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Be' on gUndenberi tıtanbul gazete
lerinden birinde açılan (Medeni kanu
nuınuz bugünkü ihtiyacımıza uyuyor 
ınu ?) ba1hğı altındaki anket memleket 
te bir takını mütalealarm yürütülmesi
ne fırsat verdi. Verilen cevablardan bir 
lcıamını okudum. Cemiyet hayatımızın 
en esaıh bir meaeleaini teıkil eden bu 
nokta etrafında ben de görüflqimi ve 
lc&naatlerimi yazmak iıtedim. 

Sualin konulUf tarzına nazaran, her 
leyden evel üç noktayı göz önünde tut· 
ıtlak ve cevabı bu noktaları tahlil ettik· 
ten ıonra vermek lazımdır. 

Necib Ali KOÇOKA 
Yalnız son .zamanlarda, Almanyada 

ve Framad.a yeni bir cereyan halinde 
ba9hyan içtimai hukuk esaaları bizim 
prensiplerimize aykırı değildir. (İf 
kanunumuz) bu yolda atılmış ve bir 
çok Avrupa memleketlerinde kııkanç
hk uyandıracak derecede geniı ve ile
ri bir adımdır. 
Artık görülüyor ki medeni kanunu

muz bugün içtimai ve iktiıadi manaai
le en ileri cemiyetleri tatmin edece.le 
derecede mütekamil bir kanundur. 
Memleketimizin içtimai bünyesine uy-

(Sonu 8 inci sayfada) 
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1 • Medeni kanunun ortaya koyduğu 
Prensipler ve hükümler bugünkü türk 
tıenıiyetinin içtimai ve iktıaadi olgun
luğuna tekabül edebiliyor mu? Yoksa 
)'eni prenaipler ve hükümleri ilave et-

Dıek veyahud da cemiyetimizin yeni 1 nca ve imar işlerimiz 
temayülleri kartıımda yepyeni bil- ~ 
lriiın.ier koymak mı icab ediyor? Cumhur Reisinin yeni hukumete 

2 - Türk cemiyetinin, içtimai bünye- direktifler veren nutkunda fürkiye 
li itibarile te,e.kkülünün kendiaine ıehircilik itlerinin, merkezde daha iyi 
lbahauı bir hüviyeti ve tarihi hususi- orıanize edibnek bahıi de vardır. Ali· 
)'eti vardır. İıviçreden aldığımız me- kalı makamlann bu huıusta buı:rlan
dent kanun yerine bu e.aalar içinde ye- makta olduklarını biliyoruz. 
ili bir medeni kanun mu yapmalıdır ? Osmanlı devrinde tehircilik, meç-

hul bir tabir idi. Onu imar luıatimize 
3 • Yahud da medeni kanunumuzun aokan cumhuriyet rejimi, vesile efe An· 

bir Çok maddelerini kendi huauaiyeti-
karanın yeniden intaıı olmuttur. 

llıize uydurmak mı lizımdır? Ankara planı yapıldıktan sonra, 
l,ıe bu anket kar'11ında, derhal göz bütün Türkiye tehirlerinin plinlı ima

lntınde beliren ıualler bunlar olmak i- nnı dikkate alan hükümet evveli 1933 
C&beder. Medeni kanunumuz büyük ele yapı - yollar kanununa bir madde 
Uir)r inkilibında, içtimai inkilibımızın koyarak ıu eaaalan teabit etti: 1 • Bu 
tQ )iikıek bir Abidesidir. İnkillblar sünkü vuiyet bartaları yapdmak, 
>'&flnııan: bayat karıısında cemiy~tin 2 • Planlar hazırlanmak, 3 • Büt~ b~ 
~~'if'fi~y~y~- Jar Ankara imar bürosunda tetkik eclil-

lıyetinı kaybeden eaki prenıipler için- 935 de nafıa tqkilib kanununa ek 
de cemiyet artık iztirab çekme&e haf- bir kanun ile Yapı itleri Umum Mü
lar. Bütün milletin zihniyetini nef- dürlüiüne batlı olarak Şehircilik lıle
ıinde tophyan ve memlekette yeni bir ri Şefliii teıiı olunmuıtur. Kanun, 
hayatın doğmaıı lüzumunu aezen bir imar planlannın tasdik ve mürakabe 
tef, tam zamanında bir hareket yapar, aalihiyctlerini bu makama vermittir. 
.. ki kaideleri yıkar, yeni hayatın reali- Bundan ıonra iç Bakanlıkta bele
teleri ve icabları içinde yeni kaideler diyeler imar heyeti teıkil olunmuttur. 
koyar. fıte bizim inkılabımız da böyle Bakanlıiın bu kanunla tayin ettiği it-

ler tunlardı: 1 • Mevcud vaziyet har-
0lınu,tur. Yıkılmakta bulunan bir ile- talan, 2 _ imar planı, 3 • içme ıulan, 
illin yeni de.teklerle y.,atılmaaı im- 4 • Kanalizaıyon, S • Spor alanlan. 
lrinı11Jn artık bulunamıyacaaıru gören 

• Kanun nüfuıu 10.000 den yu-•e inanan büyük ıef memleketten düt- kan ıehir ve kasabalara bu itlerini tan-
llıanı temizledikten aonra, içtimat in- zirr. etmek mecburiyetini ve nüfuıu 
~LibJ.arını y&pmıftır. İtte ana yasamız qaiı olanlardan bu itleri yapmağa im
ııyaai zihniyetimizin,ve medeni kanun kin bulanlara vekilete müracaat hak
"- içtimai zihniyetimizin bir ifadesidir kını vermektedir. Bu ıuretle ayn ayn 
!latCimdurki bizim medeni kanunumuz çalıtan bdecliye heyetleri yerine, umu
llfak tefek bazı tadillerle 1aviçre me- mi bir merkezden ve daha iyi prtlarla 
dent kanunundan alınmıftır. İlviçre bu itlere nizam veren bir merkez vü
lbedent kanunu da eıki 1aviçre federal cud bulmuttur. Nihayet taıdik karan, 
k.nunu, alman medeni kanunu, fransız yukarda söylediğimiz üzere, ıene Na· 
lııedenl kanunlarından ilham alınarak fıa Bakanlıfındaki, fakat itlerin çoklu
'iicude ıetirilmiı mükemmel bir eıer- fundan dolayı umum müdürlük haline 
dir. konan tehircilik itleri hizmetine aiddir. 

.lıviçre medent kanununun huıuaiye
ti Y&lnı.1 Roma hukukunun izleri altın
"- kalmaktan ziyade, alman (Pandek) 
hulcukundan ve içtimai hayatının ob
kktivitelerini çok ya.kından tıakib ve 
letkik eden alman ilim adamlarının ça
lıtnıa ve düıünüılerinin mahıulüdür. 
~~içre medeni kanununun hususiyeti, 
~tın ileminin tanımadığı yeni pren
lipler ortaya koymu9 olmaımdadır. 
!lcnfi bir hak, menfi urar ziyan," ca
lbid bulunan mamelekin", mesuliyeti 
&ibi haller hukuk ilmi için gayet yeni 
teıtırkilerdir. 
t ~u itibarla,katiyetle denilebilir ki, 
l •vıçre medeni kanunu, bugünkü en 
~t~i demokratik cemiyetlerin bütün 

tıyaçlarını kavram19tır. Bu medeni 
'-nunun ihtiva ettig~ i hükümler, en ye
il' • 1. ibııt araıtırmaların ve en ıon ce-
~Yet tetkiklerinin mahaulü ve ifade
~~ir. Cemiyetlerin içtimai ve iktisadi 
.. :-"1Yelerinde bu hükümlerin kıymetle
~ni kaybettirecek derecede yeni deği
•1.lrlikler, henüz vlıcude gelmif değil-
dır. En ıol aoıyalist tiplerle, naayonal 
'°'Y•liıtlerin kainat telikkisi dünyada 
~n ileri bir cemiyet tipi sayılmaktan 
Qı~n~ daha çok uzaktadır. Biz rejimi
f Zı llna yasa ile, büyük tefin muhtelif 
p1r&atıarla ıöylediği nutuklarla, parti 
~Cr&ıniyle teıbit etmiı olduğumuz
Qıa ba9ka memleketlerin ıiyaai doğ
llıae la~rnın mahıulU olarak henüz i1len-

lııı9 ve cemiyetin üıtünde ne gibi -
::ut ve iyi neticeler yaratacağı belli 
b lr1Yan yeni doğmaların getireceği 
~ ulr ~renıiplerinden ehemiyetle çe-
~u ic:abedeceii gayet tabiidir. 

Birkaç defalar içme sulan ve ıpor 
alanlan hakkında Wi malUınat •ermiı
tik. Türkiye tehirleri için yepyeni imar 
prensipleri kabul edildiiinden beri, 
harta ve plan meselelerinin ne ıuretle 
hallolundufunu ıöatenn yeni raku. 
lar aldık. 

Cumhuriyetin ilinmdan 1 haziran 
1936 tarihine kadar - 18. 2. 1922 tari
hinde Antalya'dan batlamak üzere. 
Nafıa Bakanlığı 12.265 hektar arazi 
üzerine müeaaea 37 tehrin halihazır 
planlannı tasdik ebnittir. 

1936 mali aeneıi içinde tasdik olu
nan hali huır pl&nlannm aayı11 19 ve 
umum meaahuı ise 3496 hektardır. 

Gene cumhuriyetin ilinınclan 1 ha
ziran 1936 tarihine kadar taaclik edilen 
müıtakbel tekil planlannın aayııı 17, 
umum meaahuı 4000 hektardır. 

1936 mali senesi zarfında 4527 
helrtarlık 21 tehrin imar plinlan taa • 
dik olunmuıtur. 

Taaclik olunan bütün plinlann 
kapladıiı saha 24.288 hektarı bulmak-
ta ve 94 tehir, arbk seliti süzel intaat 
yapmaktan menedilmit bulunmaktadır. 
Y almz bu tehirlerden bazdan hali ha· 
zır planlarını taıclik ettirdikten aonra 
imara da karar •erdiklerinden bunla
nn iki çeıid planı vardır. 

Bu rakamlar oamanlı denin
de tamamen seliıi ıüzel dnam 
eden inta ve imar itlerinin cum-

huriyet devrinde ne kadar ümid verid 
ve inzıbatb bir inkitaf yoluna sircliiini 
ıöaterir. Hazırlanmakta olclufunu bil
difimiz yeni e1Ular, bu meseleye tam 
istikametini verecek, süzel ve mamur 
Türkiye idealinin hir an evvel serçek
lepneıi imkinlvım daha plnnlaıtıra
c:aldlr. 

Cinliler bircok Japon 

labrikalarını yakhlar 
Japonlann şehre taarruz 
etmelerinden korkuluyor 

Japonlar Honakona 
1 

cıvar1na da 
asker ~ıkaracaklar 

Hali siikünetin kurulamadığı Nankinden bir gorunüş 

Şanghay, 19 (A.A.) - İyi malUınat 
almakta olan bir membadan öğmildiği
ne göre Tsingtaoda vaziyet çok vahim
dir. Bir çok japon fabrikalarında yan
gın çıkarılmış olduğu ıöylenmektedir. 
MalGm olduğu üzere Japonyanın Tain-

(Sonu 3 üncii sayfada) 

Stokholm fahri konsolosumuz 
B. Raquette - Ho/m 

Hükümetimiain Stokholmdeki fahri 
konsolosu olan B. Raquette-Holm. 
meslekdaşımız B. Fischer'e türk-isveç 
ekonomik münasebetlerini, iki memle
ket arasındaki ananevi dostluğu ve 
kendisinin Ankara ve yeni Türkiye 
hakkındaki ihtisaslarınr anlatan bir 
mülikat vermiştir. 

Bu alaka verici mülikatı 2 inci say
famızda okuyunuz. 

Hatay hakkında 
Türk- Fransız askerl 

temaslan dün bitti 

Şehrfmi~e bulunan lran•ı:a ulıe r iheyetile mü:ıuıltereler dün .ana 
ertnİftir. Genel kurmay ikinci bQfka nı orweneral A•ım Gündü:a taralm -
dan dün •aat 13 te Anadolu kulübünde mi.alirler f8reline bir öile ye· 
meli uerilmiıtir. 

Miaalirler akıam yemeiini Ankara Pala.ta yemiılerdir. 

Dünkü spor hareketleri 
t 

Dünkü gün futbol bakımından gerek lstanbulda, ge- lstanbuİda günün ea miJ.bim maçınr Galatasaray - Gü-
rek Ankarada çok hararetli olmuftur. Ankarada l!J Ban- neş karırlaımasr teılcil ediyordu. Güneılil~r gazel bir o
ası mütekaidleriyle Sporting kulDb mütekaidleri kar- yunla maçı 6 - O Jcaunmıflardır. Ayrıca Fen~rbahçe Ve
şılqmışlar, lı Bankası takımı 2 • ı galib gelmiştir. fayı, Eyüb Beykozu, Befiktaı da Tophpıyı yenmişler· 

Gene An/c.arada Anlcaraspor JıluhafrzgücDnlJ s - 2 dir. At yarıfları1J11 aid taf6ilit 2 inci, futbol maçlarına 
Gençlerbirliği de Kastamoai sporu 7 -1 yenmiştir. An- aid tafsilit da 6 ıncı sayfamızdadır. /Usmimiz Harbiye
karagücü il, Harbiye idman Yurdu J • J berabere kal-ı lilerin Antiraglicll kalesine yaptıkları bir akım ıösteti· 
mrf]ardır. yor. 

B. lvon Delboı 
Pariıe döndü 

(Yazrsr 8. inci sayfada) 

Salim llkuçan'a 
ait bazı hat1ralor 

8 inci eaylammda 
okuyunuz 

YAllllDA: 
t, 

Amerika'da spor 
ve sporun esran 
Sporla çok uzaktan alôlıa
Jar olanların bile zevkle, 
heyecanla ve merakla talrib 
edecekleri çok güz.el bir eH
ri tefrikaya baılıyoruz 

Fıkra -
Ev ve ölüm 

Yeni hayat vatanın h~r tarafında 

yeni bir ihtiyaç yarattı: Yeni mes
ken! Maden, yahud Anadolu içinde
ki fabrikalara yolladığımız teknik a· 
damları, memurlar ve i!Jçiler için bi
rer de küçük şehir kuruyoruz. 

Her nereye giderseniz, orada, me
mur, zabit, öğretmen, herk~sin yeni 
hayat şartlarını istediğini görüyor· 
sunuz. Ankarada is~, bu, hakiki bir 
b u h r a n'dır. 

Diğer memleketlerde de mesken
/eştirme politikası bilhassa harb so
nundan beri ba§lrca davalardan biri 
olmuştur. Faizsiz ikrazlar, devlet ve
ya mahalli idareler tarafrnda.n yar· 
dımlar, çok uzun vadeli az faizli iJ
dünçlerle 1919 dan 1933 yılına kadar 

• lngilterede 2 milyon 112 bin, Almanya
' da J milyon mesken yapılmıştır. 

ister toplu apartımanlar, ister bi
tişik adalar, ister tek bahçeli ~vler, 
[çünkü her türlüsü yapılmaktadır: 
Mesela Flad~lfiya'da 1.000,000 nüfu
sun bütün meskenleri münleriddir.] 
Fakat hangisini yaparsanrz, ışık V'e 

güneş kadar, aileyi ferah barındırma 
şartını da düşüneceksiniz. N eşrolu
nan bir ingiliz istatistiğinde şu ra
kamlar görülüyor: Aile başına J oda 
diJştüğü zaman ölüm nisbeti binde 
20,14, 2 odada 16,82, J odada 12,62, ıf 
ve daha ziyade odada ise ancak 10,32 
dir. 

Sıhi ve kati mesken, ölüm nislH!-
tini yarryarrya indiriyor, demektir. 
"Kafa sokulacak delik" olmaktan ta
mamen çıkmış olan 20 inci asır mes
ken davasında başkalarınrn harbson
rası devrinde milyarlarca masrafa mal 
olan tecrübeleri, henüz işin Ankara
da dahi başlangıcında olan bizler için 
birinci derece ehemiyettedir. - Fatay 

Dünltme - Dünkü fıkranın 50tllannda 
"baıındadır,. IÖzü "yaırndadır,. olacaktı. 
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Stokholm şehrindeki fahri 1 Sonbahar at yarııları 
..................................................................................... 

Cumhuriyet polisi 
Hava IOğuk deiil serin: ve orta yqh bir adam, Emniyet abideainin 

bulunduğu bahçede yanında oturan aıkadatma dünkü Uluı'un bir sü
tununu okuyor: 

konsolosumuzla bir könuşma 

8. Raquette - Holm, türk - İsveç 
ekonomik münasebetlerini ve 

Ankara hakkındaki hislerini anlatıyor 

Halle dünkü koıulara 
büyük ratbet gösterdi 

"Polis, yolda Jıuta/amalan. hsa ı"flrealerı, acılı ttflariye ıau.IJtas o-
lanlara yardım edef»k. bam bellSU mlraaatlan kufı1qualı ,.me _.,. 
meğe ça/ıpcdtır. 

Polis. çocuk doğurmak gibi mamce/ bal/erde vuku bulacd talebleri 
n ururetleri yerine getirecek doktor ve ebe tedarik ve temin edecektir. 

Pell•. bir ,.,.. ya,_r, ,U..adllır gibi vasıta/an kaçıran. buluadula 
...ı.-ı tUIDIBJ'llll n 111tacü 1Wli olmıyanları mana.Ut Yfrl•rde 1Jerm. 
~ ~•rllli anyaak • .obltlarda do/apn çocuklarla "11.Ieria -.. • 
.ı mlmıull,.rlni brılank t..ılm ed«ek, ıurada burada lrilJJSnls oldrılılatı 
..,.ıu gocııkluı llhm,. tdHd, 7er soranlara yol göateucelıtir •• 

Bu •tırlan okudukça yüzünde sevinç ve heyecan izleri beliren bu 
orta ,.P adam. arada bir. pliimaiyen gözleriyle Emniyet abidesine 
t-'h1-ktmdır. 

iki, battl üç devri aörmüt olan bu orta yqlı adamm plüımiyen 
a&derindeki manlyı okuyabilininiz. 

latokbolm fahri komoloaumuz Bay Raquette • Holm ıeçen
lerde tefuimize ıelmifti. TGrkiye • ineç ekonomik münuebeti 
hakkında fikirlerini ve memleketimizi ziyareti neticeıinde edin
miı olduiu intibalan öfrenmek üzere l.kandinavya ıazeteleri 
namma kendisine müracaat eden mealekdatmıız B. Fiachere be- 1 
yanatta t.ulunan Bay Raquette • Holm demittir ki: 1 
"- ineç, Türkiye ile ananevi c!ir. Bu mtlnuebetle bir noktaya i§aret 

münuebeti olan y .. ine labncli· etmek isterim: ıerek habeı - italyan 
navya devletidir. On ikinci Şarl'- barbı, ıer~.k11 lı~yadaki harb, ~av
in günlerinde bqlayan bu mü- lunların yukıelmesıne ve dolayıaıylc 
nuebet, UD'lardanberi inkıta& bütün ~thalit it lerinin bir parça güç-
-~- ı. r..-: y:ı..ı.:......__ letmeaıne 1ebeb olmu,tur. 
,....-amıı •e veçwı ...--.,~ 

ye kartı daima bir 1e111pati beta- B. (;eıinlcayanın aeyahati 
lenmiftir. Bundan birkaç ay evel l::Saymoırlık 
Yabı bir muiye kadar TUrJı:iyenin bakaru B •. Ali Çeti~yalsve~~.gelmit-

•thal4 ddel · la k memleketi- tir. İıveçın ekonomı ve teknıguw: kar-

O. bir Oll""nlı tel.MI olarak doğmuıtu. Şimdi, bir cumhuriyet va
tan+pdrr. O. bir oamanh tebe•aı iken memleket aaayifi, aivri bıyıklan 
m. kuatura. ve uzun kollan birer kırbaç gibi sevimsiz .. mbtiye" le-
19 1:mUıbmttı. Onlu, auÇIUZlara dütman, suçlularla dost idiler. Onlar. 
konupıazlar, ıü)mezler: bajmrlar, küfreclerlerdi. 

ı at ma erı o ra , 1 b"" ··k b" a14ka ·· B ç · · d ı k .. .. · cir ta ı uyu ır • gosteren • etın-
mız e:!.a ;1:.ı;o;11' :: ::~~İ kaya ile tanıpamız, benim &ibl birçok 
mbirnauy-t·t n '. ev d"l ~ 1 "Tu··r iaveçlilerde '.ı'ürkiyeyi ziyaret etmek 

Dünkü yarqlan alaka Ue ıeyreJenler 

- Zabtiye pliyorl 
Bu ciimle, muumlan. IUÇ8UZ1an: 
- Umacı aeJiyorl ihtan aibi korkuturdu. 
Cumhuriyet. aevimaiz .. zaptiye., yi kaldırm11. onun yerine kalbinde 

hlltiin vatandqlaıa tefkat. HVgİ. allka, yani bir tek kelime ile söyliye
lim. fazilet ve imanlık duygulan tapyan "polis" i getirmiftir. 

Suçlular ve ahJakmlar için adalet kadar doğru ve belindeki taban
a kadar korkunç olan cumhuriyet polisi, suçu olmayan vatandatlar 
için "6-tin. himayenin, yardımm bir örneji olarak yapmaktachr. 

Yubnki abrlar onun vazifelerini baca izah ediyor: 
Polilimiz, yazdı kanunlarla birlikte insanlığın gönüllerde yerlqmİf 

e1Mlamu da tatbik edecek bir aaa)'İf ve bir fazilet havariti olmut • 
tur.-N.A.. 

Burdur' da Yeni Gazianteb 

ınıre e orplllze e ı mıt o an • llte . . . DUnkU lco9ular, aonbahar at yarıt-
kofia,, İıveçte de faaliyete geçince, ğbını ~yank .. dmtha ı. Soffyayal ~darı ıtle- larınm aondan bir eveli olmaıı dola· 
türk "h t ı · ı daha k bir mü- yen ugun u va ıe er erı, ıveçle yııiyle çok kalabalıktı. ÖAleden evel 

ı raca çı arıy e ıı ı J."ü k. da ah · k k 1 l!i 
nuebet teaiı etmek mümkün oldu. ıa.! ıye arasın sey atı ço 0 ay- ıtadyomdaki maçları aeynden ıpor-

7•.ırmı9tır. cu halkımız öğleden ıonra da bipodro· 
laoeç piyaaaaında aatılan .tıuraya yaptığım yolculuğun belli ma akın akın akıyordu. Saat 14,30 a 

tU k matla batiı ıebebi, J.'iırkiyeden 1ıveçe ithal doğru yarıı mahalli ve tribünler ta• 

B .. r rı 1 riD edilebilecek yeni maddeler meydana mamen dolrm• ... •. Mütterek babM it-
ugun, laveç pıyuaaı.ncıa. lber e • ı!•'---L o'--'-•- be be • T.. --,.·-

de ... k inh" i..ıı--- · · .. u~-t • .__ _._ ra r, yenı ur- tirik eden meraklılarla .. n11nı dene-
4 ur ıye ıur ~anın e~ • ki--' ... ..-ı le Anık ak r--

lerl ve 'l'iirkiyenin armaaı ayyıldıs bu· ~ .. ,. " ""!-t arayı Y ın- yenlerin adedi dün de pek çoktu· 
lwwı i 1 i · de •"'-Jı: -rapl•.,. ıörilp tLnna_ da eauh pyele- Yarı,ıara tam zamanında batlandı. t fC er çın • .,_ .-- _., rimdendl. 
tilrk vermutları bile eatıımaırtadn'· Birinci l°'a, aaflf laotamydu: 
inhisar ıdaresinin içkilerinden bafka. Bo.1ann orıa.ndald Uç yaımdaki yerli yaran kan in-
mikdarı ıittikçe artan tusu da lllftSI lıariltaı Anlcanı giliz erkek ve dit i taylara mahsus o-
itbal edilmektedir. lan 1800 metrelik ~ya bet at girdi. 

Yüze yaJı:m tilrJı: firmuı !aveçl• • Anbra bekkmda birçok fCyler oku- Kahramanoğlu'nun Sadaaı güzel bir 
konomiık mU0 11ebettodir. Bu firmalar, IDUftum. Aııc:ak,, realite, lneem, biltiln kotu yaparak birinci 19lc!L Dhya
lneçe seytin Yatı. büyük mlklarda pa- o libel yuı ve reelmlerden çok daha oğlunun Ulkeri de ikinciliği kaptır
lamut n yapalı ı&ıdermektedirler. btlyilk bir heyecan vermektedir. madL Sada üzerine ganyan oynıyin. 

Hele, en apiı Jraliteai t;ıe eıı mil· Bomrm ortuındaki bu harikanın lara 540 kurut verildi. Birinci pilse 
Bot olan Guianteb saylavhlı için kemmel Kalifomiya Uzilmlerine Uadln brtamdl. lmuı. ka ... ı......... oynıyanlara 190, ikinci plhe oynıyan- Milli Müdafaa Balıanı • .,..,. 34 DncD topçu alayına dUn yapılan sesimde Cumhuriyet Halk olan Tllrkiyenin kuru ibUmlerine bil· il1-kte p~ımı r-•.r e- lar da 140 kuru, kazandı. KÔ8111 O.,ıp Fr.,..,,..,. Sari~ 

saylavı seçildi 

• Partili naımedi Ttlrk Dili Tetkik Ce- yük bir raıbct gösterilmektedir. Fın- • . . n .kend~i alamıyor. N~ ~- llrind Jıo,a. hanJiluıplıy,/ı. /atalan ,__ __ ,ı 
$ancak •erme t6renı miyetl ulsmdan Doktor Mehmed Ali ~ık. yq meyva ve kaliteai ~k de- &ibnuın kı. bir çöUi .. andıran v~rımaız Uç ve daha yukarı yaıtaki baliı • ~-..,_.aı 
Burdur, 19 (A.A.) _ Bugün 34 Un· Afakay ittifakla aeçllmlıtlr. gerde olaıı.. magnuit de Türkiycden bozkırın ortuında, gül bahçelen, park- kan iqilia at ve kııaraklarmın ıire- H...aiaer ile ,,.,-., Jm'lllart 

dl topçıı alayına ordu milfettiti Or· llveçe ithal edilen maddeler arasında lar )'aratılmıftırl Geoit caddeleri ve celi bu kopya Said Halimin Uç atı .,,.diyor 
pneral bnttla Çalqm tarafmdaa yer alJDaktadır. modena mlmarWyle, Aalran. tamemi. dahil olacaktL Novice, Sunandalr. im Baybudu pne gtlftl bir bltlrlf 
Cumhur Reisi umma sancak veril· ~ıı •"'!'"Janta TikldJ'flden zahire ıe bir Anıapafebridir. a...ı,ıe Çan- Copaiıı JUlf .-nanı ıeldiil saman yaparak lranndL CHUlnr da ·tldlMll 
mifdr. Ter- lııadm. erkek bemea de ıthal edilmeğe baflanmı9tır. ka caddeli benim iberlmde bu kotunun yapılmıyacaiı bildirildi. oldu. 
bltiln burdur halkı itt{rlk etmlftlr. •• ... ya çok de- Zaten a~ı ahıra memub olan aç at Ganyana 420 lnmıf, blrlncl p~ 
Generalin veds .aslerl alay komu· Turk pamu11u rbı bir tem 1Çti. Doftultt.; feıletfnl, atatmlakı lr:ofanurı htv-d• ııeRli ol· ye Z1o kuru~ lklncl plheyı el• 4'IW 
tanmıD Jdtabfff heyecan ft allka U• d • • d• •r Ttlddy., Jl*ID bir ..... .dlllla llk§o• ı.a,.waUUdılte9' vt--a..mbloe ~ m'7'acafı mu:baJrlııütJ. ~ ~ 
ymclmmt 1N JuJmetli hitabeler bay· enıze ın iri ıyor ihracat imJı:inları bulacak olan zen.ıhı oldukları balete saJ.ıpn tUrklerin en-- VçGnc:a ı...-. ~ .. ı.; ........ nı1 .. B • • '°'8: 
rak ...pini ve kutsiyetini ~tU l8tanlnll, l9 (Teldoala) I~ laay· ::ekettir. Metodla bir •~ette tıenWderi PJnte hayran oldum. ld :.~ı~:ıt. ":::ıs>::'=: -= ft daha )'1lbrt )'lftaW ı.111 
bir duyp ve tuur halinde dinliyeıı- riye keııcH ttqllllannda ,.ptmbiı ....Sm ~ bu mam· Bu yolculu&umm faf'daJarmdan bl· , __ mahıuatu. - ---~eal 2000 __._ kan arab at n lnwaldua ma111a .. 
lere telkin etmlftlr ımza kunet vermektedir. ~· ........ ~ - ........ 

Bu akpm k~ıtıaJar terefiM 75 aumualı vapura bemeyen yeni bir Ttlrk pllDUldarmm elyafı, lnes ma• rl de, '"TUr.kofi ... orpniuayonunu ya· olan bu kotuya altı at glrdL Netice· 
Halknl salonunda bir fiSlen verildl vapur daha lnp ettlrmektedlr. lnpat Jı:inelerine ima pli ordu. llmdl artık laadan ,Ormek oldu. Bu orpnlsuyo- de Fikret Atlınm Tomrum pzel bir 
Orta olııılllu tM.rrU Wt191 ....... çek u ...... p .. tekne tlPtl'N'\ ha- .. Kleveland" pamkı yetlftlrllmeğe DWl meıbscleW faaliyetini &Wlkten kotu yaparak birinci ıeldi. Bu yarı
betlyle buırladıklan muaam:reyl de .. ...ı,.et1c11r. aa.en. ..... da bit- L.- ı~ .......... •-- ..ıı.1.. lrt. IOllrl, tll'k tkaDDmkint ~ be91edi· fln favorisi addedilen Baylan ikinci-

vall n..adirmlflerdır ııııım~wuı..- a.ves, •-a pl""l-rl J life kaldı. lamail Tekçenin Çelenk'i 
cen er pre • tik.-... ~ in r lllm ola- lgla dl mlmmel blr P111r .oJacütır, llm kıllm4 Irat at btıyMI. de UçUncil oldu. Ganyana 280 kurut 

Cihangirde bir çocuk 
bahçesi yapllacak 

cakW 1"' '*sü., _. tılnllle fi• Bu ...U. ile fUDU da lm,.Setmek Mte- • verildi. Birinci pikeye 140 ikinci 
aı. ............. dm ld, taws, memlekete ltbll ntlii :!11111111111111111111111111111111111111!:, plbeye ele 135 kurut verildi. 

pnnakJan t1nwnJ11t 11ra.t c11ri11e §Ankara okurlaramıza § Dördüncü lcota. Jaandilıaplı)'dı: •••11ar ptnlan ldemlıkteclU. = - Dört ve daha yukarı yattald yerli 
: Blse ınelcıub oeya UJle/on- 5 yarım kin incilis at ve kıuaklarmm 

x DIW1l,. .............. ............... 
XAnaW' ..... l1lalla11at 

10 da toplanacaktır. 

X lktı•c! Bnclmenl baib he· 
yeti mmnnlye lçtlmunı mtlteaklb 
toplanacaktır. 

!'lir,... lnecı- ..... 5 la adrealerird bUdlren o- 5 dahil olduiu bu kotu sUııln •n a1&ka 
altJala ef1G 5 lcu.rlanmuın lerine her 5 ile taldb edilen k09uau oldu. Herk11 

5 --L-L ,, ,, 
811 

• 5 bu kOfUnUA Ceylan ile lıhbmure ara· 
-Ttrklye.~banclmacldele· = ~ uı.. ga:ıeıeabı- = ımda ~tini tıhmin ederek pil• 

ri eataı almaktadırl 5 ralcmalc lcfn ı.rdbat aldılc. 5 yan ve plllede en siyad• bu bayvan-
-Bua ltibarile, dini motörlerl, ~- ! Tele/on Na: (1061) 5 lara aic! olan biletleri atmlflarc!ı. Hal· 

Ullos n tilrltl makineler 1nıeçln Ttlr- : : baki bu kofuyu gtlsel bir çıklfla ,.. 
Jdye1e lhras ettiği bqlıca m-4Mler- ,11111111111111111111111111111111111111r np bqlayan Marepl Peni Çakma· 

latanbul, 19 (Telefonla) - tatanbul 
belecli7eal CihaJıılrde bir çocuk bü· 
çeai yaptumağa karar vermi9tir. Bu· 
sıun için de Ciban.ıir 1eçilmiftir. Cl· 
.baqir yanımmdaıı aonra yollar açı
lırken U'l9larm bir kısmı belediyeye 
pçmiftl. Belediye kendi analarına. 
mftDMlb ıBreceli diler anaları da N· 
hlbleriDden latm alarak illve edecek 
nbaıuıbllylkblrçocukbahçetihali- ----------------------------------------------------------------------------------------1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
• sokacaktır. 

Belecllye bu ICIDtln çocuk bahçesine 
olan bllyt\k ihtiyacım ıös ısatıne alarak 
a.a büpyl bir an nel kurmak ibere 
faali,.ıe pçmtp Jrararlqtınnıttır. 

Bu m.uatakl plia belediye fen heyeti 
tarafmdan buırlammt olup belediye 
imar pb-' tarafından da ıöaden ıeçi.. 
dJmlttir. 

Belediye Cibanıir • Satddı aram· 
clakl yolun ela dratle ,apıhmamı lra· 
.nrı.,tmmt bulunmaktadır. Yolun in· 
,..... ıGnmlu tifo kum slbi malseme 

llUarJmvn•ftır. 

D11e1nclan alınacak 
gemilerin yaı haddi 

latanW. 19 (Telefo_nla) - DJtarı
dan satın almuak ttırk bayrağı tqıya· 
CÜ cemner b•kkmdakl ııUamıWDenln 
bu ıemDeriD yqlarma dair olan hU
kilmlerl deiiftirilmiıtlr. 

Vaktile yq haddi mneleai arma· 
tikler aramda epey mla•bplan mu· 
cib o1muf, bunlardan basılan eski, ba· 
•ılan 7enl vapur alm!Dlımı ileri tür
milflerdl. Yeni ninnmame bu pbi a
nalık noktalan aJdm)atımkta n yq 
Mddf OD befl PÇeD pmilerln memle
kete IOku1mumı yMak etmektedir. 
Bununla beraber, bu nlammmenin 
nqrl tarlhlııdaı ild ten• IODl'ay& ~ 
dar 22 yap kadar olan pmllerln IO

lm'mr!l!YI ...... edil'"ktecllr. 

Kanat 
Bir gaute yuzyor: "Mu/ıtelll o

kullarda Tllr.tkquaa yuz/u ı• 
benia a7111 W 7h1 ı•,mlftlr •• 

Tllrk gıacinia blazaü. bllıl, 
flnfbltlt Jmu. lrolJ.,,,,. Ye N
cülanılU bn• ..,,._ latedlfl· 
.ı. ıllll lnılldaıı aoan omaluıııda ,,. -- ,,,.,,,.k ı.tl~f& 

llaad, ati ıblerd• .ı ... .,,. 
,...aı.,.,,,., ba7Blf --....., .. 
da. tdılaa bir .a.tt. DlaH bmd. 
llqale tdıludı. Bu,.... balldı 

•wı.• talmemnr 1bım ıelqor. 
nr1r1,., 4111,.,,,,. pt14 """ 

,.,,..,.,. lpad• lanutlılt .. JıaA
,..,, ,..,., utlbda Y• ..ı1nuı 
..,. lb -"«lJ flbldlr I Dealııle
............. old"'8Ja.. -· = ....... _,, _..,,_ ........... ......,. _..,,,.,.,.,.. 
~-•·ırı.n. ........ , .. 

na1anlll .. ...,, _,_,.,. ..... 
da,._ IWll1adı. .,.,. h..., n 
-'" _.,,,,.,.,....,.._ .... • ....,,, ,...ılle..,..,, .... 
ili ... .,.. 

"""'dD• ld,... '*. , .•• 
geıı'1erlmistlea tllploım .vnlb gl&I 
pyler enraa fll ...U d• aonblle
lm : 

- ICallllllluıa ~• ııu 1- T. l. 
Bir rnlJkli/at I 

.......... ........... WrW 
tl1'e .,.. .... ı 

_ ............. alılal_ 

-. -··llmla..,.. ......... 
•w..llttd1W,at11iılllrl9'm .. ...._ .. , ... na,,.. .. .,.. 
n=twl .._. .............. ... 
r-llr ......... awelrJeı--
.. .... Miih fakat jMeffpm ... 
dtl,w. 

T.., ,....._ • ....,.._ "--••Ha_ ........... ..,.........,. . ..,.., ...... 
... Flilel•d•ı __.. .... 

late .......... ...,._ .... 

•ı ula .. IW '9 .. ••• ......... 
........ BlaWArPf. WrW .... .............................. ....................... 
,_ ...,__ Amdı •r • ,, .... ......... , 

- Çocaiama ~ art.ki df7or. .......................... ....._, 
- ~ tocak1. pcak ... 

........... 1 . 

r.,rı • • ...,_ ...... 
.. ............. Datllafm pkblmı 
..W ......._ riwaıwt ..... O_.. ...,_. 

- Pekli Demittlr, _._ ld ld· 
........................ ol. 
dalma .... .., • .__ v ... .,.a 
~ ...... ,._ -... ,..... .... 

T ...... ...., •aılM Wdki 
..... fODala .. ....,. .... olamt-

aua olac:U. Fmt sl•hki• bdmm 

"ipliii .,_.. pktddaa --" ... 
tllıllr ...... hikl,..W ay·-
........ ainis? 

f.abuk ilıdyarlıyan canamr 

Pariate yllr-l•MD aınanr VQ._ 
....., - .... iPnde yirmi ,.. daha 
ihtiyulamıı imıt. 

lhtlml ki hapiste adam aldlre • 
mediii için cam sdalchlmclancllr. 

Eler, ha,atı ita aüratle ilerJw. 
le cı...... .-.., 1rir iki Wta soma .. ...................... -......... 
.......... oliallli)oaretelme-
d• 8teld dlnp~ boylayacakbr. 

Fl'allllS adlipcileri Wru acele 
..... lıılllil .... Tiryaldlllc • planl 

Lala 0. Aaww,. .,_ tüıllf P· 
pd ............ _ ....... _ .. , 

Wtiılııl..._ ......... 
,... ..... ..,... Oıbmla •• v-... ...... .. .. ... ..... 
~ kiV111i m11k...... 9tmif, 
............ ettia..p-- 'Nlmif. 

Gi-hkir ..... ".ali_., 11-
kiklerimi ....... isin .............. 
~, ........ 

p .... .,..., ....... ... eır 

,.ıtrktm - .... liW ... ... 
... lmrtal ...... Mili ... .... 

Bir tamdıt-a rut plün. Bir 
arkatlapnclan kln'lt lltl1ıorcha. 
Sanlam ı 

- A,ol: laaal ... tlrara11 bıra
bcaktm; y....-cbn ~ 1 
Tamdıfmı cnm Tftİ ı 
- Hail o Di,.ıte;rim; f ... t ba 

itte plW. hanket edirwwa. ilk 
merhale olarak ki'hriti bırakbm. 
S.aralarnı etin. dottlDI ldlwftle
rn. ~ bdncl merlaale o
larak asara almıımı brakaoa· 
ima- ilk ........... belki ..... . .._ .................. ... 
.._...._....,_ .... tl-
tlad.. .. aeswiw, .W-. 

1111 bu kofunun mesafeli 1800 metre 
idi. Yanp yanlı atlarm sekıbinfn ete 
lttiraktyle baflayan kotu ctınGn set'k
le taldb edilen lklnd k09uau olda. 
Bu yarıp ikili bablln de bubın_.s 
yarıta ayrıca blr ehemiyet ve ıı.,.-
can vermittL 

Zaman saman gok 4ellflk ..S.
lar geçiren yanflD Mtlceal ma~ 
IOftr& belli oldu. Bahd,er ile <* 
bqbqa çeklttrek he geçtiler. Neti
cede as blr farkla ılalrtlyar blrtncl 
Can ikinci oldu. 15 metreden buııüil 
taldb eden UnlU de tlçUncU olda. 

Ganyana 220 kurut vırildL Blrir 
el pil.eye 125 kul'Uft lkind plhe,. 
145 kurut. i5UDci pllaeyı de 470 W 
l'Uf verildi. 

Cilıe balü.: 
Çifte bahis UçUncU ve dardflDll 

koıular arumda idi. Çifte bahisd 
1/4 iberine oyıuyaıılara yani Uçudıııl 
)'arifti bir ııumaralı Tomru Userilf" 
oymyanlarla ddrdUncll yarıtta Bar 
burt üaerlne oyıuyanlera 16 lira ff 
kurut .erildL 

llıili balaü: 
DUnktl programa bir de lklli ~ 

hlı nıve edilmittl. Selds atın 
ettifl be,incl kofUdakl bu yarıpıl 
yecanla bitmeılne " halk111- nete 
dafılmaıma vellle oldq. Net:~,.. 
5/3 üzerine yani 5 numaralı Balıtl 
birinci ve 3 numaralı Cam ikinci 
nıyantara (700) kurut verildi. • JI. 

Hava kapala geçti 
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Romanyada seçim 
Romanya' da aylardanberi devam 

e~n kriz, bugün intihabatın ba!l&ma· 
•ı~le, artık en bid bir aafhuına &'İr
Qıiı bulunuyor. Romanyada bu seçim t" dört aent!de bir yapılmaktadır. Fa· 

.. t Romanyanm politika hayatında bu
f;nkii ıeçimin, bundan evvelki ıeçilll" 
lı le kıyas edilemiyecek bir tWmıl ve 

e tıniyeti vardır. 
.. Bunun ehemiyetini tebarüz ettirmek 
1~1~ Romanya politikasımn bir anane· 
&ııu hatırda tubnak liznndır: Büyük 
h.rbtan evvel Romanyanın politika ha· 
Y•bna biri liberal, diieri konıönatör 
oltna1ıt üzere iki ıiyaıi parti hakimdi. 
~uhafuakirlar hükümeti te!kil eder· 
er, dört sene iktıdarda kaldıktan ıon· 

.-_ Yeni ıeçim yapılacağı zaman it ba· 
::d~ çekilirler ve yerlerine liberal • 

aeçerek seçim yeni hükümetin mü
~·i altında yapılırdı. Ve hükümet 
e daima intihabab kazanırdı. Bun • 
~ IOnra liberaller dört sene iktıdar
"ll klllırlar ve yerlerini muhafazkar -
~ terkederek çekilirlerdi. Romanya ,_-:al ve konaörvatör partileri tara • 
""<IQ&n büyük barba kadar böyle mü -
laavebe ile idare edildi. 

Büyük harb vaziyeti değiıtirdi. bir 
~ın dahili ve harici politika aebeb· 
. rtyle konaörvatör parti zayıfladı ve 
~~•ah etti, Fakat bu partinin yerine 
~r milli çiftçi partisi kaim oldu. Ve 
• Olnanya barbtan sonra da münavebe 
ile liberaller ve milli çiftçi partiıi ta • 
~ından idare edilmekte devam etti. 

.• l'Çİ her iki partiden de bir takım 
~eler ayrıldı. Bunların bir kısmı 
•ıiat yollara saptılar. fDk'lt Roman • 
)~n eaaı iki ıiyasi par. ıiberal ve 
~~li çiftçi partileri idi. Mıuı çiftçi par· 
~~ı, 1928 senesinden 1933 aeneaine ka
.._.. ikbdan muhafaza etti. 1933 aeçİ· 
lbinin arifesinde iktıdarı liberallere ter 
kederek çekildi. Yapılan seçimde libe
~er üç milyon reyin yüzde elli biri· 
ili -.lıu-ak bükümeti teıkil ettiler. Milli 
$İftçi partisi yüzde on dört kadar rey 
lemin edebildi. Geri kalan reyler ıeçi· 
~ İttirak eden yirmi kadar siyasi par· 
ti ıle yüz kadar müıtakil namzed ara· 
"nda taksim edildi. Romanya kanunu 
'a.aiaine göre, intihabatta en çok rey 
~ Parti, parJamentoda iki sülüs ek· 
~rifet temin edebileceiinden liberal· 
::;., bugüne kadar Romanyayı rahat i· 
I> ettiler. 1933 seçiminden aonra 
uıc_ biikümeti teıkil etmiıti. Fakat 

YaprJ~ bir suikasd neticesinde katle
dhi~qJ:e buırünkü ba.av•ı.~t T.ta..-r..n.. 
U&ı::umeti kurdu. Dört senelik devre 

bitınek üzere bulunduiundan Tatares
to. Romanya politika hayabrun ana • 
"eıi iktıza11, iıtifa etti ve kıral gene 
~YIU teamüle uygun olarak baıvekile
tit nıilli çiftçi partisi lideri Mihalaı'a 
~eli. Fakat kıral, kabineye sağ cena • 
le ~nsub V aida'nın da alınmasım 

klif edince, Mibaloı hükümeti teıkil 
t\tnekten vaz geçti. Bunun üzerine kı· 
;-1 tekrar Tataresco'ya bafvekileti 
ttvdi etti. Tataresco da Mihalot'un 
eıtiki mesai etmek iıtemediii Vaida 
~diğer bir fa,ist partisinin lideri o-
lci Gorga ile anlqtı. Demek oluyor 
k hugün Liberal partisi, intihabata iki U:"- sağ cenah zümreıi ile ittifak ha· 

de iıtiri.k etmektedir. 
• ltornanya politika hayatının anane· 

lll'le L! • k ıuç de uygun olnuyan bu vazıyet 
_.-...1•ında milli çiftçi partiıi de tedbir 
~:rıtn: Evvela parti lideri Mi
"' ~f çekilerek yerine, partinin eı
~ 1!deri Manin geçmittir. Maninin kı
iktı ıle arası açıkbr, Ve bu zat partinin 
) dara geçmesine engel olmasın di
ti' kendi yerini Mihalot'a terket mit • 
ı_' ~İnin tekrar liderliğe geçiti kıra
~ ıı meydan okumak demektir. 
"-a ~ ınilli çiftçi partisi de siyasi ka • 
oı t ıtibariyle kendiıine yakın ve uzak 
lrıı.ltı a:ümrelerle bir seçim itilafı yap • 
~it'. Binaenaleyh gerek hükümet 
ltf . •i olan liberaller ve gerek muha • 
)l e_tte bulunan milli çiftçi partisiı si
de 11 ~anaat itibariyle kendileriyle hiç 
l't~n~sebeti olnuyan bir takım zÜm· 
itti • e ıttifak halinde bugün aeçıme 
el\tik ediyorlar. Bugünkü ıeçımın 
l>•-e~eaan olan bir tarafı da hiç bir 
~tiy k d' ... )la• e nıenıub olmıyan, en ıaım sı· 
~artilerin fevkinde sayan ve uzun 
til\d Romanyanın hariciye vekilli
lıi11 e bulunup da on bet ay evvel ka· 
~İfte~n atılan Titüleıco'nun da milli 
~r !>llrtisi tarafından namzed gös • 
~l lrıi! olmasıdır. Avrupa'nın belli 
ı, 1 dıplomatlarmdan biri olan Titü • 
t:~ ~a!h başına bir kuvvettir. Bu da 
k_; eriyor ki muhalefet, hükümete 
ktı!~ &iriıtiği mücadelede hiç bir 

·veti ih 
~ mal ebnek istemiyor. 

~lii Olnanya politika hayatının tea· 
~ill\i :~. ~lacak olursa, bugünkü ae
Ve ı..~_ukuınetin kazanamıı lizımdır. 
•i h.-ıka türlü olursa, Romanya siya· 
"-t e'1atırun muvazenesi bozulur. Fa· 
~urtır:lteresa.n olan nokta, sağ cenah 
~u1ruın:r~e. anlatımı olan Tatareıco 
~ ~ tinın, bunların yardımiyle se
dırtı andıktan sonra, yapılan yar -
lcotıae ~ukabilinde bunlara yapacafı 

ııyondı.ar. Seçimden sonra kuru· 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

Cinliler bir~ok Japon 
fabrikalarını yaklllar 

Japonlann şehre taarruz 
etmelerinden korkuluyor 

(Başı ı. inci sayfada) 
gtaoda yatırılmı9 mühim sermayeleri 
ve bilhassa birçok iplik fabrikaları 
vardır. 

Japon müe11eaeleri yanıyor 
Çinlilerin ateıledikleri japon mües

seseleri yanmaktadır. Harab olan mü
eıseıeler arasında ıekiz dokuma fabri
kuı vardır ki, bu fabrikalarda yirmi 
dört bin ifçi çalışıyor ve 416 bin mekik 
itli yordu. 
Japonların Çinguıo' ya taarruz 

etmelerinden korkuluyor 
Japonların Tıingtaoda.ki japon mal

larının tahribi üzerine öç almak için 
Tsingtaoya karşı bir taarruzda bulun
malarından endişe edilmektedir. Bu
rada bulunmakta olan bir ingiliz kru
vazörü ile bir amerikan topçekeririe il· 
tihak etmek üzere iki amerikan harb 
gemisi bütün süratleriyle Tsingtauya 
doğru yol almışlardır. 

Japonlar Hongkong civarına 
mker çıkarmağa hazırlanıyor. 

Şıı.,ghay, 19 (A.A.) - Japon kıtala· 
rının ıngilizlere aid bulunan Hong· 
kong civarında Biasbaya asJQer çıkar· 
mağa teşebbüs edecekleri haber alın
mıştır. Bu ihraç hareketi yarın veya 
ıalı günü yapılacaktır. Bu, ·japonların 
cenubtan istil!ya doğru ilk adımını 
tefkil edecek ve muvaffak olurlarsa 
Canton'a kadar ilerlemeğe çah,acak
lardır. 

Biaıbay, uzun zaman korsanlara ya
tak olmuş bir mevkidir. Şimdi güzide 
Kanton kıtaları tarafından kuvveti" 
müdafaa olunmaktadn_ 

l' eni bir hiidise daha 
Hongkong, 19 (A.A.) - Royter; 

İngiliz Ladi Bird topçekeri yeni bir 
hadise ile karıilaşmıştır. Bu topçeke
ri Yangtea nehrinden iki çinli kurtar
dığı için japonlar gemi kaptanına ha
ber göndererek bu gibi hi hadiseler 
tekerrUr ettiği takdirde bundan doğa
cak neticelerden mesut olamıyacakla
rını bildirmişlerdir. 

Amerika deniz nünıayi§i 
yapmağı düıünmiyor 

Vaşington, 19 (A.A.) -Beyaz aaray 
tarafından netredilen bir beyanname
de hiç bir deniz nümayitinin dütünül· 
mediği kaydedilmektedir. Cumhur re
isinin etrafında bulunanlar tarafından 
söylendiğine göre Ruzvelt, Panay M
diıeıi hakkında memleket ve gazete
lerce gösterilen ıükQttan memnundur. 

Dıt iıler bakanlığı memurlarından 
bir zat, japon imparatorunun, Ameri
kanın Çindeki haklarına yeniden te
cavü zedilmiyeceği hakkında Ruzvel· 
t'e teminat vermesi mümklin olduğu -
nu söylemiştir. 

}aponyanın Panama kanalı 
civarındaki ıüpheli harekatı 

Vaşington, 19 (A.A.) - Cumhuri
yetçi mebuslardan B. Thomas, askeri 
ve bahd makamata vermit olauğu bir 
raporda Japonyanın Panama kanalı 

mıntakasındaki JÜpheli harekatına 

karşı tedbirler alınmasını taleb et· 
mektedir. 

Bu rapor, japon memurlarının ka
nal hakkında askeri inpatı gösteren 
etraflı tetkikat yapmakta oldukları 

ve japon balıkçı gemilerinin büyük 
Okyanusta Panama sahilleri boyunca 
japon ihtiyat zabitlerinin kumandası 
altında' cevelanlar yapmakta oldukla
rını beyan etmektedir. 

Amerika' da japon mallarına 
boykot 

Nevyork, 19 (A.A.) - Elliden faz. 
la sulhseverler teşkilitmın mümessil
leri, japon emtiasrnın boykot edil
mesini istiyen bir karar sureti kabul 
etmitlerdir. · 

''Harict siyaset., cemiyeti reisi B. 
Buell, Amerikanın yalnır batına Ja
ponya ile ihtillf halinde bulunmanın 
muhataralarına itaret etmittir. Muma-

lacak olan hükümet, gene' bir Tatareı· 
co kabineıi mi olacak? Y okaa dahili 
ve harici politikada bu iaimlerin dela
let edeceği manayı tamil bir Tatarea
co - Vaida • Gorga hükümeti mi kuru
lacak? 

>;.. Ş. ESMER 

ileyh, japon mallarına karşı boykotaj 
yapılmasını iltizam etmiJ ve böyle 
bir boykotajı tatbik edeceklerini Ü· 
mid etmekte olduğunu ıöylemittir. 

l ngili:zs bakanlar komiteai 
bugii.n toplanaook 

Londra, 19 (A.A.) - Ba§bakan, ba
kanlar komitesini pazartesi günü top
lantıya çağırmıttır. Komite dıt bakanı 
ile milli müdafaa nazırlarından mürck
kebtir. Komite uzak tarktaki vaziyetı 
tetkik ve çartamba günü kabine top
lantııımı hazırlıyacaktır. 

lngiltere Uzak ~ark'a harb 
gemisi gönderecek mi? 

Londra, 19 (A.A.) - (.iauteler, ln
gilterenin Uzak şarkta oradaki harb 
filosunu kuvvetlendirmek üzere yeni
den gemiler göndermek meselesiyle 
meşgul olmaktadır. 

Sunday Times gazetesinin yazdığı
na göre, hükümet bu meseleyi ancak 
önümüzdeki çarşamba günü bir daha 
tetkik edecektir. lJzak şarka gemi gon. 
derilmesi Ingilterenin Akdenizde zaif 
düşmesini intaç edecektir. Binaen
aleyh hükümet, böyle bir harekette bu
lunmağa Avrupa vaziyetinin müsaic. 
olup olmadığına karar vermek mecbu
riyetindedir. 

Franaıs gemilerinin emniyeti 
hakkında teminat 

Paria, 19 (A.A.) - Tokyodan gelen 
haberlere göre, japon hariciye nazırı 
muavini. YanJ?tSC nehrinde seyrüsefer 
"dl!n fransız gemilerinin masuniyeti i· 
;in icab eden bütün tedbirlerin alındı· 
ğı hakkında Fransa elçisine yeniden 
teminat vermiftir. 

Yangt&u nehri aeyrütJe/ere 
kapandı 

Hankov, 19 (A.A.) - Resmen bil· 
dirildiğine göre, Yangtıe nehri Kin
ıyang'ın üstünden aeyriacfere kapan· 
mıttır. Çinliler burada yeni bir baraj 

-daha vilcude getirmiılerdir. Birçok 
ingiliz ve amerikan topçekcrleri bu ıu
retle mahıur kalauı bulunuyorlar. 

Nankin' de hala emniyet 
kurulamadı 

Şanghay, 19 (A.A.) - Japon ordu· 
au namına söz söylemeye salahiyettar 
bir zat, Nankindeki tathir ameliyesine 
devam edilmekte olduğunu, fakat he
nüz emniyetin kurulmamış bulundu • 
ğunu beyan etmiştir. 

Bu zat, şehirde henüz 20 bin Çin 
askeri bulunduğunu ve başıbozuklann 
fevkalade faaliyet göstermekte olduk
lannı ilave etmiştir. 

Tailıu gölü ciı.'Clrındaki 
yeni Çin hattı 

Taihu gölünün cenubundaki yeni 
Çin hattının Hangeu'dan Şanghay -
Hangtchou yolunun üııtlindeki japon 
ileri kollarının dün Tching-chen-si'de 
ağır zayiatla geri püskürtüldükleri bil· 
dirilmektedir. 

Hankov' da miihim bir 
toplantı 

Tokyo, 19 (A.A.) - Çin zımam
darlarınrn dün Hankov'da yapmış ol
dukları toplantıya japon efkarı umu
miyesi büyilk bir ehemiyet atfetmek· 
tedir. Çan - Kay - Şek'in riyasetinde 
yapılan bu toplantıda. Japonyaya 
karşı müdafaaya devam olunması ka
rarının verilmit olmaaına teessüf e
dilmektf'dir. 

Gazeteler, bu konferansın arkasın
da sovyetlerin tesirini görüyorlar. 
Yomluri gazetesi, yazdığı batmaka
lede "bu konferans Sovyetler Birliği, 
dı' Mogolistan ve Çin arasında bir 
ittıfakın aktedilmeıi demektir,, diyor 
lar. 

Japon Lavrenıi öldii. 
Şanghay, 19 (A.A.) - Bir Çin 

menbaından bildirildiğine göre ja
pon generali Doihara geçenlerde şi
mali Çin cephesinde maktul dUfmÜf· 
tür. . 

ULUS: General Doihara Mançuri 
ve şimali Çinde uzun müddet bulu
narak birçok entrikalar çevirmiş ve 
bugDnkD harbın hazırlanması işinde 
bllyiik bir rol oynamıştı. Kendisine 
"japon Lavrensi,, adı verilmişti. 

Hükümetçiler T erueli sardılar 
On kasaba 

son hücum 
ve 600 esir ahndı, 
başlamak üzere 

Madrid, 19 (A.A.) - 5 gündenberi 
Teruel cebhesinde cumhuriyetçiler ta· 
rafından yapılan taarruz cumhuriyet 
kuvvetlerinin miiloemmel bir surette 
hazırlaıunış olduklarını meydana koy
muştur. 

'ı'eruel'e onbeş kilometreden ·fazla 
bir mesafede bulunan bir noktadan ha
reket etmiş olan cumhuriyetçiler on 
kasabayı işgal edip 600 esirlıe mühim 
rnikdarda harb malzemetıi aldıktan son
ra şehri taınamıyle muhasara etmişler
dir. Şehrin en mühim müdafaa mevzii 
olan Muela dün saat 16 da cumhuriyet· 
çiler tarafından zaptedilmiştir. Bu sa
bah saat 9 da yapılacak olan son hü· 
cumdan önce sivil halkın tchri terket
mesi tenbih edilmiştir. 

Cumhuriyet tayyareleri biler tara
fından gonderilen takviye kıtalarının 
yaklafDluına mani olmuşlardır. Hükü
met topçu kuvvetleri bütün ıehre ha· 
kimdir· Ve şehrin fimalindeki bütün 
iıti.lıkiınları dövmektedir. 

Asilere göre 
Salamanka, 19 (A.A.) - Frankiıtle

rin resmi bir Ubliği, hükümet milisle
rinin Teruel önündeki taarruzlarının 
kırılmıf olduğunu bildirmektedir. 

Aailer JUadrid'i bombardıman 
ettiler 

Madrid, 19 (A.A.) - Asi topçusu 
bugün Madrid'i birkaç defa bombar • 
dıman etmittir. ObUalerden biri tchrin 
merkez sokağına diifmliJ ve 14 çocuk 
ile üç ihtiyar ölmüıtür. 30 kişi de ya • 
ralanıruştır. 

Sınır hiidiaesi üzerine lapanya 
tmsminaı verecek 

Parla, 19 (A,A.) - Tempa gazete· 
ai iapanyol hükümetinin Franaa İlpan· 

ya hududunda öldürülen fransız Se
bastien J uanolanın aileıine 200 bin 
franklık bir tazminat vermeye amade 
bulunduğunu bildiren bir telgraf neı • 
retmektedir. 

Gazete, Juanolanın ailesinin Barse
lon'da mevkuf bulunan mesuller ce • 
zalandırmak şartiyle bu tazminatı ka
bul edeceği~i zannediyor. 

Romanyada seçim 
bugün başhyor 

Bükref, 19 (A.A.) - Mebusan 
intihabatı yarın yapılacaktır. Seçici
ler bir dereceli umumi ve gizli rey 
uıulü ile 387 saylav ııeçeceklerdir. 

Hükütnetin liberal partisi eski 
bllfbakan Vaida ile eenc eski başve
kil Yorga'nın gruplariyle bir seçim 
bloku tefkil etmiştir. 

Muhalefet partileri arasında da 
en mühimleri olan Maniu'nun köylü 
partisi ile eski "Demir muhafızlar,, 
ve katolik partisi mukabil bir blok 
teşkil eylemiş bulunuyorlar. 

HükUmetin muvaffakıyeti kati ol
duğundan muhaliflerin alacakları rey 
nisbeti alaka uyandırmaktadır. 

İlk neticeler pazartesi • salı gecesi 
belli olacaktır. 

B. Cemil Mardam 
lstanbulda 

İstanbul, 19 (A.A.) - Suriye Baı
vekili B. Cemil Mardam, bu aa.baJı 
ekıpreıle Pariıten ııehrimize gelmit 
ve Perapalaa oteline inmitür. 

Füiıtin poliı feli Sir Sari Tegart 

Filistin' de 
Haydudlar bir 

polisi karakoldan 
ahb öldürdüler 

Kudüs, 19 (A.A.) - Otuz kişiden 
mürekkeb bir çete, Tayba kasabaııı po· 
lis merkezine girerek bir tenkil aefe -
rine iştirak etmit olan bir polis memu
runu istemitlerdir. Çete efradı, bu 
memuru hemen tepeleyerek öldür
müşlerdir. 

Çete, bundan sonra bUtün polis me· 
murlarını silahlarından tecrid etmit 
ve kendilerini tedhiş hareketine ilti • 
hak etmedikleri takdirde ölümle teh -
did eylemiılerdir. 

Şeria'da petrol bürosunda yangın 
çıkarılmış Kudüs ile Hebron arasın· 

daki telefon hatları kesilmiştir. 

B. Van Zeelônd'ın 
Romadaki 
temasları 

Roma, 19 (A.A.) - B. Van Zee· 
land, birçok italyan ricali ile görüş
müt isede B. Musolini ile konuşma· 
mıştır. 

B. Van Zeeland'ın Duçeye bazı 
tekliflerde bulunmak tasavvurunda 
olduğuna dair olan haberler katı su
rette tekzib olunmaktadır. B. Van 
~eeland, pazartesi günU Parise gide
cek olup raporunu tevdi etmeden ön
ce herhangi bir teklif serdetmek ni· 
yetinde değildir. 

Siyasi mahfillerde eski Belçika 
başbakanı Van Zeeland'ın ziyareti 
soğuk bir tarzda mevzuubahs edilmek 
tedir. Van Zeeland'ın Mussolini ve
ya Kont Ciano'yu ıiyaret etmesi der
piş edilmemektedir. 

lktısadi otarıi toplantun 
Roma, 19 (A.A.) - Köylüler he

yeti murahhasaları Romada, iktısad 

otarşi için büyük bir toplantı yap
mışlalidır. 

Bu· kongreden bahseden "Giornale 
d'İtalia", italyan ziraatinin de dev a
dımlarla ilerlediğini kaydetmektedir. 

İngiliz kumanda heyetinde 
yeni değişiklikler olacak · 

Londra, 19 (A.A.) - Harbiye baka
nı tarafından ordunun yliksek kuman-
da heyetinde yapılan esaslı ıslahat, a· 
lrnacak daha kati tedbirler için bir 
başlangıç telakki edilmektedir. Bu ıs
lahatın daha şimdiden orduda iyi ne· 
ticeler verdiği görülmliştür. 

Mıs1rda saray ile hükümef 

arasmda anlaşmazhk 
Kahire, 19 (A.A.) - Eski niyabet 

meclisi reisi prens Mehmed Alinin 

bütün barıftırma teıebbüılerine rağ
men saray ile hükümet arasındaki ger
ginlik devam eylemektedir. 

Kıpti patriği netrettiği bir mektup: 
ta· kıpti ekalliyetlerinin sarsılmaz bir 
sadakatle bağlı olduklarını il.in etmiş· 
tir. 

Kıral kabineyi istifaya 
davet edecek 

Kahire, 19 (A.A.) - Royter'in öğ
rendiğine göre, aiyast buhran önümüz· 
deki hafta Nahaa Pqa kabinesinin kt· 
ral Faruk tarafından iııtifaya davet e-
dilmek auretiyle halledilecektir. Kıral, 
henüz mebuaan meclisi reisi Ahmet 
Mahir'den kabineyi tCfkil etmesini is
tememittir. Maamafih, böyle bir taleb 
halinde Ahmet Mahir, baıbakanbğı ka
bul edecektir. 
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Hatay dôvôsında 

son safha 
CUMHURlYET'te Yunuı Nadi, 

Hatay'da tetkiklerde bulunmuı olan 
Milletler Cemiyeti mümessillerinin bu· 
rada intihabatı kolaylqtırmak için tat• 
bikini münasib gördükleri tedbirleri 
bir layiha halinde hazırlıyarak manda 
idaresi tarafından tatbik edilmeıi için 
fransız hükümetine tevdi etmiı ve ma• 
IUınat kabilinden bir nüıhaaını da hü
kümetimize de vermiı olduğunu kay• 
dederek bu hareketin türk görü§Üne , 1 • 
uymadığını çünkü Sancak mese esın• 
de Franııad~ fazla Türkiyenin alaka· 
lı bulunduğunu, ve bu hususta giriıi· 
lecek her te!ebbüıte Türkiyenin itbir• 
liğinin aranması lizun geldiğini söylü.
yor ve Milletler Cemiyetinin Hatay 
itinde hakkı ve hakika'ti kabul etmek 
suretiyle temin ettiği muvaffakiyeti 
icraya aid sakatlıklarla, bozmamasını 
temenni ediyor ve diyor ki: 

'' Milletler Cemiyetine hatırlatma• 
ya lüzum görüyoruz ki biz böyle teY· 
ler olmaıın diye iıtiklal hakkına mu:• 
hariyeti cemiyetçe kabul olunan Ha
tayda usule ve tSillere aid tatbika't 
neticesine kadar Hataym cemiyet ha
kimiyet ve idaresine tevdi olunmasııu 
teklif etmiıtik. Fransız itiraziyle ka
bul olunmıyan bu teklifimiz.in hangi 
endtelere istinat etmiı olduğunu bu
gün bizimle beraber cemiyet de takdi
re fırsat ve imkan bulmuı olaa ıerek
tir. Şüphe götürmez fena bir ~y~tl.e 
Fransa müstakil Hatayda kendı haki
miyetini idame etmek için bin kan!ık 
tedbire bat vurmaktadır. O halde no 
istiklali? Cemiyetin, kendiıi tarafm • 
dan ballolunmuı bir mesele üzerinde • 
ki bu kanıbncı ve bozucu hareketlere 
alet olması elbet de doğnı bir siyaset 
olmaz. Hatay istiklalin~ tesis edecek 
uıulleri tayin için cemiyet olta oba bu 
davanın aaıl sahibi olan Tür-kiye ile 

elbirliği etmek ve bjlhaıaa dava aahi • 
bine itminan vermek mecburiyetindey-

di. Franıanın iyi niyetten mahrum 
olduğunu görcfüğümüz hareket tarzı 
önünde Hatay meselesi ıadece halle• 

dilmemi tolur. Hele Milletler Cemiye
ti Franıaya. ve yalnız Fransa'ya mü
maıatkir bir yolda yürümek aakatbğı
na biran önce nihayet vennezse. 

Hatay iıinde Türkiye cumhuriye • 
tinin ne kadar muslihane hareket et • 
miı olduğu Pariate layikiyle takdir e
dilmiyor. Bunu açık gördük. Hiç ol
mazsa cemiyet bunu takdir etsin ve 
kartı tarafın varılan bal neticesini bo
zacak hareketlerine göz yuuwnaaın ve 
hele asla onlara aletlik etmesin." 

• * • 
KURUN'da Aıım Uı ''bu naııl u

mumi af" bqlığı albnda Halayda fran 
sız manda idaresi tarafından giiya a • 
mumi af ilin edildiii halde türk siy .. 
ıi mevkuflannın hila tahliye edilme
yiılerinden bahsederek müstemelm 

memurlarının hüsnü niyetinden fÜp • 
beleniyor ve fÖyle diyor: 

"lıin dikkate değer olan ciheti fU• 
dur ki, Hatayda bir taraftan böyle u• 

mumi af ilan ediliyormuı gibi uydur
ma tertibler ve nümayiıler yapılırken 

yalnız siyasi mahkumlar bu affın dı
ıında bırakılmakla da kalmıyor, Ha• 
tay' da yeni rejimde vücudtanndan iıti· 

fade olunabilecek birçok münevverler 
ve gençler birer suretle faaliyet saha· 
aından uzaklattınlıyor. Aynı zamanda, 
telgraflarda bildirildiği gibi franaız d .. 
\egesi Garo İskenderun polis amiri o

lan Artin Malayan gibi adamlar vaaı• 
taıiyle ermeniler ile arablan türklere 
karıı bir mücadele cephesi halinde bir
leıtirmeye uğratıyor. 

Hulasa bir taraftan türk • fransıs 
anlqması Hatay'da tatbik ediliyor
muf gibi göıtermek, diğer taraftan bu 
anlaımayı tatbika mani olmak için el· 
den gelen her ıeyi yapmak! lıte Ha• 
tay'da ilan edilen yeni rejimin bugün
kü mahiyeti budur.'' 

• * • 
SON POSTA'da Muhiddin Bir· 

gen de aynı mevzuu ele alarak Suriye 
doıtluk muahedesinin nakzındaki ıe • 
bebleri anlatıyor ve bugün hala iıtik-
laline kavuımam•! olan Suriyeyi ken
dimize düıman değil hatta mubatab bi
le saymanın yanlı§ olacağını sölyüyor 
ve diyor ki: 

" Türkiye müstemlekecilerin iki 
yüzlü ıiyaıetleriyle mücadele ediyor. 
Biz Suriyenin yalnız müıtakil olması
nı tam, kamil bir hürriyet ve istiklale 
nail olmaımı isteriz. Halayın istiklali 
bizim için ne kadar aziz iıe Suriyenin 
iıtiklili de o kadar azizdir. Suriye müs
takil ohııaya layıktır. Irak gibi o da el
bet müstakil, iradesine aahib hür bir 

memleket olacaktır. O zaman bugün 
Irakla yaptıinruz gibi, kendisiyle kar
deıçe bir dostluk ve koıntuluk yapabi
liriz. Bu devrin gelmesine intizaren 
§İmdilik biz müatemlekecilerle müca• 
dele halindeyiz." 
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Nihayet ruslar müthiş bir bozguna 
uğrayıp kaçmağa başladılar 

Bunlar, bizim müdhit ate§imize 
karfı, her adımda bir çok askerleri -
ııi döke döke, yandan ve cebheden 
tabyalara aaldırıyorlardı. 

Bu tabur, bize yakla§ıncaya ka
dar, a~ğı yukarı, tamanıile imha o
lunmu§tu. Sağ kalanlar, geri kaç -
tılar; orada bulunan ve hüciima baı
Jayan ikinci safa karııtılar. Biraz ar
kadan üçüncü bir saf daha geliyor
du. Bu son iki saf, tabyanın dibinde
ki yamacın dibine kadar gelerek 45 
derecelik bir zaviye te§kil eden bu 
yokuıu tırmanmağa kalkıthlar. Bir 
kaç saniye için, bütün hayalimin 
kavrıyamıyacağı b ir karıtıklık oldu. 
lbrahim ve nefrleri yanımda oldu
ğu, bölük bayrakları da üzerimizde 
dalgalandığı halde, tabyanın üstüne 
ııçradım. Tabancamı çektim ve altı 
ıarjör dolusu kortun yaktım. Çok 
~eçmeden bütün askerler, çıkmıılar
dı. Rus hatları yamaçta fırtınalı bir 
Okyanus gibi dalgalanıp duruyor
lardı. Binlerce gırtlaktan çıkan müd
hit sesler geliyordu. Bu sesler. azgın 
bir deniz sathındaki dalgalar gibi 
bir yükselip bir alçalıyordu. Toplar, 
ilerleyen yığınların üzerine ateı et -
mekte idi. 

Yan aiperlerde dehıetli bir harb 
oluyordu. Nihayet, ruslar. geçtikle
ri yerlerde ölülerini, çan çekitenle
rini bırakarak müdhit bir bozgun 
halinde kaçmağa mecbur oldular. 
Mehıned, askerlerinden bir kısmı 
ile beraber yamaçtan aıağı atılrnıı
lardı. Fakat yÜzbatı kılıcını çeke
rek onlara geri dönmeleri için emir 
verdi. Onlar da tabyadan uzatılan 
urıranlara tutunarak yukarıya çık • 
tılar. 

- Bütün askerler mazgallarm ge
riaine 1 

Bu kumanda geldikten sonra, he -
pimiz bu vaziyette ruslan merhamet 
aiz bir ateıle takib ettik, ta dütman 
aiperde ve vadinin içinde kaybolun -
caya kadar. 

[Not: O gün bu hücmnu yapan 
ruı Penaa alayı, hemen hemen bütün 
zabitlerini, küçük zabitlerinin yüzde 
yetmit betini, askerlerinin de üçte 
ikisini kaybetmiıtir.] 

O ıırada yüzbatınm tabya duva
n Üzerinde iki büklüm durduğunu o
muzlarından kanlar aktığın farket -
tim. Tam •taiıya atılmağa hazırla
nırken yaralanmı§lı. Yüzbaııyı ata
ğıya götürdüler. Bölüğün kumanda
amı ele alan Mehmed bağırdı : 

- Bölük, benim kumandama gi
riyorıunuz ! 

Artık ate§ kesilmiıti: Onun için 
ne kadar zayiatımız olduğunu tah
min etmeğe vakit bulabiliyorduk. 
Benim bölüğümde bir ıehid, yedi a • 
iır yaralı vardı. Yaralılar aıağı in • 
dirilerek kendilerine ilk tedavi ya
pıldı. Ondan sonra bu yaralılar, ken
dilerini bekliyen arabalara bindiri
lerek Plevneye götürüldüler. 

Bet topwnuzdan ikisi, muharebe
nin civcivi& zamanında dııarıya çı
karılmııtı. Bunlar yeniden a§ağıya 

L2!! 

indirildi. 

A~ağıda 400 kadar rus ölüsü yatı· 
yordu. Bozgun halinde bulunan bir 
kıta için çok güç bir it olma.ama rağ· 
men rusların çekilirken bir çok yara
lılarını beraberlerinde götürdükleri 
anlatılıyordu. Bir takım yaralılar da 
biz İmneferler tarafından yan siper
lere alındılar. 

Çok geçmeden ruslar, yeniden Ü • 
çüncü siperden ateıe baıladılar. 
Yarım saat sonra - tahminime 

göre iki tabur kadar - Yeni kuvvet
lerle dütman hücUına kalkmıı bu -
lunuyordu. Evelki hadiseler, yine 
tekerrür ediyordu. Ruslar, yan si
perlerden gelecek ateıe aldırıı etmi
yerek yine tabyanın eteğinde yama
ca kadar sokuldular ve yine ağır za
yiatla püskürtüldüler. Bu sırada 

binbatı, hiç kimsenin tabya duvar-
larını tırmanmaması için kati emir -
Jer verdi. Bu sayede bu sefer, bizim 
bölükten ancak iki kiti vurulmuıtu. 
Bunlardan birisi, uzun boyu ile tab-
ya duvarının Üzerinde büyük bir he
def teıkil eden mülazimi eveldi. Za
vallı, alnından vurulmuı ve yere yu
varlanarak ölmüıtü. Mülazim Meh • 
med Hardarı da kaybetmiıtik. 

- Bölük benim kumandama gi • 
riyorsunuz ! Diyen heyecanlı aöz. bu 
arkadaıın aon kumandası ve hayat
ta iken kendisi için söylediği mersi • 
ye olmuıtu. 

Bir müddet sustuk. Ondan sonra 
Jack: 

- Nihayet son satranç oyununda 
ebediyen mat oldu, dedi, biraz ağırdı 
ama, aralan gibi cessurdu. Şu akılsız 
ruılar da ne diye tabya duvarları ö
nünde böyle kafalarını kırdırıyor· 
lar? Önce yan siperlere hüc\ım et • 
mek akıllarına gelmiyor mu? 

Ben de bu fikirdeydim. 
Artık, aakerlerinin aayııı yüz kır· 

ka inmiı olan bölüğe ben kumanda 
ediyordum. Birinci takımı Tereb'in, 
sancak takımını lbrahimin onbaııla
rından birisinin, benim takanı da 
Bakkal çaVUfun kumandasına ver
dim. Göz önündebulunan ölüleri 
kaldırttım. Artık, bunların toprak ü
zerine sızmıı kanlarından hasıl olan 
lekelerden batka bir ıey görünmi· 
yordu. Fakat bu manzara da üzeri• 
mizde eskisinden fazla tesir bırakı -
yordu. 

Bizim cenahın her yanında muha
sama dUTaldamııtı. Fakat cenubda 
çarpıtma bütün tiddetile devam edi
yordu. 

ikinci çarpıımadan sonra binbaıı· 
nın sesini duydum : 

- Bu bölüğe kim kumanda edi-
yor? 

Birisi cevab verdi : 
- Müla7im Herbert 
Ben kendimi takdim ettiğim za

man, mafevkim, nefes nefese ve he
yecanlı bir sesle bana dedi ki : 

(Sonu var) 

Dünyada neler oluyor 

İSTOKHOLM'DE 

Hesab yapan 
kalpazanları 

yakallyan makine 
lstokholm istasyonunda, tekniğin ha

rikası denilmeğe değer yeni bir otomat 
vardır. Bu otomat on aantimlik peron 
bileti vermektedir. İnsan hali bu 1 ada
mın iizerinde ufaklığı bulunmaya bi
lir. Ancak, böyle bir sıkıntıya dütUnce, 
hiç çekinmeden, otomata daha yUkaek 
değerde bir para atabilirsiniz. Çünkü, 
otomat istenilen bileti verdiği gibi, 
paranın üstünü de iade etmektedir. 

Yalnız paranın madeni olması tart
tır. 

Teknik harikalarla bir çok tecrübe
ler yapmıı olan lıtokholm demiryolu 
idaresi, buna benzer ve türlü değerde 
bilet veren bir çok otomatları istasyo
na yerle§:tirmeği tasavvur etmektedir. 

Bu otomatın bir çok marifetleri ara
sında, bir de, muhtelif memleketlerin 
kambiyolarına göre de ayar edilebil
mesi gibi bir marifeti vardır. Otoma
tik tertibatı desimal sisteminde oldu
ğundan ingiliz kambinosuna göre de 
vazifesini yapabilmektedir. 

Belki bazı kimseler, bu otomattan 
daha açıkgöz davranmak isterler ve 
i§i kalpazanlığa dökerler. Ve makineyi 
icadeden adam, dünyada epey kalpa
zan bulunduğunu göz önünde tutarak 
tedbirini almıştır: Kalp para atılınca. 
otomat dünyayı velveleye vermekte
dir. Canavar düdüğünü andıran bir dü
dük, bir taraftan yanında bir kalpaza
nın bulunduğunu ilan ederken, aynı 

zamanda onun fotografını da çekmek
tedir. 

Dıvarcıhktan 
doktorluğa 

geçen genç! 
Avusturalya gazeteleri bir dıvarcı

nın naaıl tanınmı9 ve meıhur bir cer
rah olduğunu anlatmaktadırlar. 

Meaele fUdur : 

Bu tıb talebeıini New Cutle ahalisi, 
onu, Sammy 'Gardiner adında bir dı

varcı olarak tanıyorlardı. Fakat, fÜ• 
nün birinde yapıda bir dıvar örerken, 
kendisini tıb doktoruını birincilikle 
verrnit olduğu haberi getirilmittir. 

Bundan sonra Gardiner, tabiatiyle 
dıvarcı sendikasından iamini sildir
mit ve derhal hekimler birliğine yuıl
mıttır. 

Dıvarcının birdenbire bir hekim ve 
cerrah olmaaı, onun, töhret kazanması
na kafi gclmigtir.Zaten büyük bir iıti
dada aahib olan Dr. Gardiner, bugün 
Avusturalyanın en ileri gelen cerrah
larından olmuttur. 

Sammy daha küçüklüğünde cin gibi 
açık göz bir çocukmuf. İlk ve orta mek-
teblerde tahsilini meccanen yaptıktan 
sonra, Sidney sanayi mektebinde dı
varcılrk hocalıiı yapan babasına yar
dım etmeğe baılamıı. Ve bu suretle 
dıvarcıhğa intisab etmiı. 

Bir an için bir aksilik ve feliket ifa
de eden bazı hadiıelerin arkasında, 
çok defa talih kapısı gizlidir. Sammy, 
yapının birinde çalııırlı:en dUtliP ko-

Hatıra ve ümid ı __ R _A_D_v_o_~ 
Hyatrmız bir aaat rakkaaı gibi esef 

ile arzu arasında gidip geliyor. Za
manın sürükleyip götürmediği ne 
var? Allaha ebediyet atfedi~imiz, bel
ki de onu, her ljeyi "ummanı mahv'' a 
döken o korkunç te!Ueye kaptırma
malı: içindir. Biltiln faaliyetimiz za
manla bir mücadeledir. Ömrümüz, 
elimizin ve düşüncemizin eserlerini 
inhil!le kar91 müdafaa ile geçiyor. 

Fakat asıl garib olan fCY· mahvi
mf zi hazırlayan zamanın, istediğimiz 
gibi süratle g~ediğini zannedişi
mizdir. Hangimiz "yarın" a bir an 
evci kavuşmak istememişsizdir? Bu 
gaflet ne? Bu gaflete zaruret demek 
daha doğru. İnsanın yaradılıtı bu : 
lnıan "hal" den asla memnun değil
dir. Çilnkü ıonsuz arzusu ile realite 
arasında derin bir uçurum var. Bunun 
içindir ki insan, "hal" i ya,arken 
''istikbal" i arar, gelecek dahagüzel 
bir "hal" taaarlar. Fakat müstakbel 
halin hale, yani hayalin hakikate, ü
midin tahakkuka inkıU.bı ile beraber 
füsun bozulur. Ve insan tekrar yeni 
bir şey tahayyüle başlar. Ve bu ebe
diyen böylece tekerrür edip durur. 
Hayatın cazibesi birteviye yenileten 
bu intizar silsilesindedir. 

*** 
Yaşanan günlerle ya,a.nacak gün

ler arasında ne derin farklar var. Bi
ri ııkıcı, öbürü genişletici. Biri göl
ge, diğeri ıtık dolu. Ruhu sonsuzluk 
olan, arzularında bu sonsuzluğu taşı
yan insan mevcud realitenin hudu
duna ıığamıyor. Yeni hamlelerle, ti
midlerle ileri atılıyor. 

Bütün idealizm, bütün romantizm, 
bütün ıenbolizm, bir ümid ve hayal 
edebiyatıdır. Romantizm kadar, hiç 
bir edebt cereyan realitenin sıkıcılı
ğını, darlığını, ~nasızlığrnı kuvvet-
le, terennüm etmemiştir. "Hal" in 
dar çemberinden kurtulmak, "hayal 
iklimlerine" kotmak; derece derece 
her ferdde bulunan umumi bir tema
yüldür. Bu evasion ihtiyacı bir za
rurettir; Baudelaire'i okuyup da (se
yahate davet) in ca.zibesit.e muhayyele-
ıi ve hassasiyeti gıcıklanma.yan var mı
dır bilmem? Hangimiz, ııkıcı bir daire 
içinde yaşarken, "rilzgirı beklenilen 
ayak ıesine benziyen, gilneti kanda 
gezen, sabahleyin dikilen cılız fidan
larının öğle vakti geniş dalları altın
da baygın kadınlar uyuyan, yıldızları, 
dağınık çamlarda toplanan, garib 
manzaralı, garib renkli adalar,, tahay
yül etmomitsizdir? 

t,ı.., hay•u tıay.u y ... }>an aaıl \.w 

hulyadır. Saint Paul'un dediği gibi 
"iyman bile Umid olunan ıeylerin ö-

lu kırılmıt. İtte bu hMise, onun müs
takbel mesleğine çığır açmıttır. Sam
my, tıb tahsiline ve cerrah olmağa ka-
rar vermittir. · 

İrlandalı bir kadın olan annesi onun 
tasavvurunu kuvvetlendirerek kendi -
aine ceaaret vermit ve Sammy tuğla 
ve harç arasından çıkarak, üniversite
nin yolunu tutmuştur. 

Bir taraftan üniversitedeki deraleri
ni takib ederken, babasının iıJerine de 
yardımını esirgememit olan doktor 
Gardiner'in fevkalide vaaıfları haiz bir 
adam olduğunu aöylemeğe bile hacet 
yoktur. 

Doktorasını yapmadan bir kaç gün 
evvel ördüğü bir dıvara bin tuğla diz
mek suretiyle rekor kırmıttır. Bu mu
vaffakiyetinden dolayı hala övünmek
tedir. 

Genç doktor büyük bir itibar gör
mektedir. Bugün o, New Cartle hasta
nesiyle Mater Misericordiac'ın da baı 

zünden bqka bir fey değildir. Umid 
olunan 9ey ise hulyadır.,. 

Alim ilminden, pir tiirinden, fi
lozof ıisteminden, !pk aflc:mdan 
memnun değildir. Cümlesi, daha doğ
ruyu, daha güzeli, daha iyiyi aramak
tadır. Her fCY ümid yani imkin ha
linde kalaaydı belki insanlar daha 
mesud olurdu. Fakat herhangi bir te
rakki de dururdu. Kurmak ve kurdu
ğunu yaratmak prensipinin esiri olan 
inaan, renksiz ve aılı:ıcı bir nokta ü
zerinde, ''hal" de, bazan önüne, hazan 
arkasına bakıyor ; ümid ile hatıra ara
ıında paylaşılıyor. Hatıra ve ümid, 
her ikisi de cazib. Birini elimizden 
kaçırdığımız, diğerini daha elde ede
mediğimiz için, ümide hatıradan zi
yade bağlanıtımız, tahakkuk edecek 
istikbalin arzumuza uygun olacağını 
umduğumuzdandır. 'Omid hareket 
kaynağı ise, hatıra da dinlenme ye
ridir. Bin renkJi ümidin renksiz bir 
hale inkılab ettiği gün, yeni Umidle
re düşmek üzere, bir an sığınacağı
mız yer gene hatıralarımızdır. 

Sanatkarı ibdaa, ilimi keşfe, in
sanı harekete sevkeden, hayalin, ide
alin mevcudiyetidir. En küçük arzu
larımızın bile, bir hedefi vardır. Onu 
elde etmediğimiz müddetçe, intizar 
içindeyiz. İntizar ise öldürücüdür. 
Ondan kurtulmak için yaptığımız 

hamle bizi daha ilerisine götürür. 
Hayal, şeklini arayan bir muhteva
dır. Vaktiyle hayal imkansızlıkla bir 
tutulurdu. 

Basit bir adam nazarında hakim, 
saadet ve tali kabiliyeti kısır gayeler 
uğrunda israf eden bir muvazenesiz
dir. Şair ise bir şeye yaramıyan bir 
tahayyülperverdir. Ekseriya hayal 
peşinden koşanlara acırız; fakat hiç 
birimiz onun peşinden koşmaktan da 
geri kalmayız. Bu koşuş boşuna bir 
koŞUf değıldir. Arzuya, ümide hedef 
olan şeyden daha reel ne olabilir? 
Bergson'un dediği gibi: "Sonsuz im
ldnlarla şişkin olan iıtikbal fikri 
bizzat iıtikbalden daha verimlidir· 
Bunun için, temellükte ve feniyett; 
bulamadığımız cazibeyi ümidde ve 
hulyada buluruz.,. 

İfte bu ümid, bu hayal tükenmek 
bilmiyen bir yaratma kaynağıdır. Te
rakkiyi de yaratan odur. Binaenaleyh 
yalnız tesliyet değil, hakikat de 
hayalden geliyor. Hayal, yüzü gülen 
hakikattir. (1) 

A. Hamid 
Suud Kemal YETKiN -------

(1) Pür iğbirArdır yilzü glllmn 
balr.ilratln 

.u .... & nilyıiıcz .. u b wrr~ •· .. ~ne 

Ankara: 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 M 
plik neıriyatr - 12,50 Plik: Türk m . 
vo halk ıarkılan - 13.15 • 13.30 D 
harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Pl&k 
riyatı - 18.35 1nıiliıce der•: Azime 
- 19 Türk muaikisi ve halk prkıları ( 
bule Çakar ve arkadaıları) - 19.30 
yan ve arapça neıriyat - 19.45 Türk 
ıikiıi ve halk prkıları (Hikmet Rısa 
ıör ve arkadaıları) - 20.15 NisaJll 
Kırıan: Spor konu~ası - 20.30 P 
muıikiıi - 21 Ajanı haberleri -
Stüdyo aalon orkeatrası: 1- MouUO 
İn der Krim. 2- Maaıenet: Menuet et 
votte. 3- Paul Lincke: Loncle Fi 
Tıcbaikovıky: Andante Cantabile -
• 22 Yarmlü proıram ve İıtiklil maqı., 

İstanbul : 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 Pllkla 
muıikiıi - 12.50 Havadiı - 13.05 P 
türle muıikiıi - 13.30-14 Muhtelif 
neıriyatı. · 

AKŞAM NEŞRİYATI: 17 İnkıl&b 
ıi: Üniversiteden naklen: Mahmut 
Bozkurt tarafından - 18.30 Pllkla darıl 
ıikisi - 19 Çocuk tiyatrosu (Tiltil va 
til mavi kuı peıinde) - 19.30 Çoc 
maaal: Bayan Nine - 19.55 Boru ba 
ri - 20 Rifat ve arkadaılan tarafından 
muıikiıi ve halk iarkılan - 20.30 HaVI 
poru - 20.33 Ömer Rıza tarafından 
IOylev - 20.45 Belma ve arkadaı;lan 
fından tilrk muaikiıi ve halk prkıJ.arı 
A.) - 21.15 Radyo fonik opera: Jıl 
ıtüdyo orkeıtraaı refakatile - 22.15 
haberleri - 22.30 Plikla ıololar ,ope 
operet parçaları - 22.50-23 Son haberi 
erteıi ıünun proıramı. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLLER: 14,15 F 
kfurt - 17 Laypziı - 21 Viyana - %1 
Pariı. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve S 
FONlK KONSERLER: 9,30 Berlin -
Laypziı - 13,15 Münih- 19,10 Kolo~ 
20,55 Praı- 21 Pariı - P .T.T. - 21,10 
dapeıte - 21,15 Stuttıart - 21,45 
- Reıional - 22 Varıova 

ODA MUSİKİSİ: 15,40 Llikaemburl 
17 Beromiinıter - 17,15 Kolonya - 1 
Köniısberr - 19,30 Brüksel - 19,55 
romünıter - 21,10 Breılav - 21,15 F 
furt-22 Paria - P.T.T. -22,25 Ko 

SOLO KONSERLERİ: 14,15 Koloata 
17 Berlin, Pariı-17,30 Viyana -18 
burı, Kolonya - 18,20 Lllypzi& -
Bükreı - 22,15 Milano - 24 Stuttıart-

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.a.): 
Breılav - 8,30 Breılav ve diier alJDllll 
taıyonları - 6,30 Hamburr 

ORG KONSERLERİ ve KORO 
15,25 Hamburı-17 Paria - P.TT. - lf 
Frankfurt - 21,10 Münih. 

HAFİF MUZlK: 6,SO Franltfurt 9\ 
ier alman iıtaıyonlan - 8,30 Stuttp&'I 
10,lO Hambllrr. - 12 Hamburc ve dil". 
uıan ııtaayon arı - •4 ;.ıut ııarc - ~ 

tesliyt!t. 

hekimidir. Doktor 'Gardiner, hayvan· 
lardan insanlara geçen hastalıklar sa
hasında, dünya otoritesidir. Tedavi et
tiği haatalann hepsi kendisini aevmek
te, meslekdatları ona kartı büyük bir 
saygı göstermektedir. 

Berlin - 16 Breıln ve diler alman 
yonları -17,15 Münib- 18 Bertin- l 
Lbpziı, Münih-19,15 Stuttıart -20 
nipberı, Varıova - 20,40 Tuluz - ılı 
Beromünıter, Sottenı - 22,20 Miiaib 
22,30 Hamburr, Kolonya. 

Spirituel ve gayet neteli bir adam o
lan Sammy, eski mesleğinden dolayı 

hiç bir zaman utanç duymamıştır. Ge
çenlerde, adamcağızın birine bir apan
disit ameliyatı yapmıttır. Bu adam, 
vaktiyle kendisiyle birlikte dıvar ören 
arkad&Jlarından biri imit. Onun gön
lilnü ho9 etmek için, ameliyattan önce, 
ve aonra. kendisine "meslekdqım,, di
ye hitabetmifdir. 
Şimdi New Castle'de doktor Gardi

ner'e mahauı bir hastane intasına b&f
lanmııtır. Yapı yerinde dolaıan dok -
tor, yapı kalfaları, dıvarcrlarla hasbi -
hal etmekten büyük bir zevk duymak
ta, eski tecrübelerinden kendilerini 
faydalandırmaktadır.,, 

HALK MUSİKİSİ: 11,30 Stuttrart -
Hıtmburc - 23,30 Budapeıte (Siıan 
fi) 

DANS MUztöt: 14,10 Llypzir -
Kolonya - 22 Floranıa - 22,30 LiypsİI 
22,•5 Viyana - 23 - 23.30 Krakovi, 
bere, Milano, Roma - 23,25 London • 
rional - 23,30 Brükıel - 23,55 Lil 
burr - 0,15 • 1 Droitvich 

Şekercilik kimyakerliği ta 
Şeker aanayiimizde mühidl 

mevkii olan fCkercilik kimyaket 
için Almanya'ya tahsile gönderileO 

lebelerin tahıil müddetleri tesbit 
mit, ve bunun bir yılı sitaj, üç yılı , 
tahsil olmak üzere dört yıl olarak ,
rarl&§mıştır. 

Yürüdü, gitti. iç içe aalonlar birbirini takib edi
JOr. Ragıb bey alııkın bir tavurla bunların birin
den çıkıp öbürüne giriyor. Doğrusu, doktor Hik
met, Ragıb beyi ilk defa olarak burada, takdir ve 
tebrjke layık buluyordu. Bir kere, Ragıb bey ken
dilerini ihata eden bu monden halk içinde tavur 
ve hareketleriyle, kılık ve kıyafetiyle hiç le aykırı 
görünmüyordu. Gerçi, bazı tanıdığı insanlarla, ka
dın olaun erkek olsun, epeyce yılışık ve laubali 
muameleleri vardı. Fakat, doktor Hikmet, bu mua
melelerin hemen hiç kimse üzerinde fena teair 
yapmadığmı, aksine, bir nevi ıefkat ve nezaketle 
kartılandığını mütahade ediyordu. 

BİR SÜRGÜN 
tellerle oynatılan çok sanatkarane yapıbrut kulda• 
lar gibi aeyrediyordu. Hele bunların • erkekler d• 
dahil olanıak Üzere • kendi aralarmda öyle ~ 
konUJIDa ve aiiliifme tarzları vard ıki, tıpkı fO' 
noğraf kovanlanndan çıkarı aesleri andırıyordu. 

Kahkahalar zoraki, tebeuümler, ijretiydi ve .ö• 
ler hep biribirine benziyordu. 

Gene doktor Hikmet seziyordu ki, bu şefkat ve 
nezakette bir zavallı meczuba kartı duyulan mer· 
hametten veya safderun bir köylünün kaba saba 
hareketlerine kartı gösterilen müatehziyane sem
patiden bir ~y mevcuddW'. Nitekim, Ragıb beyint 

meseli., madamların ellerini kendileri uzatmadık. 
lan halde, adeta zorla kapıp Öpüıleri; bazı mu
tantan edalı efendilerin kollarına giriıleri veya 
konuıurken ikide bir omuzlarına, karınlarına do-

kunuılar, hele hemen her tanıdığına doktor Hik
meti takdime kalkıtları, bu sahnelere ıahid olan-

ları eni konu eğlendiriyordu. Hatta, doğrudan doğ
ruya, Ragıb beyin muhatabı olanlar, sanki, böyle 

orijinal bir adamla tanıt olduklarından ve bunu 
kendi muhitlerinden olan kimselere gösterebildik
lerinden dolayı bir nevi iftihar bile duyuyorlardı. 

- Ah; Mon•ieur votre ami eat-il vraiment un 
tarc? Mai•, cela n'e•t pu po.,ible. Mau uoyons; 
il est tout el lait comme nous autreı ... 

Onlar böyle dedikçe Ragıb bey sırıtarak ı 

-49-

- Ne nndınızdı ya; tabii, biz hep böyleyiz ... 
diyordu. 

O zaman onlar, &'Özlerinin uçlarında. beliren bir 
tebessümle ilave ediyorlardı t 

- Quant el voıu, ça, c'•ıt uniqu•; c'eıt eıcc•p· 

tionnel .... 
Ragıb bey, bu sözdeki &'İzli alayı anlamıyor 

(meni, çok naziksiniz.) Deyip bir bqkasm.a &eçi· 
yordu. 

Doktor Hikmete, en çok, elli betlik bir Comt• ... , 
hususi bir alaka gösterdi. Bu kadm adeta bir ope· 
ret primadonnası gibi giyinmitti ve yüzü kat kat 
pudralarla bir down suratı kadar bembeyazdı. 

Hatta, bu beyazlık, açık feı rengi hareli ipekten 
rubaaınm yakasma ve omuzlarma kadar yayılmıı· 
tı. Bir çok yüzüklerle yüklü elini doktor Hikmete 
uzatmaaiyle beraber bir aiivercin ıibi ardı arası 

keıilmiyen lakırdılarla ötmeie baılamuı bir oldu: 
- A, cfjyordu; ıiz bir doktor muaunuz 'l Ne 

doktoru 7 - Hayret; demek Türkiyede hekimlik 
tahsil edilebiliyor. Çok memnun oldum, bunu öi
renmekle ... Şimdi, bana aöyleyin, kuzum; türk er
keklerin bir çok kadmla birden e'Ylendikleri doi· 
ru mu ? • Yalnız dört taneye kadar öyle mi 7 Bu 
bak kadınlara da :veril.mit midir 1 itte, k olma· 

YAKUB KADRi 
dı. (Burada bayat bir kahkaha) Peki, meseli. er
kek birinci kadmla bulunurken ikinci nya üç.ün
cü ne yapar ? • Sıraamı mı bekler ? • Kaç ıünde 
bir ? Maiı, c'eıt inorm•; c'•ıt cruel. N• trouve~
voau pcq ? • Siz de e'Yli miıiniz ? • Burada ne ya· 
pıyorıunuz ? 

V • doktor Hikmeti yanı batında bir pufun ü.a
tüne oturttuktan .ODJ"& yava.t bir aeale : 

- V•n•.z m• uoir wa d• c .. jour•. Voulc.z-uouı? 
dedi. 

Bu aöz kart biı- kadmm afzmdan çıkmakla be· 
raber doktor Hikmete adeta. cinai bir ürperiı ver
di. Bu, onun Parite gelc:liii aiinden beri bir kadm· 
dan aldıiı ilk davet, ilk r•rulc~uou. idi. Gözünün 
ucuyla ihtiyar Comte ... 'i ıüzdü. içinden "Acaba?,. 
dedi ve bir tuaaia dütJDekten korkan bir adam en
difeıİJ:le imdadına. biriaıini ç.aiırma.k iatiyonnUf 
ıibi etra.fma bakmclı. Hiç ıüpheaiz bu aalon balkı
nm iç.inae bir kaç tane &'eDÇ ve aüzel kadm vardı. 
Fakat, bunlar dat doktor Hikmete o kadar tuhaf 
giyinmiı görünüyorlar ve tavur ve hareketlerinde 
o kadar yapmacık o kadar mekanik idiler ki, &enç 
adam, bunlarm etten ve kemikten canlı bir · takan 
m.Jıluklar ola.bileceiine bir türlü ihtimal veremi. 
J011 "'9 h•P'İnit bir -.ime iietwMI. sö.de g&;ilaaea 

- Croyea-moi chcr•; uoa• cwc.z un• minc ~ 
lentlitle ... 

- MtUlam•t pemı•ttu-moi tle "°"' din q-
uou• it•• tl'ımc ili6anc• inouic, inıcn.th ... 

- Tou jour• pl•in d'c•prit .... 
- Avec 1101 laçon.t tlelicieuu• d• tlirc.-
- Etiu-uoıu ci la pr•miirrc de B•rnncin 1 
- C' etait oraim•nt merueillewc ! .•. 
- Oui, c•tt• annic la modc cıt awc chaptı_,ı 

lınmerucı, llİ6antcıqu••·· 

- il a un t•al t•al tl• quarantc ch•uawt. 
- Que Jiteı-uou• ? Et, peurquoi lair• '/ ~ 

- Ha, ha, ha •.• Hi, hi, hi, .•• 
ve arada bir kulağa fısıldanan ti.kırdılar. "ti., 
anladan, anladım.,, der ıibi bakıımalar ve areçkiıı. 
fakat. hali. gençlik taılayan erkeklerle kadınl.,..ıa 
doamuı tebesaümleri... Hele, bazı bıyıklan ı,oyak 
kıranta ııklann, yübek yakalıklan üzerinden _,.. 
ki tortikoli'ye tutulmut gibi zahmetle bq çevW 
teri; kalın aiyah kurdelalı monoklları arkuınb• 
tek ırözle kadınlan Mizüıleri; uzun, dar, ıi'"" ~ 
runlu potinleri Ü.tünel• sekmece oynarcaıına 1'11' 
rüyüıleri .•• 

Yaıımd.ki kadm, doktor Hikmete buntard_. 
bir tane.ini ..... ' 
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~ HAYAT ve SIHHAT E 

"·· ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Spor anketimiz 
Bardakla mı, fincanla mı? 
b Ç~y içmeği eevenler pek çoktur, kirle çalıpnlar çay içtikten sonra 
t elkt kahve içenlerden daha ziyade. daha açılırlar. 
•kat onun bardakla mı, fincanla Şu kadar ki çayın bu güzel teair· 

f1'1 içileceği hakkında ihtilaf halledi· leri çabuk geçer, ilkin verdiği kuvvet 
f~eınittir. Avrupadan gelen çay yerine dermanıızhk gelir. lnaan bu 
llıcanları bu kadar yayılmadan ön - dermanıızhğı hiaaedince yeniden 

Ankara muhteiiti nasıl 
tertib edilmeli ? 

Ce, hemen herkes çayı, ortası dar, çay içmek ve gittikçe arttırmak ia
~i~ı Yayvan, üzeri boyalı kadehler· ter. Bundan dolayı, çay içenler pek 
e ıçerdi. çabuk onun tiryakiıi olurlar ve içme· 
• Ancak o zamanda çay kadehleri • yince, hem de çok içmeyince, rahat • 

~?' bir de derin manası vardı. Kade • aızhk duyarlar. 

Okuyucularımız BUkreş muhtelitine kar_şı 

çıkacak takımı büyük bir isabetle kuruyorlar 
llı ortaamın dar olması yarin ince Büyük bir fenalığı çok içildikçe Spor anketine cevab vermek için 

beline benzetilir, kadeh belinden tu· ittahın azalması ve çok çay içenin koyduğumuz mUddet dün akşam niha· 
t\llarak ııcakhğından elin duygusu, az, ihtiyacına yetitemiyecek kadar yet buldu. Gelen cevablan tasnife de
Çayııı kokusundan burun duyguıu, o· yemek yemesidir. Onun için çay tir· vam ediyoruz. Bugün bir kısmını daha 
llllQ la') kırmızı renginden göz duy- yakilerinden bir çoğu sinirli olurlar, ne,rettikten sonra, geri kalanları da f ~"· lezzetinden dil duygusu keyif • bazıamın da elleri titrer. Kimisi sinir yarın ve yarından sonra koyarak neti-
eııır, ince belli çay kadehi dudakla- ağrılarına tutulur. Sıcak memleket· ceyi ilan edeceğiz. 

ta dokununca da aık duygusu heye - lerde pek çok çay içenlerin çabuk Dört gündür intiİar eden cevablarda ~dı 
cana gelirdi. Kulak duyguaunu keyf- bunadıklarını rivayet edenler de var· ieçen futbolcuların aldıkları reyler ıu mık· 
d dan bulmuıtur: 
eıı mahrum bırakmamak ıçın dır. KALECİ: Fuad (M.G) ~. Oıman (A.G) 
~y ıemaveri ortada fıkır fıkır kay· Bereket versin ki, çayın bu tesir - 8, Cahid (G.B) 5, Fethi (H.), Ateı (A.G) 
llardı. Semaverin ne demek olduğu - leri cinsine göre değitir. Hindden ve birer. G 
.tı d ·1 ak b' SAGBEK: Yaıar (D.Ç) 53, Nuri ( .B), 
il ıorarsanız bunun türkçe ve fara- Seylan adasın an yeıı çay anc ır Saffet (M.G) b~şer, Enver (A.G), Mehmed 

Çô\ kartılık olarak, bize üç tane ver defa kavrulduğu için daha fena te • (A.0) birer. 
bıaııaaına geldiğini bilmediğinize airlidir. Çaya pek tiı-yaki olanların o SOLBEK: Sabri (H.) ıs, Enver (A.G) 
haYr t d 1 d' ye•il çayı tercih etmeleri de, •üphe - 12, İhsan (G.B), Saffet (M.G) dörder, Meh-

e e er er 1
• " " med (A.O), Yaşar (D.Ç) üçer, Ali Rıza. (A. 

Çay fincanları çoğaldıktan sonra siz, teıirinin daha kuvvetli olmasın· G), Salih (M.G) ikiıer, Nuri (G.B), Nıhad 
0 alacalı kadehler pek az görünür ol- dandır. (A.S) birer. 
bıllttu. Fakat onların yerine bir za - Çinlilerin gönderdikleri kara çaya SAC HAF: Musa (A.G), Kadri (G.:1J) 19 
bı k r · · zar, Abdul (A.GJ 7, Gazi (D.Ç}, Semıh (A. andan beri, madenden ve saplı a· gelince, zaten çayın en uvvet ıaını G) dörder, Ali Rıza (A.K) 2, Sedad (A.O), 
>'aklık içinde büyük büyük çay fin • sahibleri kendilerine saklıyarak, ite İbrahim (D.Ç), Hasan (G.B) birer. 
Ca.nları modası çıktı. Bir pasta salo- yaramıyan yapraklarını yabancılara ORTAHAF: Hasan (G.B) 49, Semih. (A. 
llllnd · ·-· · sattıkları rivayet edilir. Bundan do- G) 6, Ali Rıza (A.G), Musa (A.G), Cıhad le' a ıaat bet çayına gıttıgınız va• (M.G) birer, 
ıt kiminin önünde bu bardaklar- layı çinlilere minnet bağlamalıyız. SOLHAF: Musa (A.G) 28, Abdül ~A.G) 

elan, kiminin önünde de fincanlardan Çintin kara çayının - bizim için - 9, Hasan (G.B) 6, Kii.mil (D.Ç). Semıh (A. 
t.Örüyorsunuz. Hangisinin çaya daha bir iyiliği de ınayalandırıldıktan ve G), Kadri (G.B) üçer, Cahid ~~.G}, Yuı~f 

b . k d f (G.B) ikiıer, Enver (A.G), Huseyın (l>.Ç) ııyade lezzet verdiği, tabii zevke kurutulduktan aonra ır aç e a birer 
ba ~ ı kavrulmasıdır. M f g 1 bir teY···· SAÖAÇIK: Hilmi (H.) 22, usta .a (D. 

Zevkinize göre bardakla ıçmız. Böyle olduğu için Çin çayı, pek Ç) 10, Selim (G.B) 9, Ali (Q.B) 7, Şerıf (~) 
F'in ı ·· · · · d k' · - çok içilmedikçe büyÜk fenalık ya- Hamdi (A.G) beıer, Abdili (A.G) 3, Sala-can a uçnız ama, ıçm e ının aaıı· haddin (G.B) 2• 
lığınıza naııl tesir ettiğini bilmelisi- pamaz. Sabahleyin bir bardak ya- SAô1Ç : Yaşar (AG) 25, !skcnder (A.O) 
tıia:. hud bir fincan hafif bir çaydan 12, Rıza (M.G) s, Ali (G.B) 4, İzzet (H.), 

Çay mideye girince ilkin üç türlü içilince uykunun verdiği az çok uyu· Fahri (A.G) üçer, Abdül (A.G), Re;ad (M. 
le · 1 h lt d"- · · §ukluk çabuk g""'er, İnsana bir dir.i- G) birer. &ır yapar: ıta ı aza ır, ye ıgmız -~ ORTA: Rıza (M.G) 40, Abdurrahman 
)eJneklerin hazmını güçle,tirir, mi • lik gelir. Çayın bir meziyeti de acı (H.) 4, Orhan (D.Ç), Füruzan (G.S) üçer, 
denin itini bozar. olmasıdır. Onun için çokça tekerli 0 • Musa (A.G) 2, Rasim (G.B) 1 

. Buna karııhk sinirleri kuvvetlen- larak içilir. Şeker de gıda yerine ge • SOL1Ç: İzzet (H.) 13, Fahri (A.G) 8, 
d · k · b" de Ali (GB) Yaşar (A.G) yedişer, hkcnder Itır, yorgunluğu giderir. Yüreğe de çer. Çayı pe aevıyoraanız ır (A.O) S, Orhan (D.Ç), Rıza (M.G) dörder, 
~~"Yet veri~, 8;deleleri c~~landırır, ikindi kahvaltısında içersiniz. Fethi (D.Ç), Füruzan (G.S) birer. 
u?brekleri ııletır. Bunlar ıyı ıeyler • Fakat yemekten sonra çay içmek SOLAÇIK: Ali (G.B) 14, Naci (M.G), 
dır • d k d h k ti d" dogru- deg-ildir. Hazmmız ağırlaıır. Kemal Şefik (D.Ç) onikiıer, Hilmi (H.) 5, 

• netıce e an a a uvve e 0 • Şerif (H.) 4, Mustafa (D.Ç) 3, Rasim (G. 
~ .. ,inıana bir keyif gelir. Hele fi· G. A. ın, Selim (G.B) ikiıer. 
------------------------ Hukuk fakülteıinden Rasih 

Alman otomobil yolları Halk ıarkıları konseri 
~000 k f ..-'.reyi bUldU sr.,1tr ... vind,. ho• .. .:ıA- c:.onr.a l.• .. J.,.[. 

1 UllHhı ta verilecek olan halk prkılan kon-
Berlin, 19 (A.A.) _Dün biri Ruhr- seri diln akşam ilk defa olarak veril

da diğeri Sake'da olmak üzere iki oto- mittir. Halk fevkalade cofkun bir he
~bil yolunun küşad resmi yapılmıı. yecan ve sürekli alkışlarla hepsini 
tır. Bu suretle Almanyanın otomobil tekrarlatmışlardır. Halkevinin ilk de-

fa tatbika koyduğu bu faaliyetin halk 
l'?llan şebekesinin uzunluğu iki bin tarafından çok iyi karfılanacağı ve 
ltılometreyi bulmuştur. çok rağbet bulacağı şüphesizdir. Yol-

Bu münasebetle B. Hitler bir nutuk larmda devamlarını temenni ederiz. 
•öylemiştir. Führer Almanyanın oto- --------------
llıobil yollarının ıo bin ila 12 bin ki-

101llctreye iblağ edileceğini beyan et -

Zlılttir. Hatib motosiklet bahsine "halk 

Otomobilleri., imal edilecek fabrikalar 

"licuda getirileceğini de haber vermiş
tir. 

lla)1i - Saint Dominik 

sınırında yeni kıtaller 
'l' ~evyork, 19 (A.A.) - Ciudao • 
d tujiııu'dan bildirildiğine göre bu
l llddaki dağlık mmtakalarda Haiti
~rlc dominiken'ler arasında yeniden 
ıtaııer olmuştur. ..... 

•. 

- •. r 
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Gürkan 
Fuad (M.G) -Yapr (D.Ç), Sabri (H.G) 

- Kadri <G.B). Hnı;an CG.B), Muaa (A.G) 
- thlrni (H.G), Yaşar (A.G), AU Rı.ıa (M. 
G), K. Ali (G.B), Mustafa (D.Ç) 
Gazi liıeainden Osman Sökm~n 

Fuad (M.G)-Yaıar (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Kadri (G.B), Haaan (G.B), Gazi (D.Ç) 
- Selim (G.B), Yapr (A.G), Rıza (M.G), 
Kemal Şefik (D.Ç) 
Anafartalar caddesi lbrahim 
Yakub 

Fuad (M.G)- Yaıar (D.Ç), 1hsan (G.B) 
- Kadri (G.B), Hasan (G.B), cihat (M.G) 
- Selim (G.B), İıkendcr (A.O), A. Rn:a 
~M.G), Ali (G.B), K. Şefik (D.Ç) 
Meteoroloji i,lerinde 
Kamıran Atabay 

Fuad (M.G) - Yaıar (D,Ç), Nuri (G.B) 
- Kadri (G.B}, Hasan (G.B), Abdili (A.G) 
- Hilmi (H.G), Yaşar (A.G), A. Rıza (M. 
G), Ali (A.B), K. Şefik (D.Ç) 
Gümrük ve inhisarlar Bakanlı
ğında Fazıl Plümer 

Fuad (M.G) - Mehmed (A.S), Yapr (D. 
Ç) - Musa (A.G), Cahid (M.G), Enver (A. 
G) - Ali (G.B}, Rıza (M.G), İskender (A. 
S), İzzet (M.G}, Fethi (A.S) 
Adliye odacılarından Galib Acar 

Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç), Enver (A. 
G) - Hasan (G.B), Semih (A.G), Musa 
(A.G) - Abdül (A.G), Ya,ar (A.G), Ali 
Rıza (M.G), .İikender (A.O), Mulitafa (D. 
Ç) 

Hukuk Fakültesin
den Rasih Gürkan 

A nal arta/ar cadde
sinde lbrahim 

Yalnız 

Gazi lisesinden 
Osman S ökmen 

Meteoroloji iş
lerinde K§mzran 

Atabay 

Birinci orta okulda 
Süreyya Oranlı 

Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç), Enver (A. 
G.) - Musa (A.G), Hasan (G.B), Kadri (G. 
B) - Hilmi (H.G), Yafar (A.G), Rıza (M. 
G), Fahri (A.G), Mustafa (D.Ç) 

Vehbi ileri 
Osman (A.G) - Yaşar (D.Ç), Enver (A. 

G) - Hasan (G.B), Semih (A.G) , Apdül 
(A.G) - Ali Rıza (A.G), Yaear (A.G), Rı
za (M.G), Fahri (A.G), K. Şefik (D.Ç) 

Posta iılerinde Faize oğlu 
Hayret Çabat 

Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Enver (A. 
G) - Musa (A.G), Hasan (G.B), Abdül (A. 
G) - Mustafa (D.Ç), İıkender (A.0), A, 
Rıza (M.G), Fahri (A.G), Naci (M.G) 

Dıı Hiıarda Galib U gur 

Fuad (M.G) - Yaıar (D.Ç), Enver (A. 
G) - Muaa (A.G), Semih (A.G), Haaan 
(G.B) - Muıtafa (D.Ç), Yaıar (A.G), Ali 
Rıza (M.G), Ali (G.B), Kemal Şefik (D.Ç) 

lımetpatada Hayri Tüzcet 

Fuad (M.G)- Yaıar (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Mtinür (G.B}, Cihat (M.G), Musa (A. 
G) - Hilmi (H.G), Rıza (M.G), Abdur
rahman (H.G), İzzet (H.G), Şerif (H.G) 

Maske fabrikasında Mustafa 

Fuad (M.G) - Yaear (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Hüseyin (D.Ç), Hasan (G.B), Musa (A. 
G) - Kemal Şefik (D.Ç), İbrahim (D.Ç), 
Füruzan (D.Ç), Rıza (M.G), Hilmi (H.G) 

Maltepe Onur sokak E. Altıntuğ 

Fuad (M.G) - Ya$ar (D.Ç), Enver (A. 
G) - Kadri (G.B), Haı;an (G.B), Musa (A. 
G) - Mustafa (D.Ç), Rıza (M.G), Yaliar 
(A.G}, Burhan (D.Ç), Kemal Şefik (D.Ç) 

Burla biraderler tahsildarı Bün
yamen insel 

Fuad (M.G) - Yaşar (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Musa (A.G), Hasan (G.B), Abdül (A.G) 
- S~lim (G.B), Ya~ar (A.G), Rıza (M.G), 
Fahn (A.Ci), Naci (M.G) 

- Neden muhakkak berbad edecek- Sir Gregori yamaçtan a~ğı doğru 
miş? Beni dinleyiniz Bay Konelli : inerken Briksan onu istediği gibi tet
Bir yedek hakkında bile olsa bu gibi kik etti. Sir Gregorinin sırtında kırmı
tahminlere müsaade edecek kadar ' zının ekseriyetle bulunduğu damalı bir 
çalışmalarınızdan memnun değilim, golf elbisesi, başında da gözlerine ka-KESİK BAŞLAR 

Yazan: Ed gar W allace 
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d })attnaklı kapıdan girdiler ve araba 
~Urdu. Bahçe binanın arkasında olmak 
tınıdı. 

'toliafiye arabadan inince hemen Kneb
~ rtun yanına gitti. Direktör fil~ 
iıı~~ ttıakinelerinin ve projektörlerın 
t~ lt'ilmesine ve gündüz aydınlığını 
l::"etlendirecek olan üç tane elektrik 
•r~nı işleten dinamonun da arabanın 
td· tarafına yerleştirilmesine nezaret 

1Yordu J . 
ak hornurdanarak : 

~;.'Gene mi siz? dedi. Sabahtanberi 
~•rı.0ternediı;n. Beni liitfen rahat bıra-

...._ s· 
di •zden bir ricada bulunmağa gel-
nı: B . 

•lı enı yedek olarak kumpanyaya 
tfltııaınız ? 
htiya d" ...._ ~ r ırektör ka~larını çattı 

e ınünasebetle ? ...... s· 
bir scı:ez~en bunu rica etmemin mühim 

Jak Knebvort düşündü, dudaklarını 
ııurdı, çenesini ve başını kaşıdı, sonra: 

- Peki. Belki de bize faydanız do
kunur. · 

Artistler arasında uzun boylu bir 
genç vardı ki arkaya taranmış olan 
saçları ıanki tutkalla fıraçlandıktan 

sonra üzerine ayrıca vernik de sürül
müş gibi parlıyordu. Bu oldukça güzel 

bir gençti. Arabada Adelin sol tarafı
na oturmuş, ve bütün yolculuk esna-

sında, ağzından tek söz çıkmamıştı. 

Mişel Briksan çekilince bu artist, elle

ri pantolonunun cebinde, küskün bir 
tavurla .. direktöre yaklaştı: 

- Bu herif de kim, Knebvort ? 
- Hangi herif? Yoksa Briksandan 

mx bahsediyorsunuz? Kasdiniz o iıe 

yedeklerimizden biri olduğunu haber 
vereyim. 

-- Fakat ben fimdiye kadar hiç bir 1 dar inen geniş bir kasket vardı Ağzın-
yedekle beraber oynamadım 1 da bir puru sigarasının izmarit haline 

K.nebvort, işine devam ederek : gelmiş parçasını çekip yere atarak bı-
- öyle ise kendinizi pek yalnız bu- yıkl~rını .~linin tersi ile ıildikten son-

lacaksınız. ra dırektore yaklaşarak : 

- Mesela Mendoza, işte bir artist ... 
Konelli bu sözleri söylerken Kneb

vort da gencin kartrsına dikilerek ba
ğırdı : 

- Sizde onu mu iltizam ediyorsu
nuz? Sizin gibi güzel çocukların nasi· 
hatlarına muhtaç olduğum zaman fik· 
rinizi sorarım. Şimdilik burada lüzum
suz olduğunuzu söylemekle iktifa ede
yiın f 

Reci Koloni, filtnin berbad olacağı
nı ve bundan kendisinin mesul tutul· 

mıyacağını anlatmak ister gibi omuz· 
larmı silkerek uzaklaştı. 

Artistler gelir gelmez Sir Gregori 
Pen şatonun büyük kapısında görün
müştü. Bu, kalın ve kısa bir adamdı; 

Borneo güneşi bir taraftan, mübalağa
lı bir iştiha diğer taraftan, yüzünü kı-

zıl ile kara arasında bir renkle boya
mıştı. Ve bu yüz kırışıklar içinde idi; 

- Günaydın Knebvort, dedi. 
Ses kaba ve tokça idi; öyle br ses 

ki ne tebessüm, ne şefkat tatlıla_ştıra
mamıştı. 

tt. 

- Günaydın Sir Gregori. Geç kaldı
ğımdan dolayı beni affediniz. 

- Özür dileyecek ne var ki? Yalnız 
daha erken geleceğini umuyordum. 
Benim yavruyu getirdiniz mi ? 

- Hangi yavruyu ? Mendozayı so
ruyorsanız o gelmeyecek. 

- Hayır, ben Mendozadan değil, 

küçük kumraldan bahsediyorum. Ama 
maksadım taka idi. 

Jak, yedeklerden birinin maruz kal
mıf olduğu iki kötü hadiseyi bilmedi
ğinlen kendi kendine soruyordu: "Bu
nun yavrum dediği de acaba kimdir?,. 
Fakat biraz sonra bu sırnn anahtarını 
keşfetti: Sir Gregori yavaşça Ad ele 
yaklaşarak kasketini başından bir san
tim kadar kaldırıp : 

Hukuk lalebeslnden 
bir grup Avrupa 

seyahatine pkıyor 
Ankara hukuk fakültesi talebe ce -

miyeti her yıl sömestre tatilinde yap· 
tığı seyahati bu sene de yapmağa ka • 
rar vermiştir. Bu seneki seyahat yurd 
dışında yapılacaktır. Seyahate 45 tale· 
be iştirak edecek ve kafilede iki profe
sör de bulunacaktır. 

Kafile ı şubatta Köstence - Tuna 
yolu ile Berline gidecek Berlinde dCSrt 
gün kaldıktan sonra Viyana - Pegte 
- Belgrad yolile Seliniğc giderek bil· 
yUk önderin doğdukları evi ziyaret e
decektir. Seyahat on bet gUn devam 
edecektir. Cemiyet seyahat hazırlıkla
rına şimdiden baılamıı bulunmakta
dır. 

1 ngiltere ile 1 talya 
anlaşmahd1r 

Londra, 19 (A.A.) - Observer ga
zetesinde Garvin, İngiltere ile Al
manya arasındaki gerginliğe nihayet 
verilmesi ve h.abeşistanm tanınması· 
na mukabil bir Akdeniz anlaşması im 
za edilerek eski ingiliz - İtalyan dost
luğunun ihya edilmesi lfiızımgeldiği
ni yazmaktPdır. Bu anlatma, ingiliz 
donanmasına dünyanın diğer deniz
lerinde daha serbest hareket etmek 
imk!nını verecektir. 

Gençlerbirliğinden Hoca Ahmet 
Fuad (M.G) - İhsan (G.B}, Yaşar (D. 

Ç} - Musa (A.G}, Hasan (G.B). Kcıfi (G. 
B) - Selim (G.B); İskender (A.0), Rıza 
(M.G}, Fahri (A.G), Ali (G.B) 

Maliye kefalet sandığında 
Süleyman Sabri 

Fuad (M.G) - Yaııar (D.Ç), Mehmet (A. 
O) - Gazi (D.Ç), Hasan (G.B), Musa (A. 
G) - Abdi (A.G) , Fahri (A.G), İskender 
(A.O), Füruzan (G.S), Kemal Şefik (D.Ç) 

Maliye kefalet sandığında lıhak 
Fuad (M.G) - Enver (A.G), Nuri (G. 

B ) - Musa (A.G), Hasan (G.B), Kadri (G. 
B) -Ali (G.B), Yatar (A.G), Füruzan (G. 
S}, Rıza (M.G), lskender (A.0) 

Maliye Bakanlığında Basri Tuna 
Rafet (G.S) - Mehmet (A.0), Yaıar (D. 

Ç) - Semih (A.G), Htiıeyin (D.Ç), Gazi 
(D.Ç) - Hamdi (A.G), İskender (A.0), 
Füruzan (G.S), Yaııar (A.G), Salahaddin 
(G.B) 

Hamamönü A. Güner 
Fuad (M.G) - Yapr (D.Ç), Mehmed 

(A.0) - Maraton İbrahim (D.Ç), Semih 
(A.G), Hasan (G.B) - Ali (G.B), İ&kender 
(A.0), Füruzan (G.S), Rıza (M.G), Hilıni 
(H.G 

Ziraat Bankasında Ali Haydar 
Osman (A.G) - Yaıar (D.Ç), Sabri (H. 

G) - Tevfik (G.S), Hasan (G.B), Musa 
(A.G) - Kemal Şefik (D.Ç), Fethi (D,Ç), 
Füruzan (G,S), Rıza (M.G), Hilmi (H.G) 

ismet lnönü mahalleıinde 
Necdet T erkan 

Fuad (M.G)- Yapr (D.Ç), Sabri (H.G) 
- Kadri (G.B), Hasan (G.B), Musa (A.G) 
- A. Rıza (A.G), Rıza (M.G), Orhan (D. 
Ç), Fahri (A.G), Naci (M.G) 

Samanpazarında K. Monulay 
Fuad (M .G)-Yaıar (D.Ç), Enver (A.G) 

- Musa (A.G), Hasan (G.B), Semih (A.G) 
- Rasim (G.B}, Ali Rıza (A.G), Rıza (M. 
G), İskender (A.0), Kemal Şefik (D.Ç) 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlı
ğında Sadık Degim 

Fuad (M.G) - Mehmed (A.S), Ya~ar 
(D.Ç) - Musa (A.G), Cahid (M.G). Enver 
(A.G) - Ali (G.B), Rıza (M.G), lskender 
(A.S), İzzet (M.G), Fethi (A.S) 

Adet başını kaldırıp soğuk soğuk ce
vab verdi : 

- Günaydın. 

Sir Gregori, aldatılmış bir adam gi
bi başını salladı : 

- Sözünüzde durmadınız. Ah kadın, 
ezeli kadın 1 

Genç kız, silkQnetle : 

- Ben size söz verdiğimi hatırlamı
yorum. Siz bana akşam yemeğine p
toya gelmemi teklif ettiniz. Ben de 
bunun imkansız olduğu cevabını ver· 
dim. 

- Halbuki size ben otomobilim. 
göndermek vadinde bulunmuıtum. 
Buranın uzak olduğundan bahsetme-

yiniz. Bununla beraber zarar yok; Si
ze darılmadım. 

Böyle diyerek, sanki babaca, fakat 
uzaktan kendiılni ıeyreden Brik.anı 

iğrendiren bir edebsizlikle kızın kolu· 
nu Okf8dı. 
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11 Cilln IQiol 
Yeni bir tegaddi 

. . 
nazarryesı 

Ulua'un evvelki günkü 

dın, Moda ilavesinin son aayfal 
rmda "neden çiy yemeli ? " batlık 
bir yazı vardı. Bir aebze ve meyv 
memleketinde yaıadıklan haJd 
bol ve yanmıı yağlı yemeklerde ~ 
fızlarmm tadını bularak, nihay 
aiinün birinde, miyde, bağırsak v 
karaciğer r-ahataızlıklarmd,an tik~ 
yet edenlerimiz gibi hayatlann 
kıymetini bilerek raayonel bir t 
gaddi tarzı arıyanlarımız da bu y 
zıyı dikkatle okumalıdır. 

Vakıa bol etli bir dütün çorba 
itina ile hazırlanmıı bir et kıza 
maaı, yahud çerkea tavuğu, pal~ 
mut veya uakumrudan yapılmı§ b' 
papaa yahnisi ile baıla,yıp aaid 
türlü, yoğurtlu kabak veya patlıca 
kızartmaaı, kuru faıulya gibi .se 
zelerle devam ederek içli plav, ya· 
hhamur böreği, tulumba tatlısı il~ 
nihayet bulan bir yemek listesi çi 
ve yarı hatlanmı§ bir takmı aebz 
ve meyvelerden mürekkeb bir y 

mek liatesinden elbette çok cazi 
tir. Fakat sıhatimizle damağımız 
dan birini diğerine tercih etmek va 
ziyeti kar1111nda doktor Kuıakof' 
nazariyesine kıymet vermek meebu 
riyetindeyiz. 

Çiy ve pif111it maddelerle beslen 

me m ·~leainin mechullerini yıll 
danberi aramakta olan ... .ı doktor 

nazariyesinit ıu miifahedelerine i 

tinat ettirmektedir : Pipnif her n 

yenilse ka-daki beyaz küreyvele 
derhal çoialıyor; çiy yenildiği za 

man kanda hiç bir deiitiklik olm 

yor. Halbuki beyaz küreyveleri 

• günde birkaç öğün yemek dola 

yısiyle • iki üç kere artıp eluilmesi 

hararetin yükselip dÜfmesi ıibi, 

uzviyete zarar verir. Şu halde çİ 
yemeliyiz. Ancak, doktor Kllf&ıko 

tetkiklerini derinleıtirmiı ve eti. 

balıfı, hububatı ve diğer bütün gı• 

da maddelerini çiy çiy yemek mec 
buriyetinden bizi kurtarmııtır : B~ 
maddeleri muayyen hararet dere

celerini aımamak auretiyle pi§ire
rek ve çiy maddeleri kanıtırarak 
da yiyebiliriz. Çiy maddeler, muh-
taç olduğumuz kaloriyi bize bol bol 
temin ederler. 

Nazariye, muhakkak ki, dikkate 
layıktır. 

Fakat bu nazariye ile birlikte he

men akla, bütün korkunçlu:klarıyla. 
mikroblar da geliyor : Çiy yediii

miz takdirde kendimizi onlardan 
nasıl koruyacağız ? 

Bu yeni tagaddi nazariyesinin 

kıymetini de, mikrob tehlikesini de, 

bize, karıı kötedeki aaym komıum 

G. A., ıüphe götünniyen salahiyeti 
ile izah lütfunda bulununa haklı 

olarak zihinlerimizi kurcayan bu 
mesele büsbütün aydınlanmıt ola
caktır. 

Yirminci asrın fabrikada makine 
ve büroda. masa batına bailadığı 
bizler "naaıl beslenmeliyiz ? u &U· 

alini bir kabus korkunçluiuyla uy· 
kularnnıza girmit görmüyor mu
yuz ?. - N. Baydar 

vıı 

Kıhçlar ve goril 
Artistler işlerine başlamak Uzere 

ileri doğru giderlerken Sir Gregori 
ateşli bakışlarla Areli takib etti ve 
başını çevirince karşısında Briksanı 
buldu. Sanki rengi bile değişerek 
soğuklaşıp küstahlapn nazarlarını 
hafiyeye dikip onu baştan ayağa ka
dar süzen şato sahibi sordu: 

- Siz kimsiniz? 
- Yedek artistlerden biriyim • 
- Vay, demek ki yedek artistsi-

niz, ·•iz? Yani bir nevi Koro çocuğu, 
yüzünU gözünü boyayıp kadın gibi 
yuvarlanan bir adam, değil mi? Bir 
erkek için ne acayip bir sanat 1 

Brikaan, bu adamın karşısında 
duyduğu ıoğuk hisleri gizlemeğc ça
lıtarak cevab verdi: 

- Sanatların daha kötüleri de 
vardır . 

Adel, hemen kolunu çekip bu terbi· 

yesi kıt aııka arkasını döndti ve gidip 

Knebvorttan ilk okunuıta anlatılabile

cek bir cilmknin manasını ıordu . 

Sir Gregori, öğreneceğini öğren
mit gibi, sözünü değiştirerek: 

İhtiyar Knebvort budala defildi. Bu 
komedyayı o da görınU9 ve bunun ne 

demek olduğunu anlamııtı. "Şatoya bu 
son gelifimiz olur 1,. diye mırıldandı. 

- Şu kızı tanıyor musunuz? Adı
nı biliyor musunuz? Limington de
ğil mi idi, onun adı? 

- Evet, onu pek iyi tanırım. 
Çapkın ihtiyar, birdenbire sevim

li bir çehre takındı: 
lıata bı var. Sonra, sizi bir daha ra

tilta~z etnıiyeceğimi de vadederim. Ha
tlirı Şudur ki Bay Knebvort bütün 
dc11 ~anınızdan ayrılmamak istediğim
'-til'o unu herkesin de tabit görmesini 

ruın. 

- Buda mı yedek? Fakat sizi temin 

ederim yedeklerin kendilerini artist· 

lerle müsavi sanmaları insanı çileden 

çıkarıyor. Mesela 9u küçUk Limington, 

muhakkak ki, filmi berbad edecektir 1 

Knebvort sinirli ıinirli a 

hele gözlerinin kenarları ... bir kadının
ki gibi yuvarlak olan çenesi, çehresin
de ne güneşin, ne başka bir şeyin doku
naınanuş olduğu taraftı. 

Zira Jak Knebvortun muageret hu· 
susunda bazı prensipleri vardı, ve bu 

- Günaydın, küçük, dedi. prensipler Sir Gregori Pen'in prenaip-
Rolünü ezberlemeğe dalmıt olan leriyle taban tabana zıddı. 

- Ya, öyle mi, tanırsınız ha 1 
Tatlı bir kızcağız ... Hiç diğer figü
ranlara benzemiyor. Onu bir akşam 
yemeğe getirir misiniz? Sizinle olun
c:a gelir değil mi? - Sonu var -
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Stotlyamıın tribünlerini doltlarmıq olan 6iiyilı 6ir W.Wılt. tlin lıii mclan alalıa oe it.~ NYNtli70rtla. 

Anka radaki futbol maçlan Atletizm 
. mUsabakalan 

Ankaraspor 5 - MuhafızgOcO 2 S:::Ei~ GOnet G. ıarayı 6 ·O yendi 

GençlerbirliOi 7- Kastamonuspor 1 ~:;..~S:-7 Fener VefaY1, Eyüb Beykozu 
IDlda yapdclı. 11 renç atletin iftirik d 

Harl:iiye, AnkaragücO ile berabere kaldı •tı:_i~·~:ı~.;~~2';& ile biriaci. 891iktaı a T opkapıyı yendj 
D.Ç. Hulb 10.31 clakilca ile ikinci, İltanbul, 19 (A.A.) - Putbol tam· tı topu Nobu eliyle yakaladı. ~~ 

Mtıtebitler 
maç çok 

arumda 
etlen celi 

yapılan 
oldu 

Dün Anlraracla iki uhacla üç maç yapıldı. Şehir atadyomunda 
A.nkaraıücü • Harbiye idman Yurdu ile 3 • 3 berabere kaldı. 
Gençlerbirliii • Kutamoni •PorU 7 • 1 yendi. Ankara ıücü uJıa. 
unda karıılqan Ankara Spor • Muhafız Gücü t•kmlannm oyu
nu ela 5 • 2 Ankara Spor lehine neticelendi. Bundan hatim ıene 
tehir atadyomuncla uat onda lı Bankaıı ye Sportiq kulüb mil· 
telmidleri eilenceli bir maç yaptılar. it Banbaı mütelr• idleri bu 
OJ11D11 2-1 k•vn.tıı.r. Muhafız aüdilriin atlı JÜl'ÜJÜIÜ :n at ko
tulan bermutad Japıldı. Btin bu apor hareketlerini aıruiyle ya-
SJ70na&: ,, ............ 

Spor hareketiyle dolu olan dünün 
ilk maçı lt Baakaaı ve Sportiaı kulilb 
mlltebidlerl arumdald eflenceli maç 
oldu. Vaktiyle çok yi1Dek ve battl 
milU takımda oynayan ve timdi ihtiyar 
telikkl edilen tekatldlerin oyununu 
ı&rmek üzere erkenden ceten merak
lılar atadın trlbUnlerini doldurmuttu
Bnela beyu formalarlyle İJ Bankam 
eonra da siyah • yetil fonnalariyle 
Sportinı mUtekaidleri uhaya çıktılar. 
Muhtelif YUl'Uf ve jestlerden aonra 
hakem Altmordudan B. Ziyanın ida • 
resinde oyuna bqlandılı saman Ud 
talam fU tekilde karp karpya disildi
ler: 

tı Bankam tekaüdlerl: BB. Puad, 
Abdq. Şinui. Ahmed, Neriman. Ce
mil. Şevket. ıanan Vehbi, Sadi, Alled· 
din ve Hikmet. Yedek de B. Klmil 
ftrdı. 

Sportinc kuli1b tekaUdleri: BB. Ah 
med Cemal. Hilleyin Sermed. Mithat, 
Cavad, Sacid, Vecdi, Şekip, Kerim, 
V ec:lhl. lıhami ve Ahmed. 

Oyuna tı Banlrasmm vurufiyle 
bqlandı. bk bet dakikada aerl hücum 
n fUzull kopMl•rla ıeçtikten aonra 
her ild taknada da yorlUJl)uk aWmi 
belirdi. I>Ufilp kalkanlarla el ile tutan· 
larm ve bota ayak sa1hyan1arm adedi 
arttıkça oyunun sevki de artıyordu. 
lı Banbamm daha dU..gtin oynadığı 
görüldü. Fenerli Alleddin ile Galata· 
aarayh Kurt Sacliniıı ınJaraamdan 
milteveWd lıAldmiyeti kuran tı Banka
• miltekaidleri AIAeddlnin ayaiıyle 
onuncu dakikada ilk ıollerlni yaptı. 
Golden aonra hilcum yapmaktan yoru
lan ı, Bankası miltekaidlerl cevpdi. 
Bu aefer Sportingin dinlenerek kuvvet 

tOflıyUl fonecn.t INliyete seçti ıa -
lataarayh Sadclln pulyJe Mr saıimı-
lann mqhur kotucuıu ıene plataaa
rayh Şekib Sportlnp benberlilr: u
yıamı yaptı. Birinci haftayım berabere 
bitti. 
ikinci ha/tayım 

ikinci haftayım da tı Bankuı mU
tekaldlerl daha hl1dm oynadılar. Bu 
haftayımda Al&eddinin ula tiltleriyle 
arynhflarmı c&rdük. Bilhula Haliçli 
Vehbioln teknik oyunu naı:an dikkati 
celbediyor yerinde verdiii pu1an tı
mailin nipn •lmakla kaçırdıiı göaden 
kaçmıyordu. lkinc:i haftayımm sonla
n yaklapıqtı Kurtu Sadi 10ldan aldıfı 
topu ıürerek bekleri atlattı ve laabetli 
bir tiltle kalecinin yerlere yatmuma 
rağmen topu attara taktı, oyun da 2·1 
İt Bankası miltekaidlerlnln galibiyeti· 
le bitti. 

.ı4nlcara Gücü - Harbiye 
idman Yurdu 

Sıra heyecanla beklenen cUnUn en 
mühim maçuıa celmitti. Evvela Har • 
biyeWer aonra da Ankara ,UçlUler ta· 
haya çıkarak daldkalarca allatlandılr. 
Oyunun hakemi B. tbrahim dildUiUnü 
çaldılı zaman l1d takım ıu tekilde di
aildiler: 

Anlrara Pciı o-.., Kartal Rma, 
E ..... , Niant Semih, AW61, Hamdi, 
Y..-, Ma-. F.mi, Riu. 

Harbi,. I.._ Y_..ı Fethi, Ce
lil, SMri, T--. Zeki ıt.p.. Hilmi, 
Celil, Abclurnhama. laet, ş.if. 

Oyuna harbiyelilerin wrupyle bq
landı. Oyun her Uı:i tarafın aman a
man yaptıkları akmlarla mUaavi bir te" 
kilde on dakika kadar devam etti. 
Harbiyelilerin birinci golü 

Çok seri devam eden oyunun bera· 

~ .......... B. ~lfri s.;,,,,.,ı. ~ """',_,,,..,.,, ,_., Nrit,,_ 

lı Baakuı mlt.aidleriyle Spor 
ti14 .hı/Qb mQtelWdleri uaıada 
yıpılaa mıç ço.t llila u7ud11-

l 11Uf .,,, ei/eace üe •yredllmiftir. 
Res.,,bni-., maçı Z-1 .bJrııııa lı 
baahsı matelraidleriai ıasteriyor 

Aabra aporclan Ahmed içündl piyona11 maçlarına buıUn çok elve- ae cen çlzıiıi içinde cereyan ette· 
oldular. ritli bir havada, uaml derecede mil- için hakem penaltı nrdi ve ıene ' 

Bü.Jüld• arauncla w ı kilometre kemmel terait altında denm edildt rat ırkı bir filtle ikinci Gilnet u 
berinde w 31 atletin iftirakile ya • Günün en ebemiyetli maçı Tabim nı çıkardı. Bir dakika aonra da biri'
pd .. ikinci miiulaakacla İM Ankara ıtadyomunda oynanan Galataaaray - el devre 2-0 GUnqin lehine bitti. 
Ciicünden Mithat 29.14 dakika ile GUne, kartrlapnuıydı. Penerbabçeyi I kinci devre 
birinci, Mahafısclaa Maatafa ikinci maflQb eden Gilnefln Galataaaraya 
ve Ankara Gücünd• Kban içtiadl karfı alacafı netice merak ediliyor. Güneıliler ikinci devrede canlı 
olchalv. Buna illveten iki kulUb aruındaki oyuna batladrlar. ııu oyun ilk lflfll1I" 

rekabet ve Galatuarayın mailObi- resini altıncı dakilı:ada verdi ve 8": 
yeti takdirinde ilk tamifinln alacalı llhattin lilzel bir tUtle UçUncU ~ 
ıekil gibi eebebler eaaaen mevcud o- yaptı. Oyun aert bir tekil almı,tı. # 
lan alikayı kuvvetlendiriyordu. ı:ı eUnefli oyuncular tekmelerle fi, 

GUnUn ilk maçım lıtanbulaporla tehlikeli prjlarla akatlandılar. il' 
SUleymaniye yaptılar. Bu maç SU- kem ıık uk cesa kararları veriy~ 
leymaniyenin 3 • O y.nllmeai11e ne- 28 inci dakikada Melibin attıiı 4fil' 
ticelendi. . dUncU ıolden aonra bu tekmeler 1 

kadar arttı ld &Unefli Murat kal 
,,cllil bli' te~ ll.e banm lffr 11.ı~ .. 1 

&u• ""' ıu.. __..· •• u:.iı waı.ı '---·-"'-•r· «:iı.T.ıtTfttıtr ~ ta~~ ... 
ıtad7omdaki kalabalık yedi • ıekiı: ~ı1e o~ mar eden 
bini bulmUftU. Eneli Oünefliler, kı- aaraylılardan Etfak. Salim ve S.,...:..,.& 
sa bir fHıla ile eh Galatuara7blar yi 11raıile aahadan çıkardı. Bu ~ 
g6ründtıler. Meraıimden 10nra takım ~netli Repd da aert oynadıiı lr 
lar kartılattıiı vakit GUne'i fU kad· bissat kendi takımının kaptanı -
ro ile görüyoruz: fından oyundan çıkarıldL 

Cihad, Faruk, Repd • Omer, Yu- Be,lnd ve altına goller 
ıuf - Salahatttin, Ruib, Melih, Mu- Oyun devam ediyor ve aopk 1r"' 
rat, Rebli. hhklamu kaybetdyen cUnetfiler #! 

berHli Harbiye ut içinin arkadan al· kara cilçliller ıılapk vuiyette kaldı • le :~~~o'::-ay takımı da ıu kadro I- aihiıı ayafı ile bqinci ve Reb~_!!'° 
dıiı ve arkı bir tUtle cole tahvil ettiii lar. Necmi • Suavi, Salim • Puıl, No- iı ile de altıncı coUerlni atıyor~ 
uyı ile bozuldu. 14 üncü dakikada ya- HarbyeW.rin üçüncü woUi bar, Etfak • Necdet, Süleyman, Bil- 37 inci dakikada hakem Oünq dtıi' 
pılan bu colle Ankara GilçlWer biru HarbiyeWer utdan Ankara GilcU tenci, Hatim. Danyal. bine bir penaltı verdi. Nobarm tU 
pprdı. Buna mukabil harbiyeliler cot- kalnine }'Ülaftılar. lsset topla iler • Hakem Perldun Kılıç. , Cihat kolayldda kesti. _-ta 
kun bir oyun alatemi tutturdular. Yal· terken Ankara GUcü mtıdaftlnin yaptı- Oyuna Galataaaraym bir hücumu Oyunun aon d•Jôkalan kar~-
nu enerjiden ibaret olan harbiyelilerin iı bir hatayı hakem penaltı olarak ka· ile bqlandı. San kırmuılılar ııkı bir içinde ıeçti ve Gilnq aabadan bu;, 
açıklarla ve usun paslarla oyunu epi bul etti. B6ylelikle 26 mcı dakilı:ada initle GUnet kaleaini buldular ve der- retle 6 • O parlak bir netice ile 
saman devam etti. harbiyeliler laaetin ayaliyle lçtıncü hal ıol vaziyetine cirdiler. Repdm çıktı. 
Harbiyelilerin ildnd golü ıollerlni de yaptılar. yerinde bir mUdabalniyle top kome- Fener - Yefa. ~ 

H bi lll rl 
,._..,._ d Anlcara 1"'......n-lülenn llcınd • -'.?!. re gitmeseydi GOnetliler daha ilk da- Penerbahçe ıtadında: 

ar ye e n -uu oyunu evam _ _,, eUW& kikada maiU~b vuiyete dllpceklerdi. • -~ 
ediyordu. Ankara GilçlUler ancak ka - Top ortaya celdi. Ankara GUçlUler Penerbahçe ile Vefayı ka~ 
lelerini kurtarmakla metcul olduklan ortadan Harbiye kalesine kadar düz • Güneı laalcım maç ctınUn ikinci der~ede ebemi1f, 

cUn pularla tokuldular. Yqann tarjh millabakuıydı. FenerWer fU kadrO 
bir anda Ankara ctıcUnUn kaleciU yan- bir hücumunu harbiyeliler kornere at- Te&llkeyi atlatan ,Unqlller derhal oynadılar: ::J 
ht bir çrkıfla bleyi bOf bıraktı. Bu fır· mak1a kurtardılar. Sai açık Hamdi Galataaaray kaleaini aardılar. Gilnet HUAmettin, Sedad, Lebib, 
utı kaçmmyan Harbiyenin •i içi 28 pel bir korner çekti. Sol iç Pahri ye- blkim, emin ve rahat bh oyun çıka- Aytuı, Etad, M~. Nlyui. 
inci dakikada bir kafa vurufiyle tala • rinde bir bfa YUrUflyle 29 unca~-· rıyor. Plkret. Orhan. 
mmm ildncl uyıamı da yaptı .iki ufır kada talnmmın Udnd plünfl yaptı. Top, hiç acele etmlyen GUnq mu- Vefa talmm da ıu tekilde : #, 
1ali bvuiyete ceçen harbiyeWer daha Bu ıolden IOJU'a harbiyelilerin e. Mcimlerinin ayalında mütemadiyen Muvahhit. Saim. Süleyman. _ _. 
canlı oynamata bqladdar. Bu devre aerjilı: oyunundan aer kalmadı. Buna Galata•ray kaleal elvarmda dol.,ı- dllf, Lütfi, Mustafa, Mubtefem, JP11r." 
Ankara Gilçltılerln daimi mtıdafauiyle mukabil Ankara cUçlfller düscUn •• e- yor. Kalecilerine itlmad etmiyen Ga- Latif, Şilkril, Saim. 
bitti. nerjilı: oynamaıa bqladılar. 0yunmı latuarayblar rakib hücumculara ıUt , Hakem Nihad Bekdilr. 

'
'-!-~ ı._f bitmellne yedi dakika blnuftL Top fırsatı vermemek lsln yıpranırcuma 
~ "" t.ay&m Har~ye nıuf aabumdan ayrılmıyordu. çabalıyor. Birinci "'"1re 

Ankara ~U oyuna çok canlı bq- Aıılcanı GüçUUerin Güne' akı.nları bilhuaa ıoldan te- Birinci devre tamlmen feoerlltfl! 
ladı ve topu.bir mflddet Harbiye ıuaıf berabe Ulc vali ediyor. Galataaraym bu cenabı· bukı11 altında aıeçtl. Vefalılar-" 
11h11mdan ayırma&. H~blyeWer dit- ~ ,,.,.... nı mUdafaa eden Effakla Salin.ı, bil· müdafaa oyunu oynamalarına 
tilklerl baladan ne yaptılana bir tUr· An.kara &llçltıler tuyUdni atttmn- ttln gayretlerine raimen Rtbiiyi dur- Fener muhacimlerinin mtı•lr 
lll kurtulamadılar. ca harbiyeliler çok ulapk vuiyette duramıyorlar. !arına mani olamıyorlar. NitetdsO 

Ankara GUdlnUn eolda-. yaptıiı kaldı. Bu aralık Harbiye müdafii to - Gilnefin Ulc ta)'llan Uncü dakikada Orhan Nac:inin kal' 
bir hiiaunda Rıza topu ortaya verdi pu eliyle tuttu. Hakem penaltı verme- retine çarparak ıeri ıelen bir • 
ve kencBal de blqe aokuldu. Bu TUi· il milnuib ıardtl. Böylelikle Ankara 10 uncu dakikada Rebliden ileri yakalayarak ıole tahvil etd. 27 bıcl 9' 
yette iken demarke olan ltua tekrar cUçlUler penaltıdan lçüncü ıoDerini bir pu alan Murat Salimi atlatarak kikada da liulend Pikretten aldı': 1 

. yaparak bu ala maçtan bllyllk bir Pili- Galatauray kaleelne doiru iniyor. puı kuvvetli bir 'ütle Udnc:i clifa tıll =iz par yerinde kullmrü iaaabetli mlık içinde 3. 1 berabere çıkabildiler Jluh•kkak bir ple ciden clne,ıi lara taktı. Fenerliler blJdmiyed ~ 
vurq1a p1e çevirdi. Dtln her ild ta1am da çok çalıftı. mubaclme Salim arkadan bir çelme betmekıizin birinci devreyi 2.0 r 

Bu piden eoara o)'Ullua .. kil blru Birinci baftaym harbiyeliler ildnd taktı. Hakem penaltı veriyor. Murat bitirdiler. . 
deiitti. Harbiyeılıer dtlftlklerl bu- baftayımda da Ankara ..n .. ıuıer Uatiin sıkı bir tfltle GUneıin ilk aayıımı I ıJ_ ~ de 
kıdan kurtularak Ankara cbJu ... ~ kaydetti. 1HRC1 "re ...JI 

ılçltılere oyna • 22 OJUDCUnun canla bef1a Oyun Gilneıln lehlndeJd seyrini İkinci devrenin ilk dakUralatP°j 
teblikell anlar yaptsmp hqladılar, çallfl""ama mukabl1 hakem amuı A• mubafua ediyor. Top dalma Galata- vefalılar çok canlı oynadılar ve ~ ..... 
Lakin kaleci Otmanm yeriade mtldaha man verdili ~larla her Uı:i tarafı da aaray yan ıahaımda o•nan.._r. Ga- penaltı fınatı kuanddar. ~ 
leleriyle çok tehlikeli YUlyetlerden kırdı ve bu vuiyetlerl teWl etmek il- 1 ·ı- Muht bu ı~...;, 
lmrtuldular. Top Harbiye lmlal ana. terken fena bir idare ile oyunun snJd· lataaarayblarm bUtiln pyretlerl ba· etem f ınatı iyi ku ;-ti 
ne p1dl. Yqar •ldan aldıiı puı Uı:i ni ka~ sı mUnfırld akınlardan blfka bir ne- ve hakem vuru,u iki defa tekfat 
defa .a--- tarak h 11-'-"' IHlk tice .-rmlyor. ~de &ol yapanw:lı. · :i 
vul,;;;i ~ ~ _..!°ünün K.attamonu Spor - Devrenin ton dakikaları ıeldill On befinci dakikadan llOllf& ~;. 
tal •iz topla ilerlerken ıo,:Yapra Cençl.r Birlfli halde Gilnefliler h&1l 1-0 lık vasiyet· ler sabanın mutlak bikimi o1'1~ 

eçlrdi. y batalı bir terini mubafua ediyorlar. Kad bl- 23 Uncu dakilı:ada Orhanm vo~-ıs fi' 
:. çlspa =nd pkıflyle ce- Dün temis ıpor kryafe~erlle centil- ldmiyete ratmen •yı adecllnin art- ti1 ile üçüncü aayıyı da çıkar'P~ 
hakem ~ yapı1aD penaltıyı men Kutamonu pnçlilfni ıtadyomda IDlllDUı alnetll mubadmlerin kabil hadan 3-0 galip çıktılar. 
rek - çlscW baridnde farnde • ae~ttik. X..tmuonalular Od devre oldutu kadar WraJt oyıwqeamda 1- Sere/ ıladında 

nrdl. An1mn ıGçlOler bun- atlren bir pllflllad• IODl'a teknik bil· teri pHyor Beıilı:tatta ~ 
-::. latlfade tdemedller. Top Harbiye silerinin henfls muayyen dereceyi bili- 43 llnctl ~: Otlnetin bakmı •ykosu 2-l, = ~ 

&allndeD anMaf'L Ba..,.. An- {Soml. '-1 ıqlm) cinim ecH,w. ~· ortaladı· 1""diler. 



Bayük Komikler Niçin 

Daima 

" Ve modern kız ,, ın baş rolilnde, 15 )'aşındaki se
vimli ve güzel yıldız Deanna Durbin vardır. Ayrıca se
naryosu ve biitiln artistleri de milkenımel olan bu filmi 
seyredenler, bir Jransız gazetesinin haklı ol.arak söyledi
ği l(ibi. bir '' zeı•k kiirii '' yapmıı olacaklarclır. 

Bedbaht Oluyorlar! 
S 

ize Roıcoe Arbuakle'in bqm. 
dan ıeçen tuhaf bir macerayı 
anlatayım. Fakat bu itim size 

~U. teY söylemedi ıaliba. .. Fatty'yi ha· 
ln-lryor mu.aunuz? Bazan kadm kıya
fetine sirerek komik filimler çeviren, 
•• aeısiz fılimler zamanında epi bü • 
)'\ile bir munffakiyet k,apnan ıitman 
F atty'yi ... Habrlarduuz deiil mi? Oj. 
le ise dinleyi.ıu · 

1919 da, büyük barbm bittiii an· 
larda, Fatty töhretinin - tabiri mahıu· 
siyle - evcibiliıma çıknuıb. Birıün, 
kısmı uAmı lanmzı derililerle meskun 
olan ıimali Dakota'da bir seyahat ya· 
Pıyordu. 

Bismarck adlı küçük bir teJıre ıel· 
di ve tokaldan dolaıırken halk keneli· 
•ir.i tanıyarak etrafını aldı. Kalabalık· 
llll kurtulup ımtmaia uinfırken, 
..Ut bir yerliye çarpb. 

Yerlinin ıözlerinden bir hiddet 
Iİırnteii ıeçti ve kötü inailizceıiyle 
Fatty'ye bafırdı: 

"- Şöhretin bir 14tye yaramıya· 
cakl Sen de, beyaz ''bez" üstünde se
lliıı ıibi herkesi ıüldürmeie çalıtaıı· 
lar da rahat ve saadet yÜzÜ ıörmiye
eekıiniz l" 

••• 
Bu aakat yerlinin .özlerinde bir 

h.ıökat mı ıizliydi, yokıa tesadüf mü 
~ aözlere uypn ıeldi? Muhakkak o
lan bir ıey vana o da, büyük ameri
lcarı komiklerinin "iki yakalanmn" bir 
liirlü bir araya ıelemediiidir. 

Filbakik., bizzat bu sözlere hedef 
olan Fatty .. ahlaki bazı itler yüzünden 
lioUywood'un "kara liste" 'Sine ıokul
lbuı, iı bulamamıı ve bundan birkaç 
lene önce sefalet içinde ölmüıtür. 

Amerika'yı da hayran bırakan ve 
Charlot'ya hocalık eden büyük fransız 
lco.niii Max Linder, Hollywood'dan 
döııdükten biraz sonra, yani 1922 de, 
.,ariı'te intihar etmittir. 

Bir çok tuhaflıklar yaptıiı halde 
lcıı. bile kıpırdamayan Buster Keaton 
" Yani Malek • , asabi bir hastalığa tu
llalaraJc yarı deli bir bale gelmiı, bir ti
~hanede uzun seneler ıeçirmittir. 
• Lui • yani Harold Lloyd • ailevi 

lai., talanı ıeçimsizlikler yüzünden, 
~vlı:üni ve töhretini kaybetmek teb • 

lceai karımnda kalmıtbr. Şimdi pek 
~Yrek olarak filim çevirmektedir ve 

ettdisinin bet paraarz olduğu söyleni
)ol'. 

Charlie Chaplin • yani Charlot • 
~ !elince, sesli filim çıktı çıkalı bu 
• Yuk komiğe hem maddi hem mane
~ acajb bir hastalık musallat olmut· 
.:."· Bu dibi aktör, ıimdi "sıfm tüket-

!'' aörünmektedir. Hayab daima bir 
~ .. ar Perdesi altında ıaklrdır ve bütün 
IÖ~Yret.lerine rağmen, eıki muazzam 
be retıni yeniden elde edemiyeceie 

llzetnektedir. 

• • • 
~&kat siz, bu büyülr komikler sah· 
ti-. çekilmekle beraber, onların ye
Iİıliz. baılralannm ıeçtiiini IÖ)'li)'ec:ek· 

Doğru. Fakat onlar da türlü türlü 
cbnlblardan yakalannı 11yırmağa bir 
türlü muvaffak olamamıılardır. 

Meseli Eddie Cantor bütün fÖbret 
ve servetine raimen, bet yetitgİn la • 
zından bir tanesini bile evlendireme • 
mittir. Kencliıini yakından tanıyaıllar, 
onun bu yüzden çok üzüldüğünü ıöy· 
lemektedirler. 

Laurel ve Hardy arasında l'eçİm
sizlik bqladıit ve bu iki komifin biri. 
birlerinden ''1>09anacaklan" aöyleni· 
yor. ~u rivayet daha önce de çıkmıt. 
fakat iki aktör gene beraber çalıımaea 
devam etmitlerdi. 

Biraz da Avrupa'ya ıöz atalım: 
Pat ve Patacbon • yani düz taban

la bastı bacak - ne oldular? Bunlardan 
biri ölünce, ötekinin kıymeti ııfıra in
di, artık kendisine ıüçlülde it bulu
yor • 

• • • 
Sakat kırmızı derilinin bol keseden 

yumurtladığı "kehanet'' in zararmı 

gönnemit iki komik var. Bunlar da 
Ritz kardetlerdir. Fakat bu artistlerin 
töhreti henüz yeni doğmaktadır. 

Acaba meıhur olduktan sonra onla
nn da batına bir alay derd ıelecek mi 
dersiniz? 

I'' '''"""''""""'"'""""''"""''""""'""""""--H-umHouuomoh. 

Shirley Temple'e bir rakip çıktı 1 

Macariıtanda da, Amerikada da bugünlerde büyiik bir heyecan var. 
Fakat bunun sebebi diplomatik bir hadise değil, 8 Yatında küçük bir 
kızdır. 

Mütevazi bir ailenin çocuiu olan bu kız güzel, sevimli, çok akıllı
dır. Ve daha timdiden büyük bir ıöbrete aahibdir; önce tiyatro piyes· 
lerinde oynamı~, aonra da filimlerde ayni muvaffakiyetle rol almıttır . 

itler böyle yolunda giderken, aon haftalar içinde Amerikan gazete
leri ainema i.leminde bomba gibi patlıyan bir haber vermitlerdir : Bu 
habere göre Warner Broı ıirketi etek dolusu para harcıyarak bu kü
çük artiati angaja etmeğe ve Shirley Temple'in rakibi olarak ortaya 
aürmeğe karar vermiftir. 

itin tuhaf tarafı Gizi Pechy'nin Budapeıteden ayrılmad1iı ve hala 
çocuk piyeslerinde ve filimlerinde rol almağa devam ettiğidir . 

Bu vaziyet kartıamda Macar aazeteleri haklı olarak ıu auali aoru
yorlar : y okaa w arner e... ıirketi bir açık göz tarafından alclabla
rak, Gizi Pecbz ıerine bafka bir küçük km mı anıaje etti. 

·-

Sevimli artist 
Fransis 
Dee'nin 
güzel bir 

.......... ~~.~ ........... 

Maurice ne alem de? 
Kendisini uzun müddettir gör

düğümüz yok. Çünkü daha ziya
de Müzikhollerde çalıııyor. Şiın
di de bir turne yapmak üzere 
lngiltereye hareket etti. Hareke
tinden önce arkadaıları ona gü
zel bir ziyafet vermiılerdir. 

Sinema yıldmarmı 
çok korkutan üç tip: 

Fotoğrafçı, 
gazeteci 
ve ... halk 

Sinema yıldızlarının halk hakkın 
da bealedikleri hu ıöyle hulaaa 
;,lunabilir : Size hayran olan" yüz 
binlerce inıan, lüzumlu bir "ha•· 
talık., tır; lakat Allah Qfkına, 
yerlerinde otursunlar I Çünkü, 
•İnema yıldızları, el ya.zı•ı ve it. 
hallı lotogral meraklılarının du
rF dinlenmeden peflerinden 
koıtukları bir "nadir hay11anlar 
•Ürüaü,, haline gelmiıtir. Bu va
ziyet karımnda bütün yıldızlar, 
her biri tek baıına veya grup ha· 
linde, halkın istibdadına karıı 
koymayı kararlaıtırmıılardır. 

F oıoğra.f cılar 
Yıldızlar İfe Önce lotoiral çeken

lerden baılamıılardır. Bir kim.e
ye lark ettirmeden her hangi bir 
rcami çeken "vicdanaız,, bir ada
mın, bununla neler yapmaia ka
dir olacağını kolayca düıünebi
lirainiz. Niıanlanmak 11eya bo
ıanmak Üzere olan yıldıalar bu 
bakımından bilhaaaa titisdirler. 
Muelô Carole Lombard objektil
ten bucak bucak kaçmaktadır. 
Bir polo maçını .eyre giden Cla
udette Colbert, yanındaki baıka 
bir adamla beraber re.minin çe· 
kildiiini görünce çok k~mıf, ni
hayet lotoğral meraklı•• bu rea
mi geri vermek mecburiyetinde 
kalmııtır. Onun İçin reklam a· 
cantaları yılclızlann reaimlerini 
bir tek lotoiralçıya aldı~makta, 
.anra bunları artutlerin taavibi
ne arutmekte, ve daha .anra da 
diie rlototp'alçılar araaında tak
aim etmektedirler. 

Gazeteciler 
Bunlar da, lotoiralfılar ltaJar kor. 

ltunç baıka bir cin.tirler. Kor
kunçturlar, çünkü aöylenileni 
tekrarlarlar; teltrarlıyamazlar
•a ... icacl ederler. Onun için Hol

liriz. Meaeıla Norma Shearer v. 
Joan Crawlord .. "nur içinde yat• 
aınlar,, Jean Harlow ve Marie 
Dre.aler de gazetecilere aık 61k 
mülakat vermekten hoılanırlar
dı. Hele Marie Dresaler, bir çok 
hikayeler bildiği ve hatıralarını 
anlatmaktan hotlandığı için, a
deta gazetecilerin " Allah,, ı idi. 

Zavallı Shirley Temple bile müla• 
kat vermek angaryasından ku,... 
tulamamııtır. Yalnız, onunla an

cak çalııma saatlerinde konuı· 
mak kabildir. Bunun haricinde 
ortadan kaybolur ıJe bebekleriyw 
le, oyuncaklariyle oynamağa bat
lar. 

Çıplakhk 
reklôm için bile 

caiz değil 
Loı Angeleı'cle acayip bir ha.. 

di•e daha .•. Siz, "hiç Lo• Ange
leı' Je tabii bir hôı:liıe olur mu?,. 
Diyecekıini:z. Fakat anlatacağım 
hikaye, ,imdiye kadar dinledik
lerinizi gölgecle bırakacak cin
ıinclen. 

Ônce biraz tarihten bahıecle
lim: 

Bundan 900 •ene önce lngilte
rede Coventry ka•abahncla La
dy Godiva acllı bir kadın elbiıe 
namına ayağında iıluırpinleri • 
başıncla da bir peruka olcluiu 
halde bir ata binip •ehrin .okalt
larını dol"'1tıııtı. 

Fakat bu "terbiye•izliği,, gö
ren ıehir halkı, kapılarını, pen
cerelerini kapatmış, kinue .oka

ia çıkmamıt, kaclıncaiız ela zah
mete girdiğiyle kalmlftı. 

lywood'da ;yı.ldıaların, kumpan- Aradan 900 •ene gibi bir za
yanın bir müme .. ili hasır bulun- man geçtiği için ol•a gerek, Lo• 
malı.ısın '.aaetecilere mülôkat Angelulüer Coventry halin gibi 
vermemelerı ltararlQftınlmııtır. h k • l hal 
Yıltluı tlal,.nlıltla ihtiyat~ bir L:; ~:::~em~ı ~~: '!':çen. bt.a 
kelime .öyle .. bile bu mümeuil, Yk--' ıva gı ı b1!'Yl'!'"ol"tln ır 
bunun ne,,.olunmam4UUlı tem.in genç w:ıının, ata ınmıt uia 
~ her t•,.h6ii.a yapar. halde .o/takları tlolaftıiını gö-

rünce bunun etuJını almıtlar
clır. Poliı ite karıfaTalı kaıclınt Halk 

Bu "cin•,, e1111ellti illi "cin•,, ten ele karakola götürmüf ve ifadeıini 
korkunçtur. Halk, bir ;yr.ld~ gör- almıttır. 
meii umduiu yere kotarak, ona 
telelon ederek veya mektab ya. Kadıncağız ne de.e beğenirıi· 
aarak, yahucl da bir imaa 11eya niz ? 
bir tebeHüm elde etmeie uira- Yakında göıterilecek bir fil. 
ıarak hayranlıiını 6Ö.tereceiini min reklamını yapıyormuş ! 
•anır. Fakat hakikatte aavallı 
yıldıa için çekilmu bir hal alır. Fakat Lo• Angeleı poli.i, relt-

Onun için yıldıslar bu hallere Jıarp lamcılıkta bu kaclar Qftrı metod· 
tedbir almakta gecikmemiıler· ~a~ın tatbikine muhalif olduiu 
dir : Greta Garbo e11inden hiç ıçın, genç kadını adabı uma· 
çıkmas. MaTlene Dietrich aokak· miyeye mugayir hareket madcle
ta erkek elbue•i giyer ve •iyah .inden aclliyeye vermi.ftir. 
gözlük takar. Kathrine Hepburn, 
aiyaretçiler kapıyı Qfındırmağa 
bQfladılar mı arka kapıdan vaya 
yangın mercli11eninden •tlllfır. 
Bette Da11u 11e Margaret Sulla
van da, birer bahaneile kendile
rine hayranlık be.Ziyenlerin elle
rinden kurtulmanın yolunu bu· 
lurlar. 

istisnalar 
Fakat, her kaidenin de bir iatianıuı 

11ardır : Onun için, reklamın ••· 
kıntılarından kaçırımıyan, hatta 
hoılanan artiatlere de ra•tlıyabi-

SARI ESiRLER 
Vang (Paul Muni), zengin ve 
genç bir çin köylüsü, • Lan 
(Luise Rainer) vaktiyle papu ta
rafından satılmış zavalh bir ku. 
Evleniyorlar. Kıtlık, yağma. thti
IAI. Bütün bunları gayet canh o • 
!arak SARI ESİRLER filminde 
göreceksiniz ve Çinde şimdi daha 
feci hadiseler geçtiğini düşünün
ce içiniz burkulacak. 
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Salim İlkuçana dair 
bazı hatıralar ... 

Düşmanın verdiği çay ziyafeti 
gitmişlerdi ? randevusuna nasıl 

-1-
Gazetelerimizin ölümünü kısaca 

yazdıkları emekli tayyareci Albay 
Salim, tayyareciliğin doğduğu ve bü
ylik cesaretler istediği günlerde Türk 
ismini dünya havacılık tarihine ge
çirmi§ bir piyonye, bir "İlkuçan,, dır. 
Balkan ve İstiktal harblerinde gös
terdiii yararlıklarla ve türkiyeye ka
nadh bir nesil kazandırmak yolunda
ki çalışmalariyle kendisini herkese 
aevdirmit bir kahramandı. Bleryo'
nun meşhur 1909 Manş geçişinden 

bir kaç sene sonra arkadaşı Kurmay 
Yüzbaşı Kemal'le beraber Marmarayı 
ortasından geçen ve daha sonraları 

Filistin çöllerinden Nil kıyılarına bir 
rüzgar gibi uçan gene bu kahraman
dır. 

Salim İlkuçan, harbi umumiye gir
diğimiz günlerde "Bezmialem,, vapu
riyle (1) numaralı askeri brövemizi 
ta1ıyan Yüzbaşı Fesa Evrensev'le be
raber Kafkae cephesine giderlerken 
Amasra açıklarında Rus donanması 

tarafından batırılmıt ve Siberyaya 
ıilrlilmliştlir. Çarlık Rusyasının dev
rilmesinden, Mogolistan, Tibet ve 
.Gobide altı yıl süren uzun gurbet 
maceralarından sonra, vatana dön
milf ve Sakarya cephesinde çarpışan 
Kahramanlar kafilesine katılmıştır. 

Albay Salim llkuçan 
pinde tayyare almıştık. Bu tayyarele
rin Eskişehire getirilmelerine neza
ret etmek emrini aldım. Tayyarelerin 
harb kabiliyeti iyi, techizatları mü
kemmeldi. Fazılla 1 · zırl·'.!a başladık. 
O uçarken ben, bir kaç gün tüfek atı
şı talimi yaptım. İsabetleri gördükten 
ıonra bir gUn (mart 1338) Afyona 
havalandık, ve dü~n karargahına 

şöyle bir kart attık : 
Sakaryada Miralay Ahmed Fuad 

Beyin (şimdi T. H. K. Başkanı ve 
Çoruh Saylavı Fuad Bulca) kumanda 
etmekte olduğu 24 üncü fırkanın bir 
alayı, bu eski topçunun emrine veril
mişti. Haymana civarında yapılan 
kanlı muharebelerde düşmana göğüs
leriyle Ankara kapılarını kapıyanlar
dan biri de kahramn 24 üncü fırkanın 
bu döğlişken alayı oldu. Bu sayılı 
günlerin birinde Salim, kör bir mer
mi parça~iyle harb aahasmdan ayrıl
dı. Ankara hastahanesinde kendisini 
:ı:iyarcte gelen arkadaşları arasında 

harbi umumi miltarekesinden bir kaç 
.gün evvel İstanbula hücum eden, at
tıktan bombalarla siUl.hsız halkımızı 

<Sldilren düşman tayyarecilerine karşı 
koymuş, yalnız başına altı tayyare ile 
çarpıprak, başından, göğsünden, ci
ğerlerinden ve vücudunun her tara
fından yaralar almış bir kahraman, 
Yilzbaıı Fazıl da vardı. Fazıl, Malıkö
yündeki ikinci tayyare bölüğümüze 

kumanda ediyordu. Genç kahramanın 
tehlike karşısında bile gülen yüzü 
bugün sert ve çatıktı. 

Fazılın bu hastahane ziyaretini Sa
limden töyle dinlemiştim : 

"Usulca yanıma oturdu, cebinden 
bir kart çıkararak elime uzattı ve 
"'bir düşman tayyarecisi atmış bunu,, 
dedi. Hala hatırlarım kartın arkasın
da, İngilizce şunlar yazrlrydı : "Çok
tanberi görüıemiyoruz, intihap ede
ceğiniz bir yerde ıize bir çay ziyafeti 
vereceğiz.,, 

Hiddetle kartı uzattım. İçi memle
ket kaygısı ve ateşiyle yanan bir za
bitin yapacağı ilk iş, bu davete icabet 
etmekti. Bu hakarete tahammül ede
miyerek koşup bana gelen Fazıla, 
hastahaneden çıkar çıkmaz beraberce 
cevab vereceğimizi söyledim. Boynu
ma atıldı ve gözleri yaş içinde gitti. 
Eski meGleğime geçmek için istida 
ettim ve hemen cevabını aldım. Üç 
aylık tebdili havam vardı, oldukça 
zayıf düşmüştüm. Fakat içimi yakan 
ateş aönmemi§ti. Müdüriyetine tayin 
edildiğim Adana Tayyare Mektebi
nin başına geçmezden evvel Garb cep· 
heıinde Maarif köyündeki ikinci tay
yare bölüğü karargAhındaki arkada~
larıma vedalaşmağa gittim. Meydan
da "Zebercet,, adlı iki kişilik bir ke
tif tayyaresi duruyordu. Karadeniz 
baskınındanberi hiç uçmamıştım. 
Antrenmanım yoktu. Fazılın yüzline 
baktım ve kumandan müsaade ederse 
bununla ufak bir uçuş yapacağımı 

söyledim. BUtün arkadaşların gözü 
merak ve hayretle bana çevrilmışti. 
Yerden, eski senelerimde olduğu gibi 
güzel bir rule ile gaz vererek kalk
tım, ve meydan etrafında 10-15 daki
kalık kısa bir devirden sonra yere in
dim. Çehrem sakindi. Kendime güve
nim bir kat daha artmı§tı. Kumanda
na döndüm ve çay ziyafetine hazır 
olduğum cevabını verdim. 

Tayyare mektebine gelir gelmez 
ilk işim, elimdeki tayyarelerin kapa
sitesini tetkik etmek oldu. Bunlar, u
çu' havassını ve manevra kabiliyetini 
çoktan kaybetmiş tayyarelerdi. Nev
mid olmadım. Bir gün gelecek bizi 
çağıranların üstünde görilnecektik. 
Nihayet o gün de geldi. 

Adanada on tane Breguet XIII ti-

"Davetinize icabet ettik. Mıntaka
nız Sinanpaşa ovası, Kütahya sırtla
rı ve Afyonun garb mmtakasıdır. Si
zi iki buçuk saat havada bekliyece
ğiz. Pilot : Fazıl, Rasıt : Salim.,, 
Kartımızın alrndığını yukardan gö

rüyorduk. Artık hasrmlarnnız davet
lerine icabet ettiğimizi anlamış ola
caklardı. Düşman tayyarelerini bek
lerken boş durmak olmazdı. Rastla
dığımız nakliye kollarına ateş açtık 
ve faydalı keşiflerde bulunduk. Gö
rünürlerde hiç bir tayyare yoktu. 
Tekrar Afyona döndilk ve 800 e ka
dar indik. Af yon dan Sandıklıya gi
den şose üzerinde bir çok düşman as
kerlerinin kaynaştıkları görülüyor
du. Bu sırada tayyaremize iki kuflUn 
isabet etti. 

Motöriln gürültüsünden bize açılan 
yaylrm ateşinin sesini duymuyorduk. 
Ben ayakta olmasaydım muhakkak 
vurulacaktım. Dönüşte oturduğum 
sandalyenin üzerinde kurşunla açılan 
bir çok delikler gördük. Bir de mo
töre isabet vardr. 

Gözlerimi meydan üzerine diktim. 
Hangardan bir tayyare çıkarılıyordu. 
B:ı tayyare o sırada hasımlarımızın 

elinde bulunan SPAD tipindeki tek 
kişilik avcı tayyarelerinden biri ola
caktı. Makineli tüfeğimi Üzerlerine 
çevirdim ve tayyareye ateş ettim. 
Spad yerden yükselemedi. 
Bölüğe dönerken isabet alan motör 

r:mdımanını kaybediyor, hararet mü
temadiyen yükseliyordu. Bu sebebten 
600 metreden fazla yilkselemiyorduk. 
Düşman bu sırada bir tayyare uçur
saydı, manevra kabiliyetini kaybet
miş olan tayyaremizi kolayca avı ~ 'ı. 

Düşman hatlarını geçtikten sonra da 
düşman şarapnellerinin noktai şikes
leri peşimizi bırakmıyordu . Düşman 
topçusu irtifaımızı iyi tahmin etmiş
ti, fakat tayyarenin sürati hareketi 
hesab edilmediği için infilaklar hep 
gerimizde kalıyordu. Üç saat bir çey
rek son . ı intikamımızı almış olarak 
meydana döndük. 

••• 
1909 da tayyaresiyle Manşı ilk defa 

geçerek bütün dünyanın gözünü üs
tüne ve kUçücilk aletine çeken Bler
yo o sene içinde İstanbula da gelmit
ti. Bleryo'nun uçuşunu seyredenler 
arasında kalpağı kaşının üstüne ka
dar inen genç bir Yürbaşı da vardı. 
Bu ateşli zabit, Taksim kışlasında 

topçu ikinci alayın altıncı bölüğün
de henüz Yüzbaşı olan Salimdi. Mey
danda bir akşam talimler bittikten, 
etraftan bataryalar çekildikten son
ra Belryo'nun uçuşunu görmek üze
re toplananlar arasına o da katılmış
tı. Bu ilk görüş, Filistin çöllerinin 
bağrına bir kartal gibi süzülen yarın
ki büyük tayyareci Salim için ümid 
verici değildi. Birdenbire meydanın 
ortasından yayı kurulmuş bir oyun
cak gibi fırhyan tayyarenin Kasrm
pa§a sırtlarına ytikselmesiyle inmesi 
bir oldu. Zavallı Bleryo Karadeniz 
boğazının dışından Haliç sırtlarına 
doğru gelen yüksek sağnakları 25 
beygirlik motöriyle yeneceğini san
mış ve yükselmişti. Servilerin hiza
sından yere düşen tayyare parçalan
dı ve pilotu yaralandı. 

(Sonu var) 

uı:us 

Medeni kanunumuz 
hakkında

bazı münakCııalar 
(Başı ı. inci sayfada) 

ğun ve ayrı bir medeni kanun yapmak 
fikrine gelince : 
İlk bakışta çok ehemiyetli gibi görü

nen bu düşünüş o kadar mühim değil
dir.Milletlerin içtimai tekamülleri 
tetkik edilecek olursa geçen asır zar
fında süratle birbirlerine yaklaımakta 
olduğunu görürüz. Grek ve latin hu
manizmasım hareket mebdei sayan 
tekmil milletler için artık içtimai ha
yat telakkilerinde on sekizinci ve on 
dokuzuncu asırdaki ayrılık göze çarp
maz. Ve gittikçe bu medeniyet mihveri 
etrafında toplanmakta oldukları görü
lür. Bir teşri heyetinde aza olan ve ka
nun yapmak vazifesini yüklenmiş olan 
kimseler, mutlaka muhtelif memleket
lerin mevzularını dikkatle tetkik et
mek mecburiyetindedirler. Her sene 
muhtelif memleketlerdeki enternasyo
nal toplantılar, milletlerin idari ve hu
kuki mcvzualarını mümkün mertebe 
biribirlerine yaklaştırmak için çalış
maktadırlar. Artık her millet, diğer 

bir milletin her sahadaki terakkilerin
den istifade etmek için uğraşıyor. 
Garb medeniyeti, insanların binlerce 
yıllık düşüncelerinin ve tecrübelerinin 
mahsulüdür. Her millet bundan istifa
de etmelidir. Artık kendi kabuğumuz 
içine çekilerek kendi kendimize yeni 
prensıpler kurmak için ne vaktimiz 
müsaiddir, ne de iktisadi hayat ve mü
nasebetlerin tazyiki bizi serbest bıra
kır. On sekizinci ve on dokuzuncu a.:>ır 
h.uku.kçularının kainat görüşlerinden 
şımdıye kadar her dakika bir top mer
misi süratiyle uzaklaşmaktayız. 

Hülasa olarak diyelim ki bazıları

nın dediği gibi kendi hüviyetimizi 

göz önüne alarak yeni bir medeni ka
nun vücude getirmek, ilmi olmadığı 

kadar da faydalı bir şey değildir. Artık 
türk inkilabmın attığı adımdan bir 
santim geri dönmesine imkan yoktur. 

Medeni kanunumuzun prensipleri 
mahfuz kalarak bazı maddelerinin ta· 
dili mümkünmüdür. İşte bu nokta mü
nakaşaya değen bir meseledir. En zi
yade, usul kanunlarında daima dikkat 
edilecek bir noktadır. Hiç bir kanun 
hiç bir prensip ebedi değildir. Hayat, 
t~. es.ki.den. G;ek filozoflarının gördü
ğu gıbı daımı akif halindedir. Bazı 
hükümler ve prensipler, ya daha önce 
içtimat kıymetlerini kaybederler. Ya
hud, bir cemiyet içinde kıymet ve e
hemiyet ifade eden bir hüküm, başka 
bir cemiyette kıymetli ve ameli olmaz. 
O halde o hüküm değiftirilebilir.Zaten 

B. lvon Delbos 
Parise döndü 

Seyahatinin verdiği 

neticelerden memnun 
Paris, 19 (A.A.) - Birçok zevat, ba

kanlardan bir çoğu ve kalabalık bir 
halk kütlesi, bu sabah saat 8.25 de Pa
rise muvasalat eden B. Delbosu "Ya
şasın Delbos, yaşasm sulh., nidaları ile 
karşılamışlardır. 

B. Delbos, Paris Midi gazetesi mu
habirine, merkezi Avrupada yaptığı 
seyahat neticelerinden fevkalade mem
nun olduğunu söylemiştir. 
Öğleden önce başbakan Şotan ile u

zun bir konuşpıada bulunan Delbos, se
yahat intibalarını yarın gaeztelere bil
direceğini haber vermiştir. 

Delbos, bundan sonra Cumhur reisi 
B. Löbrön tarafından kabul edil.mi9 ve 
Orta Avrupada yaptığı seyahat hak
kında izahat vermiştir. Bunu mütcakib 
Başbakan Şotan ile ikinci defa konuş-
muştur. · 

Fransız başbakanının 

bir nutku 
Paris, 19 (A.A.) - Eski muharib

ler ve harb malQlleri cemiyetleri bir 
liğinin, birlik kasası mevcudunun iki 
milyar frangı bulmasını kutlamak i
çin tertib eylediği ziyafette bir nu
tuk söyliyen başbakan demiştir ki: 

"- Her birimizin hususi kanaat
leri olmak ve bunları izhar etmek 
hakkımızdır. Fakat her şeyin üstün
de mukaddes vatan vardır. Bütün 
dünyanın korku anları geçirdiği bir 
zamanda bulunuyoruz. Milli konfe
ransınızda daima müdafaa ve ba§ka
larının da alay ettiği sulh müessese
lerine sadık kalmak, sulhu istemek 
ve bizim gibi sulhu müdafaa etmek 
azminde bulunan milletlere el uzat-

meclislerin en büyük faydası ve vazi
fesi buradadır. Bu bizde de az çok göz 
önünde tutulmuştur. Mesela, İsviçre 
medeni kanununda mal birliği esas sa
yıldığı halde, bizim medeni kanunu
muzda ötedenberi alıştığımız mal ay
rılığı esas sayılmıştır. Kadının tasar
rufa ehliyeti bizde hiç bir zaman bir 
amme nizamı meselesi değildir. Şimdi, 
bazı hukuk mecmualarımızda boıan
ma hadisesinin diğer akidlerin fesihle
ri gibi iki tarafın rızasiyle yapılması, 
bir çok devletlerin de bunu yaptığını 
iddia eder~ medeni kanunumuzda bu
na tealluk eden hükümlerin değiştiril
mesini istemektedirler. Eğer bu mese
le, içtimai menfaatlerimize uygun ise 
yapılmasında tabiatiyle hiç bir beis 
yoktur. Ancak medeni kanunumuzun 
bazı hükümlerinin tadilini teklif eder
ken bunu etraflı surette tetkik etmek 
icabeder. Mesela, bu meselede: 

1 • Boş_.anmanm kolaylaştırılmasında 

her halde içtimai menfaat bulunduğu 
belediyelerin, mahalli hükümct reisle
rinin ve mahkemelerin miltaleası alın
malıdır. 

2 • Evlenme adedinin azlığı buna 
hamledilmektedir. Bunu her halde is
tatistiklerle tesbit etmek icabedcr. 

Evlenme akdi, iki tarafın rızasiyle 
vilcud bulan bir akıdidr. Fakat, ta öte
denberi en ibtidai cemiyetlerin hukuk 
telakkilerinde bile, diğer akitlerdeı. 

ayrı tutulmuş buna kutsi bir renk ve-· 
rilmiştir. Bizim ana yasamızda ve mem 
leketin mukadderatı ve mesuliyetinı 
taşıyan partinin programında da, aile
ye çok kıymet verilmiştir. Aile işi bir 
lınıne nizamı meselesidir. Bunun için 
b~ müesseseyi vücude getiren bir ak
dın diğer akidler ve mukavelelerden 
fa:klı olması icabeder. Çünkü aile ce
mıyetin hücresidir. Eğer biz bunu, da· 
ha sağlam bağlarla bağlamıyacak olur
sak, Y-e diğer akidler gibi sayacak o
l~raak, milletimizin iç benliğinde 
hır sarsıntı olmaması lazımdır. Vakti
le fransız medeni kanunu yapılırken, 
(Kambeserasa) yapılan hücumlar hep 
bundan ileri gelmişti. Hülasa bu mese
le çok düşünillerek ortaya atılmalı ve 
kuvvetli.delillere dayanmalıdır. 

Netice: benim kanaatime göre, bu
gUnkU medeni kanunumuz ihtiyacımı
za uygundur. Milletin ihtiyacını kar
şılamadığı zannedilen bazı maddele
rin •listünde de yukarıda söylediğim 
şekiller içinde kati delillerle tesbit e -
dilmedikçe oynamak doğru değildir. 

Küçük Diş Haberler 1 

X Vartova - Kivance köyünde 
bir kurt sürüsü on yaşında bir çocuğu 
mektebten geç vakit eve gelirken par
çalamı§tır. 

X Viyana, - İyi malumat almak
ta olan mahfiller A vusturyanın Mil
letler Cemiyetini terketmek- niyetinde 
olmadığını beyan etmektedir. 

X Viyana- Viyana'da yeniden 
bazı yahudi aleyhtarı hadiseler çık
mıştır. Ottakring mahallesinde nüma
yişçiler yahudi dükkanlarına aid bir
çok camları kırmışlardır. 

X Budape,te - Hükümet, yeni 
intihabat kanununu 24 ilkkanunda 
parti grupunda anlatacak ve 30 ilkka
nunda da meclise tevdi edecektir. 

X Londra - Bir ingiliz ticaret 
heyetinin bir ingiliz - amerikan itilafı 
akdetmek üzere gelecek sonkanunda 
Vaşington'a gideceği öğrenilmiştir. 
Müzakerelerin üç ay sürece~i tahmin 
edilmektedir. 

X V&§inıton - Salahiyetli bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre Los An
geles'de iki tayyare fabrikası Brezil
ya hesabına derhal 30 tayyare yapmak 
üzere sipariş almııtrr. 

X Baltimur - Mezunen Amerika
da bulunan Londradaki Amerika Sefiri 
B. Robert Bingham, ani olarak vefat 
etmiştir. Kendisi B. Ruzvelt'in yakın 
dostlarındandı. 

X Berlin - B. Göring'in emri ü
zerine çavdar ve buğday samanları ile 
sellüloz yünü imali için bir şirket teş· 
kil edilmittir. 

X Berlin - Almanya ile Felemenk 
arasında tediyat meselesini halleden 
ve bir ıene için muteber olan bir itilaf
name, Berlin'de imza edilmiştir. 

mak sizin ve bizim şerefimiz 
sın dandır. 

iktiza-

Dünyaya serbest, kuvvetli dahili 
sulh içinde çalışan bir Fransa man
zarası arzetmek daha ziyade hürme
ti celbetmek ve icabında korkutmak 
demektir.,. 

ıo -12. 1937 

Ankara' daki futbol maçları 
(Başı 6. rncı sayfada) 

maması dolayısiyle Ankara gençler 
birliğine 7-1 yenildiler. Bu takım, fer
den ele alındığı vakit ,birer kıymet i
fade eden gençlerden mürekkebti. Top 
tutuşlarını öğrenmişle.rdi. Güzel ayak 
ve baş pasları yapıyorlardı. Fakat bir
likte çok az oynadıkları ve bilhassa çe
tin karşılaşmalar yapmadıkları anlaşı
lıyordu. Hemen hemen hiç nefesleri 
yoktu. Çimenli bir sahada oynamağa 
alışmadıkları da her suretle belli idi. 
Dünkü oyundan rnağlüb çıkmaları mu
kadderdi. Fakat bundan fütur getir
memeleri Uizımdır. Bu kulübü idare e
denler şayed yakın şehirlerle sıksık 
karşılaşmak imkanlarını temin eder
lerse Kastamonunun spor varlığı yakın 
zamanda istenilen dereceye varacaktır. 
Bu azim ve iman, takımı teşkil eden 
gençlerin yüzünden ıişikar bir şekilde 
oklnuyordu. Kalecileri Orhan, santr
hafları Adnan ve orta akıncı Sadık en 
çok göze çarpanlardı. Diğer futbolcu
lar da Ankara takımlapnda yer alabi
lecek liyakattedirler. 

Gençler birliği dlin kendi oyununa 
vakıf olmayan bir takımla karşılaşın
ca tabii iyi oynadı. Maamafih, güzel 
de bir takım kurulmuıtu. Suad en iyi 
oynadı. İlk defa gördüğümüz kaleci de 
yerini doldurmuştu. Diğerleri de istis
nasız güzel oynadılar. 

Ankara Spor - Muhafız Gücü 
Ankara Spor· Muhafız gucıinün bu 

karşılaşması Ankara gücü sahasına e
piyce seyirci toplamıştı. Genç ve yeni 
yetişen bir takımla Ankara şampiyona 
sının en ba~nda giden bir takımın ma
çı hayli enteresandı. Muhafı.a gücü bu 
maçı da kazanırsa bir tek beraberlikle 
hiç yenilmeden milli kümeye girmiş 
olacaktı. 

Ankara sporun vaziyeti de ümidli i
di: Ankara gücünü yenmış, Demirçan
kaya ile berabere kalmış,tı. Bu maçı da 
iyi bir netice ile bitirirse, Harbiye ve 
Gençler birliği gibi iki çetin rakibleri
le maçları olmasına rağmen, milli kü
meye girmesi ihtimali kuvvetleniyor
du. 

İki takım B. Kemal Halimin idare
sinde sahaya çıktıkları zaman yüzle
rinde maçın ehemiyetini gösteren bir 
heyecan seziliyordu. Şu şekilde yerleri 
ni aldılar: 

Ankara ıpor: Cahid, Nihad, Meh
med, Turgud, Sedad, Rauf, Taceddin, 
Necmi, lıkender, Orhan, Fethi. 

Muhafız Gücü: Fuad, Saffet, Salih, 

Lütfü, Cihad, Ahmed, Kemal, lbrahİ.111, 
Riza, izzet, Naci. 

Birinci devre 
Oyun ilk dakikalarda mütevazin 

geçti. Muhafız ağır ve isteksiz oynu· 
yordu. Buna mukabil Ankara sporlular 
azimli görünüyorlardı. Bunun neticesi 
olarak yavaş yavaş Ankara spor for· 
vcrdleri Muhafız gücü kalesi önüne 
~rleştiler ve onbeşinci dakikada İs· 
kenderin ayağiyle ilk gollerini attılar. 

Bu golden sonra muhafızlılar, vazi· 
yetin tehlikeli olduğunu anladılar ve 
hücumlarını artırdılar. Fakat Sedad 
!iOk iyi oynuyordu. Rıaz da bir türlü 
arkadaşlarına pas venniyerek dribling
le ilerlemek ve gol atmak istiyordu. 
Tabii olarak Ankara sporlular bu hü
cumları kolaylıkla defediyorlardı. 

Devrenin ortalarına doğru Ankara 
spor tazyiki gene arttı. İskenderin ve 
Fethinin birkaç şütilnU Fuad yakaladı. 
Saffet ve Salih uzun vuruşlarla U:hli• 
keyi uzaklaştırmağa çalıııyorlardı. 
Fakat Muhafız glicü sağ ve orta haf· 
!arının forverdi ta.kib etmeyişi dola• 
yısiyle Muhafız hücumları çabuk bo
zuluyordu. 
Kırk birinci dakikada sağdan gelen 

bir pası alan İskender ilerledi. Etrafı 
sarılınca derhal bir pas verdi. Fethi 
ycti~ti ve ikinci golü yaptı. Bir dakika 
sonra da devre bitti. 

l kinci devre 
Ankara sporlular jkinci devreye da

ha iyi girdiler. İki üç dakikalık bir gi
diş gelişten sonra sağ açık Fethi il· 
çilncü, iki dakika sonra İskender dör• 
düncü ve 7 inci dakikada gene İsken• 
der beşinci golü attılar. 

Yedi dakika içinde yapılan üç gol 
Muhafız gücü takımının maneviyatını 
bozmu~tu. BeŞ, on dakika takımda bir 
bocalama hissedildi. Fakat kendilerini 
topladılar ve Ankara sporluların beş 
golü kafi gören durgun oyunlarmdan 
istifade ederek 18 inci ve 23 üncü daki· 
katarda iki gol çıkardılar. 

Birinci golü Rıza soldan aldığı bir 
hava pasiyle ve başla yaptı. İkinci golü 
de soliç İzzetin güzel bir şütü ile ol• 
du. 

Pllvan vaziyeti 
Dünkü ve cumartesi günkü maç· 

lardan sonra, Ankara takımlarının 

puvan vaziyetini aşağıya yazıyoruz. 

Bu cetvelde, likten ayrılan Güvenç
JBporla yapılmış ve yapılacak olan 
maçlar çıkarılmıştır ı 

maç galib berabere mağlUb attığı ~ediği puvan 

Muhaf ızgücü 5 3 ı 1 13 12 
Ankaraspor 3 2 1 7 8 
Harbiye 3 1 2 

ıs 

13 
10 7 7, 

Ankaragücü 4 1 1 13 7 
Demirçankaya 3 2 11 5 
Gençlerbirliği 4 1 

2 
1 
3 

12 
9 
8 ıs s 

Görülüyor ki Muhafxzgilcü maç- liği ve milli kiline için elzemdir. Be· 
larını bitirmi_ştir. Şimdilik en kuvvet- rabcrlikler ve yenilme vaziyetini bi· 
li rakibi olan Ankaraspor iki maçını raz bozar. Ankarasporu bir puvan 
kazanmadığı takdirde Ankara birin· farkla Harbiye İdman yurdu takib 
cisidir ve milli kümeye herhalde gi- etmektedir. Geri kalan takımlar ise, 
recektir. 

Ankarasporlular Gençlerbirliği ve doğrusunu söylemek l!zungelirse, 
Harbiye İdman Yurdu ile iki zorlu ancak birincilik, ikincilik ve üçüncil• 
karşılaşma yapmak zorundadır. Bun- lük için uğraşan kulüblerin vaziyet· 
!arın ikisini kazanmak bölge birinci-' lerini değiştirmeğe imil olabilirler. 

Halkevi içtimai 
yardım kolunun 

çahşmaları 
Dün Dr. B. Remzinin başkanlığında 

halkevi içtimai yardım koluna mensub 
6 kişiden mürekkeb bir heyet Halkevi
nin otobüsiyle saat 9.25 de Gölbaşı na· 
hiyesinin Karaoğlan köyline gitmiştir. 

Dr. Remzi orada 48 hastaya bakını~ 
ve çantasında mevcud ilaçları köylüye 
dağıtarak hepsine aıhi öğüdlerde bu
lunmuştur. 

Bundan sonra bütün köylliler köy 
odasına toplanmışlar, orada sağlığı ko
rııma ve ağaç yetiştirme mevzuları 
hakkında iki filmi seyretmişlerdir. 
Filmlerle birlikte köylülere türkçe i
zahlar da verilmiştir. 

Ziraat işleri hakkında da köylülere 
muhtelif tavsiyelerde bulunan heyet, 
saat 1 de oradan hareketle Çakal köyü· 
ne gitmiştir. 

Buradaki hastalar d~ muayene edil
miş ve kendilerine muhtaç oldukları 

Yunan k1rah Afinaya döndü 
Atina, 19 (A.A.) - Kıralrn treni 

Belgraddan Atinaya saat 21,30 da var· 
mıştır. Kırat istasyonda hükümet er
kanı ile İngiltere, Fransa, İtalya v• 
Yugoslavya elçileri tarafından seıa.rıı
lanmıştır. Halk, kıralı coşkun tezahü
ratla kar§ılaınıştır. 

Konyada talebe tuluat 
seyretmiyecek 

Konya, (Hususi) - Şehrimizdelcl 
tulüat kumpanyasna mektep talebesi -
nin girmesi maarif müdürlüğü tara· 
fından yasak edilmiştir. 

ilaçlar parasız verilmiştir. 
Çakalda da köylüleri alakalandıratl 

mevzular etrafında konuşmalar yapıl· 
mıştır. 

Heyet her iki köyde de bUyük ıSC
vinçle karşılanmı§ ve samimi tezahUr· 
lerle uğurlanmıştır. 
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TAYYARE POSTALARI 

Ankaradan kalkıı 14.10 

Krizantemler 
lstanbula vanı: 16.00 
lııtanbulcWı kaJJaı 10.00 
Ankaraya vanı 11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 

1 
~ahçemizin bir parçası krizantem-

Crındir. Krizantemler de büyük baba
ttıızındır. Büyük babamız krizantem -
lcri çok sever. Çünkü senenin her mev
•lnıinde bu çiçeklerin tarlasından çık
~· uğraşacak, çalışacak bir şey bu -
~~· Daha çiçekler yokken araba araba 
lübre taşıtır, fidelerin altını çapalar, 
•ular, dadanmış böceklerini ayıklar. 
l.tcvsimi geldikten sonra da bizi ve ki
liblarını unutur, boyunca yetiştirdiği 
renk renk krizantemlerin içinde saat
lerce kaybolur. 

Bazı zaman saklambaç oynarken 
Cln havliyle bu çiçek koridorlarına a-
t11 ... k .. . .... , onunla buluşuverırız. Ve ona 
::eın ctmeğe vakit kalmadan, "Büyük 
i .bcığım, sizsiz yapamıyoruz. Onun 
Çın buraya saklandık. Hem konuıu
r~. hem de ebeyi aratırız • ., deriz. 
O da bize çamlığı tavsiye eder, elimi
=~. birer çi!iiek sıkıştırarak hepimizi 
"'lllçenin öbür tarafına savar. 

"- Biz de çiçek seviyoruz ama 
ttıcvsimi olı;un olmasın tarlalarında 
diinyamızı unutacak kadar değil.,, de
dik. En büyüğümüz : 

- Elbet, dedi, bir şey vardır. Bü
fü baba her çiçeği çok sever. Hepsi
llc bizim gibi düşkündür. Fakat kri
ıantemleri ayırıyor. Bahçede gül de 
~ar, karanfil de .. Fakat onlarla böyle 
li:cndini unuturcasına meıgul değil... 

1 
lbc.t bir şey var .. ., Sonra da ciddiyet

~· bıze bir sır söylermiş gibi ilave et-
tı .. . 

• rnuhakkak bır hatırası vardır.,, 

leüçüğümüz hemen buldu : 

b· "- Elbet, elbet 1 Hem çok bilyilk 
ır hatırası var. Hani büyük baba da· 
~ doktor olmadan evel, on yedi yagın-
~ ~ir talebe iken bir gün kağıthane 
l ~ılen bir gezme yerine kaçmış .•• Ön 
~tınde bir sandal, içinde yaşmaklı bir 

Yan varmıJ ... ,, • 

liepimiz merakla en küçüğümüzün 
:~afını almış dinliyorduk. O devam 

1Yordu : .. 
d - Sonra bu yaşmaklı tazenin elin-S: bir buket vam111.. Suya düşilrmüı. 
ttı nra büyük baba da buketi kurtar-
01~~ ~ermiş •. Sonra ömründe ilk defa 
~ liciverd göz görmüımüı,, 
~Çocuk 1 dedik, krizantem zama -

, 
a 

kelimeler 

' 1 
9 --...... -~ 

t)\inkij çapraz kelimelerin 
halledilmit tekli 

Dünkü bulmacamızın halli 
ı. Kin 
2. Kör !: Kireç 
• Kene 
• Ek 

6- Er 
7- Ra 
8- Eren 
9- Çök 

10- Çek 

Yazan: illet Evin 

nında Kiğıdhaneye gidilmezmit ki .. 
O: 

"- Sıcak ıonbahar gilnleri olma.z 
mı sanki? Derken biz onun hem ıaflı· 
ğına, hem fesadhğına, hem de roman· 
tik büyük babaya göz göre göre attığı
mız iftiraya gülüyorduk. Birimiz : 

- Buldum, buldum 1 diye ellerini 
çırptı. İşte asıl mühim hatırayı bul
dum: Japonya seyahatinden kalma bir 
hatıra .. Küçük : 

- Sahi, sahi. Orada bir krizantem 
bayramı görmüş ya? .• Odur itte .. Hani 
köhmür gibi gözlü bir Japonez var
mış. Fransızcası ne hogmuı 1 .. Muhak
kak, muhakkak krizantemler büyük 
babaya o fevkalade günleri yaptı
yor •. ,, 

Büyük babaya taze bir iftira daha •. 
Uçüncümüz oradan atıldı : 
- Hayır, hayır 1 Bunların hiç biri 

değil. Böyle ufak tef ek şeyler için bu 
ya§& kadar kriz~temlere bu kadar 
bağlanılırmı hiç ? 

- Peki nedir öyleyıe? Dedik. 
- Ne olacak, dedi, zavallı büyük an-

Pazar : İstanbul eczanesi 
Puarteal Merk,a 
Salı Ankara ,. 
Çarıamba Yeni ve Cebeci ecz.lerl 
Perıembe : Halk ve Sakarya ,. 
Cuma : Ece ecııaııeııi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

Herııün 
14.45 
US.45 
18.45 
21.00 

MATİNELER 
Cumartesi 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gilnlerinden baıka 
HALK ıinemaamda hergiln H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film defiıme eünleri: Pazartesi ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALAR! 
Yan~ ihban: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraııı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaııuı Arıza Me. 
murlup: 1846. - Menjeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicarnl civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 3259. - Y cnl-

ıehir ,Havuz batı Bizim takıi: 2323 -
Havuzbaıı: 3390. 

OTOBUSLERtN İ 1 k ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah 
ı 1 k 

Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dereden Uluı M. na 

Ulua M. dan Çankaya'ya 
Caııkaya'dan Oluı M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Keçiören'• 
Keçiörenden Uluı M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

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

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

ıefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

S. pazan'ndan Akköprii'ye 6.30 
Akköprü'den S. pazan'ııa -

Akşam 

Son 
ıef er 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

Yeniıehlr, latasyon ve Bakanlıklara 
her aaatı bet geçe muntazam seferler 
vardır. Pazar gÜnleri ilk seferler birer 
saat ıonra hatlar. 

POSTA SAATLERİ 
Poıta ıaat 19 a kadar lıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır • 
Tayyare postası 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAA TLERt 
Ha:pdarpaıa:va : Her sabah 8.20, her 

akpm 19.15 ve 19.45 
de (Salı, peqembe, cu
martesi Toroı sürat). 

Samsun hattına : Herııüıı 9.35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır battı ı Hercün 9.40 
ZonııuJdak battı : Herııün 15.00 • 
Kırıkkaleye rayotobüı 16.05 

GUNLUK: 
nemiz krizantemi çok sevcnniı, onlar- -------
la çok meşgul olurmut• Büyük baba Arabt • 1356 

16 Şevval 
Rumi. 1353 

Birinci klnun 8 
tabii bu kadar mukaddes bir hatırası S. D. 
olduğu için krizantemlerden ayrıla- Giineı 7 21 

S. D. 
Akpm 16 43 

mıyor. 

Bu sefer iti düzeltmek bana dilftll: H 
1
. . d h 

• y - aya ınız e er zaman yaşattığı-
- O dediğin çiçek krızantem degil. • . . .. 

B.. "k · k fı·ıı i k nız en büyük hatıralarınızdan bırıni? uyu annemız aran er ço ıcv-

miı. Ve büyük babanın klltllbhaneaiıı- Büyük baba bu üstüste ıual hücu-
deki karanfiller ve onlara ayırdığ1 mundan şaşırmıştı: 
yerler işte onun hatıraaı l ? - Anlayamıyorum dedi. Büyüğü-

Dördümüzü de bir düşünce almştı. müz: 
Sevgili büyük babamız çok ince duy
gulu, zarif bir adamdı.Bu çiçeklerin o-

nun hatıralariyle muhakkak bir alaka
sı var. Onlara bu kadar bağlanmak için 
çok derin ve ince bir sebeb olmalı .• 

- Peki ama, niçin gidip sormuyo
ruz? Elbet büyükler biiiyorlardır. Bi-

- Hatıralarınızı çok bilmek istiyo
ruz, büyük babacığım, krizantemleri 
size bu kadar çok sevdiren şeyin ne ol
duğunu bize söyleyin, ne olur? 

Büyük babamız durdu. Hepimize u
zun uzun baktı· Güldü, güldü, güldü. 
Kahkahalarından neden sonra kendini 

ze de bu sevginin ıebebini söyler, de- alabildi. Hepimi~in fesatla soran göz
dik ve büyük babaya krizantemlerin lerine baktı ve: 
içinde bir baskın yaptık. 

- Ne olur büyük babacığım, bize 
- Evet, dedi, krizantemleri çok se

verim. Ve onlara çok bağlıyım. Hatı

rasından falan değil .. Çiçeğini kayna

tarak romatizmalarıma fevkalade biı 
il!ç keşfettim de ondan ... 

hltıralarınızı anlataanıza 1 .. 

- Etaki Kiğıthane sonbaharlarını? 

- Japonya seyahatinizi? 

Geç kalmıtI 
Kadmm birisi bir tiyatro 

müdürüne bir istida yazarak 
koro heyetine alınmasını rica 
etti. F otofrafını da beraber 
göndermitti. 

Müdür, kendisiyle görüttü
iü zaman kadma ı 

- Fakat Bayan, dedi, çok 
geç kaldmıa. 

- Ne o, koro tam•mlandı 
mı? 

- Hayır, tamamlanmadı 
ama, aiz bu resminizi aldırdı· 
fmız zaman müracaat edecek
tiniz 1 

11- Çin 
12· Ç6rek 
ıs- Çeki 
14- tç 
15- İn 
16- tnek 

17- Ören 
11· Erik 
ıo- Öke• 
20- Öreke 
21- Reçine 
Keçlören'dir 

Atlayan para 
Maaanm üzerine bir yüz paralık koyunuz. 

Ve dostlannızdan birine, ne paraya, ne de 
manya dokunmadan bu parayı oradan al
mayı teklif ediniz. 

Bu tecrübeyi yapmak için, açılmıı eli ma
sanın kenarından biraz ötede tutmak, para
J'l mannın kenanna koymak, ve maııanın 
iiatiine paranın 4-5 santimetre daha önüne 
birden bire hızla liflemek klfidir. Nefeai
nisle tazyike ufnyan paranın altına &irecek 

. ve onu mandan elinize ııçratacaktu. Biraz 
çalıtaraJı: bu tecrübede muvaffak olabUini
nis. 

Tecrübeyi yapmak için yubndaki re
simde parama, maaaıun, eliıa vui;yetlne 
dikkat ediııls • 

Uzak tarkta Japonya 
nihayet filaini belli etti 

bir ültimatom vermek icab ederdi. Bu 
da ciddi tehlikeleri mücib bir durum
dur. Japonya, Amerikanın, İspanya ile 
harba girişmeden önce ne kadar zaman 
bekl-emiş olduğunu bilir. Gene Ameri
kanın büyük barba girmiş olan Fransa 
ve İngiltereye yardıma karar vermek
te ne kadar gecikmiş olduğundan ha
berdardır: hemen üç sene.. Japonya, 
Amerikanın bu harb düşmanlığına gü
venmiştir ve hata da güvenmektedir. 

Bu kadar açıkça görülen sara ·tehlike 

sevketmiyecek midir? Avrupahlar1 birleşme§e 
Japonya, bir de, ingili.zlerle ameri-

Bu sefer Japonya maskesini çıkar
mı§:tır. Artık hiçbir tcYe aldırış etmi
yor. Asıl istediği bütün Çin ülkesinin 
kendi av mıntakası olarak dünya tara
fından tanınmasıdır. Çin de kendi e
vinde olduğu iddiasındadır ve bunu 
huşunetle gösteriyor. 

Japon tayyarecileri yıldızlı bayrağı 
pek ala farketmişlerdir. Fakat Tokyo
da, beyazların harb mıntakasmı bof8lt· 
maları isteniyor. Artık onları ne Şang
hayda, ne de Nankinde görmek iıtiyor
lar. Beyazlara aid gemileri ve tebaala
rı öyle tehlikeli bir vaziyette yaşatıyor 
lar ki, ingiliz ve amerikan filolarının 
çekilmesini bu suretle temin etmek ni
yetindedirler. Bu çekiliı Çinin mane
viyatına kati bir darbe olacaktır. 

Japonların bu hesablarında yanılma
mış olmaları kabildir. Hakikat ş~dur 
ki Vaşingtonda otoriter kimseler ame
rikan gemilerinin geri çekilmesini is
temişlerdir. Orada kamoy yalnız şu 
nokta üzerinde birleşiktir; "Amerika 
ile harb istemeyiz.,, 

Nazari olarak Sovyet Rusya hareke
te ıeçebilirdi: Mareşal Blüherin ku
mandasında 250.000 ki§ilik bir ordu; 
bol yiyecek, cephane ve petrol stokla
n; büyük japon ş~hirlerini gidip bom
balıyabilecek birinci sınıf bir hava 
kuvveti, Vladivoatok limanında yığıl
mış kırk denizaltıdan mürekkıeb bir fi
lo ... Fakat Tokyoyu bu tehlikeye kar
sı Berlin örtüyordu. 
' İngiltere? İngiltere 15 büyük .zırhlı
lık mükemmel bir donaıunaya malik
tir; Japonyanmaa yalnız dokuz .zırh
lısı vardır; Singaporda ingifü donan
masının üçte ikisi gelse Japonyayı a
dalarında titretebilirdi, fakat Jimal de
nizinde üç Deutschland hazır duruyor 

y kalılar araı>ındaki, dostane de olsa, azan • ................. .. 
münakaşaya güvenmiştir. Bunun bariz 

Piyer Dominik 
La Rıpublik'te 

misali Brükselde görülmüştür. İngil
terenin Çindeki menfaatleri amerika
lılardan çok fazladır. Amerikalılar in
gilizlere: "Evvela siz harekete geçi
nız, diyorlar, bizden fazla sizin men-
faatleriniz tehlikededir.,, Fakat Çin 

ve 22 biner tonluk iki zırhlı hizmete Pasifik demektir, ve Pasifik Amerika
konulmak üzere bulunuyordu; Akde- nın hususi imtiyaz sahalarından biri
nizde, İta lya, modernleştirilen Uç eski dir. İngilizler de "Evvela siz harekete 
zırhl.sı ve : .ı ukemmel kruvazör filosu geçin diyorlar, siz kendi evinizdesi
ve hava h.uvvetleriyle Sicilya ile Tu- · nız.,, 

nüı arasında yolu kapıyordu; üstelik Ve kimse harekete geçmiyor. Kimse 
Libya askerle dolup taşıyor ve Mare- harekete geçmiyor, çünkü İngiltere, 
şaı Balbo :dısırı tehdid ediyordu. Ak- Çinde elinde kalan menfaatleri için en
denizJe şimal denizini açık bırakarak 
ingiliz donanmasının ve Mısırın talii dişededir, Amerika da ihracatı için. 
bir ıar darbesine oynanabilir miydi? Çünkü amerikahlar, Japonyadan al· 

Ya Amerika? dıklarından iki misli fazla ona satar• 

Ameıika güzel bir donanmaya ma- lar. 
liktir: 30, 35 bin tonluk beş güzel zırh- Japonlar düşünüyorlar: "~üphesiz 
lı. Fakdt Çinden büyük bir au mesafesi ki Smgapur ve !'anama hizasından ab
ile ayrılmııtır. Havai üssünden de ol- luka ederek ve Pasifik'e hiçbir şey geç 
sa, donanmasını bu kadar uzaklara mesine müsaade etmiyerek hakkımız
g;)ndcrerek taliin elinde oyuncak yap- dan gelebilirler. Ham maddesiz ne ya
maya nasıl razı olurdu? J aponyanın pabiliriz? Fakat pamuk ofis buna mü
strate jik vaziyeti birinci derecededir. saatle etmiyecektir. Pamukçular bun
Japon adalarına ve Pasifik adalarına dan çok zarar görürler. 
iıtinad eden japon donanması, Havai- Hem komünizmden nefret eden in
yi Filipine bağlayan yolu kapamakta- giliz muhafazakirlariyle amerikalılar, 
dır. Müdafaasız l< ili pin adaları, pratik Sovyetlerle işbirliği yapmaya nasıl ra
olarak, elindedir. Bu iş çıkarılacak üç zı olurlar.,. 

dört fırka asker meselesidir. Hem ame- İtte bunun içindir ki Japonya maa
rikan kamoyu harbın o kadar aleyhin- kesini çıkarmıştır, bunun içindir ki, 
dedir ki 1 beyazların ne diyeceklerini umursaıru-

Hava üssü halinde organize edilmiş yarak Çinin üstüne atılmıştır, onun i
olan Aleoutiennea adalarından ameri- çindir ki onların hepsine meydan oku
kalılar japon şehirlerini bombardıman yor, gemilerini batırıyor, adamlarını 
edebilirdiler; ve japonlar bu hava hü-ı öldürüyor, istihzaya bcnziyen esefler 
cumlarından müthiş korkarlar, fakat beyan ediyor ve tarziye vermeyi red
bunun için de yüksek sesle konuşmak, dediyor. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

Şübeleri - İstanbul, 
• 
lzmir, Bursa 

Yapllacak ve yapısına baılanmıı meskenler l~ln 

vatandaılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
ayrıca komisyon almaz 

Eksp.~rtiz 
istekler 

ücreti 
için 1, 

( 1.000 ) lirava kadar • 

fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul iooteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat ahr. 
3--8844 
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Bir defa için 30 kuru:ı • 
İki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuru3 alınır. 
Devamlı küçük illnların her defası 
için ıo kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuru& 1 
almacakur. 
Bir kolaylılr olmak üzere, her saur, 
kelime aralarındaki bo:ıluklar müstes· i 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçilk J 
illn 120 harften ibaret olmalıdır. 1 
Dört satırdan fazla her satır için ay. 
rıca 10 kuruş alınır. 

.................................................... ı 

Satılık : 

Çok mühim bir fırsat - Çocuk 
tarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya
nında, asfalt üzerinde. müstakil iki 
daireli su, hava gazı, elektrik tesisat· 
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 t ele-
fona müracaat 3-6725 

Satılık a razi - Yeni yapılacak 
meclis civarında Yukarı Ayrancıda 

kırk dönüm bağ arazisi ucuz satılık
tır. Tel. 2036 3-6951 

Sablık ev - Yenicami Kızılay Şef
kat yurdu karşısında, elektrik ve su
yu havi müstakil iki daireli bir ev satı
lıktır. Bakırcılar çarşısında 124 No. 
ttlÜracaat. 3-7000 

Yenişehirde Mimar Kemal mektebi 
kartısında, Yüksel ve Onovluk cadde
lerinin birleştiği noktada, Yeşil ve as
falt yol üzerinde, iki cepheli 630 met
re arsa satılıktır. 1220 telefona mU-
raca.at. 3-7019 

Satılık - İsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı y eni kargir apar· 
tıman ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

İş Arıyanlar : 
aw -

Orta ve lise talebelerine : Takviye 
için akşam dersleri hesap, hendese, ce
bir, kimya Demir tepe Necatibey cad· 
desi. No 27 3-6934 

Dana deraleri Diplomalı bir 
profesör Bayan beden terbiyesi (kül
tür fizik) ve modern dans dersleri 
vermektedir. Dersler toplu, hususi 
olduğu gibi aile nezdinde de kabul 
olunur. Yenişehir posta kutusu 1046 

3-7080 
Bir yabancı bayan iı anyor - Ya-

Jandarma .. 
701 tipi teyelli bez açık 
ek!i'iltmeye konulmuştur 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir metresi doksan beş kuruş 
değerlenen bin metreden bin beş yüz 

metreye kadar örneği vasıflarına uy
gun (701) tipi teyelti bezi açık eksilt· 
me usulü ile 6. ı. 938 perşembe günü 
aaat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız oarak ko· 
misyondan alınabile cek bu eksiltme· 

Ye! girmek istiyenlerin (11 2) lira 
(50) kuruşluk teminat banka mektu
bu veya vezne makbuzu ile birlikte 

tam vaktinde komisyona baş vurmala· 
n. (4589) 3-7098 

Çocuk esirgeme kurumu 

bancı bir bayan fransızca. almanca ve 
müzik bilir. Çocuklu aile yanında mil· 
rebbiyelik aramaktadır. Adres: ULUS 
L . B. 3-7092 

iyi bir ahçı İ§ arıyor - Alafranga 
alaturka yemek yapan bir erkek ahçı 
iş aramaktadır. Adres : Eski postaha· 
ne ahçılar kahvecisi Murad nezdinde 
Bolulu Rıza. Telefon 2110. 

3-7102 
Kiralık : 

Kiralık üç odalı daire - Yenişehir· 
de, Elektrik Şirketinin tam önünde 
No. 34 Bay Ekrem. 3-6879 

Kiralık Çok Ucuz Daire - Maltepe· 
de 2 oda l bollu, 5 oda l bollu, 4 oda 
bir bollu 3 daire: İmalatıharbiye evle
ri civarı. Bakkal Rasime müracaat . 

3-6935 

Kiralık - Yenişehir Türk Maarif 
cemiyeti koleji karşısında No: 10. Su, 
elektrik, havagazı mevcud alt katta 
iki oda bir hol. 3-6938 

Kaloriferli 6 odalı daire ehven fi. 
atla kiralıktır. Çankaya caddesi Sarı

köşk karşısı No. 49 şekerci Hacı Be-
kire müracaat. Tel. 3050 3-7029 

Kiralık yazıhaneler - Anafartalar 
caddesinde Kınacı Hanında kalorifer-
li odalar. Telefon: 1270 3-7064 

Kiralık Oda - Mobilyalı veya mo
bilyasız. Yenişehir, İsmet İnönü cad. 
No. 74 3-7071 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişe

hir inkılap sokak. No. 4 alt kat. Kut· 
lu arkası . 3-7062 

Kiralık apartman daireleri - Ka
lorifer, konforu çok elverişli. Yenişe
hir Karanfil sokak Belçika sefareti 
arkasından Tan apartmanı. 

3-7081 

Kiralık apartnnan - Dcmirtepe ile 
Maltepe arasında ve asfalt cadde üze· 
rinde yeni yapılan dört ve altışar oda
lı ve konforlu apartıman kiralıktır. 
Görmek istiyenler içindeki bekciyc 
müracaat edebilirler. 3-7104 

h Verenler: 

Piyano öğreten bir bayan aram • 
yor. Ulus gazetesi V. G. rumuzuna 
müracaat. 3-7067 

Araıııyor 

iki odalı bir daire aranıyor - Ye· 
nişchirde Orduevin civarında iki oda
lı müstakil bir daire aranıyor. Ordu 
Di§evi B. Fazilete mektupla müraca· 
at. Tel: 2641 3-7068 

T opo ve Kadastro U. Md. 

Ankara Birinci Mıntaka 
Kadastro lUüdürlüğünden 

Etlik civarı Hurt ini mevkiinde 
kadastro posta memurları tarafından 
Ahmed oğlu Mehmed Koç ve Satıl 
mış kızı Akile Koç ve Ali kızı Ayşe 
ÜmmUhan ve Osman kızı Hediye 

namlarına tesbit edilmiş olan 1769 
ada 18 parsel No. lu bağ yerine aid 
tasarruf haklarının ı. 2. 938 tarihin
de komisyonca tetkikine başlanacak 
ve 10. 1. 938 tarihinde tetkik işine 
nihayet verilecektir. 

Bu gayri menkulle alakası olanla
rın komisyonumuza müracaatları ilat. 
olunur. (4627) 

3-7095 

Mahkemelerden : 
Tebliğ 

Pavyon yaptırılacak Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mahkemesiden : 
..1erkezinden: 

Kurumumuz Ankarada Keçiören· 
deki Anakucağı müessesesine ilave

ten yüz yataklı bir çocuk pavyonu 

inşasına karar vermiş ve pavyonun 

projesini müsabakaya koymu§tur. 

Projeleri muvafık görülenlerden bi

rinci ve ikinciye ceman 500 lira mü

kUat verilecektir . Müsabakaya işti· 

rak etmek istiyenler kurumun muha

sebe direktörlüğünden izahat •ııtiye-
bilhlcr. 3-7010 

· Zayiler 
Zayi - Kullanmakta olduğum mü

hürümil kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Zehra Ömer 

3- 7101 

Zayi - Ankara Samanpazarında 6 
No. da Tatlıcı Abdurrahmanm beledi • 
ye dükkanlarına aid depozit makbuzu· 
nu kaybetmiştir. Yenisini alacağından 

eakiainin hükmü kalmamıştır. Abdur· 
rahman Yıldız. 3-7103 

Ankarada Dumlupınar mahallesin· 
de Çiçekçi oğlu Mescidi yanında 20 
numaralı evde mukim iken halen ne
rede oldu ğu belli olmayan Habib kı· 
zı Güzine. 

Kocanız Muzaffer Kandemir tara
fından aleyhinize açılan ihtar dava 
sının gıyabınızda yapılan duruşma11 
sonunda Kanunu Medeninin 132 inci 
maddesi mucibince bir ay içinde ha
nei zevciyete dönerek aile vazifele
r ine riayet etmenizin ihtarına 24 11. 
937 tarihinde Temyiz yolu açık olmak 
üzere karar verilmiş olduğu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. ( 4641) 3-709~ 

A.nkar~ Belediyesi 

iki at ve iki beygir satılacaktır 

Ankara Belediye Reisliğinden : 

Belediye temizlik direktörlüğüne 
aid iki at ve iki beygir lüzumuna bina
en satılacaktır. İsteklilerin 27.12.1937 
pazartesi günü saat tam sekizde Ak
köprilde mezbaha civarındaki hayvan 
pazarında teşckklil eden komisyona 
müracaatları. ( 4531) 3--6911 

uı;us 

Ankara'da yeniden yapılacak Tıp 
fakültesi sahasına dahil olan bina 

ve arsaların istimlaki hakkında 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekile tinden ı 

Ankarada yeniden kurulacak tıb fakültesi sahasına dahil olup Ankara vil! 
yetinin 12-6-1937 tarih ve 2295 sayılı menafii umumiye karariyle iatiml!ki 
tekarrür eden bina ve arsaların ada veparael nUrnaralarıru ve belediye. encü
meninin 21-9-1937 voe 5-11-1937 vel3-22·1937 tarihlerindeki toplantılarında i
kinci defa takdir olun.an kıymetleriaıağıda gösterilmi9tir. 

24 teırinievvcl 1935 tarihli iatimllk kararnamesi mucibince istimlaki te· 
kerrür eden mezkfu bina ve aru.lar 'l mart 1938 tarihinde ifgal olunacak 
v-e bedelleri Ankara muhasebe müdür! Uğünce tediye edilecektir. Alakadara
nın mezkur muhaae.be müdürlüğüne müracaat ederek paralarını almaları 
adı geçen kararnamenin 13 üncü maddesi mucibince ihtar ve illn olunur. 

Yeniden infa edilecek tıb fakülteai için istimlak edilecek arazinin istim
lak bedelini gösterir cedvel : 

Sıra 
No. 

ı Ganime 
2 Mehmet 
3 Saffet 

Sahibinin ismi 

3/ 1 Hasan Ali ve Zehra 
4 Zehra ve Ahmet 
5 Fatma ve Nuriye 
6 İzzet 
7 Akile 
8 Zehra 
9 Hüsnü 

10 Halime ve Hüseyin 
11 Halil Edibe 
12 Yusuf 
13 Ali 
14 Mehmet Tevfik 
15 Osman Bahri 
16 Resul 
17 Hayrinisa 
18 Hasan Rıza ve Ahmet Faik 

19 Firuz ve Mehmet 
20 Muharrem 
21 Ali 
22 Salim. 
23 Naime 
24 Ömer Lütfü. 
25 Nazmi 
26 Muharrem 
27 Cemal 
28 Zeynullah 
29 Süleyman 

30 Hasan, Mehmet ve Sara 
31 Hafız Mehmet 
32 Keziban 
33 Hayrullah 
34 Naile 

35 Kola oğlu Muıtafa 
36 Hallın ve Seyid Mehmet 
37 Ali Ulvi ve Emine 
38 Kezban 

39 Süleyman 
40 •• 
41 Emine ve Sabri 
42 Zekiye 
43 Hatice 

44 Hatice, Hüseyin Muazzez; 
Sebehat, Fikriye 

45 Ahmet 
46 Mahmut 
47 Sadettin Fethullah 

48 Ahmet, Behiye, Bekir, Niyazl 
49 Halil Refet 
50 İsmail ve Rabia 

51 Şerif 
52 Cafer 

53 Emine 
54 Mustafa 
55 Mustafa 
56 Hüseyin ve Behiye 
57 Hüseyin 
58 Kamile 
59 Ahmet 
60 Ahmet 
ôl Hüseyın, Nezihe, Hacı Veli 
62 Veysi 
o3 Haı.an Huanü 
64 Sıddıka ve Mehmet 
65 Ahmet 
66 Gül Omer 
67 Hacı Said 

68 Recep, rı.atice, Habibe, Emine. 
69 .tı'atma Ali Muzauer 
71J Bahri 
71 Satılmış ve Nazife 
72 İbrahim 
73 Azime 
74 Tasarruf hissedarları ara11nda 

ihtilaf var. 
75 İbrahim ve Zehra 
76 Pakize 
77 Havva 
78 Zehra 

79 Akkadın, Zehra ve Halide 
80 Recep, İhsan Kemal 
81 Salih 

82 Fatma, Halis, Emine, İbrahim 
83 Emine 
84 Ayşe Ihsan Mazhar 
85 Ruhiye 
86 Satıa 
87 Hüseyin ve Hatice 

88 Nefise, Hediye, Mustafa 
89 Fatma, Hamza, Hilmi, 

Mustafa, Halil. 
90 Huriye 

91 NUzhet 
92 Mehmet Ali 
93 Abdülkerim ve Fatma 
94 Mustafa 
95 Emine Hatice Muıtafa 
96 Osman 

97 Ali Osman 
98 lıkender 
gg Lebib 
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5 
7 
8 
9 

10 

11 
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17 
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19 
20 
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27 
28 
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Anşap ev 
Bina ve arsa 
Ahşap ev 
Bina ve arsa 
Ahpp ev 
.. .. .. .. 
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Ev .. 
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Ahşap ev 
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2745 
886 

2084 
5275 

1150 
'1708 
1884 
1916 
3006 
3116 

748 

2855 
7727 
3778 
2098 
4416 
2555 

1020 
1752 
4306 

3875,75 
4851 
4096 
4513 

7070,50 
3715 
1926 
1530 

2081 
3596 
1458 
1780 
2520 

2536 
4445 
1436 

950 

2876 
336 
895 
~ .. 
1159 

İki dükkanlı ev 1570 
Ahpp ev 

" .. 686 
1808 

•• .. 342 

" •• 3876 

" .. 2 dükkan 3809 .. .. 3830 .. " 2006 .. .. 1510 

.. .. .. .. 
" " .. •• .. .. 
" •• 
Araa 
Ahşap ev 

" " .. " 
" .. 
" .. 
" .. .. " 
" " 
" .. 
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.. .. .. ,, .. ., 
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.. .. .. .. .. .. .. " 
.. " 
" .. 
" " 
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,, ,, 
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Ahıap. ·• 

2054 
3250 
1595 
1215 
7075 

2936 
182 

1876 
2016 

2862 
1202 
1265 

5244 
1323 
3916 

2168 
11940 
1947 
3628 
3615 
2158 

2342 
990 . 

1782 
3408 
1156 

895 
1974 
860 

1738 
2472 
1380 

1236 
1992 
1770 

3510 

2076 
1518 

4056 
2004 
1292 

1565 
1400 
1921 

525 
1705 
1388 

Sıra 
No. 

100 Ali Sadık 
101 Fatma 
102 Behlül 

Sahibinin iımi 

103 Dudu ve Hediye 
104 Oaman 
105 Nazife ve Şüıkrü 
106 Ahmet 
107 Hediye 
108 Emire 

109 Abdürrahman vıe Süreyya_ 

n.o Ahmet 
111 Ahmet 

112 Ahmet, Seyide, Behiye 
Remziye, Ruhiye. 

113 Hacı Tahir 
114 Hacı Tahiı: 
115 Mehmet 
116 Behiye 
117 Satıa 

118 Satıa 
119 Dudu 
120 Rafit 
121 Simitçi Mehmet 
122 Ali, Bahri, Firuz 

123 Salih 
124 Hatice 

125 Salim 
126 Ramazan 
127 Abdurrahim 
128 Necmiye 
129 Ahmet Fevzi 
130 Halil Ahmet Adem.zade 
131 Fahime 
132 Mehmet 
133 Ali Haydar Firuz 
134 Abdurrahman 
135 Fevzi 
136 Hazine 
137 Hayriye 
138 Enver, Fatma, Şahende 
139 Şaban 

140 Mehmet , 
141 Selahattin. 
142 Fahriye, Şerife, Besim, Dmile 
143 Mehmet Behiye 
144 Haaan 
145 Zeynel 

146 Yuauf 
147 Nigir 
148 Haaa.n Ah 
149 lımail 

150 Mimar Efref 
ısı •• 
152 Hazine 

153 Hazine 
154 
155 

.. .. 
156 Evkaf 

.. 

157 Şerife, Uvey.e, Fatma Bekir 
158 Ali Ulvi ve F.minıe 

159 Süleyman. Behiye, Mehmet 
160 Süleyman 

161 Sadettin Fethullah 
162 Ali 

163 Şerife 
164 Hüseyin Hüsnü 

165 Metunet İhsan. 
166 İamail, Muharrem. Satılmı9 ve 

Neçmiye. 

167 Raıit 
168 Hazine 
169 Muammer ve Kamber 

170 Bahri 
171 Nebiye 
172 Hayriye ve .Neçmıye 

173 Etref 
174 Hazine 
175 Seyide, Ali, Zehra 

176 Hüseyin 
177 Rabia, Rıza, Atiye, Tekin 

178 Vakıflar U. M. 
179 Abdullah ve Necibe 

Bankalar 
Mühim bir Silo ŞefliO i 

için imtihan 
T. C. Ziraat Bankaaından : 

Münhal bir ailo tcfliği için İatanbul
da müaabaka imtihanı açılacaktır. Ta
liplerin apğıdaki tcraiti haiz bulun· 
maları lbımdır. 

1 - Türk olmak 
2 - Hiç bir veçhile mahkQmiyeti bu

lunmamak. 

3 - En apğı liae derecesinde bir 
fen veya sanat mektebinden mezun ol
mak. 

4 - 30 yatından apğı ve 50 den yu
karı olmamak. 

5 - Vazifesini muntazaman ifaya 
mani olabilecek bedeni arıza ve haata
lıklarla malQl olmamak. 

6 - Buhar ve elektrik makinaların
da ihtiıaaı olmak . 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şart· 

ları haiz olup aynı zamanda silo, fab· 
rika ve ~ğirmen gibi müeaaeaclerin 
fenni kısmını idare etmi' olanlar ve 
ziraat mühendisi diplomaaıru haiz olup 
da makinacılıkta ihtiaaıı olanlar ter· 
cih edilir. 

Kuanana mealekt bllgiıine ve im
tihanında göstereceği muvaffakiyet 
dereceıine göre (150 - 175) lira ücret 
verilecektir. 

Taliplerin bu •Y.m 28 inçi l&lı gilnü-
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Ah§ap ev 
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Bina ve arsa 
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Ahıap ev 
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Ahfap ev 
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Bina ve arsa 
Ka.rgir hane .. .. 
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Araa .. .. 
Kirgir bina 
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.. .. 
Dükklnh ahpp 
ev. 
Ah,a.p ev 
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" " Bina ve arsa 

,, " 
Ev 
Ahpp ev 
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ı.st 
ı91 
ı60 
:zsf 
130 7, 

ıı 

Kargir ev 2 
Lise binası so57 
Ahşap ev l 
Ev ve kahvehane SZ 
Ahşap ev ve arsa 67 

Arsa 17 

Kargir hane 
3-7099 

ne kadar İstanbul tubemize muracJI' 
la evrak ve vesaiki tevdi etmeleri 

tır. rrrJ 
İmtihan buhar, elektrik, deği 

makineleri nazariyat ve ameliyatdl 
yapılacaktır. ıı 
İmtihan 30-12-1937 perşembe gi1 

İstanbul ıubemizde icra edilecekti!· 

Elektrik santral binası 
yaptırılacak 

Bolvadin Şarbaylığmdan : . . tel 
5375 lira 47 kuruf bedeli keşıflı 

zamız elektrik santral binası 20 ııl 
müddetle açık eksiltmeye konulrı' 
tur. _.tJl 

1 - İhale 20 kanunuevel 937 P:"" .1 

tesi günü saat 14 de belediye ene 
ninde yapılacaktır. <fi' 

2 - Talihler ihale saatinden e 
% 7,5 teminatı muvakkate par~s~ 
lirayı ya nakden veya muteber btr 
ka mektubu ile vereceklerdir. 

1 
dİ 

3 - Elektrik santral binası be e rf 
yemizde mevcud fenni ve hususi ~ 
name ve pllnı mucibince yapıl• 
tır. .. e.J~i 

4 - Milteahbid ihaleyi mut j1' 
muvakkat teminat parasını % ıs :diıJ 
llğ ve noterden mukavele setl 
yaptımıağa mecburdur. ı1tl ' 

Bu hususta fazla izahat at~\i}" ' 
yen talihlerin her gün beledıye ,,s'l1 
aetiM müracaatları ilin otunu!· 
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A. Levazım Amirliği 

54 ton un alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

l - Garnizon kıtaatının ihtiyacı 
Olan 54 ton unun 29-11-937 günü ka
Pah zarfla yapılan eksiltmesine talip 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmesi 27.12.937 pazartesi günü 
&aat 14 de Polatlı askeri satınalma 
koınisyonunda yapılacaktır. 

M. M. bakanlığı 
' 

Kütahya tayyare meydanı 
tesviyesi 

2 - Muhammen bedeline nazaran 
ilk teminatı 446 liradır. Şartnamesi 
koınisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarını havi teklif mektup
larını belli gün ve saattan bir saat 
CVveline kadar komisyona vermeleri. 

M. M Vekaleti Sa. Al. Ko. dan ı 

1) Keşif bedeli altmıı dokuz bin beı 
yüz yirmi dokuz lira otuz kuruş olan 
Kütahya tayyare meydanı toprak tes • 
viye işine talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. (4501) ~846 

Bir pavyon yaptırılacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

l - Çatalcada gösterilecek mahal
de bir pavyon inşası kapalı zarfla i
halesi 27 /1. Kan./937 pazartesi günü 
laat 16 da Fındıklıda komutanlık ııa
tınalrna komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 
lira 64 kuruş, ilk teminatı 2282 lira
dır. Şartt\amesi her gün öğleden ev
\'e} komisyonda görlilebilir. İııtekli
lerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
tii maddelerinde yazılı vesikalarla 
~afo,, Vekaleti fen müdürlUklerinden 
•lacakJarı ehliyet vesikalariyle bera· 
her ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komisyona 
"ermeleri. (4471) 3-6845 

Sığır eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - Hozat garnizon birlikleri ihti
Yacı olan 68500 kilo sığır eti kapalı 
ıarfla eksiltmesi 3- 2.kan- 937 pazarte
•i günü saat 15 te Hozat askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10375 lira ilk 
teıninatı 778 lira 13 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Teklif 
mektupları belli gün ve saatten bir saat 
'"elin~ kadar komisyona vermeleri. 
lateklilerin kanuni vesika ve teminat
larile komisyonda bulunmaları (4991) 

3- 6965 

190 ton un alınacak 
'.\nkara Levazım Amirliği Satın 

~lnıa Komisyonundan : 

1 - Midyat birlikleri ihtiyacı için 
9Q ton fabrika ununun kapalı zarfla 

eksiltmesi 4 2. Kan. 938 saaat 14 de 
ldidyat asked satın alma komisyo
hunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25650 lira 
llk teminah 1923 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde 
lcornisyondan alınabilir. Teklif rnek· 
tubları saat 13 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin kanuni vesika ve temi
tıatlariyle belli gün ve saatte komis-
}'onda bulunmaları. (4540) 

3-6941 

Sade yağı alınacak 
~nkara Levazon Amirliği Satın 

~lı:na Komisyonundan : 

Zafranboluda piyade alayı ıçın 
~700 kilo sade yağının açık eksiltme 
lle ihalesi 30.12.937 perşembe günü 
&aat 10 da sarı kıılada piyade alayı 
latın alma komisyonu binasında ya
Pılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler 
~azardan gayri günlerde ve itaya ta
lıpıerin ihale günü vakti muayyenin
den bir saat evvel % 7,5 teminat ak
Scaine ait evrakı müsbitesile komis
l'ona müracaatları. (4551) 3 - 6962 

68000 metre tela alınacak 
.\ Ankara Levazon amirliği Satın 

lllla Komisyonundan: 

1 - Askeri okullar için 68.000 
~etre telanın kapalı zarfla eksiltme
'111de talip çıkmadığından 23. 12. 937 
~at 14.30 da Tophanede İstanbul Le-
11~1rn bıirliği Sa. Al. Ko. da pazar· 

la alınacaktır. 
il ı - Muhammen bedeli 17.000 lira 
"k teminatı 1275 liradır. Şartname 
le nunıunesi komisyonda görülebilir. 

1~teklilerin kanuni vesikalariyle bel-
1 &aatte komisyonda bulunmaları. 

(4607) 3-7094 

168650 kilo saman alınacak 
.\J Ankara Levazım amirliği Satın 

ll'ıa Kof!liayonuıidan: 

2) ihalesi 22. 12. 937 çarşamba günü 
saat 11 dedir. , 

3) tık teminat 4726 lira 47 kuruş
tur. 

4) Keşif şartname ve projeler 348 
kuruşa M. M .V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerile ida
ri şartnamenin (F) fıkrasında yazılı 
vesikalarile birlikte teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat eve] M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
(4452) 3 - 6773 

Kalorifer teıoisntı yaptırılacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan : 

1 - Keşif bedeli 7329 lira 55 kuruş 
olan Genelkurmay dairesi binasında 
yapılacak olan kalorifer tesisatı ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeıi 4 Şubat 938 pazar· 
tesi günü saat 11 de M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Keşif ve planlar 37 kuruşa M. 
M. V. İnşaat şubesinden alınır. 

4 - İlk teminat 549 lira 37 kuruş
tur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı ve idari 
şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) 
fıkrasında yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarını ihale saatından 
behemehal bir saat evvel M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. ( 4623) 

3-7097 

Demiryolları 
Yeşil ve kırmlZI renkli döşe

melik keti derisi alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Ko. dan: 

Muhammen bedeli 11000 lira olan iki 
kalem yeşil ve kırmızı renkli döŞ;oeme
lik keçiderisi 28-12-937 salı günü saat 
16 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. (4515) 3-6917 

Telgraf direği eksiltmesi 
feshohmdu 

D. D. Yollan Satın Alma Komisyo
nundan : 

Görülen lüzuma binaen 28-12-1937 
tarihinde yapılacak olan çam telgraf 
direği eksiltmesi fesholunmuştur. 

(4586) 3--7050 

Ankara garı umumi kısım 
mefruşatı alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan: 

Muhammen bedeli (22741) lira olan 
1 No. lı liste ve (12374,09) lira muham
men bedelli 2 No. lı }iı;te, (1169,35) lira 
muhamemen bedeli 3 No. lı liste, 
(3315,63) lira muhammen bedelli 4 No. 
lı liste, (3758,61) lira muhammen bedl
li 5 numaralı liste. (783.27) lira mu
hammel bedelli 6 No. 1ı liste ve 
(3611,69) lira muhammen bedelli 7 No. 
lı liste müteviyatı Ankara garı umumi 
kısım mefrutatı 30-12·'. 37 perşembe 
günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı 
Ankarada idare binasında kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

uı:us 

cek ikinci bir motör ve tesisatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı -
tur. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 
(10517,05) liradır. 

2 - İsteklilerin bu işe aid şartnamo 
ve sair evrakı Gaziantep belediyesin • 
den parasız olarak alabilirler. 

Lokomotif tender ve vagon 
bandajları hakkında 

D. D. Yolları satın aJma komiayo • 
nundan: 

4 - Şimdiye kadar çalıştığı yerler
den aldığı hüsnU hal ve başarı belge
lerini göndermek 

ralık yapı işi yapmıı olması ve Nafıa 
Vekfiletinden alınmış ehliyet vesikası 
ibraz etmesi ve ticaret odasına kayıtlı 
bulunması şarttır. (8185 - 4503) 3-6873 

3 -Eksiltme 25. 1. 938 tarihine rast
layan aalı günü sat 15 te Gaziantep be
lediyesinde yapılacaktır. 

4 - 2490 numaralı kanunun 16, 17 
inci maddelerine uygun (788,78) lira 
muvakkat teminat. 

Muhammen bedelleri, muvakkat 
teminatları ve eksiltme saatı aşağıda 
yazılı lokomotif Tender ve Vagon 
bandajları 2·2-1938 çarşamba günü 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağı
da yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Na
fıa müteahhitlik vesikası ile teklif
lerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 219 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. 

Muhammen Muvakkat 

5 - Ankarada bulunacaklar için 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fa
kültesinde İstanbulda bulunacaklar 
için de Üniversiteye bağlı yabancı 
Dil okulunda yapılacak imtihanı ka
zanmak 
Yukarıda yazılı şartları haiz olan

ların kendilerinden istenen belgeler 
ile birlikte 31. 12. 1937 tarihine ka
dar Bakanlığımıza başvurmaları la
zımdır. 

Müracaat sahibleri içinde yukarı
da yazılı şartları haiz olanlara imti
han günü ayrıca bildirilecektir. 

(4578) 3~7005 

34 adet dershane sırası 
yaptırılacnl( 

İsmi 
bedeli teminat Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

1 - Loko ve 
tender 
bandajları 

2 ·Vagon 

Lira Lira saat Rektörlüğünden : 

bandajı 

43857 

96000 
(4591) 

3289) 
) 15 

6050) 
3-7049 

B. tipi salon vagonu alınacak 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan ı 

Muhammen bedeli 75000 lira olan 
bir adet B. tipi salon vagonu 1-2-938 
sah günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5000 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde dağıtılmak-
tadır. ( 4543) 3-6997 

. Bayınd1rhk BakanhOı 

Adliye Vekaleti 
binası inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Dev
let mahallesinde Emniyet abidesi ile 
gümrük ve inhisarlar vekaleti arasın
daki sahaya yapılacak olan Adliye ve
kaleti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 547,000 liradır. 
2 - Eksiltme 6.1.1938 perşembe gü

nü saat 15 de Nafia vekaleti yapı işle
ri umum müdürlüğü eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacalı.tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 27 lira 35 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için is
teklilerin 25630 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve nafia vekaletinden alın
ını§ yapı müteahhidliği vesikası ibraz 
etmesi ve yaptığı en büyük işin 150.000 
liradan aşağı olmaması lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarım 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine, 
makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazıdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4544) 3-6996 

12.000 adet telgraf fincanı 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
3.1.938 pazartesi günü saat 15 de An· 

karada Nafia vekaleti malzeme eksilt
me komisyonu odasında 2940 lira mu
hammen bedelli 12.000 adet telgraf fin
canı demirinin açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat miktarı 220 lira 
50 kuruştur. 

Bu işe aid ~rtname ve sair evrak 
vekalet malzeme müdürlüğünden pa
rasız alınabilir. 

· İsteklilerin 3-1-938 pazartesi günü 
saat 15 de komisyonda hazır bulunma
ları lazımdır. ( 4545) 3-7022 

Kültür bakanltOı 

İki mütercim alınacak 
Kültür Bakanlığından : 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsü ders
haneleri için (34) adet sıranın yerin
de yaptırılması açık t ksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhale 27-12-937 pazartesi gü
nü saat 15 de Rektörlük binasında 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2340 ve 
muvakkat teminat 176 liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (4484) 3-6885 

Vil~yetler , 
Bir Vali konağı 
yaptırılacak 

Kapalı zarf usuliyle ilan. 

Mardin Vilayeti Daimi Encüme • 
ninden: 

1 -Mardinde Firdevs nam me•;ki
deki nümunt: fidanlığında 22946 lira 
50 kurut bedeli keşifli yeniden bir va
li konağı yapılacaktır. 

2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılan bu inşaat Sl birinci kanun 
937 cuma gUnü saat 12 de Mardin dai
mi encümeninde ihale edilecektir. 

3- Muvakkat teminat mikdarı 1721 
liradır. 

4 - İnşaata mart 938 ayının ilk 
haftasında başlanacak ve 180 İf gü
nünde in~aat ikmal edilecektir. 

5 - Buişe aid evrak ıunlardır : 
A - İdari şartname, fenni şartna

me, bayındırlık genel şartnamesi, ke -
şif hülasası, metraj cetveli, mukavele 
projesi. 

İstiyenler bu evrakı Mardin vilaye
ti daimi encümeni ile nafıa dairesin -
den parasız alabilirler • 

6 - Müteahhide, ihale bedelinin 
sülüsünü tecavüz etmemek ve teminat 
vermek şartile peşin avans verilecek -
tir. 

7 -İsteklilerin yukarıda yazılı mu
vakkat teminatı vermekle beraber fen
ni ehliyet ve ihtisaslarına güvenilir 
olması ve 3645 sayılı resmi gazete ile 
neşir ve ilan edilen talimatnamede ya
zılı evsaf ve ıeraiti haiz olmaları şart
tır. 

8 - İsteklilerin teklif mektublarını, 
ihale saatinden laakal bir saat eveline 
kadar Mardin daimi encümen riyase
tine vermeleri ve yahud göndermeleri 
ve postada vaki olacak gecikmelerin 
mazeret teşkil etmiyeceği gibi muay
yen saatten sonra gelecek telclif zarf -
larının kabul edilmiyeceği ilan olu-
nur. (8187§4505) 3 -6871 

Hastane pavyonu yaptırılacak 
Çankırı Vilayeti Daimi Encümenin

den: 

1 -Talib çıkmamsı dolayısile pa
zarlığa konulan iş Çankırı il merke
zinde yapılacak hastane pavyonu olup 
keşif bedeli 36569 lira 20 kuruştur. 

2 - Buna aid şartname ve evrak 
§ıtnlardır. A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, C - Bayındır
lık işleri genel şartnamesi, Ç - Fenni 
şartname, D - Hususi şartname, E -
Keşif cetveli, F - Silsilei fiat cetveli, 
G - Metraj cetveli, H - Proje ve gra
fiktir. İstiyenler bu evrak ve şartna -
meleri Çankırı, Ankara, İstanbul na -
fıa rnUdilrlüklerinde görebilirler . 

Antalya nıep'llcıbk istasyonu 
hinal~n inşa edilecek 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 40514 
lira 77 kuruş bedeli keşifli Antalya 
meyvecilik istasyonu binaları inşası. 

2 - Bu işe aid olan evrak şunlar-
dır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel şart-

namesi 
F - Husuııi şartname 

T - Keşif cetveli 
F - Proje 
İstiyenler bu şartnamelerle evrak

ları nafıa müdürlüğünden görebilirler 
ve 10 lira mukabilinde aldırtabilirler. 

3 - Eksiltme 3 kanunusani 938 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 
onbeşte Antalya nafıa dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 3038 lira 61 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri bundan bat 
ka nafıa vekaletinden alınmış yapı 
müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri 
ve yaptıkları en büyük işin bedeli on 
beş bin liradcın a ai7. olmaması. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
3 cü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Antalya nafıa mildür
lüğü dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonuna makbuz mukabili veril
mek şarttır. 

Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatıl
ması lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. ( 4566) 3-697 5 

Pavyon • 
ınşası 

Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 

1 - (34230) lira (92) kuruş keşif 
bedelli Diyarbakır lise pavyonu in
şaatıdır. 

2 - Bu işe aid evrak tunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve ek fennt şart

namesi 
D - Bayındırlık ve yapı işleri 

genel ve fenni şartnameleri 
E - Bu evrak Nafıa dairesinde 

görülebilir ve istenebilir. 

3 - Bu i' 25-12-1937 cumarteıi 
günü saat Jl de kapalı zarf usuliyle 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2567) lira (32) kuruşluk muvakkat 
teminat vermek ve aşağıdaki vesika
ları ibraz etmek lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 
inşaat müteahhitlik vesikası. 

B - 937 yılına aid ticaret odası 
vesikası. 

5 - Taliplerin cumartesi ihale 
saatmdan bir saat evvel komisyon re
isliğine makbuz mukabili vermeleri 
postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(4508) 3-6868 

Alat ve edevat 
ahnacak 

Çanakkale vilayeti daimi encüm 
eninden : 

CİNSİ 

Mualice, Laboratuvar ve ameliyat
hane malzemesi 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Lira K. Lira K. 

2000 00 150 00 

5 - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
6 - Teklif mektubları ihale günü 

saat 14 de kadar ilmühaber mukabilin· 
de belediye reisliğine verilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların iadeli taahhüdlü olması ve niha· 
yet bu saate kadar riyasete gelmiş bu
lunması lazımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat al· 
mak istiyenleriıı Gaziantep belediyo 
reisliğine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (4509) 3 - 6867 

Elektrik tesisah yaptırılacak 

Çankın Belediye Urbayhğındanı 

1 - Musaddak proje mucibince 
37974 lira elli kuruş keşifli Çankırı 
sehri elektrik tesisatı kapalı zarf u
~ulile eksiltmeye konulmı.:ştur. 

2 - İhale 14 kanunusani 938 cuma 
günü saat 15 de belediye encilmenin
de yapılacaktır. 

3 - Talipler 2490 numaralı arttır
ma ve eksiltme kanunu mucibince 
muktazi teminatı muvakkatelerile bu 
işi başarabileceklerine dair nafıa ve
kaletinden aldıkları 937 senesine aid 
vesikaları, ticaret odasına kayıtlı ol
duklarına dair vesikaları teklif zarf
ları içerisine koyacaklardır. 

4 - Bu işe aid proje keşif ve sal
renin birer sureti İstanbul, Ankara 
belediyeleri heyeti fenniyelerinde ve 
Çankmda Belediye fen memurlu
ğundadır. Fazla izahat almak iste· 
yenler buralara mliracaatta bulunma· 
lan lazımdır. 

5 - Yapılacak işin bedeli peşin 
ve Belediyeler bankasından tediye e-
dilecektir. (4632) 3- 7088 

l\luş hükiimet konağı ikinci 
kah inşa edilecek 

Mut Defterdarlığmdan : 

ı - Keşif bedeli (21035) lira (50) 
kuruş olan Muş hükümet konağı i· 
kinci kat inşaatı kapalı zarf usuliyle 
26-11-937 tarihinden itibaren eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu işe ait: 
A - Eksiltme şartnamesi: 
B - Mukavele projesi: 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - Yapı işlerine ait fenni şart-

name: 
E - Metraj keşif ve silsilei fiat 

cetveli: 
F- Projeyi: 

• Muş defterdarlığında görebilirler 
3 - Eksiltme 26·1-938 tarihine 

müsadif çarşamba günü saat on beş· 
te Mut defterdarlığında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy
ledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (1577) lira (66) kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bun· 
dan baJka da Nafıa vekaletinden ve
rilmiş yapı müteahhitliği ehliyet ve· 
sikasiyle 937 yılına ait ticaret odası 
vesikalarını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncil 
maddede yazılı saattan bir saat evve· 
!ine kadar Muı defterdarlık daire· 
sindeki eksiltme komisyonu reisli
ğine makbuz mukabilinde verilmeli
dir. 

Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncil maddede yazıh 

aaata kadar gelmiş olınası ve dış zar
fın mühür mumu ile eyice kapatıl• 
mı' bulunması Uizımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul olunmaz. ~974 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Samsun tütiin ve sigaraları 
nakledilmek isteniyor 

inhisarlar Samsun Tütün Fahri• 
kasından : 

Fabrikamızdan bir ııene içinde şart
namesinde yazılı yerlere yollanacak 
tütün ve ııigaralarla sair eıyanın nak • 
liyesi talih zuhur etmediği için 2. 12. 
937 gününden itibaren on beş gün 
müddetle tekrar eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

1 - Çanakkale memleket hastaha
nesinin eczane, ameliyathane ve la
boratuvarı için lüzumu olan yukarda 
muhammen bedeli yazılı mualice, a
lit ve edevat 24-12-1937 gününe tesa
düf eden cuma günil saat 15 de ihall= 
olunmak üzere 3-12-937 tarihinden i
tibaren (20) gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

İstekliler eksiltme şartnamesini 
resmi dairelerin açık olduğu saatlerde 
her gün fabrika sevk şubesine müraca
atla görebilirler. Ilı" 1 - Ankara garnizon birlik ve 

ı5~esseseleri hayvanat ihtiyacı olan 
•iı ·650. kilo samanın 14. 12. 937 ek
tir: t?1csınde talih çıkmadığından açık 
ita Bıltrnesi 24. 12. 937 saat 15 de An-

ra Lv "' . 1. w. 1 k . )o · clmır ıgı satın a ma omıs-

;unda yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 No. 1ı 
liste muhteviyatı ~çin (1705,57) lira, 
2 No.lı liste muhteviyatı için (928.06) 
lira, 3 No.Iı liste muhteviyatı ıçın 
(87.70) lira, 4 No.lı liste muhteviyatı 
için (248,67) lira, 5 No.l. liste muhtevi
yatı için (281,90) lira, 6 No.lı liste 
muhteviyatı için (58,75) lira ve 7 No.lı 
liste muhteviyatı için de (270,88) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bakanlığımız için bir Almanca bir 
de İngilizce mütercimi alınacaktır. 
Mütercimlerin her birine verilecek 
aylık ücret 200 liradır. 

3 - Hastane inşaat bedelinin 20 bin 
lirası 937 büdçesine mevzu tahsisattan 
verilecek mütebakisi 938 senesi büd
çesindeki tahsisattan tediye edilecek
tir. 

2 - İsteklilerin mualice, alit ve 
edevatın cins ve nevini öğrenmek i
çin listesini Çanakkale sıhhat müdür
lüğünden istiyebilirler. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesaiki tayin olunan 
gün ve saatte Çanakkale villyeti da
imi encümeninde hazır bulunmaları 
i18n olunur. (8188/4506) 3--6870 

Eksiltmeye çıkarılan nak1iyatın 
muhammen bedeli 5340 liradır. 

Eksiltmeye girmek için bu paranın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde dört 
yüz lira muvakkat teminat vermek ıa
zımdır. Eksiltme 20 birincikanun 937 
pazartesi günü saat on birde fabrika -
da müteşekkil komisyonda kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. Muvakkat temi • 
nat makbuzlarile teklif mektupları ek· 
siltme saatinden evvel komisyon baş • 
kanlığına verilmiş bulunacaktır. 

ilk - _Muhammen bedeli 3.373 lira 
şa teınınatı 252 lira 98 kuruştur. 
8il~anıesi komisyonda görUIUr. Ek
"e eye gireceklerin kanuni vesika 
Caa tenıinatlariyle komisyona müra-

tlarr. (4583) 

i-7093 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaıa
da tesellüm ve ıevk tefliğinden dağı
tılmaktadır. ( 4530) 3-6916 

Mütercimliğe alınacaklarda aranan 
şartlar şunlardır : 

1 - Tilrk olmak 
2 - Memur olmak için lazım olan 

bütün şartları haiz olmak 
3 - Bakanlığımızda yapacağı mü

tercimlikten ba9ka bir vazifesi olma
mak 

4 - Pazarlık 29 birinci kanun 937 
çarşamba günü saat 16 da Çankırı vi
layeti daimi encümeninde yapılacak
tır. 

5 - Pazarlığa girebilmek için istek
lilerin 5485 lira 46 kuruş kati teminat 
yermesi bundan başka en az beş bin li-

Motör tesisatı 
Gaziantep &lediyesinden : 

Hali hazır Gazi Antep belediye buz 
fabrikası binası içerisine ilave edile - (4563) 3 - 6982 



-12-

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
C!efeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaştırır. 

lngiliz Kanzuk eczaner-l 
~083 

Dr. Muzaffer Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin a
partımarunda hastalarını her gün 
kabul eder. Telefon: 2022 

Dr. Galib Gök'er 
Cülhane hastanesi niıaiye ıeriri

yatı sabık muavini 
Birinci amıf kadm haıtalıklan ve 

doğum müteha11111 
Hergün öğleden sonra Postahane 

caddesi Devrim ilk okulu kar9ı· 
sında Esen apartmıanmda 7 numa
rada hastalarını kabule başlamış
tır. relefon: 3549 3-6190 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -- -E MACERALAR KIRALI : - -E Carry Cooper E 
'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Diinya mevaddı gıadiye i ara~mrla en büyük 

mükafatla zafer nişanını, diplom donör ve 

altın mada]yayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mııır, 
\ Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzü 

Unlarını Çocuklarınıza Yedirini:.ıs. 

Allahrn yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv
vci gıdaiyesi çok olan Hasan Özlii Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır . 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. NeJvilnil· 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Ne,'eli, tombul, hasta
lıksız tombul yapar. Hasan OzlU Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markaıına dikkat. 3-6818 

ULUS J0-12 - 1937 

EN KIYMETLl 
YILBAŞI HEDİYESİ 

NE OLABİLİR? 

Mutla.ka söylememi istiyorsan, beni 

en çok memnun edecek liediyeniz 

bir "VEBOLİ D,, olacaktır 
• 

VEBO·LID 
1 

KDıreçon su flDtre cülhazDaro 
GÜZELLIGIN SIHHATIN SERVETİN MUHAFIZIDIR. 

EBOLID LiMiTED iDARE MERKEZi: lıtanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40-42 

Ankara ıubesi: Ankara'da Bankalar caddesi 
Ankara satıt yerleri: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez Ecza Deposu. 3-7001 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır ~-oo~u--
Pazardan maada bergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Biçki Dikit Yurdu 

1 - Yurtta talebe kaydı ilkkl
nun sonuna kadardır. ..11111 Dr. Raif Gürün mıa. Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

2 - Yeniden kaydolunacak ta
lebeye geçen ayların dersleri üc
retsiz olarak verilir. 

3 - Devam müddeti haftada 
4 gün sabahtan akıama kadardır. 

- -- -: Göz hastalıkları milteha11ısı : 
: Hastalarını Balıkpazarında Ku- : 
: yÜmcular ııraarnda No. 87 de : 
: öğleden ıonra kabul eder. : 

Serveti fllnun 
1891 UYANIŞ 

Bafyazarı: A. Ihsan Tokg8z 

Serveti fünun 
1891 

İki tehlike işareti 
nezle ve baş ağrısı 

4 - Talebenin anlaması ve 
öğrenmeıi için en son metodlar
la ders verilir, tekrarlanır ve öğ
retilir. 

5 - Ders bitimi haziran sonu, 
Sınav da Temmuz iptidaaıdır. 

6 - Aylık ücret (4) liradır. 
7 - Fazla bilgi edinmek ve 

talebe kaydettirmek istiyenler 
Hacıbayram caddeıi Yıldız ıo

kağı No: 2 ye müracaat etmeli-

= 3--7036 = 
iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

DIŞ :rABIBI 

M. AZIZ TUNC 
Pazardan maada her sün haa

talamu kabul ve tedavi eder. 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga
zetenin Ankara'da aatıe veri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuru1 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -: Cebeci htutanesi dahili htutalıklar mütehtuıı•ı i - -- -§ Doktor Zeki Hakkı Pamir ! 
Soğuk algınlığının 

bu ilk alimetleri 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımaıu N o. 1 - -§Hastalarını bet gUn saat 14 den sonra Himayei Etfal apartıı!runda§ 

dir. 3-7007 
3-6949 : 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 ::: - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•' 

G R t p t N ~ 1111111111111111~;~:1: 11111111111111 ~ aJ 111ı11111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .., 

= Rıza Duray E_ =-= ile bertaraf etmez· § 
seniz bir çok ağır : C b • H tan . : § 

1 
: e ecı aı eaı : -

haatalıklara tutu - - - -
mak t hl.kesi baf _ : RONTCEN milteha.saıaı Çocuk: :E 

e ı - . N' . k- -
k 

. - sarayı caddeaı ıyazı Kanıu - = 
göstermiş deme tır. : A N 2 T 1 f . (3S09) : = _ p. o. e e on. _ -- - -.,,,,,,,,,,,,111111111111111111111111111,. = 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı § -Dr. M. Şerif Korkut § -
GRIPIN 

----

ANKARA 
VILBAŞI 

. 

PALAST.A 
GECESi 

Masalar 25 birinci kanuna kadar tutulmahdır 
Bir yemek 5 lira Bütün ağrı, sızı ve 

sancılan derhal din· 
dirir, gripc, roma· 
tizmay~ dif, sinir, 
adale, bel ağrıları

ile kırıklığa kartı 

bilhasaa müesairdir. 

Nüumne haıtahaneıi 
cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evin 
de haatalarmı kabul eder. 

= 3-7091 

3-5978 

Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Al i 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

3-5064 

ı~ı 
lmtlyu sahibi ve BafDluharriri 

-
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

..1111 ıa. BUGÜN BU GECE 

Bilyilk neıe - muıiki ve gençlik filmi - -- - Amerikan sinemacılığının en tanın-- -Fransızca ıözlü - --. - mış yıldızlarının iştirakiyle vücuda - -- -
UÇ MODREN KIZ - -- - getirilen aık • kahramanlık hissi film - -- -- -- --Baf rolde: DEANNA DURBtN KANUN HARİCİ -İcabında günde 3 kaıe alınabilir. Falih Rıfkı ATAY - -Ayrıca - Dilnya haberleri - -- -- - Ayrıca · Dünya haberleri Umum! Nefriyatı idare eden - -

Yuı İtleri MUdUrU 
lsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız Mümtaz Faik FENiK 

3-7100 Ulw Ba.rmt!Vi: Aakuı 

Hediyelik eşyanızı bizden alın 

Gilndüz aeanılarında: - -- - Seanılar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 9 da - -
ALLAHIN BAHÇELERİ - -- -- -- -

"eanslar : 2,45 - 4,45 • 6, 45. gece 9 da 
., ... ,,. 

Halk Matinesi 12,15 de : FAHİŞE 

Halil Naci Mıbçıojlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
Şubeti: Ankara Bankalar caddeai. Telefonı 2619 


