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Alman generalleri ithaın albİıda ! 
l\LMAN ~OLIS RAPORU Ziraat 

siyasetimizde 
toprak meselesi 

Kemal ONAL Alman ordu selleri Fransa ile 
Atatürk, ikinci teşrin nutuklarınd'7 

ziraat için "ciddi etüdlere dayalı bır 
~iyasetle" "bütün 'atandaşların kola~ 
ca kavrayabileceği ve severek tatbık 
edebileceği bir rejim" in kurulması 
lüzumunu işaret etmişlerdjr ... N~tuk -
program, bu siy~se~ ve re3ımın ana 
hatlarını da vermıştır: 

·gizli temaslar yapıyorlarmış ! 
ı - Her çiftçi ailesini bölünmez 

bir toprak sahibi yapmak . 
2 - Ziraat vasıtalarını yemlemek, 

pulluğu artırmak . 
3 - Her çiftçide tercihan at olmak 

üzere en az bir çift hayvan bulundur
mak. 

4 - Yakın köyler arasında müşte-
rek harman makineleri kullandırmak. 

s - Memleketi iklim, su ve toprak 
bakımından bölgelere ayu-arak her bi
rinde örnek ziraat merkezleri kurmak, 
bu iş için devlete geçen çiftliklerin 
teknik ileriliği ile yetişmi§l unsurla
rından faydalanmak. 

Atatürk nutuklarında bu büyük iş 
için "Ziraat siyaseti" tabirin~ ku~lan
mışlardır. Bu, bir çok g~~ ~ıııe:~n~e 
yalnız yerlerini ve f?netıgını d~gıştı
ren (Politique Ağraır~~ ~ar~ılıgı d·e
- ·ıd·r Kısaca söyliyebılırız kı bu garb 
gı l • • 
tabirinin tam karşılığı "toprak sıyase-

t .,, dir. Halbuki yeni Türkiye'nin da-
1 k "Z" ası daha geniştir, ve bu anca ıra-

:t siyaseti" olarak ifade edilebilir. 
Tonrak bizim büyük siyasetimizin 
kuvvetli bir unsurudur. 

Garbdaki vaziyet, bu tabiri yarata
cak mahiyette idi. Orada zirai hayat, 
ancak Feodalite'nin toprak rejimini 
tasfiye ile mümkündü. Büyük harb
dan sonra da, yeni kurulan yahud hu
dudlar1 genişliyen hüküınetler, akal
liyetlerin topraklarım kendi çiftçileri 
arasında birer "toprak siyaseti" ile 
taksim ettiler. 

Türkiyede bu iki tarzda da bir top
rak rejimi kurmağa ihtiyaç yoktur. 
Osmanlı nizamı bazı büyük çiftlikle-, ~ 

re vücud vermekle beraber, topragı 
bir çok yerlerde haylı parçalamıştır. 
Lozanda tasfiyesi yapılan mübadele 
hareketi ise, Türkiyede gayri ~.ili 
çiftçi bırakmamıştır. Şu halde bız~m 
içiıı de, bir çok garb meın:eketle.rın
de olduğu gibi, yalnız topragın eski ~a: 
hibini hedef tutarak, tarih ve mılli 
bünye bakıoundan yapılacak bir tasfiye 
yoktur. 
Tüıkiyenin toprak rejimi, ancak o

nun iyi işletilmesi maksadına daya~
maktadır. Büyük hız 1937 ikinci teşrın 
nutkiyle başlamakla beraber geçen 
cumhuriyet yıllarında bu yolda atıl
mış adımlar vardır. 

Her yıl ana yurda iltihak eden gö~
menit.re toprak dağıtılmaktadır. Bır 
çok fırsatlarla devlete geçen büyük 
çiftlikler daima yakın köyler ara.sın
da taksim edilmiştir. Ziraat bankası 
toprak satın alan çiftçiye kredi kolay
lıkları yapmıştır. 

Dış işlerde entrika çeviriyorlarmış 

Mareşallık payesine çıkarılan ve Almanyanın hakiki ekonomi diktatörü olan mareşal 
Göring askeri teltif ederken 

Genarıl Gamlenle yapılan femısiırda 

General Friç ve general 
Beke ·atfedilen entrikalar 

Londra, 6 (A.A.) - Evening Standard gazetesinin diploma
tik muhabirine göre, general fon F riç, polis müdürü B. Bimmler 
tarafından, fransız ordusu ile resmi surette olmaksızın ve salahi
yeti haricinde münasebetlerde bulunmak gibi dış politika entri
kalariyle itham edilmiştir. 

General Friç'in düşmesi sebebini geniş bir nisbet ile izah ede
cek olan bu heyecanlı beyanat, Almanyada hususi bir muhabir
den gelen telgrafta mevcuddur. 

Salahiyetli kaynaklara göre, generale ve ordtJ şeflerine yol 
verilmesi, B. Himmlerin keşfettiği iddiasında bulunduğu entri
kalardan ileri gelmiştir. 

Fon Friç, mahrem ajanlar vasrtasiyle B. Daladier ile muhabe
reye girişmekle itham edilmektedir. B. Himmler B. Hitlere verdi-
ği raporda, memurlarının uzun müddet general Friç'in kurmay ı General Friç'in k 1 
başkanı general fon Beck'Je diğer ordu zabitlerini nezaret altın- başkan G l B kufrmay 
da bulundurduğunu ve bunların yabancı hükümetler mümessille- 1 enera e ran
riyle olan münasebetlerinde, ezcümle Paris'te yapılan ziyaretler i sız genel kurmay başkanı i 
esnasrnda, dış işler hakkında münakaşalarda bt;ılunmakta tered- İ general Gamlen'le ı 
düt etmediklerini ve ispanya harbı hakkında alman hükümetinin f konuşurken Ziı aat meselesinin toprağa bağlılı

ğı, Cumhuriyet Halk Partisinin dör
ciiıncü büyük kurultaynda va-zihan i
fade edilmiştir .. (X). Atatürk son yıl
lardaki kamutay nutuklarında toprak 
mevzuuna daima temas etmişlerdir. 

1936 yılında ana yasada yapılan deği
Ş.ikliklerden birisi de, topraksız çift
çiye dağıtılacak arazinin istimlakini 
kolaylaştırıyordu. 

resmi politikasına aykırı bir fi~-1 
ri de ileri sürmüş olduklarını bıl-1 

.................................................... 
---------

dirmiştir. 

Paris'te havas ajansımn bu hu
sustaki notu: 

Bu neşriyat hakkında kendisi
ne malumat verilen milli müda
faa ve harbiye nazırı B. Daladi
er, İngiliz gazetesini•n bu neşri
yatını mutlak surette yalanla
maktadır. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

ıi.tatürk'ün vazıh direktifleriyle çi
zilen yeni ziraat rejimimizde her çift
çi ailesi, bütün kuvvetini, yeni iş va
sıtaları da kullanarak kendi malı olan 
toprağa verecektir. Emeğinin tam kar
şılığını toprağından alacağını bilerek 
çalışmak, köylü refahı~ın ma_nivelası .,- - _ _ _ - - fi a-aam 

k d t 
aevawwzv ________ _ 

olacaktır. Köylü, en ı opragıru, ta-
biat tesirlerinden bütün gücüyle ko
ruyacağı gibi onun gelecek yıllarda 
da verimliliğini muhafazaya çalışacak

tır. 

(Memlekette topraksız çiftçi) kal
mıyacaktır. "Budan daha önemli ola-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

x) C. H. P .programı. Madde; ~4 • Her 
türk çiftçisini, yeter toprak sa~ı~ı. etmek 
Partimiıdn ana gayelerinden bırı~ı.r. !.o~~ 
raksız c;iftçiye toprak dağıtmak ıçın ozgu 
istimlak kanunları çıkarmak lüzumludur. 

Al manyadaki 
hadiselere dair 

Dünya gazetelerinin telgraf
la alınan miitalaalarmı bu-
giin 9 uncu sayfamızda son 
sütunlarda bulacaksınız. 

o aıcıınans o anınans s CJllYS s J:n 

Dünkü maçta heyecanlı bir an 

Dün yapılan fild maçlarında Demirçankaya güzel bir oyu ) 
~~~~agücünü 4 - 1 yenmiştir. Harbiye idman yurdu_ Gen kr~ 
bırlıgı maçı da O. O berabere kalmıştır. ç 
ls~anhulda Galatasaray - Yugoslavya takımı maçı da O_ O b _ 

b?rlikle neticelenmiştir. Yukarda~i resim~e Gençlerbirliği • H~:. 
bıye ld~~ Yurdu maçında harbıye kalecısinin güzel bir kurta
rıtını goruyorsunuz. [SP.or ıazılarmuz yedinci sayfadadır.] 

Siddetli ıoğuklar altında harb eden hükümetçiler 

T eruelde gene şiddetli 
bir muharebe başladı 

A 

Asiler hükümetçilerin cephesini yararak 

bazı meVzileri ifgal ettiler 
Barselon, 6 (A.A.) 

- Mim müdafaa ba
kanlığı bildiriyor: A
siler Teruel'de yeni
den taarrı.ıza geçmiş
lerdir. Düşman şid
detli bir mücadele
den sonra Panerndo
yu işgale muvaffak 
olmuştur. 

Tcrue\in M.uc'\a 
bölgesinde, cumhu
riyetçiler 104 rakrm
lr yeri işgal etmiş
lerdir. Andalozya cep 

/ besinde düşman tay
yareleri mühim faa
liyet göstermişlerdir. 
İki düşman tayyaresi 
düşürdük. Bizden de 
bir tayyare düştü. 

Frankistler, ağır 
zayiat vererek, Sirn
ra Aleorçonu da iş· 
gale muvaffak olmuş 
lardır. 

Asilere göre 
Salamanka, 6 (A. 

A.) - Umumi karar
gahtan bildirildiğine Hükümetçi askerler mangal başında ısınıyorlat' 
göre, Teruel bölgesinde Franko kıta- ı 
lan şiddetli bir topçu hazırlığından 
sonra taarruza geçmişlerdir. Yugoslavyada ôyan 

Taarruzun şiddeti karşısında cum
huriyet kıtaları cephenin bazı yerle
rinde 8 - 10 kilometre olmak üzere 
ceman 30 kilometre kadar gerilemiş
lerdir. 

Asiler, 16 kasaba ve 40 tane kadar 
(Sonu 8. inci sayfada) 

Deniz silahlanmasında 

Japonya 
Amerika 
yarışı ! 

Vaşington, 6 (A.A.) - Amerikanın 
Tokyo sefiri B. Grev, japon bükü.meti
ne bir nota vererek 1936 deniz muahe
desinin müddeti bitinceye kadar bu 
muahededeki tahdidlere riayet edip et
miyeceğini ve riayet etmeğe niyeti ol
duğu takdirde bunun delillerini göste
rip gösteremiyeceğini' sormuştur. A
merika hükümeti, Japon yanın cevabını 
20 şubat tarihine kadar bekliyecek, bu 
tarihten sonra kendisini Londra mua -
hedenameSıinin tahdidlerinden tama
miıle azade telakki edecektir. 

Notada, Japonyanrn muahedename
yi kabul etmemiş olduğu ancak bu 
muahedenamenin imzası bulunmayan 
bir devletin muahededeki tahdidleri 
aşan inşaat yapması takdirinde Ame
rikaya işbu tahdidlcrden azade olmak 
hakkını bahşetmekte bulunduğu ha-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

. . 
seçımı 

Belgrad, 6 (A.A.) - Sabahleyin 
memleketin her tarafında ayan seçimi 
başlamıştır. Avala ajansı, B. Stoyadi
noviç'in hükümet fırkasının büyük 
bir ekseriyet kazanacağım tahmin et• 
mektedir. 

Fıkra 

Môbôd 
-Fa.kat, dıyor, :,,ız u ... ı.:arlardan bah

sediyorsunuz. Eğer kalb hastalrğrnız 

yoksa, beşinci katta hiç olmazsa hava 
tv~ sükün var. 80 liraya (5) delik! Ya 
biz? yeı in altında (2 deliğe 50 lira ve
riyoruz. Yatak odamız tam karyola bo
yunda olduğu için pencereyi açamıyo
ruz. Üstelik banyomuz da yıok .. 

50 lira! 625 den kaç sterling tuttu
ğunu hesab ediniz. 

Kendi kendime: "-Ya kerpiçtekiler 
gelmeye başlarsa?,, diye düşünüyo

rum. Hani şu dün okuduğunuz cinaye
tin olduğu çeşidden odaların adedi 2.S 
liral 

E k m e k ' ten hemen sonra gelen 
y u va davası üstündeyiz. Bu spekü
lasyon onun üzerinde yapılmakta, me
murlar maaşlarının yarısı ile, bodrum
larda, yahud, tezekli çamurlar içinde 
barrnabilıııektedirler. 

Bir daha ısrar edelim: Yansen pla
nının bütün inzıbatlrrı tatbik olunmak. 

Yansen projelerinin tesbit ettiği bü
tün kontrollar sadakatle yapılmak; 

Bütün inşalar sanat ve s ıha r 
bakımından en şiddetli disiplin altına 
alınmak lazrmdır. 

Ondan sonra memur meskenleri! Bir 
ka~ bin yuva! - Fatay 
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Hayat ucuzluğu 
Gazetelere bakınız; hep bir ağızdan haykırıyorlar: Hayatı ucuzlat

malıyız! Dünkü Ulus'u açanlar, hayatın ne dereceye kadar ucuzlıyabi
leceğini bir cinayet havadisinin satırları arasında sezmiş olacaklardır. 

Başbaşa vererek, y.ıtağında her şeyden habersiz uyuyan zavallı bir 
kadını, soğan doğrar veya çamaşır yıkar gibi, soğuk kanlılıkla boğmuş 
ve sonra parçalayarak gömmüş olan sinik çiftin sözlerine dikkat ediniz. 
Nazarlarında bir başkasına aid hayatın ne kadar kıymetsiz olduğuna 
şaşarsınız. 

Vahşet çağlarının korkunç egoizmini burnumuzun dibine kadar ge· 
tiren bu insanlar nereden geliyor, hangi içtimai kanuna itaat ediyorlar} 

Fakat dikkat ediniz, hayretimizin ve iğrencimizin büyüklüğü, bir· 
kaç altın için bir insanın parça parça doğranması hadisesinin kulağımı
zın dibinde, gözlerimizin önünde cereyan edişinden ileri geliyor. Etrafı
mızı biraz daha dikkatle seyredersek, görürüz ki zamanımızda, aynı vah
şice hareketin, yığınlar tarafından diğer yığınlar üzerinde tatbik edilişi 
giiudelik alelade hadiseler sırasına girmiştir. 

Doğranmış bir kadın vücudu karşısında hayretten büyüyen gözleri
mizin önüne, atacağı bombanın yüzlerce çocuğu parçalıyacağmı bildiği 
halde eli titremeyen pilotu getirelim: Manzaranın ne kadar daha kor
kunçlaştığını farkederiz. 

Tam şu anda belki bir bomba Barselon veya Kanton sokaklarında 
yüzlerce insanın hayatına mal olmuştur. Fakat bu düşüncenin bizi ye
meğimizi afiyetle yemekten veya radyomuzu zevkle dinlemekten alı
koyduğu vaki değildir. insan kalbi gitgide katılaşıyor mu, dersiniz} 

GÜMRÜKLERDE 

Yeni tayin 
ve terfiler 

Kars kimyageri BB. Rami İstan
bul kimyagerliğine, Bandırma inh,i
sarlar idaresi muhakemat memuru 
Nihat İstanbul icra takib memurluğu
na, İzmir ithalit muayne memuru Ve
dat İstanbul muayene memurluğuna, 
İstanbul manifesto memuru Münir 
İstanbul anbar memurluğuna, Anka
Ta anbar memuru Feyzi İstanbul an
bar memurluğuna, İstanbul anbar me
muru Aziz İstanbul • memurluğuna, 
Mudanya anbar memuru Ali İstanbul 
anbar memurluğuna, Urfa ihtiyat me
muru Hüsamettin Nuseybin başme
murluğuna, İstanbul muayene memu
ru Celiil İzmir muayene memurluğu
na, Mardin muayene memuru Nazmi 
Urfa ihtiyat memurluğuna, Çobanbey 
muayene memurluğundan müstafi Ra
gıb İzmir ithalat memurluğuna, İs
tanbul anbar memuru Hüseyin Anka
ra anbar memurluğuna, Gerze güm
rük memuru Mehmed Ali terfian Ger 
ze idare memurluğuna, Fethiye mua
yene memuru Fikret Bandırma mua
yene memurluğuna, Nizib memuru 
Remzi Urfa muahese memurluğuna, 
btanbul anbar memuru Nail Mudan
ya anbar memurluğuna, Bodrum mu
hasebe memuru İlyas Ankara muha
sebe memurluğuna, Ünye muhasebe 
memuru Nihad Ünye idare memurlu
ğu muhasebesine, açıktan Mehmed 
Tevfik tarife müdürlüğü memurlu
ğuna, P. T. T. memur namzedi Fuad 
tetkik müdürlüğü memurluğuna, a
çıktan Raif İstanbul muayene memur 
!uğuna, Akçekale muayene memuru 
Sıdkı naklen, İstanbul memuru Raif 
terfian İstanbul muayene memurluk
larına, İstanbul memur vekili Cavide 
İstanbul muayene memurluğuna, a
çıktan Necdet ve Behzad İstanbul mu 
hasebe memurluklarına, Kızıldize mu
ayene memuru Mehmed Trabzon mu
ayene memurluğuna, Edime muayc -
ne memuru Hüsnü terfian Kızıldize 
muayene memurluğuna, Küçükkuyu 
idare memuru Necati İğncada idare 
memurluğuna, Karine idare memuru 
Mehmed Nuri Ünye idare memurlu
ğuna, İzmir ithalat muhasebe memu
ru Nihad terfian İzmir başmüdürlü
ğü memurluğuna, Ayval ık veznedarı 
Abdülmecid terfian Yenihisar idare 
memurluğuna, Marmara idare memu
ru Talat terfian Silivri idare memur
luğuna, Gireson veznedarhğından a
çıkta Saffet Marmara idare memurlu
ğuna, İzmir• başmüdürlük memuru 
Kemal terfian İzmir manifesto me
murluğuna, İstanbul başmüdürlüğü 
memuru Burhan terfian Küçükkuyu 
idare memurluğuna, İstanbul başmü
dürlüğü memuru Sadi terfian idare 
memurluğuna, Trabzon muhasebe me
muru Tevfik terfian Trabzon memur
luğuna, Akçay manifesto memurlu
ğundan açıkta Muhiddin İzmir itha
lat memurluğuna, açıktan Fethi Bod
rum memurluğuna tayin edilmişler 

ve tarife müdürlüğü memuru Meh
mcd Sami, İstanbul başmüdürlüğü 
muayene memuru Osman Fevzi, İz
mir ithalat muhasebe memuru Yusuf 
birer derece terfi ettirilmitlcrdir. 

Pul satşı hasılatı 
Beyyiye memuru olarak tanınmıı o

lan nüfus mtidür ve memurlarının pul 
ve cüzdan hasılatından elde ettikleri 
paralan her hafta cumartesi günleri 
nıalsandıklarına teslim etmeleri karar
laşmıştır. Bu karara riayet ctmiycn 
nüfus müdür ve memurları hakkında 
kanuni takibat yapıacaktır. 

YAŞAR NABİ 

1 Adli tobibliği 

' 

Ankara belediyesi doktorlarından 
B. Behçet Kamay, açık bulunan, An
kara adli tabibliğine tayin olunmuş
tur. 

Kıymetli çalışmalariylc Ankara 
halkına kendisini çok sevdiren, muh
telif hayır cemiyetlerinde ve spor 
iılerinde sosyal vazifeler gören dok
tor Kamay'ı tebrik eder, yeni vazife
sinde başarılar dileriz. 

Mesut bir evlenme 
Kütahya mebusu Mehmed Somer 

in kızı Bayan Asımc ile Deniz Binba
şısı Edib Şchsüvaroğlunun evlenme 
merasimi dün Ankara Palasta yapıl
mıştır. Merasimde Milli Müdafaa Ve
kili general Özalp, Genci Kurmay 
Asbaşkanı Orgeneral Asım Gündüz 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanı B. Ra
na Tarhan, Fırka Grup Reis Vekili 
Hasan Saka ve daha birçok zevat ai
leleriyle birlikte bulunmuştur. 

Genç evlilere saadet dileriz. 

Avşarlı Vaydman ve 

Ankara polisi 
Dünkü Ulus'ta bütün tafsilatiyle 

çıkan cinayeti okuduğunuz zaman, 
siz de, şüphesiz, benim gibi Ankara
nın huzur, sükD.n ve asayişini kırk 
yılda bir defa bozan bu faciayı yadır
gamamışsınızdır: 

Birkaç beşi bir yerde altını ele ge
çirmek için ve tezvir yapan bir ka
dının sözlerine kapılarak zavallı bir 
kadını boğmak, parçalamak, sonra 
yer odasının bir köşesini kazıp göm
mek, yalnız Ankaranın değil, bütün 
Türkiyenın sınırları içinde gOrme
mekliğimiz, duymamaklığımız lazım 
gelen bir haydudluktu. 

Biz, kendi ülkemizde kötü bir 
Vaydman görmemeliydik! 

Dikkat ettinizse, facia, alman ka
tiliırin işlediği cinayetleri bir mik
dar andırmaktadır: 
Keskınin Avşar köyünden lbra

him oğlu Ali, dünyada kendisini 
benzetecek kimse bulamamış gibi, 
gazetelerin tabıta sütunlarına bir 
Vaydman gibi girdi. Onun cinayeti 
işlediği elektrik kablosuna ilmik yap
mak ve herifi cinayete kışkutmak 
hususunda yardımlau dolayısiyle 

sungulu'lu Ayşeyi de Mme. Triko
ya benzetebiliriz. 

Uğradığı feci ikibet dolayısiyle 

Madam Keller olmak da Aliyi yıllar
ca kazandığı para ile bes/iyen zaval
lı Kezbanın hissesine düşmüştür. 

Bütün bu benzer taraflarına rağ
men bu cinayet, neticesi itibariyle 
hiç de Vaydman cinayetlerine bcıı-

ULUS 

Mahkemelerde 

Sahte sened 
nasıl 

isbat edilir? 

15 senelik senedin 
liligramında 

yeni harf olurmu? 
Ulucanlar mahallesinde oturan ve 

üç evi, dört dükkanı, ve yakınlarda 
bir çiftliği olan B. Abdulkerim; top
tan sebzecilik yapan Mahmuda bin li
ra borç vermiş .. Kendisi: 

"- Allah rızası için verdim, diyor. 
Onu iyi bir adam tanırdım. Hali vak
ti bozulmuştu. İşlerimi bin lirayla dü
zelteceğim, dedi. Ben de çıkardım 
verdim. İki sene oluyor, ama hatırım
dadır, on tane yüz liralıktı ve makine
den yeni çıkmış, el değmemişti. Ban
kadan aldım. Kaydı da var." diyordu. 

Fakat Mahmudun işleri, bu bin lira 
ile de düzelmemiş, gün geçtikçe kö
tüleşmiş, nihayet işlerini tcrkctmiş. 
Abdülkerim parasını alamayınca onu 
dava etmiş ve bir kamyonuna haciz 
koydurmu§. Kamyon satılacağı zaman, 
Mahmudun karısı bir istihkak davası 
açmış, elinde bir sencd mahkemeye 
müracaat etmiş: 

u_ Kocamın bana on beş seneden-· 
beri vermediği bin beş yüz lira borcu 
var, bu parayı faiziyle beraber iste
rim.,, 

• • • 
Dün mahkeme, bu senedin hakikate 

uygun olmadığı hakkında Abdülkeri
min vekilinin iddiasını dinledi. 

Avukat dedi ki: 

"- Bay hakim!.. Ben bu senedin 
sahte olduğunu bir anda isbat edece
ğim. Hem de ink§r edilcmiyccck bir 
tarzda ... 

Senedi alınız ve ışığa tutunuz: ka
ğıdın içinde yeni harflerle (Türkiye 
cumhuriyeti hükümeti) yazılıdır. Ev
vela devlet kağıdına hususi sened ya
zılamaz. Haycı! onu blf" taran ıra:Ka

lım: fakat cumhuriyet daha Of! dört 
yaşındadır. Mahmud, bir sene sonra 
cumhuriyetin illin edileceğini bilerek 
mi kilğıd fabrikalarına böyle zeminli 
k3.ğıd ısmarlamış ve bu senedi yazdır
mıştır? Vaziyeti, herhangi bir tefsire 
mahal bırakmadan bal ve fasleden bu 
aşikar hakikat karşısında ...... 

Mahmud şaşalar gibi oldu. 

"- Senedi yenilemiş olabilirim. Es
kisi de var. O eskimiş olduğu için bu
nu verdim. Onu da getiririm.,, dedi. 

Abdülkerim dayanamadı: 

"- Bay hakim, dedi. Bu adam kıh 
kıpırdamadan yalan söylüyor. 

- Beni tahkir etti. Dava edeceğim. 
Zabta geçsin. 

Mahmud hemen atıldı: 

Mahmud, eski senedi de getirecek 

zemedi: 
Alman haydudunun cinayetlerini 

fransız polisinin aylardan sonra keş
/edebilmesine mukabil, Avşar'lı ca
ninin cinayetini Ankara polisi zaval
lı Kezbanın parça parça edilmi§ ce
sedi ile beraber, kırk sekiz saat son
ra meydana çıkarmıştır. 

Emniyet ibidesinin önünden ge
çerken içinizden polisimizi daha iç
ten, daha emniyetle anabilirsiniz. -

, T.1. 

Zavallı eşekler 1 

Baltkeairden bir İatanbul gaze
tesine gönderilen ıu haberi birlik
le oku.yalım : 

'Kaçak odun ve kömür getiren 
bazı kimselerin odun ve kömürle
rile beraber etekleri de müsadere 
edilmiı, hayvanlar "yedi emin,. 
sıfatile belediyenin nezaretine ve
rilmiıti. Bu suretle tevdi edilen 48 
eıek yiyecek bulamamıı, yirmisi 
açlıktan ölmüttür. Diğerleri de Ö

lüm haline gelmittir . ., 
Kaçakçılığı yapan adamlar, ra· 

bat rahat, ya§arlarken hayata 
gözlerini yuman zavallı eıeklere 
acnnadmız mı ? 

Acaba, Balıkeairdeki "yedi e
min., de Naaraddın boca gibi : 

- Tanı açlığa ahııyorlardı; ö-

Toprak kanunu 
projesi hazırhklan 

Alakalı makamlar, toprak
sızlık davasını Atatürk'ün ı 
büyük direktifleri dahilinde 
halledecek olan kanunu ha
zırlayıcı tetkiklere batlamış
lardır. ' 

Her şeyden önce, bütün 
memleket içindeki devlete 
aid araziler tesbit edilecek
tir. Bu tesbitten sonra, müs
tahsil her nüfusa ve aileye 
verilmesi kararla,tırılacak 
olan vahide göre, devletin 
elindeki toprak mikdarının 
k~ topraksız müstahsili yer 
sahibi edeceiii taayyün et
miş olacaktır. Eiier, devletin 

ı elindeki mikdar kafi gel
mezse o zaman, işlenmemek
te olan büyük arazilerin sa
tın alınması meselesi bahis 
mevzuu olabilecektir. 

Geçen sene hazırlanmış o
lan kanun porjesi yerine, ye. 
ni bir proje hazırlanacakhr. 
Hazırlanacak projede evel-

1
• ; 

kine göre daha vazıh ve ka· 
ti hükümler bulunacaktır. 
ilk tetkikler bittikten ve lü
zumlu rakamlarla malumat 
toplandıktan sonra, bu if 
İçin bir komisyonun kurul
ması .muhtemeldir. 

•----•••• •• ı 11nıı1111ıu1111ıe 

Aylık bağlama 

işinde kolayhk 
Tekaüde sevkolunan askeri subay ve 

memurlarla mülki memurlara ve bun
ların öksüz ve dullarma aylık bağla
mak hususunda güçlük çekilmemek, 
zaruret ve sefaletlerine meydan veril
memek için, bunlara aid nüfus kayıd
larıqın toplu ve bir arada bulundurul
ması kararlaşmış ve keyfiyet alakalıla
ra bildirilmiştir. 

Bu suretle, ailelere aylık bağlama i
ş.inin senelerce uzamasının önü alın

mış ve bunların sefaletlerine sebebiyet 
verilmesi önlenmi§, yeis ve ümidsizli
lt.lllt. dül>at'.Allc.."'U.ı.,...ı........:.,..ı..o-'··• ..-;;.-
caatJarıntn önüne geçilmiş olacaktır. 

Vilayet büdcelerinde yapılan 

münakale 

İç Bakanlıkta müteşekkil hususi 
idareler büdce komisyonu Ağrı, An
kara, Antalya, Bolu, Çanakkale, Ço
rum, Muğla, Konya, Kütahya, Seyhan 
ve Rize vilayetleri 1937 büdcelerindc 
yapılması teklif edilen münakaleleri 
kabul etmiştir. Münakale karan yük
sek tasdika arzedilmek üzere Baş

bakanlığa verilmiştir. 

ve şu, onbeş sene tarihli olduğu hal
de, yeni harflerle yazılmış (Türkiye 
cumhuriyeti hükümeti) zeminli ka
ğıdla verilmiş sened hikayesi aydın
lanacaktır. 

mürleri vefa etmedi! 
Mi diyecektir ? 

Türk sigarı 

Sigar içtiğimi gören bir dostum 
sordu: 

- Ağzında.ki aigar güzel koku
yor; markası nedir Havana mı, 
Bismark mı? 

- Hayrr, dedim, inhisar idare
sinin yeni çıkardığı yerli türk ai
garı. 

Doatwn hayret etti : 
- Demek bizde de yapdabilir

miı; peki, bu böyleydi de aeneler
den beri, neden yapmamııız ? 

Dostumun bu aualine cevab ver
seydim, uzun uzun söz söylemem li
zım gelirdi. 

Bizde bu tütün mü yoktu? Os
manlı imparatorluğu zamanında 
tütün yetiıtiren bi;lgelerimiz bu 
günkünden kat kat fazla idi. Dev
let gelirinin daha az olduğunu 
iıe ,,bir an bile, aklınızdan geçire
mezsiniz. Fakat ne bir tek ıigar, 
ne bir kutu pipo tütünü yapılabil
mitti. Çünkü gümrüklerimiz, yol
geçer hanı gibi açıktı ve oradan 
hani harıl İçeriye girecek yaban
cı mallarına hiç yabancı konsolos 
ve tehbenderi zihniyeti ile hare
ket eden "İnhisarı duhani devleti 

7. 2. 1938 

Kaledibi cinayeti 

Katillerin cinayeti önce 
hazırladıkları anlaşılıyor 
Kale dibi cinayeti zabıta bakımından 

tamamen neticelenmiş ve katiller adli
yeye teılim edilmiş bulunmaktadır. 

Fakat Ankarada senelerden beri bir 
benzeri olmayan bu cinayetin, bilhassa 
Atpazarı muhiti üzerindeki akisleri 
devam etmektedir. 
Donjuan tipi: 

Katil Ali; kendi muhiti içinde ori
jinal bir Don Juan tipidir. Öldürdüğü 
Kezbandan eve! iki metresi daha var
mış ve haftanın yarı günleri birisin· 
de, diğer yarısında da ikincisinde ka
lırmış. 

Ali Ankaraya 930 senesinde gelmi9. 
O zaman yirmi yaşında kadar, yakıtık
lı bir delikanlı imiş. İlk zamanlarda iş 
bulamamış ve İsmet paıa mahallesinde 
ihtiyarca bir kadırun kira ile verdiği 
bir odaya yerleşmiş. 

Ali zabıtada kayıdlı ve birçok ma
ceraların kahramanı bir sabıkalıdır. 

Bundan dört sene kadar evel ve Kez
bandan önce metresi olan Atiye isimli 
bir kadını, memleketi olan Kırşehire 
göndermiş ve o burada yokken eşyala
rını satmış. Kadın köyünden döndük
ten sonra eualarmm akibctini öğre
nince polise müracaat etmek iıtemi§, 
ve fakat Ali, kendisini ölümle tehdid 
etmiş. 

Ali bir de hırsızlık vakaaınm kahra
manıdır ve mahkum olmuştur: Çalıştı
ğı bir yerde elektrik malzemeleri ça
larak sabyor ve yakalanıyor. MahkQ.mi
yetini bitirdikten sonra bapi•ten çıkan 
Ali, iş bulamadığı için yeniden bi 
metres buluyor. Bu kadın kendisind~n 
yaşça büyüktür ve ismi kezbandır. Ki, 
Alinin geçen pazar öldürdüğü bu ka
dınla 934 sonlarından beri, yani üç se
neye yakın müşterek bir hayatı vardır. 

Ôlümünden bir kaç gün evvel: 

nız Ali, ikinci metresinin yanma gizli 
gizli gidermiş. Zavallı kadın, ıon gün
lerde bu ikisi birlcfip benim ba9ıma bir 
derd açacaklar, der dururdu. Ölümünü 
önceden sezinmiıti.. 

Kanlı elektrik kablosu : 

Zabıta, Kezbanm boğulduğu elektrik 
kablosunu ele geçirmiştir. İki katil, 
Kezbanı boğduktan sonra bu kabloyu, 
cesedi gömdükleri çukura koymuılar 
ve üzerini kapatmı9lardır. Kablonun, 
Kezbanm tam boynuna rastlayan kıs
mının üzerindeki kavuçuk kısmı so· 
yulmuştur. Ve buralarda kan lekeleri 
vardır. Katilin, teli Kezbanın boynuna 
geçirmeden eve! bir ilmik yaptığı ve 
uyuyan kadının başından geçirdikten 
ıonra, onun bir hareket yapmasına im
kzn vermeden teli çektiği anlqılmak· 
tadır. 

Katil, Kezbanm son nefesini verdi
ğine kani olduktan sonra teli gevşet• 
miş ve boynundan çıkarmıştır. Ccsc• 
din vaziyeti, Kczbanın hiç bir müda· 
faa hareketi yapamadığını ve ölümün 
ani olduğunu göstermektedir. Metresi· 
nin uykusunun çok ağır olduğunu bi· 
len Ali, kapıyı açık bırakarak gecele • 
yin Ayşeyi içeri almıı ve büyük bir 
soğuk kanlılıkla mctrcıini boğmuttur. 

Her §ey vaktiyle hazır : 

Katiller, her şeyi vaktile hazırlamıt· 
!ardır. Ali, zabıtayı şaşırtııuık ve kcn· 
di üzerinden şüpheleri atmak için iki 
çareye baf vurmu~tur: On gün !.:ada~ 
•ve! belediyeye müracaat ederek k·z
banla nikah ~ kılarım yaptırmış cina
yeti i§ledikten sonı .. d,.. zabıta~a ken 
diliğinden müracaat ederek m.t<e•inin 
kaybolduğunu söylemiştir. 

Katiller; pazar gününü, tatil günü 
Kezban ölümünden birkaç gün eve!, olma11 itibariyle tercih etmiflerdir. 

komşularına Ali ile arasııun çok açıldı- Katiller, Kezbanın ölüsünü odaya 
ğmdan bahsetmiştir. Alinin evine en gömdükten sonra koynundan paraları· 
ya.km ~t~ranlardan biri o.lan ~rabacı nı çıkarmıtlardır. Bu paralar, bir men· 
H~seyının ~~rısı Fatma ~ı.yor kı: dil içine düğümlenmi9 üç be9i bir yer· 

- Ölccegı Kczbanın ıçı~e do~uş-. de ile dört altın liradan ibaretti. Ayrı
tu. Ortadan. kayboh'.".'1d~.n u~ gün ka- ca onbeş lira kadar klğıd parayı da 
dar evci benı yolda go_rd_u. Alıdcn derd gene bu mendilin bir kötcsindc bul
Y:u:1dı. Ben yakında nıkilı olacaklarını muılar ve almışlardır. Ali ve Ayte, bu 
bılı ordum: 1:..-ı...... • . . L • , _ "---...s--

- ?'le • e maya cesaret edememişler ve ikisi ay·~-~..,.. 
niyorsun, bu nasıl i§, dedim. rı ayn bankalara giderek bozdurmuş· 
"- Asıl bundan korkuyorum, eğer !ardır. 

evlenirsem o zaman beni dövemez ve Alinin oturduğu ev bugün bottur ve 
kovamaz. Şimdi evlenmemizi kendi is- bazı meraklılar, diln, oldukça uzak o
tiyor. Bunda bir kötü niyeti var ama, lan bu evi görmÜJ)er, pcnçereden içeri 
nedir bilmiyorum. Beni, hizmetçiliklc sini seyretmişlerdir. Kczbanın gömül
Yenişehirdc bir eve istiyorlar. Gecele- düğü çukurdan çıkan ve rengi kanla 
ri de orada kalabileceğim. Gitmek isti- karışarak ıiyahlatınış olan bir toprak 
yorum. Bu adamın elinden ancak böy- yığını, bu feci hadisenin ıon bir hitı
lc kurtulurum. Sen ne dersin?., dedi. raaı olarak zavallı Kezbanın bahtsız• 

Ben Kez banın paraaı olduğunu bili- hğıni anlatiyor. 
yordum. Hatta buralarda satılık olan 
bir evi 400 liraya alacaktı. Sonra vaz
geçti. O gün aklım'a gelmiş gibi ken• 
disine parasının olduğunu Alinin bi
lip bilmediğini sordum: 
"- Bilmez olur mu, dedi Asıl kav

gamız da ondan çıkıyor. Sıkıştıkça 

benden para alıyor. 
Kezban, Alinin Aytc isimli ikinci 

bir metresi olduğunu da bilirdi. Yal-

manzarası 

haceti Bir 

Bir kadını, bir kızı seven bir er
ke(in kalbindeki duyguları sözle, 
kalemle, göz yaıı ile, hıçkı.-ıkla 
anlatmaya uiraıma11nı yadırııa
mayız. Hatta bu ifade ihtiyacı ol
masaydı, son günlerde ölüp öl
mediği münevverlerimiz araam· 
da münakatalara yol açan ıiir ve 
edebiyat vücuda gelmezdi. 

Kalemle, aözle, göz yaıı ve hıç
kırıkla ifac1 " edildiği zaman '"be
dii bir heyecan,. uyandıran, sana
ta maya, ıiire ve romana mevzu o
lan a.tk, zabıta ıütunlarma mevzu 
olduğu vakit ne kadar çirkin ve 
mundar bir l"Y haline geliyor 1 

Önümde açık duran bir gazete 
sayfasında: "Bir genç, tekrar ken
disile yaf&maya razı olmayan bir 
kadını ıinemada yaraladı.,,; "ken
di sile evlenmek iatemiyen kızı öl
dürmek mi iatiyordu., şeklinde i
ki iri serlevha okuyor ve tikalni
yorum. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsini% 
Çocuk Esirgeme Kurumu GcM 

merkezi her ıenc olduğu gibi bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki zayıf 
ve kiımeaiz (663) çocuğa hcrgün et• 
li 11cak öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocuğun bir gUnlük yemeği 
ekmeği ile beraber bet kuruı tutmak· 
tadır. Her vatanda, Kuruma bet ku· 
ruş yardım etmek suretiyle yokıul 
bir yavruya kan ve can vermit olur. 

.Kurumun dllkktn ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına bet kuruı at• 
mak suretiyle yapılacak yardım da 
bu güzel maksadı temin eder. 

HAV A 

sc??JB' 
Havalar yeniden soğumağa 

başladı 
Dün şehrimizde hava kapalı ve rüz

garlı geçmiş, m gece sıfır, gündüz 11-
fınn llatünde S derece olarak kayde
dilmiftir. Yurdun Trakya, Orta ve Ce· 
nubi Karadeniz mntakaları yağışlı, 

Kocaeli, Ege mıntakalan kapalı, diğer 
mmtakalar buutlu geçmi9tir. Yağışla
rın karemetreye bıraktıkları ıu mik
darlan Antalyada 53, Konyada 34, 'Gi· 
resunda 26, Trabzonda 22, Orduda 21, 
Manitada 20, diğer yerlerde 1-20 kilo
gram arasındadır. Diln yurdda karın 
kalınhgı Karsta 18, Vanda 13, Erzu
rumda 10 santimetre olarak kaydedil
miştir. Diln en dütük ıaı sıfırın altın
da Eskişehir ve Çorumda 1, Diyarba
kırda 3, Kayseride 5, Sıvasta 7, Karata 
11, Erzurumda 15 derecedir. En yüksek 
ıaı da 11fmn Uıtünde Afyonda 6, Bur
sa, Niğde, Çanakkalcde 8, İzmir, An
talyada 10, Bodrumda 14, ve Adanada 
16 derecedir 
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DÜNYA HA.BERLERİ 
Japonyadan sorulan sual B ba :.a 1 1 · d 

Ziraat 
siyasetimizde 
toprak meaeleai ınailtereveAmerika hükümetleri, om ruıman ar mese esın e Kutublakl kafile 

donanmalannı arttırmak için millet "'"' (Bıfl 1 inci aaylada) 

ınecliılerinden büyük para tahıiaab al- Asiler bü...,"... kabahati· aroenlinda nı i••. bir çiftçi •il•sini geçindirebilen -·ılardır. Bu·· • .:~ı, barb ·--•)eri vapb· l.Ull t ~ b. . 
&&M ,_ .-

1 opragID, ıç bır ıebttb ve suretle bö-
racaklar; fakat bu gemilerin kaç ton hüküm •ı yükli ) I lünmez bit mahiyet almuı'" 
olacaimı bili bilmiyorlar. etçı ere yor ar k k B Bü ük harb cremilerinin azami to- • , 0 ya laıtı ölilnme.z toprağın teknik ve eko-

y • . ~•~Lı ~ nomik bir zaruret oldutunu derhal kav· 
najı, 1922 V atington deniz ı~annı bil· i c &. f 
azaltma muahedesiyle otuz bet bın ola· Burgos, 6 (AA.) - Havas ajan11 raya ır z. o.ra ya ,artlarımız, böy-

uah muhabirinden: Akdeni.zde vukua ge • J M09kova, 6 (A. A.) - Merkezi le bir enam kurulmaaına tamamiyle 
rak teıbit eclihniıti. fakat bum e- a ponya "- 'dd. Q ha 

da len ha-diseler yüzünden yabancı mem - meteoroloji enatitilaünü.rı aon bUlten- m ... aı ır. ~u ide prenıibin bukukt 
denin müddeti 1936 aeneainin sonun kı· · i 

ıeketlerde ve bilhassa İngiltere ve Fra- terinden biri, Groenland denizi mın- fC ını ç zmek kalır. 
nihavetlenmiıtir. Gerçi lqiltere, Ame- .. -'--- d • b" f Y · b 1 aon1an nsada haaıl olan heyecan dolayıliyle Ame r·ı ka -n a yen• •r ırtına ihtimali enı türk ukuku. ileri memleket-
rika ve Franaa 1936 1eneainin ıu.: resmi mahfiller ile sıkı münasebetlerde mevcud olmadıimı ve bu aebebten lcrinkine muvazi müeyyideler içinde, 
na doiru, taffı harb gemile= kal bulunmakta olan frankiıt lıpanyanm dolayı timdilik Papanin &rupunun türk cemiyetini yüksek inaanlıia ya-
cimleri bakkmda teahhüd ile . • . d b. · h a ' ini tehlikelere marm bulunmadıiını rapn bir seviyede yürütmektedir. 
ınak için Lonclra' da bir muka.ele llD- yüksek şahsiyetlenn en ın ava.s • ya r 1 ş 1 • bildirmektedir. Bununla beraber dört lçtimat ve iktiaadi münaıebetlerin 

al h b ukave- 3·ansı muhabirine ıu beyanatta bulun-
zalamıılardır. Binaen ey um . sovyet iliminin il.zerinde bulunduğu bir çoğunu tanzim eden mülkiyet ve 
le bqün meri oldufuna göre, yenı muıtu~:siler tahkikat açtılar (Bııı l. inci saylıdı) buz parça11 Danimarka boiazına ka- ::ak rrub~· rbaejimimizin müıbet ve müı-
harb gemisi inıa ederken lnailtere ve .ı'l tırlatılmaktadır. dar Groenland'm ,ark kıyılarını ta- ar ır yat unıuru olmakla bera-
A---!•-- t-~..1du··d ----melidirler. fa· "- Hükümetimiz, bir tahkikat aç· kib eden kutub ıuları cereyanının te- ber her yerde olduıı; ·b· b. d d 
~ ııırıı:ıu ·- Japon hilkUmeti taraf mdan kati ve •u i 1 1 ı:.ı: e e 
icat maliimdur ki Japonya bu mukave- mıştır. Bu anket, hiç ıüpheıi.z bir tav· sarih bir tek.zib ile kartıılanmamıı ol· ıiri ile ve hızlı bir aeyir ile cenubu lmme menfaatının kayıdları altında-
leyi ima etmemİftİr. Ve hiç bir, kayıd .zihte bulunmamıza medar olacaktır. du"-undaıı dolayı dofru telakki edil. garbiye doğru inmektedir. Grupu ha- dır. Hiç bir rejim mülkiyeti hududıuz 
ile __ .___a 0Jmıyan \Japonya nm, o- Bundan batka na.zan dikkatinizi Bar· 6 mil bu.z, bu ıu cereyanları teıiri al- bırakmamıı ve tarihi bir tabirle "onun _7,.... ..:;ı. L--L . . ~11 .. meleri lbmı gelen ve ıırarla devam da . 'k 0 'i tuz bet bin tondan daha bü,.;.. ~u.ge- ıelon'un Alcira adındaki ını; ...... vapu· tın ııttı çe roenland kıyılaruıa ıu ıtimaline" meydan vermemi9tir. 
-:..: • e~-L .. - ol""•iuna daır nva• runun aahilden millerce açıkta tayyare- eden birbirine uygun bazı haberler, yakllflD&ktadır. Papanin grupu, ha- y . k . . . . 
- mp ~- .,- . Japonyanm muahedenamedeki tah- enı topra reJıaumızde de tuar-
....... ,er ay'--..1-- L....: -'"niip clolatmakta· ıe...ı-:.z tarafından bombardıman edil • h , .. _ len Groenland'ın en yakm kıyııı 0 • ruf t . .1. f dalar .hmal ıau ~ _ .. uu ıuuı. didlere muvafık olmıyan zır hl&I" ve un emın ettı ı ay ı ı et-

d w dur· ~. ld ~ hakkı da teminat vermek· lan Kleverind aduında 90 kilometre dn-. Bu rivayetler ognı mu ' ~-~ .miş o ugu n kruva.z<Srler inuı•ına batlamıt oldu""-· meyerek bölünmez parçayı mahfuz 
On •~ muhabirlen h a celbederim. Daha s-- •" ve diğer taraftan Norveçin Jan Moa- k h delil midir? ce gue- .. te olması uıuıun veya batlamak niyetinde bulunduğu tutma ukukçularımı.z için güç bir 

L-l-!'--tt" 
0 
.. s--te -·••ttılar .... M. ulJI-. · d.d ··yliyebilirim ki bu vapur li- yen adaaına da 450 kilometre meaafe- ·, 1 .L uaaıaa •·- ~ §lill 1 en ıo . . ' nu aöıtermektedir. 1 0 mıyac-tır. 

ı "it hu'-!!--ti dhali d 1 aıkeri bır hedef • dedir. Kltifler, oturma çadırını, ya-kiin olmadı. Sonra Diri ere .ıuu~ ' ınan me n e yan Amerika hllkilmeti, Japonya tara· Bölünmez topra&.zn aahibi kim olma-d · ktad bat tır taklarını ve milteaddid tilki derisi • 
i. hükümetİDden relllllln sor u. teşkil eden bır no a mıı • fından icabeden teminat verilmedi"-i k lıdır? ..• Çinin asırlar eri kalıarnrn,· r-pon ıa.:akbr ki • Urklerini de kurtarmağa muvaffak r-
Mulmi bir C99ab aımumt 0 

•• •• Bütün kabahat ve Japonya evvelce Amerika hilkUme- olduklarından, aıfırdan a .. ğı 10 ile b&flıca izahı fUdur: a toprak ai-
timcli Amerika ve tnailtere ~:~t~ ,_ . . r tine haber vermeden 1 klnunuaani 20 araımda tahavvül eden ıolrrnJrtan, lenin müıterek malıu. ...... er ferd, fay-
leri Japonyadan tekrar aym 1 eor • hükümetçiusnnmlf 1934 ten evvel bahla mevzuu tahdidle- ... dalandıtı topratın kendinden bqka-

H 'ki h::ı.•ünwt ele Ja- emil i in rilzgirlardan ve kardan oldukça iyi t f d .b 
maktadırlar. er !_.-ı.W:. -!sLlet ve- Maaınafih ve tahkikatımızın netice· re muvafık olmıyan g er ıaat bir surette kendilerini koruyabilmek- 11 ara ın an 1 ya edilmeıini bekler, 
ponya'ya cevab v~ ıçın ~ ıi ne olacağı hakkında evvelden bir hil· te.zgihlaruıa koymıyacağını, bir ta- tedir. bu bakımdan haklarını bölünmez bir 
riyorlar: Şubatın yirmiaine ka 'c:e- kilin vermekıi.zin temin edebiliriz ki, kım gemileri bu vaziyete getirecek Radyo iıtaıyonları ile gönderdik- halde kullanmak üzere topraiı aile re· 
vab verilmediği takdirde J;:°~~a;:::: p~t harb kanununa muhalif bir h.a e· ette ikmal veya bu kabil gemileri leri haberler, ki9iflerin maneviyatla- iıine bai,amak en uy&un olanıdır. 
otuz bef bin toodan daha y ket yapılmlf ise b\ıDU J.crHtJCJ•! ~.Zl r ııatın almıyacafmı bildlrmedi~i tak• rınm ÇOk iyi bir halde bulunduğunu "Şuyu'un i.zaleıi" &ibl hukuk! bir e• 
cimde harb pmiai yap~ta ~~- yapmııtır. Enternaşyonal vazıyeti boz· dirdo kendi hülıcuıı istimal etmeıl c&termektedir. Fedorov, karmna sutan alınacak bir tarzla da bölünmez 
na inanarak. ona söre hare-t .e ec _ı:~ makta yegane menfaati olanlar, dllt • icabed.ecetiııc karar vermiıtir. çektifl telgrafta diyor ki ı mallann miraa ıekll tanzim edilebilir. 
lerini bildirmektedirler. Bu iki ıu- manlarımı.ıdır, çilnlril bundan ancak Amerika hUkUmeti, 20 §Ubat 1938 Ancak toprakların, üzerinde çalıpcak 

l b• tarafı dur ki; den evel bu buauıta jaNVıyadan bir "Merak etme, iyiyim, yakında ge- ve ondan iıtifade edeceklere intikali 
dikkate liyık 0 an ır oa,; onlar iatifade edebilirler. r-· lecefim, g6zlerinden 6perlm.,, 

Tali türkiyeye gülüyor 
SON POSTA'da Muhiddin Birgen. 

iki politika cebheaine ayrılarak mu
vazeneaizleflDit olan bu &\inkü dian
ya ıiyaaetinde Aaya ile Avrupanıa. 
birleıtiği noktaya hi.kim, kuvvetli 
Türkiyenin oynadığı ebemiyetli ro
lü ve doıtluğunun her yandan aran
makta olduğunu tebarüz ettirerek 
eliyor ki : 

''Dünya, fimdi Türkiyeye hep 
böyle bir gözle bakıyor: "Arzın bu 
parçaaında bir harb nu çıkacak ? 
Türkiye bizim tarafta olmalı!,, diye 
diitiinü)'Ol'lar. "Eier burada aulhu 
bosmamak ve bozdurmamak lazım
.. bu vasifeyi ancak Türkiye yapa· 
bilir!,, diye dütünenler de elbet var
dır. ''Balkanlarda filin meseleyi. 
Boğazlarda falan menfaati, arab i • 
leminde ıu davayı, lraa.da ve hatta 
Afganda fU aiya1eti &\İlmek için, ea. 
iyi bekçi, en iyi siyaset arkaclatı, en 
iyi ıiyaaet miihendiıi Türk.iye,, oldu
iunu herkes biliyor. Bunun için, 
Tilrkiyenin herkeı dostudur; batta 
açık aöyliyebiliriz: Herkeı Türkire
nin doatu olmaya mecburdur. 

Türkiye, bütün bu doıtluklardan 
hem keneli heaabma ,hem de eVTeli 
komıulan ve doıtlan Ye aonra da 
bütün dünya namına en genit bir 111· 

rette istifade edebilir: Sulh bekçili, 
ıulh davacııı ve ıulh yardımc111 o
larak ! Geniı Türkiye topraklvım 
yeni bir iktiaadi bayatm feyai ile 
canlandırmak için Türkiyenin elin
deki imkanlar, bütün omıanb tari· 
binde bir miıli ııörüımemit ve uma
miyetle milletlerin hayatında emaa· 
line pek as tuadiif edilmit bir dere· 
cede çok ve ıeniıtir. Türk milleti ba 
nimetin kadrini bilecek derecede 
tecrübeli, türk devleti de bunu an· 
layacak ve bunclan iatifade yollarım 
bilecek derecede akıllıdır. 

her ikiıi de aym günde ·~~~clirler. cevab alacak olursa çok memnun ola• prtı, alınan büyük tedbirleri koruya· 
malda beraber. ayrı a:rn -u. SözUmll bitirirken hWrllmetimln l · caktu. Şayed bu cevabı alamıyacak o- cak baıhca unsurdur. Bu eaaaa göre itte, Türkiye buaün bu T&siyette 
lnailtere Japonyafl. 1936 Londra.mu- cab eden bütün malQmatı topladıktan luna, bundan Japonya hilkilmetinin faşist kongresinde miraslarda da toprak - bazı yerlerde bulunuyor. 
kaveleaine ittirlk etmei• dave=· sonra vaziyeti bitaraflık ve vuzuh ile derpif edilmit olan tahdidler dıtında olduiu gibi büyük otula yahut en yük· Türkiye bu Tasiyette, iktiaadi kal· 
•e cevabın 20 ,u!-tt:-' enel ".ı-- .a.-: blltün dünyaya bildireceğini ıaylemek inpat yapmakta olduğu neticesini çı- görücülecek icler sek fiat verene delil • onu istiımare kmmaamı bıslancbrmak ve Celil 
ni iıtiyor. Amerika,.., dotr:--:;:. iaterim." karmak mecburiyetinde kalacaktır. • • en ehliyetli ıörUlene intikal eder. Bu- Bayann methur "it bacmmı artbr· 
ruya ıual aoruyorı Japonya~ b .lıilerln Barıelon' a cevablan Amerika hUkümetl, hareket aerbeıt Roma, 6 (A.A.) - S martta topla- nu:ı kriteryomlarını tayin güç olmıya- mak,, idealini tahakkuk ettirmek 
bet bin tondan etaba büyük s.nı yap el. litinl tama.mile ceri almak için mua· nacak olan yUkaek fatlsm koMe..a ca ır. için, icabedene, iatecliii kadar kr.-

~---~~ .. 20 .. battan en Prankiıt lıpanya radyOlu Banelon bedenameve bma etmlı olan dlL.r r• Nutuk • prorr1m; aruinin mutlak dı' ... _ bulab=•:-. ç~:-~: "Türki•e, np yap~- ı •"' rumameıinde qalıdakl meaeleler var - ....- _.. 1 

bildirllmniai lsdJOI'· hilkilmetinin bava bombardnnanları deniz devletleri ile iatlp.reye mecbur dır: takıimini def il, her çiftçi aileıinin ıulhun yakm tarkta en kuvvetli Te 
Ayas ıoalla böyle ayrı olarak ve hakkında yaptığı protestoya cevab ver- olacakw. 1. _ Enternuyonal vuiyet hak- yeter toprağa kavupnau hedefini ver• 911 emia bekçieidir. Aynı a•manda 

'-tka ~ eonJnaulDa aebeb, Ja- mektedir. Bu neıriyatta açık .. birlerin Amerikan notuı, Japonya muahe • kında rapor, mektedir. Ailelerin ihtiyacı dıtında bu memleket, dünra kanıtıiı aa• 
-.oaP'71 ... _. bir t::~cli ~: bombardımanına önce hüldlmetçilerin deye muvafık olmıyan ıemller inp et- 2. _ Parti ve gençlik tetkilAtı bak- kalan toprakların lıtimaarı ,Upheaiz maa ea kı,....tli bir arkadat da olur~ 
~ t.aüımt o)ftNlllMlK ıçın ,r. llfJ': başladığı, Franko tayyarelerinin ise bi· mekte oldu~unu kabul ettill ve 1 ma- kında rapor, kendine mahıuı uıuller içinde olacak- Şa halde, helal.mı çok iyi bilen, ira· 

e••tti·:=~ .. ~~=--~..!' .. '" .. naı:r~ talds Al~~oc -MWı fabdkMoü ..,. ~rıa l~li t.ona.i 'le ~ meaeleleri hak- = 3. _Malt ve ekonomik vaziyet hak tl~~~ Ad~cak ~~y~kbve or~-~ıclm~~J1ift· deli ,tutumlu ve çalrtkan Türkiyeye 
•·-,- - enternaayoml mOfreaeyl bombardmıan kmdaki ~elerln lCnıiı tarihi o- k da ıır. ıyecegunu \1 u.ruı.ı.&tın uu ge- hw ı-1 .mniy•l •d\\•'"\\r.,, Huiç vet......., Amerika'nm ela açdma ~ ettikleri bUdlrilmelrtedlr. Kartaca ve lıarak teablt ettlfi takdirde Japonya ı:. -rl:'i11 YMlyet ile nlfua ıl • l~rinin nüfuı keufetlne ve toprak ve; bu itlere timdi böyle baJaıar. Tiir

ruimine üç harb semisi pclenneu, Mahon mU.tahkem mevkilerdir. Bane- ilo bu huıuata mllzakenlerde buharı- seti haklrında npor, ya rım derect1lne ıare llnırlanacaktır. kiyecle yafallllf ve bapt aörmüt bir 
laameraaiım, dolafıalJle, \Japoayaya londa 14 topçu bataryası, 12 hava mll· mak teklifini ileri allrmektedlr. 5. - Bir f1flat korporuyon mec:ll· BUyllk lef nutuklarında bU,uk millet 11fatile, bu söslerm karpam. 
kartı yapdmcı bir nüm&Jit 111Aft81Ul~ dafauı bataıyur, 32 lafla, aiWı ve mil· Japonya denü illfCIG&ınl ıi kurulmatı etrafmdakl ba.rrrbk fa. çlftçlıere trak~r kull•nmalırııu, ileri da hiç iatiflni bosmadan, vekar ile 
na nrmittir. Bu, bir defa Japonya L=--- d 1 •ı.,. ~---le aliyet baklrmda ,.._..r. teknikle ... 1-.1anm tavalve etmek· ... Jı•ırvor. Para halinde kredi, AD&• ..1-·br J•-lar uuuıu.t epo an, üç tayyare meydanı, 1 .-~ ·....- w-•r-o ı .- rı 
b6,akuabiyetuyan~--. . -- T-Lvn .. c· A) .,.,._, .ı.-· - tedlr. Kan\Ullanmıam hlma7•inde o- Jf halinde kredi, teknik yardun, bil-

i A ·•---- J·-· 68 mllhimmat fabrilcuı, 5 sohirli ıu uıa,, -• v ...... - ..,_ ~ b 
bunu, qiltere ve menıuuu•., -- bildiri • B ,an baıidye nezare- B lan .riraat ifçileriyle ıeıat tıelmll7en· tfla banlan Tlrld,. kolqlıkla u-
'JQa brp, meydan okuyuılan ~- fabrika11 ve diler bir çok mlleueHlır tinde .~red. ilenu L-fe--·- Jannn-. • Hodza Polonyada lu, clftlJJc iflıtmelırlnde IDllleJd 11.. W.Bir. Bu IÜDe lııaclar bulduk.lan 
ela telikki etmiılerclir. Sonra Amerika mevcuttur. ,._-,~ , ___ .-0 "::;-'bıtn lfta";. rillll tllDIA ıdeoeldudlr. Jaiç*s ...ı bUDClaa aoma bulacak ve 

r' ·~-• . ~ Balea L "Ue • • abl nm u.ı111 IQ.--ı pro,,..er Val'fOV&, 6 (AA ) B Hodu B b ... __ L L-..IJ-' t.:. .. !f d d 
aemilerlniD !ina'apu a gıu-en, r M.ını rının ulca.ı cSilmeeinıl Jlmar v...Umlıdr. a.aın,. KolcloiJcl ile bİr1'ıstıe-bu~ tnnl • Yonltoprak rejiminde aruinin top· un- ·-~ .. - a e • .. 
rika'da da hayli takid edilmiıtlr. ~ nearetlnln Japon hUkUmetlne unerl. Kralr . d harele e lulaftırılmuı n dUsıDnleftirllmeal cek, hem de ıulha utlfade ettirecek. 
rika'nın büy(lk barbta oldutu gıbl, Londra, 6 (A.A.) - Sunday Tlmeı kan •e lınrilb notaıarma, zo f'lbattan U.20 °-VZ ;11&1 ı. et ':'~t de bir hedeftir. Topralın dalılrtmda tir. 
kendi U'SUIUU raimen, lnsiltere ile gazetesi, Akdenlzln prb Jauıımda fran evel bu hueuata ceftb ftrlDlllnl ta•· Vartoftdan owc ~ Hl bl en tabiat ,artlanna uymak eHI olmakla Yakın aenelerde T~ fllk 
barba ıiiriildonmekte olduiuna ~ sa. ingills devriyelerinin taımyHl ne- ıiye' edecefl Ube oluıımaktadır s· tua 1e7ğ.ld: ç r mera- beraber, .ıı:aman ve mesafeden tuarruf IÜl'atle aibell•ttitini T• 1'ilueldiii· 
çok kuvvetli bir politikacılar dmreli tfceainin Balear ıdalannm deni.ıı:altı ge- Bahriye nurn Yle mnlral Yun~ ım mu vver e 1 ır. •e balamı teblf için, mUmktln oldufu ai ıöreceiia. Buna tamam• em.la 
.ardır ki, bunlar dalma ,Aınerlka'yı la- mflerine kal'Jı hakiki ıurette abluka to ile denb iflıeri bUrotu tefi kontra- / 111 

.. 
111111111n11111 •11uıuuıuıuı':. kadar tek ve dilziÜft parçalar Userln- olmalryıa ve oaa söre ~ıpnalıyıa.. 

aitten ile aJlll cephede ıö•ua:-' ~ edilmit olacafmı yazmaktadır. mira! tnouye ft kurmay erklnmdln : ! dt çalıf!D&k bir prenılp olablllr. Dün~ada harb da çıkaa, duya aalh.a 
hareketi ıiddetle tenkid etm11Jerdir. Bu adalann tamamen abluka edil • birlnkı tıtlrak etmlt oldutu konfı· i BIJk• ıı-- L-.llJ ! Toprak rejiminin ana prenıiplerln- da &ıt.ae, !ürk~.!..~ lcendili, ... 
Bunlar, lqilteı"8 ile Amerika araeında meli, koraanlıla nihayet vermek için ranı, lkl saat dnam etmiıdr • i "'' llV llGU den blriai de mevcud haklann latimlik rek 1eTl1tıfl k.....- le daima ~ 
herhan&f aahada tetriki meaal,. ~yh- en mUe11ir bir tedbir olacaktır. Fakat Japonya kendblnl cemb WJr i yollyle. temin edilmoıldir. Buna kartı· =.::=t: el "':ı. ba.J~ ~iı-b = 
tardırlar. Çflnlrii erıeç Amerıu;: birçok nazile devletler hukuku meaele. mei• mecbur •örmüyor : Ulus ıOtunlarında hk :r•nıden topraia kavutıan yurdd&f- lek t ı k& ça ,._.. 
harba ıGrilklenecelinden lcorkuJOI' • • Toı...o 6 (AA) • Dıt bakaıılrlı n-· i ların da yeni hizmetlerle mWcellef T• .. 

0ki~ca ırta.J"' ..ı:.1 .. T:t..LL-
N .. L_ __ , .. __ .. _ da ""--L Amerı• lerlni ortaya atacaktır. ., • · • ....,. • Yal biri cl f d hl tut··'---ı bildi y ah ur yeye ıı .... uyor, ...-a.r• 
unıaau ayan ~m n IJOPlll• • rettiıM bir teblllde inıilis ve mnerilcan : DiZ D ımı e e ...._ 1 ta r. &f&nll ve 5 imi· b d · ü"f d tme · · b'J---Ltlr 

le de_!_ .. _L l bn kabulü n-erlne ın• "k-'- • _, İ I·-• •• • bir ] 1arı km k badl . l d d un an ıs a e e l1lll ı ec;ea ·• a DiZ uuıı ıa m ıa n utSRIZİn emıwyet ve ıw.ya büyük elçilırl tarıfından Japonyanm : eıer o arak delil, fakat nı 11 ıyaca er ıç n e ıv-
ailb dıı bakanı Eden tarafından r.• Vqinıton muahedeıiııin hududu ha- i mÜ•teına bir tarih e-rl • Jete to;Prak ~rcunu ödemek çiftçinin ••• 
nuniyet ifade eden aözlere bile tiras Roma, 6 (A.A.) - B. Virpo Gay· riclnde aırbh inpaı niyetinde olup : ""' : LabH bu vuıfeıl olacaktır. 
ehniıtir. Ayln aslsı demittir ki: da tarafından Giomalo d'ltalia p.sete- olmadılı balckında ftrllen notaya, : olarak bütün dillere ! Çiftçi lçin toprak mevsuu, •erimi 

- • aöderclea, Amerika'mn lnıil· ainde yazılan bir yazıda, İtalyanın Ak· dair malQma.t verilmekte ve Japonya : nak]edllmi§ olan ! daha çok ekim aahulyle aWca1r olan 

BURSALILARIN V AZIFESt 

KURUN'da Aama Ua, BuraacA. 
merino. f M:arikUDUD ifletmeye açı• 
lıtmı mevzu bahaederek diyor ki : ten ile İatİfare ettikten aonra denis denizde korıanhğa nihayet verilmeli i· tabdid muabe<Mılle ballı olmadığı S YE DA.HA. iLK rlKJSIND" i bulday, arpa ""'bi mahıullerin dr•ti· 

lcunetlerini artırmaya karar verclili çin İngiltere tarafından yapılan teklif· için no kondieine bu buıuıta yapılan : "' 4 ! &• 
"bi k L!J' B taahib et lere iltihakı, İtalyanın mülhem olduiu L-L • 2 • ne alddir. Meyvac:ıhk, tUtUnc:Wllk, set>. ''Buraada merinoı yiinünü ifli79-

rek iplik haline getirecek bir- fabri. 
lcanm bulunma•, bu mmta.kada ,. • 
tifen airaatçi balkm iatihaal arsala· 

~ ~~ ç• •• ır. unu • müsalemet ve iıbirliii ruhuna delil ola- ::i::~ -;';!:.';. n:::b~:r!!:.~~; .S • 000 • QQO •• ! zeclllk ılbl sanat mahiyetindeki ziraat 
k eli ıubcleri meselenin tamamen dıpnda 

Hamilton Fiab de üç gemiain Sia • rak gösterilme te r. bununla beraber enternuyonal mora· : nü.ha birden Ablan m-- : kah 
- ... ur'a sanclerilmeaine ım.. ederek: Muharrir diyor ki: lite prenıiplerine riayet makudile : h T J ·• ' ...... ! r. 
•-r • .ur . o. eatoı nin Y•i•ni ye • 

_ Lilammm yere Japonyayı gü- .. _İtalyanın bu hareketinin bütün bir ııiabot dahilinde cevab vencoji : dik • 
bildirilmoktıldir. : tım 1 nıa ediblerinin en ! 

Kelnlll ON AL rmı aynca tetvik edecek bir v...ta 
olacaktır. Zira Bur1a ve Çanalckale 
taraflarında merinoı koJUDU 'Jelit-c:endiımeje lüzum yoktu. dlmittir. kıymetiyle takviye edilecejini ümit e- • büyii.ır.4' • 

Görülüyor ki aiyui vasiyet sergin- diyoruz. Babusuı ıp, Akdenbdt taar • HWcllmet, denb mek•mlarile iatl- : Al .... : 
... "' .. - bü~: .. barb i"'"nde ıiidden -~- ı . ı aı- pred•n IODra battı hareketi hakkında = e•: Tolıtoı· = 

......, ~- r- - ruza uğrayan vapur ar ıta yan ve bir 1carar nrecelctir. i a& ! Amerikanın pa si. f ı• kte tiND her köyHl bundan IOIU'a bunla
rın y(in.lerini iyi fiatlarla her Taldt 

zı yaaaa Amerika, :roturdu bile üfl• man vapurları oldufu saman bu kadar • • 
mek iıtermit slbi ıeri,. doiru çekili • çabuk ve tatmin edici bir tarsdı cevab i nin i 
vor. Fakat bu defa Amerika ve ı-...:ı. p ri A 1 H : Bu··yu·· k p : 
1 ..... vcrilmeıi olmadığı Londrada ve a .. mira ortinin • etro . 
tere aym muahedeyi imzalaauılar. Ja- te &özönllne ahntnak icab eder." i ! Honoloulou. 5 (A.A.) - Vaıington-
ponya'nın bu muahede hükümlerine Polonyadaki ziyaretleri i aınr okuyacaksınız : un aal&hiyettar bir memından bildlrfl-
mqayir harekette bulunup bulunmadı- mn-uı hacimlerini ıizli tutmak için : • ! diline &öre, Amerika bahriye neaaretl, 

~~::18m';8 ~;:;:;is= bugiine lcadar huıuıi bir itina ıaıter- ~raco~ilmi5 (A.A.) - ~acar naib i Bu tefrika,,_ 1988 ıene- ! Guan adauna 15 tayyareden mllrek-
~ faka ki mitlerdir. Buıün de bir •D" olarak sis- oU ilmet ra1 Horti, .marepl Pil· : ılnln en HfJhU heyecanını : lceb bir fllo ıöndorec:ektlr. ıu halde bu 

Yaarbliyle maalleri aynı, .ı_ t te ·ı • lemek iıtedilderi devlet aefirlerinln bir ıudıkf nin mezarma bir çelenk koyduk· .i ada ,Amerikanın Pulfllctelci ileri mev· 
• ayn iki ıual aormutlarmr. Acaba tan ıonra Kralcovl baf piıkopoau tara· Hrecekıir 

!Japonya bu ıuallere ne cevab verecek? •uali üzerine her teJİ Jcendilerine anlat· lmdan i:abut ecHlmif n aonra B. Beck S zii olacaktır. 
Galib bir ihtimal• ,a,.. :.ıaponya ma1an beklenemez. Belki• 1q11-. ne birlikte ıehri s1,.r•t ıtmııtır. Ayrıca bir : 

.. u ....u..., biç cevab yermiyecek; ya • ve Amerika hiikfimetltri de hunu biJI. Matbuat mllmnailleri tarafında ft• : 1 · ı d k 
hud ela yerecep cıevab kaç.mwklı ola· JOrlar. Fakat yeni inpate ltqlamak, tefint ttrtlb • edllmlt olan bir kabul • polı·s i ngı tere 8 gaz mas esi 
Mandan c:nab tefkil etmiyecek. Ma- yani hacim meseJeaincle rekabete aiftt- reamindlft IODl'I Amiral, fU beyanatta romanı : 
J6mdur ki Londra mukaveluiyle ~ mek iizere bulundulclan ltir sırada, ..... bulumDUftur: i Londra, 6 (A.A.) - Dahlllyenin 
rika ve ı ·ııere iki teabhiid altına siri· nun tarihe kartı meıuliyetini omuzla.. ,._ Polonya'nın iıtllcWlne kavut· ! parlamento mU.tOfll'ı Glof ferey 
Jorlar: ı~ 35 bin tondan daha büyük nndllft •bmt olmak için, bir defa daha mUf oldulu anda Macariıtan, utrunıı Yecll defter : Lloyd dün ÜfUD Blrmlnpamda aöy-
serni inıa etmemek. 2 - lnpat baldan· Japonyadan bu ıuali sormaya karar oldniu bakıısbldara. fel&lcetlere rat- t i !ediği nutukta, halen memleketin 
ela biribirine malUınat vermemek. venniılerdir. Sorulan ıelden bir ıual • men, kendlıinl Polonyaya daim! ıu- : Bu roman okuyanJan ma- 5 muhtelif yerlerinde 26 milyon gaz 

Japonva her iki taahhüd al • dir, fakat hakikatte Japony.,. har& p- rette ballayan menfaatleri unutma· : d i malkeli ~epo edilmif olduiunu bu-
~ 8 . miıi İDfaAtını otu ........ bin ton racldeai m .... "'. S cera an maceraya ıürUk- : nun D mıl7onunun Londr' ı,a1-a1n-

bna .Hrmekten ,_. .. '"mıtbr· ımıen- ..., .,.-- U k • d bul d "' .... 
•· r- "bl içine ialJau. ettirmek;..; • .on bir da. Macariatanm iatilcbalde de her sa- .: yeee , ve he•eeanla taldh : e un u.unu ve bu ltc mahauı lleyh deniz intaab bafdmıda nki e • ~ ~ • fab "L-•-- baf ...... _ 

vettir. marı oldu""• albi hareket edec:eline .: edilecektir. : rı-.-ın ...... 650 bin maıke 
rine maliimat vermeii mahzurlu ıör • •"" • d tl1d .._L.ıı._.2-. Japon d-!--"'~ •ap-•-- ıe- A. Ş ESMER kad 111rıtte Jcanl buluamaktfJllDw \ : yapmaya evam et erlnl blldlrmit-
...... ~uır ~,, ..... • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. tir. 

yeni bir deniz Ussu 
almaya hazır bir milft,eri demektir. 
Bu itibarla memleketimizde bir me
rinoa f abrikamun kurulması bir tq 
ile iki kut vunnalc kabilinden ola
rak bir ta'raftan hayvancılık yapa
cak köylüleri y•idea yeniye meri
noa koyuna yetiftirmeye, ....... el • 
lerinde bu cinıten hayvanı olan 
müatahailleri de mevaudlarau art· 
brmaya •vkedeceii gibi meriaoe
lardan almacak yünlerin derhal a). 
tm gibi ıeçer bir mal olmaauu da te
min eyliyec:ektir • 

M...U.O. fabrikaaı senede iki mil
yundan üç milyon kiloya kadar yön 
ifliyecefine ve bir kilo yünün fiatı 
en •talı bir lira oldutuna aön, bu 
müeueae Myeıinde 2 • 3 milyun Iİ· 
ralrk ilk madde hem memleketimi .. 
de )"Oktan yetiftirilecek, hem de 
keneli İtÇilerimizle itlenmit madde 
haline ıetirilecek, timdi harice dö • 
via vererek tedarik edilmekte olan 
itlenmiı ve itlenmemit maddelerin 
bedeli de türk müatahsillerinin eline 
seçecek ve mmnlelceU. lralacaktır." 
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Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Günün birinde İmdad ordusunun 
geleceğini düşünüp sükun buluyorduk 

Son güne kadar bize huzur ve ıÜ· 
kun veren bir fikir vardı: Nasıl olıa, 
imdad ordusu, günün birinde gele
cek ve biz, ruaları bütün bir hezime
te uğratacaktık. Bunu ne kadar bek
lemiı, geleceğini ümid etmiıtik. Bu 
ordunun bir an evel gelmesi için 
müılümanlar, ne kadar candan. yü
rekten dua etmiılerdi. 

Sonradan öğrendiğime &'Öre, ce .. 
nub tabyalarındaki taraaaud mevki
inde nöbet beklemk için bütün as
kerler gönüllü olmuılardı. Böylece 
imdad kuvvetinin gelmekte olduğu
nu en önce görmek, bunu müjdele· 
mek ıerefini kazanmak istemiılerdi. 

- Kriıin'den bir haber var mı ? 
- Orhaniye yolunda bir duman 

<(Ördünüz mü ? 
- Cenubdan top sesi duydunuz 

mu? 
Her gün bunun gibi yüzlerce sual 

aoruluyordu. Ordugiilıtaki telgraf 
tellerile de buna benzer telgraflar 
çekiliyordu. Bu aebeble bir çok aaıl
·aız haberler de yayılıyordu. 

Her ııaat, biribirimize : 

- Yarın burada bulunmalan la
zmı ! Daha fazla gecikemezler ! di -
yorduk. 

Ertesi gün geliyor, gene tela§, he -
yecan, fakat ümid içinde bekliyor • 
duk. 

Devamlı surette sorulan sualler
den biriai de ıu idi : 

pek nadir görülen intihar vakaları 
da görülüyordu. Bütün bu felaketler 
karıısında bitlerin vücudumuzu ke
mirmesi devede kulak kabilinden e
hemyetsiz kalıyordu. 

Son teırinin aon günlerinden birin
de binbqım bana birkaç nüıha Tiınea, 
Daily Newı ve Standard gazeteleri ver
di. Bunlar, Grandük Nikola tarafından 
birkaç gün önce lbrahim tabya11na, 
Gurko tarafından da Vid köprüsüne 
gönderilen müki.Ieme meırn.ırlarının ge· 
tirdiği bir iki paket &'&Zetenin arasın
dan çıkmıth. Müıirin uzun kıt gece • 
!erinde bu gazetelerin iıe yarayacağı 
fikrinde bulunduğunu da bana söyle • 
diler. Bu gazetelerde Karı'ın 17 • 18 
son teırin geceıi bir hücumla zabtedil
diğini, Süleyman Pqanın Çareviç or • 
duıunun önünde teıkil ettiği maniayı 
atmak için boıuna uğraıtığını, Rauf 
Patanın da Şıpka geçidini zorlamağa 
muvaffak olamıyarak Balkanlardaki 
ıiddetli lat yüzünden hiç bir it &'Örmek
ıizin beklemeğe mecbur olduğunu okv
dum. 

Oımnlı İmparatorluğunun bir ihti • 
zar halinde bulunduğu sarih olarak an
lqılıyordu. lngilterenin eıki müttefi. 
kinin yardmuna ko§acağına dair sütun
lar araıında bir haber, bir havadis bu .. 
la.bilmek için boıu botuna arandım, 
durdum. 

(Sonu var) 

Dünyanın en 
eski tarihi 

Hindulara göre ~imdi 
155,521,972,849,004 

senesindeyiz ! 
Bugün 1938 senesindeyiz. Fakat 

hindulara nazran bugünkü tarihini şu 
rakamla ifade etmek lazım gelir: 

155,521,972,849,004 
Hinduların takvimi dünyanın en es

ki takvimidir ve Brahma'nın ilahi baş
layışından başlar. Bunların zaman öl
çüsü bizim gibi "sene" değildir; "kal
pa" dır. Brahmanın hayatında bir gün 
demek olan kalpa 4,320,000,000 sene
dir. 

Brahma, her birinde 365 kalpa bulu
nan 100 sene yaşıyacaktır. Şu halde o
nun hayatını tamamlayabilmesi için 
daha 2,158,027,150,997 sene geçmesi ıa
zımdır. 

Yahudilerin tarihi de dünyanın ya
radılışından başlar. İsrail oğullarının 
itikadına göre de dünya miladdan 
3760 sene önce yaratılmıştır 1 

Hariciyede tayinler 
Dördüncü dereceden Brüksel mas

lahatgüzarı Emin Ali Sipahi üçüncü 
derece ile orta elçiliğe terfian merkeze 
nakledilmi§ ve merkezde dördüncü 
derece memurlardan Şevket Fuad Ke
çeci ile Mehmed Cavad Açıkalın üçün
cü dereceden orta elçiliğe ve sekizinci 
derece memurlarından İzzet Alpay ye
dinci dereceye terfi edilmişlerdir. 

Esasen hariciye memurlarından o -
lup meslek sınıfındaki mükteseb hakkı 
mahfuz kalmak üzere bundan evvel em
niyet işleri umum müdürlüğünde bir 
vazifeye tayin edilmiş olan Cellil Tev -
fik Karaaapan yedinci derece ile harici
ye vekaletine nakledilmiştir. 

- lngilizler neden bize yardım 
etmiyorlar? Biz, onlara güvenmiı
tik; vaktile onların yardımımıza ko
ıacakları söylenmişti. Halbuki tim
di böyle bir harekette bulunmuyor
lar. Acaba ruslardan korkuyorlar 
mı? 

Dünyada bir eşi, bir 
benzeri olmıyan Kanarya! 

Ben hasta yattığım ıırada ruslar, 
merkez tabyalarını; ( lbrahim, 0-
mer, Atıf, ihtiyat tabyaları) Opaneç 
tabyalarmı, Vid köprüaiinü hedef 
tutarak tiddetli topçu ateşi açmıı
lardı. Köprüye bir çok gÜJleler atıl • 
dığı halde bunlardan bir taneai bile 
iaabet etmemiıti. 

Öyle bir şakırmış ki Martha 

Bunu bir mucize telBkki etmek 
lazım gelir. Çünkü bu eski, taıtan 

köprüyü muvaffakiyetli ve toplu bir 

ate§le yıkıvermek iıten bile değildi. 

Bu bombardıman ayın 20 sinde 

nihayet bulmuş, ondan sonra ilk ka
nunun sekizine kadar iki taraf da 

hafif topçu ateıi açmıılar, arada hiç 
bir müsademe olmamııtı. 

Ondan sonra benim taburum üç 

defa bat tabyaya gönderildi. Artık, 
Romanya !atalan garb tarafına gön

derildiklerinden Kanlı tabya, rusla
nn eline geçmiı, onlar da bütün 
dikkatlerini Opaneç tabyalarına çe· 

virerek bir kaç gün müddetle bura • 
yı tiddtli bir topçu atetine tutmut

lardı. 

Bat tabyada ehemiyete değer bir 

hadise olmadı. Burada filen hiç bir 

barba giriıilmiyor, fakat iki taraf-
tan da vücudunun herhangi bir kıs .. 

mmı göıtern nefer, derhal, avlanı· 

yordu. 
Bat tabyada benim nöbet aldığım 

tarihler, 27 ıonteırin, 3 ilk kanun 
(yirm dörder saat) ve 8 ilk kanun 
(dört saat) dır. 

Son gün ruılar, Vid köprüsündeki 

muhafızları kaçırtmak için muva.f .. 
fakiyetsiz bir baskın teşebbüsünde 
bulunmutlardı. Bu hareket muhasa
ranın ikinci yarısında ruılar tarafın· 

dan yapılan biricik piyade hareketi, 
bütün sefer esnasında Vid köprüsü
ne yapılan ilk hücumdur. 

Ayın sekizinde hafif bir topçu ate
§İ olmu§, dokuzunda tek gülle bile 
atılmamııtı. 

Vaziyet, gün geçtikçe kötüleıi
yordu. Kasaba merkez olmak üzere 
bütün Plevne ordugahı genit bir me
zarlık haline gelmitti. 40.000 kitilik 

bir ordu yavaı yava§, düıman ale

tinden, açlıktan, mahrumiyetten ve 

haıtalıktan ölüyordu. Olüm niıbeti fe

ci bir hal almııtı. Yorgunluk, sıtma, 
di7anteri, romatizma, nezle, verem, 
yara, kırık çıkık gibi derdlerden bi
risine tutulmamı§ hiç kimse yok gibi 
idi. 

Bundan baıka, çiçek, tifo, difteri, 

hatti. cüzam ve cinnet gibi vakalar 

Eggert solda 
Belgraldda tamam üç senedenberi 

devam eden garib bir dava görülmüt
tür. Muhakeme masrafları, davaya 
mevzu olan şeyin tamam on dört mis
li fazladır. Nihayet bu masraf on bet 
mislini bulmadan muhakeme nctice
lenebilmiştir. 

Mesele küçücük, mini minicik bir 
kuş yüzünden, bir kanaryadan çıkmış
tır. 

Bu satırlarda kanaryanın sesini din
liyemczseniz de hiç olmazsa meselenin 
iç yüzünü dinleyin. 
Kanaryanın ismi Suzidir. Kuşbazla

rın söylediklerine bakılırsa bu hay
vancağızın dünyada bir eşi yoktur. 
Çünkü hiç solumadan dakikalarca şak
lıyabilmektedir. Kanaryanın bir husu
siyeti bu. Hoş, kanaryanın bafka ne 
hususiyeti olabilir, diyeceksiniz. E
vet ama, bu kanarya sade ağziyle de-

' ğil, belki ciğerlerini hava ile doldura-
rak öyle şaklamaktadır. Ciğerinden 

şaklayan kanarya da gene kuşbazların 
söylediğine göre dünyada hemen yok
tur. 

Şimdi bu vakanın kahramanını böy
lece takdim ettikten sonra davanın 

mevzuuna geçelim : 
Bu kanarya, eski çarlık Rusyasının 

Belgraddaki sefiri Kont Fon Hartvig'e 
aidmiş. Bu adam, büyük harbin ilanın
dan sonra Kontes Hartvig Yugoslav
yada küçük bir kasabaya çekilmiş ve 
orada ortodoks kilisesinin muhafızlı
ğını yaparak vakit geçirmeğe ve yal
nız sevgili kanaryasının Jaklamasiyle 
eğlenmeğe başlamış. 

Günün birinde kontes uzun bir se
yahate çıkmak zaruretini duymuş ve 
kanaryayı eski ahbablarından namus
lu bir tüccara emanet etmiş. 

Aradan haftalar geçmiş. Kanarya 
tüccarın gayet işlek olan sokağında da 
meşhur olm11ş. Mübareğin sesini din
lemek için hergün bir yığın insan e
vin önünde toplanır dururmuı,. 

Günün birinde bu kalabalığın ara
sında gayet meşhur kuşbazlardan biri 
de katılmış. 

Suziyi dinlemiş. Bir de ne görsün 1 
Bu kanarya değil bando 1 

Hayret içinde kalmış! 
Ömründe bunca kanarya görmüş a

ma böylesini görmemiş 1 
Derhal kapıyı çalmış içeri girmiş: 
- Aman! demiş bu kanaryayı bana 

satın 1 
Hiç öyle meraklısı çıkar da kanar

ya satılmaz mı? Fakat yukrroa söyle
dik ki tüccar namuslu bir tüccardır. 
Hemen şu cevabı vermiş : 

da görülüyordu. Düımana ve soğuğa 
maruz kalmaktan ve açlıktan ölen- ne 
!er oluyordu. Hatta türkler arasında 

_Hayır satamam; çünkü bana ema-

Ah ne olursunuz satın .• 

sıfır kalırmış: 
- Satamam .. İsterseniz on gün son

ra bir defa uğrayın, sahibine bir mek
tupla danışayım .. O zaman size, satı· 
tıp aatılmıyacai:ını söylerim. 

- İstediğiniz fiatı vereceğim. 
- Dedim ya. Bir kere sahibine so-

rayım! .• 

Aradan on gün geçmiş ve meraklı 
kuşbaz derhal namuslu tüccarın evine 
damlamış! 

Ala 1 Kontes cenahları izin verdiler. 
Kanarya satılabilir 1 

Oç saat kadar süren bir pazarlıktan 
sonra kuşbaz kanaryayı aldığı gibi e
vine gelmiş ... 

Eh, artık ku§ılıazın sevincine diye
cek yok! .. Dünyada iki sevgilisi var: 
biri canı, diğeri kanaryası J 

Kuşbaz kanaryayı asmış. Karşısına 

geçmiş ve beklemeğe başlamış 1. Aca
ip 1 Kanarya pek öyle bando müziği 

gibi değil 1 Pek sesini çıkardığı yok. 
Arada bir cık ciiik ediyor 1 İşte o ka
dar. Acaba kanaryacık dut mu yedi 
dersiniz. Acaba midesi mi bozuk? .. 

Ne ise kuşbaz gözlerini kanaryaya 
dikmiş ve beklemeğe başlamış. Mad
mazel Suzi ccnabları susuyor. 

Belki yerini yadırgadı demiş. Ve 
beklemiş .. 

Aradan bir gün geçmiş. Nazenin bir 
parça ötmeğe başlamış ... 

Hadi ötüyor! .. Hadi ötüyor .. 
Kanarya ötüyor ama pek öyle Marta 

Egert gibi değil! .. Bar şantözlerine 
benzemiyor .. 

Nerede o bestekar kanarya, nerede 
bu notası bozuk kanarya? 

Ertesi günü, derhal namuslu tücca
rın evine gitmiş ve kendisine başka 
kanarya verdiğini iddia etmiı,. Tabii 
kavga olmuş ve nihayet iş mahkemeye 
kadar akıetmiJ. 

Nihayet uzun süren muhakeme saf
halarından sonra mahkeme heyeti ka
sabada ne kadar kanarya varsa hepsi
nin mahkemeye celbine karar vermiş. 
On dört on beş tane kadar kanarya ge
tirilmif. Kafesler dizilmiş ve hakim
ler kulaklarını elleriyle ileri doğru i
terek bütün kanaryaların şaklamaları
nı dinlemişler. 

Fakat neticede bunların hiç birisin
de o meşhur Suzinin şaklamasını, o 
içten, ciğerden gelen şarkısını bula
mamışlar. 

Nihayet hakimler, derhal namuslu 
tüccarın evinde taharriyat yapılması
na karar vermişler ve yanık sesli, dün
yada eşi olmayan kanaryayı bodrum
da bulmuşlar 1 

Şimdi o namuslu tüccar, kuşbaza ka
naryayı teslim etmeye ve ayrıca mu
hakeme masraflarını tesviyeye mah
kQm edilmi,tir. 
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Anadolu toponimisi 
Ankara: 

U gle Neşnyatı: 12.30 Muhtelif plak 
ııe;;rıyatı - 12.50 .Plak: 1~iırk musikısı ve 
halk ıarkıları -13.15 Dahili ve haricı ha
berler. ve FIRAT adı 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plak ne•· 
riyatı - 18.35 İngili"cc ders Azime İpek -
19.00 Türk musikıtti ve nalk şarkıları \Mak· 
bule Çakar ve arkadaşları) - 19.30 Saat a· 
yarı ve arabça neşriyat - 19.-45 Türk mu· 
sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları) - 20.15 Spor konu~ması: Vil
dan Aşır - 20.30 Plakla dans musiıisi -
21.00 Ajans haberleri - 21.15 StUdyo salon 
orkestrası: 1 - Moussorsky: İn der Krim. 
2 ~ Massenet: Mcnueta. 3 - Peul Lincke: 

FIRAT adında 

Güneş - Dil 

Vl 

dinamizm 
metodu 

vasfı. Münhasıran 

ile onun izahı 

Fakat, bütün bu izahlara rağmen, 
biz Fırat'ı bugün Burana'dan farklı 
bir isimle tanıyoruz. Asurluların bu a
dı U rutu ve Puratu olarak iki şekile 
sokmuş olduğunu yukarıda gördük. 
Aralar,ndaki farkı izah etmezden ön
ce, bir kere daha Bur:. Pur ve Ur kı
sımlarını gözden geçirelim. Bir çok 
dillerde, Türkçe / 1/ ırmak, irin, eri
mek, ürek (Yakutça, = nehir, ırmak) 
kelimeierinde görülen ır, ür, er tema
sı "su" anlamında kullanılır, meseli 
ur = su. 

Buna göre Asurlular sumerce Bur 
kelimesini doğru terceme edip, onun 
bir kaqılığını da Ur olarak tesbit et
mişlerdir. Akkatçada Urutu ve Pura
tu müradif oldukları gibi bizde de Ur 
( = su) ve Bur (- su) sinonimdir. 
Böylec~, sumer dilinde Fırat nehrini 
adlandırmağa yarıyan eski id-nun 
( = büyük su) ve sonraki Buraha (= 
su anası) sözlerinin de müradif olduğu 
da meydana çıkıyor. Şayanı dikkattir 
ki Nil'in başka bir adı da Uri idi. 

Burana - Puratu farkını izah etme
ğe gelince, beş,eriyetin matriarkal dev
rınde unalık mefhumu her şeye ha
kimken, uluhiyetin en yükoek sembo
lü dahi dişi olarak kabul edilirdi. Bu
rana, işte o devre has olan mantalite
nin mahsulüdür. Zaten bütün Alpin 
kavimler, ziraatçı olduklarından, top
rağa ve onu feyizlendiren suya tapar
lardı: nehirler de, yılankavi sey•irle
rinden kinaye olarak, yılan şeklinde 
sembolize edilirlerdi. 

Patriakal devire geçilince, sosyolo
jik har• ve teşkilatla beraber zihniyet 
ve objeleri telii.kki etmek usulü dahi 
değişti. O zaman matriakal devrinin 
"su anası" 'su baba"ya tahavvül ede
rek Bur - ana, Bur - ata, Pur - ata, Pu
ratu şeklini aldı. Bu kelimenin anali
zinde görülen (V. +t) unsuru işte bu 
babalık dinamizminin lengüistik ifa
desidir. Matriarkal - patriarkal sosyal 
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ken bazı semantik iltibaslar ve ano
maliler zuhur etti, ve ana ve baba 
mefhumları biribirine karıştı. Meseli 
bugün bile Gürcü dilinde mama "ba
ba", bulgar dilinde de baba "nine" de
mektir. İtalyancada ise yukarda geçen 
ana, nana analık terimi nonno şeklin
de "dede" nonna biçiminde de 0 nine" 
anlamınadır. Bu misaller bize gösteri
yor ki ana - baba mefhumları zihniye
te göre değişebilir ve opjelere atf e
dilen cinsiyet telakkisi de bu değişi
me tabidir. Semitik dillerde kelime 
sonlarında görülen ve bugün "tenis e
datı" sayılan (V. +t) elemanı, ki Pu
ratu adında da görülüyor; matriarkal 
• patriarkal devirlerinin bu karışıklı
ğına başka bir misal teşkil eder. Len
güistik bakımdan patriarkal dinamizm 
ifade eden (V. +t) elemanın da mat
riarkal bir zihniyetle bir analık dina
mizmi görülmüş ve bundan dolayı bu 
elemana bir "tenis edatı" fonksiyonu 
atfedilmiş. Burana'nın - ana kısmını 

Akkatçada "tenis edatı" sayılan -atu 
ile kar§:Jlıyarak her ikisini de müradif 
bir müennes kelime addetmek adeti 
işte bu patriarkal - matriarkal sistem
lerinin biribirine girişiminden doğ

muş bir hatadır. 
Fırat adının hakiki ve orijine! ma

nasını burada son defa olarak hülisa 
etmezden önce bazılarımıza malOm ol
duğuna rağmen, Fırat'ın mühim kolu 
olan Murat nehrinin adını da bu araya 
katmak yerinde olur. Belek /2/ , Hart
mann /3/ ve başkalarının işaret ettiği 
gibi, bu kelime her hangi bir şalus 
Murad'ın adına izafeten verilmiş bir 
isim değildir. O sadece Burat, Furat 
veya Fırat şekillerinin halk ağzında 
deforme edilmesinden husule gelmiş 

bir addır, ve bugün Fırat adı ile yan
yana yaşıyor. Buradaki mur teması, 

indo - öropeenlerde "deniz" ifade e
den mare, mer kelimelerin Proto -

Türk aslı olan ve Amur nehrinin a
dındaki mur, yağmur sözündeki rnur 
parçaları ile bir, ve bizde "su" anlamı
na olan bur ve pur'la birdir. Sosyoloji 
ve muhit psikolojisi bunları /ur ve fır 
şekillerine de soktuktan sonra, bu ne
hirin adı, Güneş - Dil bakımından ara
larında hiç bir fark olrruyan m, b, p, f, 
fonem kategorisi ile baŞlamış bulunu
yor: Murat, Burat, Purat, Furat. 

Asırlardanberi İbrani, Grek Arap, 
han ve daha bir çok dillere göre "fe
yizli", "süratli", "tatlı su", "iyi akış
lı", "geçitli", "geniş", "su kabı" ve bu
na benzer asılsız izahlara, efsane ve 
hurafelere oyuncak olduktan sonra, 
Sumer ve öbür Türk lehçeleri ile ya
pılan etimolojisi en sonu ve en doğru
•u oluyor. Fırat, eski Türklerin Bur-

Yazan: A. Dilaçar 

ana'sı "su ana"sı, yeni Türklerin de 
Bur - ata veya Fur - ata'sı yani "su ba
ba"sıdır. 

• * * 
Yukarıdanberi takib edegeldiğim 

usul aynı zamanda filolojiye ve keli
me tarihine dayanan bir etimoloji usu
lüdür. Mevzu prehistuara kadar uzan
dığı için mitoloji kaynaklarına fazla 
ehemiyet verdim. Bu, etüdün gelişimi 
bakımından lazımdı. Ancak, bütün len
güistik ekollerinin sonuncusu oldu
ğu halde hepsini tamamlayan ve doğ
rultan 'Güne§ - Dil teorisi, büyük türk 
dilinin bazı sıfatiyle bize kelimeleri 
insan hayatı içinde yaşıyan basit ma
naları ile tetkik usullerini öğretmiş 

olduğu için etüdün konusunu teşkil 
eden Frat kelimesini o orijine} usul· 
lere göre mütalaa edelim. 

Frat, akmağa başladığı günden iti· 
baren büyük, uzun, faydalı ve feyizli 
bir nehir olarak tanınmıştır. Büyük 
bir medeniyetin beşiği olan Mezopo
tamyayı denizlerin elinden kurtararak 
yeniden halkettiği · için ata, harikula
de bir feyzü bereketinin kaynağı ol
duğu için de ana sıfatlariyle semboli
ze edildiği devirler bulunmak gayet 
tabiidir. Fakat o, her saman, her sos
yetede bir su idi. 

Kelimenin morfolojisini Güno9 • 
Dil disiplinine göre çözümlediğimiz 

zaman aşağıdaki elemanları elde ede-
riz: 

Lonclo fist. 4 - Tschailkowsky: Andante 
Cantablle - 21.55 - 22.00 Yarınki program 
ve 1stiklil mar;şı. 

İstanbul: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikla 
turk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif pli.k 
neı;;riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 17.00 lnkılab der
si: iıniversiteden naklen Mahmut Esat 
l:iozkurt taraundan 18.30 Çocuklara masal: 
Bayan Nine tarafından - 19.00 Bayan İn
ci: Şan piyano ve keman refakatiyle -
19.30 Memleket prkıları: Malatyalı Fahri 
tarafından - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
Rıfat ve arkadaşları tarafından tiırk musi
kisi ve halk şarkıları 20.30 Hava raporu -
20.33 Ömer Rıza tarafından arabça söylev 
- 20.45 Belma ve arkadaşları tarafından 
ti.irk musikisi ve halk şarkıları (Saat a· 
yarı) - 21.15 Fasıl saz heyeti: okuyanlar: 
lbrahim Ali, küçük Safiye, kanun Muam
mer, kJarinet Hamdi, ut Cevdet Kozan, 
tanbur Selahaddin, keman Cevdet - 21.50 
Radyo fenik temsil: Stüdyo orkestrası re
fakatiyle (Louisc) - 21.45 Ajans haberle
ri - 23.00 Plitkla sololar, opera ve operet 
parçaları - 23.201 - 23.30 Son haberler ve 
ertesi günün programı. 

Avrupa: 

O.PeRA ve OPERETLER: 21 Brük
sel - 21.30 Bordo, Paris. 

ORK1':S'fl<Aı KOl'<SJ::RLı:;R1 ve Sl!.>i· 
FONlK KONSı:;RLEıt: 12 llamburg -
19.ıo Kolonya, Königsberg - 20 Hamburg 
- 20 ~ Layp:ıig. Hambur&' - 20.40 Stok· 
bolm. 

ODA MUSIKISl. 17 Beromunster - 18 
Laypı:ig - 20 Sottens - :ı::o.ıo Kolonya -
21.15 .Frankfurt. 

SOLO KONSERLERi: 8.20 Laypzig -
16 Münib - 17Berlin - 17.30 Viyana -

Ana kökün anlamı doğrudan doğru- 18 Hamburıı, König•berıı - 18.10 Prag. 
NEFESLi SAZLAR (Marş v.s.): 6.30 

ya su olmak tabiidir. Yukarıda tetkik Breslav - 8.30 Bcrlin, Breslav - 12 Ko-

Fırat: 

(1) (2) (3) (4) 
ığ -t ıf + ır + at 

ettiğimiz mitolojik ve sembolik an· lonya - 16.15 Varıova , 
lamlara göre de manalandırılmasırun ORG KONSERLERi ve KOROLAR: 
kabil olduğu da anlaşılmış bulunuyor. 17 Droitwicb, Paris - 19.lS Prag - 20 

Brno - 20.45 Monte Ceneri - 21.35 Ko· Su olduğuna göre, 2 numaralı ıf ele- lonya. 

manı bu primitif ve mücerret anlamı HAFİF MlJZIK: 6.30 Berlin, Frank· 
temsil eder. Kaynaşık şekilleri (v. + furt, Hamburg _ 7.10 Münih - 8.30 Ko
f) ve l'nin değişebileceği bütün kate- lonya - 10.30 Frankfurt - 16 Brnlav, 

ori hemen. her dil u maoasıa vıeı:.k.. ,Jlamburv Königsberg 7 16.30 _Frankfurt 
· ve Dtnzerre-rı gr · Stuttgart - 20 Monte Ceneri. 

Oçüncü leman ır, bu mananın sabit HALK MUSIKIS1: 11.30 Stuttgart.• 
ve mukarrer olduğunu bildirir, bur ve DANS M1JZ1ô1: 14 Laypzig - 19.10 
yukarda görülen misallerde olduğu Laypzig - 20 Münib, Varşova - 21.15 

·b· Monte Ceneri - 22.20 Viyana - 22.30 
gı ı. Breslav, Floransa - 23 Krakovi, Milano, 

Dördüncü eleman at'ın Türk dilin- Roma, Vilna _ 23.5 Budapeşte - 23.25 
deki rolü büyüktür. At, anlamda ve o- Landon • Regional - 24 Lüksemburı, 
nu temsil eden kökte yapıcılık, yap- Droitwich. 
tmcılık ve yapılmış olmaklık ifade et- ---------------
tiği gibi aktiviteye ve dinamizme kay
nak olmak dolayısiyle sahiplik dahi i
fade eder. 

......................................... \.. . . . . 
Böylece, Fırat kelimesini ubir su

yun mukarrer oluşu" ve yahud "mu
karrer olan su" şeklinde anlamlandıra
biliriz. Bu kelime, tayin eden ve isim· 
lendiren bir eleman aldığı vakit "mu
karrer ve aynı zamanda muayyen ve 
mevsuf su" anlamı verir ki bunu 0 su 
kabı" olarak bardak ve bu şekli gös
terir yer adlarından Pertek kasabası
nın adında görebiliriz.Vaziyeti daha a
çık izah edebilmek için bu üç kelime
nin etimolojik analizlerini tablo hali
ne getirelim: 

; ULKU ~ 
: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Fırat: ığ + ıf ır 1- at + 
Bardak: ağ + ab + ar + at + ak. 
Pertek: eğ + ep + er + et + ek. 

Her üç kelimede birinci, ikinci, Ü· 

çüncü ve dördüncü elemanlar yekdi
ğerinin aynıdır. Son ikisinde ise faz
la olan eleman söylediğimiz gibi mü
temmim rolü yapan elemandır. 

İnsanlar geçirdikleri devirlerin sos
yoloji ve zihniyetine göre tabiat un

surlarına muhtelif mana ve mefhum· 
lar verirlerdi. Fakat bütün bunların 
kaynağı dönüp dolaşıp ilk insanın gü
neşten aldığı ve güneşe has ana an
lamlara racidir. Güneş • Dil teorisi bu 
anlamları altı kategoride tesbit etmiş- • 
tir. Eski ve yeni her kelimenin ana an
lanunı mutlaka bu kategoriler içinde 
aramalıdır. Bütün mitolojik alem da

hi, hududsuz ide şimşekleri ve tasviri 
mefhumları ile beraber bu disipline ta
bidir. Ve Fırat adının da ilmi ve lojik 
etimolojisi ancak böyle yapılır. 

HALKEVLERI DERGiSi • 
~ubat 1938 nüshası. Sayı: 60 

Büyük Bir Eksiğimiz: Prof. 
Fuad Köprülü, BeyBöyrek: P. 
Naili Boratav, Ortazaman Türk
İslam Dünyasında Hıristiyanlar, 
yahudiler; Prof. A. Mez (Al
mancadan Çev. Cemal Köprülü), 
O. İhtilal Bayrağı (Şiir): B. Ke
mal Çağlar, OJkü yolcularına 
(Şiir): Sıtkı Akozan, Amatörler 
Sahnesi: Nureddin Sevin, Nedi- • 
min bir Terkibibendi: R. M. Me
riç, Türkler ve kayak sporu: H. 
Ortekin, Mir - Ali - Şir ve siya-
si hayatı: V. V. Bartold (Rusça
dan Çev. A. Caferoğlu, Gennadi
os'un İtikatnamesi: Ragıb Öz
den, Makber'de Leyla ve Mec
nun ve Hüşn - ü - Aşk Tesirleri: 
Fevziye Abdullah, Dede Korkud 
Kitabındaki bazı motiflere ve 
kelimelere aid notlar: Abdülka
dir inan. 

HALKEVLERİ: 

Halkevlerinde göze çarpan ça
lışmalar ve beliren değerler: B. 
Kemal Çağlar, Halkevleri neşri-
yatı. 

FİKİR HAYATI: 

Bir okuyucunun notları (Bir 
Musikişinasın ölümü - Ankara 
Tiyatrosu Bahsine Avdet -
Halka Kitab Okutınak Bahsi et
rafında - Bir Fıkranın cevabı): 
Nahid Sırrı. 

BİBL!YOGRAFY A: 

Balkanlarda musiki meselesi: 
M. Ragıp Kösemihal, Ankara ve 
Avgustus (M. Shede. H. St. 
Schultz): A. Müfid Mansel, Ya-

Fırat adı, etimolojisi tahrif edilmiş, 
ve Hilkat efsanesi, Tevrat veya kadim 
Grek mitolojisince de tasdik ve teyit 
edilen bir takım uydurma izahlara 
kurban gitmiş olan Anadolu yer adla
rından biridir. Daha bir çok Proto -
Türk adlar kendi öz benliklerini bo
ğan zulmetten kurtulup aydına kavuş-
malarını bekliyorlar. (Son) 

/ l t A. Vambery: Etymologisches Wör
!erbuch der Türko - tatarischen 
Sprachen, 1878, s. G. 42. 

• kın Şark Elam ve Mezopotamya 
(Şemseddin Günaltay): A. Ca
feroğlu, Metinler Şerhine dair -

Metin Tamiri (Ali Nihad Tar
lan): Fevziye Abdullah, Ses - : 

/ 2/ "Bei trage, zur alten Geographie, 
1, 45 

/ 3/ EncyclopCdie de l'lılam, cilt il 
1927, ı. 125 °Al - Furat" makalesi. 

Hikayeler; (Sabahaddin Ali). : 
• 96 sayfa 25 kuruş. • 
• 
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Soğuktan şifa 
Soğuğun fenalıktan, tüphesiz, pek 

çOktur, türlü türlü hastalıklara sebeb 
olur İnsan bütün vücudunu koruyarak 
yaln°ız ayaklarını üıütae bile, hiç ol
mazsa burun nezlesi yapar. 

Fakat onun fenalıklarına kartı iyi• 
liklerini de inkar etmemeliyiz. Zaten 
dünyada her şey öyledir: Hem iyi ta • 
rafları, hem kötü taraflan ~~lunu~. 
dürbününüzü hangi tarafa çevınrsenız 

o tarafı görürsünüz. . ~ 
Kimisi için soğuk adeta k~vvet .~··· 

cı gibi tesir eder. Kıtm en soguk gun • 
lerinde bile hem de sabahlan soğuk su 
dökünenler' eskiden çok vardı, hala bu· 
lunur. Kıt mevsiminde soğuğun kuvvet 
vermesi ıüpheJi ise de yazın kuvvet 

verdiğini herkes bilir. • ·~· . 
Soğuk deri üzerine teaır ~ttigı vakit 

duygusunu uyu§tunır, vaktıyle uyut • 
turucu ilaçlar daha bilinmezden önce 
ameliyat yapmak için derinin üzerine 
buz parçalan koyarlardı. Ş~m~ d~ deri 
Üzerinde ufak tefek bıçak çızgılerı yap· 
madan önce soğuklu·< veren ilaçlar 
püskürtüldüğünü bilirsiniz. 

Soğuğun ilaç olarak en büyük fa~· 
dası damarlan sıkınasıdır. En çok bu ıt 
için kullanılır. Ondan dolayı bumu ka· 
nayanların ilk ilacı 1<>ğuk su ol~r, hem 
bumuna çektirirler, hem ensesıne so
ğuk ıuyla bez koyarlar. 

Ağzından kan gelen veremli hast~
lara buz yuttururlar. Buz onların akcı· 
ğerlerine gitmezse de boğaz~ndan v.e 
mide borusundan geçerek mıdeye gı
derken etrafına da soğukluk verdiğin • 
den akciğerde kanayan damarın sıkıııp 
ka~anmasına yardımı olur. 

Apandisit hastalığında kann üzeri· 
ne buz kesesi koyarlar, ırene damarlan 
ııkııtırarak cerahet toplamamasına fay· 
duı olur. Menenjitli hastaların batı 
üzerinde buz kesesi aynı tesiri yapar, 
hem de bq ağnsını azaltır. Mide airı· 
larında, karın ağnlannda, bay~nlann 
kadınlık aletleri tarafından hastahkla
nnda buz kesesinin, yerine göre, gene 

faydaıı vardır. 
So - ğun böyle iyi tesirlerinden do

layı b:; kesesinin vücud içerisinde de-
. zak yerlerde nasıl soğukluk ver • nye u . . . D • .. • 

di•i bile hesab edılmıttir: erı uzen • 
ıaeB buz kesesi konulduğu vakit yamn 
--"""'....,""'•"' Glu~Alü. .,~ oı -.Candan 
10 derece kaybeder. Bir ıantimetro o
lunca kayıb 2 derece, yedi ıantimetro 
uzakta ancak bir derecenin onda ikisi 
kadar olur. Bereket versin, çünkü daha 
ziyade olsaydı, kan donar ve yaıamak 
kabil olmazdı ..• 

Bayılanların yüzüne soğuk su serp
tiklerini bilirsiniz. O vakit ıoğuk bir 
münebbih gibi tesir eder, bayılanı u
yandınr. 

Soğuk pek §iddetli olunca faydalı 
tesiri daha büyük olur. O vakit lüzwn· 
ıuz yahud zararlı neıiçleri yok ettiği i
çin hekimler bu türlü tesirinden isti· 
fade ederler. Yalnız buzla lüzvmu ka· 
dar tiddetli soğuk temin edilemediğin • 
den asit karbonik kullanırlar. Bunun 
• cehennem tatı gibi • kaleminin so
ğukluğu sıfırın altında 79 derecedir. 
Çok sıcakla çok soğuk aynı iti gördü· 
iünden ikisi de dokundukları yeri yok· 
ederler. Asit karbonik tabii ıeklinde 
iken gaz olduğu halde, hararet derece
ıine göre, 36 yahud 50 defa hava tuyİ· 
ki altında srkıtınca su olur, demirden 
kap içepsine girer. Oradan fııkırınca 
kar teklinde çıkar, deriden bir torba 
içinde toplanır, ondan kalem yaparlar. 

Bu kalem deri hastalıklarından ba· 
zılarını tedavi için kullanıldıktan ha! • 
ka bayanların cildleri üzerinde isteme
dikleri benleri ve daha bqka fazlalık • 
ları kolayca kaybettirir. Hele, sonba· 
har devrine eritmit bayanlarm cildleri 
üzerinde peyda olan siyilleri yoket • 
meğe faydası çoktur. O zaman da ıoğuk 
değerli bir pzellik vasıtası olur. 

Onun için, bu kıt mevsiminde pek 
soğuk günlerde çok üıürıeniz, soğuğun 
sağlığa ve güzelliğe hizmetini hatırla· 
ymrz, teselli bulursunuz... Y azılamnı 
okuduğunuz günlerde de muharririne 
kar§ı merhametli olursunuz. G. A. 

Dünyada neler oluyor 

Radyo çalarken 

İnekler daha 
çok süt veriyor 

Son zamanlarda mUzik, endüstri ha
yatında büyük bir mevki almağa ba§:· 
lamıştır. 

Meaela tuğla ile dıvar yapan dıvar
cıların çalışırlarken müzik çalınacak 
olursa, daha fazla iş gördükieri teebit 

edilmiştir. 
Hele çalınacak hava van step olursa 

tesiri hepaınden fazla olmaktadır. 
Yıllardan beri cigara fabrikalarmda 

radyo çalınmaktadır. Bu aure~le o~ada 
çalışan işçi kızların neşelend:k~.erı .~e 
daha fazla iş çıkardıkları gorulmuş-

tür. 
Hele kütle halinde çalışılan işlerde 

pek yeknasak geçen hayatın işi ağır
lattığı daha fazla göze çarpmıştır. İn· 
giliz tıbbi araştırmalar cemiyeti, Ke
nişte bir konserve fabrikasında çalı
§:an 200 kızın müzik ile çalıştıkları za
man yüzde 30 nisbetinde fazla iş gör· 
düklerini teabit etmiştir. 
Müziğin teıiri, sade, insanlar üze· 

rinde değil, hayvanlar üzerindede gö
rillmektedir. 

M,.11,.ta inelcler aaiıldı\d.a,.ı uman. 
pyed, radyo çalınacak olursa, her za
man verdiklerinden daha fazla ıüt 

vermektedirler. 

Kunduzlar1n yaptl§ı 

barajlar 
Amerikanın bazı yerlerinde "kun

duz" denilen hayvan, lüzumsuz yere 
bazı ırmakların mecrasını tıkadıiı ve 
yemiş ağaçlarına zarar verdiği için 
büyük bir felaket telakki edilir. 

Fakat son zamanlarda bunlardan 0-
regon'da bataklkları kurutmak ve bir 
takım ırmakların mecrasını değiftir
mek hususunda istifade edilmeğe baf
lanmıştır. 

Burada kunduzlar, serbeıt bir halde 
bırakılırlar ve onlar da nehirlerin Ö· 

nünde yıkılmaz: barajlar yaparak bir 
takım eraziyi au altında kalmaktan 
korurlar. 

Fen adamları, zahirde dayanıksız 
gibi görülen bu kunduz setlerinin in· 
sanlar tarafından yapılanlardan daha 
sağlam ve daha dayanıklı oldufunu 
görmüşlerdir. Seller ve fırtınalar, 
kunduzlar tarafından yapılan bu ba· 
rajçları yıkamıyor. 

Korsika Haydudları 

Fortunato ona büyük bir ıoğuk kan
lılıkla cevab verdi: 

- Tüfeğin boş, fişekliğinde de fi· 
fek yok. 

- Kamamvar. 
- Benim kadar hızlı koşabilir mi-

in ki? 
Böyle diyen çocuk yan tarafa zıp· 

ayarak kendini haydudun muhtemel 
ecavüzünden kurtardı. 

_ Sen Mateo Falkonenin oğlu de-
ilsin ! beni evinin önünde tevkif et
elerine müsaade mi edeceksin? 
Çocuk, bu söz: karpsında müteessir 
lmuş göründü. 
Hayduda yaklaşarak sordu: . . 
- Seni saklarsaın bana ne verıraın? 
Giyanetto Sanpiyero, omuzuna aa.ı· 

ı deri dağarcı&ını karıştı~dı, v~ hıç 
ilphcsiz barut almağa tahsıs etmıt ol· 
uğu beş franklık bir parayı ç_ı.k~rdı. 
ortunato bu gümüş parayı g?runce 
ülümsedi; hemen kaptı ve Gıyanet· 
ya: 
- Hiç korkma, dedi. 
Evin yanındaki kocaman ot yığını~· 
bir delik yaptı. Giyanetto bu deh· 

yazan: Proıper M eri.mee 
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ğe girdi, ve çocuk, yığının içi~de. bir 
insan bulunduğundan şüphe edıl~ıye· 
cek, haydudun teneffüıUne manı ol
mıyacak surette deliği kap~d.ı. B~n
dan başka, kurnazca bir vah~ı ıncelıği 
de gösterdi: gitti, bir kedi ıle yavru· 
larını alıp getirdi. Ot yığınının çok • 
tanberi karıştırılmamıt olduğ~ ze~a· 
bını vermek için bunları da üzerıne 
yerleştirdi. Daha ıonra, ev civ.arın~a, 
yol üzerinde gördüğü kan ızlerı~i 
yercl~n aldığı todarla örttü; bu da bı
tince büyük bir sükünetle güneşin al· 
tına uzandı. 

Bir kaç dakika sonra, sarı yakalı, 
boz üniformalı altı nefer, bir bat ça· 
VU§Un kumandau altında, Mateo'nun 
kapıaı önünde idi. Bu haf çavuf da 
Falkonenin uzak akrabası idi, ve adı 
Teodoro gamba idi: çalışkan, haydud· 
larca korkulan bir adamdı; bunlarm 
bir çoklarını ele geçirmeğe muvaffak 
olmuttu. 
Baş çavu,, Fortunato'nun yanına 

gelerek: 
_ Bonjur, küçük yeğen, dedi, na· 
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Baseball, en kôrh ticaret 
''Evet demitti pek ala kazanıyoruz. Karımız 

yolundadır. Pek mükemmel, çok, çok mükemmel 
kazamyor02'' 

Rakamlardan ne haber ? 
Hayır .•• rakam vermek istemiyor. Rakam verme· 

ğe u.l&hiyeti yok. Veremiyor. Sal&hiyetini teca· 
vüz etmit oluyor. Nihayet kendisi bir katib. Bana 
bunlan aöyleyen adam, baaebalJ sermayedarının, 
birer baseball takımı ve birer baseball parkı olan 
patronlardan birisinin katibi. Bu adamlar milyon· 
lar kırıyorlar. Muayyen rakamları ağzımızdan ka
çıramazıak da aramızda pek ala bu SUTı ifta edebi

liriz. 
Patronun katibinin baaeball r.poru ve baaeball 

ticaretinin yap111 hakkında bana verdiği izahat 
ıundan ibaret : 

Amerikada şayılamıyacak kadar çc~ baseball 
takımları var. Bütün bu takımlar, haddi zatında 
ne spor ve ne de ticaret bakanından hiç bir eh~
miyeti haiz olmayan kolej takunları hariç, profes
yonel. Baseball sporu, mesela bokr. ve yahud gü
re§ aporu gibi bir meslektir. 

Bu takım ve onun tribünleriyle beraber baseball 
parkı denilen yurdu, oyun yeri, fU veya bu adam· 
ların veya tirketlerin malıdır. Bunlar oyunculara 
aylık ve yahud kardan hisse verirler; oyuncuların 
aeyahat maı;raflarını öderler, oyun yerinin tamiri
ni temizliğini yaparlar, reklam ve antrenman mas
raflarını öderler. Bir b~ antrenörü bulunan her 
takım mart ve nisan aylarını antrenman yapmak 

için Floridada veya Kaliforniyada geçirir. 

Buna mukabil, bu adamlar, baseball oyuncula
rını görebilmek için seyirci halkın bütün verdikl.rini 
ceplerine indirirler. 

Bu paraların milyon tutması lazım. Çünkü, &a· 

de birinci sınıf bir oyuncu bile, altı aylık oyun 

mevaiıni için yirmi · bin, otuz bin dolar para 
alır ve takımda &§ağı yukarı elli oyuncu vardır. 

Tabii bu oyuncularm çoğunun kazandığı bin ile 

iki bin dolar arasıdır. 1934 de ihtiyarlığı yüzün
den biraz gerilemit ve adı masallara karıtmıt olan 
Babe Ruthm kazandığı, bazı yıllar seksen bin do

lan bulmUJtur. 
Yirmi senelik meılek hayatmda eline bir milyon 

yüz bin dolar geçirmiıtir. 

Kazanılan paraların milyonları a§lllaaı lizım. 
Çünkü r.ade, final maçlarının oynadığı Nevyorkta
ki iki oyun yeri bile, birlikte yüz elli binden fazla 
seyirci alır. Chicagonunki yüz bin Clevelandınki 
teksen bin kitiliktir. Tabii, burada ancak belli hat· 
lı aahalardan bahsedebiliriz. Halbuki irili ufaklı 

daha bir çok oyun yerleri var. ihtiyatlı tahminlere 
nazaran Amerika Birletik Devletlerinde her sene 
üat üıte, dokun sekiz bin kiti baaeball seyre
der. . 

En kuvvetli on altı takım, sekizi ''milli lig,, 
de aekizi de "Amerikan lig" inde olmak Üzere iki 
lig de toplanmıtlır. Her kulüb kendi ligaamm be-

her kulübüne kartı yirmi iki defa oynar. Şu halde 
altı ay aüren bir tek mevaiın içinde yüz elli dört 
oyunu kıvırması lazımdır. Tabii tatil günlerinde 

deiil it günlerinde oynanır. Son zamanlarda gece
leri de oynanıyor. Her ligin en fazla puan kazan
mıt olan kulübleri mevsim sonunda, ''Cihan terisi,, 
denilen ve en doğru olarak "Cihan 9ampiyonası,, 

diye tercüme edebileceğimiz final maçı için kartı· 
latırlar. Bu final maçı, iki ligten birine mensup ku
lüblerin birbiriyle karıılaıabildiği yegane fırsat ve 
imkandır .• 

iki lig araıındaki rekabet müdhiıtir. 1876 da te
sis edilmiı olan ''milli lig'' taraftarları, 1900 de ku
rulmuı olan ''Amerikan lig" oyuncularına bebek 
muamelesi yaparlar, hiç olmazsa bu oyunculara 
birer toy göziyle bakarlar. Amerikan ligdleri ise 
milliciler için kartlaımıı, köhnelepnif derler ..• Bu 
&Özlerin her iki taraf için budalaca hükümler oldu
ğunu aöylemek zait. iki ligde en iyi ve en becerik
li oyuncular vardır. Zira ortada ne acemi çaylak· 
ların ne de kart horozların mevzuu bahis olmıyaca
ğr kadar çok para dönmektedir. 

"Cihan r.erisi''nin galibi ilk önce dört oyunu ka
zanan kulübtür. Turnuva, bu yüzden her gün birer 
oyun oynamak tartiyle dört oyunla yedi oyun ara· 
sın dadır. 

Basaball nasıl oynanır ? 
Baseball açık ve kolayca kavranılabilen bir oyun· 

dur. Oyun sahası, b_her kenarı doksan ayak uzun
luğunda bir murabbadır. Her köıesin;? birer yastık 
konmuştur. Bunlar ''baae'' ler yani esas kalelerdir. 
Bir ana kale bir birinci kale ve bir ikinci kale ve 
bir üçüncü kale vardır. Oyunda iki taraf var
dır. Takımlardan birinin, mesela A takımın diye
lim, birinci, ikinci, üçüncü kalede birer adamı bulu
nur .. Ayrıca ikinci kalenin çok arkasında (Yani a
na kalenin tam kartısına düıen kötenin arkasında 
orta akıncı "Center-Field bunun da saimda bir sağ 
akıncı "Right-Field", solunda da bir r.ol akmcı 
"Left-Field" bulunduğu gibi, ikinci kaleye biraz 
daha yakın olmak fakat daima yine murabba saha· 
nın dışında kalmak §artiyle, "Shortstop'' yer alır. 

Fakat A takımının en mühim adamı ''Pitcher'' 

denilen atıcıdır. "Pitcher", murabbam ortasında 

durarak ana kaleye "Home Base"e topu fırlatır. 

Bu topun, muhasım B Takrmm adamları tarafın· 
dan bir vuruı sopası ile vurularak geriye çevrilme-

si lazımdır. Bu böyle olmazsa • ki ne için olmıyaca
ğının sebcblerini ileride göreceğiz • A takımın so
nuncu adamı olan ve ana kalede yer almıf bulu

nan "Catcher'' tutucunun topu tutması ve atıcıya 

iade etmesi gerektir. 

Şimdi gelelim B takımına. Bu takım bir tim ola

rak değil le er teker bir takım oyuncuların yek\ınu 

olarak görülür. B takımının birinci adamı bir vuruf 

sopası ile ana kaleye girer. Bunun adma vurucu 

''Batter" derler. Atıcı ''Pitcher" topu atar. Vurucu, 

"Batter'' top havadan gelirken aopasiyle adam akıllı 

vurmağa bakar. Vurabilmeğe muvaffak oldumu, 

aopasını elinden atarak hemen birinci kaleye kot

maf a hatlar. 

Vurucu, "Batter''.in her topa vurmaaı mecburi 

değildir. Vurulması gerek olan toplar, kalenin, 

yani, "Base'' in geniıliği (takriben otuz aantim) 

dahilinde ve ''Batter''in diz kapafı ile göfüa ara

sındaki bir yükseklikte atılan toplardır. ''Pitcher'' 

ardı ardına dört tane fena top atana "Batter'' 

aanki topa vurmUf gibi rahatça birinci ''Baae" e 

yüriimeie hak kazanır. 

Diğer taraftan "Batter'' Vurucu da da "Pitcher'' 

in aldığı birinci iyi topa vurmaia mecbur değildir. 

''Pitcher" atıcı üç defa topu atmak mecburi

yetindedir, ve ancak üç defada da "Batter" topa 

vuramazsa dııarı çıkar. Dııarr çıkan ''Batter'' vu

rucu takımlar yerlerini değiıtirinceye kadar oyun 

harici kalır • 

(Sonu var) 

sıl da büyümüşsün 1 demin buradan 
bir adamın geçtiğini gördün mü? 

Çocuk, budalaca bir tavırla cevab 
verdi: 

zin bu kadar patırdı ettiğini sanıyor
sunuz, ha? babamın karabinası daha 
kuvvetli patlıyor. 

- Babam benim Mateo Falkone'dir, 
dedi. 
Avcı neferlerinden biri ba9 çavu~un 

kulağına fısıldadı: 
- Ben daha sizin kadar büyüme· 

dim, yeienim. 
- Sen de benim kadar olursun. 

Söyle bakayım: buradan bir adam geç· 
ti mi? 

- Birinin geçtiğini gördüm mU, di· 
yorsun uz? 

- Evet, siyah kadifeden, sivri sarı 
külahlı, c;epkeni sarı ve kırmızı nakı~
lı bir adam ... 

- Sivri kUllhlı, sarı ve kırmızı na
kı§lı cepkeni olan bir adam, öyle mi? 

- Haydi çabuk cevab ver, ve benim 
suallerimi bana tekrarlama. 

- Bu sabah bizim papas, atı Picro'· 
ya binmiş, bizim evin önünden geçti. 
Benden babamın aıhatini sordu, ve 
ben de ona dedim ki.. .. 

- Bak şu küçük maskaraya l aklın
ca bana kurnazlık edecek 1 Gianetto'· 
nun nereden geçtiğini çabuk söyle, zi
ra aradığımız odur.Ve eminim ki şu 
keçi yolundan geçmi9tir. 

- Kim bilir? 
- Kim mi bilir? onu gördilğünil 

ben bilirim. 

- İnsan, uyurken geçenleri görür 
mü? 

- Uyumıyordun, çapkın; ailAh ses· 
leri seni uyandırmıştı. 

- Yeğenim, demek ki tüfeklerini· 

- Hay allah senin belanı versin 
mel un yaramaz: 1 Gianetto'yu gördü~ 
ğUnd~n eminim. Belki de onu bir ta· 
rafa sakladın. Haydi arkada~dar, şu e
ve girip bakınız, bakalım, herif evde 
mi? topallıyordu; bu halde makiye e
ri9emiyeceğini düşünecek kadar da 
aklı başındadır onun ... Zaten kan izle
ri de burada keailiyor. 

Fortunato, müstehzi müstehzi güle
rek sordu: 

- Babam ne diyecek? kendisi yok
ken eve girildiğini öğrenince ne di
yecek? 
Baş çavuş Gamba, çocuğun kulağını 

çekerek: 

- Biliyor musun ki istersem seni 
b~yle ~on~şturmam? yoksa kılıç ter· 
ııyle yırmı kerre vurup dilini çözme
mi mi bekliyorsun? 

Fortunato hala bıyık altından gülü
yordu. Azametli bir eda ile: 

- Babam Mateo Falkonedir, dedi. 
- Bana bak çapkın 1 iıterıem ıeni 

Korte'ye, yahud Baatia'ya götürür, a· 
yaklannı zincire vurarak zındanda, 1&• 

man üstünde yatırım; Gianetto Sanpi
ero'nun nerede olduğünu ıöylemezsen 
kafanı giyotinle kestiririm. 

Bu gUlünç teklif kar§ısında çocuk 
kahkahalarla ıüldü: 

- Baş çavuş, Mateo ile bozuşmıya
lım. 

'Gamba, hakikaten ne yapacağını ta· 
şırmıg görünüyordu. Bütün evi çok
tan gezmiş olan neferleriyle alçak ıes· 
le konufuyordu. Evi gezmek de uzun 
bir iş değildi, zira blr koraikalı kulil· 
besi dört köşe geniş bir odadan iba· 
rettir. Mobilya iıe blr masa, bir kaç 
tahta sıra, sandıklar ve ev veya av e9-
yasından ibarettir. 

Bu sırada Fortunato kedisini okşu
yor ,avcı neferlerinin ve yeğeninin 
şaşkınlıklarından sanki 9eytant bir 
zevk duyuyordu. 

Neferlerden biri ot yığınına yaklaş
tı. Üzerinde kediyi gördü, ve yığına 
tüfeğinin aüngUsUnil şöylece, ve bu 
tedbirin gillilnç olduğunu hiı ediyor
muşcasına omuzlarını silkerek ıokup 
çıkardı. Yığında hiç bir kımıldanma 
alameti görünmedi; ve çocuğun yüzü 
de hiç bir heyecan tez:ahilrü göster· 
:nedi. 
Baş çavuşla kıtaaı ne yapacağını ta· 

yin edemiyor, geldikleri yere dönme· 
ğe hazırlanır gibi ciddi ıurette ova ta
rafına bakıyorken Falkonenin oğlu Ü· 
zerinde tehdidin hiç bir teıiri olaını
yacağına kanaat getiren 9efleri son 
bir gayret aardef erek okıamanın ve 
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Pek münasib bir davet 
- Ahmed fena oynadı 1 
- Hüseyin iyi oynadı ! 
Bu kadar umumi hükümler vere 

rek sütunlar doldurmamaları, zihin• 
leri karııtırmamaları ve maçları ek
seriya gazetelerden takib edenleri. 
de yanlı! mütalea1ara acvk etmeme· 
]eri için yapılan daveti hakikaten 
pek münasib bir davet telakki et
meliyiz: lstanbul bölger.i futbol a· 
janlığının, açılacak hakem kursuna 
spor muharrirlerinin de iıtirakini 
rica maksadiyle neırettiği davetna• 
meden bahsediyoruz. Ajanlığın teb· 
liği sarihtir: " ... paz.artesi ve per· 
ıembe günleri bölge merkezinde ya• 
pılacak ders toplantısından spor mu• 
harrirlerinin de kuraa devam etme· 
leri yapılacak tenkidlerin insicamı 
noktasından lüzwnlu bulunduğuna 
kani olan ajanlık ..• ,, 

" Yapılacak ders toplantısında 
kursa devam etmek,, cümlesinin 
türkçe olup olmadığı batka bir me
aeledir. Fakat, lstanbul bölgesi fut· 
bol ajanını spor anlayıımdan ve iyi 
niyetinden dolayı tebrik etmeliyiz. 

Bizde, kendine geni§ taraftar kaıo 
labalıkları bulmuş olan futbol, dili
miz varmadığı halde ancak alakalı
lannın çokluğundan dolayı milli spo

rumull: diyeceğimiz futbol, yüreklere 
acı ve zihinlere durgunluk verebile· 
cek bir bilgir.izlikle oynanmakta ve 
gazetelerde de aynı suretle bahis 
mevzuu olmaktadır. Geçen gün, An· 
kara ovasından kopup gelen buz gi· 
bi rüzgar altında tam iki saat seyri• 
ne tahammül ettiğimiz bir futbol 
maçında, daha kuvvetli görünen ta
kımın beş muhaciıni, kale önünde, 
gol yapmamak için, biribirine çen· 
bervari bir ikram ibtizali ile paa 

verdiler : 
- Buyurun topu ! 

- Hayır, aiz buyurun! 
- Aman efendi."11, haddim mi be • 

nim, lütfen siz atın l 
- Rica ederim bana bırakmayın, 

top da, ıüt de size yaratır ! 
Fakat futbolun ilk gayesi gol yap

mak ve - aksi bahse konduğu za· 
man - gol yaptırmamaktır. 

Futbolcularımızdan çoğu bu ba&it 
prenr.ipleri bilmiyorsa bunlan apor 
muharrir1eri mi öğretecek1 enile • 
bilir. Fakat muharrir.in bir vazifesi 
tarifse, diğer vazifesi de talim ve 
tenkiddir. Ve bu vazifelerini eksiksiz 
yapacak muharrirlerin batında da 
spor muharrirleri gelir. 

lıtanbul futbol ajanının bu teteb· 
büsünden ilham alarak türk spor 
kurumuna teklif etsek: Bizde tatbi
ki kabil olan bütün spor ıubeleri 
jçin de, futbol için yaptığı gibi, 
kurtlar açılsa ve bunlara bat davet
li olarak spor muharrirleri çağrılsa? 

Bu takdirde, türk sporunda, mu • 
hakak ki, daha süratli bir inkiıafa, 
ve her halde, az çok bir bilgiye §& • 

hid olurduk. - N. Baydar 

Yüksek okullarda sömc tr 
tatili 

Bütün yüksek okullarda dünden 
itibaren yirmi gün sömester tatili baş 
lamıştır. 

Gazi Eğitim Enstitüsünde imti
hanlar tatil sonunda yapılacaktır. Di
ğer bütün yüksek okulların sömester 
imtihanları bitmiştir. Talebe tatil 
münasebetiyle memleketlerine git
mektedir. 

hediyenin kudretini de denemek iste· 
di: 

- Küçük yeğen, dedi, sen uyanık 
bir delikanlısın, ilerleyeceksin. Fakat 
bana kar~ı iyi hareket etmiyorsun. Ye
ğenim Mateo'yu müteessir edeceğim
den çekinmesem, yemin ederim ki, se· 
ni alır götürürüm. 

-Yal 
- Fakat yeğenim gelince meseleyi 

kendisine anlatacğım; o da seni, yalan 
söylediğin için, her tarafını kanatın· 
caya kadar kamçılayacak. 

- Acaba? 
- Görürsün ... Fakat bak ... Cici ço· 

cuk ol da sana bir şey vereyim. 
- Yeğ enim ben de size bir fikir ve· 

reyim: eğer daha ziyade geç kalırsa· 
nız Gianetto makiye varacak, ve o za· 
man, onu orada yakalamak için sizin 
gibi bir çok kabadayıya lüzum olacak. 
Baş çavuş, cebinden hiç olmazsa on 

ekü kıymetinde bir gümüş saat çıkar
dı; ve Fortunatonun onu seyrederken 
göılerinin parıldadığına dikkat ede· 
rek saati çelik gösteğinin ucundan tu· 
tup: 

- Ah çapkın, dedi, bunun gibi boy
nuna asılı bir saatin olmasını isterdin, 
ve Porto - V eççio sokaklarında, bir 
tavuı gibi mağrur dolaşırken her kes 
sana: "Saat kaç!" derdi ve aen de on
lara: "aaatime bakınız" cevabını ve
rirdin 

(Sonu var) 



[:::::::::::~~~~~~::::~~:~~:::::~~~~~~~~:::::::] 
lngiltere avukatlar1 

ipek roblu ve başları 
perukah insanlar 
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Te~nik mahiyetteki mesele, Procu
ratorı ve avukatlık mesleklerindeki 
hukukçularm mühim bir >~kllna balii 
olmalarından ileri ıeliyordu. Diifünü
nib ki tahdidi tedbirlere rapen hali 
haauda Romadaki avukatluın adedi 
1910 ve Procuratori'lerin adedi 2683 
ki dokuz yüz bin nüfuslu bir tehirde 
4600 hukukçu var demektir. Bu itibar
la kaydı kabulleri tahdid etmekte iı
tical göstermek zarureti huıl olmut. 
ve hatta bazıları, kaydı kabulleri ta
mamen men etmeği bile tavsiye etmit· 
lerdi. 

rafından tayin edilir. Romada nuır 
tarafından tayin edilen ve 24 a.ıadall 
mürekkeb olan bir ili media vardır ki 
istinaf aallhiyetini haizdir. 

,Tra/zyada gijçmen illeri l.imr körle.inde grup 
ve balıkçı kayıkları Çiftçin in ka lkınması 

Kıymetli bir ıençlik dmresinflen 
mahrum kalmamak için hilldlmet çok 
tedbirli hareket ederek badema Pro
curatori'\erin adedini tahdid etti, is
tinaf mahkemesi (avoue)ler meclisi 
her sene qu mikdarı tnbit otmekte
dir, ve ancak münhal vukuunda yeni 
aza kabul edilmektedir. 

Avukatlar topluluğu umumi meclil
lerinin muhtariyetlerine bu suretle 
nihayet verilip ilga edildikten sonra 
bütün korporatif faaliyet, avukatlar 
topluluğuna muvazi bir 0 te9kilit olan 
fafist meslek sendikalarında temerküs 
etti, bunların vazifesi, mesleğin umu
mi menfaatlerını müdafaa etmektir: 
kanun projeleri hazırlamak inzibad 
takibat yapmak Commiuioni forenae'• 
lere tayin edilecek olan avukatları na
.ura teklif ·etmek gibi; bu tekildeki 
sendikalar, hakikatte siyut ımhiyeti 
haiz zümrelerdir, çilnldl bütün avu
katlar aidat verirler fakat hepsi de o
raya dahil değildirler. Diğer tarafdaıı 
sendikaya dahil olmalı: için bilfiil a
vukatlık yapmak da zaruri değildir. 

15.000 tane göçmen 

köylere yerleıtirildi lzmirin Aydı·nda çiftçiye 
ı.•.ooo lira verildi 

Diier tarafdan ınemleketin her ta
rafında ağır bir duhul imtihanı ihdas 
edilerek avukatlar için kaydii kabul 
teraiti daha ziyade güçlettirildi (son 
imtihanda bütün ltalyada yirmi iki 
namzedden yalnıa on biri kabul edil~ 
di), staj iki seneden bet seneye çıkar· 

Commiuioni Forenae vuıtuiyle ••· 
ki olan devlet müdahalesi, korparatif 
bayatta parti faaliyetinin tcuhürü. 
reislerin tayininde intibah uaulilnüa. 
ilıa edilmesi cibi vakıalar, İtalyada .. 
vukatlık mesleiinc yeni bir veçhe 
vermiılerdir. 

ttldı. P.rocuratori'lerin altı sene hiz

Önümüzdeki sene için de 
lazım gelen tedbir ahndı 

• 
ımar 

~etten a avukat olmaları badema 
men edildi. 
Diğer tarafdan ti~ 

rinde, davi takibi avukatlara -iahiaar 
ettirildiği ıibi it mahkemelerinde de 

• Aydm, (l\fuual Muhabirimizden) _ Aydm davi takib etmelerine müsaade edildi; 
zıraat bankuı, ziraat mevaiminin bqlaqıcı bu suretle avukatların faaliyet aabaaı 
o.lan. 937 eyhll ayından itibaren iki ay irinde çok genitleınit oldu. 

Bu para kooperatifÇilere 
ve müatahalllere datıtılch 

İngiltere avukatları 
Zamanla siyahlanan duvarlar, arma

Jot ~kanlı gotik pencereler, daracık 
.. mera~ muhtctem ulonlar 
melankolik fı•ldyell küçilk bahçe~r· 
pencerelerin aruınc2can göriinen muh: 
tetem kütüphaneler ..• itte Lond~ 
göbeğinde dört büyiik otele yerletmit 
olan İngiltere barosunun (inna of c:o
urt) uzaktan görünütü. 

Edirne, (Huausl Muhabirimbd91!) - Trak· 
yanın belli bqlı itleri aruında yer alan ıöç
men yerleflirme itleri önemle yürütülmekte
dir. Bir taraftan eak.i ıöçmenler müatahail ft· 

ziyete ıeçirilirken yenileri de ıetirilerek yer- planı '6- J h mluk T Ocreti vekilet usulü de ayni suret-
çı. ~· ere to u ve sair ihtiyaçlannı kartı- le ısllh edildi. Her baro asgari bir 
lamak üzere 3 milyon lira yardımda bulun- tarifeye müateniden ücreti vekiletleri 

leflirilmektedir. 937 yıb içinde 
Trakyada yerleftiriıme.i karar
lqtmlan 15.000 ıöçmenin bepai 
lriikOmetin bu ite aJD'clıiı npar
larla Romanyadan getirilerek Trak
yanın muhtelif yerlerine yerlqtlril
mltlerdir. Bunlardan bqka ~ 
tanm muhtelif yerlerinden de cene 
geçen sene ç 
bydiyle bir hayli göçmen ~lmit ve 
bunlar da iıtedikleri yerlerde yerleı
mek lbere serbeet bmıkıhm91wıbr. 
Son lrafile 937 yılının 90ll ayı ltlncle 
663 hanede 2732 nüfu• olarak K&ten
ceden gelmiı ve bunlar da Trakyada 
yerJqmitlerdir. 

Son kafile hariç olmak ilere geçen 
eene içinde ıelen göçmenler bel'llber
lerinde 1969 at, 85 tay, 133 merkep, 
490 ökib, 777 inek. 301 buzağı, 427 
manda, 47 malak. 4689 D>ywı. 541 ııu
su, 160 keçi, 35 ollak. ve 75 dana Ilı 
427 araba getirmiflerdir. 

Etllrilere olduiu gibi yeni 18çmen
lere de Ziraat Bankalı tarafmdan 
tohumluk ve yemeklik buğdayları ve
rilmİf, hayvanları ve yiyecekleri te
min edilmittir. Eaki •e yeni bütün 
ıöçmenlerin sağlık durumları iyidir, 
ve bu sene içinde gelecek olanlar lçib 
timdiden huırlrklara bqlanmlftll'. 

Şimdiki halde Edime göçmen evin
de 130-140 kadar ıöçmen vardll'. Bun
larm çoğu Bulgariıtandan "aerbe9t 
iüin" kaydiyle plmiflerdir. Mua
meleleri bitince istedikleri yerlerde 
yerlCf1Dek üzere serbeet buakılacak
lardır. 

Konya sokaklan 
park eleniyor 

Konya. (Husuat mubabirimiaden) 
- Şehrimiain cadde ve aokaldannı e
uılı bir surette ıalah eyliyerek parke 
dötenmesini temin için vil&yet daimi 
encUİneni Konya belediyesine yardımı 
kararla9tınnıttır. Nafıa dairesi vil&
yetten aldığı emir tberine tehir yolla
rı berinde tetkii:lerini yapmıf ve bu 
1ene faaliyete baflanmak llzere hasır
lıklarını ikmal etmittir. Villyet daimi 
encümeni bu it için, ilk partide bet 
yi1a bin parke tqınl açık ebiltıiıeye 
koymuttur. Bu taflarla evvela Konya· 
dan dıtarı çıkan ana yollarını 1ı1hir 
hududlan içine isabet eden kısımları 
onarılacaktır. 

Belediye 9 buçuk milyon 
liralık bir p/dn hazırladı 
EOer bu plan tahqltkuk ederse lzmir en 
.-em ft en gDzel ..hrimiz olacak 

mUflur. Bu ydki yardım ıeçen teabit eden üç senelik talimatnameler 
yıllardan çok ~azlacbr. Bu para- yapmağa meebur tutuldu. Bu vekllet 
nm yaramdan fazlası ziraat kre- ücre!leri mahkemece vasati bir mikdar 
di kooperatifleri ortaklarına ka- iberın~en ':'-v~y.ı kaybeden tarafa 
lanı da koo ratife ...ımıem1 ~tah- yıllkletı~ece~ı ııbı. .a~~tm mealekl 

pe •& t kıymeu ve ıfa ettıfı lfln mahiyeti e-
sillere dağrtılmıttır. ,, au tutularak bizzat müvekkilden de 
Banka kredi açar ve ~ dağıtır- tahsil edilebilir. 

Adliye sarayına doğru ilerliyenler 
aruında prdülümib ipek roblu, be
yaz perokeli insanlar ingilia avukat• 
!arıdır. 

Kurunu vusta hukuktinulan heye
tinni bakiyesi olan (inna of court) lar, 
baroya aza olmaya müdafileri mah· 
kemelerden uakl.,tırmaia muvaffak 

· aız o ara vucu e gc en avu at ar rt:s ı btfrp, W!~M! 
Bu itibarla kredinin yükselmesi zira- tetekkülü, bilihare marw: kalacaiı ai- de bunlar üzerinde hiç bir mlldahalesl 
at aleti ihtiyacmm pnitlediğine çift- yul teceddüdlere daha müaaid bir n- yoktur • 
çinin kalkmdıtına bir delil sayılmak aiyete gelmi9 bulunuyordu. 1926 ae- Bütün kraliyet hakimlerinin menbaı 
lhmıdır. neainin sonunda, nuır tarafından ta- olan (inna of court) 1ar dünya adli mu

Bankanm bu faaliyetinde bizi ae- yin edilen avukatlardan mütqekkil hitındc orijinal bir te,ekkW olarak 
Tindiren bu noktadıı-. Mtlstaı.ilin fevkallde komilyonlar, mesleğin tere- göze çarpar. Tar.zı tetekkllllerinde 
tam kredi kooperatiflerine gösterdiği f ini ihlll eden bir takım ehliyetsiz tam bir ayniyet mevc:ud olup vuifele
aJJıka ve kooperatiflerin hızla yübel- kimseleri avukatlık top!ulufundan ri de birbirine mGpbih olan bu 4 btlytık 
diii ve kökleftiiinin belirmesidir. tufiye etmekle ite batladı. Siyut heyet, her ne kadar hukukfinaslardaıı 

Kooperatiflere girmif müıtahail •· mahiyette olarak bazılarınm ihracma mürekkeb hususi birer te,ekldll iseler 
dedinin &irmeyenlere yaklatması hal- karar verildL Tasfiye iti bitince fev· de devlet tarafmdan tarnnmıılardır; 
kımızın kooperatifçilik mefhumunu kallde komisyonlar 1928 senesinde bunlar mühim patrimuanlara uhibtir· 
bvradıfmı ve bunun f•ydalarını il- yerlerini (Commiuionl forenae) lere ler ve müatakil bir lmme hizmetini in· 
yi.kiyle anladıtlarmı belli etmektedir. terkettiler, bu komisyonlar topluluk hisar altına almıflardır. 
Euaen banka kredi açarken en siya- meclislerinin imtiyazlarını ref ettik- Oxfortta bir nya iki sene hukuk 
de bu noktaya dikkat etmektedir. leri pbi bil&hare bu meclisleri de il- tahsil ettikten sonra avukatlık meale

ga ettiler. İdari ve inzibati aallhiyet- iinc intiaab etmek istiyen ıens in&i· 
mi nalı ile mütenaaib bil,,Uk bic o- leri hala bulunan Commiaioni foren- lu eter daha mütevui olmalda bera· 
tel infasına 150 bin, bupnkü yerinde ae1erin uumın bir kısım fqt.t avu- ber tıazan daha çok menfaat temin e
daba modern bir tehir gazinoau ile katlar sendikuı tarafından nazıra tak- den (Solicitor) mealefine kanaat et
bir tehir kulübü yapılmuına 100 bin, dim edilell" bir listeden seçilir, bir mck istemezse bu (inna)lerden birial· 
halkm ucua ve bol eflenme ihtiyacı- knnu da doirudan dotruya nazır ta· ne uyd olmak mecburiyetindedir. 
nı kartılayacak guinolar açılmasına Fakat eğer (barrister) oimak iater-
ve plljların tewiine 100 bin, Kadife- 1.zmı•r balıLrılarlftlft IC iki avukat tarafından numedliji ya 
kalesinin surlarınm tamiri ve kale ~7 tqekkUllerin en eüisi olan "LincolD 
mahzeninin havaya kartı sığnak hali- dı"leklerı" inn" e, veya mikdan itibariyle daha 
ne konarak ıilldUı zamanlarında yer- u fakat daha mtltek&mil olaa .. Graya 
altı eğlence mahallinde kulanılmau lanir, (Huauat) - Deniz Bank ve inn"e ve yahud daha zengin olan .. tn-

lsmir" den bir görünU., ve burada gıllzel bir gazino infUma esasları yeni hazırlanan Balık Bank, ner Temple"e ve yabud vazifeleri da
ıbo bin, belediye wayı yapıJnwema balıkçılık aahMmda miihimce bir ha hafif olan .. llidc:He Tempte•e ar- • 

bmir, (Huaaal) - Şehir mediai, sensin bir rum•me &teai 250 bin, timdilik 100 yataklı bir ço- mevkii olan !amir ve Ege sahillerin- zedilir. Onun akibetl baklanda karar 
ile, pıbat devresi içtimalarma bqlamq ve belecli7e reiai de, mc- cuk hastahanesi yaptırılmuma 100 de, bu mealekle uinıpnlar U'Mmda Yermele davet edilen on altı (Benc
liain lrarpuna, imir plim için hazırlaclıiı 9 milyon, 400 bin lira· bin, tehi.r bıarlcinde gaz depoları in- mühim bir allb: ile karplanıı:Dlftır. hen) meclisinden bir tek uanm p 
.. bir proze ile çıkmq bulunuyor... paı zaruretine 450 bin, tehir tiyatro- Şehrimizde, ömıilnll buna harcamıı tereceği siyah yuvarlak (Temple)ln 
Colnft, iktiaadt, tabii, turistik kıy- ıüzellettirilip artırılmHma 550 bin, ıu ihduına 250 bin lira. sarfı iat:eni- ve her ümidini ona ballmmt kesif bir kapılarını ona kapamağa klfidir. Bu· 

meti atlktr olan lnnirin ıerek bu belediye fidanlılına ve buna mtlte· yordu. balıkçı kitlesi de vardır. Fakat timdi- na mukabil kendisinden beklenilen il· 
vuıf1ara. ıerebe medeni türkiyenin ferri ipere 100 bin. tehir stadyom Garilltlyor ki, proje, hakikateG ye kadar ıerek biaaat bu meslek erba- mi ve ahlakt vazifeleri tamamen ifa 
ifade .,. iddiama l&yık bir febir ha· ve yUmae havuzuna 700 bin, yeni te· memleketin en &Uzel parçalarından bı, ıerekae allladarlar tarafından ettiği takdirde onun ihracına karar 
line plebilmeai için, bu veya buna beke tesisine ye eakki.nin tamirine biti olan lıımirin aıht, medent, bedii, İzmir ve civarında balrkçıhğın inkif8· verilmesine imkan yoktur. itte böyie
yakın bir paranın mutlak ve mutlak 200 bin, temblik itlerinin pratiklef- beledt ibtiyaçla~mı • k~plc tekilde fı ve bu metılek e~bının himayesi ce ıenç ingilia, m~ae ıareceli 
urfı Jbımdır. Bu cihet ilaerinde ka- tirilme ve makinelcttirilmeai.ne 200 ihtiva etmektedır. Nitekim, raporu cilıetine ıldilememıttir. Son hareket· bukukflnular heyeune dahil olur. Us 
tt bir ittifalt da vardır. Çünkü 4685 bin, itfaiye vuıtalarının tekemmülü- mtlteakib meclis uaamın mWıJm bir ler tberine lsmir balıkçıları da allka- sene zarfmda malOmatını takviye ede
hektarlık senit bir sahada kurulmut ne 100 bin, tehir civarmdaki bilytilr kı11111 da bunun tahakkukunun ideal darlara bat vurarak, 1ermaye ve vuı- rek (Barrister) bün>1unu açar. Bu tec
olan bu tebıria, bilhuaa iatirdaddaki bataklıklarm kurutulmaama 350 bin, bir keyfiyet olacağını itiraf etmitler- tuıalık yilstlnden bafaramadıkları it- rübe meccanen delildir, yanında sa· 
yangından sonra. ihtiyaçları uaml bavapaı fllbrikaaının ıaıahı ve gaz dir. Ancak açılan mii.sakere g&ter- leri bildirmitlerdir. lıttıiı kimseye, onun doayalarmı tet· 
bir tekli balm\lft\ır. ve iatihaalltmm ucualatılabÜmeai mittir ki. ua ar•mda. bet senelik Bu balıkçılarm bir cemiyeti vardır, kik etmek, usul öfrenmek, ve ayni•· 

Belediye riyHetinin projesi, iki e- için yapılacak tadillta 200 bin. mu- imlr pllmnda bunun eaaa tutulmHı- fakat fakirdir. Bıt YUlyet. cemiyet manda (lnn.a) talebelerine mahaua olan 
aaa iatinad ediyordu : belıanm kıamen &enifletilmeai ve ill· na itim edenler çoktur. Bunlara ıa- UMllU uzun umandan beri mef1Ul mlifterek kursa devam edebilmek içlD 

ı _ Şehrin ihtiyaçları velerle takviye1iııe 100 bin, mncud re, lrartılık tahsisatı olmayan itlerin, etmektedir. Şimdi iee, devlet eH ile senede yi1a inplia liruı lcnt Yerir. 
2 - Varidat temini... un fabrikumın .wıı ile bu civarda lmlr pl&nıııa eus değil, ancak tehrin barulmuı bir tetekkıllllln, bütün arn- Daha ehemiyetaia olmakla-1-aber o-
Eaklden beri mevcud Hoysler ka- bir .ııo kurulmauaa 100 bin, ıene bu· dilekleri ve ihtiyaçları teklinde bbu- !arını tatmin edecetl mütalaasında- nun kadar lüzumlu olan dipr bir va• 

Elb• ta d 1 1 naHmyon projesinin tahakkukuna na yakın bir ekmek fabrikalı kurul- lUne imkan vardır. Belediye reiıi a- dırlar. zife de ıudur: tlbi oldup (İnnt) e a-
IS n a Ça lfmG ar 1,5 milyon lka. aeyW>a kartı tıedblr mauna 250 bin, mezbaha clnrmda ıraya cenıb vererek. bunlarm bet se- Balıkıçılarm iHı: dilekleri ıu nokta· id olan büyük salonda yenea mlfte-

Elbistan (Hususi) - Şehrin ıuaeı- almap 500 bin lira. Atatilrk bulnrı- bir süt fabrikası teaiai ile inek beale- neye delil. on, on bet seneye de tak· da toplanıyor : rek yemefe 72 defa i~ ----- Bu 
lepneai, kültür yuvalarmın çofalmuı nm hlldlmet önünden Repdiyeye lra- yen sUtçillerin ahır ve mandıralannm ıim edllebileceilni, esasen hükOmetin X6rfealmiade Karadenia, Çibrmak, yemekler mUnaebetiyle '.'kendllinl ea
için çok çalıtılıyor. Cumhuriyetin i- dar temdidi, latimlllr. rıhtım. tıenlye burada toplumuma ve ailtlln aalılıt- yardımından da ilmidvar bulwıdup- BUy.Uk Gedis Ye Rapb Pllf& dalyanla- kilere tanıtarak onlar1'itı=nai ;ptyda 
Uıımdanberi halkm yardım n teber- ve aefaltJanınaı ile diğer biltUn ana tan itilmen lmontroluna ilbeten te· nu 18ylemlftir. Neticede, projenin n pbl açık voli 111ı11ha1Jeri ftlldır. eder, meul saatleri 1-dcin onlara 
nlll ile bir çok binalar yapdmıftır. ve tlH yollann ·kısmen parke halin- birde muayyen yerlerde satılmaıı iti- madde madde tetkl~ ile ~lyete ge. ICmıun, bu &ibl yerlerin mWtuimlere (Bir) diye hitab ettill her 
Bunlar araamda hWdbnet lııonalı 90 de • tlllliri " yenilenmesine 1.685.000 ne 150 bin, balık hali teeieine 75 bin. re, karar verilmeeı mtlnaaib ,arın- verilmemeaini ve satılmamMmı emre- defası için bir •• pag>an~ aram et
bin, jandarma dairesin hapiahaae 20 lira. buı meydanlıklar111 ıal&bına 250 bitin pta amddelerinin slhht ve u- mGftllr. Gelecek celsede bu maddele· der. HUbuki, ilmi ıeçen açık voliler- mele mecburdur. Bu ııc:a1iı*9& içeri• 
bin, Gazi pap. lmıet pqa ilk okulla- bia, klSprWere (50) bin, IDUfl'lıklarm cua tabfma lmlran verecek bir mer- rin konutulmuma batlamcaktır. den bazdan mUlteaimler elindedir ve ılnde o da eskilerine imtl_lalen yav&f 
rı 30 bin liraya çıkmıftır. Bunlardan ıenitletilip dllzene ıroama.-. yıka- kes hali inpaına 400 bin, bilıtOn nakil ... balıkçılarm buraya YmulflP avlanma- J8ftl olıunl&fır. Uç sede arfmda 
batka muhtelif yerlerde 20 bin liraya ma, meraeim, otopsi yerleri ibdai.. vasıtalarını bir araya toplayacak, _,01- tamir, (Huauat) - Şehir meclisi, larma mllaaade edilmemektedir. 4-500 belki kendisine bir çok mükif,tlar, 
7 karakol binası yaptınlmıttır. Şimdi 

1
100 bin, prek Uç aenede febre 7 .:mil- cu. qya bekleme ulonları, lokanta hararetli bir mUnakapdan sonra 12 metre açıklarda yapılan av ise, balık· imtiyular Jr.uandmmf olan mütead• 

de ıs bin lira harcanarak iki katlı bir yon lira para bırakmıt olan fuar " ye gazinoları ile beraber bir merkes nyle bet yıllık imar plbmı 1rabu1 çılara hiç bit: iltifade ıetirmemekte- did imtihanlar geçirmit olduğu halde 
orta okul binuı J&ptırılmaktackr. ~\'llrpukm, ıerekle dijer parklarm praj asrlmyma 300 bin, tcmln .umu· etmlftlr. cUr. IOll •• ima bir imtihan daha ıeçirir. 
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C. H. P. SiLD MAÇLARI 

Demirçankaya güzel bir 
oyunla A. gücünü 4-1 yendi 

Harbiye idman yurdu Gençler 
birliği 0-0 berabere .kaldılar 

İstanbuldaki . maçlar 

Galatasaray Yugoslav 
takımiyle berabere kaldı 

• 
Dün havanın çok soğuk olmasına 

rağmen saha ve tribünler şild maçla
rını görmeğe gelenlerle tamamen dol
muştu. Günün en mühim maçı ol~n 
Harbiye İdman Yurdu • Gençlerbır
Iiği maçını görm!k için meraklılar 
soğuğu dinlemeden bulabildikleri ye
re ilişerek titriye titriye bu maçı 
seyretmeğe razı olmuşlardı. 

ll<1kem ve takımlar : 
Tam 13 te hakem B. Etref sahaya 

çıkarak oyuncuları davet etti. Har • 
biye ve Gençler birliği oyuncuları 
tarafdarlarının sürekli alkıtları a
rasında sahaya çıkarak §U tekilde 
dizildiler 1 

Gençler Birliği : 
Rahim, Nuri, lhaan, Yusuf, Ha

aan, Keıfi, Şeref, Cahid, Ali, Münir, 
Mustafa. 

Harbiye İdman yurdu : 
• 

Fethi, Şükrü, Sabri, Turan, Sedad, 
Haıim, Cahid, Celal, Abdurrah
man, İzzet, Şerif. 

Dünkü maçta •eyirciler 

olmadan ikinci haftayım da berabere 
bitti. Oyun yarım saat temdid edildi. 

Vçüncii ve dördilncü haftayım: 
İki haftayım olarak görmeğe alış

tığımız maçları iki gündür şild maç
larının bahşettiği vesile ile dörder 
haftayım oynandı. 

Üçüncü dördüncü haftayım da her 
iki tarafın çok çahşmasiyle netice
siz olarak geçti. Böylelikle bu iki seç
kin takım kozlarını paylaşmadan bay
ramda bir defa daha karşılaşmak üze
re ayrıldılar. 

Nasıl oynadılar ? 
Oyun umumiyet itibariyle çok gü

zel oldu. Gençlerbirliği üstün oyna
dı. Ali çok fırsat kaçırdı. Hasan baş
lı başına bir takımdı. İhaan, Nuri ve 
Yusuf çok çalıştılar. Harbiye kalecisi 

forvetlerine geçirdi. Orhanrn sürdü
ğü top kale önlerinde Fethiye geldi 
Fethi hesablı bir vuruşla karşı taraf 
kalecisinin oynamasına imkan verme
den 22 inci dakikada ikinci golü de 
yaptı. 

Ankaragüçlüler 2 - O mağlUb vazi
yette olmalarına rağmen mükemmel 
oynuyorlardı. Mağllıb vaziyette bu
lunan takım Çankaya kalesinden ay
rılmıyor, fakat bu kadar hakim oyu
na rağmen gol çıkaramıyorlardı. De
mirçankayanın kalecisi fevkalade 
kurtarışlar yapıyor, kalecinin yerin
de kurtarışları arkadaşlarını şevke 
getiriyordu. 

Demirçankaylllıların 

üçüncii golü : 
Baskı altında bulunan Demirçan

kayahlar bir fırsat dah,a yakalıyarak 
Ankaragücü kalesine kadar sokuldu
lar, gene Fethi 43 üncü dakikada ta
kımının üçüncü golünü yaptı. Top or
taya geldi Ankaragüçlülcr santradan 
aldıkları topla Demirçankaya kalesi
ne kadar indiler. Kamil muhakkak 
bir gol kurtardı. Birinci haftayım 
Ankaragücünün hakim lakin Demir
çankayanm neticeli oyunu ve 3 - O 
galibiyetle bitti. 

I kinci haf Uıyım : 
Oyunun ilk çeyrek saati müsavi 

vaziyette geçiyor. Ankaragücü çok 
çal!şıyor, lakin bir türlü gol çıkara
mıyorlar. Demirçankayalılar yava~ 
yavaş hakimiyeti almağa başladılar. 

Demirçankayalıların 

dördiincii golü: 

Galataıaraylı Necdet 

Galataıaraylı Salim 

Fener A. Şild turnuasında 
Anadolu da Orta köyü 

Hisarı, 
yendi 

İstanbul, 1 (A.A.) - Şehrimizde bu
lunmakta olan Yugo.slilvya takımı bu
gün Taksim stadyomunda Galatasaray 
ile oynadı. 

zaman zaman Galatasaray müdafaasın· 
da oynanıyor. Fakat, yerden ve ufak 
paslarla oynayan her iki takım muha • 
cimleri karşılarındaki müdafaayı mağ
lub edemiyorlar. Bir gün evvel federe olmıyan Bey

oğlu spor takımına parlak bir oyundan 
sonra 3 - 1 galib gelen yugoslavların 

karşısına Galatasaray beklendiğinden 
daha zayıf bir kadro ile, şu şekilde çık
mıştı: 

Sacid - Salim, Adnan - Musa, Tur
han, Celal - Necdet, Süleyman, Bedi, 
Haşim, Bülend. 

Hakem Adnan Akın'ın düdüğü ma
çı başlattığı vakit sinsi sinsi yağan yağ
murun ıslattığı sahanın etrafında 4000 
kadar tahrİıin edilen bir kalabalık var
dı. 

Galataaaray kaleıti önünde 
Oyuna Galatasaraylıların bir hü • 

cumu ile başlandı Yugoslav müdafiler 
uzun bir vuruşla oyunu Galatasaray ka
lesinin önüne naklettiler ve ilk dakika
larda yugoslav muhacimlerin bir sayı 
çıkarabilmek için çırpındıkları görülü -
yor. Salimin seri çıkışları ve Adnarun 
teennisi yugoslavların netice almaları
na mani oluyor. 

Miisavi bir oyun 
Beşinci dakikada orta muavinden 

ileri bir pas alan yugoslav sağiçi ofsayd 
denilebilecek bir şekilde iken topu kap
tı ve dört metreden isabetsiz bir şiltle 
topu avuta attı. Oyun müsavi denilebi
lecek bir seyirle inkişaf ediyor. Top 

Sacid' in güzel bir kurtar~ı 
Haşim 10 uncu dakikada topu kısa 

mesafeden havalandırarak gol fırsatını 
kaçırdığı gibi, yugoslavların sol içi de 
yakaladığı fırsatı Sacidi mağlub edecek 
şekilde istismar edemedi. Muhakkak 
bir gole yürüyen yugoslavların sol içi 
Sacidin nefis bir kapanışı ile topu kul • 
lanmak imkaruru kaybetmiş oldu. 

Oyun hızlanıyor 
Oyun 25 inci dakikasından sonr. 

daha süratli bir şekil aldı. Galatasaray 
muhacimleri büyük bir enerji sarfede • 
rek rakib nısıf sahaya yerleştiler. Fakat 
muavin hattının müessir olamaması, 

san kırmızılıların tazyiklerini semereli 
bir şekle sokmalarına mani oluyor. 
Yugoslavlar Galatasaray derecesinde 
seri olmamakla beraberı daha emniyet
li ve daha kuvvetli bir görüşe müstenid 
oyunlarım muvaffakiyetle tatbik edi • 
yorlar. 

Sacidin bir kurtar~ı daha ••• 
Bunun neticesi olarak oyun yeniden 

Galatasaray kalesinin önüne intikal et· 
ti ve 35 inci dakikada Sacid'in hakika • 
ten muvaffakiyetli bir kurtarışına daha 
tesadüf ediyoruz. 

Devrenin sonuna doğru oyun hızı • 
m kaybeder gibi oldu. Top müdafiler 
arasında yapılan uzun vuruşlarla kale
den kaleye gidiyor. Galatasaray muha· 
cimlerinin durgunluğu müdfaarun yü
künü azami derecesine çıkardığı sıra • 
tarda birinci devre bitti. 

I kinci Devre 

Oyunun ilk dakikaları müsavi şe
kilde her iki tarafın karşılıklı iniş ve 
müdafaalariyle geçti. Gençlerbirliği 
rüzgar altına düşürdüğü harbiy~li~~~i 
sıkıştınnağa başladı. Gençlerbırlıgı
nin üstün oyunu göze çarpıyor. Genq
lerin sıkı bir hucumunu harbiyenin 
eolbcki kornere atarak kurtarabildi. 
Çekilen ıkorner kale önlerine düştü. 
Lakin gen~e~ ale)1:hine favul oldu. 
Bu suretle harbiyeliler bir zaman i
çin baskıdan kurtuldular. Top Celi
lin ayağında ilerliyor, karşısına çıkan 
Hasanı atlatmak ister gibi yaparak 
demarke kalan Şerife güzel bir pas 
verdi. Şerif aldığı pası biraz sürdük
ten sonra kaleye gönderdi. Rahim i
sabetli bir çıkışla güzel bir kurtarı.ş 
yaptı. Top solaçık Mustafaya ge~tı. 
Mustafa Münir ve Ali ara paslarıy
le harbi~e kalesi önüne yerleştiler. 
Kaleci Fethi üstüste iki defa güzel 
kurtarışlar yaptr .• 

bekler ve santrahaf dün çok çalışmak 
mecburiyetinde kaldılar. Forvet hattı 
pek işleyemedi. Abdurrahman dur
gundu. CeHil ile Şerif çok ~alıştı. 

Birinci maç biterbitmez sahaya 
Demirçankaya ve Ankaragücü takım
ları çıktı. Soğuktan titriyen seyirci
lerin ekserisi ikinci maçı görmekten 
vaz geçerek stadı terkettiler. Hakem 
B. Ömerdi. 

Daha düzgün oynamağa başlayan 
Demirçankayahlar oyunu karşı tara
fın nısıf sahasına geçirdiler. Fethi 
oyunun 13 üncü dakikasında yakala
dığı bir fırsatı iyi kollayarak dördün-
cü golü de yaptı. Bu golden sonra 
Ankaragüçlüler gevşediler. Demir
çankayahlar da galibiyetin verdiği 
emniyetle işi fantaziye döktü. Hake
min müsamahakar hareketi oyunun 
sert devam etmesine mani olamadı. 
Maçın zevki kaçtı. 

Muhafız.gücü Bafkanı /•mail Hakkı T e/tçe av binqine ifti~ak 
edenlere çam dalları takıyor 

İkinci devrenin safahatı, birinci 
devrenin tekrarından ibaret kaldL Za· 
man 7'.::tman süratlenen ve zaman zaman 
hızını kaybeden oyunun cereyanı üze • 
rinde iki takım sırasiyle müessir oldu
lar. Kah Galatasaray yugoslavları, kih 
yugoslavlar Galatasarayı zorladılar. 
Fakat iki kalecinin de bugün tam form· 
Iarmda olmaları takımları mağlubiyet• 
ten kurtardı. Şunu tebarüz ettirmek 
icab eder ki oyunun golsüz bitmesi sa
dece iki kalecinin muvaffakiyetlerinl 
ifade eder. 

Gençler gene üstün oynamağa ba~
ladı. Harbiye ancak müdafaa ile v~kıt 
geçiriyor. Ali ayağına gelen topu ıle
ri götürerek kaleye bir şüt attı bu sı
kı şüt Fethinin ellerinde kaldı. '!ek 
kale vaziyetine düşen oyun harbıye
nin sıkı ve candan müdafaası karşı
sında golsüz geçiyor. 

Kaçan penaltı : 

Takımlar: 
Demir çankaya: lamail, Hüseyin, 

Gazi, Kamil, İbrahim, Şemsi, Zekeri
ya, Arif, Orhan, Fethi, Mustafa. 

Ankara gücü: Kefer, Enver, Nec
det, Abdul, Semih, Nusret, Hamdi, 
Namık, Fikret, lamail, Ali Rıza. 

Takımlardan görüldüğü veçhile 
dünkü yazdığımız gibi takımda Os
man, Musa ve Yaşar yoktu. Muhtelit 

Ankara Gücünün ilk 
ve 11on sayıaı 

Harbiye çok sıkışık vaziyette kal
dı. Top kornerde. Çekilen korner har
biye kalesi önünden ayrılmıyo7 .. Bu 
sırada Haşim ceza çizgisi ~a~~l.ınde 
topu eliyle tuttu. Gençlerbırlıgı bu 
penaltıdan istifade edemedi ve elle
rine geçen büyük avantajı kaçırdı. 
Kaleci Fethi tesadüf de olsa muhak
kak bir gole mani olarak takımının 
manevi kuvvetini artırdı. Bu hızla 

oyununda sakatlanan Fahri de takım
da yer alamamıştı. Buna mukabil Çan 
kayadan da Galatasaraya geçen Ke
mal Şefik ve Fuad ile tekrar Fener
bahçeye giden bek Yaşar yoktu. De· 

mirçankayanın elindeki kadroya göre 
bugünkü takımı çok güzel kurulmuş-

Galibiyeti garanti eden Demirçan 
kayalılar son dakikaların yaklaştığı
nı hissederek topu kendilerini yor
madan sağa sola atmağa başladılar. 
Ankaragüçlüler buna mukabil mağ
lı'.ib vaziyette olmalarına rağmen ça
lışmakta devam ederek Demirçanka
ya kalesine yerleştiler ve soldan ya
pılan hücumda da bir gol yapmağa 
muvaffak oldular. 41 inci dakikada 
yapılan bu gol Ankaragüçlüleri can
landırdı, bundan sonraki zaman hep 
Ankaragücünün üstün oyuniyle geç
ti. Neticede çok üstün oynayan An
karagüçlüler fırsatı iyi kullanan De
mirçankayahlara 4 - 1 yenilerek oyu -
nu bititrdiler. 

Dünkü av binifine iftirak eJen •porcular 

ha~biye oyuncuları gençler kalesin~ 
kadar sokuldular. Sağdan gelen bır 
şütü kaleci defetmek için atıldı ve ye· 
re düştü. Açık kaleye girmek üzere o
lan topa İhsan yetişerek topu korne
re attı böylelikle muhakkak bir gole 
mani oldu. 

l haan kaleci: 
Tehlikeli vaziyeti atlatan Gençler 

birliği sakatlanarak çıkan Rahimin 
yerine kaleye İhsanı koymuştu. Bir 
an içerisinde olan bu vaziyetten ha

bersiz olanlar çekilen korneri İhsanın 
tuttuğunu görünce penaltı diye ba
ğırmağa başladılar. İhsan kaleyi ~ol
durdu ve güzel oynadı. Bu vazıyet 
on dakika kadar sürdü ve devre gol-

süz bitti. 

I kinci haf tayım : 
Rüzgarı lehine alan Harbiyeliler 

0 başlarbaşlamaz gençler kalesi 
ö~~~e yerleştiler. On dakika kadar 
Gençlerbirliği baskı altında kaldı bu 
müddet zarfında kalede oynayan İh
sanın ümid edilmedik üç kurtarışını 

.. d .. k Bı·raz sonra Rahim yerine gor u . . .. 
geldi. Gençlerbirliği on bır kı~ı oyna-
mağa başladı. Bundan .so~:akı z~an 
her iki tarafın müsavı ~ucu"2~a~~~~ 
geçti, netice üzerinde hıç degıJl 1 

tu. Bilhassa kalede İsmaili görmek 
hem taraftar seyircilere hem takım
daki oyunculara ümid ve kuvvet ver

mişti. 
Oyuna Ankaragüçlülerin vuruşiy

le başlandı. Oyun çok seri oluyo~. 
Demirçankayahlar çok sıkışık vazı
yette kaldı. Ankaragücü çok üstün 
oynuyordu. 

Demirçankayanın birinci golü 
Çok seri oynanan oyun Demirçan

kaya kalesine karşı tarafa uzun bir 

vuruşla geçti. Baskı altından kurtu
lan Demirçankayalılar topu sürerek 

hiç beklenmedik bir and~ ~e oyu~~n 
15 inci dakikasında Fethının ayagıy
le birinci gollerini yaptılar. 

Oyun süratinden hiç bir şey k~y
bctmedi. Top mütemadiyen Demır
çankayalıların kalesinde oynanıyor. 

Ankaragücü forvetleri fuzuli pas

larla çok mühim fırsatlar kaçırmakta 
devam ediyorlar. 

Demirçankayalıların 
ikinci golü : 

Seri oynanan oyun yavaş yav~ş 

gevşedi. Ali Rızanın sold~ salladıgı 
şütü kaleci İsmail uzun bır vuruşla 

Nwııl oynadılar ? 
Demirçankaya takımı bugün çok 

iyi kurulmuştu. Her şeyden evel ka
lede İsmailin oynatılmasında isabet 
vardı. Gazinin beke getirilerek İbra
himi de en eski yeri olan santrhafa 
almak takıma eski Çankaya ah"!ngi
ni vermişti. 

Kaleci İsmail dün çok güzel oy
nadı en sıkışık zamanlarda bile emni
yetli tutuşlarla muhakkak gollere ma 
ni olclu. Bek hattında Gazi ile Hüse
yin çok iyi anlaşmışlardı. Haf hattı 
çok düzgün oynaması müdafaaya çok 
yardım etti. Hücum hattında Orhan 
ile Fethi çok güzel paslar yaptıiar, 
Fethi fırsatların hiç birisini kaçırma
dı. Takımının galib gelmesinde amil 
oldu. 

Ankaragüçlülerin kalecisi Keferin 
emniyetli tutuşlarla iyi bir kaleci ol
duğunu gösterdi. Yediği gollerin ka
bahatini biraz da zayıf olan müdafa
aya yükletmek lizımgelir. Haf hattın 
da Abdülden başkası yoktu.. Semih 
müdafaa ile forvet arasında irtibat te
min edemedi. Hücum hattı anlaşma
mış ve tecrübesiz oyuncularla dolu 
idi. İlerde çalışan yalnız Rıza idi. 

Muhafızgücü athlarının 
av binişi çok güzel oldu 

Bir haftadır beklenilen av binişi, 
95 atsever sporcu tarafından dün ya
pıldı. Bu meraklı ve ateşli sporcular 
saa! 10 da kafileler halinde gelerek 
e~kı ~?§.~ yeri~de toplandılar. Hepsi
nın yuzunde hır neşe göze çarpıyor
du. 

zerine atlılar hayvanlarını mahmuzla
dılar. Kuvvetli olarak esen rüzgara, 
soğuğa k8rfı her sporcu yüksek bir 
mukavemet gösteriyor, her maniyaya 
göğüs geriyordu. Binit orman çiftli
ği istikametinde yapıldı. Buraya ka
dar dört nal olarak arızalı arazi par
çaları aşıldı. Avın yapılacağı yere va
rıldı. Av bırakılır, bırakılmaz bir yel
paze feklinde dört naldan sonra av 
köpeklerin ağzında bir oyuncak ol
muştu. Burada av binişine nihayet 

Bütün atlılar avlarının peşinde 
koşmak için ufak bir işaret bekliyor
lardı. Nihayet bu yaklaşmıştı. Sami
mi günün hatırası olarak fotoğraflar 
çekildi. Bütün atlılar ortasında Mu
hafızgücü Başkanı İsmail Tekçe ya
pılacak av binişinin ana hatlarını çi
zerek arazinin diğer avlara nazaran 
d~ha arızalı bulunduğunu, birkaç ma
madan aşılacağını ilave ederek iler
d.e il~rl.~yecek (Pikörlerinı) ta;in et
tı. Pıkorler avın yapılacağı sahanın 
yanlarını Meta şeritliyordu. Mecbu
ri inişlerde Bayanlara yardım edile
cek, Baylara yardım edilmiyecekti. 
Bunun üzerine herkeste bir tebessüm 
ve yaşlı sporcularda ayrıca bir heye
can duyuluyordu. Bu izahat 15 daki
ka kadar devam etti. 

Bir ok gibi yerlerinden fırlamak 
isteyen atlılar, en sonunda işareti al
dılar. İlerde yükselen kol i,areti ü-

verilerek kısa bir moladan sonra bi

nişe iştirak edenlerin göğüslerine 
Muhafız gücü Başkanı ve gençleri 
tarafından ufak çam dalları takıldı. 
Bunlar samimi bağların kuvvetlen
mesine birer nişane idi. Hava da gü
zelle9mif nefe artmıştı. Artık şevkli 
bir dört nalla dönülüyordu. Bitim 
yerine yaklaşıldığı zaman yapılan 
serbeıt dört nalda bazı binicilerin 
mecburi iniJleri oldu. Muhafızgücü 
Bafkanı bunu evelcc sezerek kısa bir 
söylevde bulunmuştu. Saat 11.30 da 
Muhafrzgücü ıeref salonuna varıldı. 
Hazırlanan masalarda çaylar içildi 
ve atlılar dağıldılar •• Atlı 

Temiz ve güzel bir oyun 
Oyun hakkında verilecek umum! 

hüküm şudur: 
Oyun temiz ve güzel oynandı. Ga· 

latasaray içlerinde genç elemanlar bu· 
lunan kadrosiyle tahminden daha mu• 
vaffakiyetli bir oyun çıkardı. Ankaralı 
Musa muavin hattının en emin oyuncu
su idi. Adnan - Salim müdafaası, Saci· 
din enerjisi sayesinde, gayretli oyna • 
malarına rağmen verdikleri birkaç fal
sonun mesuliyetinden kurtuldu. Hü
cum hattı zaman zaman biribirinin zıd· 
dı haleti ruhiye ile oynamasa çok daha 
iyi bir netice alınabilirdi. 

Yugoslav takımı nasıldı? 
Yugoslavlar yerden oynayan, kont· 

rol ukuvvetli, müdafaada haşin bir ta· 
kım intibaı bıraktılar. İçlerinde sivrilen 
aslardan ziyade oyunlarının heyeti u
mumi ycsinde görülen beraberlikle na· 
zarı dikkati celbediyorlar. Bugünkü 
netice oyunun tam manasiyle ifadesi • 
dir. 

Şild turnuvaai 
Fenerbahçe stadında şild turnuva • 

sına bugün de deva medildi. 
İlk maçı Anadolu ve Ortaköy ta• 

kımlan oynadılar. 

Anadolu hakim bir oyundan sonra 
maçı 6 - 2 galib bitirdi. • 

Fenerbahçe genç takımı ile Yavuz 
harb gemisinin takımı arasındaki dos
tane karşılaşma da küçük fenerlilerin 
2 - O galibiyeti ile bitti. 

Fener -A. Hisar 
Fenerbahçe - Anadolu Hisar maçı 

da. fenerlilerin lehinde fakat umulma
dık bir netice ile bitti. Anadolu Hisar· 
lılar, sadece üç golle maçı bitirmeğe 
muvaffa koldular. 

Fenerbahçe 2 - O galib bitirdiği bi • 
rinci devrede şu kadro ile oynayordu. 

Hüsamettin - Lebib, Sedad - Reşad, 
Aytan, Esad - Naci, Niyazi, Ali Riza, 
Bülend, Fikret. 

İkinci devrede takım şu şekli al· 
mıştı: 

Hüsamettin - Lebib, Sedad, Aytan, 
Esad· Niyazi, Ali Riza, Bülend, Naci, 
Fikret. 

Bu devrede ancak bir gol çıkarıldı 
ve maç 3 - O bitti. 
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Uzak Şarktaki harpte Sovyellerle İtalya 

arasında hukuki 
bir hadise oldu 

Alman ordu selleri Fransa ile Çin kadınlarının 
büyük fedakArlığı Moskova, 6 (A.A.) -Tass ajans, bil

diriyor: O~renildiğine göre Sovyetler 
birliği hrikümeti İtalyadaki sefirini 
Milan mahkemesi tarafından 20.1 tari
hinde verilen karara itiraz etmeğe me
mur etmiştir. 

gizli temaslar yapıyorlarmış ! 
Sanghaydaki bar dansözleri bile 

çahsıyorlar 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Alman hadiselerinin 
riciye nezareti, Almanyada vuku bu
lan değişiklikleri bUyilk bir aıaka Ue 
takib etmektedir, 

piyaaalarma daha ıerbest bir şekilde 
girebilmek ha)ckını istemekle beraber 
siyasi ıulh ıahasmda da daha çok ada
let ve anlayış istediğini kaydetmiş ve 
Hitler tarafından verilen kararların 
politikada bir değifiklik değil, phıa
lar araıında bir değifiklik huıule ge
tirmiş olduğunu söylemiştir. 

''Kızılhaç,, menfaatine Bu karar mucibince Banko Diroma
nın Milano şubesindeki bütün Sovyet 
mevduatı haciz altına alınmıştır. Bu 
hüki.im Ansaldo i:~::indeki italyan fir
ması tarafından Sovyet ticaret mümes
silliği aleyhinde yapılan takibat için 
b~r garanti teşkil etmek üzere verilmiş
tır. 

Nezaret, bu değişikliklerin Bertin -
Roma mihverini kuvvetlendirmek mak 
sadiyle yapıldığını ve iki milletin bü
tün dünyada takib ettikleri ıiyasi f aa· 
liyetin artması için bir hareket nokta
sı olabileceğini tahmin etmektedir. 

.. 

Sovyet elçisi Sovyet - italyan mua
nedesine ve devletler hukukuna aykrrı 
uJan bu kararın bozulmasını istiyecek 
'le kanuni olmayan bu hareket dolayı
ıuyle Sovyetler birliğinin uğradığı za
rarın mesuliyetini İtalyan hükümetine 
yükletecektir. 

götürmek istiyordu ... Umumi karar
gahtaki zabitler genç kıza bu güzel 
hareketinden dolayı teşekkür ettiler, 
fakat ellerinde kamyon olmadığını, 
cepheye gitmenin de çok teb,likeli bir 
iş olduğunu söylediler. Genç kıza, 
hediyelerini yoksullara, mültecilere 
veya Şanghaydaki hastahanelerde ya
tan yaralı askerlere dağıtmasını tav
siye ettiler. 

dünyadaki akisleri 
Fransada 
Paıis, 6 (A.A.) - Eski deniz bakanı 

B. Pietri, Almanya hadiseleri hak
kında aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 
"- Hadise ve meselelerin lilzumun

dan fazla basitleştirildiği Fransada 
herkes nasyonal sosyalist ruhunun as-
keri ruha olan azferi neticesine var
makta ve buna iliive olarak da Alman
yada askeri ruhun, bir müsalemet te
mayülünü, nasyonal sosyalist ruhunun 
ise harbcu fikri temsil ettiği tasrih e
dilmektedir. Bu bana her iki bakım
dan da basit bir karar görünüyor. Me
selenin biraz daha muğlak olduğunu 
söylersem beni mazur görürsünüz. 

Pol Reyno'nun sözleri 
Sol cenah cumhuriyetçileri ve müs

takil radikaller ittihadı grupundan 
mebus B. Pol Reyno büyük bir memle
keti tı iç politika hadiseleri hakkında 
ihtirazi kayıtlar ileri sürdükten sonra, 
Alnuny~ dış politikası ile ordusunun 
Führer'in ve yahud nasyonal sosyalist 
partisine mensub bir adamın aleyhinde 
birleftiğini kaydederek demiştir ki: 
"- Bundan dolayı, bu nasyonal sos

yalist partisinin dün ümid olunandan 
daha az mühim fakat muhakkak bir za
feridir. 

B. fon Ribbentrop Roma - Berlin 
mihverinin en hararetli bani ve taraf
tarlanndan biri olarak geçinmektedir. 

Bu değişikliklerin ilk tesiri, Ameri· 
ka hUkümetini cenubi Amerika'ya nü
fuz etmeğe çalışan italyan ve almanla
rm bu hareketlerine karşı daha ml\te-
yakkız bulunmağa sevkctmek olacak
tır. 

Führer tarafından alınan kararla~, 
burada iki ~ekilde tefsir edilmektedir. 

Bu değifiklikler ya Şaht ayrıldıktan 
sonra harici, iktısadi veya dini aiyaset 
sahalarında muhtelif tekillerdc tecel
li eden muhalefeti ezmek makısadiyle 
şiddet kulaanılmadan yapılmıt bir tas
fiyeden ibarettir veya birkaç zaman -
danberi almanların bilhassa 1ıpanya 
işlerine gösterdikleri yavaşlıktan nıem 
nun olmayan Muaolini tarafından ya
pılan tazyikin bir neticesidir. 

Alman ordusundaki ikilik 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork Tay

mis gazetesi, Almanya hidiıeleri hak
kında §imdilik bir kanaat beılemesi 
imkanı olmadığı, buhranın sadece al
man idaresindeki ikiliği meydana çı
kardığını yazıyor. 

Nevyork Herald Tribune gazetesi 
diyor ki: 

Elçiye göre bütün dış politika mese
leleri hakkında ancak Führer bir ka
rar alabilecektir. Devletle ordu arasın
da bir anlaşmamazlık olabilirse hükü· 
ınete karşr silahlı bir muhalefet mev
cud değildir. 

Ordu politika ile uğraşmaz. 
Elçinin nutkunu söylediği otelin Ö· 

nilnde nilmaylf yapan naziler ,süratlo 
dağıtılmıtlardır. 

T eruelde şiddetli 
muharebe başladı 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
düşman mevzii işgal etmişlerdir. 

Sierra Palemera, tamamiyle kuşa· 
tılmxı ve çok mikdarda eıir alınmış
tır. 

Cephe yarıldı 
Askeri bülten, Frankist kuvvetle· 

rln Teruel cephesinde düşman cephe· 
sini yarmış olduklarını bildirmekte
dir. Frankist kuvvetler, Dalfaınbra 
bölgeıinde 10 kilometre ilerlemifler· 
dir. 

Hükümetçiler, ağır zayiata uira
mışlardır. Taarruz cephesi 30 kilomet 
redir. 16 kasaba ile dilşmanm 40 ka
dar mevzii i~gal edilmiştir. Harb mal 
zemeai ganimetleri çok mühimdir. 

Estramadur' da <Ui taarruzu · 

.Tahtadan bir tabut ve bir çocuk ceaedi ... 1938 de Çincle 
bir hayal böyle bitiyor. 

1 O ilkteşrin günU şafakla beraber 
madmazel Sung birkaç arkadaşı, ki
raladıkları bilyük bir kamyona bindi
ler ve Putung cephesine doğru yollan 
dılar. Siperlere varmalarına birkaç 
kilometre kalmıştı ki kamyon bir ja
pon tayyaresinin taarruzuna uğradı. 
Mitralyöz kurşunlarının yağmuru al
tında genç kızlar kamyonu bırakıp 
yolun kenarında bulunan bir pirinç 
tarlasının hendeklerine sığındılar. 
Suya ve çamura dalarak, japon tayya
resinin uzaklaşmasını beklediler. Pek 
de hoş geçmiyen birkaç saatlik bir 
intizardan sonra iliklerine kadar ıs
lanmış oldukları ve soğuktan tirtir
titredikleri halde tekrar kamyona bin 
diler ve yollarına devam ettiler. İle
ri karakollara gelince kamyonu bo
şalttılar ve aylardanberi siperlerden 
çıkmamış olan askerlere birkaç bin 
sigara, ilaç, yünlü fanilalar ve çama

Orduya gelince, öyle anlaşılıyor ki, 
ordunun idarecileri kuvvetle merkezi
leŞ,miş ve diktatörlük usulleriyle idare 
edilmekte olan üçüncü Reich içinde az 
çok bir ekonomiye maliktir. Gene öyle 
görünüyor ki bu muhtariyet ihtiyatlı 
bulunmak ve harbin sistemli bir suret

"Bazı görmenler, alman karışıklığın
da, batı medeniyetinin esasen sallanan 
temellerini daha ziyade ıaramaya mü
said yeni bir eksrtremzim görmekte
dirler. Dünya daha sağlam ve daha 
müstakar olsaydı bunun tesirlerinin e
hemiyetsiz olacağı zannedilebilirdi. 
Fakat, bütün cebhelerde hakim olan 
gerginlik sebebile, Mareşal fon Blom
berg hıidiııesinin tarihin seyrini deği9 
tirmesi miimkündür. Böyle bir feyin 
mümkün olacağı bir dünyada yaşamak 
insanı hiddete sevkediyor.,, 

Madrid, 6 (A.A.) - Zalamea mrn
takasında Eıtremadure cephesinde ta· 
arruza geçen Frankiıt kuvvetler, diln 
fiddetli bir mukavemete rağmen Cer· 
ro Miron'u l§gal etmi~lerdir. Şanghay'a geldiğim günün akşa

ıtnr, şehirdeki dansinglerden birine 
gittim. Buralarda bulunan genç krz
lar, 10 sent gibi ucuz bir ücret muka-

haftada bir defa kıztlhaç ıçın dans 
etmeğe karar vermişlerdir... Bu su
retle elde edilen hasılat da, olduğu 
gibi büyük umumi karargaha gönde-

..-taı: v bi ala_y uf t.,.fek daibthk-\L-:1:u'1w, :0.~7 :.4b. oh, _ __...at,.._ e:•s-•p er• 
len vapurların Vangpu sahillerine bo
şalttıkları yalnız adamlarla ağır vals
ler ve kıvrak fokstrotlar yaparlar ... 

• ;.1;.7•·--·""y ... 

* * * tan sonra mağrur ve memnun Şang-
En fakir çinlinin kansından Çinin hay'a döndüler. 

nüfuzlu idarecilerinin zevcelerine ka- Çinin Sovyetlere mütemayil olan 
dar her kadın elinden gelen vasıtala- mıntakalarında, meşhur general Çu -
ra ve bulduğu imkanlara göre, çinli- Teh'in kumandası altında çarpışan 
lerin düşmana karşı gösterdikleri mu çinli kadınların da erkekler kadar yi
kavemete iştirake çalışıyor... Madam ğit ve cesur olduklarını buralara gi
Sun Y.at Sen hicviyeler neşreder, Ma- denler söyliyorlar. Avrupada herkes 
dam Çan • Kay - Şek propaganda ma- çinli kadmlarr nazik, çıtkmldrm mah
kaleleri yazar ve Madam Kung da çin !Qklar sanırlar. Halbuki, Taiping 
kadınlarını yeni istikraza yazılmasr-

Şanghaya eskiden de geldiğim için 
yolu biliyordum. Sakallı ve göbekli 
hint polislerinin her köşesinde nöbet 
bekledikleri Bubbling Well Road'ı 

geçtim. Japonların İdzoumo kruvazö
!'Üniin projektörleri, titrek ışıklarla 
Çin tayyarelerini bulmak için boyu
na gök yüzünü araştmyorlardı. Üze
rinde "hovardalık,, etmeğe gelmiş ve 
muhasaraya aldırış bile etmiyen bü
yük bir kalabalığın kaynaştığı geniş 
caddede kısa bir gezinti yaptıktan 
sonra gözlerime, aradığım kocaman 
binanın cephesini süsliyen renkli ve 
lŞıklı ilanlar ilişti. Kapıya birkaç met 
re kalıncaya kadar yaklaşınca, hayret
ten durakladım: Dansing'in önünde 
kızılhaç üniforması giymiş hastaba
kıcılar dolaşıyordu ... 

Acaba dansingi hastahane mi yap
mışlardı? Bu tahmin, pek de gayri
varid değildi ve üç hemşirenin daha 
.kapıdan çıktığım görmeseydim, her
ihalde uzaklaşıp gidecektim. Bunlar 
da çinli kızlardı ve esasen bunda şa
,rıacak bir şey de yoktu. Yalnız iç
lerinden birinin üstü başı, konfeti do
lu idi... Çinlilerin garib adetleri ol
duğunu biliyordum ama, doğrusu, has 
taların, hatta çinli de olsalar, hemşi
relerin üzerine konfeti atacaklarına 
pek de ihtimal vermedim. Onun için, 
beş hem§İreye yaklaşarak, içeriye gi
rip giremiyeceğimi sordum. 

"- Evet, dediler, iki dolar verir
seniz içeriye girebilirsiniz. Çünkü 
bu akşam Çin yaralıları menfaatine 
dans ediyoruz ... ,, 

harbında ve Bokser'lerin isyanı zama
na davet için radyoda konferanslar 
verirken, binlerce genç çinli kız ve nında muharebe meydanlarında bin
kadın gönüllü hastabakıcı olarak as- lerce çinli kadın ölmüştü. Onun için, 
ked hastahanelere, yahut • ki bu da- işin içyüzünli bilenler, Yangtse vadi
ha kahramanca bir şey _ kolera ve ve- sinde ve Şensi dağlarında toplar gür
ba kurbanlarının inledikleri, can ce- lemeğe başlayınca Çin kadınlarının 
kiştikleri ve öldükleri hastahanelere evlerini, pirinç tarlalarım ve çocuk
kaydoluyorlar.. larını bırakıp silaha, süngüye ve el-

Zengin bir bankerin kızını Kiaşöv bombalarına sarıldıklarını görünce 
Road'daki bir hastahanede bulaşık yı- şaşmadılar. Şimali garbi demhyolu
karken, başka bir zengin kızını da ya- nun nihayet bulduğu göllerin yaki
ralı bir askerin· karnından çıkarılan nındaki bir kaleyi, içindeki askerle
kanlı bez parçalarım yerden toplar , rin yalnız kadınlardan mürekkeb al
ken gördüm t Connaugıht Road'daki duğunu 'bilmeksizin, tam iki ay müd
morga giderek orada oğullarının ve- detle muhasara etmişlerdir!.. 
ya kocalarının parçalanmış cesedleriy Ömürleri boyunca insan gücünün 
le karşılaştıktan sonra kapının önüne 
yığılıp kalan anneleri, zevceleri gör- üstünde işler görerek çelikleşmiş çin 
düm. Mitinglerde, nümayişlerde, kafi- köylü kadınlarının siperlere koştuk
lelerin başına geçip cezbeye gelmiş !arım sanmak da yanlış bir şeydir. 
dervişler gibi ellerindeki çin bayrak- Çini kaplayan büyük nasyonalizm dal 
larını sallayarak sonuna kadar harb gasına kapılan birçok kadınlar da bü
edilmesini istiyen Çin kadınlarını tün ömürlerini villalarının veya muh
gördüm!... teşem konaklarının dört duvarı ara-

Şu acıklı hikayeyi Şanghayda her- sında geçirdikleri halde, siyah bay
kes bilir: Bir çinli kadın, silahiyle rak altında çarpışıp can veren Tai
beraber evine kapanmış, şehrin mahal- ping kadınları gibi çarpxşmağa karar 
lelerini işgal eden düşmanla tek başı-

k vermişlerdir ... na sonuna adar harb etmek istemiş-
ti. Bu işi öğrenen birkaç avrupalr, ha- / Harbın başlangıcında iki genç kı-

le hazırlanması esasında müessir ol- Japonyada 
roalcta idi Berlin rkanı harbixesi, i- l ....:::;:;;:;=:;:-;::-;:::~ 
kınci ır ozgun u te ı esıni goze . .J - ya aıtı 
almamaya karar vermişti. Malfimdur diselerden memnun olan politik mah
ki, B. Hitler Renin askeri işgal altına filler, Almanyanın artık Çine silah 
alınmasını emrettiği zaman, bunu or- göndermiyeceğini, Çin ordusundaki 
duyu idare edenlerin mukavemetine muallim zabitlerini geri çağıracağını, 
rağmen yapmıştı. Mançukuoyu tanıyacağını ümid et-
Şimdi ordunun politikasını şahsın- mekte ve japon dostu olarak tanıdık

da tecessüm ettiren bir adam, general larx fon Ribbentrop'un nüfuzuna iti· 
fon Fritsch, ordudan uzaklaştırılmış- mad etmektedirler. 
tır. Şimdiye kadar devlet içinde bü
yUk bir devlet adamı olan bu ordu şim
di Führerin tam emri altına girmiş bu
lunuyor. 

B. Feyno, Führerin bu kararının ne 
kadar vahim olduğunu göstermiş ve 
alman birliğinin taın bir şekil aldığı şu 
sırada fransız kamoyuna hitap ederek 
şu sözleri söylemiştir: 
"- Müttehid memleketler karşısın

da ayrılıklı bir millet olmak gibi kor
kunç ve aşağı bir vaziyette kalamayız. 

Soğuk kanlılığımızı kaybettirmemesi, 
bizi düşündürmesi Jaznı gelen tehlike
yi bertaraf etmek için bizi ittihat ve 
ittifaka sevkedecek olan şey bu tehli
keyi idrak etmekliğimizdir. Esaslı en
dişemiz, barışın muhafazası olmalıdır. 
Fakat barışı istemek kafi değildir, bu
nun için çalışmak lazımdır ve kaybedi
lecek bir gün bile yoktur. 

Dış I şleri komisyon 
btı§kanının sözleri 

Meclis dış işleri komisyonunun baş
kanı B. Mistler, Almanya hadiseleri 
hakkında bugün öğleden sonra şu be
yanatta bulunmuştur: 

Çin de 
Hankeo, 6 (A.A.) - Röyter bildiri

yor: Almanyadaki değifiklikler, çin
liler arasında büyük bir endi9e hasıl 
etmi~tir. 

Fon Ribbentropun antikomünist pak 
tın bani ve elebaşısı olduğu, halbuki 
fon Ribbentropun hem Çine karşı kar
şı sempatisi mevcud ve hem de anla9-
mazlığın halli teşebbüsünde faal bir 
rol oynamı9 bulunduğu' kaydedilmek
tedir. 

Fon Blomberge gelince ,onun da Çi
ne karşı derin bir sempatisi mevcut i
di. 

Hol bu ki Almanya 
ne diyor? 

Berlin, 6 (A.A.) - Korespondanı 
diplomatik ve Politik gazetesi Alman
yadaki islahatın yabancı memleketler
de uyandırdığı büyük alakadan bahse
derek diyor ki: 

"Devlet makinesinin yeni şekilleri
nin hükümette fili bir surette birlik 
husule getireceğini kimse inkar etmi
yecektir. 

Taragona bombardıman edildi 
Barıelon radyoıu bildiriyor: ou,. 

man tayyareleri, dUn Taragonayı bom 
..._. .___ -1---L :t.: t.:.,:-:- :.:_t..,_-.)_, 

ne ıebeb olmu,lardır. Birkaç" yaralı 
vardır. Maddt haaar mühim değildir. 

Japonlar Pengpu 
bölgesinde kati bir 
ıaf er kazandılar 

Şanghay, 6 (A.A.) - Japon ordusu· 
nun salihiyetli bir memuru tarafından 
bildirilmittir;~ 

Pcng • Pu'nun §imaline ve batısına 
doğru ileri hareketine devam etmiş o
lan japon kıtaları kati bir muvaffaki
yet kazanmıtlardır. Çinliler karmaka
rıŞ:Ik bir halde geri çekilmekte ve cid
di bir mukavemet göstermemektedir
ler. 

Kuomintang kongTesi 
toplanıyor 

Hankeu, 6 (A.A.) - Kuomintangın 
dördüncU milli kongresi 29 martta Vu
çangda toplanacaktır. Vaziyet yeni 
mümessil gösterilmesine müsaid olma
dığından, kongreye evelki 1933 kon
gresinin delegeleri iştirak edecektir. 

Dr. Kung Hongkong'da 
Hongkong, 6 (A.A.) - Başvekil ve 

maliye·nazırı Dr. Kung ile tanınmıı 
banker ve ekonomist Ponen tayyare i
le Hankeudan buraya gelmişlerdir. Bu 
ziyaretin hedefi belli değildir. 

Birkaç dakika sonra, işteki esrar 
perdesi sryrıldı. Yaldızlı birkaç Çin 
ejderhasının elektrikli gözlerinden 
sızan solgun aydınlığın kapladığı sa
lona girince, masalarda ve pistte, hep
si kızılhaç üniforması giymiş yüz ve
ya yüz elli kadar "taxi - gir!,, gör
düm. Bu küçük dansözlerin ince ve 
sinirli sırtlarım, beyaz bezden pele
rinler örtmekte idi. Halbuki bunlar 
alelade zamanlarda, yumuşak ve oy
nak vücudlarını sıkan rengarenk ipek 
liden uzun roblar giyerlerdi ... 

yatlarını tehlikeye koyarak kadınca- zın esrarlı bir şekilde kaybolmaları 

ğızı aramağa başladılar. Genç kadın Nankinde büyük bir heyecan uyan
bu kahramanlığının güzel olmakla be- dırmıştı: Temyiz mahkeme reisinin 
raber tamamen fay:dası:z olacağına bir kıziyle, üniversitenin çok tanınmış 
türlü inanmıyor, tüfeğini sımsıkı göğ 
süne bastırmış, kendisini kurtarma
ğa gelenlerin sözlerini dinlemiyordu 
bile .. Bunun üzerine kadını sığındığı 
yerden zorla çıkarmak lazım geldi. 
Ve kadıncağız mülteciler kampına ge
tirilince nur topu gibi ikiz oğlanlar 
doğurdu! ... 

Yalnız harici görünüşlerini tanıdı
ğnmz bir politik buhran hakkında &a
rih bir hüküm vermek imkanını gör
müyornm. İki eski anlaşmazlığın kö
künden kaldırıldığı anlaşılıyor. N,ıı;i 
partisi hariciye bakanlığı karşısında 
yüzde yüz ve ordu karşısında yüzde 7 5 
kazanmıştır. Şimdilik görülebilecek 
şey budur. Bundan bazılarının Roma -
Berlin mihverinin takviyesi ve İspan
yada alman faaliyetinin canlanması 

şeklinde şimdiden çıkardıklarını zan
nettikleri muhtemel neticelere gelin
ce, bu kabil neticeler mümkündür. Fa
kat Almanyamn politikası zanndildi
ğinden daha karışıktır. Uzun müddet 
İngilterede büyük elçilik yapmış olan 
fon Ribbentropun, batı devletlerine 
derhal arkasını çevirmek ve kuvveti, 
Almanyanın müzahareti olmadan, bii
yük bir şey olmayan bazı partonerleı i 
takib etmek gibi iptidai bir diplomatik 
rol oynayacağını zannetmiyorum. Bu
nun için sakınılmaz felaketlere ina
nanlardan değilim . 

Her devlet ,mukavemet vasıtalarını 

artırmaya ve icab eden tedbirleri al
maya temayül göstermektedir. 

İngiltere, Fransa ordularını, ekono
milerini ve diplomasilerini islah et
mişlerdir. Devlet gizli kabinesinin te
şekkülü, alman politikasının mesul 
şahsiyetlerinin kendi kararlarında her 
türlü yabancı müdafaayı bertaraf et
mek istediklerini isbat etmektedir. Al
da pasifik bir kalkınma dairesinde em
niyetini ziman altına almak istiyor. 
Dünya, alman politikasının hedefleri
ni Führerin mükerrer beyanatlarından 
öğrenmiştir: Bu kararlar değişmez ka
rarlardır. Führer, alman milletine bü
tün sahalarda istiklalini vermek ve Al· 
manyaya dünya karşısındaki mevkiini 
temin etmek istiyor. 

içimizin filmi ahnıyor 
Sinemacılık artık, işi ilerletti. Ingi

liz mütehassıslarından Dr. Russel 
Reynolds' son zamanlarda X şuaı va
sıtasiyle insanın içinin, mide ve bar
saklardaki hareketlerin de filmini al
mağa muvaffak olmuştur. 

Şampanya şişelerinin mantarları 
her zamanki gibi patlayordu. Herkes 
içiyor, dans ediyor, fısıldayarak ko
nuşuyor ve her akşamki gibi, kadın
larla eğlenerek sarhoş oluyordu!. .. 
Yegane fark, dansörlerin kiraladıkla
rı kızlara biletleri için 10 sent yerine 
25 sent vermelerinden ibaretti. 

Her biletin üzerinde de kocaman 
bir kızılhaç vardı. Sonradan öğrendi
gıme göre, Şanghayda bütün taxi 
girl'leri, harbın devamı müddetince 

Çinliler her senenin onuncu ayı
nın onuncu gününde büyük bir bay
ram yaparlar. Bunun yarı milli, yarı 
dini bir mahiyeti vardır. Bu sene bu 
bayram tam Şanghayın muhasarası es
nasına rastlamıştı. Bayramdan birkaç 
gün önce zengin bir ailenin çocuğu 

olan matmazel Song adında bir genç 
kı:z Çin umumi karargahına müracaat 
ederek birkaç kamyon istedi: Kendi· 
siyle birkaç arkadaşının Şanghay cep
hesindeki askerler için hazırladıkla
rı hediyeleri bu kamyonlarla cepheY.,e 

profesörlerinden birinin kızı ortadan 

yok oluvermişlerdi. Anneleri, babala
rı bunların fidye almak istiyen hay
dudlar tarafından kaçırıldığını sana-
rak polise müracaat ettiler. Araştır
malar uzun zaman hiç bir netice ver-
medi ve nihayet iki genç kız Sanşav
da bulundu: İkisi de Çin ordusuna 
gönüllü yazılmışlardı ... 

Bundan birkaç sene önce şark ka
dın modası Avrupada çok taammüm 
etmişti. Bereket versin Uzak Şarkın 
şimdiki modaları da Avrupa terzileri 
üzerinde tesir yapmıyor ... 

.... Yoksa Avrupada da "cakalr., 

bir çelik miğfer, kalın haki yünden 

bir suare elbisesi giymiş ve palaska 

larına da iki el bombası takmış ka
dınlara rastlayacaktık! ... 

Amerikoda 
Vaşington, 6 (A.A.) - Salahiyettar 

bir membadan öğrenildiğine göre, ha-

Silahlı bir muhale/ et yok 
Filadelfiya, 6 (A.A.) - Almanya el

çisi Dieckhoff, Almanyadaki son ha
diseler dolayısiyle bir nutuk söylemiş 
ve hasmane tezahürata maruz kalmxŞ:-
trr. • 

Elçi, nutkunda Almanyanın dünya 

Şu halde bundan sonra insanın sade 
dışını değil, içini de perdelerde sey
redebileceğiz. 

Bu doktor, bundan başka insanların 
yalnız ciğerleri ve derilerindeki me
samat vasıtasiyle değil, barsak ve mi
deleri vasıtasiyle de nefes aldıklarım 
keşfetmiştir. 

Hava, insanın midesine ve barsakla
rına nUfuz ederek oradan kana karış
maktadır. 

Böylelikle vücudumuza giren oksi
jen derhal imtısas edilmekte, mayie 
kalbolmaktadır. 

Bu yeni keşif, doktorlara hastalık· 
!arın tefhiai için yeni kolaylıklar te• 
min edeceğinden dolayı, mühimdir. 
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Fransız hikayesi 
.,_. -.,. 

Don Juah 

Belene Valladon, "Don Juan" ope
rasının temsilinden döndüğü zaman 
heyecan içindeydi. V c bu tesi~ Mo
zart'm musikisinden ileri gelmıyordu. 
lielene Valladon musiki aşıklısı de
ğildi, fakat Don Juan rolünde meşhur 
İtalyan baritonu Antonis Marsolano'
yu il§ı defa olarak dinlemişti. Ve tesir 
ani olmuştu. 

Eve döndükten sonra, genç kadın 
dehşete düştü. Bu kadar heyecanlana
bileceğini asla hatırına getirmezdi. 

Helene Valladon yirmi beş yaşın
daydı. lki senedenberi duldu. Koca
siyle dört sakin saadet yılı tanımıştı. 
ve bu ona kafi gclmemitti. Koca~ı~ın 
Ölümündenberi dulluğunun kendısınc 
verdiği serbestiden iıtifade etmeyi ak
lına bile getirmemiıti. 

Fakat bu bekir kalmak niyetinde 
olduğu fçin değildi: Y~.kxida. Moris 
Marcelin isminde bır muhendısle ev
lenmeyi tasarlıyo~du. B~, i~i :"leden, 
iyi bir mevkie sahıb, sevımlı bır genç
ti. Hemen hergün biribirlerini g~r~
)orlirdı. Kadın erkeğin hoşuna gıdı

~-ordu, lCadm i:lc ctkcfi pek: fena bul
mıyordu. Yavaı yavat evlenmeye doğ
ru yol alıyorlardı. 

Yazan: Edouard Adenis 

kıt kazanmak maksadiyle onun finca
nına çay boşalttı, pastaları uzattı. Son
ra uzun bir sükut hüküm sürdü. 

Bir şeyler söylemek lüzumunu his 
ediyordu. Sesi hakkında büyük metih
lerde bulundu. 

Bariton memnun, 
- Oh, sese gelince, dedi, tuluz'lula

rın sesi, bilirsiniz, pek mefburdur. 
- Nasıl tuluzlu? ben sizi İtalyan 

sanıyordum. 

Adam ona, Tuluz civarında doğmuş 
olduğunu, isminin Antoine Maraolan 
olduğunu, evelce bina sıvacılığı etti
ğini, ve bir gün iskelesi üzerinde pr
kı söylerken bir komisyoncunun sesi
ni beğendiğini ve terbiye ettirdiğini, 
sonra kendisini Amerikada ve Avru
pada gezdirdiğini anlattı. Bu adam is
mini Marsolan yerine Marsolano'ya 
çevirmenin daha fazla tesir yapacağı
nı söylemişti. 

Bu izahattan sonra mektubun mev
zuu üzerine döndü. 

Helene, kızararak dedi ki: 

- ize bütün ..hayranlığımı if adc et
mek istedim. 

- Hepsi bu kadar mı? 
Kadın, sebebin kafi olmadığını gö

rerek ili ve etti: 
Fakat o akşam kendisini bir müd

dettir Pariste bulunan Antonio Mar
~lano'nun temsiline götürmeyi nere
den aklına getinni§ıti? 

Helene kendisini tanıyamıyordu. 

- Hem, evimde vereceğim bir su
varede §:Srkı söylemeyi kabul edip et
miyeceğinizi ve ücretinizin ne oldu
ğunu öğrenmek istiyordum. 

ULUS 
.. 

. 1 
. .. 

Andaç 

NÖBETCl ECZANELER 
Pazar : İstanbul ec.sanesl 
Pazartesi Merkc.ı 
Salı Ankara ,. 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe Hallı: ve Sakarya ,. 
Cwna Ege eczanesi 
Cumarteıi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

-~-

Hergün 
14.45 
115.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
115.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi clinlerinden baıka 
H A L K sinemaımda bercllıı ballı: 
matineleri: 12.15 

Van Zeeland 
raporu ve 

dünya ekonomisi 

Almayadaki değişiklik 
dünyada nasıl karşılandı? 

Film değişme günleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon ınllracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraaı: 2341 -
2342. - Elelı:trlk ve Havapzı Anza Me
murluğu: 18415. - MesaJeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 

L'Echo de Belgrade 
Henry Clerc ytuıyor : 

Günün bütün hadi•eleri hakkında, 
dünya lla~telerinin mütalea ve 
tel•irlerini akHttiren Gfaiıdaki 
ba.ın hülO.aları, Anadolu Ajanaı
nrn bültenlerinden alınmaktadır : 

İngiltere ve Fransa hükümetleri 
tarafından, geçen ilkbaharda B. Van 
Zccland'a havale edilmiş olan rapo- • 
run verilmesi, bütün dünyada - az çok 

kadar şefe sadakatle hizmet ettilerse 
onların h,alefleri de bundan böyle ay
nı tarzda hareket edeceklerdir.,, 

Gazetta del Popolo diyor ki: 
''Başkumandanlık da Hitler elinde 

bulunuşu ordu ve parti arasında daha 
çok sıkı bir irtibat temin edecektir, 
Hükümettc yapılan değişiklikler Al
manyanın milli kuvvetlerinin daha zi
kı bir tarzda temerküzü ve kuvvetle
rinin daha ziyade fazlalaşması demek 
tir.,, 

İ ngilterede 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 115115. -
Samanpazan civan: 2806, 325!>. - Yeni
ıehir, Havuzbaıı Bizim talı:ıi: 2323 -
Havuz başı: Birlik taksi: 2333 - Canları 
caddesi, Ulus taksi: 1291, 

OTOBÜSLERİN t 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah Ak tam 
1 ı lı: 

iyi niyetle, az çok fÜpheyle - büyük 
bir merakla bekleniyordu. Bu anke
tin, hiç olmazsa devletleri, bir "eko
nomik silahsızlanma,, nm muhtemel 
şartları üzerinde düıUndürmek gibi 
bir faydası olacaktır. 

Gazeteler, gun-•• en mühim bir hadi
sesi olarak bu ıabah alman kabinesin
de ve ordusunda yapılan değiıiklikler
le meşgul olmaktadır: 

Taymis .gazetesi, nasyonal sosya
listlerin iktidara geldiklerinden beri 
Almanya idarcıindc yaptıkları ilk 
hakiki değitikliği fİmdi yapmıt ol
duklarını kaydetmekte ve ıunları yaz
maktadırlar: 

ıefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'dcn Ulus M. na 7.15 

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

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

Ulus M. dan Keçlören'e 15.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlilı:'ten Ulus M. na 7.00 

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

Son 
aef er 

23.00 
23.20 

23.30 
23,30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

1937 senesi zarfında yapılan enter
nasyonal temasların umumi heyeti 
gözden geçirilirse, üç senedenberi 
başlamış olan salahın tek başına yü
rümekte olduğu, ve bunun için ted
birler aramaya lüzum olmadığı ileri 
ıürülebilir. 

Fakat, diğer taraftan, harici tica -
ret mizanlarından bir kısmı tetkik e
dilirse biribirlcrindcn çok farklı olan 
Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda. 
Danimarka, İsveç, Norveç, Portekiz, 
İıviçre, İtalya, Japonya gibi devlet
lerin açık verdikleri, Almanya, Yu-

Cebeci'den AL fabl. ra 6.30 
AL fabl dan Cebeci'ye 
Yeniıehir'den Uluı M. na 
S. pazar'ndan Akköprü'ye 6.30 
Alı:lı:öprü'den S. pazan'na 

goslavya, Avusturalya ve cenubi A-
17.15 merika devletlerinin ihracat fazlası
~:~~ na sahih oldukları, Amerika, Sovyet 
P.45 Rusya ve Polonyanın alım ve satım

ları muvazenelendi&i görülür. Yeniıehir, İataıyon ve Balı:anlıldara 
Uluı M. dan Yeniıebir'e 7.00 

her nalı beı sece muntazam seferler 
vardır. Pazar iÜDlerl ilk seferler 
birer saat ıonra baılar, 

A]qamlan Ulua meydanından Yeni. 
ıehir'e vo Ycniochir'dcn Ulua meydanına 
ıidecelı: otobüslerin hareket saatleri, sine
maların dalılıı saatlerine tlbidir. 

POSTA SAATLERi 

Posta saat lP a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlil 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 

Bu ne mana ifade eder? İşçi üc
retlerinin çok ucuz olduğu memleket
ler de dahil olmak Uzere endüstriyel 
memleketlerin, mamul maddeleri için 
mahreçlerden ziyade ham maddelere 
ihtiyaçları olduğunu ve, Almanya is
tisna edilirse, ihracatçıları ithalatla
rından fazla olan devletlerin endüst-
ri ve ziraat ham maddeleri satanlar 
olduğunu ifade eder. Bu şartlar için
de, §u halde, harict ticaretleri lehle
rine fazlalık veren devletlerin hcsab
larr nasıl kapanmaktadır? Bunlar, a
çık veren devletlerin alacaklıları ha-

Haydaıı>Qa7a ı Her sabah 1.20. Her Une mi gelm,ktedirler? Hayır. Çün
akpm 1!>.15 Ye 19.45 kü bu devletlerin borçlan vardır ki 
de (sair, perwembe, cu- bu suretle ödemektedirler veya öde -
marteai Toroe altrat.) melerl icab etmektedir. 

Samawı hattına ı HersGD Sl.35 (Ka71e
ri, Sıvaa, Amaıya bu 
bat üzerindedir). 

Fabt vuiyet nasıl düzelebilir? 

Dünkü kabine dcğiı1ikliği netice
sinde Hitlerin nüfuzu görünüşe göre 
artmıştır. Yapılan değiıikliğin sebe
bi, bir ihtimalle, nazi partisinin radi
kal elemanları ile ordunun ve Bcrlin 
idarelerinin eski ananeleri arasında 
kuvvet muvazencıini teıiı etmek için 
daima tesadüf edilen güçlüklerdir. 

Bu von Blomberg'in cvlenmc&i or
dunun ona kartı caki mcmnuniyetıiz
liğini aon dereceye götilrmü9tür. Or
du onu "koyu bir nazi,, olarak, nazi
lcr de onu "koyu bir asker,. olarak ta
nımaktadırlar. 

Bazı nazi partisinin ihtirasları ta
hakkuk etmemiş olmakla beraber par
tinin ordu üzerindeki kontrolu esaslı 
bir tekilde artmı,tır.,, 

Niyuz Kronikl bapnakalcsindc di
yor ki: 

"Bu itde naziler kazandılar. Von 
Ribbentrop'un tayini ve Almanyada 
nazi tefcvvukunun tarsini dolayısiy
le Avrupada gerginlik artacaktır. Fa
kat bu gerginliğin artmaaı hidiseıi
nin fÜmulü ve devamı ıu meseleye 
bağlıdır: .Mağrur Reichwclt ne ..sama
na kadar bu hakarete katlanacaktır?,, 

Fransada 
Fransız matbuatı, Hitlerin dün aldı

ğı tedbirlerden bahsederek, bu tedbir
lerin büyük bir tarihi chemiycti oldu
ğ~nu ve gerek ıiyalf, gerek askert ve 
iktıaadi sahalarda bütün alman millt 
kuvvetlerinin teksifini tazammun ey
lediğini yazmaktadır. 

Macaristanda 

Budapeşte mahfillerine göre, at
man yüksek kumanda heyetinde ve 
hlikümetinde yapılan değişiklikler 
Almanyanın bütün siyasi ve askeri 
kuvvetlerinin dış siyaset emrinde te
merküz ettirilmesi mahiyetindedir. 
Bütün bu değişiklikler müfritlerin 
mutedillere galebe ettiğini gösterir. 
Von Ribbentrop'un da hariciye neza
retine tayini büyük bir ehemiyeti ha
izdir. Çünkü antikomilnist paktınr 
ortaya atan ve onu tahakkuk ettiren 
bizzat kendisidir. 

Yarı resmi Pester Lloyd diyor .ki: 
Von Ribbentrop'un hariciye neza

retine tayini baflıbaşına bir program 
teşkH eder. Almanyada ırok mühim ha
diselere hazırlanıyor. 

Muhafazakar Pesti Hirlap da şöy
le yazıyor: 

Almanya nasyonal sosyalist parti
sinin bütiln metalibatını harici saha
da ileri süreceğe benziyor. Binaena
leyh A vuıturya meselesinin tekrar 
bahis mevzuu olması beklenebilir. 

Yugoslavyada 

Politika gazctcıi alman hadisele
rinden bahsederek diyor ki: 

Alman hUkümeti ve alman müsel
lah ku\"vetleri \)iıııdlye kaOar mUkcm• 
mel bir tarzda geçinegelmi!lerdir. 
Dün alınan tedbirler biltün salahiyet
leri Hitlerin elinde toplamayı istih
daf eden naayonal aoıyalist prensipi
nin tahakkukundan başka bir şey de
ğildir. 

Adeta bi~den bire bam ba9ka bir ka
dın olduğunu his ediyordu. 

Ertesi günü, Don Juan tem.siline 
tekrar gitti. Ve bu sefer büsbütün ba
fı dönmü' olarak evine döndü. 

- Ücret, üç hinliktir. Ne zaman o
lacak bu suvarc? 

- Henüz günü tesbit edilmedi. Uç 

Diyarbakır battı ı Herıtln 
Zonguldak hattı • 
Kırıklcalqe rayotobOıı • 

9.40 
15.00 
H.05 

Lfberalbıme sadık kalanlar ortada bir 
sömürgeler ve kredi meselesi değil, 
sadece bir mübadele meselesi mevcud 
oldufunu söylemek idctindedirler. 

Fakat ananevi rejimde bu mesele
nin yalnız dıı sahada değil hatta iç 
sah.ada da nasıl halledileceği kolayca 
anlatılamıyor. Çünkü birçok fcrdler 
gibi birçok milletlerin mübadele ede
cek bir şeyleri yoktur. Eskiden ma
mul maddeler satan milletler, timdi 
eski müıterilcrinin rekabetine maruz
durlar, el emeklerini satan fcrdlcr de, 
kendi yerlerini alan makinanın mü
dahalesfyl~ kapı dı,arı edilmektedir-

Pöti Pari.ryen diyor ki ı 
"Bütün aal&hiyetler Hitlerin. elin

de toplanmıı bulunuyor. Son alman 
tedbirler Franaada yüksek kumanda 
heyetinde yapılan nlihata Almanya
nın c~abı mahiyetindedir.,, 

Hariciye nezaretinde yapılan de
ğişiklik de diğer değişikliklerin ta• 
bii bir neticesidir. 

Onun kadar uslu ve akıllı bir kadın 
bu derkeyc düşsün, bu şa~ılacak ve 
hem de korkulacak bir şcydı. 

Bütün gün kendi kendisiyle müca
dele etti, sonra artık dayanamı>:a~ak, 
kokulu bir mektub aldı, Antonıo ya, 
çarşamba günü kendisiyle Ri~~~okan
taaında çay içmeyi kabul cttıgı tak
dirde en hararetli takdirkarlarından 
bir kadını bahtiyar edeceğini yazdı. 
l{endisini taşıyacağı bir büket n_ıenek
feden tanıyabileceğini ilave ettı. .. 

Bu çarıambaya üç gün vardı .. Bu uç 
günü o kadar alı,ık olmadığı bır as~
biyet içinde geçirdi ki Moris scbebı
ni sormaktan kendini alamadı. 

- Doğru, istirahate ihtiyacım var. 
Onun için çartamba günü Nis'e. h~re
kct ediyorum. Ne kadar süreccğını de 
bilmiyorum. 

Nihayet, o kadar beklenen çarşamba 
geldi. Ziblin mantosunun en görüne
cek yerine m,tirdiği menek'e büke
tiyle lokantaya giderken ne kadar he
Y•can}ıydı. Acaba gelecek miydi? kim 
bilir, onun yazdığına bcnzer .. ne ~adar 
ttıcktub alıyordu. Belki de otc~ılerle 
beraber mektubunu kağıd sepetıne ~t
nıııtı. 

Uzun bir nefes aldı, sonra, bir şe_y
le nıcJ.gul olmak için garsonun getır
diği çayı fincana boşattı. 

hafta, nihayet bir aya kadar. 
- Öyleyse imkanı yok. 
Hel~ne bir nefes aldı. 
- On güne kadar Nis'e gidiyorum. 

İngiltcrcdcki turnemden önce orada 
biraz istirahat etmek niyetindeyim. 

Genç kadın, bu aksi tesadüften fe
na halde mütecasir olduğunu ona te
min etti ve bu nahoş mülakatı uzatmak 
niyetinde olmadığı için, kendisini ra
hatsız etmi' olduğu için özür diledi. 
Sonra saatine bakarak dedi ki: 

- Acele bir i'im var, müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Sonra çay parasını ödedi ve ayrıldı· 
tar. 

Evine döndüğü zaman Helene Val-
ladon, kendini bir şezlonga bıraktı. 
Don Juan'ıl eski bir sıvacı, kırk ya
şından fazla ve üstelik ba§ı da çıp-

lakş. kasını mantosunu çıkardı. Tele-
ap ' . 1. ,. 

fona koştu ve Maurıa Marce ın ın nu-
marasını aradı : 

· · M . ' t .. _ Allo, siz misınız~ aurıs. eve 
benim, Hcl~ne. Seyahatımde~ vaz gde.~
. s· . mütecasir olacagınızı u-
tım. ızın r " 
ündüm. Yarın beni görmeye g~ ın. 

ş Hiklyecı 

Kurban bayramı 
Diyanet lıleri Reisliğinden: 

GÜ NDE LiK 

; 
; 

Hicri - 1356 

Zilhicce: 15 
S. D, 

Güneıı: 7 04 

Çapraz 

Rumi- 1353 

İkinci kinun: 25 
S. D. 

Akpm: 17 33 

kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balledilmiı tekli 

~1 ı 3 4 s ' ı 9 

'Ve birden cenub aksanı pek kuvvet
li bir sesle baJını kaldırdı: 

- Menek,elert... Mektublu bay~n 
ıiz siniz, he? i'te, geldim. Antonıo 
Marsolino. 

ıı Şubat 1938 cuma günü Kurban 
Bayramı olduğu ilan olunur. 

Maaanın önünde kırk yaşlarında, or
~dan apğı boylu, oldukça kaba tavır
lı bir adam duruyordu. 

- Af edersiniz, dedi, sizi tanıya-
nıamı,tım. d 

Eh k . peruka bunlar a a-- , ma yaJ, • 
nıı değiştirir. · 

- Hakikaten, hem ıiz bana bıraz ... 
Nası) söyliyeyim, biraz daha uzun 
boylu görünmüştünüz. .. 

1 - Çizmelere kullanılan okçeler ..... 
Karşısına oturdu. 

1nuo:ıı !u~q •ue..{eq ı~zn8 'lf~w~a -

lllak istiyorsunuz. bb" I 
"B • k mak" aman yara ı cru onuf . • va 
Helene, kendine gelebilmek ıçın -

Bayram namazı 
Sa D 

7 22 (321) 750 

iZMIR EnfernlıYOlll' 
fulnll Haıırllıı111 

20 agustos 20 eylul 
1938 3-7041 

Soldan safa ve yukarıdan a~ağıya: 

1- Çiçekten çiçeğe uçar. 
2- Unıur. ı 
3- Torik balığının salamurası 
4- Zahmet - Bir kütüphane. 
5- Gece eğlence yeri - Güzel kokulu 

bir madde. 
6- Boyboa - Bal yapan böcek. 
7- Le' yiyen bir ku,. 
8- Pek kötü. 
9- Karantina ren&i 

ler. Buhrana çare olarak yalnız güm
riik duvarlarının yıkılmasını, serma
ye serbestisi rejimine ve arz ve taleb 
kanununa dönüşü tavsiye edenler iş
te bu noktayı unutmaktadırlar. 

Fakat dilnyada tevzi edici bir e
konomi sistemi kurulmadığı milddet
çc memleketler arasında emtia ve hiz
met mübadelesi olmaksızın bir enter
nasyonal ekonomi sistemi taurlana
bilir mi? Elbette ki hayır 1 Onun için, 
ne olursa olıun bu mübadeleleri tah
rik için, şimdi satın alma kabiliyetin
den mahrum halk yığınlarına istih
lik kudreti v.erecek mühim tedbirler 
tasarlayanlar bulunmaktadır. Fakat 
bu tedbirler ancak her türlü imar ha
reketleri yapacak olan teknisiyenle-
rin göçmelerine ve bu imar hareket-
leri için lüzumlu malzemeyi tedarike 
yarıyacak genit bir finansman siste
mi tesis edildiği zaman tahakkuk ede-

ita iyoda 
Alman hadiselerinden bahseden Po

polo d'İtalia diyor ki; 
"Hitlcr tarafından dün alınan ted

birler alman siyasetinin bütün saha
larda tarsinini istihdaf etmektedir. 
Hitlcr Göring'i mareşal tayin etmek
le iymanlı bir adamın meziyetlerini 
mükifatlandırmıt oluyor. Von Rib -
bentrop'un hariciye nezaretine tayi
ni hiç de hayret edilecek bir hadise 
değildir. Hitlcrin kendiıi için hususi 
bir meclis tetkil etmek istcmif olma
sı da gösterir ki Almanya bundan 
böyle harici aiyaactine daha büyük 
bir chemiyct atfedecektir. 

Stampa diyor ki: 
"Yabancı memleketlerde deveran 

etmekte olan tayialar hilafına olarak 
nasyonal sosyalist rejimi şefinin etra
fında temerküz etmektedir. Şimdi va
zifelerini terkedenler nasıl bugüne 

Eskiden harb ilanından 
kolay şey yoktu 

Son yıllar içinde ''harp" kelimesin
den daha fazla kullanılan söz yoktur. 
Birçok kimseler, harbin bulunmadığı 
yerlerde "harb olacak mı? olmıyacak 
mı?,, diye soruyorlar. Harbın filen ya-
pıldığı yerlerde harb ilinı adeta kalk
mıştır. 

Bu hal, bugün böyle olduğu, harb 
yapılırken ilan edilmediği halde, eski
den gayet ehemiyetsiz, gayet manisız, 
sebeblerlc harb ilan edilirdi. 

Mesela Hindiıtanda bir defa, müs
lümanlar kendi memleketlerindeki 
hayvanlara atılan kur~unlara domuz 
yağı sürüldüğü için isyan çıkarmış
lardı. 

Bir defa da İsveç, Lehistana harb i
lan etmişti. Niçin biliyor musunuz? 
Çünkü iki memleket arasında teati e
dilen mektuplarda Lehistan kıralının 
isminden sonra üç lakab kullanıldığı 
halde İsveç kıralınm adından sonra 
ancak iki likab kullanılmıştı 1 
Osmanlı imparatorluğunun da bir 

defa, Vcnedikteki sefirinin sakaliyle 
alay edildiğinden dolayı V cncdiğe 
harb ilan ettiği rivayet olunur. bilecektir. Büyük garlı devletlerinin, 

bu ınateryelleri mebzulen imal edebil~ 
melcri için kafi mikdarda ham mad
de lerc sahih olmaları llzrmdır, halbu-
ki içlerinden birçoğu, şimdilik, bu 
cbam maddeler mukabilinde hiç bir 
JCY arzcdemiyecek vaziyettedirler, 
aynı zamanda garb devletlerinin is
tihsal kapasitelerinin en mühim kıs
mını siliblanmaya tahıiı etmemeleri 
de icab eder. 

nesini bulması için gerekli metodlar 
üzerinde çok kararsız davranıldı. Fa
kat totaliter devletlerin vaziyetini hiç 
mevzuubahs etmeden, yalnız nazari 
de olsa, liberal kalmı' olan devletle
rin vaziyetini tetkik edersek, çok sa
rih hldiselere phid oluruz: Ameri
kada istihsalin, ham maddeler ve es
ham fiatlarının azalmaaiylc tezahilı 
eden "Ruzvcltizm" in akamcti, silah
lanmanın silratlenmcslne rağmen ln
gilteredc ifsizler mikdarının artma
sı, fransız dıJ ticaretinin açık verme
si, nihayet dış mübadele mekanizma. 
ıı namına geri kalan ne varıa onları 
da bozabilecek olan iktısadl maksadlı 
japon taarruzu. Muazzam Çini japon
lar teçhiz ve diaiplinc ettikleri za
man Avrupa mamullerine açık pazar 
olarak elde ne kalacağı tasavvur edi
liyor mu? 

Bundan altı yüz sene eve], Avrupa
nın yarısının katıştığı bir barba da 
Bolonyada umumi kuyulardan birisi
nin kovası çalındığı için çıkmıştı. 

İngiliz gazetelerine bakılırsa, B. 
Van Zecland'ın bu fikri, eğer doğru 
ise, ananevi hal ı1ekillerinden uzak
Jaımak istcmiycn B. Neville Cham-
berlain tarafından çok cUretkırane, 
çok yeni tclikki edilmiştir. İngiliz 
ba9vckili bununla neyi kaıtetmcktc
dir? Altın ve ham maddeler itibariy-
le fakir olan memleketlere ehemiyet
li krediler açmak niyetinde midir.? 

Son bet altı sene zarfında, garb a
leminin ekonomik ve içtimai muvaze-

On dokuzuncu asırdan uzağa git
miycn bir ananeyi daima ileri süren· 
lerin hatırı kalmasın ama, trajik su
rette yeni olan bir vaziyete ancak bü
yük mikyasta tedbirlerle kartı koy
mak milmlriin olacaktır. 

Rüyadan hakikate 
İnsan, ruyasında bir ziyafette bu

lunsa, kalktığı zaman karnı tok mu
dur? Şüphesiz, hayır! Fakat 65 ya
'mda bir amcrikalınm gördüğü korku 
lu bir ruya zavallının hayatına mal ol
muştur. Bakırız nasıl? 

Kendisini pencereden atıp ağır su
rette yaralandığı için hastahaneye 
kaldırılan bu zavallı adam, son nefe
sinde §:U ifadeyi vermiştir: 

"Gece ruyamda yatak odamın için
de müthiş bir keçinin beni kovaladı
ğını gördüm. O koştu, ben koştum; 
nihayet can korkusu ile kendimi pen
cereden a,ağı atmışım I" 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

2 - Soyunup gıyınme yerleri ca
mekanla ayrılmış olarak mahfuz bir 
şekilde yapılacak ve bu hücreler ha
rareti hiç bir zaman ( + 20) nin altı
na düşmemek üzere lüzumunda ısıtı
lacaktu. Her hücrede soyunanlara ka
fi gelecek mikdarda elbise asmağa 
mahsus vasıtalar ve bir tertometre 
bulunacaktır. 

3 - Kerevitler kolay taşınır, temiz
lenir, ince şilteli olacak ve üzerlerin
de mu:laka sık sık değiştirilen örtü
ler buıundurulacaktır. 

4 - Ahşab olan bütün soyunup gi
yinme yerlerine, merdivenlere ve ko
ridorlara muşamba döşenecektir. Pen
cere perdeleri muşambadan yapılacak 
ve hamamın girilecek yerinde pas pas 
ye temiz ince talaş bulunacaktır. 

S - Yıkanma ve temizlenme yerle
riyle h•liiların zemini hiç bir yerde su 
birikintisi toplanmıyacak veçhile su 
geçme.:: bir madde ile muntazam su
rette dcişeli olacaktır. KuUanılmış su
lar kapalı mecralarla kanalizasyonda 
nihayetlenen iskara!ı ve sifonlu delik
lere akıtılacaktır. 

Dıvarlar, yıkanma yerlerinden bir 
ınetrc, temizlenme yerleriyle helalar
da 2 metre yükseklığe kadar kolayca 
yıkanabilir mermer, ıayans olacaktır. 

6 - Her türlü süprüntüler ve dö
küntüler ağzı kapalı madeni kaplarda 
toplanacaktır. 

7 - Hamamların her tarafının dı
varlar .ı: her sene badana edilecek ve 
hıç bır tarafnda haşarat bulunmıya

caktır. 

8 - Buralarda çalışanların saç, sa
kal ve tırnakları kesılmiş ve temizlen
mış olacak ve hıç biri buıaşıcı ve müş
terıleri iğrendirıci hastalıklarla malul 
olmıyacaı<lardır. Sıhhiye heyetinden 
bu ışte i.iıtihdamına e!verişlı oldukla
rına oaır birer rapor alacaklar ve mu
ayyen müddetlerae sıhhı muayeneden 
gı.::~eceklerdır. 

y _ Hamam takımları ve örtüler 
mutlaka her muşterı ıçın degıştırıle
ccıı; ve kullanılmış olanları yıkanıp 
kuru tulcıuktan sonra ütülenecektır. 
Kırli, yıpranmış, yırtılmış takımlar 
kullanmak yasaktır. 

10 - \.ıldı tanriş edici sabunlar 
kullanmak yasaktır. 

11 - Sıhhiye vekaletinin ruhsatna
mesini haiz olmıyan pudraların müş
teriye verılmesi ve ustura istimali ya
•.ık.Lır. 

12 - Kese, lif, sünger gibi yıkan
maga ve sabunlanmaga mahsus eşya
nın istimalinden cvel muzadı taatı:ün 
bır madde ile temizlenmiş olması şart-

tır. 

ıJ - Beroer dükkanları 

Madde 34 7 - berber dükkanları a
şagıdakı şartlara tabidirler; 

.. - l>ukkanıarın zemini su geçmez 
bır madde ıle dôşeli olacak, anşao o
lanlarınki ise mu~ambalanacaktır. Dı
vorıarı bır metre yukseklige kadar ya 
aynı ~ekılde doşeu veya yagh boya i
le ooyah bulunacaktır. tsu cııikkanla
r .uı soKaga baKan yuzleri camekanlı 
oıacaktır. uerek bu camekan ve gerek 
kapının yan kısımları bir buçuk met
re ırtilaa kadar buzlanmak veya sık 
bir tül ile örtülmek suretiyle ıçerisi
nin dışardan gôrünmemcsi temin edi
lecektir. 

2 - Masaların üzeri mermer ve be
yaz muşamba ile doşenmiş olacaktır. 
Koltuklar kanapeler, her vakit kolay
ca temizlenebilir surette maroken ve-

ya benzerlerinden biriyle dôşeli bu
lunacaktır. 

3 - Dükkanlarda. akar su buluna
caktır. Saç ve sakal kırpıntılariyle 

her türlü süprüntüler altı daima ka
palı madeni bir kapta toplanacaktır. 

4 - Berber dükkanlarında başka bir 
sanat yapmak veya lavanta, kolonya 
ve pudra gibi tuvalete müteallik eşya
dan başka bir şey satmak yasak oldu
ğu gibi başka işlerin görüldüğü dük
kanlarda berberlik yapılması da ya
saktır. 

5 - Berberler çalışırken uzun be
yaz bir gömlek giyecekler ve her sa
lışpıadan sonra ve evv:cl ellerini ga .. 

bunla yıkayacaklardır. 'Gerek sıhhi te
mizliklerine, gerek dükkan içindeki 
her şeyin temizliğine çok dikkat edi
lecektir. 

6 - Havlular ve önlükler gayet te
miz olacak ve bir defa kullanıldıktan 
sonra yıkanıp ütülenmedcn tekrar 
kullanılmıyacaktır. 

7 - Bütün tıraş ve tuvalet malze
mesi ve aletleri daima kapalı tutulan 
kapların içinde bulundurulacak ve 
pudralar her müşteriye ayrı bir pa
muk parçasiyle sürülecek ve bir ker
re kullanılan pamuklar derhal atıla
caktır. 

8 - Tıraş ederken ustura üzerinde 
biriken su ve sabun parçaları hususi 
ince kağıdlarla veya razörlerle temiz
lenecektir. Bu maksadla lastik küvet 
veya buna benzer şeyler kullanmak 
yasaktır. 

9 - Ustura, makas, makina gibi 
şeyler ya hususi kuru hararet fırınla
rında veya otoklavlarda ve yahud % 
4 nisbetindc karboniyeti sodyom mah
lO!ünde kaynatılacak ve tıraştan aon
ra ya alevden geçmek ve yahud % 2 
likrol veya lizol mahlillüne batırıla

rak temizlenecektir. 
10 - Berberler muayene cüzdanı 

bulundurmağa ve muayyen zamanlar
da sıhhi muayeneden geçerek bu cüz
danlara işaret ettirmege mecburdur
lar. 

11 - Traş olurken müşterilerin 
koltuktan başlarını dayadıkları yer 
ner defasında ayrı ve temiz kağıdla 
örtülecektir. 

12 - Berber dükkanlarnda süpür
ge kullanmak yasaktır. Dükkanların 
zeminine gerek umumi temizlik ve ge
rek yere dökülen suları, ıslanmış kıl 
Lt"~ı..._v• yab.u,_~ üaeıc.i.n. lf&f bez aa

rılmış (T) şeklindeki boyalı ağaçtan 
yapılmı!i vasıta ile silinecektir. 

Seyyar berberler 
Madde 348 - Açıkta veya seyyar o

larak berberlik yapmak yasaktır. 

E - Umumi çamatırhaneler 
Madde 349 - Yeniden açılacak u

mumi çamaşırhaneler belediyece veri· 
lecek modele göre yapılacaktır. Halen 
mevcut olanlar aşagıcıa.ki şartlara uya
caklardır. 

ı - Çamaşırhanelerin her tarafının 
zemini ve zeminden 2 metre yüksekli
ğe kadar dıvarları her vakıt yıkanabi
lir şekilde su geçmez made!erden ola
caktır. Bütün sular hiç birikinti yap
madan üzeri kapalı kanallarla iskara
lı ve sifonlu delikli saçlara ve oradan 
da lağıma akıtılacaktır. 

2 - Çamaşırhanelerin her tarafı bol 
gündüz ışığiyle aydınlatılacak ve hu
sule gelen buhar ve saire aspretörle 
mücehhez hava değiştirme tertibatı 
vasıtasiyle derhal izale edilecektir. 

(Sonu var) 

ıaıwı:mt .. I D;l 
•-----·---" i desinin arkasındaki Türe sokak 6 No. 

I 1 apartımanda 3 odalı daire ile bir daire-

D~~~~ı~ ~!!~!ı~:.~, arı _de-bi_r_od_a_1_4_1 _______ _ 

Bir defa için 30 kuruı Dağınık: 
İki defa için SO kuruş 
Uç defa için 70 kuruı 1 
DOrt defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı kiıçük iliinların her defası 
i.çin 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 1 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralanndaki boııluklar müstes· 
na 30 harf itibar cdilmi1tir. Bit küçük ti 
nan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her saur için ay
rıca 10 kuru$ alımr. 

._. ___ ............... ---
Kiralık: 

Kiralık Daire - Yenişehir Sağlık 
sokağı 6 Saim Demir apartımanmm 

2 numaralı dairesi 3 oda, banyo, mut
fak 5 numaraya müracaat. 690 

Kiralık Daireler - Yenişehir sı
hiye karşısındaki Ugur apartmanında 
5 odalı ve modern tertibatı haiz iki da
ire kiralıktır. Her vakit görülebilir. 

Tel: 1851 1-541 

Kiralık daire - Yenişehirde Sıhiye 
Vekaleti karşısında Dikmen caddesi 
üzerinde bir oda bir mutbak bir sofa 
Özbayrak apartımanı No. 2 736 

Kiralık - Yenişehir Se!anik cad -

Daktilo Kurau - 43 üncü devre 1 şu
batta başlıyor. Kurs mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahsil aranmaksı

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

1-469 

Talebe Kurlan - Yalnız talebe için 
almanca, fransızca, ingilizcc kurlar tcg
kil edilmiştir. Yeni hal arkasında Yeni
hamam apartımanı kat 2 Arar Lisan 
okulu Tel: 3714 723 

Memur Kurları - Yalnız memurlar 
için her lisanda kurlar teşkil edilmiıtir. 
Yeni hal arkası Yenihamam apartıma
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

724 
Üniversiteliler kuru - Üniversiteli -

!er için her lisanda kurlar açılmıştır. 
Yeni hal arkası Yenihamam apartıma
nı kat 2 Arar Lisan okulu. Tel 3714 

725 

Satılık: 

Heybeliadada - Çamlık içinde 
kargir, modern konforlu plaja nazır 
bir köşk satılıktır. Müracaat : Anka· 

ULUS 

, 

ra Selanik Cad. Cıngılh Ap. No. 7 
1-022 

Sablık Baihane - Şehre yalan ha
vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe u
cuz fiatla satılacaktır. Meclis Matbaa
sında Mehmet Erçeviğe müracaat. 646 

Satılık Arsalar - Telgaz karşısın

da 550m/2, 550 kuruştan Lakavuz 
mevkiinde 7 500m/2 25 kuruştan aa-
tilacaktır. Tel: 2181 1-542 

Satilık araa - Yenişehir, Bomonti 
caddesi, İlkiz aokakda üs· tarafı açık 
(518) metre murabbaı bir arsa satılık
tır. Tel. 1581 704 

Satılık ve kiralık araa - İsmet Paşa 
Demirköprü yanında iki yüzü asfalt her 
türlü ingaata elverişli 3600 metre arsa 
toptan satılık ve kiralıktır. Emniyet 
Şirketi Bay İsmaile müracaat. Tele-
fon: 1833 739 

Satılık ainema alma makinesi - 16 
milimetrelik Zeiss İkon S 10, 1 :2, 7 sa
rı ekranlı iki ilave objektifi üç filim ala
cak çantası beraber ehven fiyatla Ata -
türk bulvarı Bolu apartımanı altında 
Foto Kemal 7 56 

İş arayanlar: 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca

ya vakıf genç bir mürebbiye vazife arı
yor, talihler Salti ve Franko'da M. Al-
tay. TeL 1855 1-618 

Lisan deraleri - Talebelere ehven 
şerait, kuvvetli metodla İngilizce 
Fransızca der6 verilir. Atatürk Bul
varı Bolu Ap. altında foto Kemale 
müracaat. 1-631 

Diplomalı ve tecrübeli bir bayan 
fransızca ders veriyor. Ulus L. rumu -
zuna müracaat. 1-643 

,.. ... 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük Cari He&aplctr 

lkramil1e planı= 
4 adet 1000 llralık-
8 il 500 il 

16 il 250 il 

76 ,, 100 il 

80 ,, 50 il 

200 il 25 il 

40001ira 
4000 il 

4000 il 

7600 ,, 
4000 ,, 
5000 ,, 

384 il -28600,, 

Kuralar';"~"=~~~·. {'~~~,~~~~:"ı' ~y~"I 
}fil, l birincikanun tarihlerinde 1 
o;ekilecektir. 

.......... 111111111111111 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura· 

/ara dahil edilecektir. Franıız laviçreli Mürebbiye - İn
gilizce, Almanca ve Paris aksaniyle 
Fransızca, aynı zamanda piyano bilen 
iyi Türkçeye de vakıf bir Bayan bir a
ile yanında mürebbiyelik arıyor. U
lusta (S . S.) rumuziyle mektubla mü
racaat. 702 

,----REÇETELERİNİZİ---..;. 

Arar Liaan Okulu - Her meslek için 
her lisanda akşam aaat 1 O a kadar kur
lar açılmıştır. Y enihamam aparbmanı 

kat 2 Tel: 3714 Posta kutu: 277 726 

(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

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

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -- -: SARAY KONSERl : --: Martha Eggerth :: -ltıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
• 
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Gümrük ve inhisarlar B. 

Kayseride bina 
inşaatı 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğündenı 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Kayıeride yaptırılacak başmUdlirlUk 
binası inşaatı kapalı zarf uıuliyle ek· 
ıUtmeye konmu9tur. 

2 - Ke9if bedeli 32801 lira 40 kuruf 
ve muvakkat teminatı 2460.10 liradır. 

3 - Eksiltme, ıo. 2. 928 tarihine 
ra.tlayan per~embe gUnU ıaat 11 de 
Kabataşta levazım ve mUbayaat şube· 
aindcki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Şartname ve projeler 1.64 lira 
bedelle inhisarlar umum müdürlüğü 
inşaat şubesiyle Ankara ve Kayseri 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştiıak etmek isti· 
yenlerin !enni evrak ve vcsaikini inhi· 
Barlar inşaat şubesine ibraz ederek ay· 
rıca ehliyet vesikası almaları lazım· 
dır. 

6 - Mühürlli teklif mektubunu; ka· 
nuni vesaik ile 5 inci maddede ya.ıılı 
ehliyet vesikasını ve % 7.5 güvenme 
parasını ihtiva edecek olan kapalı zarf· 
lar münakasa günü en geç saat 10 na 
kadar yukarıda adı geçen alım komiı· 
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilır.i9 olmalıdır. (464/224) 

1-494 

Memur evi inşaatı 
inhisarlar Umum Müdürlüğün • 

den : 
1 - Küçük Yozgatta prtname ve 

projesi mucibince yaptırılacak • S • 
odalı memur evinin in,aatı yeniden 
\'e pazarlık usuliyle eksiltmeye kon-

DlUftur. 
II _ Keşif bedeli (3730) lira (95) 

kurut ve muvakkat teminatı (280) li

radır. 
III - Eksiltme 17-II-938 tarihi. 

ne rastlayan perşembe günil saat 14 
d• JCabataşta Levazım ve ınü.bayaat 
trsindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

IV - Şartname ve projeler (19) 
kuruş mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesile Ankara 
ba9müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek is. 
teyenlerin fenni evrak ve vesaiki İn· 
hi1arlar inşaat şubesine ibraz ederek 
ayrıca ehliyet vesikası almaları IS.· 
ınmdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık ıçın 
tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda 
1.dı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (601/297) 1-636 

Vakıflar Umum Md. 

Satıhk arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

45222 75 
Teminat mikcıarı 

Lira Kr. 

3391 71 

Metrosu 

3014 85 

Galatada Yenicami mahallesinde 
kUn derununda 4 masura suyu ile 
birlikte depo, dükkan, han, çarşı, ga
raj, ve saire yapmağa elveriıli vakıf 
arsanın tamamı satılmak üzere ve ka
palı zarf usuliyle 2-2-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle arttırmaya 

konulmuştur. 
Şartnamesi her gün Beyoğlu vakıf

lar müdürlüğünde görülebilir. İstek
lilerin yukarda yazılı teminat mek
tubu veya makbuzlariyle 2490 No: lı 
kanunun tarifatı veçhile hazırladık
ları teklif mektublarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz 
tnukabilinde Beyoğlu vakıflar müdür· 
lüğünde miltefekkil ihale komisyonu 
riyasetine vermeleri lazımdır. Poıta 
ile gönderilecek mektupların .keza i
hale saatinden bir saat evvelıne ka· 
dar gelmiş bulunmaları meşruttur. 
Postada vukua gelecek gecikmeler 
kabul edilmez. İhalesi 4·3-938 cuma 
günü saat 15 de Beyoğlu vakıflar n_ıü· 
dürlüğü binasında toplanan komıs • 
Yonda yapılacaktır. . . 

Fazla tafsilat almak istiyenlerın ı-
h.ate gününe kadar her gün ~hlOlat 
kalemine müracaat eylemelerı. 

(346), A 

Bayınd1rhk BakanhOı 

Vekôlet lokantasında 
tadilat 

Nafıa V ekiletinden ı 
ı - Ekıiltmeye konulan lf: Nafıa 

vek!leti lokantuının mutfak kıımında 
yapılacak tadi14t ve ııhht teıiut itidir. 

Keflf bedeli: 4311 lira 13 kuruftur. 
2 - Ekıiltme 16.2.938 çarpmba eU· 

nU uat 15 de Nafia veklleti yapı itlo
ri eksiltme komisyonu odaıında puar
lrkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna 
müteferri evrak 22 kuru§ bedel muka
bilinde yapı i~leri umum mUdUrlU· 
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 323 lira 33 kurufluk muvak
kat teminat vermeleri ve yapı itleri u
mum müdürlüğünden bu iş için alın· 
mıf husuıt vesikayı haiz bulunmaları 
lazımdır. (243) 1-548 

Tayyare kontraplôğı 

ah nacak 
T. H K. Baıkanlıimdan : 
1 - Mevcud numuneye ıare 500 

levha l'S m/m lik Avrupa malı tay· 
yare kontrplağı alent mUnakasa sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1400 lira O· 

lup ilk teminat 105 liradır. 
3 - Numune her gün kurum leva

zım ıubeıinde görülebilir. 
4 - İhalesi 9. 2. 1938 çar,amba gU· 

nU uat 15 de yapılacaktır. 
5 - İft.irak edeceklerin belli gün 

ve saatte vesaik ve teminat akçeleriy· 
le birlikte kurwn binasında bulunma· 
larr. 737 

M. M. bakanlığı 
10 Ton motor yağı eksiltmesi 

M M. Vekileti Sa. Al. Ko.dan ı 
1 - 10 ton Sokoni 1 AA-71 motör 

yağı pazarlıkla eksiltmeye konmuı· 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3700 lira 
olup ilk teminat parası 277 lira 5_0 ku· 
ruıtur. 

3 - İhalesi 8 §Ubat 938 salı gilnU 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
iıtenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve aaatmda M. M. V. aatın alma 
Komisyonunda hazır bulunmaları. 

(178) 1-428 

Tezgih ve kazancı önü 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan ı 

1) Müteahhid nam hesabma ihalesi 
yapılacak olan 7 adet muhtelif tezgah 
ile 3 adet kazancı örsü açık eksiltmeye 

konmuftur. 
2) Tahmin edilen bedeli 6499 lira o-

lup ilk teminat paraıı 487 lira 43 ku-

ruştur. 

3) thaleıi 25 • fUbat • 938 cuma gilnU 

saat 11 dedir. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin ~490 

1 kanunun 2, 3 Uncü maddelerınde 
sayı ı . 'k 'h 1 istenilen belgeleriyle bırlı te ı a e 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma ko
misyonunda ha.zır bulunmaları. 

(52) • 1-178 

Mühendis ve mimar alınacak 
M. M. V. Satın Alman Komisyo

nundan: 
M. M. V. inşaat şubesinde çalış'";'k 

üzere 300 lira ücretli bir yükse~ ~n: 
"h d' . ile 200 lira Ucretlı ıkı 

şaat mu en ısı . . 
mimar alınacaktır. lsteklıle~ın A~ka-
rada M. M. V. inşaat fUbesıne mura· 

caatları. (298) 650 

Vilôyetler 

İnsaat mUnakasası 
Afyon Nafıa Müdürlüiünden : .. 

Tekli {edilen bedel llyık hadde go· 
rülmediğinden dolayı ihale edilemi· 
yen Afyon liıesinde yapı~acak ~'44799,. 
lira 66 kuruş keşif bedellı tadılat ve 
pavyon in§Utı bu kere tartnamedeki 
mUddet keyfiyeti uzatılarak daha mü· 
aaid bir tekilde yeniden xc 17-2·P38 ~-

rihine mUaadlf perıembc gUnü saat 15 
te Afyon nafıa müdürlüğü komiayo
nunda ihale edilmek üzere kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. Ek
ıiltme p.rtnamesi ve buna mUteferri 
diler evrak iki lira yirmi dört kuruı 
bedel mukabilinde Afyon nafıa mü. 
dUrlUlUnden alınabilir. Muvakkat te
minat 3360 liradır. İıteklilerin Nafıa 
Veklletinden 938 aeneıi için alınmrı 
otu• bin liralık mUteahhidlik vesikaaı 
ıöıtermeleri ve teklif mektublarınr 

17-2-938 tarihinde saat 14 e kadar Af· 
yon nafıa müdUrlUğüne ıöndermeleri 
illn olunur. (639/323) 1 - 700 

Kirahk dalyanlar 
lzmir Defterdarlıimdanı 
Iımir körfezinde Uç ıenelik mu

hammen bedeli 20.000 lira olan homa 
dalyanında ve yine üç ıenelik mu
hammen bedeli 1800 lira olan Çakal
voli mahallinde ve yine üç senelik 
muhammen• bedeli 1000 lira Kırdeniz 
voli mahallinde ve yin e üç ıenelik 
muhammen bedeli 1200 lira olan sı
la.zmak voli mahallinde ve yine üç se
nelik muhammen bedeli 900 lira olan 
eski Gediz voli mahallinde bir mart 
938 tarihinden itibaren (üç sene müd
detle) 28 şubat 1941 tarihine kadar 
balık avlamak hakkı su ve kaıa av ver 
gileri umumi talimatnamesinin 28 in-
ci maddesi delaletiyle 2490 No. lı ar. 
tırma ve eksiltme ve ihale lcanununun 
41 inci maddesi mucibince 2-2-938 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle 
17·2-938 tarihine mtisadif perşembe 

günü saat 15 de ayrı ayrı ihaleleri ic
ra edilmek üzere açık artırmaya çıka
rıldığından taliplerin Ankara defter
darlığına müracaatla prtnameyi para 
ııı tedarik edebilecekleri ve her dal
yan veya voli mahallinin muhammen 
bedelinin % 7 1/2 ğu ayrı ayrı niı
bette nakden depozito akçesi yatır· 
mak ve yahut bu nisbette bankaların 
teminat mektuplariyle devletin mu
ayyen tahvil ve bonolarını vermek 
ıartiyle muayyen gün ve saatte def· 
terdarhk odasında müteşekkil komis
yona m\itacaatları illn olunur. 

Su 
(368/350) 755 

tesisatı 
yaptırdacak 

Sivrihisar Belediye Riyasetinden: 
1 - Boru ve sair teferruatı beledi

~ce ihzar edilmiJ olan ve kasabaya 
getirilecek HacıUmUt suyunun boru
larının tefrit ve toplama havuzunun 
intur ve saire yirmi gUn müddetle a
çık ekailtmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli ke9fi "2465" iki bin dört 
yüz altını§ beş lira 25 kuruştur. 

3 - İhale 11 9ubat 938 cuma günU 
saat on bette haddi layik görüldüğü 
takdirde belediye encümenince yapı· 
lacaktır. 

4 - tstiyenler umumi ve husust şart· 
nameleri belediyeden istiyebilirler. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyen· 
ler % 7.5 pey akçeıiyle vakti muay
yende müracaat etmeleri ilin olunıır; 

(306/160) 1-373 

Pavyon yaptı rı lacak 
Diyarbakır Nafıa Müdüı-lüğün -

den : 
İki defa eksiltmeye konulup ilanı 

yapılan 34230 lira 92 kuruşluk D. bakır 
lise pavyonu talibi çıkmadığından 

17.1.938 tarihinden itibaren 17.2.938 

ULUS 

: Demiryolları 

Afyon Döner 
köprUsU 

D. D. Yollan ıabn alma Komisyo
nundan: 

Muhammen bedeli 4825 lira olan Af. 
yon döner köprüsü çukUr iksa malze. 
mesi 4. 3. 1938 cuma günü ıaat 15.30 
da kapalı zarf usulU ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i•teyenlcrin 361.87 
liralık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.SO a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara. 

da malzeme dairesinden, Haydarpa. 
9ada teıellUm ve ıevk 9efliğinden da
ğıtılmaktadır. (286) 1-629 

Ağaç kömürü 
nakliyat bedeli 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan : 
Ağaç kömürü nakil ücretleri, ton 

başına olmak üzere, yeniden tesbit e· 
dilmiştir. Yeni tarife 20.2.938 tarihin· 
den itibaren tatbik edilecektir. Fazla 
tafsila~ için istasyonlara müracaat e-
dilmelidir. (310) 682 

Halk ticaret biletleri 
D. D. Yollan Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonundan : 
15.2.938 tarihinden itibaren; 15 gün· 

lük, bir ve iki aylık halk ticaret bi
letleri sürat trenlerinde munzam üc
ret verilmek prtiyle, meriyet müd
detleri dahilinde devlet demiryolları
nın idaresinde bulunan biHlmum hat
larda ve trenlerde yapılacak seyahat· 
ler için muteber tutulacaktır. 

Avrupa, Erzurum, Samsun - Çar
şamba ve Mudanya - Bursa hatları· 
mı.zdan da halk ticaret bileti satılır. 

(311) 683 

~ - ~ - --
. .. 

Vi~OZA. 
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Antivirüs 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak pannaklarınm arasındaki kaşın
blar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tırat 

yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini ea erken ve en emin bir surette temin eder. 
Şark İspen~iyari lıboratuan i S TAN BU l 757 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlttttmden 

1·2·1938 Tarihinden itibaren a§Bğıdaki fiatlarla kaput bezlerimi
zi satacağımızı aaygr değer milf terilerlmize ilan ederiz. 

Aslanlı bez tip 2 
.. " tip 2 

Şapkalı ,, tip 4 
.. " tip 4 

Geni9lik Top 
1antim Metre 

75 
90 
85 

90 

36 
36 
36 
36 

Top 
fi atı 

725 Kr. 
839 .. 
695 .. 

725 " 

Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan satış 

fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satışlar için % 2 fark 
v.lınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentası yoktur. Bütün müracaatla. 
rın fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı ica-
bındandır. 1-528 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Dördüncü ke§ide 11 Şubat 938 dedir 

BüyUk ikramiye 50.000 liradır 
Bundan batka: 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 i§tirak ediniz ... 

Travers ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonundan: 
~~a~en bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları aşağıda ya

zılı ıkı lıste muhteviyatı kayın traversler 22-2-1938 ıalı günü ıaat 15,30 da 
kapalı zarf usulli ile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Milteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Uizundır. 

Şartnameler 474 Jcuruıa Ankara ve Haydarpaşa, Eskitehlr ve lzmir vez
nelerinde satılmaktadır. 
Eksiltme 
liıtesi Cinsi 

No. 
1 Kayın 

2 
" 

Mikdarı 

Adet 
111.000 
33.000 

Muhammen 
bedeli 

324.120 
94.710 

(338) 

Muvakkat 
teminatı 

16.714,80 lira 
S.985,50 ., 

753 

Dört kalem malzeme 
Devlet Demiryollan U~um Mü~ürlüğü Satın Alma Komisyonundan 
Mecmu muhammen bedelı 46.780 lıra olan müfredat ve mikdarları aşa. 

ğıda yazl.ı dört kalem malzemenin 18. 2. 1938 cuma günü saat 15 den itiba· 
renk sıra ıle ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına· 
ca tır 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine venneleri liı:rmdır. 

Şartnam:.ler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şada tesellum ve ıevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

lsmi 
Kaynamış lngiliz beziri 
Kaynamış ince bezir 
Neft 

Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Kg. Lira Lira 

80.000 
39.920 2994 

En hOJ meyva tuzudur. Inkib 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğede 
mütevellit rahatsızlıkları önler. H 
mı kolaylaştırır. 3-7169 

İngiliz Kanzuk eczaneN 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne butahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 

pertembe gilnü akıamı saat on bire ka- Sikatif 
dar eski şeraitte pazarlığa konulduğu 

(285) 

4.000 
5.000 
7.000 6.860 514.50 

652 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D.S. 667 

ilan olunur. (330) 717 

Satıhk 
Isparta Defterdarlıiından : 
Mevkii Vergi No. Miktarı 

Hükümet C. 50 

Cinıı 

Lira 

3200 

Satış bedeli 
Lira 

hamam 
Hududu 

Sağı İdarei hususiye arsası solu ve 
önü yol arkası idarei hususiye bina
sı ve Süleyman bey zade Hakkı ve 
Tahir evleriyle. 

Bu def'a tahmin edilen bedel 
Lira 

Maa mUıtemi14t ve altı (26675) (16.000) 
masura sulu hamam On altı bin liradır. 

Ispartada hilkUmct civarında vaki bey hamamı namile maruf hudut ve 
evsafı sairesi yukarda yazılı maa müştemilat 6 masura ıu ve 8 kurnayı ha
vi bir hamamı eatın almı§ olan Eğridir Kazasının yeşil ada mahallesinden 
Hacı İamail oğlu birader .zad..esi Hüseyin oğlu Hüseyin Cahidin teraküm 
eden taksit bedelinden borcunu vaktinde tesviye etmemesinden dolayı tah
sili emval kanununa tevfikan mezkur gayrimenkulün şartnamede yazılı şe. 
rait dairesinde bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere 
idare heyetinin 25-1-938 gün ve 28 sayılı kararile ihalesi 15-2-938 sah gü
nü saat 14 de icra edilmek üzere 26-1.938 tarihinden itibaren yirmi bir gün 
müddetle yeniden açık arttırmaya konulmuştur.Jalip olanların % 7,5 nis
betinden teminatı muvakkateleriyle her gün Isparta varidat dairesine ve 
ihale günü de İdare her.etine müracaat etmeleri ilan olunur. (276) 1-576 

Lokomotif ve vagon ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiı yonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazlı 7 grup 
muhtelif cins vagon ve lokomotifler ayrı ayrı veva icabında toptan ihale 
edilmek şartiyle 8. 4. 938 cuma günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile Anka· 
rada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin apğıda gösterilen muvakkat teminatları 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tek· 
liflerini ayni gün saat 14.30 za kadar Komisyon reisliğine vermeleri lfizım
dır. 

Şartnameler 825 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

grup 

I 
II 

III 
IV 
v 

VI 
VII • 

lsml mikdarı 

I E tipinde lokomotif 44 
1 E ve I D 1 tipinde lokomotif 44 
Yolcu vagonları muhtelif tipte 106 
Kapalı yük vagonları 450 
Muhtelif cins yük vagonları 366 
muhtelif tipte otoraylar 12 
Dinamometre vagonu 1 

(240) 

muhammen 
bedeli 

lira 
4.100.000 
4.080.000 
3.100.000 
1.800.000 
1.400.000 
1.100.000 

165.000 

muvakkat 
teminatı 

lira 
136.750 
136.150 
106.750 
67.750 
55.750 
46.750 
9.500 
7n 
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Dişleri nıçın hergün fırçalamak lôzımdır 

Çünkü 

..11111111111 ----- NERYIN 1111111111 L.. ---- Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 
Hiç bakılma
mış dişleri bi
le kısa zaman-
da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia· 
de eder. Gün

-de iki defa 
Radyotin diş 

macunu ile 
fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel· 
liğini as 1 a 

kaybetmez. İş· 
te onun bu a
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki-

ti daima ve yalnız Rad
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor· 
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
:at olunduğundan beri Türkiyede sağ· 
lam ve güzel dişli vatandaşlar artmıt
tır ve artmaktadır. 

Dişlerinizi daima 

ADYOLiN 
Diş macunu ile f ırçalaymız 752 

--- -
~ Sinir ağnları, asabi öksürükler, uykusuzluk, ~ 
- -
~ baı ve yarım baı ağrısı, baı dönmesi, --§ baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen --
§ bütün rahatsızlıkları giderir. 758 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Bat, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlarmızı keser 
lcabmda günde 3 kaıe alınabilir. 
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E : 
§ ( Halkevinde ) § - -- -
§ ŞEHİR TİYATROSU §. - -- -- -: Bu akpm saat 21 deHalk gecesi : - -- -- -

FAR 
san fare zehiri 

ile öldürünüz 

----~~-i KO 1 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa· 

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Şehzadebası sekercisi 

Osman Nuri 

= -- = : Dram 3 Perde : 

~ Yazan: Vedat Nedim Tör E 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 751 

- -E Pencereden pencereye E - -
Bankalar caddesinde Ankaranm biricik en eski şekercisi BAY

RAM MONASEBETlLE hediyelik taze şeker ve envaı şekerlemele
rini saym müşterilerinin emrine hazırladığını tenzilatla satışın de
vam toptan ve perakende sipariş kabul ettiğini saym müşterilerine 

: Komedi 1 Perde : - -- - ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. -- -: Yazan: Mahmut Yesarı : - --
1
: Cumartesi ve pazar gÜnleri saat 15 de talebe matinesi : KARA PALAS ~ 

-§ A 
ilan eder. Tl. 3277 722 

: Gi,e her gün saat 13 den 19 a kadar ve oyun günleri sabah ondan : 

1
: itibaren açıktır. 1--614 = 
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~:==========================::::::;:=================================~ ':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' p Gala Serilerinden: 
9 - 10 - 11 - 12 - Şubat 

Bakırköy bez ve pamuk
lu mensucat fabrikası 

T. A. şirketinden: 
Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle gördüğü

müz fabrikamızın 85 santim enindeki kaput 
bezinin satış fiatını indirdiğimizi sayın 

müşterilerimize bildiririz 

Markası 36 Metrellk 10110 .. 25 To,luk balyası 

Kartal 732 kunJftur. 183 Liradır. 

Satış sartlanmiz: 

Fabrikada teslim, parası pesindir. Birer balyaya 
kadar satıhr. Alivre satıs yapdmaz. 

İstekli kaput tüccarlar1nın Bakırkö
yünde şirketimize müracaatları 

1-235 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -
Duo Berry ~ -

------Her akşam § 

~Ankara Palasta~ 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

. 
DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNC 
P)WU'dan maada her sün has

talarım kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yamnda Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

• 3-6949 

y 
o 
D 

VEN EDİK 
G 

"lıııı..• u·ıts de Ven·ıse ·~ il 

YENi 
Programlarla 

Maaalannızı tutunuz 759 

Uyanıı · Sen·etiftinun 
1891 

Batyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı idare eden 
Yazı lıJeri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Oksürenlere ve 

ıöğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
• 

YENİ SİNEMALAR HALK 

.... 

BU GECE 

Herkesin sabırsızlıkla beklediği se
nenin en muazzam ve son derece 

hissi dramatik filmi 

MÜCRİM 

Baş rolde: dehakar artist : PİERRE 
BLANCHARD 

L Fransızca sözlü 

~ Gündüz seanslarında: NİS ÇİÇEOt 
Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 21 de 

.:! 11111 L. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.,lllllr"' 

BUGÜN BU GECE 

Bakir ormanlarda: geçen büyük aşk 
ve macera filmi 

CENNET PERİSİ 
Türkçe sözlü 

Bat rollerde: Dolores Del Rio -

J oel Mac Crea 

Seanslar: 2,30 - - 4,30 - 6,30 Gece 21 de 

Halk Matinesi 12.15 de 
iKi MESUD KALB 
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Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Baiıkalar caddesi. Telefon: 2619 595 

Şekerlerinizi Anafartalar caddesi şekerci Ali. Uzundan ahnız 665 

--


