe günü saat 16 da ikinci vakıf 
apartmanında Vakıflar umum müdür
lilğü varidat ve tahsilat müdürlüğön
de müteıekkil ihale komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teklif mektublan ikinci mad
dede yazılı ihale günü saat 15 şe ka
dar ihale komisyon reisine verilmiş 

olacaktır. 

4 - Taliblerden 7500 lira teminatı 
muvakkate alınacaktır. Bu teminat 
ya banka kefalet mektubu ve yahud 

Kazalar 
Su tesisatı 

yaptırdacak 
Sivrihisar Belediye Riyuetinden: 
1 - Boru ve sair teferruatı beledi

yece ihzar edilmiş olan ve kasabaya 
getirilecek Hacıümüt suyunun boru
larının tefriş ve toplama havuzunun 
inşası ve saire yirmi gün müddetle a
çık eksilaneye konulmuıtur. 

2 - Bedeli keşfi "2465" iki bin dört 
yüz altmıı beş lira 25 kuruştur. 

3 - İhale 11 şubat 938 cuma günü 
saat on beşte haddi layik görüldüğü 
takdirde belediye encümenince yapı· 
lacaktır. 

4 - İsti yenler umumi ve hususi prt
nameleri belediyeden istiyebilirler. 

S - İhaleye iştirak etmek istiyen
ler % 7.5 pey akçesiyle vakti muay
yende müracaat etmeleri ilan olun11r; 

(306/ 160) 1-373 "''''''""'""'"'"'""'"' __ .. l 
l.. .... ~.~!~ ..... !~~!~~ 

Tayyare makinisti 
ah nacak 

Hava Yollan Devlet lıletme idare
sinden : 

1 - idaremiz için imtihanla 8 tay
yare makinisti alınacaktır. 

Talihlerin : 
A) Sıhatlerinin havacılığa milaaid 

olduğuna dair tam teşekküllü ltasta
hanelerden aldıkları rapor, 

B) Tahsil vesikası, 
C) Nüfus tezkeresi sureti, 
D) Polisten muaaddak hüsnühal 

vesikası, 

E) 3 aded fotoğrafla 31. 1. 938 ak· 
şamına kadar Ankarada Hava Yolları 
Umum müdürlüğüne müracaat etmif 
olmaları lizımdır. 

2 - İmtihanlar Ankarada İdare 

merkezinde, lstanbulda. Yetilköy 
tayyare istasyon müdürlüğünde İz. 
mirde : Nafıa müdürlüğünde 7. 2. 938 
pazartesi günü saat 10 da icrı edile
cektir. 

3 - Makinistlerin azami aylık üc-
reti 80 liradır. (220) 1--518 

C:::Jig;Mk:J 
Ankara İkinci Noterliğine 

Ankarada seçkin sokağında 1 • • 3 
numaralı mağazada idin (Ankara 
Şark pazarı Hasan Tahsin ve HU.e
yin Hüsnü Aker Kardatlar ve Abdul
lah Şefik Köklü) kollektif tirketi 
unvanlı şirkette merhum .zevcim Ab
dullah Şefik Köklüye ait hissemizi 
bütün hukuk ve vecaibi ve zimem ve 
matlubatı ve bilcümle mükellefiyet
leriyle beraber namıma aaaleten ve 
küçük çocuklarım namma vellyeten 
bu kerre yüksek dairenizde imza et
tiğim beyanname mucibince Hamdi 
Köklüye devir ve ve temlik eylemit 
olduğumdan keyfiyetin alelusul ill
nını dilerim. 

Ankara Anafartalar caddesinde 
Cafer zade apartımanının 2 numaralı 
dairesinde mukime Refia Köklü. 

Dairede saklı ulına mutabık olan 
bu nüsha talep üzerine berayi netir 
.ve ilin edilmek üzere Ulus gazetesi-
ne tebliğ olunur. 1-498 
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Zayii er 
vakıflar vemesine makbuz mukabili Zayi - Kırıehir Mucur kazau nil-
yatırılmış nakid olacaktır. fus ıube.sinden aldığım Hüviyet cüzda-

5 - Şeraitini görmek isteyen talih- rumı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
Jetin ikinci vakıf apartmanında va- eskisinin hükmü yoktur. 
kıflar umum müdürlüğü varidat ve Bahçecik karyesinden 1317 tevel • 
tahsilit müdürlüğüne müracaatları. lütlü Ahmet oğlu Süleyman Kaya. 

(151) ı-347 ...._ _________ ı--6 __ 10 __ 

Arsa satllacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Miktarı 

Metre murabbaı Cinsi Mevkii Mahallesi 

1591 Arsa Yeni mezarlıklsmet pap 
sokağı 

Teminatı 

Muvakkatesi 

120 

Muhammen 
bedeli 

1591 

1050 ,, ,, Ahiyakup 315 4200 
899 ,, Cami sokak Aralanhano 135 1798 
175 ,, Çarşı sokak Tabakhane 26 3"50 

1 - Mikdar ve evsafı yukarda yazdı vakıf arsalar pefin para ile mülki. 
yetlerinin satılması açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma müddeti 20gün olup ihalesi 15-2-938 tarihine milaadif a&· 

1ı günü saat 16 da ikinci vakıf apartnnanında vakıflar umum müdürlüğü 

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

yemesine makbuz mukabili yatmlmıı nakid olacaktır. 
4 - Şeraitini görmek istiyen talihlerin ikinci vakıf apartımanmda va

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

P. T. T. 
Paratöner altnacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüiünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 6 dane yü.z

lilk, 4 dane ellilik maa paratöner tele
fon santralı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuttur. 

2) - Muhammen bedeli (9600), mu
vakkat teminat (720) lira oluı> eksilt· 
mesi 8 mart 938 salı günü saat (15) de 
Ankarada P. T. T. U. müd. binasında
ki satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

jP ' 

İktisat bakanlığı 

Hahcıhk kitabı 

eksiltmesi 
lktiaad Vekaletu.den : 

1 - Takriben 8 formadan ibaret ve 
(2000) lira muhammen kıymetinde es
ki ve yeni halıcılık hakkındaki 1cita
bın tab'ı eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 16-2-938 tarihine te
sadüf eden çarşamba günü saat (10) 
da vekalet satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (150) lira
dır. 

4 - Kitabtaki renkli hah resimleri-

3) - lıtekliler, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubunu, tica
ret oduı vesikasından başka müteah
hidlik vesikasını ve teklif mektubunu nin Ofset makinesinde tab'ı meşrut· 
muhtevi kapalı .zarflarını o gün saat tur. 

(14) e kadar mezkilr komisyona vere- S - Taliplerin bu husustaki şartna-
ceklerdir. meyi görmek, fazla izahat almak ve 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T . teminat akçesini yatırmak üzere leva
T. levazım, latanbulda Beyoğlu P. T. 

zmı müdürlüğüne müracatları ilin o-
T. ayniyat tube müdürlüğünden para · lunur. 
ıız verilir. 036 1-365 (279) 1-606 
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"1fllm--REÇETELERİNİZi--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruttur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 , 

Gayri menkOI ayhk • 
ıcarı Ankara Valiliği 

Tahrir komisyonu 
çahşma günleri 

Ankara Valiliiinden : 
2901 no. lu kanun hükümlerine gö-

re Ankara merkez kazasında çalışan 
2 No. lu arazi tahrir komisyonu 1. 2. 
938 tarihinden itibaren aşağıda yazılı 
mevkilerin tahrir ifinde çalışacağın.. 

dan bu mevkilerde arsa veya arazileri 
bulunanların tasarruf vesikalariyle 
birlikte komisyona müracaat etmele
ri illn olunur. 

Merkez 2 N. lu arazi tahrir komisyo
nunun ıubat 938 ayı mesaisi 

Mevkiin isimleri T arih Gün 

On cebeci 1 şuba L i.t. 15 

Numune ziraat mekte-
bi çiftliği 22 şubat 28 6/21 

(291 1--617 

Ankara Defterdarlığından :. 

İradı Dipozito 
Sira No. Ada Parsel Cinsi K. No. Mevkii LI Ll KU 

- - ------ ----
1 326 12 Ahşap ev 45 Altay mahallesi istasyon. s 400 15 00 
2 322 12 .. 4,2 .. " Aralık So. 60 2 25 
3 327 5 " ıs .. .. Kınacılar. S 120 4 so 
4 322 11 

" 
4,3 " .. Kayalı S. 60 2 25 

5 322 ıs .. 4,1 .. " 
Aralık So. 30 1 13 

6 322 14 .. 2 .. .. Kayalı So. 140 5 25 
7 327 32 .. 35 " .. Istaayon. 100 3 15 
8 325 5 

" 
1 Olkü. 

" Musalla So. 120 4 50 
9 353 5 .. 24 .. " Lise So. 60 2 25 

10 327 20 " 12 Altay. .. Haymana S.o 180 6 75 
11 321 26 .. 9,11 .. .. Aralık So. 150 s 63 

Yukarda cinsi, mevkii, ada, parsel ve kapu numaralan yazılı maliye hazinesi namına kayıtlı gayri men• 
kullerin aylık icarlarının pazarlıkla ihaleleri 8 fUbat 1938 salı günü saat 15 de defterdarlrkta te,ekkül eden 
komisyonda yapılacaktır. 

isteklilerin hizalarında ya.zıh dipo~ito akçeleriyle birlikte aözü geçen gün ve aaatta komisyona müracaat· 
ları. (277) 1--605 

• 



~' .. · 

A. Levazım Amirligi 

Pirinç alınacak 
. Ankara Levazım .Amiriii Satın 
Alına Komiayonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mti-
taıeıeleri için 70.000 kil-0 pirincin ka
P&lı zarfla eksiltmesi 7. şubat 938 sa!lt 
l~ de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. 1'0-

llliıyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 10500 Ura ilk 

teıninatı 787 lira 50 kuruştur. Şartrıa
llle ve nümunesi komisyonda göriililr. 
İçinde kanuni vesikalar da bulunan 
teklif mektublarınm saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (ı88} 1--415 

Sığır eti alınacak 
:Ankara Leva:zını Amirliii Sa~ 

~lnıa Komiıyonundan : • . 
1 - Kırklareli tümen birliklerının 

938 yılı mayıs nihayetine kadar ibt.i
Y&cı olan 120000 kilo sığır etine talıb 
Çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmesi 3 ıubat 938 saat 16 da Kırlc.. 
lareli tümen satın alma komiıyonun-

da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli beher kilo

lu 26 kuruş 50 santimden 3ı8oo lir~ 
ilk teIIJ.inatı 238S liradır. Şartnaınesı 
komisyonda görülür. lstektilerin ka
nuni vesikalar.mı havi teklü mektub
larını belli saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(150) 1--333 

120 ton pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm al· 

lba Komiıyol)undan ı • 
1 - ldareleri lstanbul Lv. Amir-

liğine bağlı müesses&t için alınacak 
120 ton pirinç 3 ıubat 938 s~. 1~ de 
Tophanede f stanbul Lv. AnUrlığı sa
tın alma komisyonunda puarhJda ..ek-

•il tmctıi yapılacaktır. 

2 _ Tahmin bedeli 26400 lira ilk 

teminatı ı980 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. lstek
lilerin kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatta komisyona gelmeleri. 

(278) 1- 582 

Yulaf alınacak 
Ankara Lev&ZJlll Amirliii SMm 

:Alma Komisyonundan ı. 
1 _ Harb okulu hayvanatı ihtiyacı 

için 170 ton yulafın kapalı zarfla ek
•iltmesi 22.2.938 saat ıs de Ankara le
\'aaım &mirliği satın alma komisyo
amula ,..., ..... :.-.-:1 

2 - Mulıammen bedeli 1$00 lira ilk 
teminatı 637 lira 50 lnmıttur. Şartna
me ve nümunesi komiayonda ıörüIUr. 
Kanunt vesikalar bulunan teklif mek·. 
tublarının saat ı4 e kadar komisyona 

nrilmeıi. 
(264) 1-608 

Arpa alınacak 

~nkara Levazım Amirliği SMm 
Alma J{olniayonun~an .= •• 

1 
_ Polatlı birlı.lderı ıçın 117.000 

kil n arık eksiltmeai 23. 2. 
0 Arpanı :s 

ıs de Polatlı Askeri satm aı .. 
938 saat 1 kt r 
ma komisyonunda yapı aca ı • 

2 - Muhammen bedeli 4 kuruş 25 
unf ilk teminatı 373 liradır .. Şart· 

ım . ··n komısyon-
name ve numunesı her gu · 
da 

.. ··1·· Kanuni vesika ve tenu. 
goru ur. . nda bulun· 

natla belli saatte komısyo 1--615 
ulması. (289) 

Hangar inşaatı 
Ankara Levazım Amirliği Satlll 

~ima Komisyonundan : .. 
1 - Diyarbakırda üç hangarın gosl r. 

· f .artnaıne e 
terilecelC yerde keşı ve r k 
nı 'b" . kapalı zarfla e • 

ucı ınce ınşasının 15 de 
ıiltmesi 21 • ıubat • 938 saat 1 · 1·~· satın a -
Diyarbakır levazım amır ıgı 
Dıa komisyonunda yapılacaktır. . . 

2 - Muhaııunen bedeli 2743ı Iıra ıl~ 
teminatı 2057 lira 33 kuruştur. Fennı 
,.rtname ve kefifleri 138 kurut I?'uka
bllinde tayyare alayı inşaat a~niyat 

·1· Ekaıltıne-
llluhasipliğinden alınabı ır. . 
)'e gireceklerin nafia veklleti ıniiteah· 
bitlik veıikalariyle teklif ınek~ubları-
n b 

. b" t evvelıne ka
ı ellı saatten ır saa 

dar komisyona vermeleri · 
(263) 

ahnaca ktır. 
Taliplerin M.M.V. inpat 

ınüracaa tları. 

ı--607 

şubesine 

Demiryolları 

Telgraf direği 
ah nacak 

!)evlet l)emiryollan Sabn Alma 
JComisyoaundan : 

Muhammen bedeli 9890 lira olan 

2300 çam telgraf direği ıs. 2. 1938 sa
lı gUnU saat lS,45 de kapalı nrf uıu
Hl ile Ankarada idare binasında sa. 

tın alınacaktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin 741,75 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
ni gün saat ı4,45 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpa
p.da tesellüm ve sevk tefliği~den, 
lzmir ve Ealdlfehirde idare magaza-
larından dağıtılmaktadır. (239) 

ı-S31 

Demir ve demir 
levha 

Devlet Demiryollan Sabn Alma 
Komisyonundan ı 

Muhammen bedeli 16417.16 lira o. 
lan takriben 119 ton muhtelif demir 
ile, 5,262 ton (6S adet) demir levha 
16. 2. 1938 çar,amba günü saat ı5,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Vilôyetler 
Kapah zarf usulile 

eksiltme ilanı 
Bina yaptırılacak· 
Gireıun Nafıa Müdürlüğünden : 

2.2.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 de Giresun vilayeti husu 
si muhasebe binası içerisinde toplana-

cak olan vilayet encümenince 48835 
lira muhammen bedelli hastahane bi
nasının yalnız kargir ve betonarme kı
sun;a, ının inşası vahit fiatlar üzerin-

den eksiltmeye konulmuttur. Teklif
lerde;ci tenzilat, vahid fiatların umumi 
üzerinden yapılacaktır. 

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

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku· 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarını ma
halli ticaret odasında kayıdlı olduğu
na dair vesika ve 1938 yılı için cari na

fıa vekaletinden alınmış müteahhid
lik vesikasiyh: birlikte 2.2.938 çarşam
ba 6ilnü saat 14.30 2. kadar Giresun vi
layeti daimi encümen reisliğine ver-
meleri lbımdır. (218) 1-490 

Köprü • 
ınsaatı 

Trabzon Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 

otobüs kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni 
gümrük, muamele, belediye, tahliye, 
kordon, ve istihl&.k resim ve ücretleri 
belediyeye aid olmak üzere İzmir bele
diyesinin Alsancaktaki otobüa gara
jmda teslimi prtile sekiz bin beı yüz 
liradır. Hepainin bedeli (8S,OOO) lira
dır. 

3 - Mali ve fenni 'artnameleri posta 
bedeli hariç dört lira yirmi beş kuruı 
bedel mukabilinde İzmir belediyesi 
makine ve elektrik mühendisliğinden 
tedarik edilir. Ta§Tadan istiyenler 
şartname ve posta ücretini p~in gön
dermelidirler. 

4 - İhale 8 fUbat 938 salı günil saat 
on altıda İzmir belediyesi daimi encü
menince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 6375 liradır. 
6 - Nakden verilecek teminat akçe

si ihale tarihinden asgari bir gün evel 
belediyeden alınacak fiş mukabilinde 
İş bankasına yatırı1;1caktır. 

7 - Teklif yapacak firmanın oto
büsler hakkındaki prtnamede yazılı 

maddeler ile birlikte bilumum kataloğ 
ve teknik resimlerle broşür plan ve i
zahnameleri ve yedek parça katalo
ğunu ve iiat listelerini vermesi mecbu
ridir. 

8 - İştirik için 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde ihzar edilmiı teklif 
mektupları ihale tarihi olan 8 tubat 938 
salı günü ~ami saat on beşe kadar İz
mir belediye reisliğine verilmelidir. 

(4503-4693) 3-7202 

Ehliyet nameli 
memur ahnacak Bu işe girmek isteyenlerin 1231,29 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veıikaları ve Nafıa milte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Trabzon Vakfıkebir sahil yolunun Trabzon Elektrik Türk Ananim 
9 + 400 kilometreıinde yapılacak Şirketinden ı 
"17470" lira 89 kuruş keşif bedelli 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
rada malzeme dairesinden Haydarpa· 
pda tesellüm ve sevk ıefliğinden da
fıtılmaktadır. (237) ı-529 

Makas traversi 
ah nacak 

3Xl0 metrelik ıera betonarme köprü
sü inşaatı kapalı zarf usulü ile eksilt· 
meye konmuştur. 

Eksiltme 2.2.938 tarihine çatan çar
şamba günü saat 15 de vilayet daimt 
encümeni odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı 

"13ıO" 32 kuruşluk teminat mektubu 
veya makbuzu ve 937 yılına aid nafıa 
vekaletinden aldıkları ınüteahhidlik 

Dnlet .Demiı7ollan ..S.ba Alma veaikuı ve ticaret odaaı veaikaaı ile 

~~eU 6
7
.2

00 
lira olan birlik~e uat .. 14 .. de kadar daimi endi· 

d ka t
- _ 1 men rıyuetlne verml9 olmaları. 

11250 a et ına s mete •• ve~ıu . . . 
1 

.. ü t 15 
30 

da ka lıteklıler ketıf, f&rt!Ulme ve dığer 
15. 2. 938 11 1 ıu.n 118 k_. ldar • evrakı her gün Trabzon nafıa mlldür· 
palı zarf usulti ıle An e llliilnde ıörobillrler. (437/222) 
blnaıında satın alınacaktır. s 

Bu lte girmek lıteyenlerln (46ıo) 1--49 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettilt veslkalan ve Nafıa mil· 
teahbidlik veaikaaı ve tekliflerini ay· 
ni aUn saat 14,30 sa kadar komfıyon 
reisliğine vermeleri lizmıdır. 
Şartnameler 336 kuru9a Ankara. 

Haydarpap, Eakltehir, lzmir Mu· 
danya ve Balıkesir veznelerinde satı· 
lacaktır. (238) 1--530 

Projede muvaffak 
olan mimarlar 

lzmir ili Daimi Encümen.inden : 

Elektrik sayaçları ayar işlerinde 

kullanılmak üzere yükıek iktisad ve
kaletinin ehliyetnamesini hab bir 
memur alınacağından talih olanların 
evrakı milsbiteleriyle birlikte tirkete 
bızzat veya mektubl;ı müracaat ede
rek ,artlarını bildirttJelerl. (2~5) 

1--533 

Hükümet konağı ikinci 
kat inıaatl 

Mut Defterdarlıimdan: 
Muf hükümet konağının ikinci kat 

lnpatı için evvelce tekarrilr ettirilmiş 
26-1-938 gününde hiç bir yerden istek
li çıkmadığından eksiltme 2490 numa· 
ralı kanunun 40 cı maddeaine tevfikan 
evvelki ilinlarımızda vaki terayit ay
nen muhafua lıdilmek 1Unti1le bir 
ay müddetle paurlıfa konu1mut n 
pazarlık günü olar.ak da 26-2-938 cu· 
martesi günü tesbit edilmittir. 

İsteklilerin aynı günde saat 12 ye 
kadar Muş defterdarlık dairesindeki 
eksiltme komisyonuna müracaatları. 

(252) 1--603 

Boş bakanlık 

Ağamemnun ılıcalarmda yapılacak 
modem tesisat ve binalar projesi için 
açılan müsabakaya ittirik eden 9 proje 
üzerinde &erekli tetkikat yaptırılarak 
neticede 1881 rumuzlu proje sahibi mi- ---------------

Evrakı matbua 
yaptıralacak 

Baıvekllet istatistik Genel Direk· 
törlüiü ekailtme Komisyonundan ı 

ı - Kapalı sarf uaullyle eksiltme-
. ilin edilen 26 forma tahmin olunan 
~~ arif yıllığının baskı1ına talih çık-
~na k ., 
madığı için pazarlıkla ı: sı.tmc ve ı-

bale yapılacaktır. 

2 
_ 1500 adet baltrılacak ola~ bu e-

. 
6 
sayfalık beher forması ıçin 45 

serın 1 E il 
i 

-'--in oıunmuftur. ks tme-
Iıra f at tau- . m -'-k 

k 
deceklerın -ıo 1.5 muvaa at 

ye itti~ e . l~ -mıd "kası verınelerı ~ ır. 
t minat vesı e Ek 'ltıne 7 şubat 938 ayınm va-

3 - sı U ünü ıaat 15.30 da umum m • 
zartell '· da toplanacak .,1an ko-
dürlük bınasın (ı64) 1--412 
misyonda açılacaktır. 

20.ooo kilo ekmek 
ah nacak 

Ank• ... Polis EaatiW.Ü Dirtıktör
ı··ğünclen • 
uE t'tu··O:üı: okurlarının ıs temmuz 

ns ı · · · t a ü kadar iafetı ıçın tar n -
1938 ıün "ne k ebiltme usuUl ile 

esine gore açı 
ın . · bin kilo ekmek alınacak-
20000 yırını . 

Ş rtnaıneyi cörmek ve eksiltmeye 
~r. ak istivenlerin 18 tubat 938 cuma 
ıırıne ı . · t 
il Ü 

aat 15 de ı50 brahk temına 
g n a •1 makbuzu veya bank mektubu ı e ens-
titü idare tı:ocnlaYonuna müracaatları. 

(246) l-602 

ınar Celil ve Repd Sanın birinci dere
cede, Ar 7926 numaralı proje sahibi 
mimar Asım GömUrcU otlunun ikinci 
der4cede ve 13333 rumuzlu proje sahi· 

bl mimar Bekir İhsan ve Muhiddin 
Gürelinin de üçüncü derecede muvaf
fak oldukları anlatılmakla keyfiyet 
ilin olunur. (267/254) ı-569 

Malatya Kayısı istasyon 
binalar1 eksiltmesi 

Malatya Nafıa Müdürlütünden : 
8.2.938 aalı günii saat 15 de Malatya 

nafıa dairealnde 407ı2.56 Ura keşif be
delli Malatya Kayıaı lstaayon binaları 

intaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuttur. Mukavele, eksiltme, ba

yındırlık itleri genel, husuıt ve fenni 
prtnameleri, proje, keŞf hulasası ile 
buna müteferri diğer evrak her gün 
nafıa müdürlüğünde göriılebilir. 

Muvakkat teminat 30S4 liradır. 

lateklilerin teklif mektubları ve en 
u 25.000 liralık bu i9e benzer iş yap
tıima daiır nafıa vekiletinden almış 

olduğu mUteahhidlik ve ticaret odası 

vesikalarını havi kapalı zarflarını 

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

Otobüs alınacak 
lmıir Belediyesinden : 

1 - Belediye tarafından işletilecek 
.. 4 .. veya .. 6 .. ılllndirli tam dizel motör
Ui 24 kiıilik oturma yerli ve on iki kişi 
ayakta duracak sahanlıklı ve tehir içi 
yollarında çalıpn tiplerden olmak il
.ere ıo adet komple trambils tipinde 

Bayındırlık BakanlıQı 

Vekalet lokantasında 
tadilat 

Nafıa Vekaletinden ı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Nafıa 
vekaleti lokantasının mutfak kısmında 
yapılacak tadilat ve sıhhi tesisat işidir. 

KeJif bedeli: 4311 lira 13 kuru9tur. 
.. 2 - Eksiltme 16.2.938 çarpmba gü

n~ sa~t 15 de Nafia vekaleti yapı işle
rı eksıltme komisyonu odasında pazar
lıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 9artnameai ve buna 
~~teferri evrak 22 kuruş bedel muka
bılınde yapı işleri umum müdürlU
lünden alınabilir. 

4 :-- ~ksiltmeye 'lrebilmek için is
teklılerın 323 lira 33 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve yapı işleri u
mum müdürlüğünden bu iş için alı.ı
mıJ hususi vesikayı haiz bulunmaları 
lazımdır. (243) 1_ 548 

sulama şebekesine ait 
harita 

Nafıa Veklletinden ı 

ı - ~ksiltmeye konulan i9 Susığır
lık, Gedız ve Büyük Menderes havza
larında teals edilecek sulama tubek • 
l~rine aid hartalarm fotogrametri us:
hyle alınması işi. Muhammen bedeli 
(1.702.400) liradır. 

2 -Eksiltme 31 - mart - 938 tarihi
ne r~stlıyan per9embe günü saat 15 de 
:ı~fıa vekileti sular umum müdürlil
gü su eblltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler Eksiltme prtnamesi
ni, mukavele projesini, bayındırlık itleri 
genel şartnamesini ve fennl ,artname
yi 50 lira mukabilinde sular umum 
müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin ((64822) liralık muvakkat te 

minat vermesi ve (20.000) hektardan 
aşağı olmamak üzere havat fotoğra

metri usuliyle harita işi yaparak mu

vaffakiyetle bapnnı9 olduğuna dair 
ehliyetini tevsik etmesi ve nafia ve
kaletinden almıt olduğu mUteahhitlik 
vesikasını göstermesi lhımdır. Ye
dinde müteahihdlik vesikası olmıyan
lar eksiltmeden on gün evvel vckilete 
müracaatla müteahhitlik vesikası ala
bilirler. 

S - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürlU
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lizımdır. Postada vuku bulan gecik
meler kabul edilmez. 

(225) 1-599 

Ye~ihrmak havzasında 

S~lama şebekesine aid 
harita 

Nafıa Vek&l.tinden r 

1 - Eksiltmeye konulan it : Yetil 
Irmak havzasında tesis edilecek sula
ma şebekelerine aid haritaların fotog· 
rametri usuliyle alınmaaı ifi. Muham
men bedeli (529,900) liradır. 

2 - Eluiltme 4- Nisan -1938 tarihi
ne rastlıyan puartesl &Un.U aut 15 de 
Nafia vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu oduında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

S - İsteklilerin ebiltme ,artname· 
sini, mukavele projetlnl bayındırlık 
itleri genel fUtnamesini ve fenni prt 
nameyi 26 lira 50 kurut mukabilinde 
ıular umum mü.dilrlüiilndeıı alabilir· 
ter. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (24946) liralık muvakkat<te· 
minat vermesi ve 20000 hektardan a11ğı 
olmamak üzere havai fotogrametri usu· 
lile harita iti yaparak muvaffakiyetle 
başarmıı olduğuna dair ehliyetini tev
sik etmeai ve nafia vekiletinden almı9 

olduiu nıüteahhidlik vnik•uu p· 
tenneıi lizmıdır. Yedinde milteahbid· 
lik vesikalı olmıyanlar eksiltmeden 
on sin enel vNA!ete mllncaatla. d• 
teahhldllık vesikalı atabilirler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını 
lldncl maddede yuılı uatten bir aaat 
evveline kadar sular umum müdürlü
ğüne makbua mukabilinde vermeleri 
lbımdır. Poatadı vuku bulan gecik-
meler kabul edilmez. 

(227) 1-601 

Adana sulama 
sebekeleri haritası 

Nafıa Veki.letinden ı 
1 - Ekıiltmeye konulan it : Ada· 

nada tesis edilecek sulama f8bekeleri· 
ne aid haritaların fotogrametri'uıulile 
alınması iti muhammen bedeli 980,000 
liradır. 

2 - Eksiltme 1 - Nisan - 938 tarihi
ne rasthyan cuma günü saat on bette 
nafia vekileti ıular umwn mildürlüfü 
su eksiltme komisyonu odaıında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler Eksiltme prtnameıi
nl, mukavele projeaini, beyındırlık ifleri 
genel şartnamesini ve fenni prtname
yi 49 lira mukabilinde sular umum mU 
diirlilğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin (42950) liralık muvakkat te· 
minat vermesi ve (20.000) hektardan 

aşağı olmamak üzere' havai fotoğra
metri usuliyle harita iti yaparak mu
vaf fakiyetle ba,annıt olduğuna dair 
ehliyetini tevsik etmeıi ve nafia ve-

kaletinden almıf olduiu müteahhitlik 
vetlkuını göatermesi lbımdır. Ye
dinde müteahihdlik vesikası olmıyan
lar eksiltmeden on gün evvel vekilete 
müracaatla müteahhitlik veaikaaı ala
bilirler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürlü· 
ğtlne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada vuku bulan gecik
meler kabul edilmc.ı. 

(226) 

Yol fazlası 
satllacak 

Ankara Belediyeıinden: 

1 - Yenişehirde 1044 üncü adada 
6 parselde bulunan 11 metre ada fu· 
la.siyle 103 metro murabbaı yol fazla
sına iıtekli çıkmadığından artırması 

on gün. uzatılmıştır .. 
2 - Muhammen bedeli (625) lira· 

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (46.87) 11• 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin hergün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 8 - şubat - 1938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. 

(255) 1-555 

İnşaat ve tamirat 
yaptıranlara 

Ankara Belediyesinden : 
1npat ve tamirat yaptıranların rla• 

yet etmeğe mecbur oldukları talimat• 
nameden halkı alakadar eden madde• 
leri belediye tenbihleri meyanına a
lınını§ ve aşağıya yazılmııtır. 

1 - Belediyeden inşa ve tamir ruh· 
satiyesi alınırken yapının sabib veya 
mesul mimarı veya mühendisi ruhsat
name ile birlikte bir de musaddak kon• 
trol cedveli alacktır 

Bu cedvel tasdikli proje ile birlikte 
yapının göze çarpacak bir yerine uda· 
cak ve yapının hitamında belediyeye 
iade edilecktir. 

2 - Yapılarda fen kontrol memur• 
tarı tarafından projeye ve ruhsatname 
ye aykırı bir ıey görüldüğü takdirde 
lnpat tatil ettirilecektir. lnpat sahi• 
bi ve mesut mimar ve mühendis 15 gün 
zarfında belediyeye müracaat etmege 
mecburdur. 

3 - Tatil edilen yapıların aahiblerl 
15 gün zarfında belediyey veya aykırı• 
lıklan tayin edilen müddet zarfında 
ıslah eylemdiği takdirde bu yapılar 
hakkında yapı yollar kanununun ı3 
üncü ve 1504 numaralı kanunun blrincl 
maddeleri tatbik edilecektir. 

4 - Her yeni inpatm hitamında 
iskln müaaadeai talebine dair olan ev• 
rakta kontrol fen memuru tarafmdaıı 
ftrileck rapora kontrol cedveli rabt~ 
dilmcdikçe iakin müsaadeai verilmie 
yet.ektir. 

5 - Herhangi bir yapıda ruhaatna. 
me veya proje haricinde tadilit ya. 
pılIDMı tasavvur edildi fi takdirde ta• 
dilita bqlanmadan evel iiç nüsha pro
je ile belediyeye müracaat edilerek bıı 
tadilin tasdik ettirilmesi ve ıııııu.; 
almuı mecburidir. 

Buna riayet etıniyenler hakkmdc 
13 üncü madde ahkimı tatbik olunae 
caktır. 

IS - Bil' yapmm menl mimar"~ 
milhendiı inf&&t bitmeden evel ladfa 
ederse 48 saat zarfında belediyey tah• 
riren haber verecktir. Aksi takdirde 
ihbar tarihine kadar o yapıdan meeul• 
dür. Belediye tenbihleri araama ah· 
nan bu .maddeler hükümlerine ria7et 
etmiyenlcr cezalandırılacaklardır 

c21s) 1-ns 

Harita Umum Md. 

Muhtelif cedvel ahnacalC 
Harita Genel Direktörlüğündenı 

1-Harta Gn. Dr. Topoğrafya pbe
ıl için 10 adet lnvar cedveli, 300 adet 
map, 3C adet mikyas cedveli, 30 adet 
sürgülii hesab cedveli açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1540) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (116) lira o
lup eksiltme günü komisyonca yalnıs 
banka mektubu veya sandık makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Eksiltme 8-şubat-938 sah pil 
aut 14 de harta genel direktörlüğü da
iresinde satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

5 - Evsaf ve şeraitini ögrenmek is
tiyenler eksiltme günune kadar her 
gün ve eksiltmeye girecekler de yuılı 
gün ve aaatte harta satın alma komis
yonuna müracaat etmeleri 

(210) 1--470 

Fabrika lor 

lokomotif makinlsn 
ah nacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müclür
lüiünclen: 

Kırıkkalede yevmiye ile çalıştırıl
mak üzere bir lokomotif makinisti a· 
lınacalrtır. Talib olanların bir iıtida 
ile müracaatlarL (163) 1--427 
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Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Dördüncü keşide 11 Şubat· 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

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

Su kuvvet santrah 
inıaatı 

Sümerbank Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Konya Ereğlisinden takriben 

16 kilometre mesafede bulunan İvriz 
mevkiinde yaptırılacak su kuvvet sant
ralı inşaatından olup muhammen keşif 
bedeli 295.835,89 lira olan kaptaj, ka
nal ve santral ile teferruatı vahidi fi
at esasiyle, ve keşif bedeli 75.393,63 li
ra olan mezkftr santral yerinde bulu
nan binalarla Ereğlide bez fabrikası 
sahasında yapılacak 5 usta evi inşaatı 
tamamen toptan götürü olmak üzere 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İnşaatın heyeti umumiyesinin mu
hammen keşif bedeli 369.763,52 lira
dır. 

2 - Eksiltme evrakı 25 lira mukabi
linde Sümer bank inşaat şubesinden a
lınabilir. 

3- Eksiltme 25.2.938 cuma günü sa-
at 15.30 da Ankarada Sümer bank u
mum müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (18540) lira
dır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en 
az üç gün evel Sümer bank inşaat şu
besine gelerek bu kabil inşaatı yapabi
lecek fenni ehliyetlerini isbat için na
fıa vekaletince verilmiş müteahhidlik 
vesikasiyle icabeden diğer vesikaları 

ve milli bankalardan birinden alınmış 
(150.000) liralık mali itibar mektubunu 
ibraz ederek eksiltmeye girebilmek ü
zere birer vesika almaları lazımdır. 

6 - Teklif mektublarmı havi zarf
lar kapalı olarak ihale günü saat 14.30 
a kadar makbuz mukabilinde Ankarada 
Sümer bank U. muhaberat şubesi mü
dürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçök Cari Hesapla.r 
lkr-amllje plô.nt:::= 

4 adet 1000 llrahk- 4000 lira 
8 il 500 il 4000 ,, 

16 il 250 il 4000 ,, 
76 il 100 il 7600 il 

80 il 50 - 4000 ,, il 

200 
" 

25 ,, 5000 il 

384 il -28600 il 
ı ................................................................... . 

İ Kuralar: 1 mart, 1 haziran, 1 ey
İ liil, l birincikanun tarihlerinde 
j çekilecektir. .................................................................... 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kara
lara dahil edilecektir. 

7 - Bu inşaatı, Banka dilediği müte- -====-------~ı------------------------
ahhide vermek hakkını muhafaza eder. 

~BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· S · KURUŞ 1 
Uyanıı -Servetifünun 

1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satı~ yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

EMLA 

(250) 1-552 
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MERKEZİ: AN.KARA 

vaf anda~lara mümkün olan kolayhkla yardım eder 
Sül>eleri - i'stantiul, İzmir, Bursa 

Yaplla<ak ve yapısına baılanmıı meskenler i,in 

Mevcut gayri"menkuller 
karşılığinda ikrazôt yapôr 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
aynca komisyon almaz 

El<soe tiz ücreti C 1.000 ) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul iooteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülbane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Bedin Üni
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımam 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3-6861 

DIŞ TABIBI 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı N o. 1 

3-6949 

Steno Dactilo 
Mademoiselle steno dactilo fran

- --

YARIN· KURACAG 1 N iZ ·EVİN· TEMELİDİR -~-- ·-. 
T.C. 

ZiRAAT BANKASI 
ç~s de~nde urgent se prisenter de ~~~~~~---------~---~~~~~ 
16 a 19 heures Eduardo Blanco, Eti 
Palais Hôtel. 1-579 

....... Kirahk dairemıa.. - -E 3 oda bir hol. Yenişehir Sihiye : 
: karşısı Arman sokak. Akbada A-= 
: dile müracaat Tel: 3377 1-539: 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

ANKARA PALAS 
PAVIYONDA 
Çarşamba 2 Şubat 

f~J 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

• 

YENi 
1- 586 

Artist 
Programlarla 
Masalannızı tutunuz 

YENi SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Beethovenin emsalsiz müziği - Tols
toy'un ölmez eseri 

KREUTZER SONAT 

Herkesi alakadar eden fevkalade 
bir mevzu 

Baş rollerde : 
LİL DAGOVER- PETER 

PETERSON 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

........... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -,, .... ,. 

BUGÜN BU GECE 

Floransanm muhteşem ve debdebeli 
hayatını Borjiyalarm halka yap· 
mış olduğu zülme karşı, halkla berabeı: 
isyan eden bir kahramanın macerasmı 

tasvir eden türkçe sözlü 

SEZAR BORJİY A 

Seanslar: 2,30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

Halk Matinesi 12.15 de 

VlKTORIA ve HÜSARI 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 

• 


