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Atatü~kün teşekkürleri 
Rivaseticumhur Umumi Katiblii?inden: 

Cumhuriyet Bavramı münasebetivle mcm'Pl etin icinden 
ve dışından, Reisicumhur Aıafiirk'e. bu vükseb S!İinün do
f!urdui?u sevine ve hevecanı hildiren. savrsr cok telgrafla, 
'!elmektedir. 8'..lnl~rrn cevabı fl:ecih,.1,,;1"",.eeinl'/.ım ,,!tc-fiirk 
fPtıekkürlerivle tebriklerinin derhal iletilmesine. Anadolu 
L\ ;amrınr tauzil l,rrwrrmrrı:lnrdır. : 
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Dokuzlar 
ispanya işi bir buçuk seneye yakın bir zamandanberi devam e

Cliyor. Bunun halli, 'l..ondra ademi müdahale komitesi" ne havale 
edilmişti. Tek milletler cemiyet'nin yaralanmı§ otoritesi büsbütün 
sarsılmasın diye. Ademi müdahale komitesi, passif mapada da ol
sa, bir rol oynayabilmiştir. Mesela, ispanya ihtilafının bütün Avru
paya sirayetine mani olmuştur. 

Şimdi uzak şark ihtilafında böyle bir vazifeyi dokuzlar konfe
ransı üzerine alacak ve bunu ya devamlı bir surette yapacak yahud 
her hangi bir komite tayin ederek ileride ve icabında yeniden top
lanmak Üzere dağılacaktır. 

Dokuzlar anlaşması, uzak şark'daki beynelmilel menfaatleri 
tanzim etmek üzere girişilmiş bir teşebbüstü. Japon - Çin ihtila
fiyle bu anlaşmanın 7 inci maddesi arasında bir münasebet görül
mektedir. Şöyle ki, uzak §ark ve Çin statü'süne ariz olabilecek her 
hangi bir değişikliğin, anlaşmayı imza edenlerin toplanıp görüşme
lerini derpiş etmektedir. 

Fakat konferansın asıl manası. dokuzlar anlaşması dediğimiz 
jüridik vasikanın, kendine fili bir tatbik fırsatı veren ilk hadise de, 
müessiriyetini denemesi ve bu suretle, anlaşmayı imzalayan iki 
devlet arasında zuhur etmiş olan ihtilafın bir jüridik prensipe ve 
··proeCdure"e raht edilebilmesidir. 

Çünkü, ihtilafı milletler cemiyet'inde hal etmeğe imkan yok
tur: Japonya aza değildir. Aynca milletler cemiyeti'ni küçük dü
şürmek tehlikesi mevcuddur. Üçüncü bir şahsın müdahalesini ise, 
Japonya peşinen red etmekte ve davanın yalnız kendisi ile Çin a
rasında olduğunu ileri sürmektedir. Öyle ki dokuzlar anlaşmasını 
ele almak, ihtilafa kanşmanın yegane çaresidir. MalUm; kollektif 
ve silahlı yahud sanksyonlu bir müdahale her zaman hatıra gele
bilir. Fakat bunun için de hukuki bir esas ve çıkış noktası lazımdır. 

Bruxelles'de toplanacak olan konferansa, Japonyanm gelmesi 
beklenmiyor. Gelmezse, tabii buna göre bir "proeedure'' takib e
dilecektir. Haddizatmde, bu mesele, henüz başlamaktadır. Da
ha çok hem de çok uzun sürebilir. Yaşı benzemesin, bu hususta, 
Londra ademi müdahale komitesini de gerilerde bırakacağı besbel
lidir. Fakat bundaki gaye de, hadisenin emrettiği revizyon'u kabul 
e<lerek bu faydayı elde eden tarafın elinden bir takım yeni hukuki 
teahhüdler koparmaktır. 

Burhan BELGE 

Cumhuriyet bayramında 
yapılan açılma ve 

temel atma törenleri 
Cumhuriyet bayramı bütün memlekette coşkun aöıterilerle 

kutlanmı,tır. Dün bayramın tafsilatına dair muhtelif yerlerden 
birçok telgraflar aldık. Bunların hepsi aynı heyecanı ifade etmek
tedirler. Bunlar araımda Cumhuriyet bayramı dolayııiyle muhte
lif yerlerde yapılan temelatma ve açılma törenlerine aid olanları
nı apğıya koyuyonu: 

Kocaelide üç hayırlı müeıse 
İzmit, 29 (Hususi) - Cumhuriye

tin 14 Uncu yıl dönUmU candan kut
landı. Bu sevinçli gUnde viliyetimiz
le Uç hayırlı mUescsesenin temelleri a
aldı. Bu müeBSeselerden biri köylU.. 
ınUze prtaik ziraat bilgileri öğretmek 
üzere Arifiyede kurulan köy eğit
menleri kursu binasıdır. 

açılıı törenleri yapılmaktadır. Bu a
rada İnece nahiyesinde bir park ve 
parkn ortasında Atatilrk heykeli ge
neral Kfi.zımDirik eliyle ve merasimle 
a51ılmıştır. Bu merasimde umumi mü
fettişlik baı müşaviri B. Sabri, Kırk
lareli ve Edime valileri ve bir çok ze
vat bulunmuşlardır. 

Salranbolılda 

ULUS 30. 10 -1937 

Hataya giden 
heyetimiz 

Ekonomi Bakanlığı liman işleri 
direktörü B. Asaf Bora, Türkofis 
müşavirlerinden B. Süreyya, gümrilk 
müfettişlerinden B. Hulusi'den mU
rekkeb bir heyet Hatay'a gitmiştir. 
Heyet, İskenderunda tesis olunacak 
transit mrntaka&: etrafında tetkikler 
yapacak v~ 'mıntakanın yerini tesbit 
edecektir. Heyetimiz ayrıca alınacak 
tedbirler ve kurulacak tesisat ile Ha
taym ekonomik vaziyeti hakkında da 

bir rapor hazırlayacaktır. 

B. Menemencioğlu 
Beyrut'a gidiyor 

Dış Bakanlık siyasi müsteşarı B. 
Numan Menemencioğlu ikinci teşri

nin sekizinde Beyrut'a h,areket ede
cektir. 

B. Muammer Eriş'in 
radyodaki konferansı 
Türkiye i§ bankası umumi müdürü 

B. Muammer Eriş dün akşam radyo
da "Cumhuriyetin eserlerinden: !ş 
bankası" mevzulu değerli bir konfe

rans vermiştir. [ .................................................. ! 
HAVA 
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Ankarada ısı 2 dereceye 
kadar düştü 

Dün şehrimizde hava açık geçmiş

tir. En düşük ısı 2, en yüksek ısı 15 

derecedir. 
Ege mıntakasiyle orta Anadolunun 

garb kısmında hava açık, Kocaeli ve 
cenub Anadolu ile ortaAnadolu ve bu
nun şark kısmı kısmen bulutlu, Trak
ya ve Karadeniz kıyılarında kapalı, 

doğu Anadolusu ise cenub doğusu 
kısmen yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların bıraktı
ğı su mikdarı kara metreye Diyarbe-
kir ve Erzurum'da bir kilogramdr. 

Yurdda en dü§Uk ısı Eskişehirde 1, 

en yüksek ısı Antalyada 25 derece. 
dir. 

halk hazır bulundular. 

Büyük bayram Ankarada 
emsalsiz şekilde kutlndı 
Atatürk Kamutaydö tebrikleri 

kabul buyurdular ve geçit 
resminde bulunduiar 

Bayram gecesinde 
Gece Ankara bir ı§ık ve nur :yağmuru altında yı-

Cumhuriyetin 14 üncü yıldönümü dün An· 
karada ve yurdun her köşesinde içten gelen 

gösterilerle kutlandı. Bayramın başladığı per .. 

kanıyor, zaman zaman havada parlayan cçıitli fi. ıembe günü öğleden itibaren ıehrimizin umu• 
§ekler, rengarenk nefis tablolar yaratıyordu. Şehrin mi manzara ve havası, memleketin her tarafın-
muhtelif mıntakalarına konan me§'aleler etrafında dan gelen haberler, halkımızın ne•e ve heye-
birer meraklı halkası toplanıyor çocuklar §en kah- :r 
kabalan ve mehtablarile ba§fehrin büyilk bayramı- canını tam manasiyle gösteriyordu. 

nı bir kat daha artırıyorlardı. .-----------------. Günün çok erken saatlerinde, 
Bakanlıklar, Milli Müdafaa, Em- 1 b 1 _J henüz güneş yükselmeden cad· 

niyet abidesi, Ulus meydanı, Saman stan Uı.ua delerde, sokaklarda ve meydan· 
pazarı meydanı, Kale ve bütün anıl· c k larda bir kaynaıma baılarnııtı. 
lar projöktörler ve meı'alelerle ay- 0.e! Un H Y areketli ve canlı başşehir, bay-
dınlatılmııtı. 

Resmi ve hususi milesseselerden Gösteri/er ramının büyüklüğü ile müte~ 
başka evler, apartımanlar da §;eşitli ıib bir dekor ve hüviyet içinde 
ziyalarla süslenmi§ti. Gece geç vakte İstanbul, 29 (Telefonla) - Cum- idi. 
kadar genç, ihtiyar, kadın erkek bil· huriyet bayramı büyük teazhürlerle 
yük bir kalabalık caddelerden dolup kutlandı. Ba~tan başa donanmış şc
taşıyordu. Biltün eğlence yerleri, ga- hirde halk gUndUz ve gece caddeleri, 
zinolar görülmemiş, kalabalıkla dolup meydanları doldurmuştu. 
boşalıyordu. Saat 10 da vilayette vali B. Üstün-

Cumhuriyete kavuştuğumuz 
dakika 

14 •ene erJel cumhuriyetin ilan 
eclilcliii saatte. saat 20,30 da toplar 
atılmağa başladı. Bütün Ankara bu 
anda ıuurlu bir aükiitla bir dakika 
oldukları yerde durdular. O büyük 
da/?ikanın hatırası için bir dakika 
ausulduktan aonra bütün Fabrikaları 
lokomotifler ,otomobiller düdükleri· 
ni öttürmüşler, büyük sünü •elamla
mqlardır. 

Fener alayı 

dağ tebrikleri kabul etmiş ve Bayazıt 
meydanında bUyük bir geçid resmi ya
pılmıştır. Ge!iid resmi Bayazıtta baf
lamış ve askeri kıtalar Taksime kadar 
gitmişlerdir. 

Öğle vakti şehrin muhtelif nokta
larında toplar atılmıttır. Muhtelif 
yerlerde kurulan halk kürsüleri akşa

ma kadar faaliyette bulunmuştur. Hal
kevleri semt baloları hazırlamıştır. 

Fener alayları geç vakte kadar devam 
etmiştiıır. 

Vali ve belediye reisi B. Üstündağ 
bayram şerefine vilayet konağında bü-

Gece büyük bir fener alayı yapılmış, yük bir suvare vermiştir. 
bandonun ahengine ayak uyduran he- Bu bayram gUnünün en mesud neti
yecanlı ve neşeli büyük bir halk küt- celerinden birisi de, Cumhuriyet müd
lesi geç vakte kadar cğlenmiıtir. Fe- dei umumiliğinden aldığım malilmata 
ner alayına bir tabur asker, izciler işti- göre sabahın sekizinden gece yarısına 
rik etmi11ler ve Millet Meclisi altında- kadar bütün İstanbul sokaklarında~ 
ki Akköprüde toplanmışlardı. Üç aşağı 300 bin kadın, erkek, çoluk, ço-
grup Uzerine tanzim edilen alay saat cuk, genç ihtiyar yurddaş dolaştığı 
20,30 da harekete geçmişti. Birinci halde hiçbir hadise kaydedilmedi. 
grup, en önde bir manga süvari oldu- ---------------

Kabul re•mi 

Çonım' da ğu halde ilerliyor, bunu bando, bir 
Çorum, 29 (Hususi) _ Bayram coş- bölUk asker, izciler takib ediyordu. 

terin iki tarafını neşeli ve heyecanlı 
birer canlı duvar kaplıyor, bir alkıt 
kopuyor, neşe ve heyecan bir elektrik 
seyalesi gibi her kalbi dolaşyordu. Bu 
anda havar !itekler patlıyor, havada 
patlayan fişekler mesut türk kalabalı
ğının bir tablosunu çizip sönüyordu. 

Reisicumhur Atatürk saat 13 de 
Büyük Millet Meclisinde, Büyük 
Millet Meclisi Reisini, Başvekilin ve 
toplu bir halde icra vekilleri heyeti· 
nin, büyük millet meclisi azalarının 
başta Genel Kurmay Başkanı olduğu 
halde Türkiye cumhuriyeti kara, de~ 
niz ve hava kuvvetleri mensubları -
nm, temyiz mahkemesi reisi ile müd
dei umumisi, daire reislerinin ve aza
larının baş muavin ve muavinlerinin. 
divanı muhasebat reisi ile daire reis· 
lerinin, mUddei umumisinin, azfüarı· 
nm, umumi katibin ve baş murakıb· 
ların keza toplu olarak arkasından 
sıra ile Başvekalet , Adliye, Dahili· 
ye, Hariciye, Maliye, KültUr, Bayın
dırlık, Sıhat ve İçtimai Muavenet, 
Gümrük ve İnhisarlar, Ziraat V eki· 
leti erkanını ve bu vekaletlere bağıt 
müstakil umum müdür ve müdünnua· 
vinlerinin, Ankara vilayet ve belediye 
erkanının ve vilayet ve belediye mec
lisi azalarının, Cumhuriyet Merkez:, 
Ziraat, Türkiye İş, Sümer Bank, Em· 
lBk ve Eytam, Belediyeler, Eti ve Os
manlı bankaları delegelerinin Türk 
Hava Kurumu ile KFzılay, Çocuk E
sirgeme Kurumunun, Ankara Tica· 
ret ve Sanayi Odası, Anadolu Ajan
sı, Türk Spor Kurumu ve Ankara 
Elektrik Türk Anonim Şirketi tara· 
fından seçilen delegelerin tebrikleri· 
ni kabul buyurdular. 

Yirmi beşer metre fasıla ile diğer 
ku tezahüratla devam ediyor. Öğleden gruplar ilerliyordu. Grupların başın-
sonra başlayan merasim akp.ma kadar da sekizinci tümen, muhafız alayı, 
sürdü. Gece fener alayı yapıldı. Bu jandarma bandoları bulunuyordu. 
mcsud gilnde ceza evimizin ve Çorum Alay Millet Meclisi önünden Ulus 
• Osmancık şosasının başlama tören- meydanı, Anafartalar ve Çocuk sara- Balolar yı caddelerini, Samanpazarı ve Halk-
leri de yapıldı. evi önUnden Bankalar caddesini takib Bayramın neşesi ve sevinci Ankara-

İkinci müesesc Kirazcı köyUnde 
kurulan elma istasyonudur. Bundan 
baıka Adapazarı orta mektebinin de 
temelleri atıldı. 

Bartrn' da ederek şe~ri dolaşıyordu. nm en miltevazi evinden en lüks sa-
Zafranbolu, 29 (Hususi) - Bayram 1 ]arma kadar h d d h Bartın, 29 (Hususi) - Şehrimiz Alay bir heyecan kasırgası halinde on er uvar an ve er 

Bu törenden sonra, Reisicumhur 
Atatürk, kıdem sırası ile yabancı bü· 
yük ve orta elçilerinin ve bunların 
refakatlerinde bulunan müsteşar, a· 
taşemiliter ve katibleri, resen veya 
muvakkaten vazife gören maslahat· 
güzarları ve daha sonra Ankarada 
misafir olarak bulunan Romanya baş
vekili Ekselans Tataresku'yu, İran 
Hariciye Veziri Ekselans Samii'yi, 
yunan, rumen, yugoslav genel kur
may başkanları ve maiyetleri erkanı
nı kabul buyurdular. 

Samsunda cumhuriyet 
bayramı 

Samsun, 29 (A.A.) - BüyUk bay
ram geçen yıllardan UstUn götteriler
le kutlandı. Gcçid resminden aonra 
cumhuriyetin kurucusu ve büyilk ko
ruyucusu Atatürk heykeli etrafına 
toplanan halk cumhuriyete, Atatürke 
bağlılığını, saygılarını gösteren teza
hürlerde bulundu. 

Sinopta kurlan pirim; unu 
fabrikası 

Sinop, 29 (Hususi) - BUyük bayra. 
mımzı kutladıktan sonra belediyenin 
yeni yaptırdığı itfaiye gara(ının, spoı 
kulübünün ve hususi teıebbüslerle 
meydana getirilen pirinç unu fabrika
larının a!iılıı törenleri yapıldı . 

Bir Bafra köyiinde Atatürk 
anıtı 

Bafra, 29 (A.A.) - Darboğaz na
hiyesi köylerinden Tosköy'de cumhu· 
riyet bayramı münasebetiyle Atatürk 
anıtının küşad resmi yapıldı. 

I hracaw mahsus beton iskele 
Mersin, 29 (Hususi) - Cumhuriyet 

bayramı kutlama programı arasında 
bulunan belediyenin yaptırdığı ihraca
ta mahsus beton iskelenin a!iıbş töre
ni çok parlak oldu. Bu gece halkevin
de bir balo verilecektir. 

Trabzonda yeni yollar açıldı 
Trabzon, 29 (A.A.) - Cumhuriyet 

bayramı münasebetiyle şehri canlı ve 
hareketli bir manzara göstermektedir. 
Halk bayramım coşkunca kutluyor. 

Bugün öğleden sonra yeni yolların 
küşad resmi yapılmıştır. 

inece nalıiyesinde park ve 
heykl!l 

Edirne, 29 (Hususi) 14 ilncü yıldö
nilmü viliyet i!iinde hararetle kutlan
maktadır . 

Bu münasebetle muhtelif yerlerde 

töreni heyecanla kutlandıktan sonra pencereden tagıyordu. Sergi ve Halk-
KarabUkteki spor kulilbUnUn açılma bayramın neşesi içinde elektriğe de ge!itiği caddelere de heyecanını aşıla- evinde, Orduevinde verilen balolar 
t.öreni yapıldı. Törende kulüp ve kaza kavuşmu9 bulunuyor. Halk nur içinde yıp, rnilli marşlar, yaşa nidalarına ka- büyük bir nege ve sevinç içinde geç 
erk!nı, fabrika menaubları ve binlerce bayram yapıyor. rışıyordu. Alay coştuk51a geçtiği yer- vakte kadar devam etmiştir. 
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Bayram gOnUnde 

Ankara ıoförleri 
Dün, Ankara'· 

nın en canlı, en 
kalabalık ve en 
hareketli günle
rinden birisi idi: 
29 ilkte~rin. Öğle 
vakti bütü

0

n kala
balığın sokaklar· 
dan ipodroma doğ

ru süzüldüğünü, evlerin ve sokakla
rın sessizleştiğini görüyordunuz. 
Bütün türk şehir/erile birlikte bay
ram yapan Ankarada, tabii, her va
tandaş gibi taksi şoförünün de bay
ram yapıp sevinmesinden tabii ne 
olabUı'rl Fakat dünkü bayram gü
nünde Ankaranrn Taksi şoförleri, 

gene nizam dinlemezlik gösterdiler. 
Vatandaşlarrnrn sevincinden, umu
mi vasıtalarıa her tarafta işleme

diğinden faydalanmağa kalkıştılar: 

Bir arlcadaşımız, bir yolculuk i· 
fİn otuz lira istiyen bir !Joförden 
bahsediyordu. Hakikat şu ki dün 
Ankarada üç türlü taksi işledi. Ye
nirehirden binip Ankarapalasa geli
yordunuz: taksimetre SS kuruş ya
zıyordu. Halbuki şoför, sizden bir· 
buçuk liradan aşağı para kabul et
miyordu. 

Yahud aşağı indiğiniz zaman 
taksimetre üzerinde büyük bir ra
kam görüyordunuz: o zaman şoför 
ayak diriyordu: 

- Efendim, ben birisini bekli-
yordum; si7:i vasıtasız görünce al
mamazlık etmedim. Şimdi bu eski 

hesabı da ödiyeceksiniz. 
Taksimetreyi hiç kapamadığı hal

de kısa bir yolculuk için sizden 200 
lira istiyen şoförler de görülmüş
tür. 

Taksimetre denilen lilet, belediye 
ve hüktimet adrna bir otomobil şo· 
förünü bir nizama uymağa ve on
dan dışarıya çrkmamağa davet e 
der; müşteri de bunu kontrol im
k§nrnı veren bir ô.lettir. Bayram 
diye kanun ve nizam elden bırakılır 
mı? Bayram günlerinde insanlar ta
til yapar; fakat kanunlar v~izam
Jar değili • T.I. 

- Greta GarbO bir orkestra ıefi 
ile evleniyormuı 1 

elmaslar ,otomobiller ve bir kötk aa· 
hi'ti olmak iıtiyonun. Orada her ak
ıam §aJDpanya İçeceğim ... > 

Marie Velgo muradma ermit, 
zengin olmuştur. Fakat otuz üçüncü 
i§ıkile beraber yafayabilmek için 
zengin kocasını ıon aşıkı ile birle§e
rek öldürmekle zan altına alınmıı
tır. 

Mahkemenin kararını biliyoruz. 

- Greta Garbo'nun kocası ola- Diplonwtlarm münaka§ası : 
cak adamın adı Stokovıki im it 1 

Sinema artistleri ile alP.kalı o- Lloyd George ile Musaolini gaze. 
lanların bugünlerde üzerinde dur· te ıayfalarmda çarpıfmağa batladı· 
du1'1arı mevzu meıhur ıanatkarın lar. Birincisi faıizmin sulbü bozmak 
evlenip evlenmiyeceğidir. istediğini iddia ediyor, ikincisi ken-

Biliyor muıunuz ki bir istatistiğe • dine kötü niyetler isnad olunduan~a 
göre aon nııanlısı Greta'nm yirmi ye- , 0 

-

dinci ni~nlıııdır? kızarak muhatabını gülünç etmek 
istiyor. 

Te!Jbilı hastalığı ~ Eski İngiliz baıbakanı ,son yazı· 

Fransız parlamentosu reisi Ba,y sında Musaolini'ye bir kutu bal he-

Yeni bir lArulrü : 

Herriot eski bir edebiyatçıdır, teş.bih diye edeceğini bildiriyor. Lloyd Ge
ve iıtiareye bayılır. Geçenlerde dıı orge'a göre: «hiddetli bir adam eyi 

• politikadan bahsederken ıunlan münakaıa edemez. Bir kutu bal acı 
Robert Koernig adında haınbura· sözleri tatlılaıtırır.> 

aöylenıiıtir: cDıı politika denizinde 
lu bir genç, bet kadın öldürmüt ol- Bizde buna ciıi tatlı.ya bağla-
d w "t" f . "t" f yüzebilmek için inaanm batı daima mak> mı derlerdi? ugunu ı ıra etmış ve ı ıra mm .. . 

d i 1 ~ t .L't ed"I • t" K • su u:ıerınde bulunmalıdır.> Uf k b' o ru uau e1N.Jı ı mıt ır, oernı- a ır ytq fcırkı : 
g'i muayene eden akıl hekimleri zih- ' Tetbih, yapanda bir haıtahk ha· ---------
ninde hiç bir bozukluk bulmamıt· tini alırsa elbette zevksiz olur. Fakat Amerikada bir darülacezede ya
lardır. Herriot'nun cdıt politika denizi> ıamakta olan 121 yatında bir ihti-

yar, geri kalan günlerini neıeli ge
tetbihi yerinde değil mi? 

Aklı baımda olan inaanm batka çirmek üzere evlenmeie karar ver-
bir insanı öldürmesi kabil midir? Marie J' elgo : miıtir. Yalnız bu evlenme namzedi

Halbuki Koernig bu cinnet eserini 

beı defa tekrarlamııtır. O halde? 

Yirmi yedinci nişanlı : 

-Greta Garbo artık evlenecek
miı I 

Çekoslovakya'da Brno mahke· 
mesi Marie Velgo'yu on iki sene hap· 
ae mahkum etmiıtir. Bu kadın yirmi 
bet ya§ında bir esmer gÜzelidir. On 
sekiz yaşında iken hatıra defterine 
tunları kaydetmiıti: «Zengin olmak, 

nin §artı evleneceği kadınm kendi-
sinden 100 yaf küçük olmasıdır. Bu 
genç-ihtiyarın gazetelerle yaptığı 
ilana dört kadın cevap vermiıtir. Fa
kat bunlardan en genci 26 yafmda
dır ve müstakbel güvey26 yaşındaki 
kadını da ya.§h bulmaktadır • 

Bu bayram gününün en büyük 
hususiyetini teşkil eden geçid resmi· 
ni yakından seyretmeğe koşan anka· 
rahlarm ipodroma doğru bir sel gibi 
akışı çok erken saatlerde ba~.ladı ve 
akşama kadar devam etti. Belediye· 
mizin davetlisi olan halkımızın ve• 
kar ve sükunetle tribünlerdeki yer
lerini almaları ve zabıta kuvvetleri· 
mizin intizamı temin hususuntia gös
terdikleri liyakat çok takdire değer 
bir manzara arzediyordu. 

A tatiirk geçid resminde 
Reisicumhur Atatürk, saat 14 bu· 

çukta, yanlarında Genel kurmay baş· 
kanı Mareşal Fevzi Çakmak olduğu 
halde geçid töreninin başlryacağı hi· 
podrom sahasını teşrif ve ~t 15 de 
geçişin başlamasını emir b!"yurmuş· 
!ardır. 

Reisicumhur Atatürk tribünlerin· 
de yanlarında Romanya Başvekili Ek
selans Tataresku, Başvekil CeJal Ba· 
yar, İran Hariciye veziri EkseJans 
Samii, Genel kurmay oaşkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak, bütün vekiller, yunan, 
rumen ve yugoslav genel kurmay baş
kanları ve sair zevat oldugu halde ge-
51it resmini baştan sonuna kadar ayak· 
ta takib buyurmuşlardır. 'Geçit resmi 
avcı ve bombordıman tayyarelerimizin 
geçidi ile başlamıştır. Filoya liva ku· 
mandam olarak Atatürk kızı Sabiha 
Gökçen kumanda ediyordu. Fevkalade 
alkışlanan hava kuvvetlerimizin bu 
geçişini 33 lisenin gönderdiği 1600 iz· 
cinin yürüyüşleri takib etti. Bu esna
da Türkkuşu planörleri havada akro
batik hareketler yapıyor ve Türkku· 
şunun kız ve erkek talebeleri de para• 
şütle atlıyorlardı. 

İzciler, ve Ankaranm muhtelif 
(Sonu 6. rncı sayfada) 
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Dançig ve Almanya 

v ertaillea •ulhunun harb sonra
., l d aı devrine bırakbğı karıtık mİ· 
aı ar an biri olan D . . 

ha aerbe t . anç.ıg meıelesı, 
ki 1 '. tehrın Almanyaya iltiha
~ taı~ı~e edilmek Üzeredir. Filha-

bu iltihak h - b .. km 
de artık fl enuz u en değilıe 
bilir D ı. en. tahakkuk etımit sayıla

.. . ançıg ıle Almanya araamdald 
munaıebetlerin &' • di w. . . . 
vuıturYa ·ı eçtr gı ıatihale, A-

ı e Almanya araımdaki .. 
naaebetlerin . • . . mu
Örnek olabil geç~ı:e~e~ı 11tıhaleye bir 

ecegı ıçın bu tehrın' ~ı 
manya 'ltib 11 • 
sele • Y~ 1

• akına kadar varan badi-
dır. rın ıilıileıini hatırlamak faydalı-

Malıllndur k' D . 
J\Iman .~ .. ançıg harbten evel 
ııı.illes'~anın buyuk bir limanı idi. Ver
l. . e Ahnanyadan ayrıldı. Fakat 
ehiıtana ilhak edilıned' B 

tar bir h .. kü ı. urada muh_ 
lau ~ nıet kuruldu. Dıı politi-

M .lnunl l ıdareai Lebiıtana bırakıldı. 
ı et er ce . t' d b' 

11... • 
1 

mıye 1 e ır komiser va-
o..asıy e Dan .. : 

l . .L - rg ana yaaaımın tatbi-
.ııune nezaret e'---'- if . . .. . ald ""n:ı:ıo vaz eıını uzerıne 

ı. Versaillea ıulhunu takib ed 
neler · en ıe
ti d w~e~ıp de Avrupa politika vaziye-

. egıştikçe, milletler cemiyetinin Ü 
2:erıne aldığı bu v .. •ife d • tiba) 1 -

'di . ....... e11 eer 
geçır • MıUetler cemi ti ·ık lar D . . ye ı zaman_ 
Ahnanançıg'ı Lehiıtana kartı korudu. 
Alın ya kuvvetleşince ıerbeıt tehri 

S 
anybaya kartı korwnak icab etti 

onra ir zü D . 
na . mre ançig tebaasımn 8 • 

.. Yasa ıle tanınan haklannı diğer bir 
~ını:eye karşı müdafaa etmek mecbu
~yetı h~sıl oldu. Bu gün artık millet-
er .cemıyeti elini kolunu çekmiştir. 
Hıtler Alman d ik .d ya a h ara geçtiği za-

s:ıan, Oançig'in iç politika vaziyeti qa. 
gı yukarı Alnıanyanın V'"•. ti. b · d ._ıye ne en-
zıyor u. Serbeıt şehirde ·ır k 
katolik ını ı, mer ez 

ili
• , ıosyal demokrat, komüniıt 

ı:n ı aoıyalist olmak .. b. , 
·ı uzere ır takını 

partı er vardı. Hitle Al 
kadd r manyanın rnu-

erahnı eline ald kt 
t·ı · 1 an ıonra bu 

par ı erın tasfiyesi için nasıl b' . 
set tal<ib etmiş ise O • d :~ sıya_ 

. • ançıg elLI milli 
soısyalıst partisi de ayni yoldan .. .. 
d" F'lh · yuru-~· .. ı akıka Dançig Nazi'leri daha 
b':'.yu~ zorl~ldarla karp\aınuşlardı. 
Çunkü Dançıgde Nazi olmıyan ıiyasi 
tet~kkii11erin tasfiyesi, Almanyada ol-
dugu gibi, yalnız dahil. b. 1 d 
- il b ı ır mese e e-
g ' u hakları koru--'- azil • · .. • •.uaa v esını u-
z~rıne alan milletler cemi f D 
çıg şehrinin harici müna ye.,:tlve • ~· 
dare if . . se ennı ı-

~ez eınu Üzerine alan Lehiıtanı 
da alakadar eden rneıelel .d. B' 
e 1 h D er ı ı. ına-
na e! . ançig Nazi'leri bir tarafdan 
kendılerıne düırna.n 1 • • 

•w O llD ııyaıı Parti• 
ler, dıger tarafdan tnill ti . . .. e er cenuyeü .. 
çuncü bir taraf dan da Leh. 1 U-

kartıya geldiler. Bu Ü illan a ~ı 
delelerinde büyük ç taraflı muca-
vetli Yardımına Alınanyarun kuv-
hesizdir. Alman ~har ol~ukları şüp
daki ıniıak D y • e Le~ıstan aratın
tabii kol l ançıg Nazı'lerinin işini 

ay a§brdı. Lehist cak ik. 
ınesele ile ala·k d d an an ı a ar ır: 

l - D . d ançıg en muah d il 
edilen haki . e e e temin 

2 _ O ar~. tnasunıyeti. 
hukuku. ançıg deki leh aka11iyetinin 

Diğer hususlard D · 
nı 'ehir j 1e · a ançıg alnıanlan_ 
MiUetler !e.:::~i s~rbeııt b~ralmnttır. 
vaziyeti ka d e Lehıstanın bu 
. rşısın a aerbeıt şeh. .. 

l'ındeki nıesuliyetlerini h ffl ı~ uze
yolunu tutm tu R . a ı ettınnek 

uş r. akib fi . 
karşı ka Par ı er ıle 
Al rşıya kalan Nazi'ler Hitl . 
• manyada yaptığı gibi b' b~nn 

ııyaıi partit . . , ırer ırer 

Ö 
erı tasfıye etıni l d. 

nce kom" . 1 ter ır. 
unıst er ve ııos l d 

tatlar, aonra .11• . Ya enıok-
mı ı Partı ve . d. 

IDerkez katolik . . tım ı de 
ti. n. •. partm tasfiye edil . 

r. ougun Nazi . . nuı
liitJe.. . . Partısı, Alınanyadaki 

• Partısı ib' D . . 
den tek parti. g 1

' • a?çıg'ı idare e-
Bu Parti leşk·1· vazıyetınde kalnuıtır. 
merkez te"kil~tatı da filen BerJindeki 

·~ a •na b ~l l 
Dançig Alnıanyaya ~lgt.hı o duğundan 
Yo ş· d' ı ı ak etıru l r. un ı Dançig hükü . . ş o u-
cağı ilk . b metanın yapa. 

ış ser eat ıeh· 
deği§tİnncktir B . ~ anayasasını 
.. 1.. · unun ıçın ay d • 
ıu us ekseriyet t . an a iki 

emın etmek İcab di 
Yor. iki sen 1 e . 
ek . e eve yapılan seçimde b 
ri senyet temin edilememi§tİ Partil u 

n tasfiyesinden sonra. b . .. e. 
b k . ugun artık u e •erıyet nı.. . 
şehrinin . . u~nımendır. Dançig 
·ı· vazıyetı gosteriyor ki ilhak 
ı an etmek 'b' b' ı 
kalrnak gı ~ ır seremoniye mahal 

sızın, bır memleketi başka bir 
nıemleketin h d dl 
nıümkünd" Nu ~ an içine ahnak 
le Avust ur. azı partisi Almanya i-

. urya araıındaki .. 
r-ı de ay · . 'h munasebetle· 

. nı ıstı aleden . . 
netıceye göt" . . geçırer-ek aynı 

unnek ıslıyor. 

A. Ş. ESMER -----
Sovyet - Mançı: 
sınırında hadise 

Tokyo, 29 (AA 
ııı bildirie•or· K · .) - Donıei ajan
rar • h . ore ordusu umuıni ka-

ga ının neşretfğ' b' . 
re kırk k d 

1 1 ır teblığe gö-
a ar ııovyet a k • 

atarak Turn 1 erı aınn'ı 
en nehri u 1 w 

mançukolu de . l zun ugunda 
ı vnye ere t 
ardır. Devriyel .. a et açın11• 
püskürtnıeğe rn:af7ukatevlileri geri 

a 0lınutlardD'. 

ULUS 

Radikal partisinin kongresinde Belçika kabinesini 

B. de Man kuracak 
B. Delbos Fransız dış 
politikasını izah etti 

Brüksel, 29 (A.A.) - Kabiyeni kur
mağa memur edilen B. de Man gazete
cileri kabul ederek istişarelerini sürat
le bitirmiye karar vermiş olduğunu 
sölemiş ve bu istişarelerin yalnız şim-

Lil, 29 (A.A.) - B. Delbos Radikal kongresinde dış politika diki ekseriyeti vücuda getiren üç uar-
hakkmda etraflı izahat vermİftİr· B. Delbos diyor ki: ti ile yani sosyalistler, katolikler ve 
"- Bu politika tamamen franıız demokra•isinin idealinden liberallerle yapılacağşnr tasrih etmiş-

mülhemdir. tir. 

F k Diğer tarafdan, hükümet krizi hak-
ransa için hakiki barı§ her ese açık olan barntır. Buna bina-

·s kındaki hattı hareketini tesbit için 
en, Fransa hiç bir muharebe seferine sürüklenmiyecektir. Diğer toplanmış olan katolik partisinde de 
?'uk~renetler aramak Milletler Cemiyetine ihanet değil, onun B. De Man'ın şahsı hakkında tahsi-
ıdealıne hizmet etmek olur l sen hiç bir itiraz ileri sürülmemiştir. 

Milletler Cemiyeti yanında ve ı--------------------------
onunla tamamen mutabık ola
rak, doğrudan doğruya alaka
dar memleketler arasında sarih 
mevzulara tahsis edilen müsbet 
anlatmalar içrn de yer vardır. 

B. Delbos bu hususta Montrö ve 
N yon konferansları misalini vermiş 
ve müteakiben de yapılmış olan teah
hüdlere mukaddes mahiyetinin ihyası 
lüzumunda ısrar ederek: 

" - Bazı memleketlerle bağlı o
lan Fransa en kati halisane hattı ha
reketi nümune olacaktır.'' demiştir. 

Keza, barış milletlerin istikUiline 
karşılıklı riayet esasına da dayan
makt~dır ~e Fransanın ispanyol me
selesındekı h,attı hareketinin bir se
bebi de budur. 

Karışmazlık politikası 
B. Delbos karışmazlık politikası

nı müdafaa etmiş ve sözlerine şu su
retle devam etmiştir : 

. "- Dev~etlerin dahili hayatına 
müdahale bır harb yoludur ki ispan-

1 mh . . , 
Y.o . cu urıyetıne karşı olan sempa-
t~~z ne olursa olsun, bu yola girme
yı ~s:emedik. Eğer nıüdahale tehli-
kestnı kabul etseydı·k .. .. Ü d onum ze er-
hal neler çıkacağını biliyorum. Fakat 
gene bu takdirde cuınhuriyetçi İs _ 
panyanın ve hatta bizzat b' . b 1 _ b'I w• • ızım u a 

~. ecegımız müessir yardımlarda gö
ruyorum." 

B. Delbos, müdahalelerin Fransa 
sınırlarından birinin emniyeti ve 
Fransanın lİnıal Afrikasıy1a olan mü
nakal~tı meselesini ortaya koyduğu
nu ve Fransanın müsalemetperver 
temayüllerine rağmen aon müzakere-
1_.e.ri~ ~bedi olarak devam edemiyece
gını şıddetle kaydettikten eonra de
miştir ki: 

" - Londra komitesinden istenilen 
gönüllü geri alınması meııeleainde 
Fransa hiç bir kimsenin İspanyada ve 
İspanyaya merbut yerlerde tehdid e
dici mevziler ele geçirmeyi dü,ün
mediğinin sabit olmasını beklemek
tedir." 

B. Delbos fransız dostluklarının 
ve bilhassa fransız - sovyet dostluk 
paktının küçük antantla olan dostlu
ğunun ve Amerikaya karşı olan sem
patisinin hayatiyetini hatırlatmış ve 
Fransa ile Almanyadan bahsederken: 
"- Bu iki memleket biribirlerir.i 

anlamaya muvaffak oliınazlarsa, en 
facialı hatayı işlemiş olacaklardır" 
demiştir. 

J Küçük dış haberler 1 
X Moıkova - Karadeniz filosunun 

talimleri bitmiştir. Denizciler, kuman. 
danlar ve siyasi işçiler mü.kenunel bir 

askeri teknik ve bilgiye sahih olduk
larını göstermişlerdir. 

X Dönen (Fransa) - Bir maden 
kuyu.aunda vukubulan patlama neti
cesinde üç işçi ölmüş, dördü ağır be
şi hafif olmak üzere dokuz işçi ;ara
lanmı§tır. 

X Şam - Şam civarında hüküm 
süren fırtına yüzünden 150 ev harab 
olınu, ve 3.000 kişi yersiz, yurdsuz 
kalmıştır. 

Sanghay'da harp yavaşladı 
İki taraf mevzilerini kuvvetlendiriyor 
Şangbay, 29 (A.A.) - Şapei'in zaptından üç gün sonra seher 

vakti Şanghay cephesinde biç bir değişiklik kaydedilmemiştir. 
Her iki taraf da gece Suçeu nehri uzunluğundaki mevzilerini 
tahkim etmi,lerdir. . 

Japonlar nehri geçmeğe iki kere teşebbüs etmişler ise de Çin 
mitralyözlerinin ateti kaqısında muvaffak olamamışlardır. 
Çiın gazeteleri japonların Li- .---------------

yu adasına asker çıkardıklarını •• , , , , , •••• • • • • • • • •••• , ••••••••••••••••• 
ve Amoy'u tehdid etmekte ol- ~ = 
duklarını bildirmektedir. 

Askeri makamlar burada ha
raretle mukavemete hazırlan-· 
maktadırlar. 

Japon tayyarelerinin 
bombardımanı 

Japon tayyareleri Amoy'un üzeri
ne 48 bomba atmışlardır. 

Amoy, Nankin ile Şangha yarasın
da mühim bir şehirdir. Bombardıman 
neticesinde sivil halktan 40 kişi öl
müştür. 

Japon deniz tayyareleri aynca 
Çin kıt'alarının toplandıkları yerlerle 
mühimmat depolarını bombardıman 
etmişlerdir. 

Muharebe yeniden başlıyor 

Şanghay, 29 (A.A.) - Royter: sa
at 18,45 de başlayan yeni muharebe 
esnasında şehrin batı tarafındaki mü
dafaa bölgesi üzerine düşen bombalar 
iki askerin ölmesine ve iki askerin de 
yaralanmasına sebeb olmuştur. 

Brüksel konferansı 
Brukselden bildiriloyor: Eyi ha

ber alan Roma mahfilleri, İtalyanın 

Bruksel konferansında bizzat Kont 

Cianno tarafından temsil olunacalını 

bildirmektedir. Rayhş hükümeti ise 

konferansa iııtidk etmemeğe karar 

vermiştir. 

Şimalde japon harekatı 

Tientsin, 29 (A.A.') - Japon u
mumi karargahından bildirildiğine 

göre Şengta cebhesinde bulunan japon 
kıtaları Pingtinfşen'in 92 kilometre 
şarkında kain Plusi§en' 1şgal etmiş
ler ve bu dağlık erazide yapılmış olan 
istihkamlara hücum etmeğe başlamış· 
lardır. 

Japon kuvvetleri 15 kilometrelıik biır 
cebhede şiddetli bir muharebeye gi· 
rişmişlerdir. Bu kuvvetler süngü ve e 
bombalariyle çarpışınaktadırlar. 

X Va§İngton - Burada bulurunak
ta olan İsveç dış bakanı B. Koht B. 
Hull ile umumt ekonomik vaziyet hak
kında konuştuktan sonra Nevyorka 
gitmiştir. 

X Riga - Maliye bakanlığı müdür
lerinden B. Vohmarz, ticari muahede· 
ler yapmak üzere Balkan memleket· 
]erine ve bu arada Türkiyeye gele
cektir. 

Fransız Fasında 
sükun var 

Fas, 29 (A.A.) - Milll şef- • 
!erin hazrrlamak istedikleri 
hareket yüzünden kanşmış o
lan vaziyet, hüküm süren ga
leyana rağmen, sakinleşmiştir. 
Yeniden bazı tevkifler yapıl
mıştır. Sokaklarda askerler do
laşmaktadır. Eşraf ve cemiyet
ler delegeleri o havalinin ami
rine sadık kalacaklarını bildir
mişler ve mağazalar yeniden 
açılmıştır. 

Marakeş' den bildirildiğine 
göre, bu civarda da sükun var
dır. Geçenlerde yakalanan iki 
tahrikçi hapse mahkum edil
miştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kanımazlık 
Tali komitesi 
Dün toplandı 

Alman delegesinin 
itirazları 

Londra, 29 (A.A.) - Karışmazlık 
tali komitesi bugün öğleden sonra 
Lord Plimut'un ba§.kanlığmda toplan
mıştır. Sovyetler birliği delegesi B. 
Maiski tarafından, muhariblik hakla
rının gönüllülerin mühim bir kısmı
nın geri alınmasından sonra gözden 
geçirilmesi şeklinde ileri sürülen 
formüle, alman delege.si fon Ribben
trop tarafından itiraz olunmuştur. 

Fon Ribbentırop alman hükümeti için, 
ınuhariblik haklarının verilmesinin ve 
kontrolun yeniden kurulmasının, gö
nüllüler geri çekilmeden önce alxnma
sı gereken esaslı şartlar olduğunu bil
dirmiştir. 

Mumaileyh, Sovyetlerin İspanya i

şinde takındıklar\ tavrın bir iki nok

tasına daha itkaz ederek, müttefikan 
tasvib edilemiyen bir karar suretine 

dayanan herhangi bir icraatı kabul e

demiyeceğini bildirmiştir. B. Fon 

Ribbentrop komite reisinin yeni ve 
kati bir plan hazırlamasını ve Sovyet
ler birliğinin bu plana iltihakına çalx
şxlmasmı teklif etmiştir. 
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Dost memleket basını 

Bayramımız için 
Güzel yazılar yazdılar 

Atina, 29 (A.A.) - Resmi şahsiyet
lerle gazeteciler ve büyük bir kalaba
lık bugün Türkiye elçiliğine giderek 
29 teşrini evel münasebetile tebrikle
rini ve hararetli temennilerini bildir-
miş1erdir. 

Atina ajansı lıildiriyQr; bütün ga
zeteler 29 teşrini evelin yalnız türk 
milleti için değil, aynı zamanda elen 
milleti için de tarihi bir yıldönümü 
olduğunu, zira, Türkiye ile Yunanis
tan arasındaki yürekten ve sıkı dost
luğun ve ittifakın bu tarihin bir neti
cesi olduğunu kaydeden makaleler 
neşıretmektedirler. 

Diğer taraftan, gazeteler başvekil 
B. Metaksasla birlikte Ankaraya git
miş olan hususi muhabirlerinin yeni 
Türkiyenin güzel merkezindeki terak
kiyi ve türk milletinin büyük şefi A
tatürkün idaresindeki büyük mesaisi
ni ehemiyetle kaydeden uzun makale
ler neşre devam ediyorlar. 

Etnos diyor ki: 
''Elen milleti, bu münasebetle, kar

deş millete ve Başbakan Metaksasın 
son ziyareti esnasında büyük terak
kilerini anlattığı yeni Türkiyeye ha
raretli ve samimi selamlarını bildi-
rir.,, 

ve kiyasetinin neler yapabilec.e(kıe 
parlak bir misal teşkil ettiğini kaydw 
mektedirler. 

Üniversal gazetesi dost ve mütte
fik türk cumhuriyetine tahsis ettiği 
baş makalesinde ezcümle diyıor ki: 

''Türk milletinin medeni kabiliy.et 
ve meziyetleri, mesaisini milletinin 
menfaati uğruna vakfe azmetmiş olan 
bir şef tarafından uyandırılmıştır. An· 
karaya Romanya hükümet ve orduau 
adına B. Tataresku ve general Şişiti
unin götürdükleri tazimata, türle 
milletinin refah ve saadeti için olan 
temennilerimizi de katarız. 

Diınineatza gazetesi de başmakale• 
sinde ezcümle şu satırları yazıyor: 

''Romanya, kendisini Ankara ~ 

liklerinde temsil için başvekiliyı. 
kurmay reisini gönderdi. Balkan an
tantının azaları olan iki memleket coo 
nub doğusu Avrupasında barış siy~ 
ti istikametinde tam bir anla~ ılo 
hareket etmektedirler. Tlirk milleti 
tarafından mümessillerimize yapılan 
şevk ve hararetli kabul romanyalı 
kalplerde büyük bir akis uyandrnnıf• 
txr. 

Mlletler cemiyetine bağlı olan JDOoo 

dem Türkiye, Kemal Atatürkün ida
resinde, Romanyanm dostluğunu t~
dir etmeyi bildiği bir kuvvet te~ 
etmektedir. 

Vradini diyor ki: "Türk milli bay
ramı, Yunanistanda da, Türkiyedeki 
aynı heyecanla kutlanacaktır.,, 

llükreş elçiliğinde 
Romen gazetelcrinirr 

Bükreş, 29 (A.A.) - Anadolu ajan. 
yazdıkları sının hususi muhabiri bildiriyor: 

BUkreş, 29 (A.A.) - Rador ajansı "Bükreş elçiliği maslahatgilz~ı ve 
bildiriyor; gazeteler ilk sayfalarrnı Bayan Bülent Uşakhgil .c~mhur~!etin 
Türkiyede cumhuriyet ilanının yıldö- y,ıldönümünü kutlamak ıç.ın b~gun eı. 
nümüne tahsis ve umumi harbı tenkid çilikte bir çay vermişlerdır. Bukrettıe
eden büyük değişiklikler devresinde ki bütün türk vatandaşlarını.~ .. haz~ 

· .. · · · d b 1 d ki bu toplantı buyuk bu: yenı Turkıyenın, bır adamın yur U· u un u arı . . 
nun hizmetine tahsis ettiği azim, irade l neşe içinde geçmıştır. 

Doktor Arasın Ekselans 
Tataresku şerefine ziyafeti 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü'Araıı dü? ak~am ~~~ 
Başvekili B. T ataresku şerefine bir akşam zıy~f etı vemuştır. Zi
yafette romanyalı misafirlerden baş~a Başv~~ıl B. ~elal Bayar, 
bütün vekiller, Balkan antantı elçilerı ve hancıye erkanı hazır ba· 
lunmuştur· 
Ziyafet 11 e kadar devam et· 

mit ve bundan sonra ziyafette 
hazır bulunanlar Sergievindeki 
baloya gitmitlerdir. 

B. Tawresku'nun seyahati ve 
Bükre§ basını 

Bükreş, 29 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Gazeteler, başbakan B. Ta
tareskunun Ankarayı ziyaretinden ha
raretle bahsetmekte ve iki memleket 
arasındaki dostluğun bu yeni tezahü
rünün büyük ehemiyetini tebarüz et
tirmektedir. 

!Gazeteler bütün sayfalarını kaplı· 
yan manşetlerle Rador ajansının ve 
,Anadolu ajansının verdiği uzun tel
grafları neşretmekte ve B. Tatares· 
kuya tstanbulda yapılan kabul töre
nini Başbakanın bütün harekatını ve 
Ankaraya muvasalatında samimi su
rette karştlanmasını tafsilatiyle bildir· 
mektedir. 

Gazeteler, B. Tatareskunun İstan

bul gazetecilerine verdiği beyanatı 

kaydetmekte ve bu beyanatın "Size 

emin ve sarsılmaz bir dostluk getiri· 
yorum,, cümlesini belirtmektdir. 

Me.md ıesadiifler 
Romanya kamoyu, bu ziyartin 

türk milli bayramına tesadüf etmesi 

keyfiyetine de büyük bir ehemiyet at· 

fetmekte ve aynı azmanda Romanya 

Genel kurmay ba~kanr general Sikiti

u'nun, Romanya askeri heyeti başında 
Ankarada bulunmasını da kaydeyle

mektedir. 
Timpul gazetesi, türk milleti ve 

hükümeti tarafından B. Tataresku'ya 

yapxlan iyi kabulün hararetli vasfını 
tebarüz ettirdikten sonra makalesini, 

B. Tatareskunun bir sözünü tekrar e

derek bitirmektedir: 
''İyi bir dava için çalış~cağımız 

hakkında size teminat veririm.,, 

Dimineata, türk gazetelerinin Ro

manya ve Tataresku hakkında yaz

dıkları makaleleri verdikten sonra, 

makalesini iki memleket arasındaki iş 
birliğinin ehemiyetini belirtmek su

retile bitirmektedir. 
Lupta gazetesi, Ankarada yapılan 

hararetli ve samimi kabulden bahse

derken, Başbakan B. Tatareskunun 

halk tarafından büyük bir heyecanla 

alkışlanmış olduğunu, gerek manşe

tinde gerek mak.ıı.lesinde, bilhassa te

barüz ettirmektedir. 

Antakyada 
bayram 

Antakya, 29 (A.A.) - Anadolu •· 
jansınrn hususi muhabirinden: Bay
ram görülmemiş tezahüratla vekar VO 

sükun içinde kutlandı. Halk, köylü ve 
mekteblilerden milrekkeb tahminen 
kırk bin kişilik bir kalabalık başkon• 
solosluk önünde sevinçli tezahürat 
yaptı. Tebriklerde bulwıdu. Halka 
gazoz ikram edildi. Halk bal konao
losu müteaddid defalar balkona Çl

kaırdı. Onun şahsında Türkiye cumhu• 
riyetini selamladı. Mandater hüküınot 
erkanı, belediye reisi ve azaları ve A· 
]evi, arab, rum arkadaşlarımız başkan• 
solosluğa gelerek tebriklerde bul~ 
du ve merasime iştir!k etti. Şehir W... 
la coşkun bayram sevinci içinde çal
kanıyor. 

Juvantin 

saç boyaları 
Daima Sabit 
Daima Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu• 

varlarında hazırlanan Juvantin saç bo· 

yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tama.men ari olup saçlara tabii renkle

rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 

kumral ve siyah olarak iki tabit renk 

üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 

ROMATİZMANIN KATİ 
DEVASIDIR. 
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Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Ben gird.ğim zaman, yani 1877 de 
osmanh ordusu ne ha de idi? 

Bu hikayeyi nnlatırken bir çok dolayı, kağıd üzerinde kalmış te,ki
cümlelere mahud ,,ben,. kelimesiyle lat sayılabilirdi; 1908 inkılabından Ön· 
başlamak mecburiyeti tevnzuuma a- ce osmanlı imparatorlucunda mevcud 
ğır geliyor ama, ne yapayım, bu iş- birçok teşkilat gibi, yeni şartlar allın
te Göte•nin §U sözleriyle avunuyo. da böyle müstakil idarelerden ez:er 
rum : kalmamıştır. 

- Alçaklar mütevazıdırlar. Eğer Türk piyadesinin kıyafeti de şöy. 
hayatını yazanlara inanlnak lazım ge- le idi: Mavi bir caket, altında çizm 
lirse büyük alman şairi hayatının so- bulunan bir mavi pantolon, yağ 
nuna kadar bu sözü kendisine düs. murlu ve soğuk havalarda başa çck"l • 
tur ittihaz etmi§tir. Ben de burada j bilecek kukuletcsiyle gri yahud koy 
kendimi ona uyduruverirsem ne mavi renkte gayet kullanışlı bir ka 
olur ? put, bir de me§hur kırmızı fes. Yakı: 
• Her ne kadar Almnny.nd? ~?ğd~m ve omuz renkleri. apuletleri piyade· 
ı~e de baba ~arafından b.~r .~ngılız rule. terde kırmızı, avcılarda ( tnlia) yeşildi. 
aınden gclıyorum. Buyuk babam Bu talialar, bundan elli sene önce al
Waterloo' da harb etmişti. Annem man ordusunda bulunan Jaeger'lerc 
Huguenot'lardan bir fransızdı. Böy- 1 benzer bir teşkilattı, Bunlar, dahn av. 
lece büyük ana ve babamdan ancak cı,daha nişancı sayılırlar, fakat gör· 
bir tanesinin alman olduğu görülü- dükleri talim piyadelerinkinden 
yor pek az fark ederdi. Yalnız talia ta-

İngiliz tebaasıyım. Kıraliçe Vik- burl~r_ında her biri iki °!e~ka ·~ 
torya'nın ve kıral Edvard'ın emirleri beygırı tarafından taşın~n ıkı h~ıf 
ile 1899 dan 1902 ye kadar, vatanım top bul1;1nuyord~. Bu boylc- oldugu 
için harb etmek Üzere, cenubi Afr:ika· ı halde bırçok talıa taburlarında top. 
da bulundum. yoktu. 

Şimdi bu tafsilatı bir tarafa hıra. Os~~lı o~d.usunda, çizmeler_ müs 
karak esas mevzuumuza gelelim: tcsn~ butun gıyıl~cek şeyler. n:ıukem 

2 şubat 1877 tarihinde on yedi ya ".1el.dı. B_?n bu yuzden kendı çızmele 
ıında idim ve yanımda tavsiye mwk rımı ayagımdan ç:knrmamıştııı:ı. 
tublan, iyi teçhizat bulunduğu hald . Sefere çıkan hır nefere v~rılen teç 
Rusya ile yapılan büyük hnrbtcl türk h~zat, seksc.n. kurşurı ~lan bı:. ~alas~a 
milletine hizmetimi arzetmek üzere bır matra, ıçıne neferın bııtun ıs 
latanbula geldim. 27 mart 1877 de tediklerini koyabileceği bir heybe idi. 
de ben osmnnlı ordusunun piyade kıs- Suvarilerİn üniforması da piyndr
mında bir nizamiye mülazımı sanisi lerinki gibi idi. Yalnız onlar başlarına 
olarak Sirkeciden o znnuınki demir- koyun deresinden yapılmış birer 
yolunun şarki Rumelide en son nok- kalpak giyiyorlardı. Silah, ağır bir kı
tası olan Bcllova'ya doeru hareket et- lıç, mükerrer ateşli Vinçester filinta 
tim. Bu tarih, bütün bu hatıralar için sı, ve bir tabancadan ibaretti. An. 
bir başlangıç tarihi olacaktır. Bu iki cak muhafız alaylarına mensub su. 
tarih arasında ben kışlalarda neferlik, variler mızrak taşıyorlardı. Beygir
Pangaltı'daki mektebte tnleJ>elik edip ler fena, takımları uygunsuzdu. 
son imtihanınu vererek ikinci mülazım Çerkes gönüllüleri, cicili bicili mil
olmuş zamane icabı hemen de va- li kıyafetlerini giymekte idiler. Oku
zifey: geçmiştim. Şimdilik A ~endim yucu.lnnm, bel~i de. b~nl.~nn .. bir takım 
hakkında bu kadar izahı kafi bulu. dergılerde resımlerını gonnuş olacak-
yorum. lardır. Bunlar, kazaklann kullandık. 

1877 de osmanlı orduıu lan neviden hafif ve kınsız kılıç, fi. 
Bu kitabı alakalanarak okuyacak 

olanlar için 1877 de Sırbistanla mu
vaffakiyetli bir harbtan çıkmasından 
bir sene sonra ve Rusya - Romanya 
ile barba baılamazdan önce türk ordu
sunun ne halde bulunduğunu kısaca 
anlatmak lazım gelir kanaatindeyim. 

Burada yapacağım türk ordusu 
tasviri, benim iltihak ettiğim zaman 
gördüklerimdir. Ondan sonra birçok 
ulahlar, inkılablar olmuştur. Onun 
için benim söyliyeceklerimin bugün 
ancak tarihi bir kıymeti kalmıştır: 

Ordunun esaslı üç kısmından yaL 
nız piyadelerle suvariler Harbiye ne
zaretine ve erkanı harbiyeye tabi bu
lunuyordu. Topçuların ayrı bir mercii, 
ayn bir teşkilatı vardı. Yardımcı hiz
metlerden fenni kıtalar, nakliye ve 
mekkare kıtnlan da harbiye nezareti
ne ve erkanı harbiyeye, sıhiye kıtala
n ise hususi bir idare ve teşkilata ta. 
bi bulunuyorlardı. 

Fakat nakliye, menzil ve sıhiye 

teıkilatı sulh zamanında bilfiil mev
cud olmadığı için harbta ihtiyaç du· 
yolunca vücuda getirilmiı, bundan 

linta, mızrak, tabanca ve kama taJır 
lardı. Bunların atları ve bini§leri 
esas suvari askerlerinden daha haL 
lice idi. 

Topçuların ünifonnası piyadenin
kine nisbetle daha süslü idi. Mavi ca
ket, Husar tarzında işlenirdi. Topçu. 
lar serpuş olarak fes de, kalpak da gi· 
yerlerdi. Bunlarda auvari kılıcı ile 
tabanca bulunurdu. Toplar, Krup 
mamulatı ve yeni idi. Beygirler hiç iyi 

değillerdi. Çok defa bir batarya için 

lüzumlu olan atlar tam bulunmazdı. 
Her bataryada altı top vardı. Ayrıca 

her batarya için altı tane cephane ara 
bası bulunması lazım geliyordu ki, çok 
kere, bunlann eksik olduğu görülmü 
tür. 

Nakliyede iki ve dört tekerlekli ha 
fif arabalar kullanılırdı. Bunlar, Bal
knnlann geçilmesi zor yollarında yü. 
rüyebilecek bir tekilde yapılırdı. Ba
zan bunları beygirler, fakat çok kere 
de öküzler çekerdi; katırların bu iti 

gördükleri de olurdu. 
(Sonu var) 

B R G E Z N T N N HI KAYESI 

Seyahatlere ve muharrirliğe dair 

Anadolu bütün bir k t ••• 
M ısın keş

feden ne 
Heredot' dur , ne 
Diodor, ne Mark 
Orel, ne de Stra
bon. Benim!" 

Onu keşfetmek Ç a n k ı r ı

n ı n neden 
derhal b i r 
Ankara ola -
matlığına te
essüf ederse. 
niz, haksız -
lzk etmiş o
lursunuz. O
rada bir kac 
gün kalınız; 

tetkiklerini -
zi derinleşti -
riniz. O za
man ölçünüz 
kendinize gö
re değil Çan-

"D e v e s i z 
kervan" ına [*] 
Roland Dorgel~s 

böyle başlıyor, ve 
şöyle devam edi
yor: "Pek ala bi
liyorum: benden 
evel binlerce kişi, 
ve aralarında en 
büyükleri de bu
lunduğu h a l d e 
yüzlerce muhar
r i r , buralardan 
geçmiştir. Fakat 
bunları hesaba 
katmalı mı On
ların yazılarını u-

Kime nasib oldu? 

nuttum bile; sey
yahların anlattık-

larından bana ne? 
İstediğim, bizzat görmek, kendi göz- , y 
lerimle görmektir. Mad,un ki ayağım :"' 1111111111 azan ! 11

•
11111111

: 

henüz değmemiştir, her memleket be- : : 
nim için bakirdir." : AT Ba _Jar : 

Ben de. Anadolu hakkında, Roland : l Y • ya~ : 
Dorgeles gibi: "İstediğim, bizzat gör- :........................ . .. _, .... : 
mek, kendi gözlerimle görmektir,'' di- onu okuyanların dimağlarında ve 
yorum, ve Anadoluyu kendimce keş- kalplerinde ürer: muharrirliğin ağır 
fedeceğime inanarak yola çıkıyorum. mesuliyeti bundadır. 

* * * Memlekette her şey hızla değişiyor . 

Trenle, vapurla, kayıkla, otomo-
bille, arabayla, yaya, 3000 ki

lometrelik bir mesafe içinde şehirler, 
kasabalar, köyler görüp gezdikten; i
dareci, mühendis, tacir, ziraatçi, mu
allim, kadın, çocuk yüzlerce yurddaş
la görüşüp bir günde bir iklimden bir 
baıka iklime geçtikten; dağlar, dere
ler. ovalar aşıp kulaklarımla işittikle
rimi gözlerimle görerek tetkik ettik
ten sonra, Ankaradan hareketimin o
tuzuncu günü, gene Ankarada, masa
mın üstünü dolduran bir kucak kağı
da ve bir sürü resme bakarak düşü
nüyorum: "Anadolu 1 Bütün bir kıta. 
Onu keşfetmek kime nasib oldu? Yarı 
aralanan kapısından bir müzeye, bir 
fabrikaya, bir daireye bakar gibi bir 
kaç köşesini görebildim; binlerce say
falık bir kitabın yapraklarını çevirir
cesine ıiçindekileri ancak farkedebil
dim. Fakat ne iyi ettim de bu seyaha
ti yaptım.,, 

• * $ 

Romancı, sütun muharriri, başya-
zar, muhabir, fıkracı, gazete mü

dürü, yani kısaca memlekette okuyan 
kim van;a onlarla uzaktan ve yakın
dan alakalı her muharrir yalnız kitab
da veya gazetede okuduklarını, yalnız 
daracık muhitinde gördüklerini, yalnız 
işittiklerini kendine sermaye ederek 
neşriyat yapmak mesuliyetine katla
nabilir mi? Bu takdirde önce bizzat 
kendini ve sonra okurlarını avutmuş 
olmakla kalmaz, büyük hatalara da 
düşebilir. Muharririn yanlış görüşle· 
rinin mahsulleri1 kötü tohumlar eibi. 

-[ *] Devesiz kervan, tanınmııı fransız 
muharririnin Mısır ve Suriyede yaptı
ğı bir seyahati anlatan eseridir. 

Kasabalar, köyler, yollar, görüş, dü
şünüş, yaşayı§, hatta endamlar, çeh
reler ve ahlak... Ulukışladan Sivasa 
on iki günde gidebilmiş olduğumu 
hatırlıyorum; şimdi, Ulukışla - Si
vas arası şimendüferle bir kaç saatlik 
bir yoldur. Yirmi sene evelki hancıyı 
ve bugün tirenin öte kıvrıla süzüldü
ğünü seyreden köylüyü göz önüne ge
tiriniz: Bunlar müşteri hekliyen ve 
yolcunun geçip gittiğine şahid olan i
ki ayrı tiptir. Şosalarda bütün hanlar 
yıkılmıştır. Kamyon eski me1afeleri 
hiçe indirmiş ve tirenle el ele vererek 
köylüyü pazara, yani kasabanın, yani 
vaktiyle ender karşıla§tığı bir muhi
tin lçine atmıştır. 

Kasaba ve şehir.... sokakları elek
trlkli; dükkanları kumaşlar, kundura
lar, ıişeler ve kavanozlarla süslü; si
nemalı, kadınlı, gazeteli, velveleli, baş 
döndürücü, iç.ine gireni şaşırtıp bir 
çark gibi dişleri arasına alarak bir 
küsbe haline getirici, bam başka bir 
yerdir. Şehirde çalışan köylü kadın 
köyde rastladığınız kadın mıdır? 

Köy • kasaba - şehir.... Her geçen 
gün memleketin bu üç türlü iskan 
merkezini biri birfoeo biraz daha ben
zetiyor. Köy yavaş yavaş kasaba, ka
saba o süratle şehir oluyor ve şehir 
daha büyük bir hızla şarklılıktan u
zaklaşıyor. Fakat bu değişikliğin ken
dine mahsus bir seyri, bir temposu 
vardır. Muharrir bu değişikliği için
den görmeli, bu seyıri kendi gözlerile 
takib etmeli, bu tempoyu kendi ru
hunda hissetmeli ki mütalealan birer 
gaflet eseri olmasın. 
Masanızın baıında bu gaflete sık 

srk düşebilirsiniz. Ve tenezzüh kata
riyle sabah gidip akşama terkettiğiniz 

kırıya göre o

lacak ve de
ğişiklik tem • 

posunu daha 

iyi sezeceksi
niz. 

Çankırı ve 
Ankara mu

kayesesi bir misaldir: Daha ilerle re, 
Kayseriye, Sivasa, Turhala, Samsuna, 
Karadeniz kıyılarına gidiniz; geri dö
nüp memleketin iç tara. larına giriniz. 
Ege sahilleri, Seyhan yları sizi bek
liyor. Halkı iş başınc:ı, eğlenirken, e
vinde, kahvede. hükümet dairesinde, 
tarlada görünüz. Akşam üstü bir par
kın yarı karanlığında ko1 kola gezi
nen genç kızlara; ve gece, elde fener, 
komşuya giden ihtiyar kadınlara alıcı 
gözü ile bakınız. Evlerde nasıl poker 
oynandığına; sinema kapılarında Mir
na Loy'un süzgün gözlerine gençle
rin neden o kadar içten bakmadıkla
rına; bakkal dükkkanlarında kimin 
kaç paralık zeytin ve kimin kaç şişe 
içki aldığına dikkat ediniz.... Kay
serling'in . •• Cihan inkiüibı •• ında, 
" ..•.. Oralarda, ne kadar ayrı olur
sa olsun. bütün temayüllerin derin 
manası ve ayni zamanda müşterek ka
snnı milli bir uslubun aranılmakta ol
masındadır. Zira üslCıb bizzat millet
tir, Buffon'a göre üslQb insanın biz
zat kendisi olduğu gibi .. Ferdin üs
lftbunda phsiyetin bütün tezahürleri, 
ve, sanat eserinin üslfibunda da bü
tün rasyonel olan ve olmıyan amiller, 
ınasıl mükemmel surette te.§Ckkül et
mif bir uzviyetin canlı ahengi içinde 
tecessüm ederse, millet de, estetik ve 
moral şuCtr karşısında, hususiyetleri
m izhar edebilmek üzere tamamiyle 
kendine aid bir üslUb sahibi olmağa 
çalışır.'' Dediği gibi, türk milletinin 
de kendine has bir üsHlb peşinde ol
duğunu görürsünüz. Bu üslCtbu ona 
rasyonel olan ve olmıyan bir çok S
miller vemıektedir. Bu amiller arasın
da yazılarımızın başlı başına bir rolü 
olduğuna inanmalıyız: romancı, sü
tun muhariri, muhabir, baş yazar, ya
ni bütün yazanların ..... 

*~* 

B ir devlet adamımızın şu sözle
rinde her zaman hatırda tu

tulması icab eden çetin bir realizm 
vardır: " ... Biz, lazım gördüklerimizi 
yalnız okuyarak veya düşünerek bu
lup çıkarmadık; memleket kendi ihti
yaçlarını bize 25 • 30 senelik didin-

m hsus Program 

30 1LKTE$R1N CUMARTES 
OôLE NEŞRİYATI - lZ.00 - 1z.0S 

tiklal ınar§ı. 1Z,OS - lZ.20 Ziraat baka 
işleri hakkında bir söylev. (Ziraat bak 
Çı Siyasi müst~şan B. Tahsin Coşkarı 
raf.ından) . ız.zo - ız.zs Onuncu yıl 

12.25 - IZ.40 Zıraat bankası hakkında 
soylev (Ziraat bankası Genel direktorl 
ticaret kredileri miıdıirü B. Hulki taraf 
dan). 12.40 - 13.30 Plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 19.00 • l 

İstiklal marşı. 19.0S - 19.20 Yurdun • 
ve iı;tim:ıi muavenet işleri hakkında 

soylev. (S. 1. M. bakanlığı Sağlık pr 
gandası ve sıhi istatistik U. Mü. müt 
sıs Dr. Remzi Gönencin tarafından). t•·: 
Z0.00 Turk musikısi ve halk şarkıları. ( 
dia Ru:a arkadaşlariyle). 20.00 - zo.ıs 
zılay kurumunun çalışması ve milletİll 
yönden de yaptığı fedakarlığın temin 
diği kıymetli neticeler hakkında bir 
lev. (Kızılay kurumu başkam Dr. Jl 
Saydam tarafından). Z0.15 - 20.ZO Orı 

yıl marşı. 20.20 - 20.35 Sümer bank iti 
hakkında bir söylev. (Sümer bank 
direktörü B. Sadullah Sümer tarafın 
20.35 - 20.50 Belediyeler bankası itleri 
kında bir söylev. (Belediyeler bankalll ~ 
nel direktörü B. Süleyman Sami KepcP" 
tarafından). 20.SO - 21.0S Türk musikfei' 
halk şarkıları (Bay Muzaffer ve İnci •~ 
daşlariyle). zı.so - 22.ıs (Bay SalahaOU" 
arkadnşlariyle). 22.IS - 22.30 Ajans 1ı1bl 
leri. 22.30 - Zl.Ofl Stüdyo salon orkest~ 
1- Beccc Serenata Amorosa; 2- Lehar fjl 
Blaue Kozur; 3- Czibulka Serenada A 'f' 
4- M. İvain Ta Douche. 

Bir otomobil yandı 
İstanbul, 29 (Telefonla) - şofl 

Halilin idaresinde bir otomobil 'f,) 
simden geçerken tutuştu. İtfaiye ati 
ba kısmı yandıktan sonra ateşi 5fJ 
dürdü. 

İtfaiyenin su ihtıyacı~ 
karşılamak için 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Yarıl 
vukuunda itfaiyenin su ihtiyacını ; 
mamen karşılıyabilmek için biT P"°.f 
ha.zırlandı. Projenin önümüzdeki t1' 
yılın başına kadar tatbiki bitiriJadt 1 

lacaktır. 

me yollarında her gün baıfmuza .-
vura ibram etmiştir ••. " 

Hatalarımız, ekseriya, nazart blıl 
terimizi hayatın hakikatına tatbik 1 

demeyişimizden ileri gelm~tir. '/I 
filvaki okurlarımıza, fikrt gıda o., 
rak, her gün ne sunuyoruz? Bild~ 
lerirniz nedir? Bildiklerimizi ha}cUı' 
ten biliyor muyuz? 

Gazete'. .. Ormanlar yiyen; fıçı fr 
çı ve renk renk mürekebler içen; )i' 
mini saadete, kimini sefalete gı;I 
ren; çocuğa, köylüye, genç )t 
za, şehirliye, ihtiyara, memura, hergU' 
bir §eyler fısıldayarak okşana ~ 
sindire elden ele gezen bu cazib, 
kor.kunç kağıd tomarı ...• Ve daha ••' 
si, daha çelebi, daha tehlikeli ar~ 
şı kitab ..... Ve bunları yazanlar! ... 

Tren geçerken alaca gömlekli, ıtl 
vi pantalonlu, çıplak ayaklı kö)' r/ 
cukları bağırıyor: 

- 'Gazete 1 Gazete 1 
Ona söyliyeceklerimizi bilerek ~f 

lemek için gezmek, görmek ve düşil' 
mek vazifemizdir. 

Kordon boyunun sıcak knldrrımlan üstünde akşa
mın ilk gölgeleri uzanmağa başlamıştı. Doktor Hik
met, garsona üçüncü şopunu ıısmarladı ve yanan a
vuçlarını masanın mermerine dayadı. Hararetini hiç 
bir şeyle gideremiyordu; bütün vücudu sanki ziftten 
bir kılıf içine tıkılmış gibi idi. Nefesi daralmış beyni 
durmuştu. En küçük bir harekete bile mecali yoktu. 
lki de bir, gözlerini yanındaki sandalyenin üstüne bı
raktığı fransızca gazete ve mecmualara çeviriyor, fa
kat bir hastanın, sevdiği yemeklere uzaktan bakmakla 
kalışı gibi, kendinde, onlara kadar uzanmak kudretini 
bulamıyordu. Bu gazete ve mecmualar ki, doktor Hik
met için ıu dar ve kuru sürgün hayatında yegane nişat 
ve teselli kaynağıdır. Her per§embe nktamı izinli ola
rak Guraba hastahanesinden çıkınca sevgilisiyle sözleı
tiği yere ko§an bir aşık gibi kalbi çarparak "abajoli,,nin 
mağazasına seğirtir ve hafta içinde gelmiş yeni netri
yattan ne görürse hepsinin Üstüne ayrı bir tehalükle 
atılırdı. Bunlardan bazıları kitnbçı tarafından kendi 
namına saklanmıştır. Fakat doktor Hikmet yalnız bun
ları alıp çıkmakla iktifa etmezdi. "Abajoli'' kitapevinin 
kendisine maledemediği servetlerini gözleri ve elleri
le uzun uzadıya ok§ayıp seyretmekten kendisini ala
mazdı. Bazı günler, burada, yanm saat, bir saat, bir 
buçuk saat, tallı bir istiğrak içinde dalıp kaldığı olur
du. Ve nihayet koltuğunun altında kendisine aid to
marla Frenk mahallesinin kalabalığına karıttığı vakit 

başının hafif bir sarhoşlukla döndüğünü hissederdi. 

BİR SÜRGÜN 
nı ezberleyip de gözlerinle görmediğin, ellerinle do
kunmadığın, burnunla güzel kokularını alamadığın 

sihirli iklimlerin anahtan hep bendedir. Zindanlarıt' 

kapısını açan soluk benim. Örf ve adet esirlerini par 
lanmış zincirlerinden ben kurtarıım, 

Kışın üçüncü kordonda Kostinin kahvesi, yazın bi. 

rinci kordonda Krnmer birahanesi bu tomarın dini 

bir vecd ile açıldığı, mecmua sahifelerinin büyük bir 

özenle kesildiği ve nihayet bunların fihristlerine, re
simlerine, başlıklarına heyecanlı bir tecessüsle göz 
gezdirildiği yerlerdir. Bunların adam akıllı mütalca
larına gelince, o müstesna zevki, doktor Hikmet ancak 

No: 1 

kendi yatak odasına tahsis ebniştir. Çünkü ona göre 
fransız dilile basılmı§ bir yazı, hatta basbayağı bir 
bakkal ilanı bile olıa 'anukaddea kitablar'~ ın metinle
ri gibi yüksek sesle ve bir hususi ahenkle okunmalıdır. 

Doktor Hikmet'in gözleri son bir baıret ve İ§tİ• 

yakla gazete ve mecmualann üzerinde bir kerre daha 

dolaştıktan sonra birdenbire masanın menneri orta

sında muayyen bir noktaya saplanıp kaldı. Genç adam, 

o noktada alaka uyandırıcı bir ıey keıfetmiş gibiydi. 

Çünkü, bir az evveline kadar her türlü düşünce ve 

anlayıştan mahrum görünen gözlerine ani bir canlılık, 
bir uyanıklık gelmİ§tİ. Hatta dudaklarında bile bir ze
kalı tebessüm belinneğe başladı. Bununla beraber Dr. 
Hikmet'in bu kadar dikkatle baktığı noktada garsonun 
yenisini getirmek için, demincek kaldırıp götürdüğü 

kalın bira kadehinden kalma bir İncecik ıu çemberin
den ve bunun içinde dönen bir küçücük karıncadan 

başka bir ıey görünmüyordu. Doktor Hikmet dikkat
le buna bakıyordu, ve buna bakarak kendi kendine di. 
yordu ki: "Ben de tıpkı bu karınca gibiyim. Daracık 
bir hayat çenberi iç.inde dönüp duruyorum, dönüp du
ruyorum. Guraba hastanesi, Dağ mahallesindeki ev, 
Abajoli, Kosti, Kramer ••. Kramer, Kosti, Abajoli, Dağ 
mahallesindeki ev, Guraba hastahanesi. İtte benim 
dünyamın kutubları ve her birinin arasında üçer kilo-

YAKUB KADRi 

metrelik bir mesafe bile yok .•. Bu mahluk, hiç değilse, 
hep aynı noktada dönüp dolaştığının farkında değil. 
Sonra kurtulmak için bir ıalak dıvarı delip çıkmağa 
çabalıyor. Demek ki bir l'ayeıi var ben bundan bile 
ınahruınum.'' 

Tam bu 11rada, lim~daki büyük vapurlardan biri

nin baca11, ona, uzun mesafelerin ve uzak diyarlann 

bağrından kopan bir nida gibi seslendi. Jri vapur ba

calarından çıkan bu yanık haykırııın doktor Hikmet 

Üzerinde her hangi bir yüksek muzikanın ahenginden 

daha mü'1eyyiç bir ilham kudreti vardır. Nostağjisi 

vatan hanelinden daha unulmaz hayal ülkelerinin bü. 

tün yankıları; elektrik ışıkları i~inde pırıl pırıl pırıldı

yan engin §ehirlerin şenlik ve ıadumanhk orkestrası; 
bir düğün evinin eşiği gibi neşveli gürültülerle dolup 
dolup boşalan limanlar, bunların ardındaki yeşil gölğe-

li. geniı ve düz yollarda hür, medeni ve asil insan ka. 
labalıkların bir çağlıyan suyu kadar temiz, 
bir çağlıyan suyu kadar taşkın ve coşkun 

akıp gidişleri, akıp gidişleri, tairlerin ne§ideleri, ilim. 
lerin dersleri, filozofların fazilet ve insaniyet vecize 
leri ve nihayet güzel, ince ve duygulu kadınların aşk 
ve sevda şarkıları hep bu sesdedir. Bu ses ona der ki: 

"Bütün okuduğun kitablarda, mecmualarda vasıflan-

Hep bir örnek günlerin musabı olan hastalara tül"" 

lü maceralarla ıifa vermesini ben bilirim. Genit •• 
aydın hürriyet yoluna ben iletirim. Gel gidelim. Gel 
gidelim" Fakat, Dr. Hikmet, koşmak isteyip de koş•· 
mıyan, bağınnak isteyip de bağıramıyan kabuı içind• 
bunalmış bir kimse gibi bir türlü bu davete icabet ede
mez. Bu kalk borusuna bir türlü "Hazırım,, diyemez. 

işte, fransız bandralı bir büyük yolcu vapuru gel-

di. Limanın dışında, tam doktor Hikmet'in kartı hi
zasında yer alıyor, demir atıyor. Bir kaç saat son,. 
kalkıp, belki Marsilyaya, belki bir baıka Avrupa li
manına doğru yol alacak, Kendisiyle bu vapur araıııı• 
c'aki mesafe olsun olsun bir kilometre veya y&J'llll 
mildir. Belki o kadar bile değildir. Zira doktor Hik• 
mel oturduğu yerden dikkatle bakınca güvertedeki 
insanların gidip gelişlerini kolaylıkla seçebiliyor. Dolı· 
tor Hikmet bu istipdat memleketinde bir sürgün ol• 
masa daha doğrusu dünyaya sadece bir türk olaralı 
gelmemiş bulunsa, bulunsa elli adımda şu rıhtan111 

kenarına varır, bir sandala atlar ve beı on dakika İ<' 
çiııde kendini o vapurda o insanların arasında bulut" 
du. Fakat, heyhat; 

Doktor Hikmet bir rüyadan uyanır gibi karıısııı

Ja duran garsona sordu : 

- Bu vapur Massagerie değil mi ? 
- Evet beğim; bu gece Marsilya'ya hareket ede-

cek. Bilmem neden bu haftn çok geç kalmış. Her _. 
man öğleyin gelir akşama doğru kalkardı. 

Sonu .,ar 
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Ankaranın bah 

ka Ankaranın balı lstanbuldaki bal §Öhretinde Ankaranın yine me§hur 
r~a:nr:: tenek~1 kutulara doldurula- armudunun da büyÜk teairi olaa 

A k aya yo anır da, ondan ıon- gerektir. Bala hile yapan tüccarlar 
ra n ara hediyesi dı'ye ba•ka yerlere t d "' atsız ve sulu ballara armu un su· 
• en çoğu yine lıtanbula "t"" .. ı.. · • go uru- ıY\lhU çıkararak onu katarlar. Bu 
ur, dıyenler vardır D - b bu idd" . • ogrusu, en da armud özünün bala güzel bir 

ıaya ınanamıyo A k • .. 1 b' k d .•.• ıimdiki ib. .. .. rum. n ara, çeşnı ve guze ır ko u ver ıgını 
ac 1 • g 1 gunde uç defa acele gösterir. 

e e gıden trenlerle d - 'I 'k' .. 
de ""t •• . egı • 1 1 gun. Ankaranmki gibi iyi bal insana 
b •

1
go uren ııınendöferle lstanbula 

ag 1 olın d W hem iyı' bı'r gıda, hem de bı'r ı'laA rtır. 
"En .. .. ~ ıgı zamanlarda bile ~ 

h gurunun balı,, yine meşhurdu İyi gıda olması balm dörtte üçünün 
ve er tarafta aranırdı türlü türlü fakat hepsi haliı teker 
• ~~di Ankara baş~hrimiz oldu- olmasından ileri gelir. Sabahleyin 
~:l~ç~n buraya gelib gidenler ço- ekmek üzerinde balla tereyağ hem 
~i e ıg~~~an burada çıkan bal he- lezetli hem de • hele çocuklar için -
bJk.gotu~~k istiyenlerin hepsine tanı besleyici bir kahvealtr olur. 

. ı yetışmıyor da ondan dolayı llaç olmaııına gelince : 
yıne belki, lstanbuldaki bal k ' 
nınd apa- Büyük bir hekimin hastaları pek-
et a~ -~~ çok eklemeğe mecburi- likten ıikayet etttikleri vakit onla
~ k Koruluyor. Fakat bu alı§ veriş ra : 

h nl al ra ~alının şöhretine elbette 
a e getırmez. -·Bal yeyiniz ! ... Dermi§. Ha~ 

z t 1 talardan biri bal yediği halde pek-
d a en ası hal arısı soğuk iklim. liğinin geçmediğini ııöyler. Bunun 
d eı:ı çıkınııtır. Vakıa sı~k iklimler• Üzeı-ine, büyük hekim; 

iar
e 2_ Afrikada bile, bal yapan art· 

uulunur. Ancak 0 ani k - Yine bal yeyiniz ... Diye ce
dileri kü '"k arın en_ vab verir. Eııki büyük hekimin sö-
da • ç~ olurlar, yaptıkları bal .. b .. 

8?~uk ıklimlerde çıkan bal ka- zu ugun doğrudur. 
dar ıyı ve makbul de-'ld" A 1 Hekimlerden bazıları balı ..,.ke-i i b ı gı ır · sı ve :ı:-
.: ~ arısına Ankaranm iklimi da- re tercih ederler. Vakıa, en tabii 

a zıyade yakı§ır. tatlı baldır. İnııanlar tabiatte balı 

Sonra da, bütün hayvanlar gibi bulduktan aonra ona benzetmek 
~al arıları havadaki elektr'·· k üzere pekmezi, daha sonra kamı§-
lınd .. ıgın §e • 

en ınuteessir olurlar. Yapılan tan. vey.a Pancardan tekeri icad et-
te ··b J • 1 d B c~ e erı~ neticesine göre hava- iDi§ er ır. u tatlı icadlara sebeb 
dakı elektrık ınüsbet olunca b 1 olduğundan dolayı bala a.yrıca hür-
arıları d h · · l a nı t tm k a a ıyı ça ışırlar. Yaptık- e e e vazifemizdir. Ancak o 
ları bal daha çok ve daha koyu o- ııun1 tatlılara alııkınlık neticeııi ol
~ur. Batın da koyusu ınakb 1 ld ııa gerektir ki, baldan teker kadu 
ııunu bT · · u 0 U• 

f' 1 ırııınız. Havadaki elektrik çok yenilemez. Bazı mideler azma 
~en 1 .olunca bal arılarına gev§ek. bile dayanamazlar. 
lık gehr. Ank d k" 
tr'•· d h . ara a 1 havanın elek- Onun için bal -kerin yerini tu· 

ıgı a a zıyad .. be ır-
f. l - e ınua t veya men taınaz Bil Ak' d 
ı do duguna .. d~r elimizde bilgi yok: . '. a ıs aha çok şeker ye-

sa a, ınevkunın yük k n~mesme sebeb olur. Çünkü balla 
l .. ııe çe ve ovalık ag d 

o mas~a gore burada elektri ~. zınm ta mı alan İnsan o tadı 
daha. zıyade müsbet olması muh~~ kaybetmemek içüı daha ziyade -. 
meldır. e k ,.._. 

8
. . . ~r Yemeğe mecbur olur. Zaten bu 
ır Y~rde balın ıyı olmasında gunlerde dünyada bütü'" ı·n·ft-la-

rada yetıı . ki . o- n ....,,.. 
rin de b .. ~?k çıç~ . erın ve yenıişle. nn ağzma tat, ~cuduna kuvvet 

uyu tesırı vardı Bal - . 
larının k 1 r. arı- vermege yetıtecek bal b 1 

ovan arına getirdikleri t t B 1 kiba u unamaz. 
lr nıadde yemi§lerin • ki 8. • a r tatlıdır ve her §eyin kiba· 
uııareleri demektir Avnke çıçe erın n gibi az bulunur, 

· ara balmm 
..ırıııııııııııııııııııııı c;, "· 

1 L 0
11

f {"E'L' ~
11

H
11

A 'R11

D1T11111111111111 'i 
- -
~ ve İkizleri 5 
~1 111111111111111111 Türkçe sözlü E 

111111111111111111111 .. 
-1111111111111111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
:: ıııııııııııııııııııı 

1 A / B. T'E'MAR"'111111

! 
~ T e)g. adresi: T enıar Stokhohn ~ 
~ İSVEç 
§ lsveçend·· · 

.. .. ---.. --
§ B"t·· ustrı mamulatı ihracatçısı 
= u un T" k : T·· k d ur malları ithalatçısı 

--.. --.. -- ur e ı · h. = v etın ısar id · ·· ·ı· -~1111111111111111111 aresı mumessı ı : 
ıııııııııııııııııı .. 

-- ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Hayat, sen ne güzelsin! 
-1-

Kend· · ımı tanıtayım 

.:Asker elbiselerimi 
gun Çıkardım. sırtımdan bu-

Yinn · be 1 §yaşında 
- Yahud n · . . yım. Ne yazık k' 

e ıyı kı - ne a ı 
var. Konyada b" nam, ne babanı 
Yan büyük an~ 1r tarafa kunı1daın1• 
bahriyeli olma~~ e. de aram açık: ben 
olmamda ısrar e ı~tıyordum, o avukat 
raber, büyük ba:ıyordu. Bununla be. 
mette bağlad - amın hatırasına hür
a~~aktayım. ~~r otuz ı_~ra aylığı hala 
gorrnediğim b" de, omrümde hiç 
tırlıyorurn. ır amcam olduğunu ha-

Aile nanı 
la d ına varım -

r an ibaret. yogum işte bun-
. Zihniyetimi s 

tırassız bir g o:arsanız, 11ade ve ih-
ar l encım ş ·· 1 

:u arım, alelade .. oy e böyle bazı 
degil. Ben, her me hırkaç arzum yok 
z~m olan orta hall~:ekete bol bol la
yım. ınsanlardan biri-

Müsabaka imt'h 
muvaffak olanı ı anında riyaziyeden 
deniz ınekteb" ıyarak giremedi - . 

ıne mUr gım 
ne, . büyük annemi acaat ettiğim se-
getırmek ist ' n arzusunu yerine 

ıyor görünerek 
• fakat 

Nakleden: N. 8, 
':vrupada tahsili de fart ko!ilarak Pa-
rıse "tm• • 0 ,. ı . ~ı ıştım. rada kaldığım Uç 
~ 1 ıçınde Hukuk fakültesine bir
;-ç kere uğradığımı itiraf ederim. 
ayatunın gidişini haber alan büyük 

anneın 1 ğ .. para mus u unu kapatınca bu 

ıuç ilene zarfında görebilmif olduk-
arıtnı ha ··ı ·· 1 • pa sı o çu mez bır kazanç sa-

yarak İstanbula döndüm. 

d ~Muayyen bir meslek sahibi olma
ıgun · · bü .. ıçın, - gene her,eye rağmen • 

otı:uk. anamdan almğa devam ettiğim 
d ğ lıraya fUradan buradan kazan-

ı ltn b' k . 
t t ır aç lırayı da ilive ederek 
s anb ld Tal.. u a ya9amağa razı oldum. 

ıınıe f .. ~ı .. çirk' ""4 a guvenmemekle beraber 

Ze ı~ce, akılsızca, iradesizce fakat 
ngınc b' • bi 

1 
e ır kızcağızın, bir tavuk gi-

ar/0 uıunağa hazır, sağlam diılerim 
densı~~ dUımekte gecikmiyeceğin
bir k§Uphe etmiyor, ve saadetin sırrı, 
kab ~nu? hükmü gibi münakaşasız 

u edılen iddiasız hayatta oldug~u
na e · A rnın bulunuyordum. 
t" .~kerlikten beri fikirlerim değiş-

1 mı Bunu pek tayin edemiyorum. 
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SAYIN M1SAF1RLER1M1Z 

Cumhuriytte Yunus Nadi, mme
leketimizin misafiri olan Romanya
nm sayın başbakanı B. T ataresku' -
nun bu ziyaretindeki dostluk tezahü
rünün manasını anlatarak diyor ki: 

- «Balkan memleketleri içinde 
Romanya garb kültürüne intibak et· 
mek hususunda hepimizden önce 
davrandı. Bükreşte Parisin büyiik 
müesseselerinden bazılarının, belki 
küçük ölçülerle. fakat çoktan başa
rılmış nümunelerini görmek müm
kündür. Bugün Romanyada kral 
Karol zamanından beri başlayarak 
ıararla takip edilmiş terakki ve teka· 
mül merhaleleri gözle görülecek ve 
elle tutulacak kadar meydandadır. 

Orbanizmin nmıen devlet merke
zinde dev adımlarile mesafe aldığını 
memnuniyetle öğreniyoruz. Bu ha· 
krmdan M. Tatareııku'ya memleketi· 
mizde göster~cek çok §eyİmİz yok. 

Bununla beraber ba§lı ba§rna bir 
alem olan tarihi lstanbul yeni terak· 
kilere ayak uydurmaya ba.şlamı§ va· 
ziyettedir, Ankarayı sayın misafirle

rimizin göreceği şimdiki teklinde 
dün bir bugün iki denilecek kadar kı
ıa br zamanda yaptık. En ücra köy
lerine kadar bütün Türkiyede bir kal
kmma, Avrupaya ayak uyduru§ yo-

lunda umwni br hareket ve faalyet 
vardır. Burada az vakittenberi yapı
labilen §eylerin en kuvvetli manası 
mütemadiyen Üzerlerinde çalııdan 
terakki icaplarile yarın ve öbürgün 
behemehal temin olunacak tekamül 
safhalarının muhakkaklığında ve 
parlaklığındadır. 

Kimseye tecavüz etmek fikrini ta
ımıayan ve müttefik varlıklarunızm 
mütterek menfaatlerini her taarruz· 
dan vikayeye azimli olan İttifakımızın 
memleketlerimizde temin ettiği bu 
faydaları zikretmek, Balkan antan· 

tını hatta Balkanlar çevresine mün
hasır kaldığı surette dahi ne eyilik -
ler temin ettiğini göstermeğe kafi
dir. 

ı,te dost ve müttefik memleket 
başvekilini ve onun şahsında bütün 
rumen memleket ve milletini bu çok 
hakiki sebeblerden dolayı bu kadar 
hararetle karşılıyor, kucaklıyor ve 
sevitroruz. 

KIT AP TEHLlKEDE Mt? • 

Akşamda Selim Sırrı Tarcan, 
Fransada bir çok muharrirlerin kita
bm ve kitab al8.kasmm tereddi et
mekte olduğu hakkındaki tikayetle-
rini mübalagalı buluyor, fakat der· 
din bizde mevcut olduğunu kabul e· 
derek diyor ki : 

"Bizde de ar~sıra gazetelerde mu
harrirlerimizin şikayetlerine tesa· 
düf ediyorum. Ciddi eııerder sürül
müyor, kazanmak şöyle dursun, aa
lıibleri zarar ediyor. Bir kitabm o-

kunması veya piyasada aürülmesi 
için ne lazımdır? Tab'm nefaseti, 
kağıdm eyi cinsten olması, ifadenin 
sadeliği, mevzuun entereııan olması, 
muharririn tanınmış olması, kitabın 
ucuz satılması ... Acaba bütün bu 
§&rtlan haiz olan bir eııerin iki üç 
yılda bin tanesini satabilmek ve ikin· 
ci tabmı yapmak kaç muharrire na
sib olmuştur? Bizde kitab krizinden 
ziyade okuyucu krizi vardır. Okuma 
zevki halk arasında yayrlmamıttır. 
Her feyden evvel bu zevkin tenmiyeıi 
lazımdır. Okwnayı bir angarya te-

Yalnız, izinli oalrak İatanbula her gi
dişimde ben, bir tairimizin menfa dö
nüşünde duyduğunu duydum: onun 
gibi. inaanlann ve muhitin kayıdsız
lığı ile kartılat§ım. 

Askerden artık çıkmıt bulunuyo

rum; .b~ anlaşddc; fakat nereye gir
mek ıçın? Bugünkü günde otuz lira 
neme yeter? Fakat içimde öyle kuv
vetli bir çalışmamak arzusu var ki ça
lışmak lüzumunu hatırladıkça kuvve
tim kesiliyıor, ve bir ağaç altına uzanı
yorum. 

.•. Bulunduğum yerden, askerliği

mi ettiğim Bursa şehrinin bir kısmını 
ve Bursa ovasını görüyorum; gülünç 
surette dar sokaklarda karınca insan· 
lar kay?aşıyor; ovada görünüp kay
bolan bır duman bir trenin ilerlediği
ni göste~iyor. Ben de 0 tiren gibiyim: 
başım bır dumanlı, bir dumansız ... Ve 
tuhaf şey, bir buçuk senedenberi ken· 
disine doğru hep kollarımı uzattığım 
serbest hayattan şimdi sanki ürküyo
rum. 

Yarın sabah Mildanyaya gidecek 
otobüslerden birinde yerimi peyledik· 
t~n v~ .Y.emeğimi yedikten sonra, şeh
nn bıncık barına giriyorum. Burası 
bizim, izin günlerinde, sivil giyinip 
geldiğimiz umumi karargahımızdı 
Barın artistleri, bir masanın başında 
toplanmışlar, kendilerine bir koktel, 
bir bira, bir kadeh şarap ısmarlıyacak 
muhtemel mügteriyi keşfe çalışıyor
lar. 

Ömründe Uç defa dul kalmış olan 

OI=te:J 
Macarlar bugün Ankara 

nuhteliti ile karşılaşıyorlar 
Futbol federasyonunun cumhuriyet bayramı münasebetile lstanbu) 

ve Ankarada birer maç yapmak Üzere davet ettiği Peıte muhteliti bu aa· 
bah tehrimize gelecekler ve İstasyonda alakalılarla sporcularımız tara
fından kar§ılanacaklardır. Macar futbolcular bugün fehir stadyomun· 
da saat 14,30 da Ankara muhtelitine kartı oynayacaklardır. Bu mÜııa· 
baka muhitte büyük bir alaka ile karşılanmaktadır. 

Gelen takanın değeri ne olursa 
olsun Ankara muhteliti bugün çetin 
bir imtihan karf111ındadır. Muhtelit, 
mevcut imkanlar nisbetinde eyi te§
ki )edilmiş ve hazırlanmıt sayılabi
lir. Şimdi bu müııabakada muvaffak 
olabilmesi için çareler aramak düşü
nülen fikirleri tatbik sahasına çıkar· 
mak meselesi kar§ısındayız. 

Merkezi Avrupa takımlarında 
muhacimler daha ziyade açıklarla 
i§lerler. Uzun ve atlatıcı sürü§lerden 
ziyade seri ve sağdan sola geçen 
pasla§malar yaparlar. Ekseriya üç 
ortaları ani ve ııert §Üt sahibleridir
Jer. Orta hafları hemen her zaman 
takımlarının belkemiğini te§kil ede· 

lakki eden kimselere sunacağınız en 
değerli e&erler lüzumsuz eşya gibi 
bir tarafa atılmağa mahkumdur. 

Kitab sevgisi ailelerde yer tut
malı. Çocuklar evde analarını, baba
larını kitab okur görmeli .Milli bay
ramlarda, çocukların doğum günle
rinde kendilerine hediye edilen o· 
yuncaklar sırasında kitabın da bir 
yeri olmalıdır. 

Bir millette okuma zevki bulun
mazsa ve kitab herkes için bir samİ· 
mi dost telakki edilmezse en faydalı 
eserlerin de, o eserleri yazanların da 
yüzleri gülmez. Marifet iltifata ta
bidir, müşterisiz meta zayidir.,, 

YERLİ HAM MADDELER 
Cumhuriyetin iktiııadi hareketler 

sütununda okuyoruz: 
"Çikolata sanayiinde son zaman· 

larda mamulatın kalitesinin bozuldu
ğu yapılan mtüeaddit müracaatlar· 
dan anlatılmış. Daha bu hususta tet· 
kikat yapmağa lüzum kalmadan çİ· 
kolata fabrikatörleri bunu inkar et• 
memişler ve sebeblerini sayıp dök
müşler. Bu sebebler haddi zatında 
basit, fakat mahiyet itibarile karışık
tır. Kakao çekirdeğinin Brezilyada 
kırılması, Anıerikada kavrulması gi· 
bi maliyet fiahna tesir eden bu se
bebler üzerinde duracak değiliz. Yal
nız yapılan tikayetlerin arasında bir 
tanesi vardır ki cidden fayanı dik· 
kattir. 

Çikolata sanayiinde mevaddı ibtİ· 
daiyenin en esaslısmı ve en mebzul 
kullanılanmr teıkil eden süt tozu e
velce Holandadan gelirken timdi bu
rada yapılmaktadır. Memleketimiz· 
de bu işle uğra§an biri Karsta, diğeri 
Bursada iki fabrika vardır. Şu vazi· 
yetten milli aanayiin tekamülü heaa· 
hına cidden sevinmek lazımdır. Yal· 
nız işin bundan sonraki ıafhası bir 
hayli düşündürücüdür. Çikolatacıla· 
rın aöylediğine göre evelce Holanda
dan gelen süt tozunun kilosu 60 ku
ruşa alınıyormuş, timdi ise bir liraya 
mal edilebiliyormuı • 

Şu fiat f azlahğına - milli sanayi
in korunması bakımından - boyun 
eğnıiyecek kimse yoktur. Fakat bu 
taraftan elde edilen faydanın diğer 
taraftan batka bir sanayi ıubesine 
zararı olmasa.,, 

Sa~hat, her dul kahfrnda canına kıy· 
maga kalkışmıştı; her seferinde kara
r~nı yerine getirememiş ve her sefe
nnde gene teselli imkanını bulmuştu. 

Mebrure kırklık, şiıman bir sarı
şındı ki kendisini hepimiz hakiki bir 
ana sayardık: sadrk. mültefit, ve pek 
uysal bir kadıncağız. 

Suna, yepyeni bir isim sahibi olan 
ve modayı bildiğini belli etmek için 
mendiline sıksık eter koyup koklayan 
?~ zavallı, barın en alafranga artisti 
ıdi : Kendisine ancak uzaktan bakar
dık. 

Suad, bilirdik ki veremdi; ona da 
acırdık. 

Benim sefalet ve sıkıntı arkadaşla 
nnı; sizlere artık eski gözle bakamı
yorum. Diyeceğim ki biçare, karma 
~anşık odalarınızda oynamı§ oldu
gum . aşk komedis.inden dolayı kendi 
kendunden iğreniyorum. Bana kötü 
fakir, iptidai görünüyorsunuz. Sizleri 
seyrettikçe ömrünüzü hangi hastaha
nede tamamlıyacağınızı 4ilşilnUyorum. 

İşte, bana vaktiyle güler yüz gös
termiş olduğunuzdan dolayı timdi 
sizlere ideta hiddetleniyorum da ... 
Öyle sanıyorum ki gelip geçici mü
na~ebetlerimizde sizlerden almış ol
dugum bana vermiş olduklarınızdan 
fazladır. 

Fakat bu hiddet neden? Hiç biri
niz hoşuma gitmiyorsunuz. Ancak ge
ne size borçlu olmam l!zım değil mi? 

bilecek yüksek bir futbolcudur. Kar
§ılarmdaki takımın gediğini çabuk 
bulurlar ve oradan işlemesini çok 
eyi bilirler. 

Bunlara kar§ı bizi acıklı fark
lardan kurtaracak en büyÜk emni
yet sübabı · hiç şüphesiz enerjimiz· 
dir. 

Çok centilmen bir sporcu aeviye· 
sine malik Ankaranın sporcu halkı 
eyiyi ve güzeli daima alkrılamııtır. 
Fakat ne de olsa muhtelitimiz kendi 
halkı önünde ve kendi aahasmda oy
nayacaktır. Bunlara ilave olarak da, 
futbolcularımızın küçük görülmiye
cek kadar futbol bilgisine sahih ol

duklarını kabul etmek icabeder. 
Binaenaleyh muhteliti teşkil e

den oyuncularımız, kendilerine mÜ· 

him bir vazifenin tevdi edildiğini 

müdrik olarak dikkatli davranırlar
sa ve aanki maçın ikinci devresi yok

mu§ gibi bütün forslarını birdenbire 
sarfetmezler&e neticeyi tamamiyle 
lehlerine çevirmek mümkün olamaz
sa bile büyÜk farklarla da yenilmez• 
ler. Kendilerine temsili bir maçta 
oynamak vazifesini verdiğimiz genç· 

lerimizden gayret bekliyoruz •. 

Futbolculan 
davet 

T. S. K. Ankara bölgesi ba§
kanlığından: 

Bugün Budape§te muhtelit fut
bol takımı ile yapılacak maç için ay
nlmış ve isimleri evelce ilan edilmi§ 
futbolcuların bugün saat 13,30 da 
Ankara şehir stadyomunda beheme
hal bulunmaları rica olunur. 

En hot meyva tuzudur. İnkibazı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi . 
Ya sizler de olmasaydınız halim ne o
lurdu? 

Bann kapısı birden bire açılıyor. 
Arkadaşlardan biri, cebinden bir ka
ğıdı çıkannağa uğraşarak, bana doğru 
ilerliyor: 

- Seni burada bulacağrmı ne iyi 
tahmin etmişim. Bak bir telgrafın var, 

Telgrafı açıp, heyecansız, okuyo
rum: 

"Büyük annen öldü. Cenazesi öbür
gün kaldırılacak." 

"Ahmed Sırrr" 
Telgrafı benimle beraber okuyan 

arkadaşım bir kahkaha fırlatarak ba
ğırdı: 

- Telgrafta iyi bir haber olacağını 
biliyordum. Böyle para haberleri bi
zim memlekette .ata tılır anladın mı? 

• • • 
Kompartiman penceresinin bez 

örtüsü arasından aynaya vuran gü
neş fUaının oradan yüzüme çarpma· 
siyle gözlerimi açtım. Öteki yolcula
rın ayakları üzerinden, bir, manialı 
yarışta engellerden atlarcaınna atla
yarak kapıyı bulabildim. Ben de u
yurken acaba onlar gibi miyim? Ara
larından birinin ıeyrek sakallarından 
salyalar sızıyor, öteki, tombalak bir 
koca karı, karnına kadar düşen ~öğ
süne kalın çizgili kafasını dayamış, 
horuldayarak uyuyor. Bu ıabah, u
yanır uyanmaz, kar§ıtnda beşeriyetin 
bu döküntülerini görmek nasibimmiş. 

Vagon koridorunda herkesin bir 
noktaya doğru hücum halinde ilerle-
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Gazete 

Ulus, yeni ıekliledün çıktı. HaYJJ"' 
b istikbal dilerken onu maziye rapt 
eden bağları da göz önüne getirmeli
yiz. Ulus'un §erefli. mazisini bugünün 
türkleri hep bilirler. Biz yalnız onun 
da ceddi olan cGazete> den bahsede
lim. 

Gazete kelimesinin nereden çık· 
mıı olduğunu hiç merak ettiniz mi? 

Bu kelime, bir rivayete göre, Ga
zetta adını taşıyan ve avvisi denilen 
el yazınası havadis varakalarmm 
fiatma tekabül eden Venedik parası· 
nın adıdır: 

- Bir Gazetta veriniz, size bir 
avvisi vereyim 1 

Bu cümle, belki, ilk havadis ta~İ· 
rinin ilk müşterisine aöylemiş olduga 
ilk sözlerdir. Ve belki bir ba§'ka ha• 
vadisçi, neırettiği avissi'ye, onu di· 
ğerlerinden ayırdetmek, bir taşla iki 
kuş vururcasına fiatını da belirtmek 
için, Gazetta ismini vermi§tİr. Bu 
isim, lstanbul'a, döne dolaşa, Vene
dikten gelmiş olsa gerektir. 

El yazması havadis varakaları
na gelince: 

Devlet adamlarının politikala"" 
nı ve ticaret adamlarının çalı§acak• 
ları piyaııalan tayin edebilmek mak• 
aadile kurulmasını teıvik etmiı ol• 
dukları haber alma acentaJannm 
bunları neşre başladıklarını tasav• 
vur edebiliriz : Urbin prenslerinin ve 
Augııburg bangerlerinin bıraktıkları 
el yazması ceride koUeksiyonalan 
Viyana, Vatikan, Milano kütüphane
lerinde saklıdır. 

Fakat bugünkü manasile. g~e• 
te denilmeğe layık havadis ceridesi. 
muhakkak ki Gutenberg'in matbaa· 
cılıkta yapmıı olduğu 111lahattan 
sonra ve tipografya sayesinde, ilk 
defa lngiltere'de 1702 tarihinde çık· 
mağa baılaınıt olan Daily Cun-ent 
idi ve bunda gazetenin başlıca vaıııf· 
lan vardı: Gündelik olmak, okurla• 
ma gÜnün mühim hadisesini izall 

etmek, haberler vennek. ilan netret• 
mek gibi ...• 

Dünya gazeteciliğinin geçirdiği ve 
geçirmekte olduğu istihaleleri anlat
mağa imkan mı var? Bu istihalele
rin tarihçesi iki yüz küsur •senelik 
dünya tarihinin bir hülaııasıdır. Bu 

müddet zarfında gazete korku, hay• 
ranhk, sevgi, tiksinti, bilgi, heyecan 
gibi fikre ve hisse taalllk eden her 
ıeyin müme11ili ve nihayet başlı ba
tma bir kudret olmuıtur: Hangi me
deni adam gazete okumadan günü
nü tamanılanmı§ sayabilir? 

Bugünkü gazeteciliğin bariz te
mayülü Amerikan gazeteciliğinin te
mayüllerdir: hayatın bir nevi ayna• 
sı olmak ...... 

- Türk gazeteciliği nereye gidi· 

yor? 
Bugünlerde okurları dinlerse~i~ 

onun ancak c:iddiyet'e gidebilecegı• 
ne hükmedersiniz. Okurlarm isteme
dikleri kavga, fantaj, yanlı§ haber, 
uzun yazı gibi sinirlendiren, fikirleri 
karıştıran, rahatı bozan aütunl~dır: 
istedikleri ise her aabah ödediklerı 
be§ kuruşun tam karşılığıdır: Bol ve 
doğru haber, eyi ve kısa yazı, fakat 
bütün okuma ihtiyacını tatmin ede
cek çeıitlilik ... 

Uluı, elbette okurların istedikle· 

ri gazete olmaia çahıacaktır-. N.B. 

meıi uyanma vaktinin zaten gelmif 
olduğunu gösteren başlıca delildir; 
bu noktada toplananlar, kapının üze· 
rindeki "Meşgul" kelimesine gözleri
ni dikmif, biribirinin yerlerini "alma
ğa hazır duruyorlar. 
Kadınlar, bir gün evelki düzgünle

ri kaymış, çirkinleştiklerini bildikle
rinden aksi tavırlar takmryorlar. Er
kekler, geçip giden manzaraya karşı, 
kayıdsız, cigara içip esniyorlar. 

Saatime bakıp Konyaya ne zaman 
varacağımızı b,esab etmek aklımdan 
bile geçmiyor. Fakat, şehre on yıldan 
beri gelmemiş olduğum halde ona 
doğru hızla yaklaşmakta olduğumu
zu seziyorum: ovalar o bildiğim ova
lar, ağaçlar bildiğim ağaçlar ve san
ki sürüler bildiğim sürüler ... 

Hafızamdan çıkmış olduğunu san· 
dığnn bütün bu ovaları, köyleri, ko
yunları, çobanları hatrrlıyarak hafif
çe tasalanıyorum. Mazime dönüyo
rum ve görüyorum ki umduğumdan 
daha az gencim. Hatırlamak geriye 
bakmak demektir, halbuki hep ileri
ye bakmak ne iyi idi. 

Yalnızlığı unutmuı olduğum için 
sıkılıyorum: asker ocağını, arkadaş
ları, Bursanın tek barını düşünüyo· 
nım. Fakat büyük anamın cenaze tö
renine gidiyorum; ve cenaze töre~i 
evlenme töreni değildir: ona göre hır 
ta.;,ır takmmalıyım. 

Ancak, bir angarye farzettiğim bu 
törene niçin gidiyorum? 

(Sonu var) 
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uı:us 30 - 10 - 1937 

Atatürk' ün yüksek . huzurlarında ge~id •• • 
renı 

Atatürk Mareşal. Fevzi Cakmalda beraber 

Atatürk Ekıelanı T atareıku ile konuşuyorlar 

Dünkıi geçiJ ruminden güzel bir görünüş 

Atatürk tayyarelerin geçidini tetkik buyuruyorlar 

AtatiiTk yunan genel kurmay başkanı general Papagoı ve Yugoılav kurmay başkanı general Nediç'le konuşuyorlar 
Geçid reımincle kahraman aıkerlerimü 

Dünkü geçiJ resmine ittirak eclen bahriye/ilerimiz ıert adımlarla gçiyorlar. Dünkü ge,icl remıinde motörlü kuvvetlerimizden bir par çanın ilerleyişi 



1.uccıııoue1 asKenenmız ııçıeımız 

GeçiJ resminde izci kızlanmız Dünkü geçiJ reıminden güzel bir 11öriiniil 

Dünlfi n u • 
.eçuı ramıncle mektebliler 

Dilnlıli geçiJ reımlncle halk H Atatiirkin Dünkü geçici reımimle kahraman a.lıerlfll'ima 
re•imleri 

[~~:::·:: ...... ~.~·~·~.!Y.~.~.~~!Y~:::::::::::::::::J B ü y ü k 
ltürel uyanı bi 

bayram şehrimizde 
ziyade felsefi eae:ı .r me~ekette. en ~~edil". 1 llktcttin 1937 tarihli 58 e m s a 1 s ı· z 
tezahür eder. İn enn . ç~gal~yle ın.~ı aayı~u_ıda Enver Ziya Karal'ın 
lentez halinde ~ bilgilenni bir T~k tarihi kurultayı hakkınd-1-= bı"r 
•efe, bütün iliınnlefıın~e cemeden fel. ın aah be i a.&:a 

tek vazif . . ere bır temel ve des- .. u a a nden aonra fU yazılan gö-
esını gördüğü . . r~yoruz: M. Halid Bayr: Nadiri Ra. 

kUltUr •abasında · ıçındir ki, 1ş!d Gök~emir: oı~nlı devletini~ ma
~ daima bu kanaf ~:,ıegme vekyayıI. ı ahvalı ; M. Halıd Bayrı Dağ ( i" ) 
tıyle olur. Bu itı'ba e_çme sure- Mel"ha A . S"" t ş ır ' 
tiınizde eon rladır kı, memleke- ı vnı ozen: smet İnönü'nü 
likaıı eseri ~amanlarda felsefeyle a- yakından gördüm; Hikmet Turhan. 

erın çoğal k . . İstanbul bibliyografyası, Necib Ab~ 
husust bir ebemi ınaaı eyfıyetıne dullah: Hayatın sırları, Hikmet Tur
tUn ınillt lı:Ult"" ~et vermemek ve bil· han: Ayıngacı (hikaye), Naki Tezel. 
levinç du~ eıa~ına büyük bir Rüya gibi (hikaye). · 

Felaefe ,... kabil değildir. 
-reyanları 1-1 taaında "Eflit ,. . ve ı ozoflar a-

ka uyandırmı,u:e ::zd~ en fazla aıa. 
neşriyat yapılnu la erınde en fazla 
Kütüphanemiz Jf~ nl:-Zd~ biriclir 
eser daha k tun a aıd yeni bir 
Yunuı Kiz azaK~~ bulunuyor. Bu 
l ım onı'nin "Efl~ • 
de nazari esi . . catun ve 

elliflerdeny " ~mıyle muhtelif mü
cud b 1 ya?tı~ı tercümelerden vü-

u ınu9 hır kıtabdır [*] 

Muharrtr, Eflatun' · 
hakkındaki d" un ıde nazariyesi 
na y ıyaloglarından Dr B 

larl ob~dan tarafından ıe ·ı' . . ru
a ırlLlı:te Cobn çı mı' parça. 

ker iıimli esen d 'un Führende Den. 
lan parçayı da nd.el~ Eflitun'a dair 0 • 
D C ı ıınize · . . r. urt Friedlein'ın çevırmış ve 
ııni tahlili şekilde göaEflitun felsefe
vablı bir hulasasını ~eren sualli ce
m~k ıuretile kitabını VÜ bunlara ekle
lni9tir. cuda getir. 

Eserin bu fekild 
ıebebi izah eden U:ut te~kkü.~Undeki 
diyor ki: ercım onıözde 

"Par 1 · kıitab ça ı hır manzara gösteren b 
ın, buna ra w u 

. Gene bu mecmuaya ilAve olarak ve· 
rılen ''Halk bilgisi haberleri" aynı 
halkevi dil, edebiyat ve tarih kolu ta
rafından ayda bir çıkarılmaktadır. Bu 
bülten'in birinci tetrin tarihli 72 inci 
sayısında ıu yazılar vardır: Vahid 
Lütfi Salcı: Aşık Hayrani, M. Naci 
Ayral: İstanbul halk ilaçları, Naki 
Tezel: İstanbul masalları, Ziya Gü· 
nal: Konuşmalar, O. Bahadıroğlu: 
Kadirli lehçesi. 

Bu Um kıymetli mecmua bir arada 
2.0 kuruş gibi küçük bir ücret mukabi
lınde satılmaktadır. 

Serseriler 
Tercüme hususunda geçen yıl baş

lamış olan kalkınmanın ayni hızla de· 
vam ettiğini müşahede etmek bütün 
kültür severleri memnun etmektedir. 
Edebiyatımızda ve kütürümüzde röne
~ı'ın ancak büyük garb eserlerinin 
d~liınize çevrilmesiyle baılıyabilece
ği bir hakikattir . 

Bu dütilnce ile giri,ilmiı olan tercü· 
:ıne külliyatları arasında Remzi kitab 
evinin · · k 

(Başı 2 inci sayfada) 
mekteblerine mensub kız talebelerini?. 
geçif sahasında yer alan Türkkufu 
kız ve erkek talebelerinin geçişleri sa
hada biriken on binlerce halkın takdir 
ve alkışlarını topluyordu. 

Bundan sonra kız ve erkek mekteb
liler geçtiler. Talebelerimizin temiz 
kıyafetleri ,muntazam yürüyüşleri de 
çok alkışlandı. 

Harbiyel~rimi:ı 
Bu yıl geçid reaminin en bilyilk hu· 

susiyeti Ankaraya yeni gelen Harbi-

ye mektebi talebelerinin merasinı ge
çidine iştirakleri oldu. Halk, türk or· 
dusunun müstakbel subaylarını içten 
gelen tezahürlerle alkışladı. Harbiye
liler bu alkıtlara hak kazanan bir in

tizam ve mükemmeliyetle ve kendi 
bandolarının ahengine uygun bir şe
kilde ,sert ve mevzun adımlarla geçti· 
ler. Bu aırada üzerinde "Varol Ata
türk 1'' yazılı ve altında Ulu Önderin 
bir portresi bulunan geni§ bir balon 
yükseldi. 

Ordu ve millet 
Harbiyelilerden sonra Ankara garnf· 

zonuna dahil piyade kıtalan ayn ayn 

ve alay halinde geçid resimlerini y&P

tılar. Ankaralılar türk ulusunun kudret 
ve kuvvetini heran göstermeye hazır 

surette kutlandı 
liıulunaa ordumum temail eden kıtallıa 
cOfkwıca allafhyorlar: Yap diye ı.. 
ğmyorlardı. Sert ve kuvvetli adımlar. 
la bir tek kale parçau cibi ıeçen ı.a. 
lük nizammdald latalar b'1 aevpnba 
yerinde olduğunu glSıteriyordu. Be 
andan itı"baren ordu ve millet kaJDl!t: 
1D1f bir halde idi. 

l' amıs denı.cllBr 
1 

Piyade alaylarmduı IQm'a, selik ... 
cudlu yağı.s çehreli deıniscflerimis ... 
yircilerin kalblerinde iç açıcı bk • 
rinlik uyandırarak geçtiler. TUrk deo 
niscileriniıı bu ıöz ahcı geçitleri de
nizcilerini çok aeven ba11nmran tlfkm 
gösterilerine aebeb oldu. 

Ta~• •i.i.,,,,;J,er 
Denizcilerden sonra mısıbnm a.. 

bengi birdenbire çabuklanch ve bir _. 
van müfrezesi ile bir topÇU alayı do 
ratle geçtiler. 

Her %&ID8Jl değerini herkese bi1dk'o 
mek kudretinde olan topçu ve lll'Vld
lerimiz de tok a1kq1ındılar. 

Moıörlii 1cıtalar 
Geçid resmine en IOl1 olarak mot8rll 

.ıotalanmız ittirak ediyorlardı. Alır 
toplan çeken vaaıtalar, tanklar ft 
motosikletli kıtalar tam bir intiamla 
geçtiler. Ordumuzun moto&.,,,
yolunda aarfedilen çalıtmalann canlı 
bir misali olan va11talan seyretmek 
çok zevkli bir manzara tefkil ediyor-

du. 
Bu vaaıtalan idare eden erlerimis 

Yanlarla fel gınen felsefeye başlı. 
tun' . •efe meraklılanna Efli 
lsa .. ı~d kaınat görüşü ve bunun esası 0 • 
._ enaza· · -
Dıliaten. d rıye~ı hakkında metinlere 

. ~erısı: g~re eserlerin, gerekse 
Dıütercimlerın ıntihabatında gösteri
len itina ve kitabların baakısına veri· 
len emekle bilhassa takdire değer ka-

dört büyük hikayesini "serseriler" a
dı altında ve bu serinin 11 inci eseri 
olarak neıretmiştir. 

Diplomatlar tebrik remainclen cılıarlarlıen de uzun uzun alkıtlandılar. 

Halk, ordunun bu mümeuillerinl 
candan allaflamıştır. Geçid resmiıuSsll 
sonra Reisicumhur Atatürk, ballun 
coşkun alkışları ve varol ICSleri ara
u:ıda sahadan aynlmışlardır. 

.. ı ve yetıtecek kadar maluınaA t 
•erece&· · .ıııı umuyoruın . ., 

Felaefe ile lika 
ri taYSiye ed a. dar olanlara bu ese-

erız. 

Yeni T··rk ı u 
•tanbuı Eınin" . 

dan ayda bi onü halkevi tarafın-
anecmuaaı ed~t çıkardan Yeni Türk 
IDuntazaınan ne ~ olgun yazılarla 

friYatına devam et. --------- . 
C•] Yunuı ıcaz · 
fde nazariyeai ilh Xöni. Eflltun'un 
rettibiye baııa'.ıe .•tanbuı, Şirketi mü
Jatı l50 kurut. vı. 1937, 128 aayfi: Fi-

zanmaktadır. Geniş halk kütlelerine yayılmış o-

. Reınzi kitab evi, "dünya muharrirle- lan töhreti itibariyle, en büyük rua 
n d muharrirleri araamda mevki alan Gor-n en tercümeler ıeriıi., inde timdi-
Ye kada giden burada bahse lüzum görmüyo-

r çıkardığı Anatole France'in 
Tb · ruz. 
-a. aıa,. Andr~ Gid@'in tmmoralist, ••s 
~a'-'- erseriler" de bir araya getirilmiş 
1 

aıuın Gorginin Stapte, tıih-
ar •uaanııılardır, Doatoyevaki'nin Ne- olan dört hikaye bu edibin en eski ya-
~oçka Nezvanova, D' Annunzio'nın zıları araaından seçilmiştir ve hepsi 
~ğıntı, Andr~ Mauriı'in cephe soh- ayrı aytı sanat kıymetleri olan eser· 

betle · lerdir. C rı, Julea Renard'ın Poile de 
b arotte, Pierre Loti'nin lzlanda Mustafa Nihat Gorki'nin bu dört hi-
alıkçııı, Georgea Dubamel'in Ge- kiyeaini itinalı ve sade bir ifade ile 

ce Yarısı itirafı iıimli eaerlerindel\ dilimize çevirmekle edebiyatımıza yo
IOnra bu defa da :Makaim Gorgi'nin ni bir hizmette daha bulunmugtur. 

TürkkU§u talebelerinin 
ıo planııları 

Cumhuriyet bayr"amı ıeçid rcemlne 
iştirak etnıek üzere ıehrimize gelea 
Türkkufu talebeleri bugün febrimis• 
den ayrılacaklardır. Talebeler dila 
Tilrıkkutu direkt<Srü B. Şakir .Huf<ı! 
mın reisliğinde Keçiöreacle bir nda 
toplantıaı yapmıflat " ge5 ftktAı ..,. 
dar ne,e ile vakit geç~flerdlr. 
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H 1 K A y E 

Bekôr bir gencin 
hatıra defterinden 

••nııııuıııııuınııuHıtııır 

Fransızcadan 

nakleden 

S. T. 
................................ 
14 ağustos - Bugün patrondan aene· 

lik iziniıni kopardım. Dlitüniln bir ke
re ... Hiç bir it görmeden Uç hafta p&• 

ra alacağım ve kafamı dinleyecetım. 
Çok meıudum.. Bu Uç hafta her hal

de çok güzel geçecek. Yalnız züğürt 
olduğum için; Münevverle beraber ta. 
tanbula gidemiyeceğiz. • MUnevver be
nim sevgilimin iımi .. • Fakat böyle 
olduğu daha iyi. lzinimi, o:ıun Keçiö
rendeki evinde geçireceğim. 

Şimdiye kadar hiç üç haftalık bir i· 
zin aldığım için, onunla yirmi dört 
saatten fada beraber bulunamamıt· 

tırn. 

Böylelikle onu her günkü hayatında 
göreceğim ve daha iyi anlıyacağım. 
Ev hali kim bilir ne kadar güzeldir. 
Belki de bu Uç haftadan sonra onunla 
evleneceğim. Sene ba~ında maaşun art
tığı için artık iki kişiye yetecek kadar 
kazanç sahibiyim. Esasen Münevverin 
evi de kendiıinin .. Ayrıca ufak tefek 
ıelirlerl var. 

Mesudum.. Bu akşam Keçiörene 
gidiyorum. 

16 ağuıtos - Zavallı münevver 
haata. Batı ağnyor. Ancak tam bir la. 
tirahat halinde olduğu zaman iztirabı 
duruyor. Bu sabah, daha önce kalkıp 
kahvealtıyı hazırlamamı, sonra da or· 
talığı toplamamı istedi. BütUn bu i~
lerden yüzümün akiyle çıktığımı sanı
yorum. Milnevver sUtlU kahvenin çok 
iyi olduğunu aöyledi. 

Asıl iyi olan, güzel olan o .. 
Saadetim gittikçe artıyor. 

17 ağustos - Mti.nevver biraz iyile~· 
ti ama henüz istirahata muhtaç olduğu 
fikrinde. Bu sabah, ıUtlii kahveyi çok 
iyi buldu ve her sabah kahvealtıyı ben 
hazırlaraam çok ıevineceğini söyledi. 
Bende onu sevindirmek için tabii he. 
men kabul ettim. Y alnı• itin kötü bir 
tarafı var: Münevver aaat 7 de kahve 
altı ediyor, onun için benim ıaat alt 
buçukta kalkmam lizırn. Yani, çalı9tı· 
ğım gUnlere nazaran yarım ıaat erken 
kalkmış oluyorum. MUnevver saat on 
bire doğru kalkıyor. Sabahlan, yatak
ta iken o kadar güzel ki ... 

19 ağustos - Münevver bugUn mu. 
ıarnbaları ıslak bezle silip ciltlamamı 
aöyledi. Hizmetçisi· ben gelmeden bir 
kaç gün önce gittiği için, evin temiz· 
lenmeye epey ihtiyacı vardı. 

20 ağustos - Münevveri çıldıraaiya 
seviyorum. Fakat doğruııunu söyle· 
meık icabederse, kızcağız ev işlerin
den hiç anlamıyor. Onun için mesele 
gayet basit : BütUn işleri ben görU. 
yorum, ama bütün işleri ... 

2 S ağustos - Bir kaç gündenberi 
defterime hiç bir şey yazmağa vakit 
bulamadım. Bir dakika durduğum, din 
lendiğim yok. "Ev işi bitmez,, derler· 
miş. Çok doğru söz .. 

28 ağuıtos - Bugün öğleden 10nra 
ben mufağı temizlerken Münevver de 

yarışlara gitti 
Bahsı müşterekte on iki lira kaybet 

ın.lş. 
Zaten kabahat de kendiıinde ya ... 

Bamyaya pilbe oynıyacağına Gülte· 
re ganyan oynamış ve tabii kaybetmif. 
Halbuki giderken de söylemiştim. Nr 
ise, ... lşin asıl kötü tarafı, M ünevve
rin ay başına kadar yetecek paraaı 

yokmuş. Kaybettiği on iki lirayı ben· 
den aldı. 

29 ağustos - Biraz yorgunum. Her 
halde sıcaktan olacak. · 

30 ağuıtoı - Bugün kemerimi iki 
delik ilerden bağladım. Galiba çok 
ıayıflamıtım· Bir ev ıahibi olmak 
güzel 'ey ama, ev itlerini görmek 
yorucu. Galiba bunu daha önce de 
yazmxttım. Netice itibariyle, benim 
yaptığım gibi panıiyonda oturmak 
daha rahat. 

Her zaman yemek yediğim Keyif 
lokantasını ıık ıık hatırlıyorum. Ora
nın qçıaı bifteği ne gi.b:el de pişirir-

di' .••• 

Burada çok kötU §eyler yiyorum. 
Münevver çok gUzel bir kız (Galiba 
bunu da yazm:xgtım) ama, ev itlerini 
bilmediği gibi yemek pişirmesini de 
bilmiyor. 

1 eylOl - İşin daha kötüsü, Münev
verin çok haksız oluşu .. Bütün bir sene 
çahttığııru dügUnmUyor da üç haftalık 
izinimi bana çok görüyor. Erkekler hiç 
boş oturmamalı imit· 
Şimdi de bahçeyi bellememi s<Syledi. 

Bu tarafların toprağı da ne kadar .sert
miş ı 

Bu akşam fena halde belim ağrıdı. 
3 eylQl - D8rt gün sonra Keyif 

lokantasına ve sevgili bifteğime ka
vuşuyorum. 

4 eylfıl - Bugün yorgunluktan he
lak oldum. Ömrümde Bu kadar çok 
çalıştığımı hatırlamıyorum. Maamafl 
Münevvere de bu huııuıtaki fikir
lerimi anlattım. Bana bUtUn evli er
keklerin tenbel olmamak §Mtiyle evle
rinin işini gördüklerini söyledi, hem 
de misafir olduğumu unutub bağıra, 

çağıra ... Onun bu kadar tirret olduğu. 
nu, evli erkeklerin de ev i§i gördükle
rini yeni öğreniyorum. İnsan birinin 
huyunu iyi anlamak için onunla bir 
müddet beraber oturmalıyınıf. 

S eylill - ÖbUr gtin gidiyorum. Bu 
müddet zarfında bir ıey öğrendim. O 
da, münevverle evlenmekten vaz geç
tiğimdir. Allah aaklaıın ... Onun evi gi
bi bir evi derleyip toplamak çok güç 
doğrusu. Bilmem bunu da daha önce 
yazmışmıydım ? 

7 eyHll - Nihayet izinim bitti. Ye
mek odasını son bir defa daha temiz
ledikten sonra Keçiörenden ayrıldım. 
Bu kadar yorgunluktan sonra Mlinev-. 
ver teşekkür makamında ne due be 

ğenirsiniz : 
- Nihayet eski itiyadlarıma kavu. 

şacağım. Erkekler it göreceğiz diye bir 
evin içini darmadağın ediyorlar. 

Soğuk bir tarzda ayrıldık. 
Bu akşanı odacığıma ve ıevgill lo

kantama kavuşuyorum. 
Yarın da ite başlıyacağını ve arka· 

daşlarunla buluşacağım. Öğleden son
ra, dosyalan önlimllze aiper ederek, 
eskisi gibi, Ahmedle altmış altı oynı
yacağız. Saat beşe doğru da hademe
yi gönderip bir ULUS aldırarak, er
tesi günkli yarışlarda koşacak atları 
gözden geçireceğiz. Muhasebeci çö. 
keylerle ehbab olduğu için hangi at
ların kuanacağını pek iyi biliyor. 
İlk bahar yarışlarında onun sa.yelin
de çifte bahisten bir kere tam yet
miş iki lira almıştım. 

Artık günlerim tatlı tatlı, rahat ra
hat geçecek. 

İlk izinim ;ok kötü geçti. Yataıın 

çalışmak 1 insan hiç olmazsa dinlen

mek imkanını buluyor. 
Mesudum 1 

u~us 

Nakil ve tayin edilen 
emniyet amirleri 

Polis enstitüsüne 
öOretmen tayin edilenler 

Emniyet polis baş müfettişi Naci 
Akalan polis teftiş heyeti reisliğine, 
Ankara emniyet müdtir muavini Beh
çet Kutertan Rize vilayeti 2. nci sı
nıf emniyet müdürlüğüne; Rize vila
yeti emniyet müdürü Necati Buhari 
oğlu Ankara viliyeti emniyet müdür 
muavinliğine; İltanbul vilayeti em
niyet müdürlüğü birinci şube mildU
rU İzzettin Eraydın polis enstitüsü 
mildür muavinliğine; Kars vilayeti 
emniyet müdürü Tevfik Celil İstan
bul vilayeti emniyet miidürlüğü bi
rinci şube müdürlüğüne; Elaziz vila
yeti emniyet müdürü Kadri İbrahim 
Ogan Kara vilayeti emniyet müdürlü
ğüne; Yüzba~ıhktan milstafi İbrahim 
Akıncı Elaziz vilayeti üçüncü sınıf 
emniyet mildürlüğilne; Diyarbekir 
villyeti emniyet müdürü İbrahim 
Unalp Antalya vilayeti emniyet mü
dürlüğüne; Antalya vilayeti emniyet 
müdürü Kemal Kayalx Konya vilaye
ti emniyet müdürlüğüne; Van vilaye
ti emniyet müdürü Şükrü Akyor Di
yarbekir vilayeti emniyet müdürlüğü
ne; Malatya vilayeti emniyet müdü
rü İhsan Sabri Çağlayangil Umum 
müdürlük Arşiv şubesi müdürlüğü
ne; Ankara vila ;yeti dördüncü 9ube 
müdürü Sabri Özer Ankara birinci 
şube mildürlüğilne; Ezine kaymaka
mı Saracettin Sarac Ankara emniyet 
müdürlüğü ikinci şube mildilrlUğilne; 
'Gürpınar kaymakamı Halil Saatçi 
Van vilayeti emniyet müdilrlüğilne; 

htanbul vilayeti maliye kontrol me
murlarından ve hukuk fakültesi me
zunlarından Tevfik Besim Bakuy u
mum müdürlük levazım şubesi mü
dUrlüği.ine; Haran kaymakamı Said 
Koçak Malatya vilayeti emniyet 
müdürlüğüne; İhtisas mahkemesi 
hakimliğinden müstafi Muzaffer Se
zerser umum müdürlük ikinci sınıf 
emniyet amirliğine; Bolu vilayeti 
ikinci sınıf emniyet amiri Ziya Gün
gören Bolu birinci sınıf emniyet fi.
mirliğine; Çankırı vilayeti emniyet 
amiri Yaşar Albazar polis enstitüsü 
dahiliye müdürlüğüne; umum müdür
lük ikinci sınıf emniyet amirlerinden 
Rauf Yazgac Çankırı vilayeti ikinci 
sınıf emniyet Amirliğine; eski yüz· 
başılardan Şevket Ergökçe umum 
müdürlük birinci sınıf emniyet amir
liğine.: Trakya Marmara havzaaı 
gümrük muhafaza müdür muavını 

Cavid Trakya Umumi Müfettişliği 
emniyet . müşavir muavinliğine; nak
len ve terfian tayin edilmişlerdir. 

Polis enstitüsü öğretmenliğine 
tayin edilenler 

Adliye veklileti siyasi müsteşarı Sa
lahaddin yargı'nin polis enstitüsü 
(ceza muhakemeleri kanunu ve ceza 
tabikatı) dersi öğretmenliğine; Mar
din eaylavı Kemal Ergin'in (me
deni hukuk) der&i öğretmenliğine; 

Sivas saylavı ve Ankara hukuk fa
kültesi Roma hukuk profesörü Vas
fi Raşit Sevig'in (Hukuku esasiye) 
dersi öğretmenliğine; Tokat saylavr 
Galib Pekel'in (Hukuku idare' dersi 

Kadın m.abkGmlar 

Kayıeri kombinasında 

çalı,tınlacaklar 
Kadın mahkfunların Sümerbankm 

Kayseri fabrikasında çalrttmlmaları 
kararlaştırılmıştır. Bunların orada 
da )aşeleri ve: ayrı bir yerde ikamet
lerı temın ed;Jmi,tir. 

Çalışma hususunda diğer amele
den hiç farkları olmıyacaktır. Orada 
iyi bir 7ekilde ~alışan ve mahkumi· 
yet mildJetll'rini bu ıuretle ikmal 
edcnll"r, kanunun müsa&desinden is
tifade ederek, mahkumiyetlerinden 
kanu:-ıun ta~·in ettiği miktarda indi
rilerek fabt ;kadan ayrılacaklardır. 

Kadın mahkUmlar fabrikada mü
essesenin iş nizam ve talimatına tabi 
olacaklar, iş haricindeki zamanlarda 
da hapisaneler nizam ve talimatına 
uyacaklardır. İş haricinde geçecek 
zamanlarda beden terbiyesi ve ruhi 
terbiyeleri için icabeden ihtimamlar 
gösteri .ccektir. 
Kadın mahkQmların fabrikaya gön

derilmesi için lAzımgelen tertibat a
hnmııtır. 

Sivrihisar'da içme suyu 
Sivrihisar, 29 (Hususi) - Kasa

bamıza temiz ve sıhi içme suyu ge
tirtilmesi kararlaşmıştır. Temiz su, 
kasabaya on kilometrelik bir mesafe
de bulunan bir kaynaktan getirtile -
cektir. Keşifnamenin hazırlığına baş
lanmıştır. 

öğretmenliğine; Siyasal bilgiler oku
lu profesörü ve saylav Atıf Akgüç'
ün (hukuk ceza) ders öğretmenliğine; 
Hariciye vekaleti baş hukuk müşaviri 
M. Ziya Kızıltan'ın (Umumi ve hu
susi hukuku düvel) dersi öğretmenli
ğine; Siyasal bilgiler okulu siyasi ta
rih profesörü §ükrü Esmer'in (Siyasi 
tarih) dersi öğretmenliğine; Ankara 
hukuk fakültesi tıbbı .adli profesörü 
Fahri Ecevidin (tıbbı adli ve sıhat bil
gileri) dersi öğretmenliğine; Vekalet 
muhasebe müdürli Edip Gürelin (ikti
sat bilgileri ve mali kanunlar) deni 
öğretmenliğine; Polis enstitüsü mü
dürü Adil Başer'in (Haberalma) deıl:'
ai öğretmenliğine; Uumum müdürlük 
hekimi Mecit Günerdem'in (Fizik) 
dersi öğretmenliğine; Ankara beledi
ye kimyahaneıi müdürü Vahyi Özara
rın (kimyai uzvi ve madeni) dersi öğ
retmenliiğine ;' Umum müdür muavini 
İzzettin Çagpar'm (Belediye kanun 
ve nizamları) dersi öğretmenliğine; 
Umum müdürlük birinci sınıf emni
yet amiri Nazif Yazgaç'ın (ıCeza tat
bikatı) dersi öğretmenliğine; Dahili· 
ye vekileti muhasebe milmeyyizi Ce
mil Beril'in (Hesap) dersi öğretmen
liğine; 'Gazi terbiye enstitüsü Tarih 
ve coğrafya öğretmeni Hüseyin Na
mık Orkon'un (Tarih ve coğrafya' 
dersi öğretmenliğine; Umum mildür
lUk birinci sınıf emniyet !mirlerinden 
Dervi§ Okçabol'un (Mesleki tarih ve 
terbiye) dersi öğretmenliğine; Matbu
at umum müdürlüğü memleket masası 
mU§aviri Sadri Ertem'in (TUrk dili 
ve kitabet) dersi öğretmenliğine; 
Jandarma genel komutanlığı Ş. 4 mül
halkı binbaşı Ahmet Rıfat Kemerde
ıre'nin (Eıliha vıe atış) dersi öğret· 
menliğne tayin edilmişlerdir. 

Komiserliğe terfi edenler: 
Komiserliğe terfi eden komiser 

muavinlerinİn lı'stesinin bir kısmını 
dün neşretmiitik. Bugün bu listenin 
mütebaki kısmını koyuyoruz: 

Çanakkaleden: Bahaeddin Arslan, A
rif Tuncer, Ziya Akay, Rıza Ülkekul; 
Çnakırıdan: Hamdi Gürsoy, Hafız Er
han; Niğdeden: Hulusi İzgi; Gazian
tepten: Mustafa Kayaalp, Safa Sevinç, 
Nilzhet Ertilrnen; Erzincandan Veysi 
Saruhan; Manisa dan: Rasim Erdoğ; 
Maraştan :İbrahim Keskin; Karatan: 
Kadri Peker, Muharrem Özçelik; 
Bursadan: İbrahim Argun, Vahid 
Günalp; Çoruhtan: Mirza Demirel; 
Karatan : Kazım Turan; Mardinden: 
Avni Bozkurt, Ziya Ergün; Balıkesir· 
den: Baha Saran, Emin Özönüt, Naz
mi CQşan; Erzurumdan: Hasan Oğuz
can; Malatyadan: Lütfü Özeler; Gü
müşaneden: Refik Özyurt; Tekirda
ğmdan Akif Er, Antalyadan: Receb 
Karacağul, Vandan M. Yurdakul; 
Urfadan: Arif Özgör; Tokattan: Ra-

sih Paksoy: Boludan: Şükrü Soyal; 
Antalyadan: Tevfik Özkan; Bilecik
ten: Ethem Döğer; Trabzondan: Sey
fi Ersoy; Kiltahyadan: Hamdi Erdoğ
muı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlln'de 
HOTEL TEMPO 

Kurf ürstendamm'ın 

En modern oteli 
:Adres: Kurfürstendamm 59 / 60 
: Telefon : 32 39 11 . 
~Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıan 

.13 oda tek yataklı 2,40 Mark 

: 4 " .. .. 3,40 
" 

: 2 " " " 
3,90 .. . 

:ıı ,, 
" .. 4,40 .. 

=ıı " 
çift ,, 5,90 

" 6 1 6,90 ,, 
" " " 

1 .. " " 8,- ,, 
Odaların hepsinde akar sıcak 
ve soğuk hı ve telefon vardır.: 
Bazılarında hususi banyo var-: 
dır. E . 
Kahvaltt: 1,1 O Mark ~ . 

Türk vatandaşlara lisan hu-~ 
susunda azami kolaylık. Misa-: 
firlerden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-: 
le muhafaza edilir. : . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Parasız yahh imtihanında 
kazananların isimleri 

Kültür Bakanlığı, para.sız yahh okul imtihanında muvaffak 
olanları teıbit etmittir. imtihanı kazanmıı olanları sırasiyle 
yazıyoruz: 

Afyondan Sami Ziya, Ağrıdan 
Refet Mirza, Amasyadan A'ır lbra
hiın, Antalyadan Sxtkı Ali, Aydın
dan Necib•İzzet, Ankaradan Hatice 
Hasan, Salahattin Hilmi, Necmiye A
li, Azize 1. Şevki, Özdemir Mehmed, 
Muazffer Ziya, İhsan Osman. Bahke
sirden Ali Kemal Bektaş, Hayati Ah
med, Selim Purad, Hasan Mehmed, 
Elazizden Vehbi Mustafa. Bilecikten: 
Mustafa Kamil, Rahim Halit, M. Ke
mal tsak, Yusuf Mahmut. Bingölden: 
Zeynelabidin Mehmed, Bitlisten: Na
mık Tevfik. Boludan: Adil Tahsin, 
Burdurdan: F. Mediha Kazım, M. Na
zif Kazım, Hüseyin Ahmed, Müker
rem Mahmut. Bursadan: Mehmed Ra
sih, Osman Ahmed, M. Naci Ahmet, 
Çanakkale den: İsmail Tahir. 

Çankmdan; Mualla Ali. Çoruhdan: 
Hüseyin M. Ali, Nail Hüseyin. Ço
rumdan: Necmettin Lütfü. Denizli
den: Ahmet İsmail, Ahmet Mustafa. 
Cehti Fazıl. Diyarbekirden: Aziz Sü
leyman, Osman Ömer, Nermin Ömer, 
Mehmet İbrahim, Naime Ali Rıza Se
zai safi, Musa İsmail. 

Erzincandan: Cemal Mustafa, Ah
med Osman. Erzurumdan: Zeki Mah
mut, Mehmed Faik, Necati Sabit, Ne
jat Numan. Eskişehirden: Halil Şük
rü, smail İsmail, Silheyla Ömer, Ah
med Mustafa. Giresundan: Talat Ni
zamettin. Gümüşhaneden: Adnan Ve
li, Seniha U rfi. Hakkari den Kemal 
Turgut, Nihal Şeref. İç elden: Fera
set 1. Hakkı, A. Raci Şaban, Remziye 
Ahmed, Mustafa Salih, İbrahim Lüt
fü. İspartadan: Mehlika Ali, SUley
man Yahya, Ali Mehmed, Fahrettin 
Bekir. İstanbul dan: Aliye Mehmed, 
MelAhat Salim, Perihan Mehmed, Be
dia ŞükrU, Süheyla Şükrü, Süheyla 
Naci, Jale Hüseyin, Sabahat Mahmut, 
Kemalettin Hasan, Mehmed !. Meh

med Ali, A. Nejat M. Sadık, İsmail 
Memiş, Mehmed Saadettin M. Hilmi, 
Fevzi Ahmed, Osman Cafer, Hasan 

Şerif, Salahattin Ahmed, O. Nuri Şe
rif, Sulhi Murat, Necdet Maksut, Can 

Mehmet, Fikıret Muhittin, Hüseyiıı 
Ali, M. Nihat Mehmet Niyazi, Feri· 
dun İbrahim. İzmirden: Nesime 1U" 
zım, Atıf Hüseyin, Pembe Nuri, M~ 
lahat Şükril Naili. Kastamonudan: 
Salih A. Hamdi. Kayseri den: Osman 
Mehmed, Nuri Vehbi, Turhan Ali, 
Abdullah Şükrü, İsmail Nuh, Hayri 
Mahmut, Kadir Osman. Kırklarelin• 
den: Celalettin Mahmut, Ramazan Os• 
man. Kırşehirden: Halil Halil, Cemal 
Mehmed. Kocaelinden: İlhan Hasan, 
M. Kemal Aziz, Ahmed İbrahim, :M. 
Turgut Mehmed, Kemal Kadri. Kon" 
yadan: Eyüp Mehmed, Mustafa Arif, 
Ahmed Arif, Saliha Mustafa, M. Adil 
Eyüp, Kemal Mitat, Ktitahyadan Veh
bi Ali. 

Manisadan : Halide Halil, Kazrrı:ı 
Mehmet, Hakkı İsmail, Nerime Hik· 
met, Hasan İsmail, Muzaffer Sadık. 
Mara§tan: M. Kemal Abdürezza14 
Vahdettin Sabit. Mardinden: Kamile 
Halil, Aziz Mehmet, Şerif Mahmet. 
Muğladan: Ali Mehmet, İbrahiın 
Mehmet, Hasan Ali, Mehmet G. 1sına· 
il, Türkan Davut. Muşdan: Ali KA .. 
mil, Sabri Abdullah, Sabahattin Şa
hap. Niğdeden: Nuri Fazıl Orhan Ah· 
met. Ordudan: Hayriye Yahya, Şefik 
Kadri. Rizeden Nadide Hüseyin, Ni• 
zamettin Osman, Ahmet Servet. Sam
sundan: Zekeriya Hasan, Cahide Ah
met, Zehra Abdurrahman. Seyhandanı 
İrfan Mehmet, Mustafa Ahmet, Ömeı: 
Alicik, H. Salahaddin H. Basri, Mah· 
mut Mustafa, Ökkliş R~cep, Hayret
tin Mehmet. Siirdden: Şahap Mus .. 
tafa. Sinopdan: Fuat Fehmi Mürüvet 
Nuri, Zehra Recep, Nihat Behçet. Si· 
vastan: Kaya Abdullah, Nurettin ö .. 
mer, Rıza M. Ali, H. Avni Abdurrah· 
man. Tekirdağından: Hüseyin Salih, 
Ertuğrul İhsan, Mustafa Ali. Tokat• 
tan: Fikri Mustafa, Salahaddin Halis. 

Trabzondan: Recep Şükril, Ali Niya· 
zi Yusuf, Muzaffer Riza. Urfadan: Ö

mer Halil, Vandan: Saffet, Ahmet, 
Zonguldaktan Remzi Yusuf, Selına 

Muhtar, Maksud Mahir. 

Kıskanç bir adam 
Sevgilisini 
Biçaklıyarak öldürdü 

Şehrimizde atk yüzünden bir cinayet olmuş ve Demir adlı bir 
amele, ıenelerce beraber ya,adığı Şerife isimli kadım bıçaklıya• 
rak öldürmüttür. 

Dııarhkh bir köylü çocuğu olan Demir; Ankara ya iş bulmak 
için gelmiştir. inşaat mevsiminde yapılarda çalışan genç adamı 
burada ucuzca yatacak bir yer ararken Şerifeye rastlamııtır. 

Şerife; Demirle beraber ya§&·.-------------
mayı kabul etmiş ve yalnız bazı 
tartlar kotmu§tur. Bunların ara
srnda k~ndisine pek karışmama-
11, hele onu kıskançlıkla hırpala
maması da vardır .• 

Demir ifaceleri Şerifenin bu ar
zusunun sebeblerini pek iyi kavrıya
mamıştır. Fakat aradan biraz zaman 
geçtikten sonra, Şerife ile Demir ara
sında geçimsizlik baş göstermiştir. 
Sebeb de böyle işlerde her zaman ol
duğu gibi kıskançlıktır. 

Şerife, zaman zaman ameleyi, ken
disine hiç ihtiyacı olmadığını ve di
lediği zaman onu bırakıp gideceğini 
söylemekte imiş. Demir; kazancı pek 
bol olmadığından Şerifenin bu hare
ketlerine göz yummakta imiş. Bütün 
bunlara rağmen taleblerini arttıran 
Şerife; ondan yapamıyacağı şeyler 
istemiye başlamış ve bunlar yerine 
gelmezse kendisini bırakıp gideceği
ni söylemiş. 

Serile gitikten sonra: 

Şerifenin bu ıötilnü evvela teh
did sanan Demir, aradan biraz zaman 

geçtikten sonra metresinin kendisine 
yerti bir işık aradığını hissetmiştir 

ve o zaman Şerifeyi, bütün hareket
lerine, ancak kendinden aynlmamak 
şartiyle göz yumacağını, eğer böyle 
bir arzusunu hissederse onu evvela 
döveceğini ve sonra öldüreceğini söy
lemiştir. Şerife,, aşıkmın bu teh
dinden korkmuş ve bir müddet uslu 
oturmuştur. 

Fakat bu hadiselerden sonra Şeri
fe ile Demirin arası adamakıllı açıl
mış ve geçimsizlik başlamıştır. Ni
hayet bir gün Şerife, Demir işinde 

iken eşyalarım almış ve bir daha dön
memek arzusiyle evini bırakıp git-

miştir. Birkaç gtintinil, bir arkadaşı
nın yanmda geçiren Şerife, Demirin 
ısrar ve tehdidlerinden korkarak ye

niden evine dönmüş, fakat artık iki 

İımlrin yeni otobüsleri 
İzmir, 29 (Hususi) - Belediyenin 

Avrupadan aldığı otobüsler, bugün· 
den itibaren işlemeğe başlamıştır. 

Bu münasebetle Konak önünde şeb• 
rimiz ileri gelenlerinin huzuriyle tö
ren yapılmış ve davetliler otobüsler· 
le şehir içinde gezintiler yapmışlar

dır. Otobüsler Alsancak ile Konak 
arasında işlemektedir. 

Kuduz enstitüsünün 
yeni binası 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Tıb fa
kültesine aid enstitülerin bir arada 
bulunmaları için üniversiteye devre
dilmesine karar verilen Çapadaki ku
duz enstitüsü Galatada Kule dibinde· 
ki eski ingiliz hastahanesine taşındı. 

dostun günleri kavga ile 
başlamıştır. 

Serile hiyaneı edince: 

geçmiy• 

Demirin yanından kaçmak içiıt 

fırsat arayan Şerife; kaçamak yap
mıya başlamış ve bulduğu yeni bir 
sevgilinin yanına büsbütün gitmelc 
için çareler aramıştır. 

Kıskançlıktan gözü dönen Demir, 
işini bırakarak Şerifeyi gözetlemeye 
ve onu kontrola başlamış ve bir plat1 
hazırlamıştır. 

Demir geçen gtin Şerifeye, o ak· 
~am eve gelmiyeceğini söylemiştir. 
Bundan şüphelenmiyen Şerife, o ak· 
tam yeniden beraberce yaşamak iste· 
diği adamın evine gitmiştir. Şerifeyi 
adım adım takib eden Demir, onun 
bu eve girdiğini görünce, kendini tıı· 
tamamış ve Şerifeyi, elindeki bıçak· 
la dört yerinden yaralamış ve kaç· 
mıştır. Kadının feryadlarına yetişen· 

ler zabıtaya haber vermisler, Şerife 
hastaneye kaldırılmış ve az bir ıa· 
man sonra Demir yakalanm.§tır . 

Şerife hastanede ölmüştür. 
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Yüzde yüz kalkınan 
Trakyayı sizinle 
beraber gezelim 

·····························································: . . 
~ Toprak burada kendisiyle güreıen makir.e j . . 
~ kuvvetine mağlOP olmuıtur 

. . . . . . . . .. 
• l d b • kl d g~ı c'•ıılıcrlerini : : .4sır ar an erı s<ı · a ı • 
~ trakıöriin emrine tıermiş yeni hayatın ~ . . 
: tiirkii~iinii. söyliiyor ! : . . 
:,, ...............•••••.•.....••......•....................... 

rr;,1;a üç b~ş !~zıda '?aııl anlatılabilir? Trakya;ı değil 
Fç k f Yazı, ıkı uç devır acaba na•ıl anlatabilecektir? 
ha at Trakyarun bilirvneıi bir zarurettir. Memleket için 
larbc?1nacak bütün enerjiyle ve alın terlerinin en faydalı 

o a ı · · • T 
k l1!1e" ıçın rakyaya aşina olmak, Trakyayı tanı· ma azımdır. 

Trak · · l b 
b.Yayı sızın e eraber gezece~iz: aılalt yolunda otcr mo ıl k" ı " 

e • w •

0
Y Yo unda araba, latirancadan yaya geçerek 

g. z;cegı.z. <;amların altında dinlenerek, sröçmen köyle
,ın. ~ ';j~B~fır olarak, derd•iz gönüllerin hayat dolu ıeı
M:hı rn .ı!.ere~ gezeceiiz. Hududda nöbet bekliyen 
h medçıgın bırer kahramanlık elıaneıine benziyen 
atırala~~nı di'!~İyerek, kaaabalarda malını deieriyle 

sai~" mustah~~lın güler Yİ.izünden iç lerahlıiı duyarak, 
de ıçk r:_e ,traktor seıine gönül vererek gezeceğiz. Ovalar
t an oy ere ıervet getiren arıların, yeşil Trakyayı va-
k:n ı~':r" ~şl.arın ıeılerini dinliyerek; ıtıklı. radyolu 
lı frak e şehırlı huzuru duyarak; bizim Trakycıyı, srarb-

yayı, fen ve meaud Trak d d 
karıs ı?ezeceiiz. yayı a ım a ım karış 

------------------- Yazan: 

Cemal Kutay 
Büyük Trakya 

manevralarının bit
tiği gün, bir veki
limiz, gene bir ve
kil arkadaşına şun
ları söylemişti: 
"- Şimdi kırmı

zı ve mavi ordula
rın harbı bitti. Fa-

. kat Kazım Diriğin 
gen hayat ve çetin tabiatıe harbı de
vam edecek ... ., 
Trakyayı cumhuriyet t"- b' h 

b h 1. ..... ır ara-
e a ınde buldu. İstila g" b t kl d . . oren u op-ra ar a ıyı ve güzel hi b. k 

tu H d dd .. ç ır şey yo • 
k • u u a nobet bekliyen asker ar-
asında .. ı b' ' ha goz a a ıldiğine uzanan bom-
ş toprakları gördüğü zaman acı du

yuyordu. 
Trakya bı'lhassa ·k · . k" .' son ı ı ıenedır 

-~kten bır. değişme içindedir: bu de-
~ışme, şehır sokaklarından başlama
k~ Trak!ada kalkınma muhitten mer-
ib~e d?.g~:U geliyor. Hem de bir çığ 

~lekt ~~yu~erek ve heybetleşerek .• 
. rıgı o an nahiyelerin ve köyle-

rın sayısı, şehirlerden fazladır 
Fazla nüfus mekteb 1 . . . 

ıstihsal bol · ' 'h • yo • çcşıdlı 
dırlık, hulaSC:stık=~~ı~ ağaç, bay~n-

Edlrnede 
Mimar 

• , 

kanı ile ve canı ile bağlı insanlar ol
duğunu anlatıyor: batı sınırında mil
let bir hacim haline gelmiştir. 

bir gün kızanlıklı . Ahme~ da~mr.n 
bahçesini ziyaret ettık. Edırn~nın ı. 
çinde göz ala~ild~ğine uzanan ~ır bah
çe ki, yetişmış bır ormanın agaçları
nı hatırlatan büyük ağaçlar altında 
güç yürürsünüz. Hiç bir . toprakta 
ağaç bu kadar kuvvetle y~tışme.z. E
dirnenin Sarayiçi denen bır yerı var

HUDUT 
s ' o p 

drr ki buraya ekilen fidanlar, iki sene ufuklarından yarı hayal içinde görü
içinde 8-10 metre oluyor. Çünkü bu· len başı dumanlı Balkanlara. b_a~~P · 
rada toprağın altı, Balkan harbı ve yanık sesiyle söy.le.di.ğ\ manılerı og
ondan sonraki boğuşmalarda vatanı renmek istemez mısınız. 
korumak için ölen türk çocuklariyle Hasanın düğün evinden çı~ı.nca, 
doludur ve istilıi sellerini durdurmak asfalt yol üzerinde ~ve çiçe~ler ıçınde 
için canlarını verenler, bu . tOpt'~ğrr güzel bir yuvaya ugrıyacagız. Şef A
bir yetiştirme kabiliyeti halınde, ınce totürk son manevralarda bulunu.rk~n 
fidanlara boy, renk ve hacim vererek buraya uğramış, bu evde dinl~nmıştır. 
göklere doğru yükselmiş. Yeşil vata- Atatürkün su içtiği bir bardagı':, ka~
nın, çorak vatandan çok sevildiğini ve içtiği bir fincanın, oturdug~ ~ ~ı~ 
bilertk türk kaniyle beslenen ağaçıa. köşenin nasıl muhafaza ~dildıgın 
la sınırı korumak için... görmek size zevk vermez mı? Yal?ız 
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l·ö··lerinrle y?.şıy"'n bu pehlivanla~~ 
· I· 'stemez mısı· h" r.,':ırını dm erre • ı z'c 

niz Hepsi zm"lnında birer yıldı • 
dı ve çoğu dünyanın dört tara~ında 
türk güc.ünü şerefle temsil etmışler .. 

tli. ne 
.dir pehlivan n:ısıl yaşar, ne y7r, 

=cer~ Nasıl vakit geçirir? Bu. bır ar• 
tısti~ hayatı kacl:::r enteresandır. Son• 
ra Trakyada Çob·n M~~m~dler b~l
m"'ıt nek o k2r'l'>r "'ÜC d~gıl.dı~: Üsku,p 
köyünde rastladığımız tabıatın pehlt_. 
van olarak yarattığı Sülel".m.anın ~ 1 

yaıı., b::>y ve a~ırlık ölçülerını o~~yu• 
nuz: yaş 19, boy 1.95, kilo 90 .. ~uley .. 
rn::ın Şimdi, General Diriğin 25 lır~ ay· 
l •kla kapıcısı<l r. Fal;at asıl vazıfeıl 
ı-·r rilı?., ·1mrıivo..,11 n1-uaya çalışmak
tır. Kırklareli mektebinin sando':unu 
bir çek:şte nz.sıl parçaladığını! 11.':ad 
olsun diye kilitli bir kapryı ~ır yuk• 
fo'lişte nasıl yerinden oynattıgını ken• 
disi size anlatacaktır. 

* ~~ 

çi,.de yaşıyor. 

Bir natur.mor tablosunda görü-

lenlere en olgun çağında sabun h~u .. 
b ü rındo ruyle hayat veren, muşam a ze 

çalışan ressam kadar duygulu ve ıan• 
atkar değil midir? İnce fırçaaın~ U• 

'le renksiz sabun hamuruna daıına 
cu ı . haki• 

ulıyacag· mız taze şekıller ve . 
~ ··run kisinden farksız renkler ~e:en, ıtı 

h 1 üstadı, iize bir mıllı sanatın 
meç u . • 1 anlata• 

Trakyada bir kül h11lindedhap~c~~~d~ 
garblt Türkiye hayatı, •arkİılık adınt n_e :--arsa, hepsi tasfiye harbına 
§ rmıştır. Trakyanın metnlek t' d' 

Si NAN 

Bu hudud vatandaıiylc konuşmak 
istemez misiniz? Bütün bu yeni hayat, 
süngüsünün gölgesinde kurulan meh
medçiğin size anlatacak ne. enteresan 
şeyleri vardır. Evinin üç gelir ~kay~· 
ğı olan tavşanı, arısı ve tavugu . ıle 
derdsiz gönlünü eğlendiren İsmaılçe
nin acı bilmiyen küçük yavrusu, size, 

Kalbindeki Tuna hasretini, evının zevk değil, burada bir milletin ~e~ıı:e 
içinden akan Meriçin fısıldadığı nasıl bağlandığını, bir şef sevgısının 
nastalji şa~ısı ile dindiren Ah. kafalarda, gönüllerde, kalpl~rde, kan
med dayı, bundan 55 yıl evel, Bul- da ve canda bir baş-tacı, hır b~yr.a_k 
garistandan gül fidanlarını Hancı gibi nasıl taşındığını görmek; ıstıg· 
Kara Mustafaya nasıl gizlice vermiş, rak haline, vecd haline gelmiş olan bu 
o n~srl 1spartaya gelerek bunları ye- sevgiyi bir köy odasında canlanmış o
tiştırtniş? Bugün lsparta ve Burdur- larak seyretmek istemez misiniz? 
da yaşayan on binlerce insana iş, gül- * * caktır. 
yağı fabrikasiyle. de bize döviz geti- Bir köy odasının 

son günlerine aıd hatıra arını 

ge k" l • e ın ı-r oşe erinde bulunmayan ıı· h 
aiycti de şudur. büyük b' .. ır usu
seriyeti T k. ır goçmen ek. 
Bu ı't·ba' 1 ra yaya. yerleştirilmiıı.tir 1 r a Avru T ·· k. y yepyeni ku 1 pa ur ıyesinde bir 

Çat 1 
ru uş vardır. 

a cayı g · · 
düzgü e~ınız : asfalt yolların 
. n §Oselerın k 1 • 
lınizdeki bütU enar arında, haya 

n modern ve d • aıtalara sahib k" 1 me enı v;-
neşeli, mesud, 

0fuı~~· b~-köylerde ~en, 
ceksiniz. Burada h y gınları gore
değişıniş degwildir·ayat •. ya~n~z tarlada 

. . . , evın ıçınde k 
~ıstıklıği yoktur. Mütevekkil şar 
hın türk k .. l" ·· f . T ve bcd-b. oy usu ıpı rakyada a 
ır hatıra olarak kalmıştır. Kö cı 

danlarından radyo sesleri, a:d:ik 
::~e~den ka~_kahalar gelmektedir. A.r-
t d ayat; guneşle beraber batm"-~k a ır T b. · ~~ -
rın ğöl ~ ıat bı.ı:. değişmiştir: ağaçla. 
kuş sesT .vı;dıgı bot ovalarda artık 
kendisiy~~ı .. uyulmaktadır. Toprak, 
mağlfıb l gureşen makine kÜvvetine 
ladığı o hmuştur. Asırlardanberi sak-

ccv erlerini trakt" .. . 
vermiş ye . h orun emrıne 
1.. ' nı ayatın türku"s·· ·· .. uyor. unu soy-

B izim T 
aşarak yeni r a k Y a Balkanları 
beşiği Orta ~amanlar medeniyetinin 
davasındad vrupaya elini vermek 

ır. 

** 

mesud bir millet çocuklarının şarkıla
denen tarih yeri, bizim gaırb hupudu- j rını söyliyecektir. 
muzun bitim noktasıdır. Size orada, ! Kalıbindeki Ata-
bize kadar gelen bir tarih harabesin- türk hasreti ve ana 
den veya istihkamdan bahsedecek de- vatan sevgisi ile 
ğiliz. Burada şimdi, asıl görülmesi ve Hindistan ortasın-
s~~l.e.nınesi lizmıgelen bi~ Trakya ye- dan kalkıp, hudu.d 
nılıgı vardır. Trakya yenıliği •. Bu ke- boyuna kadar gı-
limeye dikkat ediniz. Trakyayı anla- den Kırgız çocu-
tII'ken, belki bugüne kadar, bilmedi- ğu Azizi tanımak 
ğim.iz, işitnıediğimiz, görmediğimiz; ister misiniz? . 
fakat bilmesini, görmesini ve işitme- Aziz fiziyonomı-
sini arzuladığımız birçok hadiselerle sinin bütiln hususiyetlerile öz ve ka· 
karşılaşacaksınız. Sırp Sındığının ol- tıksız bir türk çocuğudur. Kendisi 
duğu yerin az ötesinde ve hududun Buharada doğmuştur. Babası ;:ı>ngin
he~en iki yüz metre gerisinde yep- dir. Oğlunu okutmak üzere Hindista· 
yenı bir köy kurulmuştur. na göndermiş. Aziz orada ingilizce o
.. H~dudda, hududun iki yüz metre kumu, ve tUrk dünyasının gü:ıeşi A
otesınde köy, hele yeni köy, kl\l"Ulur tatürkün idareei altında hür ve müsta
mu. diyeceksiniz. Fakat Trakya ü.. kil bir Tilrkiyenin, yer yüzünün en 
zerınde konuşurken onun bize "ol- güzel topraklarında hüküm sürdüğü· 
maz,, kanaatini beslediğiniz birçok nü öğrenmiş. 
şeyleri mümkün kıldığını unutmıya- Koskoca bir dünya parçasında Ata-
caksınız. tiirkün ve yeni Türkiyenin nasıl ta-

İstnailçe bir hudud köyüdür: hem- nındığını, Aziz size, Edirne talebe 
~Yaz, şirin evleri vardır. Yatağı de- yurd~nu~ güzel .. bah~esinde ve asır-
gıştirilen k k" .. · . d !ık bır agacın golgesı altında anlata-ırma oyun ıçın en yaz . . 
k~ş akmakta, bu suyun iki kenarında. caktır. GanJ ~ı~ılarında ve Delhı. 8!'" 
kı ağaçlar altında yorgun g"n··ııer kaklarında mıllı kurtuluş hareketının 
din~ell!nektedir. Başınızı ufkao d~ğr.ı Kabe Ankaraya nasıl hasretle baktı
ç~vırdiğiniz zaman ka11ı tepenin üs- ğ~nı~ bu ka?e~in .~önüll~sü Azizden 
tünde beton n&beb_Ci karakolunu ve dınlıyecekaınız. - Azız, neden ta 
a~lan gibi bir mehmedciğin miğferli Edirneye kadar geldin de mesetıı. gel-
sılüetini görürsünüz. diğin yere d~a yakın bir vilayette 

Buradak' .. t d b" •1 kalmadın?,, dıye soracaksım~. 
le h 

1 
goçmen va an aş ır mı • Azizin cevabı sizi uzun uzun ctU,Un-

. t ayatının mevsimlik otlar gibi ge. dürecektir. 
lıp geçici bir şey olmadığını anlamış- Hiç sarı kızılcık 
t~r :. hu~ud vatandaşı, tarih kadar es- yidiniz mi? .. Hem 
kı bı~ ~lletin ferdi olarak toprak al- de bundan tam elli 
trna ınmek ve toprak üstünden gökle- beş yıl evel, İspar-
re doğru Yilk.elmek ihtiyacını duy- taya ilk gülü geti-
muştur: yerin altından kaçan firari ren vatandaşın e-
su, bağ~ı Yanık toprağının emrinde linden ••• 
yer ~UzUnU ye,u bir cennet yaparken; Trakyada i k i 
m~kıın olmak ahlakını veren gU.zel e. Wo11U•1&11111.ıi.L&a:ıı&mllll fevkalideliği bir a-
vı, hudud ötceine, burada toprağına rada bulabilirsiniz: 

ren tiirk gülcülüğtiniln babası bu nur ~5;;ı;ııii5~~~ drvarında yaldızlı 
yüzlü ihtiyarı dinlemek kolay bulu- = çerçeveli bir ma-
nur bir ezvk midir? O, Bulgaristana ~ dalye •• Hayret ve-

** Bütün bu meıud 

altın getiren güzel kokulu güllerin :::::lHfl!~ rici her ~ey gibi 
ana vatanda yetişmemesine gönlü ra- gözünüz ona takı- ~ 
ıı olmamış .. Bütün Anadoluyu, nere- lryor: bu, el işleri 

bir hayat kotu•u· 
nun arkasında, bu 
akışın temposunu 
'<uran bir inşacı 

sinde gül yetişir diye dolaşmış, dolaş· ~" 5ergisinde, masa 
mış, nihayet İspartada karar kılmış.. irtüsünün jüri ta-

Bugün Edirne viUlyet fidanlığında rafından çok beğe· 
çeşidli güller yetiştiren Kızanlıklı nilmesinden dolayı Kazanlılı Kamile-
Ahmed dayı, benden Isparta ve Bur- ye verilmiş bir ~akdirnamedi~. • . 
dur için haberler sordu. Sarı kızılcık. Zevki ve esen, bu sahadakı salahı
siyah gül, ceviz büyüklüğünde vişne yetler tarafından takdir edilen Trak
yetiştiren İsparta gülünün babası· yalı köylü kızı Kamileyi, g:r~efin~n 
hadise ve hareket dolu hayatından er başında görüyorsunuz. İşledığı şeyın 
seçilnıiş.Jerini temiz Rumeli türkçes· modeli yoktur. Kendi kendini yetiş
ile size anlatmaya söz verdi. tirmiştir. Ne yaptığını soruyorsunuz. 

** Muradlı, Trak
·ada bir göçmen 

1{öyünün ismidir. 
"F.:lektriği, asfalt 
volu, her evinin 
bahçesi ve ağacı, 
beton çarşısı, par
kı, hamamı, radyo

llUl.,.~....ı::ı~..ı::;..ıu:ı su, mektebi, okum;-

odası olan bir köy. 
O da yeni Ankara gibi yüzde yüz 
cumhuriyetin eseridir. 

Bizim, 'ehirlerde bile özlediğimiz 
güzel, bembeyaz, şirin bir göçmen evi 
odasında bir göçmen delikanlısı ile 
bir göçmen tazesinin evlenme töre
ninde bulunmak istemez misiniz? Ir
kının göz ve gönlü alan hususiyetle. 
rini, aslan yapısında toplayan heyke 
viicutlu Hasan, daha ana yurda göçmt 
vakti gelmediği için kavuşamadığ 
güzel yüzlü Ayşeye, ne güzel koşma 
lar yapması : 

Al şalrm, mavi şalrm, 
Dağları dolaşalrm, 
Aramızda dağlar var 
Biz nasıl kavuşalım? 

Hasana bir asır gibi gelen bu bir 
yıllık ayrılıktan Ayşeye yolladığı 
gönül duygularını dinlemek; Edirne 

Fakat o, yaptığının ismini bilmiyor 
ki.. Yalnız işlediği bittikten sonra 
meydana gelecek eser, sizi uzun boy
lu düşündürüyor: bu, bir riyaziye 
h,em de bir hesab meselesidir. Ne mi
limetrelik kağıd, ne pergel, ne cedvel 
tahtası, hiçbir şey olmadan iğnesini, 
muhayyelesinin ilhamına bırakan bu 
sanatkar; gene mektebi milletinin ya. 
ratıcı zekası ve tabiat olan Koca sina. 
nın büyük eseri Selimiye silüetinin 
görüldüğü bu köy de ne aranıp bu
lunmıyan bir krymettir, o size, bizden 
olmayanların asırlardanberi .. k~y~a~ı
nı arad ·lcları türk sanat kulturunun 
sırrını açacaktır. 

** Türkiyc'nin en 
çok pehlivan yet.ş-

tiren yeri n~r~si
dir bilir misınız? 
Tr~kya .• şu isimle· 
re bir bakınız: Ka
·a Ahmed, Koca 
lusuf, Kurtdereli,, 
\dalı Halil, Km~
cıklı Mahmud, Fı

liz Nurullah, Kara Emin, Kara. Os
man ve nihayet Türkiye başpehlıvam 
Tekirdağlı Hüseyin .• 

Bugün bir çoğu hayatta olan ve 

.. ;öreceksiniz. Ter
~· temiz, örnek var~ı· 

,,.,..,..__r,",_;. ':.'.;':··:·:·: ,ı:J.. ğında Kemalizmııı 
· ·· · · kurma ve yaratma 

heyecanının on ıe· 

kiz yaş fırtınalarını ya!~tat~~d:: 
saçlı genci, Trayad'n degıl, 

daha öncesinden tanırız: ku:.tul~t 
ve . .. 1 • de A taturkün savaşının ılk gun erın 
emrinıtt ve izinde; ömrünü kurtu~~ .. 
vakfeden erkanı harb Kazım D~rık, 
cebhe boyunun emsalsiz bir teşkılit· 

b' . şacı çısı olarak tesisler yapan ır ın. . 
idi. İstiladan kurtulan harab İzmırın. 
cumhuriyet İzmiri oluşunda onun e
meğini Ege çocuklarına s~runuz. Ya
manlar ve Bozdağ tepelerınde~ Öde
miş ovalarına kadar Türkiyenın en 

. b' ko"şesindeki bayındırlık zengın ır 

. hayat adına kurulan bütün eve yenı 
serlerde onun engin bir kaynak olan 
yapıcılık ve kuruculuk cevherine rast-

!arsınız. 

Kazım Dirik adı, bugün EP"ede bir 
hasretin ifadesidir. 

' Yepi Türkiyeyi kuracak idareci tl· 
pinin bu eşsiz mümessili ile bqbaşa 
kalmak, onun halk işleri !i sizi hayran 
edecek pratik tPdbirleı Je nasıl bapır
dığınr görmek ıstemez misiniz • Za· 
man ve mesafe gaye için nasıl ~ıs~l
tılmaktadır ?. Bütün işlere baş dondü .. 
rücü bir sürat verilmenin sırrı, her 
dairede ve her yerde rasthyacağınız 
şu küçük, basit, ziynetsiz od~ 
hangi kudretten ç·kıy~~? .. ~unu bi 
ferd olarak öğrenmek, buyuk 1•ler.ba
şarm.uıın şartlarını bilmek dcmeımr. 
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M. M. bakanlrğı · 

Kömür eksil trnesi 
M. M. Vekaleti deniz merkez satın 

alma komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 60.000 
lira olan 2000 ton kardif kömürünün 
kapalı zarfla münakasası 15. I. Kanun 
937 tarihine müsadif Çarşamba ğünü 
saat 14 de Ankarada Vekalet binasın 
daki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi 3 lira mukabilin
de her gün Ankarada komisyonumuz
dan alınabilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecekle
rin birinci maddede yazılı günde a
zami saat on üçe kadar 4250 liralık 

muvakkat teminatları ve kanuni bel
gelerini havi zarflarını kanuni şekil-
de kapatılmış ve mühürlenmiş olarak 
komisyonumuza vermeleri, posta ile 
gönderilecek mektublardan dolayı 

vuku bulacak teehhurun nazarı dik-
kate alınmıyacağı. 3-6051 

Çorluda yaptırılacak 
hangar 

1-Çorlu mıntakasında yaptırılacak 
olan iki adet (F) tipi hangar, hamam 
ve çamaşır yeri, mutbak, Sl• tesisatı 
ve altı adet erat pavyonu ınşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 509 bin 
224 lira 18 kuruştur. 

3 - İhalesi 23 ikinci teşrin 937 
aalı günü saat 15 de M. M. V. satın 
alına Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 28119 liradır. 
Şartna.-ne keşıf ve projeler 2547 ku
ruşa M. M. V. satın alma Ko. ~an a
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya.,.·, belge
lerle idari şartnamenin 4 üncti madde· 
sinin (F) fıkrasında yazılı vesikalar
la birlikte teklif mektuplarını ihale 
ıaatından behemehal bir saat evel M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(3693) 3-5707 

Parça kösele satılacak 
Cebeci askeri hastahanesinde ima

lattan artan 178 kilo 46 gram parça ha
linde kösele arttırma suretiyle satıla
caktır. Gönnek istiyenler mezkur has
tahane baş tabibliğine her gUn ve art
tırmaya girecekler 4.11.937 perşembe 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. da bulunmaları. ( 4061) 3-6012 

Sade yağ alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

Tümen birlikleri için 34000 kilo 
.ade yağı kapalı zarfla 4-11-937 saat 
15 de alınacaktır. Teklif mektupları· 
bir saat eveline kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 32300 lira ilk te
minatı 2422 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi 162 kuruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. 

İsteklilerin ll'artnamesini görmek 
Uzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatta teklif mektup
ları ve kanuni vesikalariyle Lülebur
gaz tümen satın alma komisyonunda 
bulunmaları (3950) 3-5818 

Perçin çivisi ve pulu 
Ankara levazım amirliğinden : 

1 - Dikim evleri için alınacak o
lan on bir kalem perçin çivisi ve per
çin pulunun kapalı zarfla eksiltmesin
de verilen fiyat hatalı ve kısmen pa· 
halı görüldüğünden pazarlığı 4-11-
937 saat 15 de Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapıla .::ıktır. 

2 - Muhamen bedeli 25707 lira ilk 
teminatı 1928 lira 3 kuruştur. Şartna· 
me ve numuneleri komisyonda görü· 
lebilir. Her kalem için ayrı fiyat veri
lecektir. İsteklilerin belli saatta ko-
misyona gelmeleri. (4057) 3-6011 

Rozet ve madalya 
müsabakası 

Türk spor kurumu genel merkezin
den: 

Teşkilatımız genel merkezi ile fe
derasyonların yapacağı musabakalar
da Türkiye ve Bölge birincileri ile 
hususi müsabakalar galiblerine ve 
Türkiye rekortmenlerine verilecek 
madalya, Şilt, Plaket ve Rozet ile 
teşkiHitımız üyelerine dağıtılacak ro
zetler için bir müsabaka açılmıştır. 

Madalyalar için 100 - Rekortmen -
üye ve spor rozetleri için ellişer lira 
ceman 250 lira mükafat konulmuştur 
Müsabaka şartnamesini istiyen ücret
ıiz olarak İstanbul. İzmir ve .Ankara 

Ziraat:_bakanhğı 

Sulfat dö Stirilınin 
alınacak 

Ziraat Vekaleti satın alma komis
yonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle 50 kilo 
sulfat dö istiriknin satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2500 lira, 
ilk teminat 187,50 liradır. 

3 - Eksiltme (11. 11. 937) de saat 
on beşte Ziraat Vekaleti binasında 

yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat 
vekfüeti satın alma komisyonunda 
1stanbulda ziraat müdiırlügunden pa
rasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektubları
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde zikredilen vesi-

kalarla eksiltme saatından önceye ka
dar komisyona vermeleri. ( 4007) 

3-5957 

Sigara makinesi 
alınacak 

lnhısarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuş olan 3 adet sigara maloine-
si için teklif olunan bedel haddi layi
kinde görülmediğinden pazarlıkla a-
lınması kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 6.11.937 tarihine rast
layan cumartesi günü saat on birde 

Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Muhammen bedeli 30000 lira 
ve muvakkat teminat 2250 liradır. 

4 - Şartnameler her gün 150 kuruş 
mukabilinde adı geçen komisyondan 
alınabilir. 

S - İdarece alınması mutasavver 
makinalar Molöns, Standart ve Miller 

olup bunlardan başka firmalardan pa
zarlığa iştirak arzusunda bulunanla-
rın teklif ve kataloğlarım münakasa 
gününden en geç üç gün evel tütün 
fabrikalar şubesine ibraz ederek pa
zarlığa iştirak vesikası almaları lazım
dır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte yüzde 7.5 gü
venme paralariyle birlikte yukarıda a· 
dı geçen komisyona gelmeleri ilan o-
lunur. (7216/3980) 3-5879 

· Belediyeler 
1 tf alye meydanı 

mecrası 

ı - İtfaiye meydanında geçen u
mumi mecranın yeni güzergaha alın
ması işi on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif hedefi (703,25) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (52,74) 

liradır. 

4 - Keşifname ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı iş
leri kalemine ve isteklilerin de S teş· 
rinievel 937 cuma günü saat on bu
çukta belediye encümenine müracaat-
ları. {3976) 3-5873 

Font su borusu alınacak 
1 - Su idaresine alınacak font 

boru ve ek parçaları on beş gün müd
detle kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (7193,20) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 540) li
radır. 

4 - Şartname ve listesini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve ihale 5 teşrinisani 937 
cuma günü saat 11 de Belediye encü
meninde yapılacağından isteklilerin 
saat ona kadar teminatlariyle birlik
te teklif mektuplarını belediye encü
menine vermeleri. (3977) 3-5874 

. Vilayetler 
M. Kemalpaşa elektrik 

tesisatı 
Mustafa Kemalpaşa beledıye rıya

setinden: 

ı - Musaddak projemiz mucibince 
89.000 lira bedeli keşifli M. Kemal
paşa kasabası elektrik tesisatının şim
dilik nısfını yaptırmak şartiyle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8.11.937 pazartesi 
günü saat 14 de hitam bulacak ve i
hale M. Kemalpaşa kaazsı belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata aid evrak ve projele
rin birer kopyaları İstanbulda Galata
da Sellinik Bankası beşinci katta mü· 
hendis Hasan Haletten ücreti mukabi
linde alıp görebilirler. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
tahminen % 7 .5 buçuk teminat ihaleyi 
müteakib % on beşe iblağ teminatla· 
riyle ihaleden bir saat evetine kadar 
müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye talih olanların na
fıa vekaletinden musaddak vesaiki ha
mil olması meıruttur. 

6 - Fazla izahat almak istiyenleı 
M. Kemalpaşa belediyesine müracaat 
edebilirler. 3-;5827 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -
§ TÜRK HAVA KURUMU ~ ----------
-----
----
--

--------

Büyük Piyangosu 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... 

1 inci keşide 11/ İkinci teşrin/ 1937dedir. 

Büyük ikramiye: 30000Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık 
iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

------------------------------------------------------
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;=' 

BlLMAN 
TECİM EVİ 
Yenişehir Atatürk bulvan No. 18 

Her nevi elektrik. radyo bisiklet, 
motosiklet ve malzemesi. Tamir yapılır. 

Dikkat: Zen1ıin 
Fiat maktudur. 

Aldanmak yoktur. 

• 
çeşıt 

3-5991 

Spor Bölgesi merkezlerinden tedarik ! ••••••••••••••••••••••••••••-
edebilirler. (4026) 3-5941 

" 
: Barın. bakanhğı 

Nişataşı mektebinin 
eksiltmesi 

İstanbul nafia direktörlüğünden : 

22. l 1. 937 pazartesi günü saat 15 
de İstanbulda Nafıa müdürlüğünde 
(29998.72) lira keşif bedelli 1stanbu1 
Nişantaşı kız orta okulu inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri proje keşif hulasasiyle buna mü
teferri diğer evrak (150) kuruş mu
kabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2250) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az (20.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair Nafıa vekaletinden al
mış olduğu müteahhidlik ve ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla
rını 22. ı ı. 937 Pazartesi günü saat 
14 de kadar İstanbul Nafıa müdürlü-
ğüne vermeleri. (7266/4022) 

3-6053 

Polis mektebi 
kanalizasyonu 

Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Polis
Jandanna mektebi ikinci kısım kana
lizasyon inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli 2890 liradır. 
3 - Eksiltme 5. 11. 937 Cuma günü 

saat 15 de Nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında pazar
lık usuliyle yaptır.lacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak yedi kuruş mukabi
linde yapt işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 216 lira 75 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve yapı işleri umum 
müdürlüğünden alınmış hususi vesi
ka ibraz etmesi lazımdır. (4070) 

3-6052 

Kok kömürü 
eksiltmesi 

Nafia Vekaletinden : 

8.11.937 tarihinde pazarteal günü 
saat 15 de Ankarada nafıa vekaleti 
malzeme eksiltıne komlsyonu odasın
da 6382 lira 50 kuruş muhammen be
delli 230 ton kok kömüriinün kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 478 lira 69 ku
ruştur. 

Bu işe aid şartname ve sair evrakı 
vekalet malzeme müdürlüğünden pa
rasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif zarflannı şartna
mesinde yazılı vesaik ile 8.11.937 pa
zartesi günü saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

(3981) 3-5906 

Şirketler 
Kimyager ve mühedis 

isteniyor 
Keçıburlu kl'ıkürtleri türk anonim 

şirketinden : 

Şirketimizin Keçiburludaki fabri
kası için bir kimyagerle bir topograf 
mühendisi alınacaktır. Ev ve evin 
tenvir ve teshini şirkete aiddir. 

Talihlerin tercümei halleri ve bon
servisleriyle Şirketin Ankarada Eti 
Bank binasındaki merkezine müraat 
etmeleri ilan olunur. ( 4055) 

3-6002 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. ---- Doktor ---- ----- Rıza Duray --- -- -: Cebeci Hastanesi : 
: RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: 
: sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) : -
':91111111111111111111111111111111111111.:!
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İmtiyaz sahibi ve Başmuha~riri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık kuçük ilinlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kunıı 
Uç defa için 70 kunıo 
Dört defa için 80 kuru5 alınır. 
Devamlı kilçük illnların her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
l kelime aralarındaki boşluklar mustes
! na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ı 
·ı ilin ızo harften ibaret olmalıdır. 

Dört satırdan fazla her satır için ay-
rıca 10 kuruş alınır. f .................................................... 

Müteferrik : 

Ede ıoyu efradına - Sarih adresi
nizi aşağıdaki adresime lütfen bildir
menizi rica ederim. Hulki Ede - Posta 
K : 469 Ankara, 

Günü gününe nakliyat - Yapacak 
olan ekspres servisimiz için ücretli üç 
stajiyer alın~caktır. Ankara Anbarı 
U. N. Evine müracaat, 

Satılık : 

Ucuz satılık ev - Yenişehir Demir 
tepe Fevzi Çakmak sokağı 11 No. lu 
hane satılıktır. 2. katında dörder oda 
bodrumda ve en üst katında birer o-

dası havagazı, elektrik tesiatı büyük 
bahçesi vardır. Görmek istiyenler hane 
dahilindekilerine pazarlık için 3900 
telefon numarasiyle görüşebilirler. 

3-5976 

h Verenler : 

Muhasebeci - Askerliğini yapmış. 
liseyi bitirmiş bir muhasebeci istenili
yor. Dil bilen kayırılacak (P. K. 469 
Ankara) Şeraitin bildirilmesi 

lş Arıyanlar 

Mürebbiye - Bir alman ba,' 
bir aile yanında mürebbiyelik · 
Ulusta: N. S. 3-5975 

Lise mezunuyum - Aske 
yaptım. 5 - 6 sene Almanyada 
dum. Almancada muktediriın. 
sib iş arıyorum. P06ta adresi: 
Demir, Uçanlar sokak, Toro• 

3-6022 

Kiralık : 
Oç daire - Üçer odalı, 

Ankarada Anafartalar caddesi 
105. Yusuf Esendemir. Telefon: 

3_5998 

iki daire - Yenişehir, Yüksel 
desinde, 4 ve 5 odalı, ferah ve k 
lu. Fiatı ehven. Telefon: 3715 

Kolöriferli daire - Altı oda, 
v. s. Çankaya caddesi, Sanköşk 
sı, No: 49. Şekerci Hacı Bekire 
caat. Telefon: 3050 3-6018 

Bir oda - Aile yanında, möbll 
banyolu Yenişehir Tuna caddetİ
ğitkoşun S. 15 3_5974 

Kiralık ev - Dört od<lt 
lüks banyo, muşamba döşeli -
üzerinde- Kavaklıdere Güven 
sinde. No. 31 - her türlü .konfot11 
vidir. Müracaat. Telefon: 1771. 
3- 5948 

Mobilyalı kiralık oda - KoO 
tif arkasında Güzeller sokak. 11 
Ruso 2 inci apartımanda. 8. d ' 
müracaat 3-6054 

Kiralık oda - Yakınlık. ?t{e 
teshin. Karaoğlan Çiftlik ma~ 
yanında Merkez apartıman b' 
daire. 3-6050 

Kiralık - Yenişehir Yük.sel 
sindeki Genbark apartımanında 4 
beş odalı ferah ve konforlu 2 dairi 
ven fiatla kiralıktır. Telefon: 3715 

Kumbareıt biri 

SEFALİN 
Baş-Diş 
ağrılan 

Nezle-Grip 
üşiitm·ekten 
• 
1\1 ütevellit 

Bütün 
Derhal 

ağrılatl 
• • 

geçırit 

Eczanelenletı 

Birlik ve on J 
amllalajları 

arayınız 



J VEHBİ KOC TİCARET EVİ 
~ 

Dr· EMiR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Mütehassısı. Postahane caddesi B. 

usuf Hikmet apartımam No. 3 ıa
at 11 den itibaren hastalarına bakar 

Telefon: 1816 

ııı 

ıi 
Telefon: 3450 • 3451 - 3452 
Telgraf: Koç - Ankara 
Posta : 72 Ankara. Cankırı Yolu No.13 
kutusu 

Ma za: 
Her nevi inşaat malzemesi, Boru, Musluk, Banyo, T ennosifon, Lavabo, Havagazı malzeme 
ve cihazlan, Elektrik malzemesi, her cins ampul, avize, pil, ütü ve kablolar her nevi boya, 
Çimento, Alçı, Kiremit, Karpit, Yerli ve; Ecnebi Sobalar VEHBi KOÇ TiCARET EVln
de satılır. Daimi stok bulundurulur, fiatlar daima her yerden ucuzdur. 

F ord ve Lincoln: 
Lincoln ve Ford Otomobilleri ve kamyonları. Hemevi yedek parçaları, otomobil ve 
Kamyon lastikleri VEHB! KOÇ TiCARET EVlnde ıatılır. 

Sıhhi ve fenni tesisat: 
Nümune Hastahanesi, Sergi Evi, Bakanlıklar, Yüksek Ziraat Enstitüleri, Jandarma ve Polis 
~~ktebi, Harbiye Okulu, Ankara Kız Lisesi, Sıyasal Bilgiler Okulu, Musiki Öğretmen Okulu, 
Sumer Bank Merkez binası ve Ankara Garı gibi en büyUk binaların kalorifer ve sıhhi tesisatları 
VEHB! KOÇ TİCARET EVİ tarafından yapılmıştır. 

Gaz ve berizi n: 
tkoni Vakum Şirketinin bilumum; Gaz, Benzin, Asfalt, Bitüm ve yağlan VEHBl KOÇ 

CARET EVlnde bulunur. 

Türk antrasiti (sömikok) yerli gazhatıP 1 ... ,..1-1 ~rt ve liğnit 
Vehbi Koç ticaret evinde ucuz fiatla temin cu11ır. 

Sahibinin • 
sesı: 

Sahibinin sesi. Grama/on ve Plakları, Markoni radyosu, Kelvinatör soğutma dolapları, Faclt he
sab m_akinelerı, Mercedes Yazı Makineleri (Mauser Mercedes Bukilit Facit T. Addo Cem maki
nelerı) V b J't (S - · ' ' ' ' . · · 

e 
0 1 

u suzme cıhazı), Dosya dolapları, Ostertag kasaları, Geha Teksu makınelerı, 
~~Ç B rallHl, Bizerba terazileri, Elektroialcs to.1 emme ve cil§ malcfneleri, her uman VEHB! 

T CARET EVlnden her yerden ucuz fiatls temin edilir. 

Diş tabibi 
M.AZiZTUNÇ 

Pazardan maada her gün hastaları. 
nı kabul ve tedavi eder. 

Adliye sarayı yanında Sarraf Hak-
kı Apartımanı No: 1 S-5645 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -
§ Dr. Basit Ürek § - -
: Cebeci merkez hastahanesi dahili : 
: hastalıklar mlitehasaısı : - -:S Her giln hastalarını saat 15 den: 
=sonra Yenişehir Meşrutiyet caddesi:: 
§ıo/1 numaralı evinde kabul eder. § 
= Tel: 1694 = 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Bezen Şapka 
Salonu 

Mevsimin en yeni modelle
rinl ancak BEZEN A.B lka 
salonunda hulabilireinis 

Yenişehir Atatürk Bulvarı Güven 
Apartımanı altında No: 49 

Bir katib aranıyor. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Günde 3 defa 

RADYOLiN 
Diş macunu ile dişlerinizi fırçalayınız 

YENi ECZANE 
Hukuk ilmini yayma kurumu baş- KİMYAGER SAT KORY AK 

kanlığından : 

1 _Kurumumuzun bir katibe ihti· Anafartalar caddesi belediye kaf$ıSI 
yacı vardır. Maaşı 175 liradır. 

Aranan ıartlar şunlardır: Kınacı Han altı Tel. 1725 
a- Tilrk ve lfiakal lise mezunu ol· . ih • 

1 
hazırlanır. Her Uftç, Rontgen 

ak Reçeteler bUyUk bir dıkkat ve tımam a • Gözlük r-eçeteleri fenni 
m b-' Aske.rliğini yapmış olmak, filimleri, mutena tuvalet ve N:~E eıyaaı b~~f.ur Zei11 cam ve çerçeveleri, 

C• Fransızca lisanından türkçeye, şekilde ancak YENi ECZAf" . ıtl~Ptı.rha ~:~·nevi renkli camlar .. 
. güne§, kar, ıpor, pilot ve ıo or gö.z enl nean huıusi korsa aervlslmizde öl· 

türkçeden f ransızcaya tcrcUme ıktida- Mütehassıı bir bayanın ldareıınde bu u f k, bel'k lçin tıbbt ke· 
rını imtihanla isbat etmek, • k, böb k dUtUklilklerl ile ıtı ge 1 

çil Uzerine mide, barı• ~ re ve ıutiyenleri yapılır .• 
d- Bundan başka evvel bulunduğu merler ve son model ııhhı tuvalet ko~ .. her rept bakteriyolojik vo kimye.t 

mahallerden hüsnühal vesikaları ge- İdrar, kan, balgam, kazurat ve ıaır ıı 3 - 6019 

tlrmek. -~tn~h~li~ll~er~y~a~p~tı~rı~lı~r·:_ _________ ~-=====:::::: İmtihan günü 20 ikinci te rin 1937 
1111111111111111111

1111111111111. 
cumartesidir. O tarihe kadar bu kfi- .ı lll lll lll lll lll lll 1111111111111111111111111111111 ; 

tibliği istiyenler Ankarada Hukuk 11- - M. Galib Çankaya == 
mini Yayma Kurumuna, !stanbulda : 
Hukuk fakültesi profesörlerinden Sıd- - d • • d mezun : ----------=======::::::::::::::::::::::========- dık Sami Onar'a yazı ile veya doğruca § Paris terziler aka emısın en s 
müracaat etmelidirler. ~ olarak dönmüc::, yeni teşkilatiyle ~-

[Müsavi şartlar dahilinde yiluek _ ~ _ 

mckteb mezunu olanlarla diğer bir ec- § ic::e başlamıştır ~ 
-

YENİ SİNEMALAR nebi lisam bllen tercih edilir.] ~ T ' 
: Balık pazarında erzı F 
:: lllllJflllllllllllllllllll 

J BUGO:N BU GECE 
HALK 

eaGn ~bin • Mirielle Balin ve 
abrıel Gabrio laraf ından 

teınsil edilen 

Cezair batakhanesi 
Aşk - güzellik - heyecan 

ve sergüzeşt 
Ayrıca - En • d"" h 1 

BUGÜN BU GECE 
Şimdiye kadar çevrilen Casus

IUk f ilimlerinin mükemmeli 
ve en heyecanlısı 

Matmazel· doktor 
Pierre Blancher - Di ta 

Par le - P. Fresnay 
Yenı unya aber- eri 

Ayrıca - En yeni dünya haberleri 

-~-=================~==========:!) 
..ıııııııııııııııııııııı•ı 
:: • ıı11111111111111111ıı11111111111ıııııııııııı11111111ıııı.. 

{" .................... . 
ı Dr. M. Sezer 
f Doğum ve kadın hastalıkları 
i mütehassısı 

f . Viyana Üniv:rsitesi. kadın ~li-

1 

nıkleri sabık (Hıelfartzı) A?lıye 
sarayı hizasında Ahmed Şahın a· 
partımanında hastalarını kabule 
başlamıttır. 

Tel. 2022 3-5797 
: ....................................................... . 

: Cebeci haat · d h'lA ı.__ .• ': 
: ane•ı a ı ı ııaatalıklar mutehaaıııı : 

§ Dolitor Zelil Haklu Pamir ~ 
Dolctor A. ihsan ·AliSan 

: Hastalarını heı ün : 
: g saat 14 den sonra liirnayei Etfal apartunarunda: 
~I 4

• numarada kabul eder. Telefon: 2357 : 
ıııı11ıı11ıı11ıı11 :: 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,,.. -

Vümune haataneıi dahili hcutalıklar mütehaııııı. 
Haııtalarmı her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

T~;elon: 1216 3--5828 

Halli Bakteriyoloji ve Kimya 
MiLLi Laboratuvarı 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

. .4J! 
.... ~ıi.· • • .•. 

'" ! Krem Balsamin 
f k den yegwe sıhhi krem· 

Kumral, Sarı m, ~mer her tef!e.:c~a ~ k:roilen izale eder. Yarı~ 
terdir. Cildi besler. Çıl, Leke ve sıv~ ~ ~rıllandıkları sıhhi güzellık 
asırdanberi kibar mahfillerin takdır e u 
kremleridir. t tR 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM .ED L 
. ~ · ·n pembe renklı 1 - Krem Balsamın yaglı, gece ıçı kl" 

• .. d"" · rin beyaz ren ı 
2 - Krem Balsamin yagsız, gun uz 1" ~ • kli 

·· d ·· ırın beyaz ren 3 - Krem Balsamin acı badem, gun uz :s kl" 
"çin pembe ren ı. 4 - Krem Balsamin acı badem, gece 1 ' 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
Fen müessesesi 

Kuvvetli ve hafif cereyanlarla 

iıler bilumum Elektrik itleri 
müteahhidi 

İdrar, Balgam, Kazurat, Muayeneleri, Vsser
man, Vidal Taamülleri, Kan ve Mide Usaresi _:~::::=====-----==---

-

T eahhüt ettiği bütün itleri mu
\'aff akıyetle batarmıt Ankara· 

nın en eski Fen Müessesesi. 

Müessisi, Etem Baynl§. 

Anafartalar caddesi, Mühendis Han, 
No. 2 Telefon: 1171 

tetkikleri' İdrarda Aşhayirn Zondek usulile Ge-
belik teşhisi ve her nevi Bakteriyolojik ve 

kimyevi tahliller yapılır. 

Uto- Vaksen ve Antivirüs'ler Hazırlanır 
Anafartalar caddeıi Belediye Karşısı Kınacı han N o. 1 Tel. 1725 

...--REÇETELERİNİZi 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ı-5517 

l\iektebliler !.. Bütün Kitablarınız 

YILDİZ 
• 

TİCARET EVi . 
BiHlmum elektrik, biıiklet, motosiklet ve malzemeaı 

1938 Pilot Radyolarunız gelmi!lİr. 

"PiLOT' dan ,a,mayımz 
. deni krom harf ve rakamlar 

H boy ve her çeııd ma · b·ı· 
er kendi levhasım ken dı yapa ı ır. 

mevcuddur. Herkes 3-5992 

Halil Naci l\lıhçıoğlıında 
Anafartalar Caddesi No.111 Telefon: 1230 
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1938 Modeli Hudsonu Görün 

• • 

ç 

• 

ve parlak muvaf fakiyet • 
enı 

Hudson terraplanne, Hudson 6 Hudson 8 
Bu üç büyük yeni Hudson modellerini görün. Hudson terraplanne 

Hudson 6, Hudson 8 ... Bunlar 1938 senesi için çok güzel bir şekilde ha

zır !anmışlardır. 

Bu otomobiller mükemmeliyet şampiyonu olarak tanınmış ara

balarda bulunan tatlı bir akışla giderler, daha büyük, daha çok yol

cu alır ve hem de içerleri çok rahattır. 

Çok az masraf yapar ve bu cins otomobillerle mukayese edilirler

se vereceğiniz bede[ yok bahasına demektir alacağnız en ucuz oto

mobil budur. 

Bir kere Hudson otomobilini görün, kullanın. 1938 senesinin en 

birinci otomobilini keşfetmiş olacaksınız. 

Kolaylıklı otomatik 
idrolik freni er 

Otomatik dehreyaj ve vites tertibatı amatörler ve bil· 
hassa bayanlar için f ev kal ade ){olay ve rahattır hu 
tertil)atı ~ört enedenheri yüzl>inlerce otomobilleri 
üzerinde yalnız Hudsons falıril(.ası kullanmal{tadır. 

En son en mükemmel idrolikler aynı fren pedalı ile çalışan ve ihti

yat olarak ayrı bir mekanik usulle işleyen yegane fren tertibatını ha

izdir. Bir darbede faaliyete geçen ve hiç bir arabada buwınuyan en 

emin frenler le mücehhezdir. Ve şimdiye kadar hiçbir arıza göstermemiştir 
' 

Türkiye Umumi Aceniası 

Bektaş · Ercan ve Şeriki: ıstanbu~a~~~~r1N~~~hurivet 

Ankara acentasi : Ali Ercan ve şeriki 

Ankara Yenişehir Atatürk Bulvarı 

Anadolu icin acentelik verilir 


