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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
1 

rtırma haftasında millete 1 hediye 
.. aşvekil _Celil Bayar 
Un Ekonomi ve Yerli malı haftasını açarken 

söylediği nutukta bize bunu bildirdi 

üç senelik maden planı 
~1lı Planla memleketin iş ·hacmine 14 milyon lira ııave 
,urıuyor.- Beş senelik sanayi planı 90 mllyonluk bir 
Serdır. - BUtün dünyadaki buhrana raQmen para
lllız sağlam kalmış, ekonomimiz inkişaf etmiştir 

trarnvay ile 1 

~Şya nakli 1 
, " bli) tr,.,: . k • k- 1 . 
ıoıc" ..... vay şır ·etı mu ave esın 

nakli i!jin olduğu gibi eşya 
~ ftlahsuı da servisler yapacağı 
le ayrıca maddeler v~rdrr. Bu 
, ~ ı:nıdiyc kadar tatbik olunma
~ "~dan §Chir halkı ı:arar gör

\ ~ forınektedir. 
~ntanıar bu C§ya nakli mesele-

)' da İstanbul belediyesi ile 
§' l e tr;reti arasmda muhab:reler 

Yan ctmiıtlr. Fakat bu muha
Utnumi bir ned.:e çıkmamıı-

>tte ~ö . b " re tramvay ıırketi esas 
~ ' 1cdiyenin teklifini kabul et
~ etY& tahmili için pbrin 

., 
1 
e lltuydn ve hangar teıiıi 

"'et .. . k ~egı no tasını sormaya Jü-
,, belediye de bu nokta 
İstanbul Ticaret odasının 
ı Öğrenmek iıtemiıtir. 

fıtGt l Ticaret odasının bu it hak
lleasını bildirmemesi i§in sü

~. ltlıı··lntlmaıını, nihayet unutul
k' '"1P olmuıtur. 
,l~lediye ile ıirket . arasında 

1~lt işi hakkında başlayan 
~nın bir türlü tatbikat sahası
~ n:'•i sad,.ece böyle bir sebep
·""~ geliyor? Yoksa bundan baş 
~tı ~miller de var mıdır? Da
~ bu işteki mesuliyet İstan-

Ulusal artırma ve ekonomi lıurrwuı 
ba§kanı Milli Müdafaa JI el.ilimiz 

P"erel K-.,. Ôaalp 

i\nkara 12 (Husm•i) - 'Artırma 
ve yerli malı haf tası münasebetile 
mekteplilerin ve hinlerce halkın işti· 
rakile Ulns meydanında büyük bir 
toplantı yapılmıştır. 

Burada vapılan merasime t tik)il 
marşile haflanmı~, \ 'e söz alan gençle
rin J1eyecanh hitabe1erini rniiteakip 
,·erli malı kuUanmak ve para artır· 
mak için nndiçilıni§tir. 

BAŞYEKhlıV NUTKU 
Başvekil Celal Bayar nutkuna töy· 

le haşlamıştır: 
Sayın vatanda~lamn, bayanlar, bay 

Jar: 
Memleketimizde giizel ,. bir anane 

tef"ı;~iis etmi,tir. Uluı:;al ekonomi ve 
artmna kurumu her ı;ene hizi burada 
toplamak &urctile. millete hesap \'er· 

..... Sonu: Scı. 4 Sii1) 

General K. özalpın konferansı 

Yerli mallara ni~in 
yabancı marka 

vuruyorlar? 
E3unun önüne geçmek için herverde 

ısrarla Yerli mall istemeli 
Ankara ( 12 (Hususi) - Ulu • 

sal Ekonomi ve arttırma kurumu 
reisi Milli Müdafaa vekili general 

Kazım Ozalp bu alqam radyoda bir 
konferans vermİ§tİr: 

(lJstyanı birincide) 

Japon ve İngiliz 
Gemileri Çin sularında 

Birbirine ateş açtı 
'(Y a.::ı.n 4 üncüde)" 

Yeni tef rikalarımız 

Kaybolan 
General 

EylQIQn 22 sinde Paırnste gtopa 
gündüz bir General kaçoroHda 

Bu general Beyaz Rusaskeri te§kilUtı reLi general l\fillerdi. 
Generalin kaçırılmasına ait tahkikat dosyalan, hu 

? ) ~dasına veya belediyeye mi 
~ böyle bir servisin açıl
~~ "Y Jirketinin de işine gel
~~ ondan dolayı nu İf sallanb 
\' · !•bii olarak bu noktalan 

\er it bızim elimizde değildir. 
br e bu nokta tetkik olunmaya 
tt tııe\'zudur. Zira bu husustaki 
'l l'nahiyetinin ve hududunun 
"-tic:teıbiti bir takım hukkui ve 

~>cı 04ııtler verebilir. Diğer taraftan 

ı;ün, en esrarengiz hikaye ve romanlardan daha ziyade meraklı 
bir safhaya girmiştir. Sürprizler Ye enteresan nkalarla arka ar• 

kaya sıralanan generalin kayboluşunu Almanyada takip eden Jıir 
muharrir, harikulade bir macera kahiliyeti taşıyan bu kaçmhı 
hadisesini hemen son günlerde neşre haşladı. 

Galafasarayla Beykoz. 
1-1 berabere kaldılar· Almancadan tercllme ettiğimiz bu yazı seki· 

zlncl sayfada bir hftlAsa ile devam ediyor 1 ~e le '.:ihet şudur: 't adar her nasılsa ihmal edil· 
~ ~rnvay veaaiti ile eıya nak
~ ~ iınallığı ilga olunduktan 
• '" a.t daha ehemmiyet peyda et
~:llnc kadar tatbiki ihmal edi

lçi ete maddelerinin bundan 
~~ Ola.un fiili netice vermesi 

'--ı·uı halkının, hem de ıehrin 
1l>ttinin tanzimi ve hayat 

r. lt~ tanzimi bakımından bir 
•tta bu tUrlü eıya nakli 

~ ~ aa~ece lstanbul tarafma 
~~ tr:ogru olamaz. Üsküdar ve 
\' i~· rtıvay hattından da eşya 

\ 14ıı ln istifade etmek mümkün 
llldır, 

ASIM US 

Lik maçlarının tafsilatı 9 uncu sayfadadır 

Dünyanın dört bir 
köşesinde 

Vaptuğım seyahat 
Me~liur Fransız şair ve mu lıarriri an Kokto geçcnlerae dünyn: ı 
baştanbaşa dolaştı ve §İmdiye kadar dünyayı dola§an edip seyyah
lardan ~ok daha alakalı bir malzeme ile memleketine cWndü. 
Büyük bir sanatkar olan Kokto hu seyahatini KURU~da gııyet 
güzel ve aamimi bir tarzda hikaye eclecek. 

~yr1ca gene Gazetemizde tefrika 
edilmek üzere 

, .... K ..... E.._.__N-AN HÜ LÔ Sil ~'te.ngoda 
~-~anan 
~ .. llıaraıar 
4-~;ltıter tam liste 

Beykoz • Galatuaray 1Dll çındaıı l>ir ıöriinüt-•• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~j ~alnız bir kişi de~il bütün bir aile ve 
Kısk nçhk yüzünden bir kasabanın hıkayesını anlatan 

ilde Qnuncu 
1•11/ada 

iki facia Osmanoflar 
1 lalmU edebi romanını KURUN için hazırlıg<M 
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Stoyadinoviç'in Roma seyah 
Miralay Bombayı ayağı ile ite 
ite vagondan aşağıya yuvar
ladı. Patlamayınca ayağı ile 

vu~mağa başladı 

Bütün sulh 
dostları tarafın
dan memnuni
yetle karşllan

mıştır Bu adam delimi idi? 
Halbuki kaçmağa değil, kmuldamağa 

Dile imkan yoktu. Zira birkaç ı;aniye 

sonra yere düşecek olan bomba, pat -
layacak olursa dört kilometre mesafe 
dahilinde olan her şey bir varmış, bir 
yokmuş olacaktı. Hakikaten miralay 
Osman ayağı ile ite ite bombayı vagon
dan aşağıya yuvarladı. Fakat yere dü
şen bomba ateş almadı. Öyle korkuldu 
ğu gili patlayarak etrafında kıyamet 

koparmadı. O vakit miralay Osman yine 
ayağı ile bombanın baş tarafına vur -
maya başladı. O, mutlaka bombayı pat
latmak isteyordu. Acaba bu adam deli 
mi idi?. 

Herkes böyle korku ve heyecan ge
çirirken n.=hayet bomba patladı: 

- Pafl .. Paf! .... 
Diye bombanın ağız tarafından bir 

hava tazyiki boşandı. 
İşte bomba denilen, Yıldız sarayını 

titreten, bütün Köprülü ahalisini telaş 
ve heyecana düşüren bu garip ncısnerıfo 
patlaması bundan ibaret idL Bomba 
patlayacak; diye korkularından Köp
rülü istasyonunda yerlere yatan kalaba
lık gerçekten gUlilnç bir vaziyete düş
müş bulunuyorau. 

O halde bu bomba denilen şeyin ma· 
hiyet: ne idi?. 

Bundan sonra Tophanci amire tcrrll
be ve muayene komisyonu azasından 
oları miralay Osman izahat verdi: 

- Evet, bu şeyin adı bombadır. Fa
kat bu raporda denildiğr. gibi tehlikeli 
bir bomba değildir. Bunun içinde sade
\:e acit karbonik denilen bir gaz vardır 
ki gazoz ,=.ınaıatında kullanılır. İşte bom 
banın ağzı açılınca içindeki acit karbo
nik gazı da ~ıktı, gly:b Bomba bomboı 
bir tüpten başka bir şey.Jcalmadı.,, 

Ancak bu neticeye vardıktan sonra 
dır ki Köprülüde olan bomba hadisesi
nin esası da anlaşıldı: Meğer İstanbul
dan Köprülüye bu bombayı gönderen
ler gazoz fabrikatörü bir tel -
graf çekmişler. ~u telgrafı •• adresinize 
b:r bomba gönderiln\.ştir.,, şeklinde 

yazmışlar. Abdülhamidin etrafında top- . 
lanarak ve hergiln bir suikast tehlikesi 
keşfederek kazançlarını temin eden jur
nalciler İstanbuldan Köprülüye böyle 
bir telgraf çekildiğini haber alınca der
hal bundan istifade etmek çaı:.esini dü
şünmüşler. İşi Yıldlza aksettirmişler. 

Abo:ilhamidin evhamını galeyana getir
m:şlcr. Bundan sonra da bomba işinin 
alevlenmesine sebep olmuşlar. 

Fakat bomba işi bir kere böyle alev
lendikten sonra yapılan takrıbat ve tet
kik3tın bir 'dağın bir fare doğurması 

kabilinden garip bir netice vermesi 
doğru olamazdı. Abdülhamit Tophant/. 
amire tecrübe ve muayene komisyonu a
zasından miralay Osmanın ehemmiyet 
göstermesine kızdı. Eğer o da miralay 
Osmanın Köprülü kaymakamına: · 

- Siz yüksek makamlar ile alay mı 
ediyorsunuz? .. ,, 

Dediği gibi kendisine jurnal veren
leri tekdir etmiş, ehemmiyetsiz bir me
seleyi büyütmüş, hatta hiç yoktan bir 
tehlike varmış gibi göstermiş olmaların
dan dolayı şunu, bunu haşlamı' olsaydı 
sadık kullarının cesareti kırılırdı. Bel
ki bir defa kendisine sadakat göstermek 
için jurnal vermekten çekinirlerdi. 

Bomba hadisesinin neticesi karşısın
.da Abd:ilhamit tıpkı böyle düşünüyor
du. Onun için tahkikatın sonunda jur
nalin esassız olduğu anlaşılmakla be • 
raber yine onu verenleri taltif etti. thsan 
lar gönderdi. Bununla da kalmadı, Edir 
ne istihkam binbaşısı N .... nin Acit kar
bonik tüppnc bomba diye rapor vermiş 
olmasını "teyakkuz ve intibah., tscri 
saydr. Binbaşı böyle bir rapor vermek
le kendisine hizmet etmişti. İşin bir kat 
daha tetkik ve tahkik edilmesine sebep 
olmuştu. İstihkam binbaşısının da tal
tif siz bırakılması doğru olamazdı. Onun 
için de .derhal bir irade çıkardı. Edir -
ne val;si ve ikinci ordu müşirine tebliğ 
edilen bu irade ile acit karbonik tüpüne 
ter.likeli bomba diye iddiada bulunan 
binbaşı bir dere'.;e terfi ettirilerek kcn -

Yugoslavyanın harici siyaseti bü 
disinc kaymakam rütbesi verildi. , tün komşu devletlerle iyi ge9nmek 

Tahkikatı yanlış yollara götüren is- esasına istinat eder. Geçen ,,martta 
tihk~m binbaşısı böyle taltif edildikten ltalya ile aralarında aktedilmiş olan 
sonra acaba hakikatı olduğu gibi gös- anlaşma bu siyasetin neticesiydi. 
teren Tophaneiamire tecrübe ve mu- Yugoslavyanın komşuları ile iyi 
ayene azasından miralay Osmarıa ne geçinmesi demek Balkan Antantı • 
yapmak lazımgelirdi? Abdülhamit bu- nm Tuna üzerinde kuvvetli bir un-

t da düşünc!li. Fakat miralay Osmanın suru olan bu devletin bir kat daha 
hareketir.i hiç bir ı;urctle taltife ltyık kuvvetlenmesi demektir. Onun i . 
bulmadt. O sadece gördüğünü söyle- çin Balkan Antantına dahil olan 
mişti. Abdülhamidc sadakat hissi ile diğer memleketler gibi Türkiye de 
gayret ettiğine dair bir harekette bu- bu anlaşmadan dolayı ciddi bir 
lunmamıştı. Miralay Osman rütb~sinin · d 

memnunıyet uymuştur. Netekim 
kaymakamlığa indirilmcdiğine 1:.ikret- ismet lnönünün Belgrad seyahati 
meli idi. 

bu ltalyan Yugoslavya anlaşma • 
Fakat bu işin böyle birkaç ki§iyi smdan sonra vuku bulmuştur. 

taltif şeklinde kapanmış olması da yine Bu defa Stoyadinoviçin Roma ya 
kafi değildi. Daha ba2ka tedbirler de gitmiş olması da ayni yolda devam 
alınmalı idi. Öyle tedbirl~r ki Abdülha- ettiğini gösterir ki Balkanlard!\ sul-
mit idaresinin dehşetini etrafa anlatmalı hun ve emniyetin bu suretle inkişaf 
idi. Yıldız sarayına karıı bir ~uç i§le- etmiı olmasından dolayı bütün sulh 
mck şöyle dursun, bir suç işlenmesi dostlarının memnuniyetle karııla • 
şüphesini - velcvki habersiz, vclevki malan tabiidir. 
bilmiycrck ve iıstemiyerek - hatıra gc- d 

llave e elim ki Yugoslavya ltal • tirmcnin de en büyük bir su_ç olduğu ... 
• anlaşılmalı idi. ya ile yaptıgı anl8§ma çerçevesini 

genişletmek emelindedir. Onun i • 
Abdülhamit Köprülüde bir gazoz çin Macarlarla da münasebatını nor 

fabrikası ku-arak oraya bom':>a adı al- mal vaziyete koynıağa çalışmakta _ 
tında bir takım kimyevi maddeler götü- dır. Yugoslavyanm ltalya ile tesis 
r~rı adamın, rum tab'asmdan elan S.... l 

ettiği dost uk ve iyi komşuluk mü-
nin de yerinde bakası '-:aiz olmadığını nasebetleri nasıl eski dostlukların -
düşüncl:.i. Bugiin zararsız bomba götü- dan hiç birinin zararına değilse bun 
ren bir adamırı yann tehlikeli bombalar M 

dan sonra acarlarla anlaşmış ol -ile oynaması ihtimali çok kuvvetti idi. 
ması da yine Küçük Antant ve Bal Onun için çıkardığı bir irade ile bu Ru-

mun Köprülüden alınarak (Niğde) nin kan AntaıTtı zümreleri içindeki mev 
(Pertek) nahiyesine ncfyedilmcsini cm- kiini değiştirmemiş, Jngiltcre ve 
retti! Ve aradan yirmi dört saat geç- Fransa gibi büyük devletlere karşı 

dostluk siyasetinde bir değişiklik meden bu iradci ıcniye hükmü de yeri~ 
ne getirildi! ~ · y•pmamıttu. · 

fşte Abdülhamidin on ~evirlcrlnde .. Hakikat halde Avrupayı iki mu
Köprül:.ide olan bomba hadisesi bu su- halif cepheye ayıran siyaset ihtilaf. 
retle bitmiştir. Bu sütunlarda hikaye ları hergün biraz daha kuvvetleni • 
ettiğimiz vak'anın hiç bir tarafında en yor. Bu defa ltalyanm Milletler Ce-
küçük bir mübalağa yoktur. Yazılan_ miyetinden çekilerek Alman - Ja
mız olmuş bir vak'anın canlı bir ifadesi- pon birliği ile tamamen birlC§eceği 
dir. Hik::.yenin bazı tarafların.da şahıs diğer taraftan bu vaziyetin lngilte-
isim!erini tasrih etmiycrck nokblarla, reyle ltalya arasında başlayan Akde 
yahut harflerle gösterilmiş olmasının niz anlaşması hareketini de yeniden 
sebebine .gelince, bu, sadece o ~ıs- durduracağı anlaşılıyor. Nihayet Ja 
larm henüz hayatta bulunmakta olma- ponyanın orduları ile Nankine gir • 
smdandır. Henüz hayatta olan şahısla- mesi, Almanyanm müstemleke ta· 
rı bu vesile ile teşhir etmek istemedi- leplerini ısrarla ileriye sürmesi de 
ğimiz, yahut geçmiş idarelere aid bir devletler arasındaki ihtilaf cephesi-
ibrct levhasını olduğu gibi göstermeğe nin nasıl genişlemekte olduğunu 
çalıştığımız için bu tarzda hareketi da- gösteriyor. 
ha muvafık bulduk. Hülasa bu gibi ahval ve şerait i-

Giintedn ~nelen : 

Mühendis Mektebin
deki yasak 

Yüksek mühendiı mektebi mü dürü eski müderriılerden bay Sa
lim T unakan için yapılan tö renin lotoğralını almak iıtiyen bir 
gazeteciye, bu mektebe ne ga %eteci ve ne de gazete giremez 
demi§ .• 
T edriı hayatında güzel bir ha trra bırakmıı ·olan bir müderriı 
hakkındaki takdirkarlık hare ketini memleket elkarıumumiyeıi
ne bir fotoğrafla iyi bir numu ne olarak göıtermek iıtiyen gazete
ci de vazileıini yapmadan dönüp gitmiı .. 
Fikrimizce bir yükıek kültür müeııeıeıinin b~ında olan bir za
tın ağzından böyle bir söz çık maıı dikkate değer bir hadiıedir. 
Kültür işleri ile alakadar olan lar bilirler ki 936 ıeneıinde neır
edilen ilk okul programında ilk tahril devresindeki çocuklara 
okuyup yazma öğretilmesi ka li olamayacağı, bu çocukları gaze
te ve mecmua ve kitap okumaya da alııtırmak lazım geleceği çok 
açık bir larzda yazılmıştır. 
Yüksek mühendis mektebi müdürünün aözü ile Kültür Bakanlığı
nın tavsiyeıi arasındaki tenaku~:: §Cl§mamak kabil olmuyor. 
Kültür Bakanlığının hatta ilk mektep çocukları için bile faydalı 
bulduğu gazeteleri acaba yüksek mühendis mektebi müdürü na
~ıl bir mülahaza ile yasak edivor! Hele eski bir müderrisin iyi 
lıahrcmnı anmak için arkadCl§larının gösterdiği kadirşinaslığı 
memlekete duyurmamakla veya göstermemekte naııl bir menla
C!t görüyor. 
Türk gazeteleri yüksek mühendis mektebi gibi bir müeıseıede bu 
tarzda bir muamele gördü!?ten conra memleketimizin 18 milyon, 
nüfusu t>l:naıına, rağmPn gazete ve mecmualarımızın 4-5 mil-1 
yonluk Bulgaristan kadar yayımı olmamasına niçin hayreti' 
etmeli! llASAN KUMÇAl'l 

çinde sadece kendi memleketleri • 
nin sulhunu korumak makSa.dı ile 
hareket etmekte olan devletler için 
iki muhalif cephe arasında dostluk 
münasebetlerini muhafaza etmesi 
büyük bir maharet eseridir. Yugoıı· 

Çı1ı\'G KAY ŞEK GA.UBETTA'l'A 
BENZEDi... 

Çinin merkezi Nankinde Ja .. 
ponların eline düştü. Son zamana 
kadar orada bulunan ve daima 
mukavemet edeceğini söyleyen 
merkezi Çin hükfuneti reis ve bat 
kumandan Çang Kay Şek, tehli
keyi görünce, karısı ile beraber, 

Bir İngiliz f azetesi bunu Gam- Konyada Cirld O 
bir tayyareye bindi ve kaçtı.. 

1 bettanın balonla Paristen kaçııı- rağbette 
na benzetiyor: Konya {Hususi) - A 

"Aynı ıekilde Gambet\a da kah lübünün tertip ettiği cirit 
ramanco. • fakat beyhude yere, na halk tarafından pek b" 
Luar ara.ıisinin cenup kısmını mü· alaka göstermektedir. 
dafaaya çalışmıştı. Çin generali Her pazer yapılmakta ~ 
de mücadeleye devam etmek iıte- lara kazalanmızdan da jJ 

di. Fakat netice aynı oldu.,, ler vardır. 
Dün §ehrimize Kadın 

D0ı\'l'ANI\' ı'\'ÜFUSU GiTTiKÇE raklılarmdan dört kişilik • 

'ARTIYOR gelmit ve Konya ciritç~l.:-~l& 
Dünyada ne kadar insan oldu· müsabaka yapmak teklıtıJll""'.' 

ğu ilk defa olarak 1650 senelerin- muılardır. • 
de hesap edilmittir. O zaman bü- Kadmhanlılann teklifld' 
tün dünyada 445 milyon insan ol- nuniyetle kabul cdilmşitİt~ 
duğu tahmin edilmişti. zar Kadmhandan gel:C~~ 

Yüz sene sonra, 1750 de, yer- pılacak müsabakaya ıştı 
yüzünün nüfusu 500 milyona çık- tir. ~ 
mıştı. 1850 de de bu sayı iki mis· Dörtyolda ga%•-• ...., 
line çıktı: Dünyanın nüfusu bir Dörtyol {Hususi) - ~ 
milyar sayıldı. hir dışında bir gazhane ...:'d 

O zamandanberi daha yüz sene ve bu yapıdan senede bef1.....

geçmiş bulunuyor. Falca'ı:, dünya- min etmekte bulunmuşt~ 
nın nüfusu o zamankinin iki mis- Asıl depo Iskenderun 
linden çok daha fazla olmuştur. raya nakledildiği takdi~~e 

Bugün alimlerden Pearl yeryü- lun istifadeleri çok büyuk 
zünde yasayanların sayısını 2 mil 
yar 9Ş milyon olarak tesbit edi- Çatladı kapıda bit 
yor ve bu rakamın yetmiı seneye Kadri oğlu Nazif isrnindl 
kadar iki misline daha çıkacağını fazla sarhoş olmuş, Çatl~d. 
söylüyor. ıgcsi Hilmiycnin Hisardıbı 

BiR ÇIN ŞAiRiNE GÖRE iNSAN· giderek bir müddet oturınııt;,~ 
l "RI:" DEL il/~/ va almak üzere rıkmıştır• 
.,l/.t ,, J J .J b :s -

üzerinde dolaşırken müv~:__. 
Bir İngiliz gazetesi, sekiz sene bctmi§, on metre yüksektuı:--· 

evvel hi ... Çin şairinin söylediği IÖ· b · ı "l .. tür eynı pat amı§, o m.ış · ~ 
zil ha'arlatıyor. BİR OTOMOBİL ÇAR.ı:-

c;nli şair demiş ki: Şoför Azizin idaresindeki 
"Şu inıar.lar ne delil Meyve ralr otomobil yine ~oför .tb 

koparmak için ağaçlara tırmanı- resindeki 2820 numaralı ot 
yorlar: Halbuki, bekleıeler mey- ğlu btiklal caddesinde çar 
ve kendi kendine dü§er. Şoförler yakalanarak talık 
"Kadınların PC{inden ko§ar du- nulmuştur. 

rurlar. Bekleaeler kadınlar onlara ---------
ko§ar. 

"Fakat en büyük delilikleri ıu: 
Harp edip birbirlerini öldürüyor· 
lar: Bekleseler ömürleri bitip öle
cekler.,, 

GENERAT.1 ıVDENDORF'T.1A 
MARE$Al.1 lllNDENBllRG 

Büyük Alman kumandanların
dan general Ludendorf ağır hasta 
bulunuyor. 

72 yaşında bulunan generale, 
bundan iki sene evvel, yetmiıinci 
doğum yıldönümü münasebetile 
f eld mareşal rütbesi verilmek 
istenmiıti. Alman erkinıha.rbiye 
reisi general Blombergin bu ar
zunu öğrenen Ludendorf, gururlu 
davranmıt ve: 

- Bana feld mareıal rüt1>eai 

ZAFER KAZANAN 

DANLARIN Y AR~I ~ 
lngiltere hükumetı 0 d, g,. 

nı gençleştirmek maksB dıJ 
liz erkamharbiycsi arasın 
zil ve tayinler yapnııŞ~'rı 

Bu münasebetle }pgı ~~:_, 
ri bir istatistik neşretrJle~r:'.'J 
rihte zaferler kazanmış . ~ 
dar kumandanın isinılerı. 
ile kazanılan zaferin taJ? 
cesi hakkında bu istatistı 
verilmektedir. Bu k1l 
yüzde kırk yedisi, zaft!fll 
4 5 ile 15 O yaş arasında ~~ 
de dördü 60 yaştan ~. ·· 
giliz generali F uler, b~ 
danlar büyük zaferler : 
için kırk ya§ında olJtlB 
dır~ demektedir,. 
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ll'/ıgazlerden nasıl korunacağız 1 ~---------------.-----....-----....-. 

ehirli gazleri at~ $EHiR HABERLERi 
il • Okullarda. ıTramvay araba-ma usu erı tutum haftası . larında 

Kültürde yeni 
yapılan 
tayinler ~d .. 

Yazan: Necaettin Atasagun 
tk U§rnanm taarruzundan 

'Inüdafaayı veya taaar -
' et~ck için kullanıldığı 
~d J1a sıs elde etmeğe yara
bt,Ruc ere kanştmlan bazı gaz-
iÇİn ek hassalanndan istifade 

;~~ ullanılır. 
. De ~den muhtelif maddeler 
. D~~r, çelik cmföyp cmföp 
~ ec ır, çinko, bakır ve klor 

rrı~~~ti.~ cisimler, fosfor ch
gctj ~~u gibi maddelerle sis 

~İl} ha tılır. Yazılan bu maka -
eıldu ~a harplerinde değerli bir 
}'b &.unu göstermektedir, bi

~t ~e kar§ı da hükumet 
V ~. bulunmak zarure -

~klonda böyle kısacık m Ü 
· C:Yan ettikten sonra zehir 

~. atılı§ tarzlarmı da bilmek 

' !~ta Pu" k·· 1" l. ;~ s urme usu u ge ır. 
j~ İtı'ba • tndaki genişlik ve de -

tıyle yayılması daha faz-

·~ 'kullanılırken rüzgarın hı 
h~cf 2,5 - 3 metreyi geçme -

c doğru devamlı esmeli • 
~~ .. 
!~c rurauz havalarda terci
c do" ullanmalıdır. Rüzgarm 
eıııı.:ru olan istikametine. de
a~ 01ınadığma değer veril -
~do tesir yapar. Yani atılan 
L~ llcr ve atan tarafta tahri
\ ~·Şu halde püskürme usu -

1 
atarken rüzgarm hrzmı. 

ka!etkik etmeli. gece veya 
tıla§ı atmalıdır. 
ta.qhı.~ehirli gaz atılmama -
19 15 ut ve imzalarını boz -

\. de klor gazi kullan -
k·: 
~~~c usulü ile kullanılan bu 
~ an cephesindeki nüfu -

~t. ~etre kadar tahmin edil-
• ı/a~k u püskürme usulünde, 

~lil:, klor gazinin mayi ha
~ ~ §işelere doldurularak 
~lı. t :Yere yerlqtirilmesi ica
do~e.r~eştirmede ~ mah
~ du bıiır, bulunduğu yer keş 
~tıı.~ ~ll'ıan to~usunun. ate -
~ıec f alır. Bu suretle ıs teni -
~ q e de edilemez. Bunun i -
}'~ianlarda bu İ}İn IAyikı 

ltı-, kı abiJmesi hususunda şi
\oil&ı aznyon. tank gibi müte
~rıu~lardan istifade edilme -
'\ı ektedir. 

t~ "as1tasiyle atılan gazler, 
~~ '~k~ünde olduğu gibi rüz 

fj:.~lldi'"·unet ve devamına bağ 
",~lir Ri zaman istenilen ye -
i ~uİ Elverir .k~ bu ab~ !op -
tı~ 8• Ve kavaıdıne zehırlı gaz 

ıateınine uygun bulun -

~ ile ~- k .k. • b. ·ıılu "'<l.G atma ta ı ı ış ır-

~~tı}dı ~· S~z mahfazası ile be -
;ıf~ ıçın hem gazden hem 
~l~d rıın Yapacağı tahribat -· 
tııılı.~ edilir. Yalnız mermiler 
~~ c~ Sazin bozulmama -
~~% ~&;arnaması için doldu -
t k al~nın hiç bir yerinde dı ~ 
~İlli "''ıatnası, içinin de cam, 
~:ıaddelerle örtülmü} bu 

l., 'lİtr 
'tlj~ • 

~la t
1
usuli.inün nüfuz kabi -

'l( "'t'ıe,~ n:>:akla beraber iyi kul
t~t b ruı:gara bağlıdır. 
~~ .,,u ~aulün tatbiki için işe 
~ t:'a~1Yettc olmazsa kulla
tıı · 1' °l> at topçu ile atıf böyle 

l'crc Çapının olabildiği is -
~~bi)yc istenilen mesafeye• 
~~Ya~· ~u atışta sakin ha-
\~ ile c ışc yarar. Bu saye -
~ .. İVi ~~l~n gaz istenilen yer 
~ li~e e aıf edilebilir. Halbu
- tı tU ~sulünde etrafı gazle -
~tı\t~~tın istikamet ve de -
f~~ tcksifiun~nl.~ beraber ay?i 
~ dei!ild·guçtur veya hıç 

ı.ı •1 • ır. 
ı e 

~az atışında riiz~ara 

daha az maruz olan orman, siperler 
gibi münhat yerler daha çabuk ve 
kolay gazlanabilirler. Çünkü böyle 
mahfuz yerlerde gazler çabuk dağıl
mazlar. Uzun zaman büyük işler 
görebilirler. Yalnız havanın süku -
neti ve çok soğuk olmaması da la -
zımdır. 

Mevkiine göre atılacak gazlerin 
cinsiyle zamanın tay:91ine çok dik
kat etmelidir. 

Binaenaleyh topçu ile gaz atışın
da da iyi işler görülebilir. 

Bundan başka projektör, piyade 
havanları ve şarapnellerle de gaz 
ablır. 

Projektörler uzun bir borudan 
başka bir şey değildir. Bu boruların 
içine evvela hartuç ve üzerine de 
gazle dolu şişeler konulur. Bunları 
kullanmak için 15 tane kadar pro -
jektör bir hat halinde dizilir. Projek 
törlerin büyiiklüğü nisbetinde bir 
mesafe bırakılarak ikinci sıra dizi -
lir. Bu şekilde tabiye edildikten son 
ra kuUamlır. 
projektörler, diğerleri 4500 menzil 

İki türlü projektör vardır. 
Biri ufak 1500 - 1900 menzilli 

li büyük projektörler. 
Bu projektörler atıldığı zaman 

nkan alevle patlaması arasında ge
Çen müddet 25 saniye kadar kısa 
bir zamandır. Bu itibarla pek fazla 
sürati haizdirler. 

[=-K-U~ç=U=k=~=H=-ab=e=r=l=e=r=-J 
#/o Devlet Dcmiryolları, elektrik işlerinde 

yetiştirilmek üzere imtih:ınla 15 genç ııla· 
caktır. 

• Şirketihayriycnin Hasköy fabrikasın
da yaptırmaya başlndı(lı 76 numaranın 

tekne kısmı tamamlanmıştır. Güverte kıs· 
mı de denizde ikmal edilecektir. Vapur 
nisanda yolcu nakline bnlıyacnktır. 

• Almanya ltbaliılçıları şehrimizden 80 
hin sandık portakal almışlardır. Bunların 

tuları 200 bin Hradır. 
:t- Ankarada tavuk kolerası cıktıı:!nıdan 

Yelcriner müdürlüğü aşı y:ınmıya başla
mıştır. 

lf. l\IllJI Re:ıssilrııns genel direktörü Refi 
B:ıyar, diın Anknradan lstanbula gelmiş· 
tir. Bazı İkli!'iat ve sigorta işleri etrafında 
tetkikler yapmak üzere yakında• A vrupaya 
gidecektir. 
~ Akay idaresi Haliçteki fabrik:ılnrındn 

iki ycnJ vapur yaptırmak için incelemele· 
re başlamıştır. 

:t- Romanya orta elçisi yanında ticaret 
alıışesl olduğu halde dün ticaret odasına 
selmiş, oda umumi katibi Cevat Nizamı 
ile, Bükreşte müzakere edilmekte ol:ın 
Türk • Rumen ticaret anlaşması etrafında 
görüşmüştür. 

lfo Kıdem zammından hakları oldulu hal 
de heniiz hlifade edemiyen öiıretmenler, 
'ilayet ve kültür direktörlü~ünün nazarı 
dikkatini celbetmeRc karar vermişlerdir. 

"' Adliye vekAleti zali~Jeri müdürü Mu
zaffereddin birinci ııınır adliye müfettiş· 
li~ine tayin edilmiştir. 

lf. Kficükpazar, Cumhuriyet halk p:ırtlsi 
kamunu y1llık kongre:.inl toplanmış, bazı 
idari işler hakkında konuşmalar yapıldık
tan sonra, yeni idare heyeti seçimi yapıl· 
mışlır. Seçilen aza şunlardır: Akif Özır
dem, Saffet, A. Gülen, Mecit Hiçsönmez, 
Halit Rarbaros, Niyazi Oğan. 

:/. Şehrin muhlclir yerlerinde yapılm:ı!'it 
kararlaştırılan k:ınıılizasyon işlerine pek 
:yakında başlnn:ı<'aktır. lnşanta, tercihan 
leııbit edilen yerlerden b:ışl:ınması müna· 
sip ~öriılmlişlür. 

lf. Eminönü meydanının istiml~ki için 
h:ızırlanıp Xnfin \'ekiıleline gönderilen 
pliin vekAlefçe letkik edilerek hu iş için 
bir l:h'ihn hazırlamaya h:ışlam 1ştır. 

'f. Reyojtlu mınlakn-ıınıfo belediye yasa
ğına rinyet ehniyen 60 kişi ceuılnnıiırıl· 

mış, bozuk ekmek çıkaran bnıı fırınlar· 
don hir hayli ekmek m!i<;aıiere erlilmişlir. 

:to Bakkallar cemiyeti iıfare heyeti seçi· 
mi yapılmış, heyet yerinde kalmıştır. 

• Umum! yerlerde hasır iskemle kulla· 
nılmac;ı ya!'i:tk edildi~ hıılde bu emre ria 
yet etmlyrnıer görülmüştür. nu y:ısaAa 
karşı ı:ıelenler hakkında para <'ezas1 alın· 
m:ı-ıın:l knrnr verilmiştir. 

• Bina yıkma, yapma ve tamirat şıibi 
ı:ıürüllil çıkaran işlere sah:ıhları sekizden 
evvel haşlanma•n :rnsıık e<lilmiştlr. 

~ Cerr:ıhpaş:ı hasl:ınesl b:ışhekimli~lne 
tayin edill'n Nureddin Durusoy vazifesine 
haslıımışlır. 

• Çocuk e'>frgeme kıırumıınıın Ankara· 
rl~ Keçiörenılcld çocuk bakımı evine 
100 yalak ılnh:ı illhe cdilmec;ine karar 
vcrilınişlir. 

Yedigün içinde neler Yangınlar sıklaşmaya 
yapılacak mı başladı ? 

Ekonomi ve tutum yedi günü • Edimekapı - Sirkeci hattın.da i!liyen 
nün dün ilk günü idi. Bu yılki tu • 749 numaralı vatmanın idaresindeki 
tum haftasının diğer yıllara naza • 132 numaralı tramvay arabası dün Be
ran daha ehemmiyetli olması için yazıtta elektrik şirketinin önünden ge
bir çok tedbirler alınmı§ ve geni§ çerken tekerleklerden doğru duman ve 
bir program vücuda getirilmiş'"ir. -" krvılcıınlar çıkmaya ba§lamIJtır. 

Bu münasebetle şehrin muh- Tra.aıvay halkla dolu bulunuyordu. 
telif semtlerinde bez üzerine yazıl . Yolcular bu vaziyet karşısın.da telaşa 
mış ekonomi ve tutum vecizeleri a- düıerek tramvaydan atlamışlardır. 
sılmıştır. Tramvay depoya çekilmiştir. 

Tutum cemiyeti, h·afta içerisin - Ko·. y -•ııınıııı-ıiım1ınııın111ıuııııuıı111110ıı 
de yemiş ve vitrin müsabakalan ya kalkınması 
pacaktır. 

Bundan başka Ekonomi ve T u • 
tumun ne olduğunu küçük yaştan 
herkesin bilmesi için okul • 
larda ve bilhassa ilk kısımlarda faz. 
la ehemmiyet verilmektedir. 

Cemiyet ekonomi ve tutuma ait 
bir çok vecizeler yaparak hu vecize 
leri okullara dağıtmıştır. Bunlar sı
nıflara ve salonlara asılmışlardır. 

Yine öğretmenler hu hafta içe • 
risinde bütiin derslerini hep bu mev 
zu etrafında toplayacaklar, ve tale
beye sınıf vaziyetlerine göre hafta
nın ehemmiyetini anlatacaklardtr. 

Bundan başka okullar haftanm 
günlerini Ekonomi ve tutum i§lcri· 
ne göre de taksim etmişlerdir. 

Birinci günü konferans, ikinci gü 
nü yemiş, üçüncü günü okuma ya
rışı, dördüncü günü güzel yazı yaz. 
ma müsab::ıkası 5 inci günü geçit tö 
reni, 6 ıncı günü müsamere yedin
ci gün de kumbara müsabakası ya-
pılacaktır. • 

Ekonomi ve Tutum cemiyeti mü 
samerelerde oynanacak piyesleri ka 
rarlaştırarak okullara göndermiştir. 

Talebe hafta içerisindeki verece • 
ği müsamerelerde bu piyesleri tem
sil edeceklerdir. 

Denizden kurt3rddı 
Evvelki gece Bebek - Rumelihiaa.n 

yolu üzerinden geeçn bazı kimseler de· 
niz üzerinde bir insanın feryat ettiğini 
duymuşlar ve zabıtayı haberdar ctmiı
lerdir. 

İki polis memuru bir sandalla denize 
açılmışlar ve dalgalar arasında çırpı· 
nan bir insan görmüşlerdir. 
Boğulmak üzere olan bu adam gUç 

bela sandala ahnmıı ve karaya çıkıldığı 
vakitte ilk tedavisi yapıldıktan sonra 
Y cdikulede oturan Osman olduğu an
laşılmıştır. 

İfadesine göre deniz kenanndan ge
çerken denize yuvarlanımıtır. 

Ziıaat Bakanllğıfaa
ligete geçli 

Kültür bakanlığı büyük bir kÜy 
kalkınması yaparak köylerde çalışa
cak öğretmenleri yetiştinnektedir. 
Bundan başka köylü ile yakından 

alakadar olmak ve köylüyü tam . 
mak maksadiyle ziraat bakanlığı da 
faaliyete geçmiştir. Bu yaz sonunda 
yinni tetkik heyeti teşkil edilerek 
F.Jaziz, Çankırı, Eskişehir vilayet -
}erinde köy tetkikleri yapılacaktır. 

. Bu tetkiklere esas olmak üzere 
bazı sualler hazırlanmıştır. 

Bu suallerden bir kısmı idari ve 
diğer kısmı ziraidir. Ziraate taalluk 
eden suallerden bazılan ıunlardır : 

Köyün arazisi tahminen kaç de • 
kardır) Saban altmdaki toprakların 
takribi genişliği nedir) Nadas ve 
dinlenmeye bırakılan arazinin, her 
yıl ekilen tarlaların miktarı nedir ? 
Köyde 200 dekar ve daha fazla top 
rağı olan kaç çiftçi. 200 dekardan 
az ·toprağı olan kaç çiftçi vardır) 
Köyde toplu olarak bağ tesisine. ve 
sualtı bahçe tesisine müsait ne ka • 
dar yer vardır? Köyün tabii ve su
ni çayırlan, mer·asr, orman, koru .. 
luk veya fundalığı varsa genişlikle
ri nedir? Köyde neler ekilir? iyi ve 
kötü yıllarda köyün ortalama hesap 
la geliri Köy tohumluklrmm hali? 
Koıum, irad, damızlık hayvanlan? 
küçük ehli hayvan lan? Bunların ya 
pağı, tiftik, kıl, deri. buynuz, bal. 
balmumu, süt, yağ, peynir gibi mah 
sullerinin miktarı, sab§ fiyatlar? 
Hayvan hastalıkları? Pulluk, kara • 
saban. tırmık, kültivatör. düven har 
man makinesi ve saire gibi ziraat va 
srtalan? Köyün içme suyu var mı • 
dır? Çqme ve kuyulan ne halde -
dir? Hayvan sulama vaziyeti? Zi · 
rai aaayİ§? Köylü ne kadar et, seb 

işaretler: ---

Kültür bakanlığı tarafından yeni 
yapılan tayinler şunlardır: 

Bursa lisesi tabiiye stajiyeri mual 
limi BB. 'Mübeccel ve Izmir kız lise~ 
si kimya stajiyer muallimi Hicr~ye 
mualimliğe, doktor Sukfüi Cağaloğ 
lu, doktor Besim Çapa orta okulbrı 
doktorluklarma açıktan Hami Ka • 
dıköy ikinci orta okulu resim mu • 
allimliğine, Müveddet Usküdar ikin 
ci orta muallimliğine naklen, dok -
tor Hasan Kadıköy ikinci ortq mek 
tep doktorluğuna, açıktan Mediha 
Kumkapı orta okul beden teıbiyesi 
muallimliğine, Sivas orta mektebin 
den R~ad Erzincan orta mektebi eli 
rektörlüğüne, Bursa lisesinden Ri • 
fat Adan& erkek lisesi direktörlüğü
ne, Yozgat lisesi türkçe muallimi 
terfian ayni muallimliğe, açıktan 
L.aika T urgudlu orta mektebi dikiş
biçki muallimliğine, açıktan Fatma 
Nihal Süleymaniye orta. mektep in· 
gilizce stajiyerliğine, açıktan Me • 
lek Bursa kız muallim mektebi ders 
aletleri memurluğuna, açıktan Şe -
hit Edime erkek muallim mektebi 
terbiye muallimliğine, açıkatn Hü . 
seyin Avni Erzincan orta mektebi 
tarih • Coğrafya muallimliğine, açrk 
tan Nedime Usküdar ikinci orta ta· 
rih • coğrafya muallimliğine, açık • 
tan Efser Kumkapı orta mekteP. 
türkçe muallimliğine, açrktan Nu -
ri Kayseri lisesi tarih • coğrafya mu. 
allimliğine, Bekir Srtkı terfian kü • 
tüphaneler mümeyyizliğine, açık -
tan Hamdi ve Tevfik ilk tedrisat 
memurluklarma , Necdet terfian 
mesleki tedrisat dosya memurlu
ğuna, açıktan Bedia lzmir kız lisesi 
tarih • coğrafya muallimliğine, açık. 
tan Münire ve Şefika Ankara er • 
kek liseai türkçe stajiyerliğine, a-çık 
tan Sırrı Ankara birinci orta talebe 
stajiyerliğine, açık.tan Ahmet Aya§ 
lı Sivas erkek muallim mektebi an
bar memurluğuna tayin edilmişler
dir. 

ze, yağ, §eker yiyor? Köyde el sa · 
natlan ve dokuma tezgahlan var mı 
dır? 

Orta Anadolunun üç vilayetine 
tabi 1400 küsur köyde. bu sualler 
sanılarak, inceden inceye yaprlm~ 
olan taramaların neticelerini ve bu 
neticelere göre hazırlanmakta bu -
lunan kalkınma programının C!taS • 
lan da yakında öğretilecektir. 

ARABA NÖBETİ YUZÜNDEN -
Zincirlikuyuda Abdullah ııokağtnda otu
ran İsmail ile, Hacı Hasan mahalfosin
de oturan arab~.:ı Bekir; Kasımpap 
iskelesinde araba nöbeti yüzUnden kav
ga etmiş, İsmail çakısını çekerek Be. 
kiri tehlikeli bir surette yaralaml}tır. 
Yaralı Bey9ğlu hastahanesine kaldrnl· 
mış, Bekir yakalanmıştır. 

Küfür ve şirretlik 

Piganko bitti 
44, 6 ilen~ bayetlenen 
biletler amorti alacak 

TayYare piyangosunun ikinci keşide
si dün bitirilmi§tir. En bUyük ikramiye 
olan 40000 lira 37244 numaraya, ikin
ci büyük ikramiye olan 15000 lira 
18806 numaraya çıknuıtır. 

Sonlan (44) ve (06) ile nihayetlenen 
bütün biletler ikiıer lira amorti alacak
lardır. 

BüyUk ikramiyeyi kazananlar ara· 
smda liman tirkctinde memur bay 
Hüsna ile Dökmecilerl.;addesinde 34 nu
evde oturan bayan Memnune vardır. 
Bayan Memnunenin oğlu üç ay evvel on 
beş bin lira kazannuıtır. 

Ankarada Etibank memurlarının 

m:.işterek bir biletine on iki bin, Bakır 
köy emrazı akliye hastahanesinde me
mur Mustafa, İzmit Gö).;ük şirketin.de 
Cemal, Eminönünde köfteci İamail de 
on bin liralık ikramiyenin talihlileri
'1lı'. 

YAZAN: Sadri Ertem 
Bir mecmuada gözüme ili§ti de ak

lıma geldi, yoksa bahsedeceğim şey; 
bizde hiç te yeni değildir . .Mutatla~an 
hadiseler vardır ki; onlara karıı his
aiyatnnız gitgide azalır. Bir mecmua· 
da gözüme iliıen yazı da bu cinsten· 
di, yani bir hakikati ifade etmek için 
kudretini küfürden alıyordu. 

Bizim yazı aalıası küfre, kavgaya, 
ıamataya alı~rktır. Fakat bir küf rü.n 
bir hakikati isbat ettiğini kim iddia 
edebilir? 

Bir fikrin yanlı§ olduğunu söverek 
isbat etmek, ağh:yarak veyalıut güle· 
rek Fisagor davasını, yahut milletle· 
rin milsavatmı isbat etmekten ba~ka 
bir ,ey değildir. 

Kar§mızdaki adamın kellesini hid· 
detinizden koparsanıı: hu hiddet size 
&uyun veyahut elektri{;in mahiyeti 
hakkında bir hakikat ifade eder mi? 

• • • 
Bir fikrin müdaf aasmda küfürden, 

§İrretlikten medet ummak, hakikate 
olan alikanm derecesini ve fikrin se
viyesini ilade eder. 

Hiçbir hakikate inanmıyan bir a
damın ağzında küfür bir kamada'fl, 
bir tahant"adan daha §eni bir mahi· 
yet alır. ·çunkil silahm mahiyeti ger-

çekten adanı öldürmektir. Fakat fil(. 
rin davası adam öldünnek değil, in
sanı bulunduğu halden daha iyi bir 
lıale, yani hakikate kavu§tunnaktır. 
.l\Iaksadmm zıddına hizmet eden lıcr 
§ey zararlı olur. 

Hakikati ar8Y,anlar a.,.rrabilirlcr 
ve haz:::ı da sinirlerini hakikatin ye
rine getirirler; f aknt hu, hiçbir za· 
man küfürün, §İrretliğin sağlam, , .e 
iıe yarar bir şey oJdu!;unn dcldlet et· 
mez. 

Bazan Avmpah miinnkafacı1arm 
da lıakik<!ti bir tnrafa bırakarak sÖ· 

vü~me yolunu tuttukları da görülme• 
miş değildir. 

Fakat bu neyi iııbat eder? 
Anupa medeniyeti elektriği hiz· 

rnet!;i gibi kullanır, göklere evinin 
merdiveninden t.ıkar gibi çıkar. Fakat 
orada da katiller, hırsızlar, tereddi et· 
mi~ insanlar vardır. Bu medeniyetle
ri onlnrm hırsızlığını, habasetlerini, 
ııeiaJetlerini hakir göstermeğe ııehep 

te:kil eclemez. 
Bir hakikati anlatmaJC için ağla• 

mak', \'eya giilmek nevinden bir psi
kolojik hal olan hiddet, kiifür, §İrret· 
lili teli bir ~eyin miyarıdı:r: f • 

Seviyezizlik', k~atitesizlik! 



~-KURUN 

Rusllada qeni seçim başladı 

iki yüzlüler olmadı
ğından Staıi._ emin 

değil 
Mebuslar doğru yol

dan çıkarlarsa ... 
Moskova 12 (A. A. ) - Bütün 

Sovyetler birliğinde umumi seçime 
bu sabah saat 6 da başlanmıştır. Se 
çim, gece yansına kadar devam ede 
cektir. 

Seçimler münasebetiyle Stalin 
söylediği bir nutukta bilhassa de -
miıtirk i: 

Mebuslar doğru yoldan aynlma -
ğa, bir kelime ile, eğer millete tabi -
iyetlerini unutmağa başlarlarsa, se
_çicilerin devrenin nihayetlenmesin
den evvel, mebusları geri almalan
m anayasamız kanun olarak koy • l 
muştur. Bu, çok şayanı ehemmiyet 
bir kanundur. Mebus, milletin hadi 
mi olduğunu, yüksek Sovyette rr 

messili bulunduğunu bilmelidir ve 
milletin kendisine verdiği mandada 
mkayyet yol boyunca yürümelidir. 
Eğer doğru yoldan çıkarsa, seçiciler 

yeni seçim yapılmasını istemek ve 
h:ıta işleyen mebusu devirmek hak
kına maliktir. 

Stalin sözlerinin sonunda §Öyle -
demiştir: 

Mebus namzetlerinden binlerce 
af talep ederim. Fakat, bunlar ara • 
smda ve bizim hareket adamlarımız 
arasında, daha siyaset iki yüzlüleri· 
ni, entrikacılannı andıran, karak • 
terleıi ve fizyonomileri itibarile ela. 
ha ziyade onlara benziyen insanla· 
rm mevcut olmadığını tam itimadla 
söyliyemem. 

Arkadaşlar, mebuslar üzerin<ıe 
sistematik tesirler icra etmenizi ve 
misal olarak büyük Leninin bü • 
yük şahsiyetini gözleri önünde tut· 
malan ve her şeyde onu atklit et • 
meleri lazım geldiğini mebuslannı -
za anlatmanızı isteyeceğim .. 

Arhrma haftasında 
millete bir hediye 

(ÜstJ/am birincide) ) 
rnek mecburiyetini ihdas etmiştir. 

Bu süzcl nnnncncin te iri oltmda 
hen <le ı;ec;cn senelf'rc nit iktı adi Jın
dis~leri huzurun :ı teşrih etmek i -
IİYorum. 
Tf ARIÇTEKİ BUTTRANA RAGUEN 

Da§vekil ı;e!:Cl'l bir senelik iktısadi 
liayatrrmzclaki iııki~afı gözden ı;e~irir
ken hariçteki, silah yarı~ı tesirile, lın
sıl olan "i tikrarsızlığm,, hi:ıd e görül
mediğini i~aret etmiş ,.e dcmi~tir ki: 

'On aylık harici ticaretimizin mu
k'aycscsini yaptığımız zaman ~u ra
kamları görüyoruz: 

935 senesinde 143 milyon 
n6 senesinde ı 58 milyon 
937 senesinin yani İçinde buluıı<ıu

ğumuz senenin on ayı zarfında 183 
milyon lira. 

Geçen senenin aynr aylarına naza
ran lıarici ticaretimizde 25 milyon li
ralık bir fazla Yardır. Bu, Ttirk eko
nomisinin iş lıacmine iJU,·c edilmiş 
lıir miktardır. İlıracntmuz geçen eeııc
yr nazaran on ny zarfında, on milyon 
ıira fazla kaydetmektedir. 1tlıalfıtrmız 
·la bu nishette Yük clnıi~tir. 

Ba~vekil Celfll Ha,,·nr ~ smni inkiqa-
• J ~ 

·ınııza geçerek §öyle demiştir: 
"Sümerhankm "konjonktiir,, bilro

ıu hana 10 aylık he.-aplarını vereli. 
Bunlar içinde görüyorum ki bizim 
için hiç şikiiyct cdilmiyen ,.e iyi bir 
sene addedilen 936 !encsine r.ıızarnn 
937 sene inin oıı aylık lıe.ııhr yüzde 
51 nisbctinde bir istihlak fn~la1ı~ı o 
kaydetmektedir. Bu, bize i hat erler 
ki milletimizin alı§ kabiliyeti ıniite
mncliyen ve miltevııliyen yük elnıek· 
tcdir. ( Alkı lar) 

KLIRING lIESAPLAR/111/Z 
Kliring Jıesaplnrmda 27 milyon li

ra birikmiş paramı vardır. Bu para, 
Tiirk molr alınması knydı şartilc, cum 
lıuriyet merkez hnnkasmıla nakden 
nıe\'cuttur. Aynı zamancla Türk piya-
asma ecnebi memleketlerinin veresi

ye olarak krmen kısa ve kısmen uzun 
,·ndeli olmak üzere toplanan, nıeba
liğ miktarı 32 milyon liradır. Iluıılar 
<la ' 'adesi geldiği zaman Cumhuriyet 
:Merkez hankasrna yatacak ve Türk 
malı &atın alınacakktır. 

Duna rnukahil bizim de yalnız Al
nıanyac1a birikmi~ paramız varclır. 
Bunun miktarı, ihracat mevsimine 
girdiğimiz zaman 44 mi kon lira idi. 
Bugün i e 18 bucuk milyon liraya 
Clü~rnüştür. 

BlRİNCI BEŞ SENELiK PLAN 
Birinci be~ senelik sanayi progra

mı bitmek üzeredir. Bunun bittiğini 
belki gelecek sene burada, içtimamuz 
da size tebşir edebileceğim. 

Birinci beş senelik sanayi program 
tesisatı, inşaatı \ "C mütedavil sermaye
eilc hize 90 milyona mnlolmu~tur. 
90 milyonluk bir eserdir. Bu 90 mil
yonluk eser bizim ne ınnli ve ne de 
para politikamızı tazyik etmeden vii
cuda getirilmi:ııtir. 

90 milyon Ti.irk lira~mr modret bir 
nıolılii~ olarak telakki edecek me-ınle
ketler '\'ardır. Fakat bizim için maale
sef henüz 90 milyon lira büyük bir 
paradır n bu büyük parayı hitbir 
istHısal ,.e tahsil merubamı tazyik et
meden elde cuniş Ye i~imizi gönnü~ 
lmlunuyonız. Bunun manasını elbet
te takdir huyuurursunuı. 

MiLLETE B//{ HEDiYE 
J:HikOmctiniz ve İktısat Vekalctiniz 

lnı sene ulcsal ekonomi ve arttırma 
lıaftasın<la ınillcte küçük hir lıediye 
' 'erdi. O hecli} e iiç senelik mnden 
proı:;raınıcl n·. 

Bu maden programı çok ınüte,·azi 
olıırak sizlere hediye eclilıni~ olması
na rıığmen iiç senenin nihayetinde 
memleketin i ş luırmine 14 milyon lira 
ilih·e edecektir. Memleketin i~ hacmi· 
ne 14 milyon lira ilave etmiş olmakla 
beraber bizim için daha husmi kıy
meti de l1aizdir. O da, dö,·iz mf'ınbaı
mrzr kuv\'etlendirercktir. ÇUnkU me
tal üzerine alı! veri~ dö,•izle yapıl· 
rna1'taı1 ı r. 
BÜTÇE MÜVAZENESI TlASSAS 

BiR MESBLEDIR 
Bir de,·letin hütçe~i mütevazin ol

ınnzsa Jıiikfımct kurma!;a imkan yok
tur. Hilkümeti kurmazsa ordusu yok
tur, orduso olmazsa emni\'et me neti 
yoktur \'e hinaenaJeylı müte,·azin ol
mnvan hir bütçenin arkasınclan mu
hakkak lıir anar~i beklemek zarureti 
''ardır. Riz bu anarşinin memlekette 
do~ma ma de~il, memleketimiz Jıu
dutlnrınclnn hakmasma dahi mü~aade 
etmiycceiiz. (Şi<ldetli ' 'e siirekli al
kı~lar) 1~ te bütçe müvnzenc~i hizim 
nazarımızda hu kadar hassa' hir me· 
scledir. 

Vergi talı ilütımızın altı aylığı §U· 

dur: 
935 senesinde 95 milyon, 936 sene· 

sinde 127 milyon 937 sent~sinde 147 
milyon. (Alkı:ı;lar). 

Bn§Vekil bundan sonra Milletin 

Japon ve lngiliz 
Gemileri Çlnde 

birbirlerine ateş açtı 
Reuter muhabiri bildiriyor: 
Bu gün Japonlar, Çin su1arında 00. 

lunan İngiliz harp gemilerine dört defa 
hi:•.;üm etmi§lcrdir. 

İlk hücum, bu sabah Vuhu'da olmuş 
ve Japon bataryaları ve ağır makinalı 
tü!cnkleri, İngilterenin Nankin konso. 
!osunu ve atc§e militerlcrini hamil bu
bulnan Ady Bird topçekerine atef 
açmı§tır. Gemide bir bahriyeli ölmilf 
ve kaptan ile diğer bir bahriyeli yaralan
mıştır. Japon bataryaları, aynı zamanda 
İngiliz BEE topçekerine veTistingtah 
romorkörüne de ateı açmıılar isede isa 
bet ettirememişlerdir. 
Öğleden sonra da, Nankinin bir kaç 
kilometre berisin.de yer almı§ olan İn
giliz harp gemileri tahaş§üdüne, Japon 
tayyareleri üç hücumda bulunmuşlartır 

, Burada bulunan ve hi!•.:uma uğrayan 
İngiliz gemilerinden ıcarab ve ceritk 
topçekerleri, tayyarelere cevaben ate§ 
açmışlardır. İngilizlerden hiçbir ölü ve 
yaralı yoktur. 
Şanghay 12 (A.A.) Reuter muhabi

ri bil.diriyor: 
.Vu'hu daki yüksek Japon kumandam 

tngiliz makamlanna Yangse •üzerinde 
bulunan bütün gemilere ateş açmak 
emrini almıı bulunduğunu bildirmiı. ma 
mafih İngiliz topçekerlerinc ateı açıl 
masını ''Bir hataneticesi"' olduğunu 

kabul eylemiştir. 
Şanglıay 12 (A.A.)' - Reuter mu· 

Iiabiri bildiriyor: 
Amirallık dairesi, İngiltere Harici

ye nezareti ve amiral LittP., Japon hü
cumlarından lıaberdar edilmiştir. A
miral Litte Falmoutlı zırhlısı i]e Şang 
haydan Hongkonga gitmek üezere yol 
dadır. 

Japon ask'eri ve balui makamları 
nezclinde te~ehbii11atta bulunulmuş· 
tur. 

ŞIDDETTJ MUHAREBELER 
OLUl'OR 

Tokyo 12 (A.A.) - Nankin için 
ele çok ~iddetli ve çok kanlı muhare
beler devam etmektedir. Japon mu
haripleri hu mücadelenin tarihte em
saline tesadüf edilmez derecede çetin 
,.e kanlı olduğunu bildiriyorlar. Ja
pon askerleri cenubu ~nrki kapısında 
dahildeki vaziyetlerini yiiz metre ka
dar ilertebilmek ,.c Kızıltepede Sun -
Yan - Senin mezarı civarındaki kuv• 
vetli Çin me\•zilerini ele geçirebilmek 
için büti.in kuvyetleri jle çah~makta
dır. Japon tayyareleri ~elırin kapıla
rını ve dahili hir bombardımana de
Yam etmektedir. 

alım kabiliyetinin arttığını söyle -
mi§ ve bankalarda mevduat miktarı 
nı §U rakamlarla tesbit etmi§tir: 

19.315 senesinde 198 milyon 
1936 senesinde 230 milyon 
1937 senesi haziran gayesinde 

2 7 7 milyon (alkışlar) milletin ta • 
sarrufu budur ve bankalarda nakit 
olarak mevcuttur. (Sürekli alkıı • 
lar) 

Bay Celal Bayar bir çok memle -
ketlerin parasının düştüğünü, fa • 
kat bütün bunların arasında Türk 
parasının, "Türk milli parası,, nm 
ayakta durduğunu ilave etmiştir. 

Merkez bankasında her sene al • 
tın stokunun fazlala§tığmı ıöylc -
yen ba§vekil, paramızın istikrann • 
da bu bankanın aldığı rolü anlat • 
mış, memleketteki bu mali inkişa
fın amili olarak emniyeti göstenni§ 
ve dahili emniyeti anlatarak §Öyle 
demi§tir: 

·ıBizim memleketimizde smıf 
kavgaları yoktur, sınıf hitirası yok
tur, birbirini menfaat saikasile di -
dikliyen yıkıp bitirmek isteyen ayn 
ayn insanlar yoktur. Hepsi Türk na 
mı ve vahdeti altında toplanml§ mü 
barek insanlardır. (Sürekli alkışlar) 

Va tannnızda harici tehlike 
mevcut değil 

Baıvekilimiz harici siyaseti de 
gözden geçirerek: 

Bütün dünyada düzenliğin mev
cutolduğ unu söylemek fazla saf • 
dillik olur,, demiş ve ilave etmi§tir: 

Türk vatanını istihdaf eden hu -
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"' - -. 1'ürk topçu lan .. • . .. •. tı\~-o~ 
Bır aralık Mehmet Ali Paıa be. - maa§mt aldıgı ıçın du~~n ~e ;J:. 

nedamndan pek çok paşalar ve bey Eyyamı sayifte Boğazıçı ti il'. 
ler ve hanımlar Mısırdan savuıup seyir ve temaıa mahalle~ · 
Istanbula döküldüler ve külliyetli zevk ve safa ile lebalCJ?. 0 t f.j;~ 
akçeler getirip bol bol harc:ederek, ra keder ve zihne gedute "Jf ~,' 
lstanbulda sefihane suimisal göster cek efalden herkes içtin'P ~J. 
diler. Sefahat vadisinde yeni çığır .. saadet sahihen nümune fl ~ı.ıi 
lar açtılar. Hele Mrsırlı hanunlar ala net ve her köşesi bir giltı\(cell''~ 
franga melbusat ve sair tahavvüla- safa ve meserret idi. Hele f1•1ı~f 
ta rağbet edip Istanbul hanımları riye vapurlan Boğaziçin~ !11ill 
ve ~lelhusus saraylılar dahi anlan başlaclıktan sonra Boğazıçı ~ 
taklıt eder oldular. liği rüzefruz oldu • · fe'_J 

Mısırlılar ekseri galibahalar ile Ve sahilhanelerin kıfl11etı,~ 
hane ve sahilhane ve akaret saire iade değer buldu. Fakat ~\ltl ti" 
aldılar. Bu cihetle Dersaadette em • maliye §aşıp devletin ,,"11~ ,,.:4 
lakin kıymeti fevkalade terakki bul rifini korumuyordu. O-!":. 
du. Istanbulda bir serveti kazibe H . . h _ 1. hakkıtıdl' ~ı 

da ld H lb k . . azınenın a vaıı 1'...ıif 
pey o u. a u ı umuru ticaret· ,~ 1 . lA sahihe o 1 

.. ~dl" 
"th lA ·h t • cı ıce ma umatı _ı.etJ" çe ı a at ve ı raca m rnuvazenesı d la eı• ~ 

bozuldu. Aleddevam Avrupaya kül a~ı:uvdeneye 85 ft' 
li nakit gider oldu. Fakat memur verı yor u . ., .. d(let I' 
-----------· __ Cevdet pap bir ırıu I 
ausi mahiyette ve umumi mahiyet· 
te olsun bir tehlike mevcut değildir 
böyle bir tehlike görülmüyor. 

B. Celal Bayar bu emniyeti ku • 
ran ordumuzun kuvvetini İ§aret et
miı ve 29 ilkte§rinde Cumhuriyet 
bayramımız, 29 sonte§rinde de Ha
tay bayramı olduiunu söylemit ve 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Bizim ve Halayın bayramı 
29 ikinciteşrin Hatay bayramı • 

dır. (Sürekli alkışlar) elbette ifade 
edebiliriz ki birinci 29 teşrinin ikar
dcşi yahut evladıdır. Geçen sene bu 
mevsimde Hatay mevzuu bahis ol
duğu zaman, niçin saklayalım, içi • 
mizde endişe mevcuttu. 

Hatayı kuttımnak azmi katisin • 
de idik. Kati netice almmamı~tı. 
Gönderdiğimiz heyeti murahhasa 
yolda bulunuyordu. Şimdi milleti • 
mizin karşısında diyoruz ki Hatay 
kurtulmuştur. Bayramım yapıyor 
(Şiddetli ve sürekli alkıtlar) 

Bu hususta kabul olnan rejim, 
behmehal ve tamamiyle tatbik olun 
malıdır. (Şiddetli alkışlar) Şu hal .. 
de hep beraber arkadaşlar, sevgili 
Hataya ve Hataylı kardeşlerimize, 
sesimizi milli heyecanla yükselte -
rek diyelim ki, Hatay, istiklalin kut 1 
lu olsun (kutlu olsun sesleri, bravo 
sesleri, sürekli ve !iddetli alkışlar). 

çin de şunları yazıyor: f jbıl'# 
'Mukaddema bir Jtl89~şıet'~ff 

na k.arıılık aran ur ve 11'.1° tP J' 
liye gözedilirken §irrıdi 0 !<O~' 
bertaraf edildi. istikrara~~ ;;' 
dık §imdi ona da ehştJ .~~'t 
ma A vrupadan alınan J pıltıı1' ~el' 
de on bC§ noksanına '13 91 d~ıY 
bu kere Jngiltere ve f ratı . ~t#~ 
}erinin kefaletiyle edjle!W ~
fevkalfide olarak yüz e 

1 il] 
yapıldı. ....... I 

(ArM'"' b/ ------ ,,o 
Tramoayla ol: ; 

çaı pışi . 0to' 
t>ıf 

Dün gece BeyoğJurıda1111ıı~~ ~ 
ve Tramvay çarpışrn851 0 

50~ıl~ııd' 
Parmakkapıda, t~aııı ~1~ 

nünde, şöför Celal itı obiJlı (1' 1 
1932 numaralı taksi oto~ ,e,ıı~ 
doğru giderken yanlı§ pır ı03 ıı; 
nuş ve karşıdan gelen .;ıf ' ~ 
Harbiye - Fatih 'J'raııı pjıı ~ 
çarp pll§tır. otottl°~ı.Pe4r 

Çarpışma esnasında 'fC ';:i 11 P 
tarafı parça parça oııııufötl fi ~it'~ 
rılrmştır. Tramvayın da ıat1.e!ıı f ,~ 
lenmiıtir. Kazada yol~~r eıi>:ııs e~ 
rar olmamıı, yalnu: ~ıcat 4tft ... 
lanmıştır. P.Oliscc tahk1 

tedir, 



llaydi'nin macerası 
Şörli 1 empl,in çevirdiği bir film 

~n sevdiği bir çocuk ll:(lbiıçük koz çaUoşto~u evc!le 
~~ ~~dır: Shirley Tem - -ıı ft ft 
c~ <~rli T empl). Bu kü- dJ <e d S S D 11"\l 8 g Ö lnl \\::U e lf' M <S !}( Ç ll"ll 
~di·yıst Yeni bir film çe - eB:tmeB< aırtoıroy@ır, IMlD~m~'ltçn 
"iıt ·. atni: "Haydi,. işte bu a.. •• a oo !hl ır 
~ •ııc bu filmdeki hika - lkad On lbHUJ IMl U 9"-"lrlYI ın«:ea O c:a 

~ lnl.tıyonız = s o z d n ye ev; sa IMl D lQ) n l1'il e !hl aı-
~"Ydı küçük yaşında a - ft 
~ n babadan yetim ve ök lb>eır veır Y©>tr 
~kalıyor. Dünyada kim -
~ l'oktur. Yalnız bir tey
-t}';ar, o da hizmetçilik f' 

\ ~ .. ~aydiye bakacak hr · 
~ ~ıl. Esasen çocukl 
~. ~~rrıyien bir kadın--' 

1' Ueük kız ne olacak 
~~ zıesi Haydiyi alıyor V( 

>liJth ~ında yaşayan bii 
>0ıo. ~basının yanına götii .. · 
~.ııti ~.ihtiyar dağda b' 
~il ~11 Yaşamaktadır: Kir 
~ . onuşmaz; kendi ek · 
~ k~~ kendi pisirir yer. 0:· 
~. 0Ylüler ondan korkar 

Nal>d' l~' J& ı de bu yan vahşi -
~il) beraber yaşamn ;-
1.t~t. Köyde çocuklar b" 

~ j~asmclan korktukla 
~n onunla arkadaş olmu 

'I', 

f:k~~· dedesi küçük ço -
•ıtı 81..tt içirmek için keçi 
'"'k ebk· istiyor. Keçileri gü
l\ ır de küçük bir co • 
~~~uğu buluyorlar. Şim 

Üc kisi olmu~lardır. 

\\ ~~d· b.y.·· .~ ~ . 'k 
~ ı uyuyor ve gıttı -

~t ~~iikbabasını kendisi -
~l\a yakın buluyor: O 
~ kadar tek başına ve 
l~ t~n uzak yaşayan ih -
~t· .§ıındi onunla beraber 
'i il 1nrnekte ve orada in -

(:' tnsına karışmaktadır. 
~}'~kat, btiyiik babanın, 
l"% Ve çoban Piyer ile 
~}'iller Recirdiği bu mesut 
·~;rd5?k sürmüyor. Birgün 

1111.... • ı . ......_ S •• teyzesı gc yıor: 
\ /na şehirde iş bul -
,, 

1
1l'or. Benimle bera -

)'. e eceksin. 
~ll~~~sinin küçük kıza 
!;~~ ış, snki't bir çocuğa 
~ ~ 1~ etmektir. 
:'ll i:a ~srnirıdeki bu kız 

çük kızı ev sahibine haber 
veriyor.Zavallı kızr, ceza o -
larak, o gece aç yatınyor -
lar. 

Diğer taraftan Haydinin 
büyük babası biraz iyile i -
yor ve dağda yalnızlığa ta .. 
hammül edemiyerek, bir 
gün kalkıp F rankfurta geli -
yor, torununu aramağa baş
lıyor: 

Sokak sokak dolaşarak 
nerede sarı .saçlı küçük bir 
krz görse, Acaba Haydi mi? 
diye bakıyor soruyor, soruş 
turuyor, nihayet Haydiyi 
buluyor. 

Bu sırada küçiik kız ceza 
olarak aç yatmış bulunu -
yor. Büyük babasının g~l -
diğini duyunca hemen oda 
sından kaçıyor ve onunla be 
raber bir arabaya atlayıp ~~ 
hirden uzaklaşıyorlar. 

Haydi ile dedesi tekrar 
köydeki kulübelerinde yaşa 

mağa başlıyorlar. Klara da 
artrk iyileşmiştir. 

Güzel yaz günleri babası 
ile beraber Haydiye misafir 
geliyorlar. 

Araba ile kulenln 
tepesine kadar 

Amerikada kat kat garajlar 

yapılıyor: Kapıdan giren otomo

bil, helezon şeklindeki yokuş -

lan tırmanarak en üst kata ka -
dar çıkıyor. 

Fakat böyle binanın üst katına 

kadar araba çıkarmak tarihte de 

varnuş. Mesela, Fransadaki bir 

ptonun kulesine böyle bir hele

zon yolla çıkılıyor. Hatta, impa· 

rator Charles Quint (Şarl Ken) 
1539 senesinde bu şatoda 1 n•.:i 
Francois (Fransua) ile görüşme· 
ğe .geldiği zaman, arabasından 
inmeden, kulenin tepesine kadar 
çıkmış ... 

··-----· ..... ---····--····-.. ······· : : 
i IHlaıi!:oırınız<dla i 
: : i KaOSDll"ll ~ 

ilk sigorta ne zaman 
yapıldı? 

Sigortayı ilk ortaya çıkaran 
eskiden Anadoluda yaşayan in -
sanlar olmuştur. Tarihlerd~n öğ
rendiğimize göre, o zaman deniz 
kazalarına karşı s~gorta yapılı -
yormuş. 

Deniz kazalarına karşı bugün
ki şekilde ilk sigorta 1560 sene
sinde İngiltere.de yapılmağa baş
lanmıştır. 

Yangın sigortası ilk defa ola
k 1731 senesinde Danimarka -

' :ı tatbik edilmiştir. Hayat si -
,ortası da yine o tari~erde - on 
·ekizir1.:i asnn ilk yarı kısmın -
la - İngilterede başlamıştır. 

fi 
Bu hayat sigortası ilk önce şu 

"kilde idi: 

Bir çocuk doğar doğmaz sigor-
1 edilirdi. Bunun için anası ba
ıası sigorta müessesesine bir mik 
ar para yatrnrdr Çocuk on iki 
a§ından evvel ölürse bu para 

'11Üesseseye kalır; on iki yaşını 
ııağ salim geçerse müessese o ço
·uğa, ölüncüye kadar her sene 
nuayyen para verirdi. 

• • • 
lngllteredekl fareler 

geçit resmi yaparsa •• 
İngiltere.de pek çok fare var

mt§. Bunlardan en çok şikfiyetçi 
olan ıgilmrük ve antrepo idare -
teri. Çünkü, fareler .gümrükte 
bekliyen veya antrepolara konu
lan malları delik deşik ediyor -
lar, herkesi müthiş zarara soku
yorlannrş. 

!ngiltcrcde neşredilen bir ra
por bu farelerin ne kadar oldu • 
ğunu bildiriyor (sanki birer bi -
rer saymışlar!) rapora göre bu 
fareler üçer üçer yanyana konup 
arka arkaya koıturulsa, bu geçit 
resmi( 1) iki senede bltmezmiş! 

Gülüp söyle
mek için 

Babaaı - A
yıp değil mi 
yalan söy)ü • 

Oynamak, 
eğlenmek için 

Bakalım ne 
çıkacak 

yosun? Ben SC' r:--:::::::-~:-~:::t;:::::::-r:::-:::ıı 
nin ya§ında ı 

ken hiç yalan söylemezdim ... 
Çocuk - Kaç yaşında bat1adn 

yalan söylemeye, baba? 

niz, ayağınıza 

basbm ... 
- Znran yok 

ben her zamar. dlıııı.;..,,l!i~~~!!'"' 
kendi ayağıma kendim 
nım. ... 

ponca. 
- Hayır! 

- Hangisi öyleyse? 
- Senin dilin l 

Bu blkllyenln ne
resi yanlış? 

Bir gün ispanya kralı Kris 
tof Kolomba: 

- Dernek Amerikaya 
gitmek istiyorsun ha? de -
di. 

Kristof Kolomp cevar 
verdi: 

- Evet. Fakat gemi Ja -
zrm. 

Kraldan gemi alan Kris -
tof Kolomp yola çıktı. Az 
gittiler, vz gittiler, Ameri -
kaya geldiler. 

Kristof Kolomp karaya a 
yak basınca sahildeki zen • 
cilere: 

- Demek Amerika bu .. 
rası ha, dedi. 

Zencilerden biri: 
- Evet, dedi. Siz de Kris 

tof Kolompsunuz galiba? 
Sonra ahpap oldular, ko -

nuşmağa başladılar. 

(Bu hikayenin neresi yan 
lı~? Düşünüp hulun. Bula -
mazsanız gelecek hafta bu -
rada okursunuz) 

Bu karmakanşrk çizgilo ~ 
rin içine gizlenmiş br şeyler 
ivar. Acaba ne? 

Bunu merak ediyo~ 
elinize siyah bir kalem ve " 
ya çini mürekkebi alın. Çi~ 
gilerin nrasında içinde no~ 
ta bulunan gözleri iyice do}., 
durun. 

O zaman karşınıza çıka~ 
cak !ey sizi öyle güldürec 
kil 

-0--

Bakın ne eıktı? 

Geçen haftaki kara~ 
eğlencesinde ortaya çıkaU 
şey işte budur! 

Bu karmakarışık çizgile .. 
rin içinde böyle iki sevimli 
çehrenin gizlenmiş olacağı: 
hatırınıza !hiç gelir miydi? 

* * • 
Hangisi büyilk? 
--"" ,, ' / \ 

l o \ • jl 
~ ,~ 
\ / ' ..,, , .... __ 

,,.--~ 

tO~ 
\. ~/ --

t. bır ailenin çocuğu -

~'~ gü ... 1 b'' "'k b" ~ti c.e ve uyu ır 

Dondurmanın tadı damağında kalınca 

Burada iç içe ikişer daire 
var. Çizgilemi içindeki dai "' 
relerden hangisi daha bü ., 
yük? diye sorsak vereceği !I 
niz cevap hemen şu olaca]c; 
tır.: 

- $iiphesiz sağ tarafta .. 
kinin içindeki daha büyükl 

Fakat, acele etmeyin göz 
lerinize aldanıyorsunz. 

~~il "ar. 
'ıl 'l..~di b·· ''k b b \il~.• uyu a asının 
\ ~i~ 'J:i, arkadaşı Piyeri, 
\t ~i:\k ecileri unutmamış
·~ ilk at •. bu zavallr krza 
~ek ~~rüste ona ne~e 
~ ıçın bütün kalbiyle 
~~ <>r. 

~l'arıın seyahatte olan 
~il.t geldiği zaman o vak 

'IClt ' ~ ~ Yataktan kalkma -
': k~:'?·. Haydi ile bera -

tıj .~ısıne doğru ilerle -
ıt, g0 1ii:vor ve sevını -

~· ~ . "' )~ lt ~ .. 
l-J11)r~~ köyden gelen Pi

l~ S 1Ye diyor ki: 
"?ı erı . "k Sok h Rıttı ten sonra de 

~il' astalandı. Sensiz 
tıı, ~()~. ).:.· Bakacak kimsesi 
~·· 1Yeceğimiz de kal

lıtııırı .. 
\'ofta Ut:erine Haydi, ak 
'}J ~. 'a~l ekmeğinden ar 
ı ~ ~ .1Yor. Bunları Pi-
~ '\"t~~e gönderecek -
()t, ~le· 12:.metçi kadın gö 

ltlck çaldr diye kü 

- Anne 1 Orhanla kavra et 
tim, bir temiz dövdüm... Öyle 
ağladı, Öy)e sğ)adı ki! 

- Affedersin, .. , bir da 
ha seninle kavıa etmiyeccğim ... 

- Annem de seninle barııma· 
mı söyJcmi§ti .... 

- Jyi yapmamışsın oğlum ... 
Ceza olarak ıeni bir saat <luvar 
dibinde bekleteceğim. ..• Gel bu -
raya! 

- Alın size şimd1 mükafat ohı
rak dondurma. Hadi bakayım, 
ıiJin uslu us)u oynavm :ırbk ... 

- Hem kavgada ealip gel -
dirn. .. Hem ceza yedirn. .. Ne tu
haf §CY bu böyle! Sonr" d41 an -
nem yıkayacak beni. 

- Ne iyi şey! Barıştık, üste
lik bir de dondurma yedik .. 

- Dondurma da ne güzelmiş 
•. ,f 

- Şimdi giyinip arkadaşının 
yanına gideceğiz. Benim öniimde, 
kendisinden af dileyeceksin, anla- 4 

dın mı." 

- Benim dondurmam bitti. 
- Benimki de bitti. Hadi ıe• 

bir daha kavga edelim. .. 

Elinize bir cetvel alıp ol • 
çerseniz görürsünüz ki, çiz .. 
gilerin içerisindeki dairele "' 
rin ikisi de bir büyüklükte "' 
dir. 

Gözlerinizi aldatan şey• 
sağ taraftaki diarenin sol ~ 
dnkine nazaran daha küçütc 
bir çizgili daire içine almm~ 
olmasıdır. 

Sihirli sayılar 
- Yalnız 8 tane 8 kulla • 

narak 1 000 elde edebilir mi 
siniz? 

- Yalnız 4 tane 9 kul • 
lan rak 1 00 sayısını nasıl el 
de edebilirsiniz? 

(Bunlann cevaplarını g~ 
lecek hafta vereceğiz) 
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SUNIYAGMUR 
Budapeştede yüksek teknik o • 

kulu profesörlerinden iki zat, sun'i 
yağmur yağdırmak üzere bir icat be 
raeti almışlardır. 

Bu icat şu hakikate istinat ettiril
miştir: Büyük yangınlardan sonra 
daima yağmur yağmaktadır. Bütün 
Macaristan kurak bir seneye maruz 
kalsa. bu profesörler yaptıkları alet 
ile petrol yakacaklar ve bu suretle 
hasıl olan bulutlardan yağmur dö . 
külecektir. 

HANZA KANALI 
Bur havalisini Baltık denizine bağ
layacak bir kanal kazısına Alman • 
Jar başlamak üzeredir. Kanal, altı 
yıl zarfında bitirilecektir. 

(Hanza ·kanal) namı verilen ka
nal bitirildikten sonra Almanlar, ma 
den kömürü ihracatında lngilizlere 
rekabete başlayacaklardır. 

CELPNAMELER UZERINE 
Y AZELAN ROMAN 

Geçenlerde Pariste basılan ( Sü -
kutun kalesi) isimli bir romanın 
muharriri Leon Gavru, çok fakir 
bir muharrirken birdenbire büyük 
edebi §Öhretler arasına girmiştir. Ca 
zatelerde neşrettiği küçük hikayeler 
ve tercümelerden aldığı az bir para 
ile geçinmek mecburiyetnide olan 
muharrire, alacaklıları tarafından 
hergün celpnameler gönderilmekte 
imiş ve bunlar 70 - 80 tane kadar 
toplanmı§... Romanım yazmak için 
kağıt parası bulamayan muharrir, 
bu. celpnamelerin arka taraflarına 
(Sükutun kalesi) romanım yaza • 
rak kendi sıkıntılı hayatının macc· 
ralarım tasvir etmiştir. 

Bu eser büyük bir rağbet bulınu§ 
\'e muharrir kazandığı para ile celp 
namelerle istenen borçlannr öde -
elikten b<'.şka, mqhur bir romancı 
ela olmuştur. 
SATIUKKU~ 
~RIYOR 

Meksika doktorlnnndan Horge 
Oç<J gazetelere verdiği bir ilan ile, 
satılık bir kulak aradığım, ve sata
cak olanlara 400 dolar vereceğini İ· 
lan etmi~tir. 

Bu doktor, liaympederi ile kavga 
etmiş ve bir kulağı kökünden ko -
pup parçalanmı§tır. Gazetedeki ila
m gören bir kaç bp talebesi bir ku
lak satmak üzere doktora müraca -
at etmişlerdir. 

Pazarlıkta uyuşulmak: üzere ol • 
d.uğunu Amerika gazeteleri yazı • 
yor. 

Bizde bir izcilik 
teşkilatı var mı? 

izci kime derler? 
Bu yüksek isim memleketini taşı 

ve toprağı ile tanımış olan 
.gence verilen addır 

Bizde izcilik teşkilatı var mıdır) 
Var olduğu rivayet edilir. Bayram
larda, geçit resimlerinde, izci ünifor 
ması giymiş bazı gençlerin, boru 
ve trampet çalarak resmi zevatı ae -
lamladıklarım görürüzı ve bu görü
şümüze aldanarak rivayetlere ina -
nır gibi oluruz. Fakat bu bir rüya • 
dır, hakikatet izcilik on yıldanberi 
ortadan kalkmıştır. 

izcilik nedir? Niçin izci yetiştin J 

lir? Bizde izcilik nasıl yetiştirilir? 
Bizde izcilik nasıl başlamııtır? Mek 
teplerimizin kadroları içindeki yeri 
nedir? 

Cördiiğümüz izcilerden hiç biri 
bu suallerin cevaplan biliner~k 
ve bu cevaplara uygun bir tarzda 
çalışılarak yetiştirilmi§ değillerdir. 

Mekteplerimizde izcilik esas ve 
sebebi tamamiyle unutulmu§, bu iş 
sadece bir adet, bir görenek ve hat
ta bir angarya halini almıştır. 

Bayram günlerinde önünüzden 
geçen izcilere şöyle bir göz atınız. 
Bunlann arasında kaçına .. sağlam,, 
ve .. kuvvetli,, diyebilirsiniz? 

Bazı mekteplerde hiç birine, bazı 
larında ise ancak ylizde yedisine se
kizine. Hele kız izcilerden bir çoğu 
adeta merhametinizi celbeder. 

Halbuki izci her §eyden evvel çe 
lik gibi sağlam, çekirge gibi çevik 
ve arslan gibi atılgan olacaktır. De
mek oluyor ki izci evvela mükcm -
mel bir sportmen ve atlettir. 

izciliğin ikinci mühim şartı ve 
lledefi ise gençlikte memleket sev • 
gisini daima tavında !bulundurmak, 
memleketi yann idare edecek ne -
sillere çok küçük yaştan ba~layarak 
daima fedakarlığa hazır serdengeçti 
bir ruh vermektir. Gençlerimizin bu 
şarla uygun bir halde bulundukları· 
nı kabul etmek lazımdrr. Fakat bu 
halin .. dadi Hak .. olduğunu, çocuk 
lanmızm ve gençlerimizin bunu bir 
terbiye halinde izci teşkilatlannuz . · 
dan değil doğrudan doğruya bir 

Yazan: 

Nizam ettin 
Nazif 

duygu halinde evlerimizden aldık -
larım da bilmek icabeder. Halbuki 
bu cihet, izci çocuklara giydirilecek 
çorapların renklerinden evvel ve 
daha ziyade dikkat gösterere üzerin 
de duracakları esasların biridir ve 
en mühimidir. 

Velhasıl söylemek istediğimiz şu: 
Bizde izciliğin manası unutul • 

muştur, mevcut izci teşkilatlarnnr -
zın yalnız geçit resimlerine bir parça 
<bha revnak vermekten başka bir 
gayeleri yoktur. 

Hem geı;it resimleri dedik de ha
tırımıza geldi. Hani bu yıla gelin • 
ceye kadar izci tcşkilatlamnızm ge
çit resimlerinde de göze pek cazip 
gözüktiiğü iddia edilemezdi. Bu yıl 
nasıl oldu bilmem, Istqnbulda izci
ler büütn §ehri hayran eden bir inti 
zam gösterebildiler. 

Fakat, bu gördüğümüz gençle -
rin izcilikte tekemmül etmi~ olduk
lanna bizi inandırmaktan yine pek 
uzaktı. 

Zir.; bizim izcilikte aradığımız 
'ey dı~ taraftan ziyade iç taraftır. 

Bunun için izci te~kilatlan üzerin 
de hükumetin bir takım yenilikler 
yapmak tasavvurunda bulunduğu • 
nu öğrenmekten büyük bir sevinç 
duyduk. Biz kültür bakanlığının iz
cilik Ü7:erinde yepyeni bir dikkat 
göstermeğe başlamasını memlekete 
bir üniversite daha kazandırmaktan 
da mühim ve büyük bir hizmet su • 
retinde kabul ediyoruz. 

lzcilikteki yenileşmenin ana pro
gramı ne olacak? Bunu henüz bil -
miyoruz. Y almz umuyoruz ki yeni 
hareket izcilere tabiat ile sık sık te
mas etmek imkanlarını bahşedecek
tir. 

Kocanıza elbisesini fırçala
masını öğretin I 

Haftada bir kaç gün bulunduğu 
§ehrin dı§ına çıkmayan, dağlara tır
manmayan, dereler üzerinde köprü 
kurmasını bilmeyen, bazı karlı kı~ 
gecelerini ormanlarda geçirmeyen 
genç nasıl izci olabilir? ı<ocamz elbisesini kendisi fırça • 

lıyor. değil mi} fakat iyi fırçal..ma.. 
smı herhalde bilmez. Sizin de ona 
§Unları öğretmeniz lazım: 

Elbiseyi çıkarır çıkarmaz fırçala
malı. Bunun içinde, masamın üze • 
rine yaymak ister. Fırçalarken de 
kumaşın yoluna yoluna fırçalamak 
lazımdır. Yalnız yelekte, ve karın 

üzerinde hasıl olan katları düzelt
mek ister, fırçayı o katlara amudi 
şekilde vurmak icabeder. 

Pantalonda da dikkat edilecek §ey 
fırçanın pantalon katını bozmama • 
sıdır. Bunun içinde fırçayı yukardan 
aşağı vurmak lazımdır. 

Bazı bekar adamlar, pantalonla -
rım çıkarıp ütülensin diye, §iltele • 
rin altına korlar! Fakat biraz yanlı§ 
koydu mu veya şilte hareket ettimi 
pantalonda ikinci bir kat olur ki o 
daha fena! 
Pantalon ütüsünün bozulmaması i· 
çin en iyi çare, bir yere sermektir. 

Cekette kolların ağzına fırça vur 
mamalı: Esasen yıpranan yenler fır 
sa ile büsbütün aşınır. 

Ceketi duvardaki çiviye ensesin· 
asmak çok fenadır: Omuzlan 
•lur. En iyisi askıya geçirip as • 

maktII'. 
Yalnız pantalonda ortadan kat ol 

Her vakit yapabileceğiniz yün 
bir şapka, eldiven ve atkı. 

maması için, askıya asarken müm -
kün olduğu kadar üst tarafından 
katlanmış veya yukarda bekar er
keklert' tavsiye ettiğimiz gibi, bir 
şeyin üzerine - mesela kanepenin, 
sandığın üzerine • sermek daha mu· 
vafık olur. 

Bu da kafi değil, izci memleketi
ni de ta§ ve toprağı ile tanımış olan 
gence verilen addır. 

Tatil günlerinde izciyi başı bos 
l)ırakmamalıdrr. -

Ona, kısa tatillerde bulunduğu 
şehre yakın köyleri, kasabaları do -
laştırmalı ve yıl imtihanlan sonun
daki büyük tatilin - hiç olmazsa bir 
ayını - izci memleket içinde uzun 
yürüyüşler yaparak geçirmeli, ik -
Jim ve tabiat tetkikleri yapmağa a -
lıştmlmalıdır. 

lstanbullu bir izcinin bir yıl izd
likten sonra dağları, dereleri, orman 
ları, köyleri kasabaları ile Trakyayı 
ve bütün Marmara havzasını tanı -
maması büyük bir eksiklik, hatta 
bir ayıp telakki edilmelidir. 

Her izcinin bir yürüyüş defteri ol 
malıdır. 

Tayyarelerin uçuş saatleri ve re
korları nasıl muntazam bir surette 
bir deftere kavdedilirse izcinin def -
terine de yiirÜyüs saatleri, bu yü -
rüyüşlerin kacar kilometre tuttuk -
lan, sıhhat cetvelleri, ve neferi bu
lunduğu manganın bir dere üzerin· 
de ne kadar zamanda bir köprü ku· 
rabildiği, ateş yakmak, av avlamak. 
yemek pi§innek gibi §eylerdeki dere 

cesi dikkatle lCay'dedilmelidir. 
Spor teşkilatlan içinde bir futbol 

sağ açığının veya bir kalecinin mu
vaffakryetleri arttıkça kıymeti nasıl 
artarsa izci genç de izciliğe ait me -
selelerdeki kabiliyeti nisbetinde bir 
kıymet kazanacağını de bilmelidir. 
Bunun için izci üniformaları ıçın 
güzel, zarif i§aretler kabulü muva -
fık olur. 

Bizim izcilerimizin kom§u mem
leketleri olsun tanrmalarma da im
kan vermek de düşünülecek nokta
lardandır. Büyük tatillerde Balkan 
paktı devletleri arasında izci müba
delesi yapmak mutlaka faydalı o -
lur. Böyle temaslara evvela t~kilat 
içinde iyi mevki kazanmıı gençler 
memur edilmeli, sonra gittikçe se • 
yahat edecek guruplarm sayısını art 
tımıak yol1arını bulmalıdır. Bir 
memleket için futbolcular ve koşu-

' . ' 
cular k'adar izciler 'de bir rtıÜ~ 
ka, bir şeref ve bir propagaJ1 
ıntasıdır. 

' ' •• oe ;ı 
Kısa bir k'onu~anrn ıçil1 bıJ' 

ciliğimizin hem tarihini, .,heıtleııi ~ 
günkü mevkiini ve alacalJI ?.tiit1 ~ 
li mütalea etmek hemde ~·~yü'ı &it 
izcilik programı yapmak 0 

iddia olur. f' ' 
Biz burada sadece ak~ blS' 

lenleri şöyle bir çırpı~ .. ~anif", 
lunuyoruz. Buna, izcılıge k }11\ııf 
terilecek yeni dikkat seheP .

0 ıenilt~ 
tur. lzciliğimizin nihaye~ab~reeJııl 
ve beğenilen bir şekil a 

1 
, 

umarak sevinmekteyiz. . \'~et' 
Bizim gibi izciliği çok . ıe al fi 1 

halde izciliğin gördüğü ıhJ1l ~'!' 
zünden bugüne kada~ b; ,e#' 
girmemi§ olan gençlerın e 
dikleri muhakkaktır. 

36 senedir ders okutan: 

Aliıtl 
Tunakan çin 

Yüksek mühendis mektebinde yapılan 10~ 
Jantı vesi/esile, Nafia Vehilt Ali ÇetinJIJI 

Riyaziyeci 

bir mektup gönderdi ı 
kendisi ile birlikte mualli~~ l 
ve şimdi de burada muallıJ1l 

Evvelki gün yüksek mühendis 
mektebinde kendisi için bir toplan
tı yapılan 5alim Tunakan; çok muk 
tedir ve tanınmış riyaziyecilerimiz . 
dendir. Kendisi, 36 senedir ders 
vermiş, en çok mühendis mektebi 
tedris kürsüsünde bulunmu§, diğer 
taraftan bir zaman da darülfünün 
da hocalık etmiştir. . 

36 senedir ilim ve fen sahasına 
adım atanların yetişmesinde kesen 
kes kayde değer hissesi bulunan Sa 
lim T unakan için yapılan toplantı • 
da, kendisi, §imdiye kadar yetiştir
diği mühendislerden bazıları, mek
tebin tedris heyeti ve talebeleri ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Mektep müdürü Suphi, teka~t -
lükle infisali dolayisiyle yapılan bu 
veda toplantısına gelen davetlilere 
teşekkür ederek, Salim Tunaka11m 
tercümeihalini tedris heyetinden 
Fikrinin anl<\tacağından bahisle, çe· 
kilmiş tir. 

Kürsüye gelen Fikri, Salim T u • 
nakanın o zaman yedi sınıflı olan 
mektebin 312 senesi mezunların -
dan bulunduğunu, talebeliğinden • 
beri riyaziyeye pek meraklı oldu • 
ğunu, bilhassa bu derse çalıştığını, 
hatta talebelik hayatında bile iken -
disine "Riyaziyeci Salim,, denildiği 
ni belirterek, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

- 3 1 2 de mektepten çıkm -
ca Erzunıma gitti, orada. tu
ruku meabir mühendisliği et
ti. Dört senesi Erzurumda geçirdi. 
O vakit mektepte mihaniki riyazi o· 
kutan Tayyar, merhum olup, hesa
bı tamami ve tefazuli tedris eden 
Ethem de, mirlivalrkla Tophane 
mübayaat komisyonuna tayin olu • 
nunca bu ki ders münhal kaldı. 
Bunun üzerine Salimi Erzurumdan 
getirttiler, her iki dersi de uhdesine 
verdiler. O gündenberi bu dersleri 
muvaffakıyetle okutmuştur. 

65 yaşına girdiğinden dolayı te • 
kaüden çekilen Salim T unakan; §U 

hesapça 36 sene mütemadiyen bu 
vazifeyi ifa etmiş, demektir. Bu su
retle bir çok talebe yetiştirdi ve hat· 
ta yetiştirdiği talebelerden bir kısmı 

mektedirler. "' ~ 
Salim T unakanın oku~?~ 

lere ait istifade temin edicı.1~etJ lfl'. 
di . 11,.11· 

eserleri de vardır. Ken 51 b3§!1" , 
ziletten başka ahlakan da J3ıııı1'1,e 
ki fazlieti ile tanmmıştJr. 'f.rllf" ~ 
d b. . . d w d dotı• • ,-~ an ınsı, ogru a am, .. 0e, . , 
ver adam olmasıdır. lkincıs~,.eJ'~ 
tanperverliğidir, memleket ~, 
ğidir. . phil. ~· 

Bundan sonra Müdiır Su eJcili 
rar kürsüye gelerek, Na~a ~~t~ 
li Çetinkayadan gelen bır b'1 ~. 
okumuştur. Ali ÇetinkaY8 • elet~ 
tubunda mektebe u~ı:ı s~JlfisıJİ ·tf 11' 

met eden bir müderrısın r bıl.~t 
rasında kendisi için yapı aflu bİYı.d 

d ::rtıll 1 il"" 
maı pek yerinde bul ub- hs,tJf., , 
ve nafia heyeti ile beraber aSııı'. ~t 
lunması mümkün olrruıJll it~ 
züldüğünü, içtimaa k~l~~jrıİ 'a-

1 f ~t iğinin kendisine bildırıl~ ~ ~ 6 
mıştı. Müdür, taşrada ~u 0eBıde ~~ 
hendislerden gelen aynı ~ulc~ıı 1 , 
imzalı bir telgrafı da o~u h ut',~· 
ra, Salim T unakana bır .J 

8
bir fl"' . . oe 

mak üzere mahfaza ıçın .t<t'. 
ye takdim etmiştir. be ıı~,d 

Bunu müteakip. tale dt tJlÔ.. , 
da taebdle den -s h s_lu Jdjrfiif~, 
da talebeden biri tedrı5 'ftl?-..-

' l:"~1'J1l OT' 
den ayrılan hocalnn .:>3J

1 ebe11ill ı" 
nın meziytlereinden, tal otJ~ ' 
karşı beslediği hürmet "'.e f'll1' .ı ' 

· tır· f J' muhabbetten bahsetrn1§ 1~ • 
lar, okunan mektup ve ~~ur·tif'' 
kış tezahürleri ile karşıl tcııfl; 1.e ,J' 

En sonda Salim !una ··re1'1i ,..,, 
1. -,;e şU "ıf ilJ 

den kalkmı§, şiddet ı le 1'ıl 111 
kışlar arasında yürüyere ı1!'1fe ' 
nkan değerli bilgi adaf 1~ ,o1 
kesilince heyecanla şun 8 ,ee ' 

. . tt' ' 
mıştır: ·Jel1 " t e 

- Hakkımda göster etd'01'tl'" 
cühten müteha.'5sisim· ~yrı1°~te.' 
derim. Bu vazifeden I ti 111" 1"\J' 
sonra, okuttuğum ders ed0tşY1 
dir. e~lere bıraktığımdan . tııl~' 
tenhım. .. teri"ı ·r: 

Salim T unakan; so~Jletr'~ 6} 
§U tarzda hitapla tekl!11 

j.O 
(SoJW: pdo-



~ .13afıislu: 
Bugünün en müessir harp 
Vasıtalarından bir• daha 

Denizalll gemileri 

~~~.:..E.;..~~~~~~~ 
~~~hı gemileri hacimlerinin uzun Jıarplerdc açlık tehlikesine ma
~Unc rağmen. Jenizlerde çok ruz kalabilir. Bundan dolayıdır ki, 
1§1er gören tehlikeli lıarp si- bazı hüvük de\'letler hu tehlikeyi da

de~~r. Onlar, diğer harp gemileri ha ~imdiden (inlemek için (kendi ken 
tQ gıldir. Hüyiik denizlerde müs- dine yeter) bir zirai ' 'e iktı~adi siya
'ı"dU~nıana saldırnhilir1er ve: set gıitrneğe ba~lamışlardır. 1917 ee· 
e~~ler, torpitolar, gihi filo ha- ı nesi şulıatmda Almanların İngiltere 
"l(ı:ı t k 1 Ye Fran'1ava karşı iliin ettikleri tah-'·t ' e~ iline lüzum hasıl o ına- · k 'I:' b t tellıalıir ı;eferherli~i \'e cl~niz ahlo a· ~h il~ arına çarpı§altildikleri gi- ~ 

,,. anesini, ııe,·alc ini düzer; u• s r milletlere çok ~eyler öğretmİ§tİr. 
"lt!ıtf ı Hatta bazı Fransız ve İngili1: harp e e ere açılır, binlerle kilo-

lQ L miitelıa~~ıı:larmm Umumi Harpten ~~I llıdarda da harp edebilirler. 
ı ~,. ttıebilnıcsi kolay olan bu deniz sonra söylediklerine gfüe, Alınanlar 

'"t'!, c;er 1917 eenesinden en·el tahtelha· · Yardımcı gemilere muhtaç c 
~j Akdenizde birkaç ay ön~e hir in~asma başlayıp ta, daha harp 

Lit ~ tecavüzler hunun en gü· haşlar ha§lamaz tahtelbahir ablokası· 
· ILttıı alidir. Mensup olduğu nı tatbik etmiş olsalardı, harbin ne-

148a'• ticesi büsbütün başka §ekil<le olacak-.unden ayrıldıktan sonra bir 
gıb· h 1 1 1 · tr. Çünkü, '.·alnız 20 &)" irincle, Al-. ı aşıhoş hir ıa ' e tır.aret :. 

• ne hücum edip hatıran talı· man tahtelhahirleri l 3 milyon ton 
~ Crin hangi millete ait oldu· dii~man ticaret gemisi hatırmı~lardı. 

ttlr]:ı Alruanlar harbin 1919 vJlma kadar u açığa ,·urulamamı§tır. J 

..._ lahtelhahirler denize daldık· devam edebileceği planına istinaden, 
""llta h d hütiin faaliyetlerini tahtelbahir in§a· d'h: atırılmı~ dahi olsalar, e-
~· ıne inerA bunların milliye· sına hasretıni~ gibi idiler. Bir ay,la 

1tı edebilmek mümkün de6il· 25-30 denizaltı gemisi in~a etmeğe 
başlamt~lardı. 

llctıer arasında bir harp çıkacak Bütün hu tecrübelerin neticetıidir, 
~alıtelhahirlerin <~enizlerde ki büyük, küc;ük bütiin devletler talı-

• ~1 roller gayet miil1im ola· telbahirlere çok ehemmiyet verdiler. 
~t O rne geriye dönüp tf', Al· fngilizler bilhassa son 11eneler içinde 
ll ~Ynıumi Harpte tahtelhalıir- deniz harp tezgahlarında birçok tah· 

l l' 
1
urdUkleri vazifelere bir göz telbal1irler İn§& ederlerken, küçük, 

olt~llr ak, im silahların kıynıe· büyük, İtalyanların elindeki denizal· 

~ A" daha canlanmış olur. O za· tr gemilerinin sayısı yüz adedini geç
l~lt"l 11nanlar, dü~maıılanna tah- miştir. Sovyct Ru:.ya dn, kendi in!:a 

tr • ı 1 · ettiği denizaltı gemilerinden ha,.ka, 
.'P~1 \·a ıtatııy e müt 11~ zarar- vahancı memleketlerde de tahtelha-
lt, h .lardı. Aradan 20 ı;cne geç- • 

111l f d d · lıir inş:ı ettinnektedir. Amerikalılar. ı~k tniirldet zar ın a enız 
. tti~inde vapılan ilerlemt"ler Japonlar, Fransızlar da hu yarrslarda 
1\"l' • geri kalmamağa talı~nıaktadır. 
~;d ın diğer §Uhelerinde atılan Daha kiiçiik ılc\·lcıler de kendi hiit 

lıtek~tı aşağı değildir. Yüz se· çeleri nishetinde talıtclhalıir ııalıihi "il .. 1 lıarp rrernilerinin ii:r.erinıle 'f 1 
•t · 0 ofmağa gayret etmekteılir. - ı ' n ı-
de ~ılah ''ardı ama, amiraller, mut l\'<'cmf'ttin Deliorman 

·~ l'lıt harplerinde göğüs gBğü· 
ta~ dövUşfirlerdi. Umumi Harp 
\tte •n. ara mclaki terakki farkı-
1 lJ C8ı gözöniine konunca, U
~li;tı>ten ~imdiye kadar meyda
.,lt~ı~ıı ~modern silahların ne ka· 
~İt d e]ı olacağı anla~ılahilir. 
~:ı:ıi~altı gemi-i 250 • 350 kilo 
~ta akı hir torpili binlerce met
lı.~it·tı diişman gemisinin iizerine 

ır F d '. akat, harp etmek mak· 

ttı~.1dere açılan gemilerde de 
'• u . (batmamak) tertibatı 
\'°il l;etıl"ilmiştir. Zırhlar içinde 

... tu ıh.._ •. d 1· h"l ··ı~ a .... ,ez mutea < ıt o me-
~i,. ~hhez olan deniz harp gemi· 

Latlr. torpilin açacağı yara ile 
tıı,~tt t\•ettnemektcdir. 

~ tı~"1e>lı, talıtelhahirler, daha 
Ilı ~et genıilerini batırmakla 

~ lrJ tara ııok.rnağa çalışırlar. •t d·· k tt ' uşınanmm arfı&ma 

\"iiıu ~~a. r;üriinmeden, kurha· 
l' lltku hıle g<irmeğe liizıım gör 
iı~ ll adan vurduktan itin de· 
tıı~t ~~lerinin en (kalıoesi) acl
tııı~ ... ~ .

1
•r. ffütemlekelerine d<'· 

I • 1 
ııı e naklivat ,·anan devlt>I· · • ta) • . ,. ' 
;\lk •telhalıir1er, ~ok telılikc-

tl llJ,tı er, ~rzak. cephane taşı
• "ti" 'k 8enıilerin yolunu talıtel· 
~:ı .. t tr (.'anıek müınkiin'1iir. nazı 

"ti rtJunıi Harpte erzak nak
f·ı genı·ı h 1 ıı].. 1 "rin mu haf azasr ı~ın 

'lı l .... , h . 
i l)nH.k ''. ı~e memur etnıi ler-
)~ h hır rnacldi r.ararclr. Ye· 

~tıı)tlııtı~unda (kendi kendi
devletlerin vaziyetleri 

Salgın halinde 
bir dans modası 

Step (adım) dans bugün bütün dün· 
yayı sarmak tehlikesini gösteren bir 
salgın halini aldı. Şimdi Amer:kada ye
ni yeni step dansı çıkarıyorlar. Yukar
daki hareket de yeni çıkan bir step dan
sının güzel bir figürüdür. 

R URl 7!\ra abone olu
nuz ve abone ediniz 

1 
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Buda dininin Aynoroz'unda 

Şeytana tapanlar insan 
kanı içenler arnasıda 

Asyanın en esrarengiz yerlerinden 
biri Tibettir. Soğuk, kar vesükunetin 
hakim olduğu Tibet dağlarrrun en yük
sek tepesinde de, hiristiyanların Ayna· 
roz'una mukabil, Buda dininin aynaro
zu bulunur: Bu dinin en büyük reisi 
olan Dalay Lama burada yaşar. 

Dalay Lama, Buda dinir,den olanlar 
.:çin, yarı ilahi bir mahluktur. Onun 
gökten indiğine ve ölün'ce gene göğe 
çekileceğine inanırlar. Bunun i~in, ye
rine geçecek ikinci bir Dalay Lamayı 
yine Allahtan beklerler: Onların iti -
kadınca, Dalay Lama öldükten b;r müd 
det sonra, muayyen bir zaman zarfın
da, büyüyünce Dalay Lama olacak ço
cuk dünyaya gelecektir. Bu çocuk, ba
zı işaretlerle kendini hissettirirmiş. 

Tibetin esrarıru şirridiye kadar birçok 
Avrupalı ve Ameriknlılar merak etmiş 
ve oralarda dolaşmak ı~stemişlerdir. Fa
kat, aynaroza kıldın sokuhT'adığı gibi, 
Ba"ja dininin aynarozu olan Tibet yayla 
sına da o dinden olmıyanlar sokulamaz. 
Orası yabancılar için memnu bir yer-
dir. 

Son günlerde, Çinlrlere Amerikal:ian 
satılan tayyareleri teslim etmek üzere 
gidenler arasında bulunan Amerikan 
seyyah ve muharrirlerinden Harrison 
Forman Tibet yaylasına kadar gitmiş
tir. 

Anlattıklarını aşağıya naklediyoruz: 
Şarki Çin Türkistanına gidip film 

çevirmek için bir sefer ~ertip etmiştim. 
Oradan da Tibetin esrarengiz mıntaka
Iarrna kaltiar tlerledim. Bu seyahate be
nimle beraber çık.mı§ olan iki genci yol 
da haydutlar öldilrdil. Bunun ilzerine 
yanıma alacak bir Çinli klavuz buldum. 
Bu adam Tibetli r.di ve &ihirbazlık et· 
tfğini söylüyordu. Bundan istifade ede
rek, beni Tibetteki Çinlilerlden koru -
masını rica ettim. 

Çinlilerce mukadde. lir yer aayılsn 
Raca Gomba ormanına girdiğimiz za • 
man Çinli sihirbaz büyük dehtet için
de titrcmeğe baıladr. Sebebini sordum: 

- Sizfo kim olduğunuzu öğrenirler· 
se bütün sihirbazlar beni öldürür, de
di. 

Bunun üzerine, kendisine teminat 
verdim: 

- Gören olursa, seni hiç tanımadığı
mı, daha yeni karşılaştığımızı &öylerim. 
Sen ayrılır gidersin, ben de ken~ ba
şımın çaresine bakanm, dedim ..• 

Ormanın açıklık yerinde bir sihir • 
baz kafilesi ile karşılaştık. Bir dıa.ire 
teklinde oturmuılaı:ldı: Biz de araların
da yer aldık. Bunlar, Buda din.:nden 
ayrı bir mezhebin sihirbazları di. Ti • 
bette, Buda dini ortaya çıkmadan daha. 
evvel bulunan bu ldine inananlar ıcyta
na taparlar. 

Yanımdaki sihirbazları gözden geçi -
riyordum: . Yüzleri gözleri kir içinde, 
saçları kıarmakantık insanlardı bunlar. 

Bu sırada, ormanın sık ağaçlı •. yap -
raklarla örtülü bir tarafından bır atla 
çıkageldi. Bu, uzun boylu, iri J'lrı bir 
adamdı. 

Bu adamın gelmesi üzerine, sihirbaz
ların hepsi ayağa kalktı ve hep bir a
ğ12J:lan bağrışmağa başladılar: 

.. Yamantaka! Yamantakal Yamanta

ka!" 
Bu esrirengiz kelimeler üçer kere 

tekrar edildikten sonra, atından inen 
adam, büyük bir kaseyi dudaklarma 
götürerek içti. 

Klavuzumun izah ettiğine göre, bu ge 
len adam en büyük ruhani reis idi; 
.:çtiği de kan. .. Hem de insan kanı i
mif ... 

Mera5im devam cldiyordu,. Herkes 
b:ışını önüne iğdi. Onlar gibi ben de iğ· 
dim. Yalnız, gözümün ucile, ne yapı • 
yorlar diye bakıyordum. 

Bu vaziyette yine hep bfr ağızdan ve 
gittikçe daha yüksek bir sesle bağrı!Jna 
ğa başladılar: 

- Yamantakal Yamantakal Yaman
taka !. ... 

Ben de onlarla beraber bağırıyordum. 

Bu suretle şeytanı• çağırıyorlardı. On
ların arasında dinl~ilı:\e inanmayan bi
risi olduğum halcLc, bert>.,de içimde tuhaf 

brr his duymağa başlamıştım: Yoksa, 
ipnotizmaya mı tutuluyordum? 

Bu 'düşünce ile isyan ettim: Onların 
itikatlarına inanmıyarak buraya gel -
mişken tesirleri altında mı kalacaktım? 
Fakat, oyuna sonuna kadar devam edip 
bütün yapacaklarını öğrenmek isteyor
dum. 

"Yamantaka,, lardan sonra, y.:Oe ga
rip seslerle bir §Orkı söylemcğe başla • 
mışlardı. Fakat, başları hep önünde i
di. Yalnız ben daha fazla duramadım, 
başrmı kaldırdım, etrafıma bakındım. 

O zaman hayret içinde kaldım: Etra -
frrnda hiç görmediğim garip şekiller be
lirmiş, sankr görün:nez eller beni her 
tarafımdan srmsıkı tutmuştu. Silkin • 
mek, bu esrarengiz hali ilmi görüşle • 
rimle izah ederek telkin altından kur
tulmak isteyordum. 

Bu sırada gözüm ruhani reise iJrşti : 

Korkunç gözleriyle bana bakıyordu. 
Sonra gözlririn ötekilere çevirerek on
ları da gözden geçirdi. 

Bundan sonra, sihirbazlar tekrar 
"Yamantaka .. teranesini tutturdular Çin 
1i ihtiyar şimdi dağlar kralı Yama'yı 

göreceğimizi söyledi. Yama ile beraber 
karşımızda şeytanlar ve cinler de gö -
rünecekti. 

Göreceklerimizin bir hayal olduğunu 
biliyordum. Onun için, hayale kapıl -
nuyacağımı kendi kendime tekrar edi
yor ve ilmen hiç br.r ıey yok dediği yer 
de bir ıeyler görmekten kendimi sakın
mağa hazırlanryorldum. 

Yanımda fotoğraf makinesi olsa gör
düklerimizin resmini alabil:r mi idi, a
lamaz mı idi, bilmyiorum. Fakat bildi -
~;m bir 1cy varsa o da 1u ki, karşımda 
hakikaten bazı ıeyler: Dağlar kralı 
Yama'yı, cinlerini ve şeyatnlannı gör -
dilin .... 

lar arasından çıkmadı, yavaş yavaş gö
rünmef e başlaldı. Bu bir Tibetliye ben
zemiyordu. 

Sonra, birdenltre o noktadan kaybol
du. Orası bir şey kalmamıştı. Fakat, o
nu daha yakinimda, burnumun ucunda 
gördüm! 

ilk evvela farkettiğim §ey bir çift i
ri ve siyah göz oldu. Sonra bütün vücut 
şekil aldı. Daha sonra, Yarna'nın etra
fını iir sis bürüdü ve bu sislert:len bir 
alay ko11ar, başlar teşekkül etti. Bu, 
Yama'run 34 kolu ve 34 başı idi. .. 

Dehşetten gözlerimi kapadım, arka
ma döndüm. Fakat başnnr tekrar çe -
virdiğim zaman o müthUş hayaleti yine 
karşımda gördüm. 

Şimcl:. şeytanlar çe cinler de görül -
meğe başlamıştı. llk görünen, ihtiyar 
Çj.nliden öğrendiğim üzere,, Nguh Nuh 
isfi verilen iztirap cini idi. Ondan son
r'Q açlık 1.:ini görüldü. Daha sonra öfke 
c;ni göründü. Bunun blşının üzerinde 
saçları dimdik olmuştu, yılan gibi de 
bir vücudü vardı. 

Şeytan ve cinler, bir ölüm dansına 

başlam:şlardı. Yama da dansa iştirak e· 
diyor, F}hirbazlar da hep birden §Brla 
söylüyorlardı. Yine bu şarkılar arasında 
Dağlar Kralı cinleri ve şeytanları ya • 
vaş yavaş ortadan kayboldular. 

Her §ey bittikten sonra Çinli <ihtiyar 
yanıma geldi; garip lir sesle: 

- Gördüklerin hakkında ne düşünü
yorsun? diye eordu. 

- Bilmiyorum dostum, dedim. Ya .. 
ma ile şeytanlarını gördüğümü zenne· 
diyorum. Onlann, tıpkı sizin anlattı • 
ğınız şekilde olduğunu gördüm. Bugün 
böyle düşünüyorum. Fakat yarın ne dii
şünecefi:ın, onu bilmem ... 

Bugün şöyle düşünüyorum: 
Tibet yaylasındaki bu ormanda izah 

edemiyeceğinı :b1r JCY vardı .... 

N apolyonu n en büyük 
aşk macerası 

Greta Garbo sinemada çehresini bize 
ıimdi de Napolyonun metresi olarak 
gösteriyor. Amerikalıların şimdiye ka
dar vı.:•;uda getirilmiş en masraflı dBrt 
filmden biri diye ilan ettikleri bu eser 
çok muhteıem dekorlar içinde çevril
miştir . 

Mari Valevska,. ismindeki bu film 
Napolyonun bir aşk macerasıdır. Gre
ta Garbonun temsil ettiği Mari Valev
ska yaştı bir Lehli Kontunun kansıdır. 
Fakat, Fransız sarayına gırıyor ve 

Napolyonun dostu olarak onu bllyük 
sevgisini kazanıyr. 

Tarihçiler, bu büyük askerin ka.dın 
önünde ancak bu aşkı ile eğildiğhıi ve 
onun en hakiki aşkının bu olduğunu 
söylerler. 

Hakikaten, Mari Valev&ka Napülyo· 
nu askeri sahada da peşinden sürükle
miş ve Lehistanı Rus hakimiyetinden 
kurtarmasına sebep olmuştur. 

Mari ile Napolyon iki sene mesut 
bir aşk hayatı yaşıyorlar. Fakat, bir 
gün Napolyon Avusturya seferine çı· 
kıyor. O zaman birbirlerinden aynlan 
iki dost birkaç sene sonra Viyana.da 

buluştukları vakit Mari Napolyonu 
kendisini artık sevmediğini görüyor. • 

Nihayet Napolyon Mari Luizle evle
niyor. Mari Valevska da, Napolyondan 
olan çocuğu ile beraber, Lchistana dö
nüyor. (Kontesin bu oğlu Kont Ko
lonna Valevska'd(r ve sonra Fransı.nın 
İngilteı c elçisi olmutur). 

Fakat, Lehli Kontes Napolycınun 

hayatında bundan sonra da l:.(iyük bir 
rol oynamıtır. Napolyonun Moskova 
seferinde Elbeye gidişinde Marl Va
levska cnun karşısına bir düşman gibi 
çıkıyor. 

Filmde Napolyonu (Şarl BuaY.e). 

temsil ediyor. Bu rolün hangi artiste 
verileceği uzun müddet tereddüdü mu· 
cip olmuştu. Bunun için, Şarl Buaye• 
ye verilmiş olmasını tenkit edenler var. 
Çünkü, artist rolünde her ne kadar: 
muvaffak oluyorsa da pek fazla Napol· 
yonu andırmryormuş. Bununla beraber 
Napolyonu da ondan başkasının tı:msil 
edemiyeceği de söyleniyor. 

Diğer taraftan, Grcta Garbo Mari 

Valevskayr çok güzel bir şekilde tem· 

sil etmi§tir. Hatta kraliçeler ve saray· 

larda bü,-O:ik rol oynamış kadınlar ro

lündeki artstler arasında en fazla onun 

muvaffak olduğu kabul ediliyor. 
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Tirende mukabele 
YAZAN : RlYış'\tlYı Şaırdağ 

llk bak.şta insanı üzerinde durcluracak 
1
. 

bir tarafı yok gibi idi. Tren Pcndiği ge
çip de Ankara yolunda bir hayli ilerle-

meye başlayınca kompartımilna ~ö -
ken sessizsliği yırtmak ve her seyahat
te adet olduğu üzere nereli olduğumu
zu, nere:len gelip nereye gittiğinizi, ne 
iş yaptığımızı biribirimize sormak lü
zumunu duyduk. 

Trene bindiğim andanberi h:ç de be
nialakalandırmayan kadın ş'mdi gözle
rimi kendinden tarafa çevirtmişti. Beş 
kiş.~ ~dik. Eskişehirde inecek olan ihti
yar, kadın yolçu ile ahbablığtmız can
sız bir haldeydi. Onların yolun yansın
da bizden ayrılacaklarını bildiğimiz için 
resmtbir ahbablıkla, adeta isteksiz, söz 
düştükçe konuşuyorduk. Yol c=Jerledik
çe şehirleşmiş birer köylü o~duklan an
laşılan genç kan koca beni daha çok sa
rıyordu. Onların saf görünüşlü zeki ko
nuşmalarını dinliye dinliye Ankaraya 
kadar olan yoJculuğumuzun sıkıntısız 

geçeceğini tahmin edyordum. ikisi de 
Ankaranın "Kayaş,, nahiyefindendL 
Erkek çok zayıf oNuğundan karşısın
da oturan kansı tıknaz ve iri vücudile 
caba hakim duruyor, ondan Ya§ cihe -

tinden de bliyükmüş gibi görünUyordu. 
lıstanbula on gün için gezmeğc gelmiş
ler. Yeni evlil:.k hayatlarının üzerlerin
Öen henüz gitmemiş olan tatlı sarhoşlu
gu içinde eğlencelerin~ geıidikleri yer

leri anlatıp duruyorlardı. Naşidden, 

Dümbüllü,den uzun uzun konuştular. 
Genç adam bakkal olduğu için köyde 

daha pahaJı satmak üzere tstanbuldan 
ucuz eHiseler almış ve onun satılıp sa
tılmıyacağıru düşünüyordu. Bir aralık 
karısı: 

- Bana bak dedi, onları satarsan 
beni Çankrrıya da götürecen mi? 

-E, karı 1 Bak on gündür dolanıp 

duruyon; hele artık-ti~ dinlenelim. 

- Ya .... istanbulda iken götürürüm 
demiştin ya? .• 

- Olur, !ıele dur gideriz. 
Öne~ onun şimank çocuklar gibi ba

na çok soğuk gelm hareketi yavaş ya
vaş düşüncelerimi değiştirmeğe başla

r"'ıştı. 

- Ne olaoak, saf kadın diyoroum; 
,.,cuk gibi bir şey. Arada bir, müteas-
ı:.ıp kocasım korkutmayayım diye yü -
züne bakmaktan çekiıidiğim bu güzel 
kadının tuhaf, manalı gözleriyle karşı
laşıyc. Ji.lm. Toparlak, kumral yüzünde 
ne güzel görünen iki çift yeşil gözleri 
vardı. Omuzlarından aşağıya bdar u
zanan saçlarının mavi başörtüsü altın
~a kalan kısımlan alnının üzerinde'1ru
mc küme daireler meydana getiriyor, 
~ğız ve burnunun kUçüklüğü, lanruzı, 

şişkin yanaklarının irileştiği yüzünde 
ilk bakışta gülünç bir bal alıyordu. 

Zaman zaman kocasından fırsat bu -
lup ayırdığı bu yeşil gözlerle bana ba
kıyor; ben de ne yalan söyliyeyim ha
zan güzel ve temiz hislerden uzaklap
rak bu bakışlara mukabele ediyordum. 
i\rtık yolun bitmesini hiç istemiyor bu 
gözlerden, bu güzel kumral yüzden hiç 
ayrılmamak isteyordum. 

Fakat kocasiyle konuştuğum halde 
onunla hiç konuşamıyordum. Bir §ıCY 
söylemek için yüzüne baktığım zaman 
başını pencereden tarafa çeviriyor o 
zaman ekseriya kocasının çatık kaşları-

nı görüyordum. Bu sıkı vaziyetten 
kurtulmak i~~ arasıra kompartımandan 
<iışan çıkıyor şöyle on on beş dakika 

pencerelerde vakit geçirdikten sonra 
tekrar içeri giriyordum. Fakat kapıyı 

a!l'ar açmaz gözlerm yine gözlerini bu
luyor; o zaman, o yeşil gözler, kocası -
nın kontrolünden de korkmadan sanki 

bana: ''Neden benden kaçıyorsun?,, 

der gibi dakikalarca bakıyordu. 

Eskişehiri geçmişti k. iki köylü ka -
dm inmiş, trende üçümüz kalmıştık. 

Bir aralık genç adam da benim oturou-

ğum kısma uzanıyerdi. Şındi benim gi
b:. o da e:ntnim ki kocasının uyumasını 
sabırsızlıkla bekliyorcıu. Adam horla-

yan cinsinden de olmadığı için uyuyup 
uyumadığını anlamak meseleydi. Yıcı 

)izi kontrol ediyo:sil. Ah :-:'1: cıdam u-
1umuş olsaydı da onunla bir konuşa -

bilseyd!m. Bir aralık genç kadının gözle 
rinin bcn.:mıe konuşmak ister gibi bir 
vaziyet aldığını göı1dürn. V c istediğim 
de çıktı. 

- Sen Ankaraya mı gidiyon? 
Aklım başımdan gitmişti. Demek sa

hiden benimle konuşmak isteyor<lu. O
nun "sen •• diyen bu saf köylülüğü için
de ne güzel, ne temiz 'bir ruhu vardı. 

- Evet dedim, Ankaraya gidiyorum. 
Siz de Kayaşa değil mi? 

- Ha, biz de Kayaşa gidiyoruz. 

Bir an için ikimiz de susmuştuk. Fa
kat o bir şey söylemek ve gözleriyle 
bunu anlatmak istiyordu. Birden ayağa 
kalktı. Bana "gel,. işareti yaparak kom
partımandan ldışarr çıktı. Sonra pence
reye dayanarak gözleriyle bana bak

maya başladı. Artık ne olursa olsun, gi
dip onu çok sevdiğimi söylyecek ve 
hatta mümkünse kmse görmeden orada 
beyaz, yumuşak bileklerden t>lsun 
öpüverecektr.m. Son defa kocasına bak
tım; uyuyordu. Hemen kaidının yanına 
gittim. Fakat tam söze başlayacağım 

sırada o pembe ve etli dudaklarını bü
kerek: 

- Sana dod4 fstanbuldanbcri onu 
soracak oluyon; siz İstanbullular ne ap
tal ~eylersiniz be? .•. Böyle saçlarını ka
dınlar gibi uzatmışsın. Sonra gözüne 
de züppeler gibi bir gözlük takmış, bay
kuşa dönmüşsün. 

Erzinde hakim 
ihtiyacı var 

Erzin ( Hususi) - Dörtyol ve 
mülhakatma çok mebzul yağmur 
düşmüştür. Bu arada Erzin havalisi 
de yağmurlardan çok istifade gör -
lllÜ!tÜr. Ancak ~ur. yolla'tı bô%· 
mu~ ve gidipıgehne çok müşkülleş
miştir. 

Halbuki, nahiyenin tam teşkilat
lı olmaması yüzünden hnlkın kaza 
merkezi ile sıkı ve daimi alakası var 
dır. Adliye, tapoı ve nüfus işleri i -
çin sık sık kazaya gitmek icabet • 
mektt-, halbuki yolların bozukluğun 
dan buna imkan bulunamamakta -
dır. 

Erzin gittikçe güzelleşiyor, yeni 
nahiye müdürü bay Ccnıil Eriverin 
bu eski liva mrekezini yeniye ve gü 
zele kavuştunnak için adeta dunna 
dan çalışıyor. iktisadi vaziyet nor • 
maldir. Pamuk ve portakalcılığa 
son yıllarda azami ehemmiyet veril 
miştir. T opraklarmda her nevi hubu 
bat bereketle yetişmektedir. 

Yalnız Erzinde tam teşkilat olma 

Meranda. Doktor H erberl 
Oylerden karuı Gittayı kıı
kanarak buhranlı bir gece 
geçiren Hanı Georg lon Ho
henhag, sabah olunca dokto
ru ziyarete, izahat iıtemeğe 
karar veriyor. Sabahleyin, 
''Villa F eliıitaı,, a telefon 
ederek geleceğini bildirmek 
üzere, otelindeki telefon hüc
Teıine girdi: 

Doktor Oyler de, rahatsız bir gece 
geçirmişti. Gitta'dan ayrılışa alış;;mı

yacağını sanıyordu. Dilnya, kendisini 
b:itün güzellikleri9.den mahrum etmiş
ti ... Çünkü, artık Gitta yoktu! ... Tatlı, 
tapınılan, İlahileştirilen kadın 1 

Oyler kendi kendisine ''Be~,, den!len 
şeyini, "benlik,.ini kaybetmi§ bir in
san, saadetin kendis:nden yüz çevrdiği 
bir insan gibi geliyordu. Alim müteteb
bi ve tabip, kendisile ve talihle ıhti -
ıar haline g:rmişti; çekişmeğe başlamış
tı. Kendisi için ş'mdi bütün ciddi çalış
malarının ve ilmi başarıiarının ne ehem 
miyeti vardı? ... Bütün bunlar, ona artık 
boş, mana ve kıymetsiz görür.-:iyordu. 
Sah~.:i ve değeri s::bi!', kalbi '!.'e :-uhı: 

eksiksiz tatmin eden yalnız tek haki -
kat, vardı ... Sevgi 1 Ve bütün dünyevt 
hazinelerin en g:ranbehasını, o asla öğ
renmemi~, asla aramamı§tı. Şimdi, taç -
ları ağannıya ba§ladığı şu sırada, genç· 

Lise ve Orta 
okullarda 
\ 'eni tayinler 

Ankara, ı,ı (Telefonla) - Orta o
kul n füe öğretmenleri arasında ye
niden ~u nakil ve tayinler yapılım~· 
ur: 

Laika Yenic\'li Turgutlu orta oku
luna; Fatma Nihal Onan Süleyınani
ye orta okuluna; Melek Bursa kız öğ· 
retmen okuluna; Şerif Edirne erkek 
öğretmen okuluna; Hüseyin Avni Er
zincan ort2 okuluna; Nedime Erk
men ü~kiiclar ikinci Orta okulu -
na; Ef~cr Fmclıkoğlu Kumkapı 
Orta okuluna; Nuri Kayseri Li -
sesine; Bekir Sıtkr Kiitüphaneler 
mümeyyi7.liğinc; Hamdi Özmen n 
Tevfik ilk tedrisat lşyarlığına; 

'erdet Mt• ... Jeki Teknik teılri~ata; 
B<"<lia İımir kız lisc~ine; Münire E
~in ve Şefika Ankara erkek li~csine; 
Alıınet Hauf Ava ... Iı Si\·a erkek (i;":-• • o 

retnıcn okuluna: Siikfıti Cnğalo~lu or 
ta okulnna; Re~inı Ru~en Kanatlı Ça
pa orta okuluna: Hami Kaılıkfrv ikin
ci orta okuluna; ~Jih eclılet Ü :kiiclar 
ikinci orta oknlnna; Dr. Ha~an Kadı· 
kiiy ikinci orta okuluna; l\lt•ılilıa Top 
rak Knmkapı orta oknlıırıa; Re~at Si
va; orta okulıınclan Erzincan orta o
kul cl:rcktiirliiğiine; Rifat Rur.:;n J;. 
ı::r:;inJerı ılana erkek ILe~i dir<'kt(ir
lii~iine nakil 'e tayin cclilıni-;tir. 

Baylar ve ziraat me
nz uru tayinleri 

Ankara, C'ı (Telefonla) - Ziraat Ve
kaleti Baytar ve memurları arasında 

şu tayin ve terfiler yapılmıştır: 

Ziraat Vekaleti müşavirlerinden bay
tar Kamil Konya baytar direktörlüğü
ne; merkez muiahassıs ~mirlerinden 

Nazım Ege zooteknik mütehassrslığı
na; Bandırma zooteknik müfetti~i Fah
ri baytar umumi müd:.irlüğü Merinos 
şubesi müdürlüğüne; yüksek ziraat ens
titüsil mezunların.dan Hadi M utgan 
İstanbul Ziraat mektebi asLtanlığına; 
Hamdi Tevfik Adana Ziraat · mektebi 
asistanlığına; Osman Ar, ve İskender 
il~ Sual An'kafa tohum ıSiah istasyonu 
asistanlığına; Halil İbrahim İzmir Zi
raat mektebi asistanlığına; Şahide Yar
ğıç İzmir Ziraat mücadele istasyonu a
sistanlığına; Abidin Tütek y'..iksek Zi
raat enstitüsü asistanlığına; Sait ve Ö
mer Ankara tohum islah asistanlığına; 
Haydar Adana ziraat mektebi asistan
lığına, Kastamonu eski ziraat memuru 
Mahir Antalya islah istasyonu asistan
lığına, Ankara meyvacılrk mütehassısı 
İsmet Malatya istasyonu müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 

dığr için halk çok zorluk çekmekte • 
dir. 

Erzin bir hakim ve üç dört me • 
mur için yapılacak masrafı çok faz 
lasiyle ödeyecek mevkide ve bu te~ 
kilata çok muhtaç bir nahiyemiz .. 
dir. 

Edebi Romı.n : ea ---

S::: VG i; 
Uyanınca .. 

Yazan: Maka El 

tik devresi gerisinde kaLdığı şu sır:ıda, .. 
şimdi büyük bir sevginin saadeti, alev
lenen bir kuyrukluyıldız gbi ömrünün 
semasında belirmişti; lakin, sadece ..... 
beliri~i kadar sür'atle tekrar kainatın 

karanlıkları arasına karışıp sönmek üze
re! 

Oyler, bazı insanların şişeye, bazıları
nın da taban'.:aya el attıkları bir ruhi 
halete uğradı .... Hayat, ona başka ne 
bahsedebilirdi ki? .. Hiç! .. Hiç! ... Bun -
dan böyle tesellisizlik ve ümitsizlik, 
yoldaşları olacaklar, kendisine d<Jima 
sevgilis:nin tasvirini tahayyül ettirecek
ler ve ona hep bir noktayı, tekrar tek
rar bir noktayı hatır atacaklardı; 'ey
tani kuvvetlerin kendisini ayni nis:,ette 
bedbaht etmek maksadiyle b!r sa..ıdeti 
gözlerinin önüne getirdiklerini 1 

Kapıya vurulması, mağmum bir ta -
vırla kuruntuya dalanı, düflincelerin -
den sıyırdı. Vuran, oda hizmetçisi kız· 
dı. 

- Doktoru telefondan rica ediyor -
larl 

- Benimle konuşmak isteyen kim? 

• 

Kaçıı ılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Kayt>olan Genera1!'1 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri 1eıkİ· 
latı,, reisi Millerin izi Uzerinde······ 

Y • ,. 9 
azan: Alfred Gerlgk --- Tefrika numara · 

Skoblin; tel8şlı •.• 
Reis Oeoerul Milleri ararken, pelerıol!lt 

unutacak derecede! ••• 
Paris 19 eylUl 937 gecesi. Hava 

s.'.:ak ... Gelibolu klübü., nde !.>eyaz 
Rus erkanı, zabitleri ve askerleri, 
bir tesit toplantısı yapıy<ırlar. 
Dans musikisi 1 Bir zaman alay 
bandolannın zabit cemiyetlerinde 
çaldrkları eski melodiler! "Geli
bolu klübü,, ndeki şenlik, <laha 
bir hayli sürecek .. Sürüyor .. 

Bu 19 eylfıl gecesi saat 11 de, Mille
rin evinin kapısı çalındı. Generalin evi 
Parisin ön kısmında, şehrin uzağında 
bulunuyordu. Modern in,a edilmiş bü
yük evler bloku arasındaydı. Bu evler 
bloku, nebatlarla yemyeşil bir avlunun 
etrafında, uzunlamasına çekilmiş ma
jjüskül bir "U,, harfi şeklinde dolanış
la bir silsile teşkil ediyordu. Bu evle
rin civarında da, küçük harap, pis bir 
takım evler de vardr. Bunlar şı:hrin, 
dışarı kısmın.da oturmak kibarca ha
reket sayılmayan zamanlardan kal
maydı. 

Millerin kansr, kapıyı açm•.;a, hay
retle sordu: 

- Siz misiniz, general? buyurunuz! 
Karınız beraber değil mi? 

General Skoblin, kapıyı açanın eli
ni öptü: 

- Hayır, Natali Nikolayevna. Ben 
de ancak kısa bir müddet kalmak üze
re geLdim. Derhal kocanızla konuşma
lıyım! 

Millerin gelinini selamlıyor ve peleri
nini bir sandalye ljzerine fırlatıyor. 

- Kocam, Kornilof ıenlikten daha 
dönmedt Hcrhald~ henüz "Gelibolu 
klübü,,ndedir. 

Skoblin, elini alnına götürdil. Par
maklarını alnı üzerinde gezdirerek: 

- Aksi şeyi dedi: benim erken 
çıkmam icap etmişti; yoksa onu kendi 
otomobilimle eve getirirdim. Demek 
"Gelibolu kulübü"ndeki şenlik, henüz 
bitmedi. O halde tekrar oraya gidebi
lirim. 

Millerin kansının elini sıktı: 
- Acele etmeyelim, Natali Nikola 

yevna. beni mazur görünüz l 

Ve koşa~.:asına uzaklaştı. 
Millerin kansı, gelinine seslendi: 
- Pelerinini unuttu! 
Genç kaJın arkasından koştu: 

- General, pelerininiz! Burada 
kaldı! 

Skoblin telaşla tekrar merdiveni çık
tı: 

- Yalnız "Hohenhag,, gibi bir keli
me anhyabildim; Her Doktor 1 

- Derhal geliyorum ..... Hemen şim
di ı 

Oyler, sevinçli bir heyecana kapıldı. 
Telefona çağıran, muhakkak Gitti\ydı 1 
İhtimal daha bir müddet Meranda kala
ı.:ağmı bildirecekti? 

Acele acele telefon kamarasına git • 
ti... Ahizeyi telaşla eline aldı: 

- Ben, Oyler ! ... Oyler 1.. 
Bir erkek sesi aksetti. Oylerin çehre

sini, hayal inkisarının ifadesi gölgele
di: 

- Hans Georg fon Hohenhag mı? .. 
Size ne suretle hizmet edebilirim? .. 
Lfıtfen 1 .. ziyaretiniz, beni sevindire -
cek ... Bekliyorum! 

Ahizeyi yerine taktı, odasına döndü. 
Gittanın kocası!... Bu adam nasıl olu -
yordu da böyle birdenb:Xe Merana gel
miş bulunuyordu? .. 

Gitta, tek sözle bile kocasını be!cledi
ğinden bahsetmemişti! .. Kocası ne is -
tiyordu ki? .. A•.:aba kaynanasının tc.da
vrsinden dolayı teşekkür etmek mi? .. 
Neyse .• nerdeyse anlaşılacaktı! 

Oyler, küçük yatak odasına bitişik 

salondaki masanın Ustüne hafif bir iç
ki ile cigara koydu. Sonra aynanın kar
şısına geçti, elini saçları üzerinde gez
dirdi, kravatını düzeltti... ve beklcdi ... 
merak ve sabırsızlıkla intizar!. 

(Arka.n varı, 

- Ah. bu man:ısrz pelerini 
unuturum! 

Olga Miller, tekrar odaya 
vakit, kaynatasına hayretle! d di: tt~ 

- Nesi var böyle acaba? e ı;ılttl 
rar yukarıya çıktığı zarnan g 
dönmüştü adeta 1 ıtlate-

- Evet bana da hakikaten ·~ır•~' 
. .'. .. .. y ple\flJ'· . o 

heyyıç gorun.:ıyordu. a ki. oıı 
neden birlikte değildi? :HalbU ' 
hiç yalnız bırakmazdı. d , .. oif' 

- Sen babama, ''nesi var 1
' 

rabilirsin 1 
ııttl 

. . 1 'llljl}er, ııısO,. 
·tesı · · genera n• • • rısı 

sa:ıtte git. •. -.. istediği vakit, ka 

d u : dar rtiJ' 
'..>tin dün neden o ıca 

tehe). .i? Bir şey mi oldu: 
General Miller, başını salladı' O uf,t 

- Ehemmiyetsiz ~eyler.. ' faSI' 
tefek şeyleri daima Jüzuınundan~tı~ 
ciddiye alır. bazı kimselerle tanı ' 

istiyor. O kadar 1 bir t•~ 
Ve kansır.;., anlamadığı 

Rus isimleri mırıldanıyor. ııı'• Of 
- Böyle esrarengiz da\fratı tıl'ıııl' 

gen. Son zamanda, neler ~~~de ııil" 
bilmiyorum. Beni dünkü şenlı~ğifl ~ 
tikte götürme.din. Hatta şenh , 

geçtiğipi anlatmadın bile! rdıtarı if~ 
General Miller, bu lakı . dtııııt 

meğe alıcıkrndır. Evlendiklert~:.i. ~ 
:s J{ en W'" "" hep bu yolda konuşurlar. '1'j(tll" 

yuna hiç bir şey anlatmamak şı ·cJ 
muhataptır. . ıceııdjfl 

_ Biliyor musun, ınsan ~ ti!, 
gene eski zamanlara rucu et ~iti \)if ıl 

. ~ l' r 5e \ı yor. Buna ınanacagı ge ıyo · tAt 
. il d" faı-- fer' likte olmayışın. benı z u. a,11• ~ 

şenlik, vaziyetleri biz.den d 11 lı~ 
gidenlere mahsustu. Ve ~nl:~' ;' 
de, tekrar bir araya gelmıŞ ç• s1 <' 
o kadar sevindiler ki! Bir par ıcıa.f 

gaıa _vr 
bulata bir topluluktu bu.. iY'd"dr 
bahriyeliler, topçular ve P tıPıcı .;e 
hepsi bir arada, karmakarışık: gib~ 
hili muharebe zamanlanndakı ~ 
sonra ziyafet.. 51ıııfl 

Kansı. gülümsiyerek koca f 
zünil kesti: . blitlil\ 

- Bana tekrar listedekı •• 
mekleri sayıp dökme! .. ,il~ 

Ç .. kU o, · Jt• 
General de güldü. u~ 1 t>ll}11f' 

den saklamak istediği sıyas old' 
ait sualleri, daima bahsi bU 1 ~~ 
rüterek, atlatır. rıııt ı:ıı / 

- O halde listeyi geçe 
1 J'lditı t 

)te 
kayanın çok alkışlandığını. 
min edebilirsin 1 

nıl'lda ~ 
O, her sabah tam zaın3 1'isl• fi 

suna gider. Alman tarzında ıı do5'1~ıı 
M'J1ert· uıll' 

isim taşıyan general 1 diSİ• b ~' 
b • • d ...... ıcen da 11 u ıntızamın an oturu, sın • 

• . t f 1' eti sıra .. ...,ti' asken ve sıyas aa ıy ra&"· 1,, 
sın• ,ııı 

Alman dostu olma~a <]atd1'' ~1 
"Prusyalılar gibi dakı~a~ı 7,el'le e ııl'' 
diye takılırlar. Kendısı rııl'I .t-Jt' 

• kitatı·· ı r 
"Beyaz Rus askerı teş . ener• J(lf 

resini ele almıştır. Selefı g rtd•11 ~t 
yepofun esrarengiz surette ~J'le ge~ 70 
bolmasından sonra, onun Jeğofuıı0" ıııı 
tir. Bir kaç gün son~a /ce'$ ol•~,~ıı 
inci yıldönümünü tesıt e e sıısiret it•' 
ihtiyar generalin baştıca ~~sırı' ili' 
den blri de, kılr kırk ~a.raı ;a )' 
ve tedbir göstermesıdır. t•tıf 

(Arkası '{/J 
------- veril dr 
84 kişiye ceza rfıJ'ld• ııe1~~ 

Son yirmi dört saat za 01•'8~11d' 
. ayl<tfl _:11Zitl ·r ye talimatnamelerıne ~,._. . til~ 

işliyen Beyoğlunda 42, e~ .,e 
34, Fatihte de 18 kişiye c rJ' 
tir. lfl ,;il # 
Prens Seyfetllfl e•edi til' 

ddil'liıı c ..grıde 
Mısırlı prens Seyf e 1f{ sırl r 

akşam lsve~ vapurUe 
1 rı eJ 

miştir. llc'~ııı <'ıııı 
--------~ kuuıı0 ·ıı il ııı· 

'f. Seyyar sntıcılnrın '\'tl ıe;o';ıı~ ~O' 
ornhalnrının şekli tesbi~ tııl'l ,efv
kabul edılmiştir. El ıırtı ~ıııd•ll 
da olacak TC bir kişi tar• 
c:cktir. 
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alatasarayla ·Beykoz 1-1 berabere kaldılar 
Qnbulspor ltefaqa 3-1 mağlUpoldu ı ·ır 

'~ . ._ •·.:taş 

ikinci müsabaka Beşikta§ Süley. 
maniye maçı idi: Beşikta§ takımı: 

Mehmet Ali - Hüsnü, Enver -
Fuat, Rifat - ~ref, Şeref, Nazmı. 
Ridvan, Hayati - §eklnideydi. 

Sülcymaniye ise: Vefa - Jstanbulspor 
Mümin - Ruhi, Sabri - ibra • Şeref stadında günün birinci mü-

sabakuım Vefa ve Istanbulspor ta- him, Orhan, Reşit - Rauf, ibra· 
kımlan yaptılar: him, Dani§, Burhan, Hamdi- ter. 

Müsabakanın hakemi Caf erdi. tibinde bulunuyordu. 
Istanbulspor: Hakem Şazi Tezcan: 
Mecdi _ Samih, Hasan _ En . Müsabaka Beşiktatm hücumu ile 

ver, Hayri, Orhan _ Adnan, Sa . başladı. Süleymaniye kalesine inen 
mi, Ismail, Sabih Fahri. Beşiktaşlılar derhal hakimiyeti ele 

Vefa: aldılar. 
Muvahhit - Safer, Saim - Ab Fakat Süleymaniye müdafaa.sı 

diiş, Latif. Süleyman - Mustafa, başta Ruhi olmak üzere muvaffakı. 
Şiikrü, Lütfi, Muhteşem, Hüse · yetli bir oyun çıkardığından Betik -

yın • taşlılar gol yapamıyorlar. • . 
Şeklinde sahaya çıktılar. Merkez muavin rolünde güzel O· 

llk anlarda şiddetli hücumlar ya· yun çıkaran Feyzi biri serbest vu · 
pan Vefalılar Lütfi ve Mustafa va- ruştan diğeri de güzel bir tütle iki 
sıtası ile iki sayı kazandılar. sayı çıkararak takımını galip vazi • 

Devrenin ortalarında kendini to· yete soktu .. 
parlayan Istanbulspor takımı müte· lİk devrede ba§ka gol yapılama -
addit hücumlarda bulundu ise de dığından haftayım 2 • O Beşikt.8§m 

muhacmilerin iş görememesinden galebesiyle nihayetlendi. 
bir türlü sayı kazanamadı kırk dör• ikinci parti de Beıikta§lılar hü • 
düncü dakikada Latif vasıtası ile cumlanm devam ettirdiler. ikisi Şc. 
hücuma geçen Yeşil siyahlılar üçün ref biri Rıdvan tarafından olmak ü-
cü gollerini kazandılar. zere üç sayı kaydederek maçı 5 . o 

Ve haftayım 3 - O nihayet buldu. • kazandılar. 
iKiNCi DEVRE BeşHcta§ taknnmda bqta feyzi 

ikinci devre oyun çok seri bir 
şekilde başladı. 

Mağlubiyetten kurtulmak nn 
canla başla oynayan sr tı siyahlılar 
d~rhal hakimiyeti ele alarak V cfa 

olmak üzere: Şeref, Fuat, Hüsnü 
güzel oynadılar. 

Süleymaniyede: Ruhi, Danif 
Mümin cidden büyük bir varlık gös 
terdilcr. Hakem iyi idi. 

Topkapıblann bir hücumu Giinetliler tarafından brpluurtren.. 

... 
Beykoz kalecisinin bir kurtarıp.. 

Gilneş - 7opkapı 
Taksim !tadında lik ınaçlarmın bi· 

rinci müsabakası GünC§ ve Topkapı 
klüpleri arasmda yapıldı. 

Saat birde Ahmet Ademin hakem
liği ile oynanan hu oyuna tarafeyn ıu 
kadrolarile iştirak etmi§lerdi: 

Güne2Iiler: Safa - Faruk, Yusuf· 
Dani§, Rc§Qd, lbrahim - S~lahaddin, 
ômer, Melih, Murad, Camba=. 

Topkapılılar: Tahsin • Hakkı, Sa
lim •Şeref, Mehmed, Tahsin· Yunus 
Kamil, Osman, Haydar, Hamdi. 

Başlama düdüğile beraber hücuma 
geçen Gilnqliler bütün bu devre müd 
detince hakim bir oyun çıkararak Me
lih, Ömer, Murad ve tekrar 'Melih va
srtaeile yirmi dakika içinde dört gol 
attılar. 

30 uncu dakikadan sonra görülen 
birkaç Topkapı lıücumu da Faruk ve 
Yusuf hattını &§amadı. Güne§liler 
devrenin ıonlarma doğru Melihin pe
naltıdan attığı golJe sayılarını beşe 
çıkardılar ve birinci devre bu suretle 
nihayetlendi. 

İkinci devre yine Güne§liJerin ÜS· 
tün oyunile ba§lamış ise de Topkapı· 
nm çok canlı oyunile dakikalar ilerle
dikçe top ortalarda dolaşmağa hatta 
bir arada Güneş kalesini tehdit etme· 
ye başladı. 

15 ind dakikadaki ani bir . lıiicum 
esnasında Murad Topkapı kale('isinin 
hatası yüzünden altıncı Güne§ golünü 
de yaptı. 

l\lağli\hiyet sayılan arttıkça hızla
nan Topkapılılar Haydarm yerden 
ve köşeleme bir §Ütile ~eref gollerini 
kazandılar. 

Oyunun bitmesine birka~ dakika 
kala, Murad yine uzaktan çektiği bir 
§ütle yedinci golü de yaptı. Ve maç 
7-1 Giincı1 lehine bitti. 

Matta • nazarı dikkati · celbeden 
oyuncular, Giinqten Faruk, Cambaz 
Re§ad ''e bilhassa Ömer idi. Topkapı 
da da, ağır olmasına rağmen Haydar 
Salahaddin ve Salim nazarı dikkati 
celhediyordu. Kaleci iyi bil' oyun çı .. 
karamadı. 

Fener bahçe - Eyüp 
Dü~ oynanan lik maçlarının Fener 

stadında yapılan yegane birinci kü
me oyunu Eyüp ile Fenerliler arasın· 
da oldu. 

İki taknn sal1aya çıktıklan zaman 
FE>nerde Fikret, Eyüpte kaleci Halid 
noksandı. 

Oyun Fenerin hiicumi1e ba§ladı. 
Evüpliler buna mukahelede ıı;ecikme· 
diler. Fakat Fenerbahç~nin hakimi· 
yeti tesis etmeı;ile Eyübiin canı1ipara· 
ne ~alışma!lı birbiri ardın<l:ın geldi. 

Fenerbah~eliler hütiin gayretlerine 
r:ı~men bir tiirlü gol yapmağa munf· 
fak olamadılar. 

Denenin <lakikaları ilerledikçe 
~ol yanamamaktan miite,·ellit asahi
yet ,.e heyt.can da artmağa ha~ladı. 

Nihavet denenin son dakikalarına 
doğru Fenerbalıçe hiirumcularr yega
ne gollerini atarak Ye devreyi 1-0 leh· 
lerine bitirdiler .. 

I KiNCi DEV RE 
İkinci devrede ~ok süratli oynayan 

.E'e~erbahç~ karıuında hi~ de ezilmi-

Askeri liseler 
şampiyonluğu 
Maltepe ile Kulell llsesl 

berabere kalddar 

Maltepe birinci oldu 
Dün Taksim stadında askeri liseler 

§ampiyonasmm 8on maçı Kuleli ile 
Maltepe liseleri arasında oynandı. 
Çetin bir oyundan sonra iki taknn 
0-0 berabere kaldılar. 

:Maltepe lisesinin aldığı puvanla
rm adedi bütün rakiplerinden yü1i· 
sek olduğundan bu maç neticesinde 
şampiyonluğu kazanmıt oldu. Ve ku .. 
payı kazanınıJ oldu. 

ikinci küme 
maçları 

Şeref ıtadmdaki ikinci küme ma
çında Hilalle Feneryılmaz 2-2, Kadı
köyündeki maçta da Beylerbeyi ile 
Altmordu takunlan 0-0 berabere kal· 
dılar. 

BahırklJgünde yapılan 
maçlar 

Dün Bakırköy sahasında . birçok: 
maçlar yapılmr§, neticede, Barutgü· 
cü genç takırnr, (B) takımını 2-1 yen .. 
mı§, Bakırköy Rumları ile Yeni Pe1 
rahlar arasındaki maç da Baktrköy .. 
lüler 3-2 galip gelmi~lerdir. · 

Son olarak karşılaşan Barutgücü 
(A) takm1ile Türkgücü taktınI ara1 
smdaki müsabaka 2-0 Barutgücünüıi 
galebesile bitmiştir. 

Fenerbahçenin gani 
idare heyeti 

F enerbahçe müessesan heyeti 
dün içtima etmi§, oldukça münaka
§alı olan bu içtima neticeainde eski 
idare heyeti bir iki azası değişerek 
tekrar seçilmİ§tİr. 

Bu seferki idare heyetinin kadro· 
su tudur: 

Reis: Şükrü Saracoğhı. 
ikinci reis: Hüsnü. 
Umumi katip: Hayri Celal. 
Umumi kaptan: Zeki Rıza. 
Aza: Sait Selahattin, Ramiz, ve 

Suat. 

yerek muka,·eın.et göı;teren Eyüp hiJ.. 
hasııa mütlaf aa ile iYi numara altlı. 

Sıkı bir ~emher i
0

çinde oynamala
rına rağmen asla yılmadan çah~an 
EyüpHlere ikinci golü Fenerbahçe de 
yapmakta gecikmiyerek maçı 2-0 ,·a· 
ziyete soktu. 

Bu ikinci goldett. Eonra hüshiitün 
açılan Eyiip hücum hattı akabinde 
c;ok giizel 'bir pasla sağ içleri ,·asıtasi
le bir savı kuzandılar. 

.l\laç 2-1 olduktan sonra }uzmı ar
tırdı. Fenerhalıçelilcr tehlikeyi sez· 
cliklerinclen siir:ıtli ve gayretli oyna· 
mağa ha.Jadılar. Bu çalışmaları el"''• 
renin 25 inci dakikaı:ıına kadar seınt> 
re vermedi. 25 inci dakikadan sonra 
çok yoruİan Eyüp takımı fazla muka· 

(LUtfen aayifayı çeviriniz:). 
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Kıskan· 1 .. •• d 
lif< y~zun en , Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
acıa kazanan numaralar 

Laz ısını tabanca ile Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönü11de 
a., ır yaraladı . 1 ekkotlu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

ikinci bir vaka da Al4sarayda oldu No: Lira ıv:~13 ~ı~ N~~4 L;~a No: Iha 1fı~:33 ~:: No:
55 

;~~11 

Dün saat beş sularında Kadıköy yatmlmıştır: ifade verememekt~dir. 170 100 75 100 611 30 ~~! ~~ 811 50 69 30 
iskelesinde bir aile faciası daha ol- Behçet vakadan sonra kaçmışsa da za- 215 50 98 30 651 50 920 30 868 50 123 100 
muş ve genç bir kadın ağır yolcular bıta memurlan tarafından yakaJanmıı, 411 30 105 30 10782 100 16167 50 925 30 134 30 
dan küçük bir çocuk da hafif suret- kıskançlık yüzünden bu vakayr yaptı 432 30 107 1000 980 300 198 50 987 500 28150 30 
te ellerinden yaralanmıştır. ğını söylemiştir. 659 ;~ 245 30 11049 30 221 200 22175 30 219 ~g 

f aptığımız tahkikata göre Caddebos Behçet otuz dört yaşında, kansı Se- :!~ 30 :~~ ~~ ~~! 5~~ ;~~ ~~ !~~ ~~ ~!~ 50 
tanı Akay kişesi memuru Laz Ri- her de yirmi beş ya~ındadrr. İlci çocuk- 922 10000 439 50 282 200 375 100 473 500 290 500 
fat bir sene evvel evlenmiş olduğu larr vardır. 1140 50 465 30 288 50 396 30 511 30 300 50 

kansı Be
0
driyeyi Kadıköyde iskele iKl KADIN ARASINDA _ Şehr- 395 30 6702 30 ~~! 50 433 30 ;~~ 500 :~~ ;g 

yanında sküdnr tram...-ııyına ya - em:ninde oturan Fatma isminde bir ka- ~;~ ~~ 734 50 367 ;g ;~~ ~g 602 ~g 472 500 
bancı ve tanımadığı bir erkekle bi - dın polise mUracaat ederek aynı evde 581 500 ;!~ ~~ 414 30 573 30 612 30 528 500 
nerken görmüş, cebinde taşıdığı ta- oturan Melahat adında bir kadın tara- 612 100 849 30 421 50 594 30 650 30 713 50 

545 30 661 500 664 30 784 50 
bancasım çıkararak derhal kadının fından dövüldüğünı:i iddia etmiştir. 644 30 7026 30 1518 50 668 30 698 50 883 ıoo 
üstüne üç el ateş etmiştir. Kurşun • Polis Melahatı yakalayarak tahkika- 2 72 30 48 200 675 30 679 50 22719 30 908 50 

lardan biri Bedriyenin sağ bacağı • ta başlamıştır. 1 ~~~ 50 ::~ ~~ 770 500 776 50 877 500 916 50 

na isabet etmiş, diğeri midesini de- 980 ~~ 330 30 :~i ~g 798 30 ~~~ 5~~ 290~~ 5~~ 
Jerek geçmiştir. Riyaziyeci 2212 3o 342 50 11898 30 :~~ 1~g 980 30 133 500 

Uçiincü kurşun da yolculardan 274 50 345 500 961 50 17017 zo 23019 50 29167 30 
sekiz yaşında bir çocuğu ellerinden Sa 1 im 309 100 354 so 12021 50 185 50 2~! 500 201 s~g 
yaralamıştır. Haydarpaşa hastaha - :~; 1 ~g !~~ ~~ ~!~ 5~g ~~= ~g~ 235 ;g ~g~ 500 
nesine kaldmlan Bedriyenin yara - (Üsttarafı 6 ıncı sayfada) 497 30 445 30 167 500 563 500 299 30 310 50 
aı nğırdır. - inşallah sizde çok seneler ya • 512 30 7484 50 287 50 565 50 315 50 387 500 

Kıskanç/ık şar, kendi sahanızda ba§~nlar göste ~!~ s~~ ~~~ 5
30

0 ~~~ 2~g ~;~ ~g ::~ ~g ::~ ;~ 
rir ve memlekete hizmet edersiniz! 

713 50 
434 50 770 30 

524 30 500 500 

güzünden ıor~;.~:d..'~~~~d; ;=~r'.'"'11" ~~~ ;~ ~H !~ :~: s~~ ıs~~~ ~~ :~~ 2~g :~I s~g 
Şoför Behçet karısını Sonra, hazır bulunanlara büfede 3000 30 779 50 ;:; ~~ ~~~ ~g 23~~! ;g ;;~ 1~ 

jiletle yüzünden çay ve .. pastav. s.:)k!am ec!i~i4tir=._ ~~: 5~~ ~~i ı~g ~69~ 510000 236345 3500 24~~: 13000 ~88~ 33~ 
Dünku merasim sonunda nazrr 

Yaraladı 3262 50 955 30 67s 30 338 30 219 30 882 50 
bulunanlar, hususi surette hazırlan 510 50 957 50 689 30 483 285 500 906 50 

Dl.in öğle üzeri Fatihte bir şoför ka- mı~ ve süslü bir defteri imzalamı§· 627 30 8148 30 711 30 539 5~~ 324 30 987 30 
nıınxn yüzünü kesmi;tir. lar ve bu defter de hatıra olmak Ü· 668 100 149 30 12771' 500 18567 30 343 30 31135 50 

Koca Mustafap3şada oturan ıoför zere Salim Tun~kana verilmiştir. 672 30 196 200 773 50 1537 30 357 50 202 30 
Behçet dlin otomobille Fatihten geçer- Toplantı l 5 den l 7 ye kadar sür- 717 30 199 100 ~~~· 30 791 30 !~8 500 31 g 30 
ken karısı Seheri görmüş, hemen oto- müştür. ;;~ ;~ ;;~ 3o 910 ;g 806 

15000 44~ ;g ~~~ ~g 
mobili durdl:arak kadına nereye git- Bu vesile ile bizde bu değerli ilim 7 58 30 401 !~ 947 50 :f ~ 30 463 200 632 50 
tiğini sormuştur. Bunun üzerine ikisi- 803 500 409 50 13031 100 19079 ~g 535 30 

1 

722 50 
nin arasında kavga çıkmı§, Behçet ji- ve fen adamı kar§ısmda sevgi ve 884 "" 30 428 30 105 30 151 30 542 30 775 30 

lctle karnımın yılzünü kesmi§, kamın- saygımızı tesbit, kendisine sıhhat 890 30 495 30 ~~~ 50 255 50 24~~~ ;g ~~g ~g 
dan da yaralamıştır. ve rahatlık içerisinde uzun ömür te- 930 30 8511 100 279 ~g 261 30 25009 50 912 30 

Yaralr kadın Ha.seki hastahanesine menni ederiz. g93 30 524 30 304 30 269 30 11 200 32099 30 
~~-~~~~~~~~~~----...~~~~~------~~------

öza pın konferansı 
(U:..tymıı birincide) 1 

Milli Müdafoa vekilimiz bugün 
Arttırma haftasının başladığını, bu 
nun bütün Türkiyede bir ekonomi 
bayramı olduğ\ınu söylemiş ve bu 
haftaya verilen ehemmiyetin sebe
bini izah ederek eskiden milli eko -
nominin mevcut olmad1ğım, her şe 
yjn hariçten geldiğini işaret etmiş 
ve demiştir ki: 

•• Şimdi vntnndnşlarım, bütün ik 
tisndi ve mali m~ncvralan • ~~n ı
ların elinde ve hikimiyctin~c buhı
nan bir memlekette bakk 1 ve ka -
snplann millilc~tirilmesinc!en b"ş!·a 
bir ideal buhmayan saltnno~ r<.'Jİmi 
dÜ§ÜnÜn, bir de biitün politik, sos • 
yal ve ekonomık davalnrmda tam 
istitiklaline kavuşmu ve her yıl ' 
yeni ve daha yüksek hedeflere var
manın verdiği hız ve şevkle daha 
ileriye daha güzele, daha iyiye git
mek idealiyle çalışan cumhuriyet re 

Yernct eclemedi6inclc11 birbirini çok 
az fasılalarla takip cclcn tnnı ye<li gol 
'lalın yiyince oyun 9-1 oldu ,.e Fcner
halıçe<le hü}iik korku geçirdikten 
sonra Eyübü yiiksek l>ir sayı fnrkile 
yenıli. Bu mnçı lıakem Aclnnn Aknı 
idare etti. 

'J'akunlar: 
Fcnerhahçc: llii amcdtlirı - /.,ebip, 

Sedat • Mclımct Rc~ad, Angelidis, E
sad - Orlıarı, Şııbarı, Bülcnd. Nari, Ni
ya.:i. 

Eyüp: Mustafa - Nuri, Afolımcl -
'Alacddin, Şiihrii, Ferdi - f'ctlıi, f'cı
ruk, Adnan., Ilaydar, Melımeı. 

Fcncrhalıçc takıınıncla 1\lclnnet He· 
faıl, Hüleııd, 1iynzi muvaffak oldu
Jnr. İki hck Lehip ile Scclnt çok fona 
idi. 

Billıns a Lchip topa hile ıloğru dü
rii t vuramıyordu. 

Eyiip takımmdn Şiikrii, lln} dar. 
Ferdi, lchmet mm·affıık oldular. 
Kalecileri çok genç ve nıüptcıli olma· 
cına rağmen iyi oynndı. Ferdinin aı:a
bi oyunu hırakma mı ~ok tu,siy~ 
buluyoruz. Staclda (1500) ki~ilik Lir 
kalabalık mevcuttu. 

jiminin ~larmı hatırlayın. Arada
ik göz karartıcı ve akıl kama§tıncı 
farkı daha iyi anlarsınız. 
Yerli malma niçin yabancı marka 

vuruyorlar ? 
General Kazım Ozalp bundan 

sonra bugün ekonomimizin kazan • 
dığı biiyiik muvaffakıyetleri birer 
birer saymış ve şu mühim noktayı 
• 1 •• 
ıza.) ctmış~ır: 

Buna rağmen işitiyoruz ki, bazı 
ynbancı malına düşlci.in vatandas • 
!arımız üzerinde yabancı marl:a ta· 
srmaktndırlar. Üzerinde yabancı 
markn taşıyan Ti.irk ınallarmı pahn
lı do olsa tercihan aramakta ve al
mn'.~tadırlcır. Üzerinde yabancı mar 
kn taşıyan Türk mallan ne demek
tir diye bir sual aklınıza gelebilir. f. 
zah edelim: 

Bazı toptancı tacirler, fabrikala . 
ra yaptrklan siparişlerde mallann ü 
zerine bir yabancı marka konması • 
ıu şart koşuyorlarnu~. Fabrika satı -
şım düşünmek meeburiyetinde ol • 
duğu için bu şartı kabul edebilir. Fa 
kat ayni fabrikanın bir kendi hakiki 
markasını, bir de herhangi bir ya -
hancı markayı taşıyan mallan ara • 
sında kalite ayni kaldığı takdirde 
de sırf markalardan birinin yerli, bi 
rinin yabancı olması yüzünden dük 
kan satışında yüzde yüzb bir fiyat 
farkı olursa bu sahada müstehlik va 
tnndaşı ikaz etmek ulusal ekonomi 
ve arttırma kurumunun boynuna 
borç olur. 

Vatandaş daima yerli malını a • 
rarsa ve daima yerli malını şart koş 
makta bir menfaat görmez. Fakat 
bu müşahededen şu neticeyi çıkara
biliriz. 

Demek ki yerli mallarımızın ka
litesi o kadar yükselmiştir ki yaban 
cı diye satılabiliyor. Bununla ne ka 
dar iftihar etsek azdır. Fakat hala 
yabancı malı düşkünü vatandaşla • 
rnnızm sırf bir marka . yüzünden 
kendilerini aldatmalarına ve zarar 
görmelerine de göz yummayız. Yer 
li mallarından bir şikayeti olan va~ 
tandaşlara dü§en vazife de cemiye· 

4065 30 754 100 395 30 417 30 18 30 166 30 
72 200 838 30 400 50 ~!~ 50 52 50 259 100 

104 50 843 500 418 200 19679 ;g 84 30 285 50 
293 50 924 50 644 50 737 140 100 408 30 
321 30 9018 30 823 30 754 soo 197 30 429 30 

4348 30 142 50 13845 30 809 30 319 200 324151 30 
4151 50 226 50 854 30 863 l~g 441 30 555 ...... 30 
538 30 289 100 878 50 20037 30 447 30 1502 30 
541 30 327 30 903 100 66 30 5315 100 852 50 
546 30 360 30 14003 30 78 50 697 30 865 50 
592 50 346 50 40 200 108 30 77S 50 912 30 
603 50 444 50 46 50 185 200 25791 50 923 30 
606 30 551 50 

167 30 ın ıoo 828 so 33024 30 
230 30 26048 50 27 "''0 607 50 568 50 210 500 ., 302 200 184 30 91 30 

678 200 628 30 352 50 383 50 218 30 94 200 
692 500 742 200 421 30 624 30 262 50 338 30 
774 50 804 30 505 100 629 50 309 30 446 30 
8215 30 9809 30 509 30 650 30 460 100 490 30 

4 8515 20698 30 8 6 500 30 524 500 474 30 5315 50 
889 30 940 30 533 30 661 30 597 50 676 50 
921 50 10033 500 554 100 799 30 765 50 971 30 

5070 30 22 200 14629 30 89o 30 985 50 341315 50 
141 30 91 12000 663 50 89l 30 27057 100 154 30 
178 30 176 50 809 100 936 30 1152 30 265 50 
191 50 210 500 897 50 976 50 166 30 322 30 
381 30 211 soo H056 500 21071 30 319 30 363 100 
382 30 2115 50 112 50 98 100 341 500 492 500 

5524 30 228 100 243 30 • 138 30 356 50 573 50 

660 soo 27 5 50 ~!6 ;~ ı ;~~ 2~g 13141 500 607 50 
724 3000 308 30 "T 30 808 500 
838 30 344 50 362 30 240 50 632 50 748 200 
940 50 350 50 466 100 1 356 30 662 50 863 30 

553 100 411 100 819 30 988 so 
982 30 402 200 624 30 1 461 30 28042 50 35013 30 
983 1000 472 30 626 30 • 497 30 58 30 20 50 

TiFO Bil -
Dr. Jhsan Sam; 
l"ifo ve pautifobastalıklarına tutı 

nıamak için ağlZdın aiınıo tifo hap
lındır. Hiç rahatsızlıt: venne7_ Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

timizi müsbet bir tarzda vaziyetten 
haberdar etmektir. 

T asamıf fıkri gittikçe arbyor 
Milli Müdafaa vekilimiz bundan 

sonra milll ekonomi ve artırma ter
biyesinin kurulması lüzumuna te • 
mas etmiş ve bu terbiyenin gittikçe 
inki§af ettiğini söyliyerek demiştir 
ki: 

Memlekette tasarruf terbiyesi ve 
tuaruf itiyadı da aittikçe memnu -
niyet verici bir tekil almaktadır. 

Bundan on yd önce 17 milyon o
lan bankalardaki tasarruf hesaplan 
şimdi doksan milyon lirayı bulmute 
tur. Bu arbf neyi ifade eder? Bu 

Göz hekimi 

Dr.Muıat Ram/Aydın 
Muayenehanesini Takslm.Talimane 
TarJabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletm13tir. TeJ: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 

aonra saat ikiden altıya kadar 

artış bir taraftan halkın gittikçe ta
sarrufa alışbğmı, diğer taraftım da 
biriktirdiği paralan evde saklamadı 
ğmı anlatır. Demek küp, çıkın, do
lap, gittikçe yerlerini kumbaraya 
tasarruf hesabına, bankaya terke -
diyor. 

Gneral K. Ozalp, sözlerini mem
leketteki bu ekonomi inkişafını vü-
cuda getiren Büyük Ondere min • 
netlerimizi sunarak ve herkese ta • 
aarruf haftasını kutlayarak sözleri • 
ni bitirmiştir. 

t.·o: 
73 

214 
224 
485 
573 

35611 
618 
651 
692 
726 
785 
897 
926 
973 

36051 
125 
161 
174 
195 
245 
291 

36337 
355 
388 
458 
476 
671 
871 
5so 
938 

37197 
223 
224 
253 
292 
435 
486 

37561 
576 
678 
748 
788 

38015 
110 
338 
396 
465 
679 
68• 
700 

39026 
126 

S91 
zsı 
293 
310 
334 
401 
435 
445 
464 
492 
5S9 
541 
543 
661 
669 

39684 
731 • 
778 
786 
s29 
g6S 
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Denız Leva=ım satmalma komisyonu ı·a:ıı:arı 

ı.!~:i~ edilen bedeli (33718) liıa (2 O) kuruş olan (331,840) Kilo Ekmek, 
, ;~ıkanun, l 937 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de kapalı zarf usulile 

2 ~ Jzere Münakasaya konulmuştur. 
<abi!'1'riuvakkat teminat (2528) lira (8 7) kuru~ olup, şartnamesi (169) kuru'i 
3 ..... '~de Kom:syondan her gün alına bilir. 
tckı· liteklilerin 249i) sayılı ka'lı.:nun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka· 
a!adıf rncktuplarım en geç beni gün ve saaten b!r ı.aat evveline kadar Ka -

a bulunan 'Komisyon Başkanlığı na makbuz mukab:Jinde vermeleri. 
(82~1) 

tt • * • 
ı 1\1. Vekaleti Deniz Merkez Satın alma Komisyonundan: 

tqfl - 1'ahmin edilen bedeli 60000 lira olan 2000 ton kardif kömürünün kapa· 
~ ~ ttıünakasası l 5 I incik!nun 93 7 tarihine m:isad!f çarşamba günü saat 
2 llkarada Vekalet binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
bü;'" Şartnamesi üç lira mukabilinde her gün Ankarada komisyonumuzdan 

r. 
3 

c:ı ;- Münakasaya iştirak edeı..:eklerin birinci maddede yazılı günde azami sa-
<a:-rrıçc kadar 4250 liralık muvakkat teminatları ve kanuni belgelerini havi 
eıe ~ kanuni şekilde kapatılm17 ve mühürlenmiş olarak komisyonumuza 

q:ı ~· Posta ile gönderilecek mektup ardan dolayı vuku bulacak teehhiirün 
~te alınmayacağı. (7 '186) 

~~l}(tepDDDeıre0 <Ç<oHcuk veonoeırn
ll'ileo Oku O D D ırel!<t©>ırO<eırD l1il e 
1't1ektep kitaplarınızı almadan ... . bir kere e.Jıi tanıdığınız 

" " VAKiT ,, Kitabevine 
tı~?•.rı~z. ilk, Orta, li•e, Yük•ek ve Me.lek ... Her okulun, her 
~olı 1 ıçrn, her dilden, her türlü maarif neşriyatını buradan 

Qy/ıkla ve derhal edinebilir•i nfa. 
ltiı ,_Rastgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma, va. 

~aybetme olabilir, üzülebilir•İ ni:z.. 
d lhtiıcua her yerde hcymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
' llıektep kitapçılığında ihti•aı kazanmı~tır. 

kitap üzerine gelecek her •orguya karşılık verilir. 
v ADRES: İstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 
'kıt · İstanbul. Posta kutusu: 46. 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

. tesiri şaşnaaz bir ilaç olduğunu 
ı'sbat etmiştir. 

A S P ·i R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen E'ty 
sına dikkat ediniz. 

marka~ 

~~ ' qllbuı Romutan-
11ğı ilanlaı ı 

l'u 
•Q ~~en birlikleri hayvanatı için 

t 110 Yulaf vermeyi taahhlit e
tr,.· 

~r "1 nam ve hesabına 88500 ki· 

i 1 Pazarlıkla satın alınacaktır. 
~- }l· . Is ırıncikanun- 93 7 Salı uünü 

' de Y ., 
~aa . apılc:ı.:aktır Muhammen tu-

·~ 1 
1
·ra 75 kuruştur. İlk temina-

ıtadır th 1 . .. k' k •• · a eyı mutea ıp atı 

~ alınacaktır. Şartnamesi hngün 

1 t'lvc1 K ' d ·· ··1 b'l' •r· . omısyon a gor.ı e ı ır. 
ınırı ·ı 

~J,. 1 k teminat makbuz v~ya 
"tı . 
~ 1le beraber 2490 sayılı ka-

Ve 3 •· 
• •

1 
cu maddelerinde yazılı ve-

ı c ');' 
~ ı.. 1~dıklıda Komutanhlc Sa-

"'Orn· ısyonuna ~elmeleri. 

(8284) 

KURUN 
ilan tarifesi 
lUl.n sayf alarmda sa.ntımi 40 K.r. 
Resmi ilanlar ::!O .. 
Dördüncü sayfada 100 .. 
Oç \'e ikinci sayfalarda 200 •• 

Birinci sayfada 400 " 
Başlık ilanlar 500 .. 

Ticari mahiyeti haiz olııııyan 

kUçük ilar.lar zn kclinıelik beş de
fası 120 kuru;Jtur. Eskiden mu· 

knvelesi olan müşt\?rilerimizin 
mukaveleleri -nüddcti:ıre fark a. 
lmmaz. Uzun müddet devamlı 

ilanlar tenzilata tiıbidır. lHin \'er. 
mek hususunda yalnız ve münha-

sıran V AlUT YURDU altındaki 
ı<cmal.eflin frerı ilan bürosuna 
mUracaat PCİ~'rıeJidir. 

Telefon: lstanbul. 20335 

/(URl lf\1a abone olu
ıı11z ve abone ediniz 

Hergün Haydarpaşa'dan saat 15.15 de hareket eden Diyarbakır ve Samsun 
treninin fazla izdihamlı olması hasebiyle bu trenden sonra saat 15.30 da hareket 
eden 2006 numaralı ikinı.:i bir muhtelit yolcu treni 12-12-937 tarihinden iti
baren Haydarpaşa - Eskişehir arasında seyrisefere konulmuştur. Bu tren Tütün 
Çiftlik'ten maada bilOmum istasyonlarda tevakkuf edeceği sayın halka ilan olu-
nur. (8267) 

Muhammen bedeli 66000 lira olan 1 No. lu liste ile 135500 lira muhammen be· 
delli 2 No. lu liste muhteviyatı olan lokomotif yedekleri 20. ı. 938 perşembe günü 
saat 15 den itibaren ayn ayn Ankarada idare binasında kapalı zarf usulü ile satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 No. lu liste muhteviyatı için 4550 lira ve 2 No. 
lu liste muhteviyatı için de 8025 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etti
ği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesika sr ve tekliflerini ayni gün ve saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lSzı mdır. 

Şartnameler 330 kuru§a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(8036) 

Muhammen bedeli (208000) lira olan 80000 adet normal hat çam traversl 
24-12-1937 Cuma günü saat 15.45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11650 li rahk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 
şe kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1040 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa veznele-
rinde satılmaktadır. (8198) 

~-

Muhammen bedeli (22741) lira olan 1 No. Iı liste ve (12374,09) lira 
muhammen bedelli 2 No. lı liste, (1169, 35) lira muhammen bedelli 3 No. lı liste, 
(3315,63) lira muhammen bedelli 1 No. Iı liste, (3758,61) lira muhammen be
delli 5 No. h liste, (783,27) lira muhammen bedelli 6 No, Iı liste ve (3611 ,69) 
lira muhammen bedelli 7 No. lı liste muh teviyatr Ankara garı umumi kısım mef
ruşatı 3-12-937 perşembe günü saat 15 den itibaren ayn ayn Ankarada idare 
binasında kapalı zarf usulile satın alma caktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 1 No. lr liste muhteviyatı için ( 1705,57) lira, 2 
No. 1ı liste muhteviyatı için (928,06) lira, 3 No. lı liste muhteviyatı için 
(87,70) lira, 4 No. lı liste muhteviyatı için (248,67) lira, 5 No. lı liste muhtevi
yatı için (281,90) lira, 6 No. lr liste muhteviyatı için (58,75) lira ve 7 No. lı 
liste muhteviyatı için de (270,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et· 
tiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklirlerini aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmak tadır. 

JstanbuJ GUmrUklerl Baş MUdUrlilğUnden: 
MKN 102 bi15. marka ve No. 1ı kanuni sikleti 12000 kilo ağırlığında 474 

lira 62 kuruş değerinde demir makine hurdası MKN 8662 HHM 103652 M 
ve NKS 139 K 988 L 35 KD masaraya sanlı suni ipek ipliği MKN 8517 SWK 
17187 M ve N KS 44 K 38 L 71 KD dökme demir makine aksamı MKN 2033 
bila M 253 No. 1 K 600 G 9 L 47 KD ağızdan dolma piştav tabanca MKN 
9046 BD 2842 M ve N KS '30 K 64 L 58 KD sülfo ihtiyolat daminyom 
MKN 1984 bila M ve N KS 400 G 47 L 80 KD ipek mens\1.:at MKN 8248 

A (MUM) C 11077 / 181 M ve N KS 84 K 600 G 947 L 67 KD mukavca 
ile mürettep sellüloit bisiklet sapı yu karda ismi geçen eşyalar açık artırın; 

ile satılacaktır. MKN 9043 HAB 487 M ve N KS 3 K 100 G 52 LD pamuk 
mens~.:at MKN 9070 AZZF 313/ 17 M ve N KS 68 K 834 L 80 KD P. mensu· 
cat MKN 1851 bila M ve N KS 9090 G 165 L 51 KD süprüntü tozile karışık 

altın ve gümüş tozu MKN 8035 3005 / 4 385 / 86 M ve N 76 adet 38 LD dolu 
gramofon plağı MKN 9069 LK SD 3951 M ve N I K 750 G 21 L 44 KD P. 
mensucat MKN 100 bila M ve N KS 1300 K 585 L 34 KD tahta sandık 

MKN 1863 E 18 M ve N KS 23 K 18 L 67 KD Mğıt cep takvimi MKN 
8045 51/ 52 794 95 M ve N KS 6 K 650 G 9 L 23" KD nıJmunelik sabun 
MKN 3212 bila M ve N 4 K 880 G 51 L 84 KD kolonya ve tuvalet suyu MKN 
6579 EL 7388 191 M ve N KS 488 K 294 L 11 KD demir otomobil tekerleği 
MKN 8529 JG 16954 KS 43 K 87 L 86 KD adi mukavva kutu MKN 1048 
bila M ve N KS 47 K 96 L 63 KD yaprak tütün MKN 5976 barut ve mevaddı 
infilakiye markah KS 494 K 417 L 45 K D kesilmiş mukavva 8472 OPW mar
kalı KS 24 K 3 L 54 KD tabii bütümen MKN 7990 220,282 M ve N KS 3 
KILD müstahzaratı kimyeviye bu e~yalarda aktarma olarak 1549 sayılı kanun 
mt1.:ibince l 7-12-937 .gününde ve saat 13 buçukta 2490 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde Sirkecide Reşadiye cadd:sinde gümrO:.ik satış salonunda satılacaktır. İs
teklilerden ~1'o 7 buçuk pey akçası ve maliye unvan teskeresi istenir pey akçe
lerinin saat 12 ye kadar yatırılması me'.:buridir. (8316) 

Keşif bedeli 915 lira 20 kuruş ol.1n k5 atane köy mektebinin tamiri açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif e\'rakile şartnamesi Lcva~ım Müdürlüğünde görü:ebilir. 

İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 68 lira 64 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 14. 12. 937 Sah günü saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (İ.) (8122) 

Üsküdar iskele meydanı için luzumuolan 25 bin tane parke taşı açık eksıltme· 
ye konulmuştur. Bunların hepsine 2500 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 

levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N o. lu kaunda yaz ıh vesi 
kadan başka fen işleri mü(•:.irlüğünd!n alacakları fen ehliyet vesikasile 187 lira 50 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14. 12. 937 Sah günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 8124) 

lslanbul sıhhi müesseseler artırma ve 
elislltme komisyonundan : 
Haydarpaşa Numune hastanesinin dahili hastalıklar servisi için laznn o

lan 45 kalem fılat ve malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 15. 12. 937 Çarşamba günü saat 14,30 da Ca.ğaloğlunda Sıh

hat ve İçtimai Mua\·cnet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiat: 632 lira 20 kuruştur. 
3 - Muvakkat gara..'lti: 47 lira 48 kuruştur. 
4 - İstekliler ~artn3me ve listeyi her gün komtsyonan goronınrıer. 
5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasilc 2490 sayılı kanun

da yazılı belgelt!r ve bu İ§C yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve sııattekomisyoruı. gelmeleri (8043) 



12 - KURUN 13 BiRiNCi KANUN 1937 

Şirketi Hayriyeden: 
SATILIK LCKS 

MOTOR 
Motorda güzel kamaralar ve ayrıı.:a yatak ve banyo 

dairesi ve b:ife vardır. 

Boyu 24 1 / 2 metre 
Sürati 11 mil 
Beygir kuvveti 100 
Bir saatteki mazot ve yağ masrafı 2 lira.dır. Motör Galatada Şirketi 

Hayriye binası önündedir. Her zaman görüp gezilebilir. 
Kapalı mektupla satılığa çıkar:!mı~tır. Almak istiyenlerin teklif mek

tuplarile beraber maktu olarak 7 50 lira tem;,rıat akçesi veya bu miktar 
banka kefalet mektubunu 20 Birincikanun 937 salı gilnü saat 1 O a kadar 
Şirketi Hayriye idaresine mübayaat müdüriyetine tevdi eylemeleri prttır. 

Mektuplar, teklif sahipleri huzurile aym giinde ıaat 10 1/ 2 de içtima 
edecek meclisi idarece açılaı.:ak ve verilen fiyat muvafık gö!':.ildüğü takdir-
de kati ihale icra krlınaı.:aktır. • 

,
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!lij Daima 1 nci! •• Daima Şampiyorıl·· 

1

1111 Tek .kollu Cemal kişes~. sa~ibi Tek kollu 
ı mi Cemal Gu ven 
1111 bu keşidenin 

ı ... ı b.. ..k .k .... 
!fül en uyu ı -
11!0. ramiyesi olan 
ı l!ll 4opoo lirayı 
ili yıne verdı 
Jii Kazanan talihli, Eyüptc Dök-
llÜ mecilcr caddesinde 35 numaralı 
ifü evde otımm bayan Memnune .... 

--------------------------- :m derhal Tek Kolluu cemalden pa· 

lstanbul sıhhi müesseseler satıoalma ğH r ıa 
ti d .. H D'kk ' U B rMa arını a ı. 1 O im --• 8'1 komisyonu rlyase o en : ms l at... çay evvel ayan emnunenin oğu o abahçe sarayında telgraf meın&P- •IJllİf 

fü! Senai de 15000 lira almqb. Bu mesut haneye TEK KOU..U CEMAL bu suretle iki defa müjdeye gı 
Eksiltmeye konulan iş: M:ıtbah ve hastabakıcı odalarının üze::-indeki tarasa- m: ı r) erdi 

nm camekanla örtülmesi. ~fü 0 
ulkiy'! • • b'" "k ·1cram· ı 15000 ı· d p albda • · • im · b" .,a_" . ···• ncı Uy\i ı ıye o an ırayı a ang ısmırun yazı asını ıstemeyen ır iP J -

Keşü bedeli: 2282 lira 62 kuruş. ini Uçüncü büyük ikramiye olan 10000 lirayı da Eminönüncle köfteci ve ıerbetçi Bay lsmaile ~erdi· 
Muvakkat garanti: 171 lira 23 kuruş. im ( Ehemmiyetle okuyunuz! YILBAŞI biletleri tükenmek üz eredir. ACELE EDiNiZ !:~ .. ti:'~ 1t1-

Haydarpaşa emrazı sariye hastanesinde yapılacak olan yukarda yazılı~ a- :m ADRESE çok dikkat! lstan bul Eminönü TEK KOllU CEMAL kifeai sahibi CEMAL Guv..-... ... 

çık ;k.sn::rı~!~n~~~i;:,· Çarşamba günü saat ıs de Cağaloğ!un.da Sıhhat &. E~~~:::~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::D1r.::::::::::::•:::::::-::::m .... ::::::::: .................... ::::::::::::::::::::::::::;: 
ve lçtimai muavenet mUdü~luğünde kur ulu komisyonda yapılacaktn-. ~m::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::!:::::::::m::::::::!::::::::::::m::::::::::::m:::::::::::::::. 

2 - Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel husu.si ve fecınt şartname- -----
Ieri, proje, keşif hul8.sas!yl1? buna mUteferri diğer evrak komisyonda göriilebi- ,._--:·==· =-==-...--.._.__19'!'!'!'!'!!"!~~~"'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~P!!!~!!911..,-.~~~~!!9!!!!!11111!!:'Jj 
lir. 

3 - İstekliler cari seno1?ye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 &ayılı kanun
da. yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektu
bu ile birlikte bu işe benz-:r 2000 liralık iş yaptığına dair nafia mUdürlUğün
den almış oldukları müteahhitlik vesik asiyle birlikte belli saatte komisyona 
gelmeleri. (804.4) 
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Üsküdar-Kadıköy ve havalisi 
· alk tramvayları Türk anonim 

şirketinden : 
BugUnkU bllet ücret tarüelerimize bağlı hususi hilldlmlerin 6 mcı 

n u.ddcsi mucibince tramvay eebekelerim bde tam 1ıcıetli yolctilara ait bi
let ücret tarifesile seyahat etmekte olan resmt elbi!ell subaylar, 15-12-
937 gününden itibaren, bir mmta.kalık ücretle iki mmtakaya ve iki mm
takalık ücretle üçUncU, dördüncü ve beşinci mmtakalara seyahat ede-
bileceklerdir. 

,. 

T(;:DAVlJLD~N ÇEk:iLE:N PAQANIZ ~iÇBiQ 
CI Wh.TL~ SiZi iL[fı.LE:T.MEZ . --

ONU BANl<AYA YATl~INIZ 
HfQ TtJ~L\::J iZA~ATI GıŞtLE~IMIZO[N ALiNiZ 

61* Arada büyük fark var 1 Harici Askeıi E.ıta-ı' 
Pertev Çocuk Pudra8ı: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafındın tak~ lı Bfl İ/an/BTI 

lid edilememiştir. Bu pudr;\Dm, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilcL 

leri için hazırlanmıe olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 

lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün Uti. 

valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir 

pudra henüz keşfedilmemiştir. 

ONU DlCER ADİ (TALK PUDRA) lan ile karı§tırmaymız. 

70000() kilo buğday kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
367 50 lira ilk teminatı 5512 lira 50 ku 
ruştur. Eksiltmes.'. 25. 12. 937 curnarte 
si günü raat 10 oda Erzurumda Askeri 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. , 
Şartnamesi hergUn Komisyonda görü
lebilir. Teklif mektupları belli günde bel 
li saatten bir saat evvel komisyon baş - Romiyona vermeleri. 
kanlığına verilmiş veya posta ile gönde- --------------------~ 
rilmiı bulunacaktır. (643) (8220). Sahibi: ASIM US 


