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29 zun 
e 

gecesı 
Bu yıl cumhuriyet bayramı, bütün şimdiye kadarkilerden munta· 

zam, gösterişli ve parlak geçti. Çünkü daha yapılı, daha olgun ve daha 
tamam bir Ankara buldu. 

R:smi yapıların tenviri .usulünde çok terakki vardır. Mesela yeni 
Bel:~ıyeler bankasının mavı ve sade zırhlan ile ışıklı sepetleri, binanın, 
bugune kadar bilmediğimiz gece halini ifşa etti. Bu ifşanın muvaffaki
yetini tasdik edebiliriz. 

Bankalar caddesinde .. ateşten bir nehir akıyordu.,, Atatürk bulvarı 
ulu münteha noktasına kadar insanı, dayanılmaz bir cazibe ile çekiyor: 
du. 

Yurdda ve 
Dııarda 
Bayram 

Yurdda: 

Halk kür•ülerlnden blrincle nutuk •Öylenlrken 

Kardeı 
Hatay da: 
Bayram . 

Çankayadan, Kaleden, Cebeciden, Keçiörenden, _Dikmenden ve is
tasyondan Ankaranın manzaraları değişiyor, fakat giydiği atlasların 
ateş rengi panltılan azalmıyordu. 

Gar, tek başına duruyor ve seyirciyi ayn bir gezintiye davet ediyor· 
du. Belki de en yeni yapnnız olduğu için, fakat biraz da heybetli ve 
yanyana duran sütunlarındaki §akulün tesiriyle, dar, güzel ve yekpare 
bir parça idi. Buradan karşınızda kaleyi ve bütün şehri, sağınızda Çan
kayanm hakim ışıklarını, solunuzda da ayn ve çekingen bir parça gibi 
Kcçiörenin bir avuç lambasmı ve şehri seyretmek üzere yere inmiş bir 
gök yüzü gibi, Keçiören evlerinin tek gözlü yıldızlannı görüyordunuz. 

29 gecesi Ankara, gelinler kadar güzeldi. Büyük ve mavi projek
törler, zaman zaman bu geline mütecessis nazarlariyle bakıyorlardı. 

Cumhuriyetin 14 UncU yıldönUmü 
dUn vatanın iç ve dışmda bilyUk şen
likler ve coşkun tezahüratla kutlan
mıştır. Dün geceyi, fener alayları, 
balolar, müsamereler ve mahalli eğ
lenceler tertib ederek geç vakitlere 
kadar neşe ve sevinç içinde geçiren 
bütün memleket bslkı, dUn de bayram 
eğlencelerine devam etmiştir. Diğer 
taraftan inşaatı ikmal edilen birçok 
kilittir ocaklarımızın, hastahane ve 
bakım evlerimizin, yeni zirai mües
seselerimizin, şehir, kasaba ve köyle
rimizi biribirine bağlıyan yehi yolla
rımızın, köprülerimizin, "park ve anıt
ların açılma törenleriyle birçok te
mel atma törenleri karşısında vatan
datların şevk ve heyecanlarının bir 
kat daha arttığını bildiren telgraflar 
gelmektedir. 

Dı~nrda: 

Bayramın ikinci günü 

Halk kürsülerinde büyük 
bir faaliyet göze çarpıyor 

Antakya, (Huauıt mUıabirimizdd\J 
- Büyük bayram kardt;t Hatayda eııt' 
aalaiz tezahürlere vesileolmuftur. An
takya ve İskenderun bcştıuı aşağı do
nanmıştı. Ana vatanın kırucusu ve ya• 
pıc111 Şef A tatUrkün resiml~i elle
rinde olan elli bin kl9l3e yakın bir ka" 
labalrk baş kon.oloeluiumuzun önil~ 
do toplandı ve "'y&f&ln Atatürk, ya
fUın BUyUk till'k aınhurlyeti,. di~ 
bağırarak Büyük Şefı ve anavataııl 
olan bafhhfını izhar :tti. 

Bu bilyük kalabalık takdire değet 
olan bir vekar ve atırba91ılıkla, ~hir 
sokaklarında dola9tı 7e gece aab&h• 
kadar her tarafı ~nvr edilen ,chlrd• 
eğlenildi. 

Mandater hUkUmct ileri gelenleri. 
belediye reisi ve adlırr, alevt, arab .. 
rumlardan heyetler b.f konıolosltığıı" 
muıa gelerek tebriklrde bulundulat• 

Akpm halkevlnde bir toplantr ..,.. 
prldı ve bütün halk•lerinde türk in
kılabının mani ve pnulU hakkında 
kon!eranslar verildi Hatay hali ... 
vinç ve heyecan içir:ledir. 

Burhan BELGE 

Cebeci şehitliğinde 
bir tören yapıldı 

..... ~:=~:"] 
Paris'te 

Paris, 30 (A.A.) - Bayramımız 
Büyük Elçilikte samimiyetle kutlan
mış, büyük elçi Suad Davaz koloni
nin, talebelerin ve Mısır, Sovyet ve 
Balkan devletleri elçilerinin tebrik
lerini kabul etmi§ ve bir nutuk ver
mittir. Talebe cemiyeti başkanı buna 
cevab vererek arkadaşlarının hisleri
ne tercUman olmuftur. B. Delbos pro
tokol şefi vasıtasiyle tebriklerini bil
dirmiştir. Gece bir suvare verilmiştir. 

Dün öğleden sonra aaat on üçten itibaren ıehrin muhtelif 
yerlerinde mızıkalar çalmıttır. Cebeci meydanlığında ciria mü
sabakaları ve pehlivan güreıleri yapılmıı, zeybek oyunları oy
nanmıttır • 

Halkevinde gündüz çocuklara gece halka, birer temsil veril
mİf, kukla ve karal'ÖZ oynatılmııtır. TVRKIYEDE 

MADDi VE 
FiKR1 
ÇALIŞJtlALAR 

asil ve aziz bir çift bulunamaz ı .... 
canlarını 1 
verenler 

Dün, Ankara köylerinde, An· 
kara vilayetince yaptırılan eğit
men ve öğretmenli köy okullan 
binalarının açılıı törenleri yapıl
mııtır. 

"Dudak bilklün faniler, ilihlar im
renecek; 

Sevgini bayrak gibi gökıünün bur· 

Sehüllikte yapılan tlJrenfle ~lçekla oe 'mektebliler 

DUn bayramm ikinci gUnU, huırla· 
nan program tatbik edilmek ıuretlle 
kutlandı. Sabah aaat 12,30 da bir alay 
Samanpuarından hareket ederek Ha
mam8nU yollle Cebeci ıehidliğine git· 
ti. Alayda bir manga poliı, ıehldllfe 
konacak çelenkleri taııyan izciler ve 
aıkerler, çelenklerin yanında ıilvari· 
ler, bando mızıka, kız ve erkek bel 
bölilklerl ve piyade bölUğil vardı. 

Hür ve müstakil Türkiyeyi kurmak 
için, AtatUrkUn emrinde seve seve 
canlannı veren aziz şehidlerimizi, en 
mukaddes gilnümüzde anmak gibi ıe· 
refli bir vazifeyi yerine getirmek iste
yen halktan bliyilk bir kalabalığın iı· 
tJrlk ettl~i alay ıehidliğe gelince ih· 
tiram vaziyeti aldı. 

lstanbulda nalbat 
kursu açıldı 

tıtanbul 30 (Husust muhabirimiz· 
den) - 40 ki9lllk nalbant uıtalarının 
kursu İltanbulda Selimiyede ziraat 
vekaletinin nalbant mektebinde bu· 
gUn açılmıttır. Bu kura iki devre o
lacak ve vekAlet proğramına glSre, il· 
çer ay devam edecek ve demircilik 
sanatı dahi 8ğretllecektir. Bu ustala· 
ların evlerine ve ceblerine verilecek 
paralarla mektcbteki masrafları yerli· 
yerine gönderilmiştir. 

latanbul Adliye sarayı 
İstanbulda yeni adliye sarayı için 

yapılan istimlak muameleleri bitiril· 
miftir. Yakında inp itlerine başlana
caktır. 

SoJya'da 
Sofya, 30 (A.A.) - Cumhuriyet 

bayramı dolayısiyle elçilikte bir ka 
bul töreni yapılmış ve elçi öğleden 
sonra tUrk kolonisini kabul etmiştir. 

Stokholm, 30 (A.A.) - Cumhuri
yetin 14 üncü yılı dolayısiyle elçilik
te yapılan kabul töreninde 300 mUtn
taz davetli bulunmuf ve tören geç 
vakte kadar neşeli ve nezih bir hava 
içinde cereyan etmiştir. 

Kuvarshandal' 
Saf Bakır 
Akıbldı 

Artvin, (Hwuıi muhabirimJ:ı.; 
bidiriyor) - CumhuıVet bayramı 
için açılıı hazırlıkları yaprlmıt o
lan Kuvarıhane bakır madeni; bu· 
gün Uçüncü umum müfettit B. 
Tahıin Uzer tarafından açıldı. 
Törende Artvin valiıi B. Refik 
Kuraltan, civar kaza kaymakam· 
)arı, yakın viJiyetJerden ve kaza· 
)ardan gelen binlerce kiti bulun· 
du. B. Tahsin Uzer ve B. Refik 
KoraJtan çok heyecanlı iki nutuk 
aöyJediler. lıletme tarafmdan da· 
vetlilere ve iıiçlere ziyafet verildi. 

Açıhı, madenden iatih1al ediJ. 
miı olan bakırla yapılmıt olan bir 
makasla olmuıtur. Maden, her 
gün 8 ton aaf bakır iatihaal ede· 
cektir. Bu mikdar, bugünkü fiat· 
lara göre 4000 liraya yakın bir 
mikdara tekabül etmektedir. 

Geniı bir mıntakaya it aaila· 
yan madenin resmen açılıtı bura· 
da bir bayram günü olarak kutlan· 
mııbr. 

BüyUk bayramda devrime içten 
bağlı yurddaşların duygularını ve dü
şilncelerini halka anlatmasına ve tel
kin etmesine fırsat vermek için bu 
yıl da kurulan halk kUrsilleri memle
ketin her tarafında büyük bir rağbet 
görmekte; halktan, gençlerden, parti· 
lllerden, kadınlı erkekli binlerce va
tandaş bu satırların yazıldığı geç sa
ıtlarda bile bu kürsülerden inanlı ve 
coşkun duygu ve düşüncelerini hay
kırmaktadırlar. Şehrimizde, Atatürk 
anıtı ardına konan halk küraüıünde 
evvelki giln ve bugün yüz elliye ya
km yurddaş söz almıştır. En büyük 
bayramın •,.vinciyle hevecanlan 
ayakta, en bUyUk daviların inanı ve 
kültürü ile kafası ve ruhu zaten ha
zır ve dolu P.artili ve Halkevli genç
lerin bu kUnUlerden halka seıleniti 
bayramın havasına çok güzel ve müa

cuna çeki 
İlerdedir ne yarsa güzel, iyi ve ger· 

çek; 
Durınıyalrm düşeriz, durmıyalrm 

lleri 1 • .,. 

Halk: kürsünün etrafına birik· 
miş; bu COfkun ve candan aö.ılerin 
hepsini bazı kere alkrtlamayı bile U· 

nutan bir candan takdirle gözleri do· 
lu dolu dinliyordu ve gençler birbiri 
ardından kürsüye çıkarak böyle hay
kırıyorlardı : 

''Anam 1 Ben en bUyUk bir mllletln 
ve en aziz bir ananın oğlu olduğumu, 
büyük ıeyler için doğdufumu unut
mıyacağım. Her zaman una ve Ata· 
ma Hiyık olmıya çalıfmuıam hakkını 
helal etme ve ben kahrolayım,, .. 

J:seylik edebiyat olmaktan uzak, gö· 
nül.lcn ~vfC'rBI.. .u1 ı..au::u 11 .. av.uca, 

kürsünün kurulmasındaki iıabetli 
hikmeti bir kat daha tebarüz ettinnit 
ve bayramın en güzel buıuıiyetlerin
den biri olmuftur. 

teına bir çeıni vermit bulunmaktadır. ---------------
Bu kUrıUlerde ı8ylenen ıözlerin 

samimiyeti, derinliği ve özlüHiğü 

hakkında bir fikir vermek için, bu 
nutukların birinden nptedebildiği
mis bir kaç satırı ve mısraı kaydet· 
mekle iktifa edeceğiz : 

" ... BugUn; bütün türk millet!, göz· 
lerl ıevinçle dolu, g8ğıU gururla ka
barnuf, boyunca evlld yetl9tiren bir 
ana gibi, on be9lne baaan Cumhuriye· 
tl bağrına baııyor, bayram ediyor. Ve 
Cumhuriyet, bu on bet yatındaki m.h 
çocuk önilnde düzlüğe yaklaşan 
yokuıu güvenle ıUzerek ana11na ıef • 
katle bakan bir oğul gibi türk mille
tine kolJarını açmıt gülümııiyor. Yer 
yUzilnde bu anadan ve oğuldan daha 

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

Okurlanmıza 
Ulusun dünkü nüshasından ı•
hir ve tafra servisl11ri için Ha· 
mi mikdar tevzi ettiğimiz hal· 
de §Chrin bazı Jcrsımlarrndaki 
okurlsrımızrn ULUS edinmesi 
dün de kabil olmamıştır. Bunun
la b•raber gazett1mizi muntaza
man takib etmek istiyt1nler için 
matbaamızda küçük bit stok bu
lunduruyoruz. Ar.ıu edenlere 
fiat değiftirmekaizin fevkall.de 
nüshadan ve dünka nüshadan 
verebillrı'z. 

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

Şehidliğin önünde kutlama komite· 
ıl adına bir nutuk a8ylendi. Biri kız 
ve biri erkek iki izci genç neslin, kal
binde ebediyen yaşayacak olan §ehitle
rimize kartı duydukları minnet ve 
ıükranı anlattılar. Çelenkler konuldu 
ve törene iıtildfil marıı ile nihayet ve· 
rildi. Tören alayı Samanpazarına ka
dar gelerek burada dağıldı. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Erzincanda cinayet 
Erzincan, (Hususi) - Dün Taşhan· 

da kadın yüzünden bir cinayet oldu 
bir jandarmamız ağır surette yaralan 
dı. HAdise şudur: 

Ahmed adındaki adam bir kıskanç· 
lık yüzUnden topal Osman adındaki 
rakibini vurmak isterken, jandarma 
hadiseye mani olmak istemi~, fakat 
vazife uğrunda yaralanmıttir. 

Ankarada havalar 

ihtar levhalaranda 
edebiyat. 

Umumi yerlere 
asılan levhaları 
yazarken de bir 
takım nezaket ka· 
idelerine riayet 
etmek lazım gel
diğini dü§anme
diğimiz olur. 

Meseli bir tram 

da bir toförün aldığından banaedi· 
len para 200 kurut yazılacakken 200 
lira yazılmııtır, düzeltiriz. 

Gö:ıünil::s aydın! 

vayın dört duvarını bir takım sert Ankara, bu sene cumhuriyet bay· 
kumanda cDmleletlyle dolmuf gör- mında ucuz elektrikle donandı. 
melr sizi, bir mUıteri slfatiyle, Sİ· 1908 de hürriyetin ilanı sıraların· 
nirlendirmez mi! da İstanbulun gösterdiği co9kunlu-

Sonra her yanınrn "yasaktır/", ğu görmUş olanlar, kötü bir beste 
"memnudur/" ihtarları dolu bir ile ağızlarda dolaşan bir mısraı hatır
parkta. nefes aldığınız .hava biraz tarlar: 

• .., kursağınızda kalmaz mı? "Geceler gilndüz oldu!., 
yıne soguyor Bir zamanlar, lstanbulda k6ptü· İspermeçet mumu, petrol, zeyun-

Dün ıehrimizde hava öğleye ka- nün Kadıköy iske/e!linln musluğu ·ağı, biraz da havagazı ile İstanbul 
dar açık, öğleden sonra az bulutlu üzetindt1 şöyle bir levha görülürdü: ~ecesinin ne kadar gündüz olabilece· 

bir ikisi İçeri alınmaktadır. Şatoda 
münzevi yaıayan ihtiyar adam met· 
h\D' İtalyan tairi Cabriel d' Anuncio
dur. 

"Şöhret afettir" ıö;aüne inanma
lı mıyız? 

Avrupada fırtına : 

Bu, yeni bir kitabın adıdır ve ki
bu kahv~lerln. bütUn maıalarını he· tab Avrupanın bqünkü halinin ... 
me~ a~ı da~ıkada itıal eden ı_nüt· beblerini ve bu ıebeblerin ortadan 
terıl~.~ırer fıncan k~~ve iı~emı§~er naul kaldırılabileceiini anlatmak
ve butun ye~ek vaktını bu bır~r f~- tadır. On aene evel, bir politika ada· 
can ~ahvenı!'. kartıımda •eç!""ı!- mı ıunu yaa-.yorduı cAvnapada ak· 
lerdır. Bu ıkı lokanta-kahvenm bır ...... ol•-or A d ak d 

. iki . • • ,.-- "' ... > YrUpa a fa.JD •· 
gün eve müıterileri ~Hı rüıı de ğil, artık vece olmuıtur. Kiınaenin 
masalannın baıma geçme• it anla- .. ·· k. · .. Ü A d • gozu ımaeyı gonn yor. c vrupa a 
şdmı§ ve patronlar garaonlann ıate· . . . 
tini yerine getirmekten batka çare fırtına. YI kını okuyacak, derımız. 
ohııadıfına karar ••rmiılwclir. Aramızda konuıurken bu ıuale 

Bu yeni icbar tarzma cbir fincan eski bir aaker cevap verdi: cDiplo-
kahve grevi> adı Yerilmittir. matlar, diyecektim, fakat fırtmayı 

I simlerini kullanmıyan ic:ad edenler kendileridir.:. 

meşhurlar : B. ... '..J 
ır agaç uosıu : 

geçmi9tir. Isı gölgede 4, güneşte 17 "Burayı nasıl giJrmemek isti- ' ini tasavvur edebilirsiniz. 
derecedir. Dün yurdun şarki Anado- yor!lann, 8yle bırakmayınız!,, Halbuki 1937 de cumhuriyet bay· Spangler Arlington Brugh A· 
lu, cenubu ,arki Anadolu, Karadeniz Bu levha, pek vazıh olm•makla ramrnda gecelerimizi ucuz elektrikle merikadan lngiltereye giderken 
sahillerinde hava yer yer yağı~lr. di- beraber, nazik olmak gibi bir iddia gündüze çeririrken okurlarımın, her Novyork nhtnnmı dolduran kadın 
ğer mrntakalarda bulutlu ıeçmiştir. taşıyordu. iki manasiyle, kalabalıfı araımda on iki kadm ba· 

Karıımazlık komitesi ffial Lord 
Plymouth :yalnız bir teYe karrımak 

taraftandırı AiaçJann tahrib edil· 
memesine. Lordun en MVtili do.tlan 
aiaçlardır; bot zanıan bulunca he· 
men çiftlifine ve çiftlifindeki orman· 
lara gider. Mevcut olutuna bile ta· 
hammül edemedifi meslek keresteci-

Dünkü yağışların karametreye bırak- Fakat bir de Dınimarlcan.rn Aır· 0 .. d yılmıı, yolcunun yatağı altmdan iki 
tıkları su mikdarları lslahiyede 43, - ozünüz ay ın 1 diyebiliriz. b ı d b" k d k 

hıu eski ve tarihi ıvler kollelcsiyo- ve •1'Y0 ıa onun an ır a m çı •· 
Malatyada 15, Erzurumda 14, Dört· B' /' k h • 1 t B i k .. rü R nunda bulunan şu naslk ihtarı ba- ır ıncan ·a ve grevı : n mıı ır. u zat s nema a to O· 
yolda ve Muşta 12, Gümüşhanede 6, kın: - bert Taylor idi. 
diğer yerlerde 1-5 kilogram arasında l Amerikada Detroit ıehrinde ,iki 

b k '' stedlğiniz kadar g6zlerinlzle b"' "k 1 k k h . 1 Kom ıölü kena...,..da eski bir fa· ıu ıra mıştır. dokununuz; fakat l(Jt/en ellerinizle uyu 0 anta- a venın garson arı • • .,. Jile ve odunculuktur5 bir çok unvan• 
Dün en dü9ük ısı Eski,ehirde ıı· gÜndeliklerlnin çoğaltılıp it aaatle- toda Gaetano Rampagnetto admda 

f d k 1 U, __ k . A seyretmeyinlzl., . . 1 ) • • 1 f k b" "ht' kt d H ı:riin ]arı aruında seve HV• tqıdıiı mı-ır a a mıı, en Y ıu;e ısı ııe D• Ne kad Ik d ğl/ I' T t rmın a:aa tr maaını ıatemıı er, a at ır ı 17ar yaıama a ır. er o-· ~ . . • . • 

(Başı 1 ini sayfada) 

her taraf ta takib eilmeai lazım gelcıı 
bir misaldir. 

Kongreye tUrk ~ ecnebi Alimler taıo 
rafından yctmifi aütecaviz kornini• 
katyon yaprlmrJr. Bunlar Anadold 
tarihinin muhteli fasılları ile ilgili 
olan caerlerdir. iu kominikaayonlaıt 
bize en yakın deirler gibi en uzalr 
prehiatuvarı da ahia mevzuu etmi,. 
tir. Dörpfeld, kogrede (Troie)dan. 
Landsberger eal Asya tarihinin te
mel meselelerinen bahıebnltlerdit. 
Kongnde dil, enler tarihi abide IA• 

natı üzerinde l>nu9ulduğu gibi eatd 
devirlerin defiı Adetleri, eaki heyet
şinaalrk ve hulık meseleleri de orta
ya atıldı. On kdar TUrk ve ecnebi &. 
ıı....ı ...... _ ... 

- --• ı..~o•• ..,...,_1,,.. 
ketler arasında iltün devirlerde mev• 
cud olrnu9 bıunan milnuebctleıi 
muhtelif 9ekillriyle canlandırdılar 
Bu cümleden carak Atinalı profeıöt 
Marinato. Mi13dan iki bin ıene evel
k.i devre menıo Girit ve caki Anado• 
lu dUnyuındn bahıetti: Profeaöı: 
Person ve Prfesör Dixon (Anadolıa 
ile Yunaniıtaın prchiıtuvar devrin• 
deki münaael:tlerini) ve "Romalılar
dan evel İbera ile Eıe denizi arasın• 
daki milnasc:tleri izah ettiler. Pro· 
feaör Sarre 'Conyada Selçuk •anatJ., 
mcvzuunun 11htelif cebhelerini, pro• 
feaör Gabrl "Selçuk mimarisini", 
Profeı8r Kısu "Selçukların Antro
polojisi'' ni :tkik ettiler • 

Hulba ongre adları her gild 
dünya tarihde en büyük rollerden 
birini oyna.rt olan hldiıelerin esaıı· 
nı mev.ıuulns eden tarih yaprakla • 
riyle karııı.trlır. Bu k.onırenin Jd• 
tabı intitar.ttifi gün umumi içtima .. 
larda ve aeiyonlarda bir hafta mUd• 
detle yapılı izah ve mUnakaplar na· 
ııl bir kolktif çalrgma mahıulü oldu· 
ğu anlqılaktır. 

Yukard bu kongreye bititlk olarak 
bir de prciıtuvardan bugUnkU za.rna• 
na kadarlltUn devirlere aid bir arke
oloji ıeisi açıldı&ını ııöylemiıtiııı. 
Sergi hetürlü fazlalıktan iri olarak 
vaııh vo1unta.ıam surette tertib edil 
miş, peqoji bakımından iyi kavran· 
mııtır: ırek taur tanıimi ve gerek 
tefhir onan eıyanın mahiyeti ltiba· 
riyle bUn ziyaretçilerin takdirlJ\1 
celbetntir. 

BUu kongrelerde oldufu gibi 
Türk 'l'ih kongresinden sonra d• 
ziyaret' yaprlmıt, İzmir tarlkiylt 
Bergaı ve Ayaılo~a. Trovaya, Bo
iazkö:ne ve Alacahöyüğe gidilmit • 
tir. A:ahöyilğe gidenler diferlerirı• 
nlabet daha kalabalıktı. Bu ziyaretfll 
son dece faydalı olduğunu temin r 
derirr 

Gek konıro eanaıında ve gere~ 
haraleri siyaret müddetince tUrk
lerdı cl:irdilğlimlU rnihmannilva•~ 
yaln ıu ı8ıle ifade olunabilir; ıı-· 
rikuie ••. TUrkiyede kafi derece ot\l" 
ruplf&llUf okiuğum için bu t>aıJI 
Uuıde fula söz ıöyliyecek olurtaıD 
türn llfcenab tevazuu bundan rcrı· 
cicblacağınr bilirim. Ancak tUrkl.s' 
mt"ade etsinler de bUtün ecnebi t· 
linr namına bari ıunu IÖyliyeylnı: 

talyada 23 derece olarak kaydedilmiı- ar naz e m · - · · idare bu isteği dikkate almamııtır. ıatonun kaplama yüzlerce ziyaretçi van agaç Mvenler cemıyeb ... aılıiı· 
L_~~~ti~r·:__~~~~~~~~.:=..._~~~~D~O~Z~E~L~T,!!M~E:....:~D~ü!n!kü~"...z!a~nk.!!.!ıl!ar~-:...._-~E~rt~e~s~i;i!!Ü~nJ...!:ta~m!!L~e~m!!!.Ç_ek~~zuagnı~a~n~ıLJl:.cll:ııc.ktc:._..takA~ıı.mlAl:ill.n.......Rlz n dir.•·~~~~~~~~~~~~~-~~-~...ı:owııen.e...t~.:u~~P:.,____..~ 

.. Merıil 
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Alman sömürgeleri ve E U L U S E Cumhuriyet 14 yaşında 
ı 5 E TAN'da Ahmet Emin YalmMl 
talya TAii k . 1 k k . . . karan = : cumhuriyetin on dördüncü yıldönii-

Venam .. •h•• tamirat borç- a a~maz ı oınıtesının· =_: Garp Edip ve E :ü dd;._ayy;~~; :ı:::!:ı~·oı~:~~= 
W.rwnca •• ailllı lllÜM.•ataızlıima aid ~'ti - . . • t 

lan k mn1 f G • • • • ı ı • • ı • • P ~ - f kki 1 • : mesafenin azamet ve ehemıyetını e-
1 arını eaib .... ilıa ettik- onu u erı n gerı r § müte e r en = barüz ettirdikten aonra diyor kit 

aonra Alman.ya timdi drt politi. - E c:Bnaiine kadar denm eden inlri-. •• •~m. bütün faaliyetini aömürıe d --- b 
... .... leai Üzerinde teluif etmi tir. = arasın a = taf neticesinde memleket yenı ~ 

...., ... LDY .. -

1 çekı• ı m esı• ı• çı• n E :E olgunluk merhaleaine vannııtır. Mu-
a, IOIDurae iati,_. Bu, yal. : anket yapb : hün ve acele iılerimizi yaparken, 01• -~l aübade&enin tah- : :E dugu· gı"bı" kabul etmek Ye aürükle-. data talri tat•lm•amcl. cloi ik b 

• d!zarurettendot::...~ teşebbu··s yapılacak § Garbedibvemütefekkir- § mekmecburiyetinde .kal~ığ~ız ~ 
IÖIDih-ae eahibi olmayı b6yük bir : leri arumcla bir anket yap- : çok eaki tekiller~ ~· zilmi~etl~ 

ftlet •fatile, bir ı...7Sbet meeeleli § mıtlır. Acaba bu edib ve § eski i~adlan taafiye etmek imk..,. 
.ı...aır Deri aGnniltt&r. : ütefeldrirler harbsonruı'. : lan belırmııtır. . . 

E ı k ı d h : m . • ' .. .. .. : Bugüne kadar bılgınakıl ~ İtal:vanm aömürıe baluinde AJ. n ternasyona 0Il tro a a 5 nm, mılllt .vedınaanl ı en.~y~ : jöktörlerini ancak mühim ,,. acele 
l'llll. any~ya Mmpatik oldufu ötedenbe- : hidiae enn en o an t~r ın· E iıler üzerinde dolaıtrrdık. Ha~ 

malüınctu. Eaaaen Almanya-.. Jtal- : kılibı hakkında ne bılmek- : hükümet mekanizmaıile olan her sun-
,_ harbd- nel de bu aömiiırıe da- şı·ddetlendirilecek § le ve dütünmektedir? § lük münasebetleri ile metgul o~ Yatında a7Jli nziyette idiler, ltalya Şamdan bir görüniiı : . A • d b"" : dık. Halkın her günkü hayatına -~ Almanya milli birliklerini ta- E 1lım ve san~t .alemi ınb e uh· : alluk eden itlerin manzaruı pek u ~amazdan evel Yeryüzünün sö- Londra, 30 (A.A .. - Tali kantmazbk komiı..i, dün ... t 20.50 Ş~daki 5 yük ,öhret sahıhı_o an u.fft.: E değitebild.i. Adliyenin kökl~ " = olaaaya el..-itii olma mmta- ele tebliği hazırladıktan sonra dajdmqtır. : siyetler, acaba, Pıyer Lotı ger E prenıibleri deiııti. FakaE tatbikatı 

a-bi A~ eaaperyaliat Sovyetler birliji muharib haklan tanımaktan imtina etmiı, İtalyan- E rüşünden ne kadar uzakl8§- : deiipnedi. Hakkani~~t namı~ • ~letl.-i arumda paylapbmfb. larla almanlar ittifak kaidelerine harfiyen riayet edilmesi huauaunda il- Tuğyanlar = mışlardır ve Türkiyenin rolü- = büyük ihtiyaç ol~ ,aur'at t..un edi----1.yh ltaıya ._Almanya ba rv etmİflenm, : nü ne olarak tasavvur ederler) E lemedi. Halk ,yen•. doğan çoc~ ~ pay alU11ıacldar. lta.,_yı G lecek ı__ --•- dacaktır 5 - bir nüfus tezkereaı almak, arasıauu 
on dobsancu a.nn _,........_ cloira e lopuuıtı Mil iÜJıÜ yap ' : Anketimize cevab verenler § deftere kaydettirmek, bir hi~ 
Abnanyanm kollan•-- a•-- -e Komite 1e

1
-·-1:z.:-m· n-re..:~ - d kaJ • J - uk b"l"-..l · tihkak peyda ettiil 

il 11 -- - "' ara~ UKIU -'I' u.15• Yu" zlerce kı" şı· o·· ıau·· = ara.ın a a emı azaftll an = m a 1 ınue il • • • • • 
m .. ae " ittifalca bailayan iaail sö- bir tebliğde ele deniliyor ki: : b ·· ·· k muharrir ve tair: : parayı almak sibı en baait ıtlercl :;ı-re meaeleai idi. iki cle•let hayli "KarıfJMzhk komitesi azisı, ı.f tem· Belçika kabinesi Şam, 30 (A.A.) - Şamın ıimali ıar- E uyu E bile uzun uzadıya uirapnak, takilt 
aö ~tık~ IODra hatırı aa~lır birer muz tarihli İngiliz pllnının, gönüllU· kisinde ve bilhassa Kalamun'da şiddet· E Başmuharririmiz Falih : etmek, ıatırab çekmek ~ 
d ~urse llllparatorlufuna u.hib ol- lerin geri alınmaeı muharib hakları- le yağan yağmurların tt:sirile sular :E Rıfkı Atay bu anketin E kaldı. Yüzde yüz mük~:::-

u ar. Fakat büyük harbdan IODl'a nın tanmmu'ı ve k
1

ontrol meeelesi.nin taımıt ve 100 kişi boğulmuıtur. E . : varmak iddiuile itfeyen lurtaaı • 
J'•P~.•n --7•imada lt.ı,._ yi- müo .. ir olabilınoai için Hemming ra- 10.000 kiti meakenai% kalm•ıt"· Bir i: franoız kısmını lklncı leş- ~ ne, -.uz ,.ıuı ıiHzliı; öç-: ti-: 
~=n ••; ·~~adı:. Almanyanm elin- porunda milnderiç tekliflerden mill· kaç kasaba tamamen harab olmu,tur. : rinin ilk haftası içinde : lete, millete •e memlekete • en 
C . e bu~n aomürıeleri alındı. hem olarak lüzum görülecek tedbir- Tuğyan hakkında gelen haberler, E ktir :5 Malı menfaatleri feda etmei• ...... a~ıb tecellı olmak üzere, 1882 ae- terin iliveıiyle halline dair olan do· feliketin vUsatini göstermektedir. : okurlarımıza verece • : bur kaldı. Ve her aahadaki ha,_-t neaınde İtalyayı Almanyanın kolları kuz maddesini kabul hususunda" muta· Altı kasaba kısmen, Uç kasaba tama- :E :5 fıfkırma iatidadlarmm hızım keeti. 
arasına atan amil, 1931 Mne9inde bık kalmıtlardır: men harab olmuttur. - = Ortadaki bü,yük eavnarel9!' .... 
de Roma Beri" "b : : .. . k" 

15 
· · -.amel& -.ıa,. IDaaı :- • ın mı •erinin kurul. KarıflDilzlık ~tesi apğıdaki hu- Şam civarında Haleb, Palmir, Bağ- ; : goaterıyor ı, mcı p•s b6tüııa 

d ~ mueaur oldu. AYnlpa kıt'a· suıları da kararlqtınnıttır. dad istikametinde 50 kilometrelik bir : S bm yeni bir aayfua açılacak, 
~ a ':~faatleri arumda tezat ı. İspanyol olmayanların. geri alın- aaha harab olmuıtur. Kasabalarda ce- S S bu itler deiifecektir. Hüküımetl• 
ın unına 1 a berabw, ltalya ile AJ. maaı ve iki komiayonun kurulmasına sedlere tesadilf edilmektedir. 5 : halk arumda filea meYCUd lralan .,... 
t' a~ab an. attılar. Bu cloetluk ltalya. Yardım etmeleri için her iki taraf nez· : S nllk duvarları nihayet ~kıla~ ,,. 
d~ d a İ'~taıu .. kaaaa~. ŞDn. dinde teıebbUalerde bulurunaya komi· "kal • • : 5 hülriimet ı.ıtndiai için cleiıl, halk içbl 
,:, e ta ya 101Diir1e .... leainde te reisi mezun kılınınııtır Birinci ko- Radı partısı : : - - gününe itler bir makine halial 

.. manyaya yar~~ ecli'J'QI". Bir lcaç ınisyon İspanyada her iJcl taraf nez· 1- • d :;: 5 ~trr. Böyle bir manzara huıl .. 
ıu~ ~~· Muaohnı, ltalyada fqiat dine giderek gönüllUlerin komitece ~ongresın e = Paul v alery = lunca da balkın umwni hayatla allı-
reJınunın on beıinci yıldönümü lllÜ tesbit olunacak ,ekilde . ı Belçika kabinesini kuımağı memur L"ıl 30 (A.A.) - Radikal kongresi : E k• .. birden bire artacak ve .....ı .. na b t"I 1 • • gerı a ınması- H . d ., , M - . b' ıe e 

1 

e yapı an meraaunde bir nı temin eyliyecektir edilen B. enrı e .aaan B. Deİboa'un dış politika hakkındaki :E Yiihek .Jib, ve ' ercare E ket az bir pman içinde yem U' .... 

nutuk aöy~e~.İf ve b~ .nutuk~a Al. 2- Komite reisi, ~r iki tarafla yu- Brüksel, 30 (A.A.) _ Yeni kabine- nutkunu taıvib etmiştir. B. Heryo bir E de France,, mecmauı : lığa doğru yürüyecektir.» 
ma~y~.ya aoınurgelerının ıen vem. karıki fıkradaki teklifler h da yi kurmağa memur edilen B. de Man nutuk vererek dıt bakanını methetmit : ıniitliirii E AKŞAM'da Necmeddin Sadak, 
i:e~ı luzunı~n.dan çok açık bir liaan. görütmekle beraber anl&fnla;:~::::i.k iki saat kadar Uberal partisinin dele- Fransanın ideoloji mUcadelelerlnden : : cKmnaliat rejim ve Türidye c:ıw•-.,. 

alı1etm11tır. Bu nutuk. Berlin - eden devletlerin muharib hakla da ~ B d M uzak kalacaıı.ınr katiyetle beyan eden --- 5 ri,.ti> bqlıklı yasıamda T~ ' Roma rnih . . .. • ı•- rını geleriyle garilpnilf~ur. . e an ga- s - • •
11

.. tarihi bir..,. 
b ·· ·· •eruun numayifkir bir le- P 

4111 
dairesinde vereceklerini kendi- zetecilere beyanatta bulunarak, her B. Heryo Akdeniz vaziyeti haklrmda· 5 : cumhm"iyetinm mı 1 ,,. 

za uru l&J'llabilir, Muaolin.i Alman. lerine bildirecektir. ,eye rağmen nik.binliğini muhafaza et· ki kaygılarını izhar etmit "Ye franu•- : 5 ruretten clotdufuna anlatarak el.,_ 
;:.• namında sömürge talebinde Al· hin3- Gönüllülerin geri çeldlmeti tari tiğini söytemi,tir. ingiliz tesanildilniiln zaruretine ipret :E §_ ki:••c--L . ....a...-a !..1----2 '--·'"'· 1llııe anya~ a seride bırakacak bir ~ den biraz önce ı. •• 1 .. --'- üzere eo- ı i · - --v- _._., ,....,_ 
--· •"•U••aaaaır~• ıcn '-Y OUU&& l I<:u""çµ""k ~I§ habe~ler etm fttr. : - ı_ı .... -• • ıaayvuu ıı .. ıan&vı -a..aGeaıx:dc - : çok ..,....JMetJ.m &1111 - ...,...,_ 

Allaaıan da l.ili;rar ld ı..rw.n zikredildiği gibi ban tedbirlerle fid- Franaız - Sovyet paktı hakkmda S 5 idu-e ,ekillerinde miittenık ....ı. 
evel elinde bal-... .. .. el , detlendirilec:ektiır. da B. Heryo Franaanm Çarlık Rusya· : : b-'--- umumi bir d.maMhr· Faka& 
Mpei .....: -:ı_ _ ........ WQl Anı • •..at. X Berlin - (ffana) politik mah· 11na ÇOk yakınlık aöıterdiiinf, So, V· = - ~ L--· :--a.-..1. -·-· ... .._.._ ÇGaJdl b llfmaY• ı9tı.-. eden devletler fillerde ekonomik sahada mWıim ted. • : bu umumi iane"_.. m .... -- ._,.. rın. bir kıanu Japon•anm -.J!-...J~!.a· lıpanyaya &önilllil, 8ilah ve m"'-:~~ y~tler Birliğindekidk" obm.

1
Uni

1
st
1 

rejiaiin
1
._ -: lie<>rges Duhamel --- __ L.. .,.ıc..-- cumburi~leria .-.. B 

.1 --.Oll' 11.&UUl bir alınacağını ve bu arada hiaell tir- ml k ı k ... o ...., •-ı rk1111ıı Yeni Zeland • ma. t gönder.ilmetıini yMalı: eden ._ıh- bu me e et n en ı ı ece ..-Y • : : 'f-..l _..J_ J"im &'Jftlıtdıan .... 
•e A-·t ı hütl "" ketlerin aermayelerine yilzde 10 ver- d ıc. • ... ı. b ml ke - - nu ı .ue - re ., __ 

11
_. Ya ııi\i inıiliz d01Dı __ 1 _ __:__ ... ura· erini teyid eyliyeceklerdir. u"unu ıöylemıı, r"""aan u me e • - - " • bari,..ti ...--

riae · &11.1-..-nnm •ile- lngilte F B 1 t gi konacağı söylenmektedir. te bağlı oldu&unu ve demokrasi yolun- S Pek kıymetli etleblyal tarila-5 dll'. T~ı~ cum L--1...ıarmdaa .. 19Çlnııtir. Bunun İçincl" ki M Çe re, rama, e çilra, •wç ve X Kudüı - Yeni hAdiaeJer neti . da ilerlemekte olduğunu ili.ve etmiı- 5 cin oe Collige de France 5 bir reJımdar. On~ eti~ reJ ..... 
aolini de bu uzak tark ~ ı .u- k~ovakya delegeleri bu arp ıu- ceainde Kudüıte l?ir yahudi ölmilt vt f - I ··r1~-J - J'll"dedeo hmuaı1' er, -
dea babaetıneaıiı, Y•hıı Afri~• erm· ret~ı kayıtsız ve prtaıs olarak kabul tir. B. Heryo nutkunu milli milda aayı : pro ao srumenı : UfUDda .. il olan .--Mrdea 
nefi altındaki .. .. z ka ri· etınıtlerclir. dört kiti yaralanmıı~r. kuvvetlendirmek zar~retlne itaret e- S . . 5 ~ . or ~emalbm, AD.+-L!a 
Bu IÖınürıeler:murıeleri iateaıiıtir. Sovyetler delegcei mU.tenlrif kata. X Beyrut - ilk Lübnan parti- derek ve B. Daladye'nın bu busuıtaki 5 B. Bernard Fay 5 ılen plıy • ~ikili hanıketile ....._ 
cenubi Afrik ~ ehemi.Yetliıi olan cağını bildirmit ve İtalya .. Almanya mcntoeu cuma gilnii toplaıumt ve re- çalı~rını tilkranla kaydederek bi· : : ~Uf ~· ~ mah.oıaaak .._.. 
Afrika ittiha;ına ~·~aı ,de cenubi v~ Portekiz ise kararın ittifakla ve- ialik divanım leÇmiıtir • t

1
irmal!_Jtir. Konermilc ~l~ Heryo'yu1Öı1idd~t- § Politilea ve ekonomi laaltlan- S :ı=..°'!1~ kOIWllMI pbi _. 

let Iİlnali Aanerilc en ~tir. Ba d.,.. nlıneaini iatemitlerdir. Bu karar ıu- X Tokyo - Bo)fe.Umle mtk:a· t~ •ıtiamıı ve ı martı y cmıt- : Jalıi yülıaeJc ....ı.n ile : him Amil, diierMriDia m•ı•cle 
-·-........_ ~ irletlk.loilkii- ret! allkadar billdlmetlere te.di olu- cadele ı.ıdmtdül poktm inualamp· ır. i: ırö/u..ı ""'-olan i: ....-. Tild< mllled. o -•.ı.. ., 
t~a timil bir İttihad kana~ la- Racaktl ır. nm ydd&ülmil 29 eontqrinde büyük : 5 zan •e hqmetli tıM'ihlDde mWi Wt 
Mtıni aiidüy•. Diter A'Yl'U.,. .. ,... talya'nın Parla büyük elÇiai bir. törenle kutlanacak •e Prena Ko. Danzıg hadiseleı1Iiin : : ıöriiJıwwnit heyecanlı anlar 791•• 
leketlerile alakal mem- 'lede wıaJda, noye tarafmdan bir nutUk verilecek- 5 S Milli .ic:dan 

0 
zamana b,"der lait 

ii dütiinÜrken Al..-uıı taafiye etme- ~ .. ~ '-- n (AA) tırıldı tir. bİlaDÇOSU i =- ka-ledilmemit bir ıidcletle, ,, ... ,_.. -u"r . . . ' manyaya e-L1• • .::.._ • -~- 20 • . - Re.ami teb- ~... ban-
··• ııeıuu d d a& ...,... ı · .... - D . •- 1 : - d" .:..: h:·-tti Kemaliat NJml "d ıa e e enıez. Binaenaleyh 

1
&: ~nadrid bölgesinde dün muhtelif anzig, 30 (A.A.) - ~n tıad le· : - ıye...... - • • INr. 

gerı e yalnız Fransa ile lngiltere a- yerlerde hükümetçilerin mevzilerine ·Romanya valide terde 65 yabudi mağazası tecavllze uı- = = claa dolqı ne bir aümrenm. - . 
raıında Pa•laı 1 6 yapt ki .. k ramı• ve bunların otuzu ya"-.. edil- =- =-- ·-·fm --'clirı BütiiD milletin ....ı.. Yor• T ı . ı an ç aömGrıe lcalı- ı arı taarruz pus ürtUlmilttilr. :ı- s•ua _.. -· 
ş· :n~nıanıyka, Toıo .. kanıwan. Asturide telgraf ve telefonla muha- kraliçesinin ml,tir. 5 S dır. ol lnlrdU.. 
f~':.; ık ~bnan7anra bunlarla ikti- berelerin yeniden kurulmuı ve Ovi· yı}do""num·· u·· Huıuıt mahkeme bu hidiaelere ka· 5 Andr , s· f •ed :E Bazı rejimlerin -;-aı an Wr miı-
-· _., .................... _ c.ç.,. edo-1'avı •rumd• muntazam demir· """'' olan bir tak•m plualar• mah- = e ıeg n = ı .... bir ........... ...::.::;:'"'..ı,tir. teı.ı:" ~~ Almaa7a IRarla Por. yolu leferleri baflanuthr, kllm e""iıtir.Bunları iki baftldoaı ye- : : 11111179 ...... ıa.JI is 
FilhaLı~urıelerini de iatiyorcfu. l·pan~o'da • .,._. Bilkreı, 30 (A.A.) -BUtlln memle- dl an adar haplil ceası Yerllllıiftir. 5 Fratmz erutitüsii aaından S Tarihte imparatorlaitı ff7& ~ 
1 --.. A'Yl'UPanuı .. k.. .. 
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Ya.zan: Çeviren: 

Yurdun servet kaynaklarından 
biri de tiftik keçisidir 

An kanı 

ÖGLE NEŞRİYATI - 12.30 Muhtelif 
plak neşriyatı. 12.50 - Türk musikisi •• 
halk §arkıları (plaklarla). 13.15 - İç ve dıt 
haberler. 13.30 - Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 - Pllk 

neşriyatı. 18.35 - Çocuklara masal (Nured· 
din Artam). 19 - Türk musikisi ve halk 
prkıları (Servet Adnan ve arkadaıtarı)· 
19.30 - Saat ayarı ve arabca neşriyat. ı9 .. d 
- Türk musikisi ve halk şarkıları (Malı' 
mud Karındaş ve arkadaşları). 20.15 • J{orY 

ferans. 21 - Ajanı haberleri. 21.15 - Stiid• 
yo salon orkestrası: 

Yüzbaşı F. W. von Heroert Nurettin ART AM 

ordusunun teşkilôtı nedir? 
eden Türk Plevnede harb 

Bir taburda on sekiz mekkare hay
vanı, iki tane nakliye arabası bulunu ı 
du. Bölüklere yedek cephane için ik 
ter beygir (bir taburda sekiz bölük 
v~dı.) zabitlerin yükleri için iki bey 
gır, çadır, mutfak malzemesi gibi ş 
ler için de bir nakliye arabası verilir 
di. Nakliye askerlerine "arabacı'' de
niliyordu. Muntazam bir sevk ve men
zil tetkilatı bulunmuyordu. 

.. F_~n kıtalan dire ~k az bir §ey 
gordum; yahud hıç gonnedim. Pile' 
ne'de bunlardan üç bölüğümüz vardı. 
fakat istihkamcıhkta, köprücülükte 
bizim piyadeler onlardan daha bilgili 
daha becerikli idiler. ' 

Ayakkabı ve çizmeler müstesna ol. 
rnak Üzere osmanh askerinin elbisesi 
aleyhinde hiç bir şey söylenemez. Bu 
elbiseler kullarutlı, iyi ve ucuzdu. Yal
nız bir nokta vardı: Halkın taassub 
bunların giyilmesi aleyhinde idi. Yük. 
sek makamlar, bu aleyhtarlığın far . 
kında değildiler Bu elbiselerden fes
ten bafknıı firenk icadı ve hıristiyan 
kılığı telakki ediliyordu. Bu yüzden 
neferler bunlardan hotlanmıyorlardı. 
Herkesin hotlnndığı türle kıyafeti kısa 
bir çepken, mintan, ıalvar ve poturlu 
ayakkabı idi. Şimdi bu türlü ayakka
bıların Zuaf nlaylarındn giyilmesine 
müsaade olunmaktader. 1877 senesin
de birçok piyade taburlarında nefer· 
ler bu türlü giyiniyorlardı. 

Türk ordusunda üç türlü a&ker var 
dı: nizruniye, redif ve mılstııhfaz. Bu 
tasnife bir çok kürd, çerkes ve sair 
unsurlardan gelme gönüllüler dahil 
değildir. Sefer esnasında müstahfaz
lardan daha geri bir tetkilat görme
dim. Bunlar, daha ziyade kfığıd Üze
rinde kalmıı bir tetkiliittan batka bir 
§ey değillerdi. Redifler iae mürctteb 
fırka ve livalarda nizami~lerle, kant
tınlmıı bir halde idiler. 

Rediflerin bir kımu, bütün mÜs· 
t.ahfazlar, gönüllülerin ekserisi 1877 
de Şnayder (1200 metre) tüfekleriy. 
le ıilahlandınlmıılardı. Rediflcrin de 
üç sınıfı vardı. Burada bütün bu ımıf
lardan, bunlnnn talim müddetlerin. 
den ve ıaireden bahsebnekte bir fay
da yoktur. Esasen fevkalade bir za. 
manda bütün bu tasnifler kağıd üze.. 
rinde kalıyordu. Bugün, bütün türle 
ordusu Mavzer (2200 metre) tüfekle
riyle ıilahlandınlmıttır. 

Bugün bütün Türkiyede bütün 
müslüman teb a için mecburi asker
lik usulü vardır. Hıriıtiynlarla yahu. 
diler kura efradı olarak alınmazlar: 
bunlardan bir mikdar bedel alınır. Us
küdar ve Galata da dahil olduğu halde 
İstanbullular, askerlikten de, bedelden 
de müstesnadırlar; bunun sebebinin 
ne olduğunu bir türlü anlıyamndım. 
Müslüman nüfusun kayıdlan gayet 
doğru olarak tutulur. 

Harbta Türkiye, harb sahasına 
'50.000 asker göndennitti. Türk or. 
düıünda rütbeler IÖyle idi: 

Serdan ekrem (haf kumandan), 
Mütür .cmrcıal» - Ordulara ve kol

<ardulara kumanda eder, 
Ferik - Fırkalarn kumanda eder. 
Mirliva - Livalara kumanda eder. 

Miralay - Alaylara kumanda eder. 

Kaymakam - Miralayın muavini
dir. 

Binbatı - Taburlara kumanda 
eder. 
Kolağası - Binbatının muavinidir. 
Yüzbatı - Bölük ve yabud batarya 

kumandanıdır. 
Mülazımı evvel, 
Müliizimi sani. 
Müliizirni salis - Bu rütbe yalnız 

İstihkam kıtalal".rnda bulunuyordu. 
Baş çavuş - Her taburda bir tane 

bulunur. 
Çavuf, 
On batı. 
Nefer. 
Mütür, ferik ve mirliva "paıa" 

ünvanını ta~ırlar ve bunlar eski za
manın üç tuğlu, iki tuğlu, bir tuğlu 
vezirlerine mukabildir. 

Miralaylarla kaymakamlara "bey" 
denilir. 

Kaymakam, miralayın yardnncrsı 
sa)'lldığı halde birçok alaylarda ya bir 
miralay, yahud da bir kaymakam bu· 
lunmakta idi. 

1877 de türkler, avrupalrlann bil
medikleri iki türlü rütbe sahibine de 
maliktiler. Bunlardan birisi taburlar
da birer tane bulunan "katib,, !erle 
bölüklerde birer tane bulunan bölük 
emini'' idi. Fakat taburların ancak ya· 
rıııında "tabur katibi" bulunuyordu. 
Bunların vazifesini, bulunmadıklan 
zaman ya tabur kumndanı, yahud da 
yaveri görürdü. Yüzbntılardan da ki.. 
tibi olanlar pek azdı. Birçok bölükler
de yüzbatının emirberi bu iıe bakardı. 

Her taburun bir hekimi, bir cerra
hı, bir de eczacısı ohnak lazımdı. Fa • 
kat birçok taburlarda b ı üç ki,iden 
ancak bir tanesi bulunurdu. Bu üç 
ki~inin üçüne de birden "tabib'' ün
vanı verilirdi. 

Bir livada üç ile bet arasında imam 
bulunurdu. Bunlar herhangi bir lota
nın malı değildiler; lüzumuna göre iı. 
tenilen yerde vazife görürlerdi. Bun
lardan çoğu cesur, vazife tanır adam
lardı. Baımdan sonuna kadar bulun
duğum kıtalarda hiç bir baytar mbiti.. 
ne rast gelmedim. Baytarlık İfİnİ ya 
nalbandlar, yahud da bu itten az çok 
anlıyan batka zabitler ıörürlerdi. 

Osmanlı ordusundaki hususiyet -
lerden birisi de zabitlerin, harbta ol
sun, sulhta olsun, muntazam maq al
mayıılan idi. Fakat buna rağmen, iti

raf etmek liizondır ki, hiç birinin tevki 
kınlmamıt, manevi kuvveti sarsılma· 

mıştır. 

Kiığıd üzerinde İmparatorluk bi
rer ordu merkezi olan alb vili.yete ay
nlınııtı ve her bir ordunun da dört ko. 
!ordusu olması lazımdı. 

Hakikatte ise 1877 aeneıinde hiç 
bir vilayet üç kolordudan fazla kuv
vet temin edemcmit, bazıları iki, bat
ta bir kolordu çıkarabilmiılerdir. 
Bağdad viliyeti, o da harbın ıon za. 
manlarında, ancak bir fırka göndere.. 
bilmittir. 

(Sonu var) 

B avullarınızı hangi trene gö· 
türeyim. 

- Samsun tirenine. 
Yakası numaralı istasyon hamalı 

içiniçin gülümseyen gözleriyle beni 
baştan a§ağı süzdükten sonra, kendi 
şivesiyle uzun bir "Ohhooo" çekerek: 

- O şimdi Kaya§• bile geçmiştir. 
dedi. 

- Efendim ? 
O şimdi Kayaşı bile geçmi§-

tir ! 

İlan sayfasını gözden geçirmeden 
gazetenizi elinizden atmayınız: 

Yoksa geçen ağustosun on altıncı pa
zartesi sabahı, Ankara istasyonunda, 
sandık ve sepetleri karşısında mah
cub, ne yapacaklarını şa~ıran bizler 
gibi, tiren tarifelerinin o sabahtan i
tibaren değiştirilmiş olduğunu öğre
nerek geldiğiniz yere dön.ersiniz. 

- Ankara da içilecek suyunuz va-r 
mı.ş 1 

Kader, ekseriya, bilgisizliğimiz ve
ya kayıdsızlığımız eseri değil mi
dir ? 

Bir aylık Anadolu seyahatine i§. 
te böyle, bir gün kaybederek 17 a
ğustos salı sabahı başladım. Salı gü
nü en uğurlu günlerden biridir, çün
kü bir başka sah günü bitirdiğim bu 
seyahat, benim için her hangi, bir 
Avrupa seyahatinden öğretici ve 
zevkli oldu. 

* J/. * Menfaatle bağlı olmadığınız bir 
kaç dost çehre görmenin huzuru i
çinde kalkan tiren ıizi gene bir kaç 
temiz yürekli tanıdıkla karşılaştırır

sa ôahtınıza inanınız : 
- Nereye böyle 
- Memleket turnesine. 
- Siz? 
- Ben de öyle. 
- Ya ıiz ? 

- Ne yazık ki bir saat sonra siz
lerden ayrılacağım. 
Konuşmayı burasında keaip dütü

nobilinıiniz: "Ne yazık ki sizden bir 
kaç saat sonra ayrılacağım 1,, sözle
rindeki esef manası, sizin arkada.ıiı
ğıruzdan ayrıl-nıağa <Mdup hodar 
memleket turneaine çıkamamağa da 
racidir. Halbuki bir kaç sene evvel 
memleket turnesine çıkmak Evliya 
Çelebiye haa bir cüretti. 

Bir §imendiferin açılı§ törenin· 
de ıöylenmit bir nutuktan ıu parçayı 
kaydediyorum: "Diyarıbekirden, Van
dan, Erzurumdan bir insan kafilesi
nin veya bir öküz arabasının Aktehire 
kaç günde geldiğini hiç hesab ettiniz 
mi?,. 

George Perrot'nun "Küçük Aıya· 
da bir eeyahatin hatıraları,, ndan fU 
bir kaç satın da buraya alıyorum : 
" ..• Ankarada altı at satın aldım. .• 
Artık hepimiz ıüvariyiz. Yalnız her 
uğradığımız tehirden, etyamıu ta· 
fıtmak için beygir kiralıyacağız. Hat
ti, icabederae onları, öküz tutarak 
naklettirecefiz... Atlarımızın canlı, 
hafif, yumuşak bir yilrüyÜfÜ var: 
Gezintilerde kullanılan garb atların
da görmediğimiz bir seyahat yil-

Otuz beş vilôyetimizde üç 
buçuk milyon tiftik var 1- Rubistein: Melodi. 2- Berlioz: La 

damnation de Faust. 3- Rosey: Espaniel-
4- Voisdeffre: Le chant du berger. 

Yazan: 
N. Baydar 

rüyüşü ... Hele uzun kuyruklu, güzel 
düşük yeleli yağız atımı pek seviyo
rwn; Zeki başını daima dik tutarak 
sağa sola çeviriyor ve diıleriyle dur
madan gemini kemiriyor... Birinci 
gece Hüseyinoğlan köyünde ve ikin
ci gece Kalecikte yatıyoruz. Ankara 
ile Kızılırmak arasındaki bütün bu 
yerlerin fazla bir cazibesi yok ... Bü
tün geçtiğimiz yerler hüzünlü ve taş
lık yaylalardır ki bir sıska meşe kü
mesi, yahud yaz güneşinin sararttığı 
kırlarda Ankara keçilerinin pırıltılı 

beyaz ve ipek tüyleri sayesinde ruh 
6ıkıcı değişmezliği zaman zaman bo
zulmaktadır ..• ,, 

Bu satırlar yetmi~ yıl evel yazıl
mış, yukarda bahsettiğim nutuk 
yedi sene evvel söylenmiştir. Ve i
kisi de Anadolu yolculuğunun ne zah 
metli bir iş olduğunu izah etmekte
dir. Halbuki biz, bugün, rahat bir 
tirende, ve fazla olarak bir lokanta
vagonda, buzlu sular içip iyi hazırlan
ntıf yemeklerimizi yiyerek Lalahan 
civarından güle konuşa geçiyor, ve 
her saat eski bir buçuk günlük mer
haleyi gerilerde bırakıyoruz. 

Yol arkadaşımız, Yozgat mebusu 
B. Süleyman Sırrı İçöz telaş içinde; 
Çünkü Odabaşı çiftliğine yaklafıyo· 
ruz. Evet, Odabaşı çiftliğine ..• Fakat 
ıize ilk önce bu çiftliğin hikayesini 
ve sonra bu çiftliğe yaklaşmanın 
olgun bir zatı, neden, birdenbi
re, bu kadar telaşa düşürdilğünil an
latayım : 
Odabaşı çiftliği Türkiye tiftik ce-

rnirtiain .znahAır - bu ·-;,..~ 

gaye.i de damızlık tiftik kC9i•i ye
tittirerek bu faydalı hayvanın neali
ni ıslah etmektir. 

İyi inf8 edilmi,, t'ek katlı, temiz, 
boyalı bir çok binalar: güzel tarhe
dilmi§. bııhçelcı- iç.inde yeti§kin a
ğaçlar; yamaçlardan aşağıdaki ha
vuzlara ıu getiren arklar; ve demir· 
yolu kenarında binlerce ve binlerce 
badem fidanı görüyoruz. 

Bay İçöz izah ediyor : 

- Tdftik keçisi bizim servet kay
naklamnızdan biridir. Memleketimi
zin otuz beş villyetinde yaşayıp üre
mekte olan bu güzel hayvanların sa
yısı üç buçuk milyonu bulur. 25.000 
den fazla tiftik keçisi bulunan vili
yetlerimiz on aekiz tanedir ve bunlar 
arasında da Ankara 800.000 keçi ile 
hafta gelir. 

- Yani bütün tiftik keçisi mevcu
dumuzun % 23.85 kadarı? 

- Evet, öyle bir fCY· Fakat ke-

çiledmizin nesli bakımsızlıktan bo
zulmuştu, tüylerinin boyu 15 santime 
ve yün randmanı 7 50 grama kadar 

21.55 - Yarınki program ve 1atilı:1'1 lllaf" 

11. 22 - Son. 

düşmüştü. Cihan buhranı bu hale İstanbul 
inzimam etmiş, tiftiğin okkası 20-25 
kuruştan fazla etmez olm~ttu . 

- Şimdi kaç para ediyor ? 
- Kilosu 130-150 arasında satılı-

yor. Ancak, fiatlara tekrar dönmek 
üzere ben siz.e çiftliği tarif edeyim. 
Cemiyetimize, gayelerine göre çalı
şabilmek üzere geniş arazi Hizımdı. 
Odabaşı çiftliğinin satılığa çıkarıl
dığını ôğrendik. Sahibi, maksadları
mıza yardım etmek maksadiyle bütün 
tekliflerimizi kabul ederek 4000 dö
nümden fazla toprağı olan yerleri bi
ze 8000 liraya sattı. Vaka bu muame
leyi yaptığımız 1932 senesinde, çift
liğin harab bir remıesi .ve dört tane • :s ~ 
kerpıç evi vardı. 

ÖGLE NEŞRİYATI - 12.30 Pllklı tiftt 
musikisi. 12.50 - Havadis. 13.05 - Beyolit 
Halkevi göıterit kolu tarafından bir tesıt' 
sil. 14 - Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 15.30. Ta~ 

stadından naklen Macar muhtellO-tstaııııol 
mulıteliti futbol maçı. 18.30 - Plllda d9Jlil 
musikisi. 19 - Bimcn Şen. 19.30 • Ka11ft' 
rans: Selim Sım Tarcan (İnsanlar YC bit' 
vanlar: Akse! Munte). 20 - Necmi ... ıt
kadaıılan tarafından türk musikisi n ısaD 
ıarkılan. 20.30 - Ömer Ru:a tarafından ., 
rabca söylev. 20.45 • Müzeyyen n ark'' 
da~ları tarafından türk musikisi ve bil) 

ııarkıları (Saat ayan). 21.15 - ORKESTR~ 
22.15 - Ajans ve borsa haberleri n erteel 
günün prgramı. 22.30 - Plakla sololar. Opf' 

- 'Gördüğümüz binaları hep siz- ra ve opcre\ parçaları. 23 - Son. 
mi vilcude getirdiniz ? 

- Evet, bir baytar dairesi, her bi- Avrupa 
ri 60 metre uzunluğunda ve 10 metre 
eninde Uç kargir ağıl, bir çiftlik bi
nası, hayvanların rahatça su içmele
ri için otuz metrelik yalakları olan 
çeş?'1eler, Üzerleri kiremit örtülü göl
gelıkler, bahçeleri ve koruları sula
mak maksadiyle beheri üçer yüz ton 
su alan havuzlar, İstasyondan çift
lik .bi~as~na kadar şose yaptırdık. Bağ 
yetıştırdık. Meyva ağaçları, 15.00-0 
kavak diktik. Şu gördüğünüz yamaç· 
lan badem ormanı haline getirdik. 

- Çiftlikte keçi mi yetiştirirsiniz? 
- Demin dediğim gibi, gayemiz, 

tiftik keçiai cinıinin ıslahıdır. İlk 

önce bütün bölgede bir tarama ya

parak, işimize yarıyac:ak hayvanları 

seçtik; 250 keçi ile bqladık; Şimdi 

1200 keçimiz oldu. Kazalarda şubele
rlmtz vardır. Bunlar vasıtasiyle her 
yıl köyıu,... ....,c .. ~ tçın tCKc ve cıa-

mıdtk veririz. Hayvanları baytarla
rmuz vaaıtasiyle daimt bir kontrol al
tında bulundururuz. Ziraat vekale
tinden her vakit yardım göriirüz. Bu 
çalıfllll, kıontrol ve yardımlar say~ 
ıindedir ki ıal!h olunan keçilerden 
bugUn yedi yüz elli gram yerine 1.500 
grama. kadar tiftik alıyor ve tiftiğin 
boyu da 15 santimden 25.26 santime 
kadar uzamış bulunuyor . 

- Mükemmel bir şey 1 
- Belki, ancak ••. 
- Ancak? 
- Ancak, yeni orman kanununu i-

yice kavramryan kUçük memurlar, 
çalılık, ve pınarlık yerlerde mer! tef
rik etmediklerinden bu verimli hay
vanların önümüzdeki kışta nasıl ba
rınacakları köylüyü pek haklı olarak 
tasalandırıyor. Hatta biır çok yerler
de keçilerin çok ucuz fiatlarla kasa
ba satılmağa batladığını da öğreniyo-

BERLİN - Kısa dalca: 12.35 - Yeni çf" 
kan plaklar. 13 - Hafif musiki. 17.15 - J.r 
kert bando. 1 7 .30 - Piyano (Robert Scbıt' 
mann). 22 - Dans musikiıi. 
BÜKREŞ 11.55 • Senfoni (BeethoY-12r 

13.10 ve 14.25 - Hafif konserler (orkeıtrs>-
18.02 - Askeri bando. lll.10 - Danı muıiıd
si. 21.30 - Koro havaları. 
BUDAl>EŞTE - Kısa dalga: 16. JtorO 

ve macar musikisi. 20.15 - Radyo orkestrt• 
sı tarafından hafif konserler. 18 - Piyano • 
Şarkı. 19.10 • Litszt'in eserleri (piyano ıte)• 
BRATİSLA VA - 20.55 • Fran11z operıl 

musikisi. 
KOLONYA - 21 - Senfonik koa_.rl 

(Mozart Weber, Llszt, Thulle, Scııuhl'• 
Wagner.) 

PAR1S - Kıaa dalga: !l.20, 9.+5, ıo ... 
11.50 - Hafif plik konseri. ıs Ye 14.15, ı6 ' 
Hafif konser. 16.30 - Konser nakli. 

STOKHOLM - 23.15 • Piyano, k~ 
ve prkı. 

nı.c. 

- Dediğini.s gibi yeni mn.,,
bir&nbire anlqılamıyor. 

- Evet bu mesele de elbet hal)r 
dileccktir. 

*** 
Lilahan istaıyonunda Bay S.S. tçl" 

zil temiz giyinmiş bir korucu ve elW 
de bir çiçek demeti ile, bir kUÇ~ 
çocuk karfıladı. Bu, Odabaşı çiftli&' 
sığırtmaçlanndan birinin. bu ter" 
Ulahanda ilk mektebi bitirdikteJl 
sonra Ankarada orta mektebe girme&• 
hazırlanan çocuğu idi. 

Lilahanı, sığıtmacın gül gibi ıf' 
yinmiş ve tahsil görmil§ çocuğun"' 
güzel çiçek demetini, şimendifer lr 
tasyonunu bir arada tasavvur ederle" 

niz, ve o zaman sevinçten göğsünii' 
kabarır ve gözleriniz yaşarırsa here' 
canınızı hiç kimse yersiz bulamaz. 

Doktor Hikmet içini çekerek elini yanındaki re
simli mecmualardan birine uzattı. Bu, yeni çıkmıt a
merikan usulü bir aylık magazine idi. Kabında kafa ye

rine bir kocaman kürre taııyan fraklı bir insan göv
desi görünüyordu. Bu gövdeden uzanan incecik bir 
kolun ucundn kaim bir parmak dütünceyi ifade eden 
allegorik bir jestle kürre - kafanın takağına dayan
nuı duruyor. Ve bunun ucunda dn "Je saiı Tout'' iba
resi okunuyordu. Doktor Hikmet bu kaba yüksek 
bir gnnat eseri seyreder gibi hayran hayran baktıktan 
sonra mecmuanın sahifelerini çevirmeğe ba§ladı. BR§ 
sahifede Sully Prudhomme'un madnlya şeklinde bir 
resmiyle bir nefis sonnersi. ikinci sahifede Mistral'in 
gene aynı tekilde bir reımıile bir Ballade'i. Üçüncü sa
hifede Comtesse'de Noailles; dördüncü de - Aman ya
rebbi; bu mecmua ne define imi!! - Henri dee Regnier; 

be§İncide Rostand... Doktor Hikmet helecandan titri

yerek ve gözleri tuahf bir ıtıkla parıldıyarak böylece 

sıra ile on on bet sahifeyi gözden geçirdi. Okumuyor· 

du. Fakat okumaktan daha fazla bir ıey yapıyordu. 

Resimleri, mısralan; bunlann altındaki imzalan bir 

bakııta sömürüyordu. Deminki bunalımı hali birden 

tatlı bir gevıckliğe inkiJap etti. Derisine bir ılık ban
yodan henüz çıkmış gibi bir tazelik geldi. Beyni ye

•İden işlemeğe başladı . 

BİR SÜRGÜN 
kitten daha kuvvetli buldu. ltte, vapur önünde ha• 
zır duruyor, itte, gizli hareketleri aakhyan y...
dak ve sağdıç karanlıklar denizin üstüne kanadla• 
rmı germeğe batlıyor. Doktor Hikmet'in annesi 
bir hafta evvel lıtanbula hareket etti. Şu halde 
bu gece evinde kendisini candan bekliyeın ve dön• 
mediğini gö.rünce meraktan kıvranacak olan bir 
kimseai de yoktur. Bundan ba§ka doktor Hikmet 
uzun bir yolculuk için lazım olan maddi çareye de 
bu ak§&Dl bol bol malik bulunuyor. Bir klinik aç• 
mak için babasının ona gönderdiği yüz elli lirayı 
biraz evvel bankadan ellitcr altınlık üç deste ha• 
linde alrb ayrı ayrı ceblerine yerlettirmi§tİ. Dok
tor Hikmet, kendi kendine : "Bu para ile yalıııs 
Paris'e kadar gitmek değil orada bir yıl yapmak 
kabildir,, dedi. Ve birdenbire bu it ona o kadar 

kolay, o kadar akla yakın, o kadar lojik ıöründü 
ki yıllardanberi gönlünde bir yüksek emel gibi 
ta§ıdığı bu gizli niyetin, ansızın, bir kati karar 
haline girmesinden ürktü. Ve korka korka etrafı• 
na bakındı. 

"Je sais Tout" yu bıraktı. "Lee Annallcs'' i aldı. 
Doktor Hikmet bu haftalık gazeteye ta mektepten 
bel".i abonedir. Bunun içindirki imzalara en yakm ar
kadatlannın isimleri kadar alııkmdır. Mutat kronik· 
lerin daimi başlıklarını karanlıktn olsa elyordamiyle 
bulabilir. Tahrir heyetinin bütün hususi vaııflannı 
öğrenmiştir. Zaten her biri öbüriylc ya karı koca, ya 

kardeı çocuğu, ya amca yeğen bağlarile bağlı bu muhar 
rirler grupunun yeknesaklığı "Les Annalles,, gazete 
sine bir küçük Burjuva ailesi hali vermitti. Ve dokto 
Hikmet buna abone değil adeti bunda pansiyoner gi 
bidir. Her eski pansiyoner bulunduğu evde biraz aile
den sayılır. Doktor Hikmet de "Les Annalles,, famil-
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yasının sakin falcat temiz ve namuslu bavuı içinde 
kendisini gerçi biraz böyle his etmektedir. Onun için
dir ki, ara sıra, daha ileri, daha aol cereyanlan temsil 
eden bazı netriyatla kartı karııya ıelince kafasına 
bir nevi sersemlik anz oluyordu. Kötü yerlere ilk a
dıınlannı atan bir toy delikanlı gibi irgilip sendeli
yordu. 

Zaten doktor Hikmet 27 yatına raimen haya

tın hemen her aahaaında acemi kalmıt bir adam

dır. O, lstanbul'\Dl kibar ve devlet dütkünü bir 

ailesi içinde çocuklarma lüzumundan fazla ıef· 

katli bir ana baba elinde. bin türlü naz vo neva

zitle büyüdü. Mekteble ev arasında dalına bir la

lanın refakatinde gidib gelmeğe alıştı. Akranla

riyle münaacbetlerinde her zaman sıkı bir ahlak 
ve seviye kontroluna tabi tutuldu. Ailenin muhi· 
te karşı koyduğu bu karantinayı, zaten, muhit de 
- baıka sebeblcr dolayısiyle - aileye karıı koymuş 
bulunuyordu. Doktor Hikmet'in babuı Ruteru 
bey Sultan Murad mensublarmdandı. Bu yüzden1 

ntaiı yukarı 28, 29 yıldanberi bir nevi göz bapsı 
ıçinde yaııyordu. Evinden hemen hiç dıp.rıya çık· 
.nıyordu. Yakın hısımları haricinde hemen hiç 
,dm&e ile görüımüyordu. Ve zaten görütmek iste
..e de kim onunla düıüb kalkabilir, Kim onun ka
pısını sık sık çalmak cesaretini gösterirdi ? Bu iti· 
bar ile doktor Hikmet'in çocukluğu ve ilk genç
lik yılları da aynı uzlet ve tecerrüd içinde geçti 

YAKUB KADRİ 

ve tam mektebden çıkıb hayata atılmağa hazır

landığı sırada batına bu aürgÜn felaketi reldi. 

Doktor Hikmet, bu felaketin sebebini hali. pek 
iyi bilmemekle beraber, doğru.au aramağa da lü
zum görmüyordu. Belki, bu .. bebi, doktor Hik
met'in franaız kitabcı dükkanlarına girib çıkıtla

rmda, hususi fransızca muallimiyle dütüb kalkıı· 
larında ve Beyoğlunun bazı ecnebi muhitleriyı~ 

temafa geliılerinde, yahudda - zavallı babasının 
zannettiği gibi - aadeco Ru§elli beyin oğlu oluıun
da arayıb bulmak kabildir. Fakat, neye yarar 1 
Ha lıtanbul, ha lzmir ••• Hatti., eğer, bu yer değiı
tirme ihtiyar babaaı için büyük bir iztirab mevzuu 
teıkil etmemiı ve biçare anasını iki ~ir arasında 
jkiye parçalamamıı olsaydı doktor Hikmet lz
mir' de bulunmayı belki lstanbul'da kalmağa ter
cih edecekti. Zira, Vali Kamil paf& sayesinde lz
mirttle nisbi bir hürriyet vardı. Hafiye denilen 
mahluktan burada e&er görünmüyordu. Ve dok
tor Hikmet ıerbestçe ecnebi kitabcı dükkanları

na girib çıkıyor; sovrili gazete ve mecmualarını 
böyle herkesin gözü önünde açıb okuyabiliyordu. 
Bundan batka, lzmir, Türkiye denilen zmdanın 

hür ülkelere doğru aralık kalmıı bir kapısıydı . 
Buradan sıvıııb kaçmak imkanını bütün doktor 

Hikmetler yüreklerinde bir beraet ümidi gibi ta
ııyordu. 

Doktor Hikmet dördüncü bira §OPUDU da aon 
damlasına kadar içtikten tonra bu imkam her va· 

Kramer, timdi, Yetilimtırak bir hava gazı a'f" 

dınlığında k.-.ynaıan beyazlar giyinmit kadınlı 

erkekli bir kalabalıkla ti rıhtımın orta kaldınrn-

larına kadar dolmuıtur. Eğer biraz ötede tramvaY 

yolu olmasa bu kalabalık Kramer'in önünü deni• 

kenarına kadar kapJıyabilir. Çünkü yer bulama• 

yıb dönenler, ayakta bekliyenler, §Oplarını otur

madan içmeğe razı olanlar yok değildir. Ve bU 
insan yığını hep bir ağı:z:dan konuıuyor, takal•t'" 

yor, birbirini çağırıyor, kadınların kahkahalartı 

fıstıkçıların, karidetÇilerin, çiçekçilerin kendileri• 
ne mahsus bir makamla haykırıtları yan kahve· 
lerden gelen politakya seslerine karıııyor ve ara• 
da bir bu curcuna durur gibi olurken sağdan sol· 

dnn nargile gurultularının yükseldiği iıitiliyordu. 

(Sonu vat) 
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Kültürün 

· BUGÜNK O KOŞULAR [~:~::~:~:~:~:~::~:~:~:~:~~:J 
Ankaranın iklimi 

Cumhuriyetimiz yeni kurulub da 
Ankara banehriıniz old v ki b . . ugu va t 
d ~ada ıklıınin ne kadar bozuk ol· 
ugunuı belki, hatrrlarsmız. O za-

manlarda Ankaranı t b l 
w b n ıı ma aata ı-
~r ura~~ ~elenleri pek ziyade kor-

utan buyuk bir afetti. 
~umhuriyet idaresinin kurduğu 

~ghk teıkilatı bu korkunç hastah
ga sebeb olan sivri •ın' ki . b 
lund ki • e erın u-

u arı yerleri aradı ve birer bi-
rer buldu Bir . 1. d 
bi An . J?erı e ı okwunuı gi-

• k~~adakı sıtına pek kıaa bir 

Azaınank ıçınde kökünden yok oldu. 
n ar · · d ıkm an~n ıçın en veya civarından 

ç. di1f hı~. sıtrna hastaaını, yalnız 
ıun . degıl, yıllardanberi bUlmak 
kabıl değildir. 

Bu ınuvaffakiyet, her hangi bir 
yerde !klimin, insan eliyle, hem de 
kısa hır zaman içinde değ" bil 
i . b' ııe ece-
rıne ır delildir. Vakıa bir yerin ik· 
un tartları yalnız 0 yerde ·bul&-§ık 
haıtahk çıkaran aebebt--..ı 'b 

ı . .:nıen ı aret 
aayı maz. Bır yerdeki bulaıık, sal-
l'lll h.~hı~alıklar bozuk bir ikli:ınin 
en mu un neticeleri olınald be 
her b bl . a ra
da oldae w e ~rıh. yok etnıek • Ankara-

o ugu gı ı · kabild" T ır. 
. oprazının cinai bir ye . ük" krw· nn y . 
ıe v ıgı, deniz kenarında olub olma-
dıgı,. ~ut'?beti, rüzgarları, bulutla
rı, sıs erı, yağmurları ve b l 
heps· d .. .. un arm 

ın en uıtun olarak h d 
elektr·~· a'Vaıın a 

ıgın şekli o yerin iklimine teıiı 
eder. Fakat, doğrusunu İster . 
b 1 d . senız1 
~ ar a ınsanlarm yakın vakitlere 

gelınceye kadar bir Yerin h l 
hi 1 • 'ki. ' e e fe-r erın ı ıınine verdikleri ehemi-
)'et ~erecesinde değildir. 

Bır kere -h· 1 d 'ki' • • ,,_ ır er e ı un o teh· 
nn aadec:e • . d w•ı h umunıı vazıyetine göre 
egı .' er mahallenin, her aokağm, 

hatta her binanın . . . . vazıyetme &'ÖJ'e 
değıfır. Eıki Ankaranın -m. k h . , .... ae ma. 
allelerıyle yeni Yeni-h' d k. h 

:r- ır e ı 11• 

•a tazyiki bile, a:a olsa da, farkl 
olduğu gibi iklimin öteki §&rtl ı 

nın yapılıı tarzına göre iklim az 
çok baıka olur. 

Hele havadaki elektriiin tekli 
en küçük yerlerde bile değiıebilir. 
Elektriğin pkline göre yer seçmesi
ni tabii olarak bilen hayvanların 
ayni çayırın bir yerinden oth;yarak, 
öteki bir yerinde • ne kadar ı .. ar 
edilse • othyamadıklan elektrik 
teklinin bu kadar çabuk değiıdiği
ni isbat eder. 

Sonra bir odanın içinde bile iate
nilen iklimi yaratmak mümkündür. 
Polonya Cumhurreisinin, kuvvetli 
bir fizik hocası olduğu için, yaz 
mevsimlerinde hava tebdiline gide
mediğinden dolayı yazı odasında, 
salonunda, yatak odasında dağ ik
liminin tekmil §artlarını haiz bir ik
lim yarattığını vaktiyle gazeteler
de okumuşsunuzdur. Böyle, her ev
de suni iklim yaratmak usulü ıüp
hesiz Ankaraya da gelecek ve her 
tarafa yayılacaktır. 

O vakta kadar Ankara, en büyük 
afeti olan sıtma hastalığından kur· 
tulmuı, fakat wnumi coğrafyası 
bakımından, orta derecede yüksek 
sayılan bir ova iklimidir. Bu türlü 
iklim bir tarafdan dünyanın en iyi 
iklimlerinden &ayılır. Muhitten ge• 
len tartlara karıı normal kabiliyet
te olanlar İçin en iyi iklimdir. On
larm kuvvetlerini artırır. Ancak 
normal kabiliyet denilince, bunu 
yalnız, hiç bir hastalığı olmıyanlar· 
da bulunur sanmamalısınız. Kan
sızlar, hastahktan yeni kalkahlar, 
ufak tefek vücudlar, hastalıkları 
pek ilerlemiı ıenç veremliler bile 
bu iklimden istifade ederler. 

Buna karıılık, yatlı olanlar, da· 
marlarmdaki tanıiyon yükıelmiı o
lanlar, kalb haıtalan, pek •inirli 
olanlar, verem haıtalıiı i.lerlemif, 
hele ak cife'l'lerinde fazla kan top· 
lanmaıma iıitadı bulunanlar bu 
ikli:ınde rıahat edemezler. 

Ömrü 
Kentuckey Unıiversiteıi rektörü Dr. 

Frank L. Mac-Bey, 20 inci asrın kül
tlirU hakkında kehanette bulunarak, 
bu kültürün uzun ıUrmiyeceği iddi
asındadır. 

Bu bilgim bugün kullanılmakta o
lan kağid ve mürekkeblerin kalitesini 
iyiden iyiye tetk~k ettikten sonra, 
bugüne kadar teabit edilmit olan ha
diselerle birlikte ilimlerimizin uzun 
müddet muhafaza edilmesine imkan 
olmadığı neticeıine varmuştır. 

Bugiin basılan kitab, cedvel ve har
taların ömürleri çok kısa imiş. Hele, 
gazete ve mec.muaların ömürleri ta
savvur edilemiyecek derece kısa imiş. 

Doktor Frank Mac-Bey diyor ki: 
Yazdığımız yazılar çok çabuk u

çup gitmektedir. Eğer torunlarımız, 
1910 danberi geçen müddet içinde ya
zılmış olan eserlerde 2000 tarfüind' 
tetkiklerde bulunmağa kalkacak olur
larsa, yazı namına biır şeye rastlıya
mıyacaklardır. 

Yazdan eser ve vesikaların uzur 
müddet dayanabilmeleri için, büyük 
bir ihtimamla hareket etmek zorunda
yız. Aksi takdirde, toı-unlarımız, 
kendi atalarının mevcudiyetine dair 
hiç bir iz bulamıyacaklardır. 

Devırimizin reasamları tarafından 
yapılan tabloların da ömürleri, g.eç
mişteki ressamların eserleri kadar u
zun sürmiyecektir. Tablolarımızda 

kulanılmakta olan boyalar kötüdür; 
bezler dayanıklı değildir. 

Bu bilgin bir parça bedbin olmakhı 
beraber, sözlerinde azıcık hakikat de 
yok değildir. 

Mekteplerde 
Sinema 

Söziln kıaaıı, Ankara vücudca da 
kahraman olanların iklimidir. 

ile ders daha ziyade deiitir. Bir meJd..: 

:~ngi diıtik&metlere açık olduğuna, Brhanya kültür bakanlığı, sinema i-
ır ca denin istikaınetine, bir bina. le ders verilmesini de ders program-

G. A. ]arma almağa karar vermiştir. 
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Hüaam • • n· b' -;,-•-..ı..- ~.ı.. 'Mw-ihi- kararlaftırılmamıştır. 
fa olarak e~n ~r~eı lımaaını, ilk de- ın ızanı kaynakları Dr. Şeref Nuri, Buı kimaeler, aeali filmlerle den 
Uzeri.nd ' ~~r .. büyuk hikaye kitabının M~hafaza onnanı, Nureddin Ardıç: verilmesine taraftardırlar. Bazıları da 
vinç" ia:ı~~~oruz rl· "Bir an ae- ~;~it d=e Ankara, B. Kemal Çağ- sessiz filmle ders verildiği takdiırde 
kıtada temiz ıyan . u _hikaye küçük ş k n . • sevn_1ek gerek, Ertuğrul vaziyetin icabına göre, izahlarda bu· 
baınlmı tır ve zevklı bır cild halinde e ve~~ bır anketın neticeai, M. Ra- lunmak imkanı olacağını ileri ıilrmek• 

M ş : g~p Kosemihal: fransızcada halk ta· tedir. 
lnzı:v~~ b~r gençlik aşkıdır. Bir genç bırleri ... isimli eser hakkında düşün- Bu itibarla sessiz filmi istemekte-
lı ... -ı 

1
t ef~eri §:eklinde kaleme a- celer, neşriyat arasında. d' 

...... ' o an hıkiyenin b" U ırler. . 
tarafından -., ızzat kendisi yanış Sesli filmi iatiyenlere gelince, bun-
tığını, muı?a:~~n;:1tş bir 01.e~zuu anlat- lar da, aesli film göeterildikten sonra, 
haber veri ze eaerının batında Emekdar "Serveti fUnun,, un yeni hoca izahlarda bulunacak ve bunun 

Yarışların çok kalabahk 
olacağı tahmin ediliyor 
İlkbahar at yarışlarının beşincisi 

buglin saat 14,30 da Ankara Hipodro
munda yapılacakdır. Hipodrom di
rektörlüğü Cumhuriyetin on dördün
cü yıldönümüne tesadüf eden beşinci 
yarışları altı koşu olarak tertib et
miştir. 
Koşulara ittirak edecek atların faz

lalığı, birçok yeni atların bulunması, 
Cumhuriyet bayramı dolayısiyle şebr
rimize gelenlerin de koşuya gelmele
ri göz önüne alınırsa bugünkü koşu
ların çok güzel olacağı ve sürprizli 
geçeceği tahmin olunabilir. Bugünkü 
koşu programım yazıyoruz : 

Birinci koşu (Ateş koşmıu) 
Bu koşu, üç yaşında ve hiç koşu 

kazanmamış yerli yarım kan ingiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustur. İk
ramiyesi 360 lira, mesafesi 1600 met
re olan bu koşuya B. Mehmed Halaç
lmın Bozkurdu (kilo 56), B. Ali Ok
tarın Karacası (K. 56), B. Şevketin 
Tezkanı (K. 56), B. Yakubun Gükanı 
(K. 54,5), B. Ahmedin Nazlısı olmak 
üzere beş tay girecektir. 

ikinci koşu (handikiip) 
Bu koşu, Uç ve daha yukarı yag.taki 

yerli, yarımkan arab ve haliı kan a· 
rab at ve kısraklara mahsusdur. İk· 
ramiyesi 190 lira, mesafesi 1800 met
re olan bu koşuya B. Eminin Ünlü
sü (K. 68). B. Talatın Sarıkuşu (K. 
67), B. Abdullahın Mesudu (K.64), 
B. Mehmed Durunun Hibası (K.63), 
B. Kemalin Talay'ıf· (K. 62), B. Rah
minin Merzuku (K. 60), B. İhsanın 
Necnıesi (K. 59), B. Sadıkm Canı 
(K. 58), B. Said Halimin Karakuşu 
(K. 55), B. Zeynelin Çakalı (K.53~, 
B. İhsanın Ayşesi (K.51), B. Fevzı
nin Sevimi, B. Kemalin Ferhanı ol
mak üzere 13 hayvan i'tirak etmekte
dir. 

V cüncü koşu (handikap) 
B~ koşu, dört ve daha yukarı 

yaşdaki halis kan arab ve kısraklara 
mabsusdur. İkramiyesi 235 lira, me
safesi 2000 metre olan bu ko,uya B. 
Eminin ÜnlUıU (K. 65), B. Kemalin 
Şahini (K. 62), B. Şemsinin Bahtiya-

n (K. 61), B. Abdullahın Mesudu 
(K. 60), B. Mebmedin Subahı (K.59) 
ve Altanı (K. 52), B. Rahminin Mez· 
ruku (K. 56), B. İhsanın Neemeai 
(K. 55) ve Ayteııi (K. 49}, B. Sadıkın 
Canı (K.55), B. lıkenderin Alphi· 
ni (K. 51) olmak üzere 11 at ve kıs
rak girmektedir. 
Dördüncü koıu (handikap) 

Atlı Spor kotwu 
Bu koşu, Cumhuriyet bayramı do

layısiyle programa ilave edilmittir. 
Çok enteresan olacağı tahmin edilen 
bu koşuya Atlı spor kulübil azaları 
iştirak edeceklerdir. At, k11rak ve 
idiçler dört ve daha yukarı yafta ya
rım kan arab olacaktır. İkramiyesi 
17 5 lira, mesafesi 1600 metredir. Bu 
koşuya girecek atlar şunlardır = 

Al Seklavi (Binicisi B. Sedad K. 
73). Kednet B. B. Dat K. 70), Uğur 
(B. B. Cavid K. 70), Mesud (B. B. 
Sabahaddin K. 69), Yoji (B. B. H. 
Mayer K. 69), Ebcer (B. B. A. Atcı 
K. 64), Ülker (B. B. S. Akson K. 63), 
Karainci B. B. Rebit K. 63), Akça
dağ (B. B. Rıdvan K. 62), Canlı (B. 
Bn. Bahtiye K. 62). 

Beşinci koıu 
Bu koşu, dört ve daha yukarı yaşta 

yerli yarımkan ingiliz at .ve kııra~la· 
ra mahsustur .. İkramiyesı 210 lıra, 
meaafesi 2400 metre olan bu koşuya 
B. irfanın Claıı (K. 60), B. Ahmedin 
Nunası (K. 58,5), B. Ahmed Atlının 
Semirarnisi (K. 58,5), B. Yakubun 
ünlüsü (K. 58) olmak üzere d5rt at 
iştirak etmektedir. 

Altınc ıko~u 
Bu koşu, Uç yaşında yerli halis kan 

ingiliz at ve kısraklara mah.susdur. 
İkramiyeai 300 lira, meaafeıı 2100 
metre olan bu kotuya B. Etbelin Me· 
ramı (K. 58), B. Osman oğlunun Şeh
razadı (K. 56,5), B. Sadinin Meralı 
(K. 56,5) olmak Uzere üç at iştirak 
etmektedir. 

Bugünkü koşularda bir tane. çifte 
bahis vardır. UçüncU ve betincı kotu· 
]ar arasındadır. İkili bahiı iıe dör· 
dilncU koşudadır. 

30 milyon nttf uslu tür kiye 
b. yor. Kadere rıza ile b" "k şekli olan Uyanı,'ın 464 üncü ıayısı k d tal be ·ı k · 
ır aşkı ihmal etmenı·n do~ ~uyu da çıkm F k S ar aaın an e ı e müna ataYa gı- 'l'L b' I l l k K" art•• nlabeti 

&in bir iztitab hı"k<! . lgurdugu ha- ıştır. a at erveti Fünuna rişebilecektir, diyorlar. Türkiyenin bir kıymet ifade eden fi IH ır m: a ı ... ı, ">' ' 

ve pu·· .. .. .. ayeıı. fade temiz nazaran hakiki sayısı 2149 dur. Bir bütün uarlıklarını ralramlarla an- aelr~ aenede vaaati olarak yü.d• 
ruzsuzdur Taav· . mecmua ı' • bu 2149 Orta mekteblerde bu program tatbik l b. . 'iL "ı·rmi be•tir. Bu artıı ni.betini bii· 

mu··steına bı"r ku.d .ı.r .. ve tahlıllerde çın sayının memle· d.ldik ff ki . d atmıya çalıfan ır aerı yaaının ı H " ,.. ket· · d 1 e ı ten sonra, muva a VPtin e· .. k' ··ı t ·ı t1•n: .. . rabe ret gorulmemekle be ımız e henüz ap tnasına ihtimal J • mevzuu ne olmalıdır 1 tün tar ıy• nu uauna •l'"ı e ı ... . 
.. r, vaka zevkle takib ed·ı· - oltna.yan bir rekor te•kı"l ettiğini kay- recesine göre, tık mekteblerde de E d • • . t L.!!lfii" O ... amcın türki"enin nü/usu, on altı 

nuz ıanat sahaı d ı ıyor. He- d r filmlerle ders verir ·1-~i hu n üatrı, tıcaret, .aıraa' ıııru r, .. " 'l L 
1 ın a tecrübes· b" k ettıkten sonra, Uyanı§'ın son sayı- ıp ven~ • halk hiJmetl•ri; hulasa memleket yıl aonra 25 milyona varabı ece1e• 
emden çıkını ld ~ ız ır a- d husuıu kararlattırılacaktır. 

Fakat bu safiyle0t. udgu farkediliyor. sın a BUyilk Şefin renkli olarak ba- için tle millet için yapılan ne varaa dir. 
. ın e esere a b" sılmı' ve mecmuaya ilave ediltnif olan hepai, inaan aayuına göre heaablan- Memlelr•ıte İf hacmi ,.enqledik· 

çeşnı verdiğini ıöyliyebiliriz. Yrı ır reırninln nefaıetinl kaydetmeliyiz. Bu !arına dair birçok reaimler bu nüaba· mııtrr. çe ue köyl•r ıehir hüviyeti almıya 
Ç .., ıayın 1 1 d nın milnderecatım tanıamhyor. · .. ld'L .. 1 d 
ıgır ın yazı arı tun ar ır: Ahmed İh· Türkiye nü/ruu artmaktadır. Bü- doğru yon• ııtçe; nu cu arhfın a 

Ankarada her a k •an Tokgöz, İltanbul P<>ttaaı Gnai Hukuki bigiler tün iılerimi~İn temeli ve dayancı o• daha bard bir artıı göu çarpıyor: 
emekda Y Çt makt:ı olan bu H~lit Ozansoy: Bayraının kutİu olsun lcua türlı vatandaıı aayrıı deuamlı o- MemJelıetimizde, nü/uau 500 il• 
rihll Sf,r mecmuanın ikinci teşrin ta- as.~ı ~e mesud millet, İzzettin Mete: mecmuası larak ve yine millet melhumumu· 1000 araaında 31 ıehir vardır. Bun· 
Bu sayıd~n;~ sayı~ı intişar etmiştir. Buyuk Başbuğun harikaları, Naim ö- Hukuki bilgiler mecmu-.sının 15 bi· zun kaynağı olan köyden baflıya· ların 921 de Y•kun nülıuu 15.261 
zı Oğu B yazı arı glSrliyoruz: Hıf. zel: Cumhuriyetin on dördüncü yılı rinci teıı.rin tarihli Q6 ıncı sayısında fU rak artıyor : Tiirlıt köyü, aon yüz yıl idi. Br.ı yekun 935 J.e 22.990 nı bul· 
bi z ekata • Bugilnk·· dil Müf'd H İ · ,. ' .,. B' · • • ~· 'l b 'k. · z, Leopold · . u nya ve ı asan mtır ın veda konseri, yazılar vardır: Hukuk1 fikirler: Gad içirıde 922 • 931 aruı ue deuamlı mUJtur. ırıncı mıacu ı e u 1 ıncı 
mai yatçıları c;n. Weısc: Alman içti- ~~det Gültekin: Tepebaıında kuru Franko Milaslı: mahkemelerin faali· olarak harb yüsii görmemiıtir. araBrndaki nisbette ikinci miacilimu 
F.ahri), Nusret~~:: .. ~r. Ziyaeddin gurUltü, Akaarayda Ertuğrul Sadi ti- yetleri, ilmi münakaşa, Dr. MUnip * lehine bir farlı vardır : Nülıu bah· 
bünyesi, Tabir Ol çuoglu: Atom Ye y~~rıosunda Hamlet (Tiyatıro tenkidi), Hayri ÜrgUpHl: zeyil mukavele akdi 921 de türlı.lye nülusu 500 ze ita- sinJ.e, hayat fartlan 6•lifdikçe nu· 

* gun: İıkender Çele- Burhan Arpad: inkılab Türkiyesinde dolayısiyle asıl mukaveleye kefalet dar olan on ,.hirde 1.118 •rlrek, betler daha yiikaelmekde, miUbet• 
[ ] Bir an aevinı;. Yazan· Hü halkevleri, Rus edebiyatında ikinci sukut eder mi? Dr. Mahmud Esad 1.041 kadın olmalı iiure 2169 va- lepnekdedir. 
din Berkea. lıtanbuı Nım: 11.nıed- reform, Kerime Nadir; Solmuş çi~k- Bozkurd: botanmanın geniflemesi, a- tandQf )'QflYorJ.u. Selı.i:ıı .ene ifinde Tiirlriyede niiluau 1000 ile 2000 
aaı,. Küçük kıta 20& S une nıatba- ler (h'k~ ) ·· 1 h b L d 61 h · d B l · •Yfa. 1 aye , ııır er, a erler ve cum- vukat AH Şevket Erktin: yalan yere ou mikdar, 1852 •rk•lr 1643 kadın arasın a fe ır var ır. un arın 

Bayramımız 
iki gündür gözlerim çocuklarda 

ve gençlerde: renk renk ve yepyeni 
elbiseleri, canlı ıözleri ve neıeli hal
Jeriy le baynmm bütün zevkini çıka· 
nyorlar. 

"Baba, ben yeni roba iaterim." le 
baJlaclılar ve devam ettiler: 

- Baba, ben teker alacajım. 
_ Baba, bana akt.ın mehtab getl• 

rir miain? 
- Baba, donanmayı aeyre gidece-

iim-
Arzulan - tam nafı ile • mukad. 

clestir: elbiae alınacak, teker parası 
Yerilecek, iıtedikleri mehtablar geti.. 
rilec:ek " tenliii seyre gitmelerine 
müsaade edilecektir; çünkü Cumlıuri· 
7et baynumdır. 

On aene evvelki ıençler bayram' dan 
teker bayramuu, kurban bayrmnım 
111111'8d etmekte mazurdurlar. Çünkü 
üç bet yıl en-eline aid batıralarmd• 
yalnız o bayram1ar vardı. O gençleı 
on yaş ihtiyarladılar; on be§ ıene .eo:· 
vel doğanlara gelince: onlar ıçuı 
Cumhuriyet bayramı en küvvetli an. 
anedir- yirmi beıinci yılda T\irkiyı 
Cumh~riyetinin yatlrları bizler olaca-

ğız. 
••• 

ilk cumnuriyet balolarını nanna
yınız: bu balolara gelenler de davete 
nazla icabet ebnİf, rahatlan bozulmuı, 
tedirgin olmut da doıtları~ bile . Y""' 
banCI gözüyle bakmağı vazıyet ıcabı 
saymakta olan insanlar hali aezmeJI 
mi idiniz? 

Bu 29 ak§an'll, cumhuriyet balolan-
nm verildiii her yerele ıülüp eilenen 
tanışıklann biribirine raıtlamlannda 
ilk sözleri: 
_Bayramınız kutlu olaun; du. 

••• 
iki gündür Ankara sokaklannda 

dövizleri okuyorulll: 
_Sevgi bai, inan kuvvettir. 
_ Her f8Yinlİ&i cumhuriyete borÇ'" 

luyuz. 
_ Hakimiyet milletindir. 

kalbi. Bu umdeler zihnimizde ve 
mizdedir: ıevıimizle biribirimize bağ• 
lıyı&; inanlllllzdan kuvvet alıyoruzs 
Cumhuriyet aayeainde bürrüz, mü.ta· 
kiliz, meıuduz; vatanmuzın, alın ya• 

zımızm, her §eyimizin h&kimiyiz. 

••• 
Dün geçe, çocukların uykuda ola

c:aldan aaatte, bütün komtu çocukla· 
donanmıt bir evin önünde toplao

::,lardı; ince • kalın ıealeriyle aokaiı 
çın çrn öttürüyorlardı. 
Tarihten önce varı.z tarihten ıonrcı 

uar~ 

"' .. 
iki gündilr gözlerim çocuklarda, 

gençlerde, aokaklanmızı aüıliyen cJö.. 
vizlerde.... ve billur aeıll çocukların 
terennüm ettiii vatan türküleri kulak· 
larmıdaclır ••. - N. B. 

935 de 101.365 ıi buldu. 

* Şehirler büyüdükçe niabetl•r d• 
L •• ··-.r ı Memlelrctimisd• nü/unı, 
vU)IU,,.- la • , 
50 ~ 100 bin arası . dört ,. rımı.a 
vardır Bu ıehirlerimi.zin yekun nÜ· 
lu.su •921 de 221.161 idi. 935 de 

251.953 oldu. 
Şimdi hatıra ıöyle bir fllY gele• 

bilir : Aceba tiirhiye nüluau ne. sa• 
man 100 milyon olaca~tır ~ lkı ~ 
yım ara8ındaki artıf nubetıne .gore 
83.5 .sene aonra ••. Fakat b~ m!}t~~ 
bir klaaikdir. Bu bCJ§ dondu~~ 
kalkınma dekoru içinde 950. )il du• 
fiinünce 30 milyonluk tiirkıye ha· 
yalimisdedir. ~==~~~~!!!!!!!!!!!!!~~---~huriyet ve inkılabın muhtelif safha- yemin suçu üzerine incelemeler. olmalı üa~re 3496 ıi buldu. 136 ki- nüluau 927 .ayımında 82.496 idi - =:!!±±~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

H Mi 1 b tahmi · v' 'b" b ld " celertm lehlerı'nde olmamaıkla \,...;.raber kıcı gibi batı ucundan ayrıtmaınıf, - .rasçı ar evin bütün kö9e u- n ettıgı gı ı, en o ugumu an- 1 IJC aya t sen 1 e ' caklarını iyke arasınlar; kim bilir ne latıyorum. Amcam, kendisine uzat- amcamı hiç de fena bulmuyorum. Mu· hep ona bakmıştı. 
I ne g u·. ze s 1 n • kadar eski altın •aklıdır l madığım elimi yakalayıp sıkıyoı", bir hakak ki sevimli adam; hatt! başını va-r, dMedeı·z.arhğa kadar epey yolurnu:ı 

- Kocakarı her şeyi yüz üstü bıra- daha sıkıyor ve mırıldanıyor: tutuşunda tabii bir zarafet var. Kra-

-2-
Kendimi tanıtayım 

B"' .. 
uyuk anam ikimi . b' 'b" . 

yabancı kal . zın ırı ırımize 
Şu halde matnızı ıstememiş mi idi? 
runı? Yol:~!aat ıevkiyle mi gidlyo. 
Zira bili u ugun ıebebi bu bile değil. 

Yorum· b .. ··k 
rasetinden h · uyu anam beni ve-
se gösteriş ına ~um .edemezdi. Öyle i
daki tayyar rn~ sadıyle: evet, arkanı. 
tevdi etmed ec es elblselerlnı naftaline 
nıdıklara b' en nce kendimi bUtUn ta-

ır kerre d b 
termek 1• t' e u kılıkla göı-

s ıyorum. 0 mun hasıl d W• rada bulunuşu. 
e ccgı ha • 

yorum. V yretı merak edi-
e bu duyg d k' . 

bakarak h .. u a ı çocukluğa 
enuz genr ld w 

rurn. ;ıı; 0 ugumu anlrvo-

..... 

Nakleden: N. B, 
tür1·· · k 

1 
usıyle karşılafıyorum. Defter ve 

da eın aldığım tütüncü dilklnı nere
e:~. Bir gün ayağımı burkutmuf olan 

1 kaldırımlara ne olmuf? Bindiğim 
araba b • h . . . 

enı şe rın ıçıne doğru götUril-
yofrl. İç taraflar her eski şehrin iç ta
ra arı "b· cak ~ı ı. Burası hl.tim aokak ola· 
kal· bE'Vın kapm önUnde büyükçe bir 
gl a alık. Kimseye gf:Srünmcden eve 

mrnıb~k için• çünkü birden biro üaeri
e ır .. k 

nl ur eklik geliyor • arabadan 1-
Yonını. 

Eıki b" . 
h k 

ır aıleden olmak ba9ka tey 1 
er eı t . 
. er temız ve koyu renk giyin-

~ış. k Fısıldayarak konuşuluyor. Sanki 
e~ es kendi büyUk anasını gömüyor. 

değişikliklerin onuırnaıardan kulaiıma iki çümle 
çarpıyor: 

İstasyona k 
çı ınca 

kıyordu. Denildiğine göre mülkleri- - Aferin Süleyman, iyi ettin de vatınr şöylece bağlamış: küçük ayak- Tozlu yollarda, başınm:ın üzerinde 
nin bir çoğu ipotekli imitl geldin, iyi ettin de geldin, aferin Sü- larmdaki kunduralar iyi aeçilmif. O- Ka 

E f k ka 1 nun da benı· tet'-1k etmek ı'ıtedig-i bel- bulutlar yaratarak yürüyoruz. pı tra arıııyor. Tabut dıtarı çı • eyman..... ıu • 
rılıyor ve bu eınada, bot bir tahta ku- Bu sahneye fllhid olanlar çoktan te· li, fakat gözlerimi üzerinde his etti- önlerindeki köpekler içeri girıp ara· 
tu gibi kapı aöğeıine çarpıyor. Ben ceaaUıe kapılmıtlardır: ğinden olacak ki ilerlere bakar görü- lıktan geçişimizi seyrediyorlar, kor
de, göğaüme bir yumruk yemiıçeıine - Süleyman? Bu Süleymanmııl nilyor. kan tavuklar gıdaklayarak kaçışıyor
sarsılıyorum; örtüler dü.ıeltiliyor; Zehra ninenin torunu 1 Zehra nine bu Ne kadar hatırlamak latenem iste- lar; mütehakkim horozlar ancak kımıl· 
bir kaç kiti ileri atılıp sandukanın senerinin ıuratını bile görmek iıte· yeyim amcam hakkında ancak müb- d.anıyorlar; kazlar hiddetten boyunla-
kollarına aarılıvor. mezdl. DUnva böyledir·, iyi gider, kö- hem bilgı"lerı·m var 

" J • rmı uı:atarak ıılık çalar gibi fıılıyor· 
Beyaz aakallı bir ihtiyar: tU kalır. Paraları almağa gelmi9 ola- s ı li"I ha .. rıhklar cak ı ırrı amca ıenç 6 r- · ıar,· pencere arkasında kendilerine eğ-
- Aileden olanlara yer veriniz, dl· zavallı Zehra nine: O paraları la geçmif olacak ki, bir 1un, yaptığım 

ye emrediyor. bunun için biriktrimiı bal savatlı bir milnuebetaizlik karflltnda annem lence arayan kadınlar başlarını ;ı. 
Ben de ailedenim. İlk ııraya doiru Zehra ninenin zavallı paracıkları 1 gü- bağımu'tı: zatıp hepimize baktıktan sonra 

süzülürken bana benzedilini farkettl· se kalmaz, harman gibi 1avrulur, gi- _ Bu oflanın bk gün ipe çckilece- bazan bir hıçkrrk, hazan bir kahkaha 
ğim dUrilıt halli bir utla burun htıru• der..... ğine yemin ederim: Sırrı amcasının ile başlarım tekrar içeri çekiyor, ya-
na geliyorum. Hedefi ben olduğum bu mırıtılar, 

- Amca? belli ki, amcamın canını 1ıkıyor. Fa- eti! hud kar't kom,unun: ''Kim bu?" der 
Mavi, parlak, Hrt b&IUflı, yorpn. kat cenazenin mezarlı fa dofru hare- Sırrı amcayı, ailesi, bir .amanlar, gibi bakışma cevab veriyorlar: 

hakikt veya aunt bir heyecan t-t--1 ltlau keti bu yarı al'rk dedi kodulara niha- Seyhan kenarındaki ııtmalı toprakla- z h · 
IUUU s rına gf:Snderınitlerdf; ııtmaya yakala- - Hüaamoiullarmın e ra nıne. 

ile çarpılmı' çehresinde ,a9ılacak de· yet veriyor i yahud devam ediyor da nıp lSlıUn de artlk batlırma ve malla- Yol kenarındaki çalı çitler kanad 
recede genç kalmı9 g6zlerlni bana di- artık ben ititmiyorum. rına bela olmasın diye f &esleriyle dolu. Her tarafta hayat 
kiyor. Göz ucu ile amcamı tetkik ediyo- Sonra, S.11rrı amca, uslanıp akıllan- türkü çağırıyor ve biz bir ölüyü me· 

- Yeğenim? Süleyman f Sen misin? rum; amcamı, Sırrı amcamı, en yakın mıt w eve dönmilştü; hatta anasının zarına götUrUyoruz. 
Başımı eğerek yeğeni Süleymanın, akrabamı. Akrabam hakkındaki düşün- uzun süren hastalığında bir hasta ha- (Soau var). 
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8. Futbol lederaayonu reiai 
Sedad Rı~a bir rwnen takımı 
yapılacak maçlar hakkında 
arkadCl§ımt.za fU malamatı ue 

ile 
bir 
r· 

mittir: 
" - Bükreı muhteliti ile 

tanbul ve Ankara muhtelitle 
ni karıılCl§tırtnak hıauaunda 
müracaatımu: rumen leder 
yonu taralından çok müaa 
karıılandı. Yalnız memleke 
mi;ır.e 20 ilk kanundan evel 11e 
miyeceklerini bildirdiler ve m 
li tekliflerini yapabilmek üze 
bazı malumat istediler. 

ı .. 
ri· 
iri 

cra-
iJ 
ti· 
le· 
a• 
re 

ir-
ir 

31 . . 
le· . 
e· 

Anlıara muhteliti ile Macar takımının bir arada alınmq re.imleri 

Bir en11el çıkmadığı takcl 
de, Ankara ve latanbul ıeh 
muhtelitlerinin ilk kanunun 
ine rastlayan cumarte8İ ve ilıın 
ci kanunun birinci pa:.zar gün 
ri Bükre§ muhteliti ile karfılaı 
masını i•tiyoruz ve rwnen led 
rcuyonuna da buna göre cev ap 
verdik. 

On beş binden fazla seyirci önünde 
Federmyonumaz önümüsd 

ki mevsim bu gibi temaaları ço
ğaltmak kararındadır ve bu 

.. 
na 

göre hazırlanmııtır • 

Macarlar dün Ankara ............................................... 1 ... 

eti 
ezi 

Bölge kayak Bporu faaUy 
Türk Spor kurumu Ankara merık 

önümüzdeki kış mevsiminde ka 
sporunun daha geniş ve daha can 
geçmesi için şimdiden hazırlrk muhtelitini 5-2 yendiler 

yak 
h 

lara 
başbyacaktır. 

Güzel bir maç seyrettik 
Macarlar iyi oynıyordu 

........................................................................................................... ••• 
Takımımızı zaif buldula r 

-Maçtan sonra bir arkada.§ımızla görüıen macar federru 
yonu t,ek Beçicisi şunları söylemiıtir: 

Dün sabahki trenle ıehrimize gelen Peıte muhteliti öğleden 
sonra aaat 14.45 de tehir ıtadyomunda Ankara muhteliti ile kar
ıdqt ve neticeyi 2-5 kazandı. 

Takımınızı zayıf buldum. Belli ki beraber oynamağa 
alışmamış bir takım. Aralarında değerli oyuncular var 
Sol açık ile birinci haftaym santrhaf, ikinci haftaym ıol 
haf oynıyan oyuncu teknik ve futbolu anlamış futbolcu
larınızdır. Bizimkiler hiç oynıyamadılar. Daha güzel oy
narlardı. Lakin olmadı. Eğer yorgun düşmezsek İıtan
bulda daha güzel oynıyacağımızı ve güzel bir oyun gös

Tribünler baıtanb&f& dolu idi. 15 bin kadar tahmin edilen 
bu kalabalık dün güzel bir maç seyretmek zevkini tattı. Çünkü 
misafir takım geçen mevaim içinde buraya gelen yabancı futbol
cular kadar güzel oynıyorlardı. 

llakem ve takımlar 

• 

tereceğimizi zannediyorum· Maçın hakemi B. Kemal Halimdi. 
~nkara muhtcliti evclcc yudığımı.z 
ıckilden biraz farklı olarak fU fekil
ıle çıkarılmııtı : 

Oyun hararetini kaybetmedi. Bi
zimkiler gene canla ba~la oynamağa 
devam ediyorlar. Ukin top macarla· 
rın ayağından çıkmıyor. Bizimkiler 
de ağa ıola bot yere ko,uyorlar. Hü

Takımımız zannedildiği kadar zayıf değildir. Peşte muh
telitidir. Aramızda dört tane beynelmilel oyuncu vardır. 

Kaleci : Ateı (Ankar Gücü) 
Bekler : Ali Rıza (Ankara Gücü) 

·Sabri (Harbiye Gücü). 
Haflar : Muaa (Ankara Gücü) -

Hasan (Gençler Birliii) - Nıuret 
(Ankara Gücü), 

Forverdler : Arif (Demir • Çan. 
kaya) - Rıza (Harbiye Gücü) -
YafU (Ankara Gücü) -Fahri (An· 
kara Gücü) - Hamdi (Ankara Gü. 
CÜ). 

Pette muhtelitini teşkil eden o-
yuncular da ,unlardı: 

Kaleci : Angel, 
Bekler : Weber, Fekete 
Haflar : Tuly, Bolok, Sollay 
Forverdler : Beki, Tuhıyı, Kito· 

lagy, Bibannı, HonoL 

ilk 'dakikalar 
Mutad merasimden sonra takımlar 

kar,ıkar,ıya geldiler ve maç tam sa
at 15 de macarların vurutiylc bafla
dı. Macarlar derhal bizim kaleye ka
dar sokuldular. Ateşin atılganlığı ıa
yeıindc ilk tehlikeyi atlattık. Bizim
kiler mukabil hücuma geçtiler. La
kin peştcli bek Weber'in uzun bir vu
ruıu topu tekrar macar forvetlerine 
geçirdi. Macarlar kalemiz önünde yer 
leıir gibi oldular. Sabri ve Rızanın 

uzun vurufları topu uzaklattırıyorsa 
da, macarların daha dikkatli oynama
ları dolayıaiylc top bizim yarı çizgi
den ileri geçemiyordu. On dakika ka
dar geçti. Her iki taraf biribirini an
ladı. Oyuna çekingen başlayan Pefte
liler hakimiyeti kurdular. Bizim for
ved' hattı ortada beyhude dolaııyor 
arasıra top Hamdiye geçiyor. Halk 
heyecanda ... haydi Hamdi diye bağı
ranların nefesi boşa gidiyor. Hamdi 
kendi kendine bir teyler yapmağa 
uğrafıyoraa da nafile! Fahri bugün 
çok çekingen oynıyor. Hamdinin sol· 
dan vurutunu kaleci Angel kolaylık· 
la tuttu ve uzun bir degajla sağ açık· 
larına verdi. Sağaçık topu ortaladı. 
Sıra ile onların sağiçi bizim Ali Rıza. 
Haıan ve gene onların santraforu to
pa kafa V\Jrmak üzere sıçradılar hiç 
biriıi de topa vuramadı. Top sola geç
ti, lakin aolaçık avilta kaçırdı. Bizim
kiler hücuma geçti. Hamdi topu Fah· 
riye attı, Fahri yakalayamadı. Top 
gene onların ayağında ... 

Birinci gol 
Sağaçık Beki topu ortaladı. Kip.· 

lagy kaptı ve hemen sola attı Ali Rı
za bu topa çıkıt yaptı vuramıyaca

ğını anlayınca bir İf yapmı' olmak 
için havalanarak topa arkasını döndü. 
Solaçık bu fırsatı kaçırmadı, topu ya
kaladı ve dcmarkc vaziyette kalan 
ıoliçc ve~di. Bihami birinci golü 27-
inci dakikada rahat rahat yaptı. 

cum hattında Hamdiden 1>af1ı:a kim- ~~--~~~~~-:~~---~~-~~--~~-~!'"= ıe yok. Ateş üstüstc iki kurtarıı yap
tı ve çok alkıtlandı. 

ikinci gol 
Top bizim kaleden uzaklaşmaz ol

du. Sol hafnnı.z Nusret aksamağa ba•· 
ladı. Misafirlerin aağaçrğı gittikçe a
çılıyor ve avuta gideceğini zannetti
ğimiz topları ıilratli ko•ufiylc yaka
layıp ortalıyor. Top Hamdinin aya
ğında ilerliyor. Bütün ümidler Ham
didc, herkea ona bağırıyor. Top di· 
ğerlerine geçtiği zaman seyirciler Ü· 

midsizlikten ağzını açamıyor. Hamdi 
macarların kalesine yaklaştı ve topu 
ortaladı. Fekete bir kafa vuruşiyle 

topu aantrhaflarına verdi. Santrhaf 
hiç tutmadan sağ açığa geçirdi o da 
topu ıilrcrek bizim kaleye sokuldu 
ve sıkı bir vuruşiyle ortaiad» Bizim 
müdafiler bu vurufu kesmek istedi· 
terse de muvaffak olamadılar. Soliç
leri Bihami bu gelen havaleyi hiç 
durmadan sıkı bir sol vuruşla kale 
direklerini sıyırtarak 35 inci dakika
da Ateşin elleri arasından ağlara tak
tı. Top bizim nısıf sahadan uzaklaş
mıyor. Birinci haftayım 2-0 misafir· 
!erimizin hakimiyet ve galibiyeti ile 
bitti. 

1K1NcJ HAFTAYM 

Forverdler ı Ali Rıza (Ankara 
Gücü), Arif (Demir· Çankaya), Ya· 
ıar, Fahri, Hamdi (Ankara Gücü). 

Bu dcği§iklik takımı kuvvetlendi
receği yerde daha zayıf düşürmüştü. 

Ha.aan'ın ortadan alınması ve sağ açı
ğa da Ali Rıza'nın getirilmesi hiç de 
muvafık değildi. · 

Oyun misafirlerin hücumiyle baş· 
ladı. Birinci haftaymda sağdan iıle
meğc alııa.n misafirler sağdan yürü
mek istediler. Ukin Hasan bunu he
men kesti ve topu Semihe attı, Semih 
demarke vaziyette olan Arife pas ver· 
di. Lakin müdafiler yetişerek Arifin 
şilt çekmesine mani oldular. Arif to· 
pu Hamdiye geçirdi. Hamdi bu fıraa
tı kaçırmadı. Gelen topu yakalar ya
kalamaz sıla bir şiltle 4 üncü dakika
da takımımızın ilk aayısını yaptı. Bu 
gol bizimkilere cesaret ve ümid verdi 

MiBafirlerin üçüncü golü 
Bizimkiler 1 • 2 vaziyeti temin c· 

dince ümidlendiler ve forvcd hattına 
bir işleklik geldi. Başta Hamdi olmak 
il.zere civa gibi işlemeğc başladılar .. 
Ukin bu neşe çok sürmedi. Misafir -
ler topu yakaladılar sürerek bizim ka
leye kadar sokuldular ve ini bir şiltle 
üçüncü gollerini yaptılar. Vaziyet 

Macarlar bu devrede takımlannda 3 • 1 olmuıtu. Bizimkiler derhal kı· 
hiç bir değişiklik yapmadılar. Buna nldılar. 2 dakika evvelki neşeden eser 
mukabil bizim takım da şu kan11k kalmadı hepsi sinirlenmişlerdi. Hele 
şekli almıştı: sağ haf Musa ne oynadıiını pprdı. 

Kaleci: Rahim (Gençler Birliii), Semih yoruldu. Sol hafta oyruyan 
Bekler: Enver (Ankara Gücü) Haaan hem de birkaç defa soldan sa· 

- Sabri (Harbiye Gücü), ğa geçerek gi.i.zcl kurtan§lar yaptı. 
Haflar : Huan (Gençler Birliii) Misafirlerimiz sağdan işliyemez oldu 

- Semih (Ankara Gücü) - uMaal tar. Bu sefer akınlan sol<lan yapmağ2 
(Ankara Gücü), başladdar. Oyunun sağdan aola geç 

Diinlıü. maç ına11nda heyecanlı bir"" 

eçi-
. 

tiğini gören Huan aol tarafa g 
yor Muaarun kaçırdığı fınatlan art 
mcğe çahpyordu. 

Dördüncü gol 
ara Hakimiyet tamamiylc macarl 

geçmiştL Sağ açıkları topu kaptı 
ilerledi.. Bizim kale önünde yer a 
sağ içe pas verdi. Sağ içleri atla 
şütle dördüncü goHi de yaptı. 

ve 
lar 
bir 

Miwfirlerin betinci golü 
bil· Misafirler mütemadiyen soldan 

cum yapıyorlar. Bizimkiler buna 
yirci vaziyetinde kalıyorlar. Musa 
ne çok ileri çıkmış bir vaziyette ik 
sol açık topu yakaladığı gibi biz 

se. 
ge-
en 
im 
aş-kaleye doğru ve sUratle inmeğe b 

lac'l: Hasan soldan sağa yctiıcrek s 
bir çıkışla topu hasmının ayağmd 
aldı. Hakem bu acrt çıkışa pen 
verdi. Macarların santrhafı Ba 
güzel ve hafif bir vuru9la beşinci g 

er~ 

an 
altl 
lo~ 

ol 
terini de yaptılar. 

Bizim ikinci golümüz 
an Son dakikalar yaklaşmıgtı. 4.nk 

muhtcliti gevıemit ve yorgun gö 
nliy--rlardı. Top ıağdan forvedlerım 

rü· 
i 

ap· 
'fc 

ha-

zin ayağına geçti. Arif topa ç:kış y 
tı. Tcpu alacağı aırada Wehcr Arı 
yUlılcndi ve vuruştu. Hakem bu 

rif rcketi de penaltıyla cezalandırdı. A 
bu panltıyı güzel bir tütle gole çevı 
di. Maç da S - 2 macarlann galibiy 

r· 
et ' 

ile bitti. 

Mi.Ba/ir takım ruuıldı? 
ri· 

er· 

Macarlar bazı İstanbul gazetele 
nin yazdığı gibi hiç de derme çatma 
bir takım değildi. Aralarında ent 
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MULAYIM 
. Hındli Devin· 

sırtını yere getirdı 
Güreş otuz dakika sürd 

ve çok çetin oldu 
lıta.nb~, 30 (Telefonla) - Burada yapacağı maç güolt 

d~n be.~• .. d~llerde ~olaşan hintli prof eaiyonel güreıçi nihayet lı' 
gun Mu~ayım pehlıvanla ka!'§ılqb. Son müaabakalarmda bati! 
I~~ .hıç aman venniyen Mülayim pehlivan bu dev -
hıntlıyı 20 uncu daıkikada itiraza mahal bırakmıyacak kadar 1 

. ,. 

Miil6Ylm 1Je1Jluan 
---~----~--------------~--

na 
la 
di 

syonal olmut dört oyuncu var. Bun
r: Fckete, Wcber, Kitolgy ve Beki
r. Macarlar bu takımla rumenleri 

3-0 yenmiılerdir. 

A nkara muhteliti 

n 
m 

Dün Ankar takımı hiç de f'cna oy
amadı. Canla başla çalıştı. Lakin 
cvaimin başında olduğumuzdan fut-

bo lcularımız idmanlı ve hazırlanmış 
r vaziyette değillerdi. Gerek bunun 
siri gerekse macarlarm bizimkilere 
sbetle daha vücutlu, daha idmanlı 

hi 
te 
ni 
ve nefesli olmaları bu neticeyi verdir

ştir. Ankara muhteliti samimi dil· 
nülerek çıkarılmış bir takımdı. Za
n bundan daha eyi de bir takım çıka
amazdı. 

mi 
şü 

tc 
rıl 

n 
Si 

Hasan dün f evkal'ade oynadı. 0-
un ikinci haftaymda sol hafa abnma
yanlış bir hareket oldu. Buna rağ

en Hasan sol haf da dahi santırhaf gi
oynadı ve muvaffa koldu. Hamdi 

m 
bi 
hü cOm hattınnı en eyi oyuncusu idi. 

cu 
çe 
ol 
oy 
ra 

Dün yine muvaffak oldu. Diğer oyun
lar canla batla çalıştılar. Fahri çok 
kingendi. Her halde idmansızlıktan 
acak Musa ikinci haftaymda pek 
nayamadtlar. Nusret de daha Anka
gücünc seçilecek bir hale gelmemiş 

ol duuğ kanaatindeyiz. 

b 

Peıteliler lstanbula gittiler 
Peşte muhteliti dün akşam İstan

ula hareket etti ve istasyonda anka-
ral 

dö 

ı sporcular tarafından uğurlandı. 
Macar futbolcuları bugün İstanbul 

rtler muhteliti ile ikinci kaqılq -
malanru yapacaklardır. 

Lik maçları 

İs 
fik 
na 

Futbol ajanlığı 7 sonteşrin pazar 
günü başlıyacak olan lik maçları için 

tanbulda olduğu gibi ,yeniden bir 
ıtür hazırlamağa lüzum olmadığı

karar vermiştir. 

h 
Maçlar Ankara ve Muhafızgücü sa

alannda ve evvelce yazdığımız fiks
r aırasiyle yapılacaktır. tü 

- .., 9 9 9 aanu:ırı:cnrc so 9 sıı:o -o· ün atletizm teşvik müsaha
alan yapddı ve çok güzel ol
u• Bu husustaki taf silitı 8 

k 
d 
• m el sayfamızda bulacaksınız • 
-

zel bir tuıla yendi. .iJ 
Hintli pehlivanın adı F~ 

Muhammed' dir. Gö&teriti 1"") 
de ve çok iri olaın bu gürefÇİ 'r 
dukça tekniğe vakıf görü'a"f'1 
du ve yarım saat kadar Mü 
me dayanabilmesi vücudu 
da bu tekniğin neticesi oldo-
A.laturkacılann gÜreJi. 

Taksim stadyomu bugün burnu"
kayı seyre gelenlerle dolmu§ıtu· İCI! 
balığın beş bini geçtiği tahmin 
mektedir. Büyük gürtşcn evci al 
kacdar arasında bir iki kaqıla 
du. Küçük ort.ada Süleyman Hu 
güre,ti. 20 dakika sonra Süle 
hükmen galib sayıldı. Başaltı bir' 
karacabeyli Hayati ile Sındırgılı 
rahimin karfılaşmaaı çok hey 
oldu. Hayati hep üattıe güre 
rağmen 17 inci dakikada tuşla y 

M ü/.ôyimle hindU ortada 
Saat tam 16 da hindli Feddal 

medle Milliyim mindere çıktıtaı'· 
bm pehlivanları halka tanıttı. 
beat güre' ikinci.&i Milliyim, de\' 
.eli hindlinin yanında daha kıtl 
rilni.iyordu. 

Mebmed güreş bcujlar baflarnal 
men hücuma geçti. Milliy.im bi 
bire afalladı ve hamurun baaJntr 
- t:1• - ..J: 'D .. ~,...;v,..+ .,4111.,.;1".....,,,; .. 
yimin aleyhiiıe olacağım ·O'ffıııateı,,,_ 
du. Hindli ilk daldkalarda epi 
ftntıaj kazanmıJtı. Fakat MtilA 
kendisini toplamaeı uzun ıumıecli
çUncü dakiıkadan itibaren yavat 
baakıdan kurtuldu. 

Çetin geçen dakikalar 
Hindli pehlivan rakibini kola 

nemiyeceğini anlayınca h..-ıaı>m 
aeyrekleıtirdi ve daha di.kakıff 
dlır"ıflar yaprnağa batladı. Müll · 
kartısmdakinin kuvvetini öl 
kendisine has oyunları tatbik• 
mıştı. 'Güreş onuncu dakikaya 
çetin bir safha aldı. Seyircileri 
yecanlı sük\t tları arasında iki 
van seyre değer bir güreş ya 
başladılar. Onuncu dakikadan iti 
Milliyim ağır basmağa ba,ıadı. 

Döğüıe ben~iyen güreı 

Hindli baskı altına gidnce 
laştı. Sıklaşan nefesine rağmen 
adeta bir döğüş haline getirtne 
hştığı görülüyordu. Fakat ?4 
kendisine saldıran bu iri pe 
gittikçe artan bir tazyikle her 
yenecek bir hale geliyordu. Fe 
bütün mukavemeti kmlmıı g 
yordu. 

V ç saniye süren tuı 
Uinninci dakikadan sonra 'ftf 

artık hasmım yerden yere vurıJ 
Müsabaka şiddetlenmiş ve Mılll 
kazanacağım anlayan halk .'"i 
vo !'' diye takdirlerini izhara 
mıştı. 

Nihayet 30 uncu dakikada Ufsı( 
yeden fazla süren bir tuşla 
haloldu ve Mülayim minderde" 
olarak indi. 

Halk pehlivanımızı coşku~ 
tadı. 

I kinci bir müsabaka 
yapılacak mı? 
İatanbula gelip gclmiyccell 

dedikodulara sebeb olan FeddP 
mcdin Mülayimle yapacağı b1J 
bakadan sonra Türkiye serb"' 

şampiyonu Tekirdağlı Hüae~ 
re~si de mevzuubahsti. "' 
Mülayime dayanamadığı g6~ 
sonra artık Hüseyinle ~~~ 
dasız ve lüzumsuz görü~A 
kat mağlfıb pehlivan güreti 
kendisiyle görüşenlere ilci~~ 
reşe hazır olduğunu, methı ~ 
Tekirdağlı ile kapışmak ittedl f'i 
mazsa Mülayimle bir revarıf 
iıtediğini söylemiştir. 

=· --------------------=• 
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Gann kapısındaki kırmızı 
beyaz kurdeleyi baıbakan 
B. Celal Bayar kesmiıtir 

·~ Nafıa Vekili Ali ~:etin kay.a ve davetlUerf 

Büyük ve örnek Ankara ıarı dün, kendisine laytk bir tören
le açıldı. Yurddan ve dünyanın dört tarafından batıehire gelen
lere kunıcu cumhuriyetin modem ve ileri inıacılığınm ilk göze 
çarpan eaeri olarak kurulan bu cidden güzel yapının açılıtmda 
Kamutay Batkam Abdülhalık Renda, Batbakan Celal Bayar, 
bakanlar, ıiyasi müsteıarlar, mebuslar, idari müsteprlar, gene
raller, bakanlıklar ileri gelenleri, bayındırlık ve demiryolu ailesi 
gazeteciler bulunmuılardır. 

B. Ali Rıza Eren'in nutku 
Törene tam aaat 16 da iatik

li.1 marf İyle bqlanmqtır. Bun
dan aonra, Devlet Demiryolları 
ve Limanları lıletme Umum Mü
dürü B· Ali Rıza Eren; çok be
ğenilen bu güzel eaer için fU İza• 
batı verdi: 

Saym bilyUklerimiz, sayın mlaafir
lerimiz, sayın vekilim 1 
Nafıa camiası ve onun mUhim un

surlarından biri olan demiryollar al· 
leıi, Cumhuriyetin on dördüncü yıl 
dönümünde Ankaramn 9u güzel gar 
binasının kurulduğunu ve halkın iı· 
tifadesine açılmağa hazırlandığını 
görmekten pek derin bir haz ve zevk 
duymaktadır. 

Bir taraftan Ankaranın Devlet ve 
Cumhuriyet merkezi olarak kurulma· 
sı, diğer taraftan yeni demiryolu in· 
,ası ve imtiyazlı demiryolu tirketle· 
rinin devletleftirilmeıi suretleriyle 
aon senelerde daha geni' adımlarla 
ilerlemeğe, büyUmeğe ve taJIDağa 
baılamıı olan demiryollarımızın da 
idare merkezi olan Ankarada yeni bir 
lstaayon binaunın yapılması demiryo· 
lu iıletmeal cihetinden de bir zaru
ret olmu9tu. 
Halkın iktisadi, içtima!, tUccar! ve 

zirai ihtiyaçları ve bayati seviyesini 
göz önUne almak suretiyle tarifeleri
ni taru:im ve ısllh ederek yeni bir 
hareket ve faaliyet devrine girmit 
olan genç demiryolları itletme ida
resinin 934 senesi varidatında ilk de
fa olarak görUlmeğe batlıyan inkiıa
f ı ve bua muvazi olarak artan ihtiya
cı takdir eden sayın vekilim Bay Ali 
Çetinkaya, Ankarada da yeni bir gar 
binası yapmak ve Sivaata yeni bir a
telye kurmak hususunda tetkikata 
başlanmasını emir buyurmutlardı. Bu 
emirleri hakikaten çok yerinde idi. 
Çünkü eski istasyon binasının gerek 
hat ve gerekse şehir eeph.elerinde iki 
sene evvel görüb geçirdiğimiz toz ve 
çamur rahatsızlıklarını, tren bekle
me, trene girib çıkma ve etya alıb 
verme sefaletlerini hatırlaraınız. 
Hattı sayın vekillerimizden biri

nin bir gün eski istasyona girerken 
(Allah rızası için buralara biraz kum 
dökünüz) diyerek gösterdikleri infi
alin hatırasını elan muhafaza etmek
teyiz. 

O zaman bir iki gUn içinde biraz 
kum dökülmüş ve binanm içi, d.§ı 
boyanmıf ve ön cephesine biraz da 
karo döı.enmiJ ise de gene sefalet 
manzarası bertaraf olamamıf idi. 

l' eni bir iıtmyon bin.mı için 
Nihaye .. eni bir istasyon binası-

• nın yapılmasına ve Sivasta yeni ve 
modern bir atelyenin kurulmasına 

doğru bir komisyon teşkil edildi. 
Bu it artık fen ve sanat adamları

mızın tam bir fennf haysiyet ve ıere
fi meselesi oluyordu. Bu iıi kendi 
kendimize yapmak hususunda bir ka· 
rara varmak için komisyonca binanın 
esasları ve mUştemilAtı tekrar, tek
rar tetkik edildi ve plinların hazır
lanması yüksek mühendis mektebimi
zin yetittirdiği genç mühendis mi
marlarımızdan Şekib Akalına hava
le edildi. 

Plan hazırlandı, komisyon halinde 
bir daha tetkik edildi ve bir de Av
rupadaki ıon sistem istasyonların gö
rülmesi faydalı olacağı düfUntilerek 
mühendis, mimar Şekib Akalın Avru· 
paya da gönderildi. Avrupada bir çok 
istasyon ve garlarda etraflı etUd yap
tıktan sonra memlekete döndü. Ve 
neticede 9u gördüğünüz garın pHln 
ve projesi yapılmış oldu. Binanın e
sası ve müştemilitı düşünülürken bu 
günün ve yarının ve uzak bir atinin 

Devlet Demiryollan oe Limanla
" lıletme Genel Direktörü B. Ali 
R~ Eren nutkunu •öylerken 

ihtiyaçları da göz önUnde tutuldu .. 
Kırarlattırılan plinlar, liderlerimi
zin taaviblne arzedilerek kabullerine 
iktiran ettikten sonra 1artnameai Ylı· 
pıldı ve mUnakasaya konarak 8. tem· 
muz 935 tarihinde mUteahhid, mUıhen
diı Abdurrahman Naci Demirağa iha
le edildi. Ve derhal inJUta batlındı. 
Müstemirren kontrol vazifesi de de· 
miryol mUhendislerinden Alieddin 
Arıaana verildi. 

Binanın in1as1 

Binanın inıası iki seneden ıazla 
ıilrdll ve timdi gördUğilnilz şekilde 
bitmit bulunuyor. Kullanılan malze
menin en iyi cinsten ve imkln oldu
ğu kadar yerli mallarından olmasına 
ve tekmil teferruatının teknik usul
lere uymasına fevkalade itina edildi. 

Şu gördüğUnilz sUtunlar ve b8.f· 
tıklar ve sair mimari tezyinat, Here
ke tafından yapılmıttır. Bu suretle 
şimdiye kadar ihmal edilmiı olan 
bir tUrk sanatkarlığının ihyasına im
kln verilmiş oldu .. 

BUtUn inşaat safhalarında, başta 
sayın vekilimizin ısrarlı takib ve ı
llkası olduğu halde hepimiz için bir 
milli ideal olarak azamf gayret ve 
dikkat sarf edildi .. ve bu eser vUcuda 
gelid. 

Binanın yanında gördüğünüz 9u 
gazinonun da iıtasyonla birlikte ya: 
pılmasına lUzum görUldü, buradakı 
gayemiz hükümet merkezini iJ ve ~
yahat maksadiyle ziyaret edeceklerın 
ilk lahzada temizlik, istirahat, ve 
yiyecek ihtiyaçlarını temin. etmek v_e 
ıehir halkına hoş vakit geçırecek gü
zel bir toplantı yeri hazırlamaktan 
ibarettir. 

Gazino, gelecek sene bir bahçe ile 
de gUzellettirilecektir. 

Yolcular ve fehir h,alkı için dü§Ü· 
nUlen bu tertibattan ayrı olarak gar
da hizmet görecek persone}in istira
hatlerinin temini noktasından her 
türlü teferruat ve konforu haiz ika
metgahlar mevcud olup binaların he
yeti umumiyesinde ışık; yazın serin, 
kıtın sıcak hava verme ve su tesisatı 
yapılmıgtır. 

Sar/edilen para 
Ankaranın ihtiyacını her suretle 

kartılamağa kifayet edecek olan gar 
ve gazino binası ile gehir plinma gö
re yapılmıt olan şu gördüğünüz mey
danın tanzimi de dahil olduğu halde 
sarfedilen para: 800 küsur bin lira 
raddesindedir. 

• • • 
Sayın Vekilim Ali Çetinkayanın in

şaat müddetince olan devamlı takib ve 
alikalarını hürmetle yadederek ken
dilerine tefekkür etmeği borç bilirim. 
Binanın planını, mürakabesini ve te
ahhüdUnil temiz malzeme ile yapan 
mUhendis, ve müteahhit arkadatları 
ve emeği geçen türk sanatklrlarımızı 
takdirle anmayı vazife sayarım. 

Devlet ve Nafıa işleri içinde im-

u~us 31". 10. 1937 

Ekselans Tataresko Atletizm teşvik 
Ankaradan aYrlldı müsabcikalan çok 

alô:ka ile karşılandı Resmi tebliğ 
(Ba~ı ı inci ssyf 11ds) 

mitler v. Balkan antantı mem· 
leketlerini birbirine bağlıyan 
•ıkı rabıtalar •ayeainde, Bal
kan antantının cu;imle bağlı bu-
lunduğu •ulh ve milletlerin teı
riki meaai davası uğrunda H• 

mercii gayretler •arledebilmiı 
olduğunu müıahede eylemiı
lerdir. Bu görüı ve menfaat mu
tabakatı ilerin için de müıtere
ken tahakkuk ettirilecek feyiz
li bir çalıpnaya imkan verebile
cektir. 

Türkiye ile Romanya arcuın
da ticaret müncuebetleri de bir 
noktai nazar teatisine mev~u 
teıkil etmiı ve bu noktai na~ar 
teati•i, iki memleket arannda• 
ki mübadele itinin daha eyi bir 
tarzda kurulmcuı hu•uıundo 
türk ve rumen devlet adamları
nın be•lediği aQJlİn müıahede
•ini mümkün kılmıftır. Ve meu
cud ticaret anlaımalarının dü
ultilme•ine yakında Bükreıte 
tevessül olunma•ı kararlaıtırıl· 
mııtır. 

Ekıelans B. Tatare•ku'nun 
ziyareti iki müttefik memleket 
arcuındaki doıtluk bağlarının 
•ailamlığrnı bir kere daha mÜ• 
fahedeı,e imkôn vermiıtir. 

B. Tıtıreskunun sözlerl 
(Baıı 1 inci saylsda) 

borçlusu bildiğini söylemit ve aıa
ğıdaki beyanatı yapmı9tır: 

.. _ Ankarayı ziyaretim, muazzam 
eseriyle bütün dünyanın bih,akkın 

hayranlığını celbeden Reisicumhur 
AtatUrk'e taı:imatta bulunmak ve 
yüksek salahiyeti ve bilyUk tecrilbeJi 
memleketin resanet bulması işinde 

milhim bir Amil olan Başvekil CelAI 
Bayar ve mesai arkadaflarıyla temas 
etmek' fırsatım bana vermittir. 

Balkan antantı çerçevesi içinde, 
biltlin faaliyetlerinde, emellerinde ve 
temayüllerinde olduğu gibi aynı sulh 
emniyet ve istikrar siyasetini sebatla 
takib etmekte olan, Türkiye ile Ro
manya arasındaki münasebatın sami
miyetini kayde lüzum görmiyorum. 

Uzun zaman tazyik altında kalan 
hayat kuvvetlerinin inkipfı için za
ruri olan müşkül tetkil&t ve tanin e
serini tahakkuk ettirmek husuıunda 
gerek Türkiye gerek Romanya aynı 
derecede bu ıulha ve bu emniyete 
muhtaç bulunuyorlar. 

Türkiyeden ayrılırken, muazzam 
ilerleyişinde bUyUk fefinin yaratıcı 
dehaaiyle yUrilyen çalışkan ve kiya
ıetli bir m11letin parlak faaliyet ve 
tezahürlerinin itminan verici intiba
mı götürüyorum:,. 

Dün muhtelitler müaa.bakaımdan evel menimin ilk atlettad 
tqvik müsabakaları yapıldı. Müsabakalar çok büyük bir alaka 
ile takib edildi· Bilhassa, futbol maçınm birinci ve ikinci d~ 
leri arasında yapılan 100X200X400X800 Balkan bayrak yantı 
çok enteresan oldu. Demir Çankaya. Ankaragücil takınılan ara
ımda geçen kotunun beklenmiyen bir tekilde Ye ıöiüa farki7le 
nihayet bulutu birçok seyircileri heyecaaa düıürdü. 

Müıabakalarm bir hususiyeti 
de atletlerin çoğunun ıenç ve 
t imdiye kadar sahada görülmi
yenlerden mürekkeb oluıu idi. 
Bundan anlatılıyor ki önümüz
deki mevıim ana ıpor olan at
letizm Aı1karamızda layık oldu
ğu ehemiyetle mütenaıib bir te
kilde revaç bulacaktır. 

DDnklJ atletlt:m maubablar11J111...,, 
va/lak sporculıtınd.a D•mlrçaııh,.. 
dıa eatermqoall ıtletltıils a.lil. 

---------------, Ekselanı Tataresku, Başvekil Ce-

Müsabakalar çok muntazam kla· 
re edildi. Pistlerde •e atlama bavus
larmda ıimdiye kadar aeyircileri al· 
nirlendiren fuzuli kalabalık cörUl
müyordu. Hakemler de atletler de 
vazifelerini hakkile •e intizamla 
yaptılar ve her müaabaka teabit edi
len zamanda bitti. Bunu kaydedc
ken Ankara bölgesinin çalıfkan atle
tizm antrenöründen bahsetmek iste
riz. B. Ratkal ıimdiye kadar memle
ketimize gelen antmörlerin hiç bi
rinde bulunmayan eyi vasıflarla mü
cehhez bir atletizm hocuı olduiu 
kadar da tetkilatçı bir ruh tafımak· 
tadır • 

me hizmetleri ile daha yakından ala
kası olan Türk demiryolcuları hakla
rında gösterilen teveccfih ve yüce 
iltifatlara karşı bundan böyle daha 
büyük dikkat, ıuhulet ve emniyetle 
vazifelerini yapmağa çalışacak ve sa
yın halkımızı memnun etmekten zevk 
duyacaklardır. 

Türk milletinin halaaı ve yeni ha
yatında ve yurdumuzun yeniden imar 
ve inşası hususunda en doğru yolu 
gösteren ve bu yolun yolcularını teş
vik 'le taltif ile daima ihya buyur. 
mut olan Reisicumhur Atatürk'e, Na
fıa camiasının derin minnet ve şük
ranlarını temiz bir kalb bağlılığı ile 
sunarken itbu inşanın iptidasında ve 
kurulmasında bizlere yardım ve ala
kasını ibzal etmiş olan dünkU Başve
kilimiz general İsmet İnönüne te
fekkür etmeği borç bilirim. 

Sözüme nihayet verirken: 
Açılma törenine teşrifleriyle biz

leri taltif buyuran Başvekilimiz Ce
lil Bayarı ve arkadaşlarını ve Büyük 
Millet Meclisi .:ayın Reisi ve azala
rını ve sayın misafirlerimizi derin 
saygı ile selamlarım. 

Vücuda getirilen bu eser takdiri
nize llyık olmak şerefini ihraz eder
se nafıa ailesi bahtiyar olacaklardır. 

Garı Bofhakan açcyor 
B. Ali Rızanın konuşmasından 

sonra, CelU Bayar, kendisine takdim 
edilen makasla, garın kapısındaki kır
mızı beyaz kordelayı kesti ve gar a
çılmış oldu. 

Bundan sonra misafirlere gar gez
dirildi ve B. Ali Rıza tarafından iza
hat verildi. Holün içi, bekleme yerle
ri, yolcular büfesi, sıhl imda-d odası, 
ha•eket müfettişleri odaaı, bagaj ye
r\. tıığınak, emanet dairesi, postah.tne, 
hususi salon ve odalar, gazino gezil
miş ve çok beğenilmiştir. Hazırlanan 
büfeye geçen misafirler burada ağır· 
lanmışlardır. 

Garı gezenler, çok mUsbet bir in
tibala ve gUzel bir eseri gezmiı olma
nın verdiği zevkle ayrılmıılar; Ba
yındırlık Bakam Ali Çetinkaya'yı, 
memlekete bu kadar gilzel bir eser 
kazandırdığından dolayı tebrik et
mişlerdir. 

ULUS - devlet merkezine bakan 
gözlerin ilk göreceği bu büyUk ve 
modern eseri kuranları ve bu kuru
luşta emek harcayanları hUrfI'etlc se-
!amlar. • 

Diğer yerlerdeki açıl&f 
törenleri 

Muğlada AtatilrkUn bir heykeliyle 
cumhuriyet alam açılmıştır. Kütahya
da bir ilk okul, modern bir hastaha· 
ne, bir lise, modern bir istasyon bi
nası, yeni bulvarlar ve sebze halinin 
açılıt resmi yapılmıttır. Halkevinde 
gilzel bir resim sergisi de büyük bay
ram dolayısiyle açılmıı olup halk ta
rafından bUyUk bir rağbet görmekte
dir. 

Mersinde 600 talebe alacak bUyük
lUkte yeni bir okul binası törenle a
çılmııtır. 

Samsunda posta ve tUrk hava ku
rumu binalarının temel atma, beledi
yenin hazırladığı doğum ve çocuk ba· 
kım evinin açılma törenleri, vali, ko
mutan, büyUk bir heyet huzuru ile a
çılmı,tır. 

Hatibler · verdikleri nutuklarda, 
cumhuriyetin bitmez, tükenmez fe
yizlerinden biri olan bu itler müna
sebetiyle Atatürke minnet ve bağlı
lıklar tekrar teyit edildi. 

Kızılırmak üzerinde yapılan köp
rü beş gUn sonra nafıa müsteprının 
huzuru ile açılacaktır. 

lal Bayarın BUkreş'i ziyareti esnasın
da, türk matbuat mümessillerini de 
oraya davet etmi§tir. 

Stadyom hoparlörünün müaba
ka neticelerini ilan etme.tinin wyjrci
ler arasında ne kadar eıyi karıılandı· 
iını evelce Yazımııtık. Müsabakalar. 

B ' 11.1 D. si f • dan eve) verilen izahat da çok 7erin-
• "'.. 11t1JWIR ı erı de oldu. Atletizm federasyonunun 

(Bs~ı 1 inci sayfada) sporcu baıkanı B. Vildan Atir her 
birine olan ciddi muhabbetlerinin ye- müıabaka batlaclıfı anda bu izahab 
ni olmadığını dnü akpm ıöylediğim veriyor nasıl kotulup, atlanılacaimı 
vakit ıiz de itittiniz. Filhakika, tUrk- anlatıyordu. 
ler ve rumenler ferdi münasebetlerin- Alınan neticeler 
de kolayca bulufup hiç zorluk çekme- Dün alınan neticeler de fena d .. 
den anla9abiliyorlarıa bu birbirlerlni fildir. 100 ınetrede Haaan, 1500 de 
iyi ve çok zamandanberi tanıdıkları İ· Adnan, 3000 de Şevki çok eyi kottu
çindir. lar. Diier atletlerin dereceleri de 

Dost ve müttefik Romanyanın çok ümit vericidir. Bunlan sıraaile 
mümtaz batvekili ile ilk defa temaaa yazıyoruz: 

Demlr~nhyıdaa .,SOO ımtttalm 
bltincl.ı Admıa 

gelirken, caki bir ahbab ile görUşUyor- 100 METRE _ Birinci: Haaan (An 
muşum gibi tatlı bir his altında kal- karagücü) ıı 1/10, ikinci: İbrahim, 
dım. Başvekil· Bay Tatateakuda açık UçUncü: Cemil. YOKsEK ATLAMA - BlrlMI 
ve samimi konupn, vazıh ve enerjik 400 METRE _ Birinci: Nuri (Al- Jerfi (Altınordu) ı. 70, Udndı Fal1L 
düşünceli bir devlet adamını buldum. tınordu), 56 1/lO, ikinci: Şevket. BALKAN BAYRAK YARIŞI -
Tekrar buldum diycbiUrim. Ve doa- 1500 METRE _ Birinci: Adnan Birinci: Anlraragtlcil ta.lamı J..SS 1/10 
tum Aras ve ben görilfZDClerimizden (Demir • Çankaya), 4. 45, ikinci: ikinci: Demir • Çankaya ta1mm. 
yalnız memnun olmakla kalmadık, bu Mitat, UçUncU: HUseyin. Mükalatlann Jafıtılma.ı 
mümtaz siyaset adamının bu görilt- 3000 METRE _ Birinci: ktıçilk Müsabakalardan 10nra Adliye Ba. 
melere verdiği cereyandan derin bir Şevki (AnkaragUcU) 10.13, ikinci: kanı B. ŞUkrll Saracoğlu birinci, ildn
zevk duyduk. Ben phsen, eaaalı bir Selim, UçUncU: Kiıun. ci ve tıçUncUlerin madalyalannı bls • 
sulh ve sUkilnet Amili telkld ettiğim GOLLE ATMA _ Birinci: Salt- zat verdiler. Bu arada mıntaka birin· 
Balkan antantının hararetli taraftarı- hattin (Demir. Çankaya) 11.75, ikin- clliklerlndı kazanılan kupalar da da• 
ymı. Bu asil davada Bay Tatareeku i- +... "ıtıl.a-. . 

1 
el: . uııan, UçUncU: Kadri. 11 U&o le benım tamamıy e anlaımamı.z mu· ____ ....,:;_ _________ ...;;,.. _____________ _ 

kadderdi. Çünkü her ikimiz de memle· 
ketlerimiz için bir sulh ve cihangUmul 
anla~ içinde, bir refah devri gözeti· 
yoruz. Bu benim için. Büyük Şefim. 
den aldığını direktiflerin tatbikinden 
başka bir fC ydeğildir ve tunu da bi· 
liyorum ki, dost ve müttefik Roman· 
ya mufahham hUkilmdarımn münev· 
ver SCV'k ve idareai altında, milletle
rin saadet ve refahlarının mUvellidi 
olan aynı beynelmilel teıriki meıai 
yolunu takib etmektedir. 

Türk • romcn doetluğunun sağlam
lığı bir kere daha tezahür ettiği bu· 
günlerde dost ve müttefik milleti bil· 
tün kalbimle ıel!mlarrm.,, 

Başvekil Celil Bayar, Balkan an
tantı davlaına yaptıkları mUzaharet
ten dolayı romen matbuatına hararet
li teşekkürlerini bildirmiflcrdiı'. 

Ankaradan ayrıllf 
Ekselans Tataresku bu sabah 1.05 

de kendilerine tahsis edilen husust t
renle Ankaradan hareket etmiglerdir. 

İstasyonda Başbakan B. Celal Ba
yar ve bakanlarımız, aiyast müatepr
lar, generaller, Balkan antantı kur -
may reisleri ve elçileri tarafından u -
ğurlanmııtardır. 

İspanyada 
ingiliz 

alehtarlığı 
Tokyo, 30 (A.A.) - Birçok me

buslar ve diğer siyasi phsiyetler bü
yük Britanya ile diplomatik milnase
betlerin kesilmesini iatiyen bir karar 
sureti kabul etmişlerdir. Bu karar su
reti japon siyasi mahfillerinde bU
yük bir heyecan uyandırmı§tır. İn
giliz aleyhtarlığı hareketinin bafında 
general Tatekava bulunmaktadır. 

Bu karardan maksad, Çinde enter
nasyonal ihtilaflar doğmasına sebeb 
olan İngiltere ile milnaacbetlerin ka
ti surette kesilmesi için bir halk ha
reketi doğurmaktadır. İngilterenin 
diğer devletleri dokuz devlet konfe
ransım toplamağa sevkettiği ve Çi
ni Komüntern'le anlaşmaya ıevketti
ği ileri sürülmekte, ,ayet İngiltere 
hareket tar.zını değittirmeıse, 60 ac-

Şapeide'ki Çin taburu 
hala mukavemet ediyor 

Italya Brüksel konf eransma 
iştirak etmiyeceğini bildirdi 

Nankin, 30 (Huauıi) - Şikai ajansı bildiriyor: Çin latalannm bir 
kıammı attıklan HangfOV • Şanghay demiryolu köprüsüne doinı, ja• 
ponlann hücum ve tuyikleri artmaktadır. 

Japonların Siao • Nanziag geçidi üzerine yaptıklan müteaddid bU.. 
cumlar püıkürtülmüttür. 
Nanziang, Siao, Kvangfu, Liuh 

cebhelerinde vaziyette bir değiıik· 
lik yoktur. Çin kıtalan üzerine 
bomba abnağa gelen japon tayya
relerine kartı, Çin b.va topçulan 
tesirli atef açmıılar ve tayyareleri 
kaçD'Dlltlardrr. 

Çin bat kumandanlığı Suıov ko
yunun cenubundaki Çin mevzilerinin 
herhangi bir taarruza kartı koyaca
ğından emindir. Şanghayın timal ga
rındaki erzak depoları orada kalmıt o. 
lan yegane Çin taburu tarafından mu
hafaza olunmaktadır. Japon ileri ha
reketi her zaman olduğu gibi elbom -
balariyle durdurulmaktadır." Bu ta • 
burun kahramanlığı her tarafta tak
dir edilmektedir. 

Japonlar yeni bir ihraç 
hareketi hazırlıyor 

Şanghay, 30 (A.A.) - Ccntral Ni
yuz çin ajansının bildirdiğine göre iki 
japon harb gemisi Haivan adasının 

merkezi olan Dettoimu limanı civarm
da demir aunıtlardır. 

Japon tayyareleri bu adının Ustiln
de ke§if uçutları yapmıflardır. Muh
temel bir ihraç hareketine kal'fı çin 
makamları hazırlık yapmaktadırlar. 

nedenberi iki milleti birleştiren dost
luğa rağmen Japonyanm İngiltere, 
ye kargı ciddi bir karar almak zorun
da kalacağı söylenmektedir. 

ltalya Brükıel konferamına 
iııirak etmiyor 

Brükselden bildiriliyorı İtalyan 
hükümeti Brüksel konferansına itti .. 
rak etmiyeceğini resmen bildirmiıtir. 
Almanya bu konferanaa bazı ihtirasl 
kayıdlar albnda iıtink etmektedir. 
Sovyetler Birliti ise yapılan daveti 
kabul ebniı Ye konferansa İ.ftirake 
amade olduğunu bildinnittİr . 

Japon reami tebliği 
Tokyo, 30 (A.A.) - Şanghay cep

hesinde japon kıtalan 28 ilkteırinde 
Şapei ve Şenju'nun tathiratiyle meı .. 
gul olmU§lar, sonra ileri hareketlerine 
devam ederek aynı gün akpma dot" 
ru Şapei'in 14 kilometre garbından 
bqlıyarak Nanaiangıen tarkından ~ 
Şenju'nun 6 kilometre garbmdaki ıti
angcheiochen'den geçip Suçeu nehri· 
ni takiben Şanghay gehrine kadar uza• 
nan bir hattı iıgal etmiılerdir • 

S~eu nehri kıyıaında 
Suçeu nehri kıyılarında Çin uket• 

leri, dUtmana ağır zayiat verdirdik • 
ten sonra ,mukabil tarafın UatUnlUfil 
karııaında Senju köyUnü tahliye et" 

miılerdir. 
Hill demiryolunun 1500 metre tl• 

malinde Senju ve Öiangçao köyleriniı 
şimali garbisinde ııiddetli muhareıbdel 
devam etmektedir. Şiddetli hücuınl• 
ra rağmen Çin askerleri Nauzian., 
elerinde bulundurmaktadırlar. 
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D~NKO VE BUGÜNKÜ· 

1 i R 
Bir harabe halinde teslim 
aldığımız bu yurd parçası 

Nelere kavustu ! 

lzmir, (Huauıi Muhab" • • 
den) - "Ah '- . ınmız-
d AZIDlr, onu Yanma 
·~ enel ıörmel.i idi?" Bu bu 

retı çekenleri L:-1 
çirenlerin bir~ uuy e röğüı re 
henüz &raınızdadınu az d~ olM 

. •• 1 • ır, o vakit iz 
mır fOY e ımiı, böyle • . .. 
kiyenin biricik eğlence lllllf, Turf . 
hat y • • • 1 Te ae a 

Yeraltı Hrvetlerimi:zin 
kıymetini ve itletme değeri
ni anlamak İçin yurdun dört 
kötesinde esaslı tetkikler 
yapıldı. Yukarıdaki re•İm, 
koynunda büyük bir hazine 
saklayan Bulgardağın gözle 
görülemiyen Jerinliklerinde 
yatan •erveti anlamak icin 
·en modern oa..taların nasıl 
•lerber etlilJiiini, lotogra
nN!trİ aleti ile nasıl tetkikler 
yaınJJıiını ırösteriyor. 

Edirnede 
Bir ziraat kursu 

açlldı 
Edime, 30 (Huıuıt Muhabirimiz

den) - BugUn bUyUk törenle köy 
gençleri için bir ziraat kunu açıldı. 
Törende general Kizmı Dirik, kurs 

Niğde 
Elektriğe 
Kavuşuyor 
Niğde, (Hususi) - Uzun zaman

danberi intuına devam edilen elek
trik santralının temel · tahkimatı bit-

j;.,.e• evvel e· 
lektrik işlerinin bitirileceği tahmin 
edilmektedir. 

Parası taksitle ödenmek üzere 
köylerimize dört tekerlekli arabalar 
dağıtılacaktır. Bu iş için vilS.yet 
meclisi 1000 liralık bir tahsisat kabul 
etmiıtir. Arabalar köylülere üç sene
de ve liç taksitte ödenmek üzere dağı
tılacaktır. 

Şehrimizdeki ilk okul öğretmenler 
için bir ''uçak modelciliği,, kursu a
çılmıştır. Öğretmenler bu kursta ha
vacıhk bilgi ve sevgilerini artıracak· 

]ardır. 

İzmirde yangın topu 
atılmıyacak 

İzmir, (Hususi) - Şehirde çıkar 
yangınlarda top atarak halkı heyeca 
na dü~Unnemek için belediye bu usu· 
1ü kaldırmıştır. Bundan böyle yangır 
çıkınca top atılmıyacak, Topaltı mev 
kiinde bulunan tarassut mahallindek ' 
nöbetçi yangını telefonla merkeze bil· 
direcektir. 

D 
. 

A ANA ı ~ı':::::~~:~: elana bır clalaa 
bu laciayı 6Ör

\ miyecektir. . ........................ .. 
ve feyezan 

bir hal alıyor 
Bir daha su baskını 
facıası görmiyecek 

Çukurova suları bir 
nizam altına almıyor 

Adananın bir iç liman yapılması 

için esash tetkikler yapıhyor 
Adana, (Huıusi Muhabirimizden) - Adana, bütün Çukuro

vayı ihya edecek olan büyük IU projesinin tatbiki arifeainde bu
lunuyor. Çukurova sularının zaranru ortadan kaldırmak, -aulan 
fay dalı bir hale koymak için ilk hamlede yedi milyonluk it ya
pılacaktır. 

erı ımıı ... 
Fakat dünü ıayıkhya aayıkl r: bugü~ü gö~iyecek hale g~ 

I n 'u hır kaç kiti ya bugünk\ 
zınıre ne buyunırlal' aceba? 

mUdürlüğilne seçilen Edirne zkaat ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---~~-~ ilk hazırlık olarak au itleri tet
kilitı hazirandanberi kadrosunu 
genitleterek faaliyete girmiı bu
lunuyor. Fen heyetleri etüdler
den sonra raporlarını hazırlayıb 
vekalete göodennitler ve rapor
lar tudik edilmitti, Büyük İDf& 
çalıımalarma bir kaç aya kadar 
başlanacaktır. 

d'~attan baıa yanan T tahribe 
1 en, .taı tat üstünde bırakıl.mı 

y~n ?.ır vatan parçasından bu 
ıunkü lzmiri nasıl ~ıkardık B 
muvaff&kiyeti Jzmir canla bql: 
çallf&l'ak elde etm.it, hüktbn 
belediye Ye halle l l et 

ı . e e e Yererek 
yanan znnrden burünkü 
eryi çıkannııtır. mama. 

NuJ talim alJ il 
5763 hektarlık muaz 

1 

Yurdun cennet köşesi ye§DI 
ve güzel İzmirden iki 

görünüı 

müdürü Fuad Birer, ıehirli, köylü 
binlerce kiti hazır bulunmuştur. Ge
neral Kiznn Dirik bir nutuk ıöyliye
rek kursun makaad ve gayesini an
latınıttır. 

Köy kalkınmaıı itinin temeli olan 
bu hareket sayesinde k<Sy ge~lerl bir 
buçuk sene ziraat kursu gördükten 
ıonra fenni ziraat itini kavrryacak
lardır. Bu eençle~ bu bilgilerini bli
tnn k5ylere yayacaklardır. 

&mitte garib 
bir hldile 

iıgal eden şehri ha z~ bir aahayı 
Hın aldık. Bu "!1b bır te1dlde teı- :ı-------:""'..:--------
oturulınaı: b' arazının 3947 hektarı 
hektarı mes~~n~~e ~dl. Ancak 1816 
bildce imkinsızl kı 1 • u genit sahayı 

İmıit (Huıuıl) - Burada pek p
rib ve ıarib olduğu kadar da korkunç 
bir hldise olmu9tur: 

ı arına ra x.- bo 
yapınadan bu hale • '"""en, rç 
muzu k b getirmek göksü-
mizden ~i:irdt.acak muvaffakiyetleri-

ır. 

~znair nelere lcavllftıı ? 
İzınır· el 1-.o. "ğ ' e&nı e, elelı:trikl" 

ya, otomatik telefona, asri ı tramva-
ya, ınodern itfai mezbaha. 
zar yerlerine e !~fıe• ıtadyoma, pa
ra, çocuk bah:er i ve gUzel parkla
tidli gazinolara ~r ~~İ bulvarlara, çe
lı:avuştu_ Yi b n lb senelerinde 
d ne u kısa mUdd t • • 

e Vezir ve O e ıçın
edildi y 

1 
im.an altı ıuları ıalih 

heykeİi ~nhar. ıuyu getirildi, Gazi 
, um urıyet meyd 

ıne dairesi d . ban anı, evlen-
gcldi.. OtobUse~ı~ 1 !oları vücude 
mir banllyo c er erı kurularak İz-

ya epeyce yakla9dırıldı. 
Baı-u1._ • 
~ R ve sıvri • L t . i nneR 

zmır n yanı ba ın . 
kurutuldu, ezeli d' ~alri bataklıklar 
al 

erdı ııtma . . 
nek kökünden ,__._ ve sıvrı 

~ındı. 

931 ıenesindenberi 47.948 
murabbalık yol yapıldı .. 423 b" metre 
re mu bb 1 k ın ınetra a ı yol tamir ed'ld" 
tanl ba 1 1• Bos-

1 taklığı kurutularak Ka 
kaya rııya-

can verildi ve 66 bin 560 
murabbaı it metre 

ı arazi elde edildi.. Hala 
pınarda 300 bin metrelik koca b" -
ha ku 1 ır aa-

rutu du .. Bütün tehir daha 
çen Bene ge. 
C! h" yaya kaldırımlariyle i>rilldU. 
!ıi'e ır yemye ·1 bo 
ı....... , tı • 1 çiçekli büyük bir 
U<UIÇe batıne g ld" V 
ka b . e ı. e bunlardan bat-

' ugün lzmi d 
lid havad r e 0 gUnlrii komıopo-

an da ner kalmadı 
- Ab İ.ırnir on • 

görmeli İdi ? ı' u yanmadan evvel 

Diyenler, öle .. 
Y•Prnafa çalıp nd koru badem gözlü 
aaydığım iıl ursunlar, yukarıda 
bulunduğunuer o eaki İ.zmirde neler 
kavuşduğunu' ve Yeni lzmirin nelere 
mu ? Çok güzel göstermiyor ... 

Adanada atkoşulan . 
~d.ana. (Hususi) Ö . 

ay ıçınde sonbah - nümUzdeki 
lanacaktır. Bu k:ru at kotularına baı
Uzere birçok vill ş ya iıtirlk etmek 
tir. yetlerden at gclmit-

Küçük memleket 
haberleri 

X 111Dir - Kmlay tarafından 6so 
Soeuğa törenle elbise dağıtılmıttır. 

X Urla - Qehrimbdeki .... ı..._. tin w J-...nııey 
ağaçlan aplanmaktadır. 

X Malatya - Emniyet Di~ektöril
mUs 1haan Çağhyan emniyet umum 
~Udürlilğü arıiv direktörlüğüne ta. 
yın edilmiıtir. 

X Isparta - Son hafta içinde mm
takamzza bol ve bereketli yağmurlar 
yağnıııtır. 

X İzınir - Nilfuı mUdürUmüz Ab-
dullah Alanya kaymakamlı~ · 
edilrni . gına tayın 

§tir. 

• ~ Konya - Şehrimizde bu yaz mev 
sınu ıoo bina yapıtmııtır. 

Gilmrilk önünde ııra ııra dldlen 
sandallardan birinde kapkara ve koe
koca bir yılan görUlmllttUr. Bunu eö
renler bilyUk bir heyecan ve telltla 
etrafı IUHlltllye botmuıtar ve lahsa· 
da meraklı bir kafile toplanmıftır. 
Bu esnada orada bulunan gUmrUk 
kolcularından Ali Baba isimli ihtiyar 
bir adam, bllytık blr ccaaretle ileri a
tdarak sandala yaldapntt ve dllinl 
oynata oynata herkeıi korkutan yıla
nı evvell kuyruğundan, ıonra da ba· 
tından yakalamaya muvaffak olmUf· 
tur. 

Çukurovada 
pirinç rekoltesi 

bo X lı:nür - Yeni palamut mahaulU Adana, (Hususi) - Çukurova çel-
raara getmiı çok iyi fiatla aatılmıı· tik (pirinç) bölgelerinin 937 rekoltesi 

tır. Fiatlar geçen seneye göre 20 Jru. kati tahminlere g8re, memnun.iyot ve· 
ruı Yilkaektir. rici bir derecededir. 

X Niğde - Son günlerde ıehirde Bu yıl Ceyhan, Osmaniye, Koıan, 
odu? çok· gUç bulunmakta ve ııkmtı Kadirli çeltik balgelerinde 1520 de· 
çekilmektedir. karlık bir ıahada ıoriyat yapılmıftıf. 
Er~ ~okad - Biri tehrimizde UçU BUyUk çiftçilerin n odanın kati 

b
. a~ da olmak üzere d6rt 'yatı · mek· tahminledne göre rekolte 4.500.000 

te ının temeli atılmıttır. kilodur. 
X Gazi Antep _ Villyetlmizdeki 937 mahsulUniln randimanı da ıe· 

pamukı çen ıeneden daha yUbektlr. Mamu· 
rlllınilıt~da pembe kurd hastalığı g8- lü anbarlama faaliyeti ikinci ~frin 

ur. ortalarına doğru ba91ıyacaktır • 

:······················· • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
s Gaziantepte sahne ·Sevgisi i 

• 
Gazi Ayntab, 

( H-.usi ) -
Halkevüni z i n 
tenıan kolu bu 
nı .. '-• . 
• --_a•tın aahne 
ihtıyacuu kar-
ıd._.,i• .... 
~•llıtta sahne ve 
t?"•~o aevgiıi-
nı 1 l atı anıaia r .. ~ktadır. 
vınu~, aon •Y· 

lu içinde edi 
temsil ,. . 
clir vermıı-

• Tenıait ko-
lunuız -~L 

; 

.. ' .. _teb 
i:ela!ntteJeriae yardma etmektedir. büJiik bir alaka u7andınnqtır ki, 
Iİl et~ ·~f talebelwinin J'&:Dp t.m-J t.mlil üç defa tekrar eclilrittir. 

tildwı operet mahitte o kadar 

11111ıuurıiı111 U••••••u1 uuu ı ı ı uuuuıuıuı 

İzniit nhtımında 

çalqmalar hararetli 

bir Safhada . ' 

.. 

Yapılacak itler 
Cumhuriyetin yapıcı eli Çukul'Oftot 

da bir ''ıu nizanu,, tesiı etmeli ken
dine davl edindikten sonra, ilk it o
larak 'unları bapracaktır ı 
İlkbahar feyezanlarmın tefek~ 

nü menetmek, ıuların bir an .....& 
denize akmumı temin etmek, sulama 
ve kanal te9kilAtı yapmak, ıularm 
tanzimi için barajlar kurmak. 

AJana iç liman 
Alınan habere göre, bükilmet, Ço-

lzmitte Bayındırhk çahsmaları 
kurova ttılannı tanzim iJine girltir
ken, Herlde Adananın bir (iç liman) 
haline konulması meseleılni de ga. 
önünde tutarak Ameliyatı ona gaN 
yaptıracaktır. 

Şehir plônh şekilde imar 
ediliyor, r1hhm yapıhyor 

Salama İfİ ve muharrik kavoel 
Bu büyük projeye · göre; Adana. 

şarkt Akdenizin en büyük limanı ola• 
cakdır. Ayasla, Adana arasındaki 1&• 

ha Barselonda olduğu gibi "beyu 
kö~Ur,. denon su kuvvetiyle itliyen 
fabrikaların beıiği olacaktır. Nehrin 
dört yatağında ıişirme ıuretiyle ya· 
pılacak barajlardan muhtelif kuvvet
ler elde edilecekdir. Bu enerjiler IU• 

lama işinde, muharrik kuvvet olarak. 

• lzmit, (Huwıt Muhabirimizden) - Son zamanlarda lzmitin 
ımarıitinde hararetli bir çahıma vardır .• Şehir Janıen planına 
uygun bir tekilde ıüratle inkitaf etmektedir. 

Bu inıa ve çalıpna o kadar bü-.-----------
yük bir liiratle ilerliyor ki, son 
iki sene içinde ıehrimizde 2257 
modern ev ve apartman yapıl
mııtır. . 

İzmitin en göze çarpan noksanı o
lan rıhtım da yapılmaktadır. Bu bil· 
yük it batırıldıktan aonra şehrimiz 
çok güzelleşınit olacaktır. 

I,ıklı •ehir 
Kiiıd ve karton fabrikalarından 

elektrik alınarak ucuz bir tarife ile 
şehre verilmiş ve İzmit bu ıuretle 
ıtıklı bir tehir haline gelmişdlr. 

Sıtma mücadelesi 
Sıtma mllcadelcei de iyi neticeleri

ni vermeğe ba9lamıştır. ViHlyetin aa
tm aldı~ı Uç bUyUk "bataklık ku~t
ına,, makınesl bu lşde mühim bir l
nıil olmuftur. Bu suretle kurutulan 
bataklıklar köylüye verilmekte, bura
lara mı.ıur, karpuz gibi şeyler ekil
mektedir. 

Urfada mezbaha, . ,... 
sınema' asrı 

mezarlık açıldı 
Urfa, ~Huıuıi) - Şehrimizde göze 

çarpan bır bayındırlık hareketi var. 
Kısa bir zamanda mezbahaya, asri me
zarlığa, sinemaya kavupıuftur. Bun
dan batka zlihrevi hastalıklar dispan
seri, AtatUrk bulvarı açılmış, parke 
kaldırımlar, fehidler Abldcel yapılmış
ttr'. Aynı zamana tehrfn hartası ve 
imar pllnlan da tanılın edilml§tk. 

Boluda kültür 
• • • 

sevgısı artıyor 
Bolu (Husust Muhabirimizden) 

- Biri villyette biri DUzce merke
zinde olmak Uzcre iki orta okulumuz 
var. Bunlarda 457 erkek, 144 kıı ol
mak üzere 601 talebe okumaktadır. 

Geçen sene 99 talebe tahsillerini bi
tirerek diploma almağa muvaffak ol· 
muşlardır. 

ilk okullar 
Villyetirnlzde 14 U 9ehirde 79 u 

köylerde olmak Uzere 93 ilk okul var
dır. Bunların 14 U panıiyonludur. 
Cumhuriyet, viliyetimizin killtUr in
kişafında büyük bir lmil olmut bu 
okulların 80 tanesı cumhuriyetin ila
nından sonıa açılTD•ştır. Bu okulların 
45 taneli hususi idarenin yardımı 16 
taneıi k<Sv kanununa dayanılarak köy
liller taraiından yapılmııtır. 

Panıiyonlu okulların ikisi Bolu
da, ikisi DUıcede, ılt111 Geredede, 
ikisi Mudurnuda, ikisi de GöynUktedir 
Her yatı pnsiyon~ında elJi yatak var
dır. Pansiyonlarda blitlln sıhi zaru
retler eöz önünde tutdlarak tcıkilat
landırıhntttır. 

Öğretmenler 

aydınlatıcı kuYVet olarak kullanıla· 
bilecektir. hviçre nehir limanlarında 
olduğu gibi bilhassa Suriye ve tark 
ticareti için bir de ıerbest limanlar 
kısmı ayrılacaktır. 

Bütün bu inşaat taşma bidiselerint 
nihayet verecek ve aynı zamandı, on 
bin tonluğa kadar gemiler bu iç ll· 
mana girib çıkabileceklerdir. 

Çukurovanın, bütUn bu imellyatı 
imk!n verecek bir yaradılı§ta olduğu 
yapılan etildler neticesi anla9ılmıt 
bulunuyor. 

Bir buçuk milyon balya pamul 
Kuvvetle tahmin edildiğine göre 

bu tatbikattan sonra, Çukurovada1 
1.500.000 balya pamuk alınabilecektir. 

Bütün bu işlerin ikmalinden aonra 
değil, daha inşaata başlanırken, ki bu 
aylar içinde, Çukurovada bir zengin· 
lik başlıyacaktır. ÇUnkU : Bu iflerdı 
dört binden fazla amele çalıştırıla· 
caktır. 

NilıaJ T angiineı 

Erzincanda bataklık 
kurutuluyor 

Erzincan, (Hususi) - Şehrimizde 
bataklık kurutma çalışmalarına baf
lanmıftır. Bu if için bir de makine 
getirtilmiştir. 

İlk okullarımızda 73 U ıehirde, 113 ü 
köylerde olmak üzere 186 öğretmen 
mevcuttur. Bunlardan 58 i Bolu,45 i -------------
Dilzce, 42 si Gerede, 17 si Mudurnu, kek, 4102 si kız olmak Uzere 11319 dur. 
13 U GISynükte, 11 l Akçakocada ça- Bu rakam, her sene bir kat daha 
Jı§Jnlktadırlar. artmaktadır. Cuırihuriyet neılinin gös-o 

Talebe nNIC>CJIJU terdiği tehacüm karşmnda amıflara 
1936 - 1937 den yılında ilk okul- futa miktarda talebe almak zarureti 

larda okuyan talebe uyıar 7217 ıi er· haııl olınuıtur. 
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H i K A y E 
El falı ... 

Evelki gün gazetedeki 
fÖyle bir mektub geldi : 

"Bana sordular : 

adresime 

r:::::··y~;~·~·;···;::··'i':····J ....................................... ,,, 
- Siz ki gayet müsbet düşünen, 

batıl şeylere inanmıyan, muhakeme
ai, mantıkı yerinde bir adamsınız. 
Bu ele bakmak şöhretiniz nereden 
çıktı? Herkes, aşağı yukarı, size bir 
falcı nazariyle bakıyor. 

Meyüs erkeklerin, sinirli kadınların 
en buhranlı zamanlarında size baş 

vurmak akıllarından geçiyor. Yok
sa bu ele bakmak, kahve fincanına, 

iskambile bakmak kablinden saçma 
sapan bir şey değil de ilmi esaslara 
mı istinad ediyor. ? Etmiyorsa siz 
bununla nasıl meşgul oluyorsunuz ? 
Bunu, bir türlü, aklımız almıyor ? 

Gerçekten çetin bir ı;ual karşısında 
kalmıştım. Ele bakmak öteki falcıla
ra benzemez, İlmi lıir şeydir desem, 
isbat etmem lazımdı. Sonra, insanın 
kendi inanmadığı şeyi başkalarına 

si", "ömür çizgisi", "talih yıldızı", 
"saadet çizgisi", "izdivaç yıldızları" 

gibi bir takım saçma sapan malfünatı 
kafaya yerleştirdim. 

Sözü uaztmıyalım: on beş gün son
ra o sa1ona tekrar gittiğim zaman bir 
el falı mütehassısı idim. İçeri girer, 
girmez, ilk önce, bana Uftuttuğum Uç 
kitabtan bahsedildi. 

- Evet, dedim, belki tuhafınıza 

gidecek ama evimde bu bahse dair 
oldukça zengin bir kütüphanem var; 
bu kitablar da oradan. 

- Ya, demek siz bu işle uğraş.ı

yorsunuz ? 
- Evet, ne yapalım, herkesin bir 

tuhaf tarafı vardır. Ben de Pariste i-

ken bu meraka yakalandım, bir türlli 
kendimi kurtaramadım. 

kar~ı ispata kalkışması kadar da zor Oturduktan ve ilk kahveyi içtikten 
ve gülünç bir şey olamazdı. Doğru biraz sonra her taraftan müracatler 
idi; kendim inanmıyorsam, neden bu başladı: 
işle uğraşıyordum? Bu şöhretim na- - Elimize bakarmısınız ? 
sıl çıkmıştı? Ben, yine yalancıktan tevazu göe-

B.r kaç defa bana bu suali soran- teri yor: 
ları sudan lakırdılarla atlattım. Fa- - Aman efendim, benim falcıh

kat eloghı bu ; durmayorlar; soru· ğım size neler öğretebilir? diyor· 
yorlar. Merak ve tecessüs denilen şey dum. 
de insanların başlıca hasalarından Nihayet on beş gün içinde kafama 
birisidir. Bu bassalar olmasaydı, ne yzdığım malUmatı esrarengiz edalar
bu kadar ilimler meydana çıkar, ne la ortaya döke döke ve bir az da ken· 
de bu kadar keşifler, icadlar yapıla· di muhayyelemden kata kata bir iki 
bilirdi. ufak ele baktım. Söylediklerim deh-

Her kesin bu hususta olu orta sor- şetli surette isabet etmesin mi . Hiç 
duğu süale de cevab veremezdim. şüphesiz ki bunlar bot atıp dolu tut· 
Çünkü bunun cevabı benim hayatımın mak kablinden isabetlerdi. Misafir 
bir safhası, bir hikayesi idi. Fakat bayanların arzularını önce yerine ge
bu sualler de o kadar çoğaldı ki bun- tirtmek vaziyetinde bulunan ev sa-

lara cevab vermemezlik de edeıniyo- bibi, farkediyordum, merakından çat
rum. En iyisi şu : Size bu mektubu lıyor, fakat onlar dururken güzel, 
gönderiyorum. Gazetenizin mt!nasib zarif ve manalı ellerini avucuma yer
bir tarafına decediveriniz. Ben size leştirmiyordu. 

adresimi vazıh olarak yazdım. Siz, Misafirler kalkıp giderlerken ben 
bunu ortaya vurmazsınız. Bu satırlar, de, gene yalancıktan, kalkar gibi 
gazetede çıkar ve karileriniz tarafın- yaptım. Ev sahibi önledi : 
dan okunursa, varsın, onlar, beni her - Kitablarınızı müsaadenizi alma
hangi bir adam diye tanısınlar. Hi- dan kanştrrdım. Fakat bir iki nokta. 
kiye, benim hayatımdan koparılmış yı iyice anlıyamadım. Biraz kalrraa
bir parça, bana ve ba§kalarma aid bir nız, o noktaları siz danışmak iıtiyo-
11r olduğu için geçtiği gebir içinde· rum: dedi. 
ki şahısları da değiştiriyorum . 

Şimdi gelelim bu suallerin cevabı
na, yani benim hikayeye : 

Bundan yıllarca önceydi. Ben, bir 
kadın seviyordum. Ama ne kadar se
viyordum, haddini tasavvur edemez· 
ainiz. İşin kötülüğüne bakın ki yara-

dılışım itibariyle hiç bir kadına doğ
rudan doğruya aşkımı ilan edçmem. 

Çünkü ufak bir dudak bükülmesi, 
küçük bir naz ve yahud redde benzer 
bir hareket beni haftalarca hasta e
der. Onun için işi "mecra" sına koy
mak, yürütmek, ima ve telmih ile sev
ğimi anlatmak isterim. İşte yıllarca 

önce çıldırasıya sevdiğim kadına da 
içimi bir türlü açamıyordum. 

Size de tavsiye ederim: Benim ya
radılı'ım da iseniz ve birisine tutul
dunuz sa, onun mizacını inceden in
ceye t.etkik ediniz; zayıf taraflarını 

bulunuz. Her ne şekilde olursa olsun, 
insanları elde edebilmek için ilmek 
yeri, onların zayıf noktalarıdır. Sev
diğim kadını tetkik ettim. Bunun 

kahve falı, el falı gibi şeylere müd
hiş bir merakı vardı. Tamam! işe baş
lıyacak noktayı bulmuştum. Bir gün 
Beyoğlundan geçerken biri fransızca 
biri ingilizce, biri de almanca olmak 

üzere üç sene ' 'el falı., kitabı aldım. 
o gün söylediğim kadının kabul gü· 
nü idi. Hemen bir pastaneye girdim; 
sayfalarını kestim. Paketi tekrar bağ

lamadım. Üç kitab, açıkta, elimde, bir 
çayını içmek üzere "hanım efendi,, 
nin evine gittim. 

Kitabları salonda pek göze görün
miyen bir yere koydum. PiHinımı an
lıyorsunuz? Bunları, orada unuta
caktım. Bütün kitablarımın ilk say
fasının bir köşesine adımı yazmak 
adetim olduğunu, bilmem, söylemiş. 
miydim ? 

O gün salon oldukça kalabalıktı. 
Öteden, beriden konuşuldu. Moda
dan, havadan bahsedildi; bol bol 
dedikodu yapıldı. Ben, bir şey ha
tırlamış gibi yalancıktan bir te
laşla oradan kalktım ve üç kitabı o
rada unutarak çıktun, gittim. Gider
ken "sevdiğim'' kadına tetkik imka-

,.mmcı:ı vermek üzere ertesi hafta da 
ı;;.s"ııJ oldugum için., kabul günün-,, .,, .-,o ı. 

mt~ .. - - ~ gitmeyecek, bir telefon! · 
de bu eveı:ektim. 
itizar edel . . 

.ı:Iönerken tramvaydan ınıp 
Oradan ·tr "el falı,, kitabı daha al

fransızca bı,em, tahmin ettiniz mi? 
dığımı, bilmttıJe geceyi, gündüze ka· 
aldım. Ve evvc Jisi", "hissiyat çizgi
tarak ''hayat çızı 

- Emredersiniz • • • 
Tabii ''emredersiniz,, bUtUn bu 

külfetler, bu zahmetler, bu tetkikler, 
sırf, böyle bir emir çıks!n diye ya
pılmamış mı idi ? 

* :(. * 
- .... Hissiyat ve kalb çizgilerinize 

gelince: Bu çok entrcsan. 

-. Bu güzel eli sıkıyor ve avucum
da istediğim gibi evirip çeviriyor
dum - Elinizin zerafctiyle yanf e
decek derecede entresan. Çok vefa-

lısınız; hisleriniz çok ıUreklidir, di
ycmiyeceğim. Vefasız... Ona da ha
yır! çok duygulusunuz. Fakat za. 
man zaman kendi hissiyatınızı önli
yorsunuz. Hele sizin için yanan yil
rekleri o kadar muvaffakiyetle gör
mezlikten geliyorsunuz ki .. Fakat fU· 
radaki çifte çizgiye bakınız - uydu-
ruyordum; bunların kitabta yeri yok
tu - Hissiyatı böyle ezmek ve etrafı
nızdaki duyguları anlamazlığa gel
mek, günün birinde bir infilak "exp-

losion,, yapacak işi oraya kadar gö
türmemek daha iyi. 

.... Bugünlerde uzunca boylu, kum
ral saçlı, oldukça hisli bir genç tara-

fından seviliyorsunuz. Bu genç de si
zin gibi duygularını meydana vurma. 

masını bilenlerdendir. Fakat - fu 
yıldızlara bakınız - bu sevgi çok 
kuvvetli. 

Curiosite mi af ediniz? Böyle bir 
sevginin farkındasınız değil mi ? 
Sevdiğim kadının güzel ellerine ba

karak aşık genç diye kendimi tarif et
miştim. Güzel gözler ve insanın içini 
bayıltan dudaklarda bir gülümseme 
oldu: 

- Galiba . ..•. 
- Artık, elinizi bırakayım mı ? 

- Niye bırakacaksınız? daha söyli-
yeceğiniz şeyler yolunu ? 

- Emrederseniz bırakmam; fakat 
bütün söylemek istodiklerimi söyle
miş bulumıyormuyum ? 

Sustum: fakat bu güzel elleri de bı 
rakmadım. 

Hikayenin •mabadına lüzum var· 
mı ? İşte o gün bu gündür, bir çok 

salonlarda bir çok güzel, tombul elle· 
ri avucumun içinde evirir, çevirir, gü· 
zel gözlere bakarak bir çok talih ma 
salları uydururum. Arada bir, iri da-

marlı, kemikli ve kıllı elleri de evirip 
çevirmeğe, bunların da geçmişini, ge. 
leceğini anlatmağa mecbur kaldığltl" 

oluyor. Bunları da artık sanatının ze
katı ltayabilinıiniz ... " 

Kamutayın Cumhur Reiıliii ıalonu Büdce encümeni ıalonu 

BU SENE KAMUTAYDAN ÇIKAN 
tF.!!!'!. eçen ikinci tetrinin ilk günü 
~ reisicumhur Atatürk, Büyük 
Millet Meclisini açarken senelik nu-
tuklarına şöyle b~lamışlardı: ''Sizi 
ıevgi ve ıaygılarımla ıelamla
yarak, bqinci deıJrenin ikinci 

ictima yılını açıyorum. 
Derhal ıöylemeliyim ki bu 

ıeneki çalqmalarınzın Ja mem
leket ve millet iflerinde yeni i
yilikler ve Üerilemeler yapaca
ğına kaniim." 

Milli şef, nutuklarında geçen yıl
da tUrk milletinin "huzur ve sükCin i
çinde milli ve insani ülküye, atk ile 
koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık" 
halinde olduğunu söyledikten sonra 
idare, adliye ve ekonomideki başarı· 
ları ana hatları içinde izah etmişler· 
dir. 

"Geçen bir cumhuriyet yılı milli 
birlik kuvvetiyle iç ve dıfta kazanı}. 
mıt muvaffakiyetlerle doludur. Yeni 
hacimdeki Ulusun ilk sayısında bu 
muvaffakiyetlerin Büyük Millet 
Meclisi zaviyesinden kısa bir tarih 
çesini yapacağız. 

• lf • 

Teşkilatı esasiyede 
değişiklik 

C eçen cumhuriyet yılında, ~fkt
l!tı eeaaiye kanunumuzda baz1 

değifiklikler yapılmJftır. Bunları üç 
ana hatta toplarız: 

1 - DEVLETiN ANA VASIF· 
LARI ı Türk inkılabmm bapnden 

bqüne kadar ;rapılımı olan itler, 
büyük milli partinin temeli olan ana 
fikirlerden doimuıtur ve bunlar Ke
malizm prenıipleri olarak partinin 
prosnunında toplanılmıtbr ve bun
da deYletin bünyesi cümhw-iyetçi, 
milliyetçi, halkçı, devletçi laik ve 
inkılipçı olarak göıterilmiıtir. 

Yeni Türkiyenin devlet hayatiye
tine• hüiın olan ba .... ı.r, artık 
tetkilih eaaıiye kanununun ikinci 
maddesi içinde kanuni bir hüküm· 
dür. 

2 - iCRA VEKiLLERİ HE· 
YETiNiN BONYESI: Vekillikle -
rin aa:rııı arttmlmıı, devlet vekillik.. 
lerile ıiyui müılefarhldar ibdaı 
olunmuıh.ır. 
. 3 - ÇiFTÇiYi TOPRAK SA· 

HlBl KILACAK iSTiMLAK U -
SULLERI: Atatürk geçen cümhu· 
riyet :rılı nutuklannda ıunlan IÖy· 
geçinecei ve çalııacaiı toprağa ma· 
lik olma11 behemehal IAzlmdır. Va.. 
lemiılerdie "Her türk çiftçi aileıinin 
tanın sağlam temeli ve iman bu 
eaaıtadır.,, 
Teşkilitr esaıiyedeki tadilden sonra 

çiftsiler iyin yapılacak istimlaklerde 
peşin bedel yerine krediye müracaat 
edilecektir. Devletin itleteceği orman· 
lar için yapılacak istimlik itleri de 
bu esasa tabi olacaktır. 

Dış politika 

A tatilrk yeni cumhuriyet yılına 
girerken ''Türkiyenin bUtUn 

devletlerle münasebetinin iyi olduğu· 
nu memnuniyetle'' kaydettikten ıon· 
ra yeni yılın mühim hldiecaini föyle 
tavsif etmi,lerdi: "Bu sırada milleti· 
mizi gece gündüz metgul eden baflı· 
Ca büyük bir mesele, hakiki sahibi ÖZ 

türk olan İskenderun • Antakya ve 
havalisinin mukadderatıdır. Bunun il· 
zerinde, ciddiyet ve katiyetle durma· 
ya mecburuz. Daima kendisi ile dost· 
luğa çok ehemiyet verdiğimiz Fransa 
ile aramızda tek ve büyük mesele bu· 
dur. Bu iş.in hakikatini bilenler ve 
hakkı sevenler alakamızın fiddetini 
ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabit 
görürler.,, 

Hatay mevzuu tilrk davbına göre 
halledildi. Geçen yılın en heyecanlı 
hadisesi olan Hatay muvaffakiyetini 
neslimiz her zaman ıevinçle hatırlıya 
caktır. 

Nyon anlafmUı da yeni cumhuri· 
yet yılının ba,lıca politik hidisele· 
rinden biridir. Akdenizde emniyetin 
tesisi davasına Tilrkiyenin de i'tira
kini büyük millet mccliai mevcud a-

1 

memleketin zirai kalaıımas-. 
drm olmak üzere yıllardan .,.... 
zat uğraşarak yetiıtirdikler! ~ 
vanat, alil ve aa.irenin üf~ 
kümetin, ziraatin inkip.f ve tePJ 
leri ve içinde bulunan fabrika._. 
uğrundaki tedbirlerinin ~ 
yetini kolaylatbnnak cay.,_~ i 
neye ibda buyurduklarena ~~ 
haber aJCınutayda derin ...,-, 
uyandınnıı ve bu lutuflann~ 
dolu samimi hiılerinin ve Clll"J,; 
layı kendilerine aKmutayın ~ 
ıekkürlerinin arzma karar v_., 
tir.,, 12 haziran 1937 ' 

Ziraat vekfiletıi büdceainin bllol' 
geçen yıllardan haylı yükaek 
da zirai kalkınma tedbirlerinde 
hamleyi mümkUn kılmak içindit• 

Nafıa kanunları: 

Kamutayın içinde bir lioriclor N afia veki.li Diyarbe1drdeıt.! 
layarak frak ve ~tıan bd4I'. 

Aamm ittifak reyile kabul etmittir. 
Harbm önünU almağa mahaua ce· 

nubt Amerika muahedeeine bu yıl it· 
tirak etmiı bulunuyoruz. Kmntumuz 
trm ile iktisadt ve adlt mevzuda bu 
ıene akdedilmif bir çok muahedeler 
mecliaçe taadik edilmittir. İtalya. Mı· 
sır, Yugo.lavya, Finlandiya. Çekos
lovakya ile yapılan ticart muahede· 
lerle Romanya ile Dobrıeadaki tUrk 
a.kalliyetinln muhaçeretine aid anlaş· 
ma da bu yıl içinde mec:liaçe taavib e· 
dilmittir. 

Adli ve idari kanwılar : 
G eçen yıl ceza kanununda mü· 

him değifiklikler yapıldı. Ce
za muhakemeleri ueulüne de, mcthud 
suçların ıüratle cezalandırılması e.a
ıı ilive edildi. Kan güderek itle.nen 
suçların 9iddctı1e ce.Hlandırılmuını 
ve tetcbbütı halinde kalanlar için de 
ırkı mani tedbirler alrnmaaınr mUm· 
kUn kılan husust bir kanun, geçen yı· 
lın adli müdevvenatı arasında mil· 
him bir yer tutu. 

İdari te9kilatı kısmen geniıJeten 
kanunlar yapıldığı gibi baf vekilet 
ile ziraat vekfileti, emniyet ve orman 
umum müdürlükleri için yeni te,ki· 
lat kanunları tedvin edilmittir. 

Geçen yıl devlet bünyesine husu. 
sı kanunlarla devlet meteoroloji it· 
!eri umum müdürlüğü ve orman ko
ruma teşkilatı il!ve edilmittir. 

Ecnebilerin ıeyahat ve ikameti ye· 
ni bir kanunla tanzim edilmit ve kare. 
avcılığı hususi bir kanunla inzibat al· 
tına alınmıttır. 

Mali ve iktısadi 
kanunlar 
B üyük Millet Mecıuu geçen yıl, 

1937 devlet biidcesini bir e· 
velki yıldan 17 milyon lira fazla ile 
229 milyon lira olarak teabit etmi9tir 

Büdce artışını mümkün kılan hü· 
yük kalkınma hareketiyle ve rakamı 
artan yeni büdcenin bu kalkınmaya 
vereceği hızın izahına ginniyeceğiz. 

Büyük iMllet Mecli.ai yekClnu yil2 
milyonu a~ müUı.ak bildcelerde de 
esaslı geni§lemel.,r yapmı9tır. Bu ba· 
kımdan meclisin geçen yılkı çahşma
ları, Büyük Şefin istedikleri gibi, 
millet ve memleket işlerinde yeni i. 
yilikl~ri ve ilerlemeleri mümkün kı· 
laCAk kuvvettedir. 

Milli Şef nutuklarında mall mese • 
lelere ehemiyetle temas etmitlerdir : 

"Bu sene hem ilk ihtiyaçlardan, 
hem eaaalı kuvvet vaırtalarmdan 

olan petrol ve müıtaklan üzerindeki 

.... imlerden geniı mİkyaıta indirme larına ulafacak yeni blır • 
yapmafa muvaffak olmanızı dile- çin 50 milyon lira aarfetme .. " 

rim.,, ~ 
BüyUk Millet Meclisi buna muvaf. lccek ecnelere eari tıeahhUdler ~ 

fak olmakla bahtiyardır. Devlete her ğa husust bir kanunla mesun 
yıl 11 milyon liraya yakın varidat ge- mı9tır. Devlet dcmiryollanna Jo~ 
tiren bu petrol ve mUftakkati reamL tif ve vagon gibi muharrik ve ' 
yarı yarıya indirmekle yeni biidcede teharrik edevatın siparifl iç.in 16 

5.5 milyon fedaldrlık yapıltnıftır. yon liraya kadar teahhilde g~ 
Ancak rejimin milli refahı artınnış llhiyeti de ayrı bir kanunla tcıd' 
olması hem bunu karfılarnıı hem de dilmiıtir. 
geçen yıldan fazla bir büdce yapma· .,,# 

Orta ve garbi Anadoluda tiJ. 
ğı mümkün kılmı9tır. , 

sulama te.iatI yapılmak ve ba -:..J 
Geçen cumhuriyet yılında vergi tar kurutulmak ve hasarların rl' 

:!i::!n :::~!u ~;~~!\u:'. geçilmek üzere 31 milyon liral'~ 
ler değittirilirken mükellefiyet nis· 
betleri de azaltdmıttrr. 

Kazanç vergisinin tahakkuk ve 
tahsilini kolaylqtıran kanunun müza. 

kereai sırasında itçi gündeliklerinin 
60 kurutu vergiden muaf tutulmuş· 
tur. 

Muamele vergisinde de esaslı ta· 
diller yapılmıştır. 

Devlet inhisarında bulunan tuzun 
istihsal, satış ve nakil işle.ri hususi 
bir kanunla yeni bir nizam altına a· 
lınmı~tır. 

İktisadi kanunlara gelince: Tür ki· 
ye cumhuriyet Ziraat bankasına yeni 
bir hüviyet veren kanun geçen cum
huriyet yılının başlıca eseridir. Bü· 
yilk zirat kalkınmada yeni vazifeler a
lacak olan banka; çoktanberi üzerin· 
de çalışılan ve geçen haziranda kabul 
edilen hususi kanuniyle yarım asırdan 
fazla süren hizmetini gelecek devir· 
!erde genitletmeğe muvaffak olacak· 
tır. 

Sümerbank sermayesine iki ka. 
nunla geçen yıl 8.5 milyon lira daha 
ilave edihniştir. 

Cumhuriyetin hal edeceği bir or· 
man meselesi vardı. Bir tarafdan, 
yurdun iklim ve tabiat şartlarını tan· 
zim edecek ölçüde orman bulundur
mağa ve yetiştirmeğe mecburduk. Biı 
tarafdan da mevcud ormanlarda fenni 
itletmeler tesis ederek memleketin 
kereste ve odun ihtiyacını karşıla· 
mak ve ormanlaı yaşlanmış kurumu~ 
ağaçlardan kurtarmak İcab ediyordu. 

Geçen cumhuriyet yılı bu çetin mese. 
leyi 136 maddelik bir kanunun hudud
Jarı içine almıştır. Yan askeri mahi
yette bir de orman koruma teşkilatı 
vücude getirmittir. 

Geçen yıl zirai kalkınmaya aid bil· 
yük ita-reti, Atatürk aail bir jestle 
vermittir. Bunu Büyük Millet Mec
li•inin fU kararı ifade edecektir: 

"Büyük kurtancı Atatürkün. 

ahhüde girişilmek salahiyeti dC 
suai bir kanunla nafıa vekaletiıı' 
rilmiştir. 

Bu yılki büdce artışından nıf
mühim bir hiase almıftır. Şark d~ 
yollarının imtiyaz mukavelen-J 
şirkete aid bazı ~yanın satın 
rak yurdda demiryolu mülkiye~ 
münakalesinin tamamen devlet J 
rilmesi geçen cumhuriyet yıtınJSS 
him hadiselerinden biridir. 

Ereğli kömür 'irketinin ıatıll~ 
ması ve kömür havzaımda de'f ~ 
büyük teşebbüslere girişilmeei ~ 
yılın aynı ehemiyetteki hAdiee 
den birid,r. 

Trab.lon - İran hududunda .nı~ 
!erini tanzim eden kanun da nafrl 
leri arasındadır. 

••• A nkarada bir tlb fakUltesi t1 
temin eden kanunla köy ~ 

menleri kıanunu da geçen currJıll ~ 

yılında tedavi edilmittir. öııw
filimlerle halkın tenviri usulü .6', 
susi bir kanunla tesis edilmi9tıt· ~ 

fra fen okuluna bir kanunla yed-~ 
hüviyet verilmiştir. Çok çocuıdtı I 
kimlere yardım parası ve ikr-11' iİ 
rilmesi için bir kanun yapıl~. t 
mai muavenet sahasında yeni bit 
ğır açılmıştır. 

··~ I 
Atatürk açıı nutuklarını fd 

lerle bitirmişlerdi: , j 
"Ağır ve önemli iıleri~~ 

.ze, millet yolunda e•culı hı 1. 
ler hazırlamaktadır. ll~J 

•evKileri, hayırlı ve I b#' 
çalıımalarını:r.da ıizinle 
berJir." f 

Büyük millet meclisinin g~çe~ 
başardığı işler, bu beraberliğın 'I 
vet ve kıymetini tebarüz ettirec:ell 
yüklükte olmuştur. 



31. 10. 1937 

M.: M. bakanhğı 

Y 0 1 halısı alınacak 
He · psıne tahmin edilen fiat 1284 

ra 48 kuru11 ol 86 
1 " an ,84 metre murab-

yol halısı ile malzeme e . T w. 

çı\~ksil~eye konmuştur.v ışçı ıgı 
alesı 3.11.937 çar~ba .. .. 

at 14 de 1 \ gunu sa
li yapı acaktır . .ılk teminatı 96 

ra 34 kuru,tur. 
k~artnamesi parasızdır. İstekliler 
nı ıy~ndan alabilirler. Açık eksilt
~ye gıreceklerin 2490 sayılı kanun-
1:ı • t~zılı belgelerle ve teminatlariyle 
kır ı. te saatinde M.M.V. satın alma 
omısyonuna gelmeleri. 

( 3870) 3~5732 

Arpa alınacak 
mü İstanbul levazım dmirliğine bağlı 

essesat hayvanatı için 300 ton ar-

d
pa 8-11-937 pazartesi günü saat 14 30 a Tophanede satmalma k · ' 
da kapalı zarfla alınacaktı~~ısyonun-

2 -: Muhammen bedeli 16500 lira 
Uk temınatı 1237 lira 5 k Ş 
ııam · uruştur. art-

esı ve nümunesi komis onda .. 
rUlebilir. İsteklilerin kan/ni "gko-
lariyle t kl" f vesı a· 
tinde ~ ı mektublarrnı ihale saa-

n hır saat evveline kadar komis-
yona vermeleri (3949) 

3
_

5846 
Yulaf alınacak 

w 1 - .. İstanbul Levazım fimirliğine 
~gir muessesat hayvanatı ihtiyacı i
çın 300,000 kilo yulaf 8.11.937 saat 
15 d; İstanbul Tophanede satın alma 

• !_omısyonunda kapalı zarfla alınacak
ur. 

, ilk 2 -. Muhammen bedeli 15000 lira 
. temınatı 1125 liradır, Şartname ve 

niirnunesi komisyonda go" ··1 b"ı· İ t! teklileri k • ru e ı ır. s-
k n anunı vesikalariyle teklif 

lbe tuplarını ihale saatından b" 
evveline kadar komisyona ve~ ~~t 

(3948) 3-5847 e en. 

Lavemarin kömürü 
alınacak 

Deniz Levazım Satınalma Konııs
)'onundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 16800 li
ra. ol~n 2000 ton livemarin kömürü ıo 
lkıncıteşrin 1937 tarihine rastlıyan 
çarş~mba günü saat 14 de kapalı zarf 

- suhyle alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminatı 1260 lira 

olub şartnamesi komisyondan her 

1
"1.ln parasız olarak alınabilir. 

3 - ~steklilcrin 2490 sayılı kanu
nun tarıfatı dahilinde tan l d k 
ı · k z m c ece • 
erı. a?,alı teklif mektublarını en e 
bellı gun ve saatte b · ~ ç 
kadar Kas dn ır saat evvelıne 

ımpaşa a bulunan komis-
yon başkanlığına makbuz mukab'l' 
de vermeleri (7214/4020) ı ın-

3-5945 

Perçin çivisi ve pulu 
Ankara levazım Smı'rl"w• d 

ıgın en : 

lan 1 -b:Oikiın evleri için alınacak o-
on ır kalem per · . .. 

çin pulu ka çın çıvısı ve per-
de veril:~. palı zarfla eksiltmesin. 
halı görüld"~~~t hatalı ve kısmen pa-
937 ugunden pazarlığı 4 11 

saat ıs de T h - • 
levazım anı· l'ğ· op anede İstanbul 
}'onunda "aır lı ı ksatın alma komis-

~ pı a.a tır. 

teın~n~ı~~~;7en bedeli 25707 lira ilk 
me ve n·· ıra 3 kuruştur. Şartna-
lebilir. ~:,u~:::~. ~<>ınisyo~da görU-
lecektlr İs . ı.çın ayrı fıyat veri-
l:ni • teklılerın belli saatta k 

•Yona gelmeleri (4057) 3 o-p . -6011 

arça kösele satılacak 
Cebeci aak • h 

13.ttan artan 17~r~. astahanesinde ima-
linde kösele artı ılo 46 gram parça ha. 
caktır. Görmek i ~a suretiyle satıla. 
tahane baş tabib~ı·~~enler mezkur has-

gıne her gu·· 
tırınaya girecekler 4 11 n ve art. 
günü saat 10 da M M ~37 pertembe 
Ko d b 1 ' • • satın alına 

. a u unmaları. (4061) 3-(ioı2 

Un eksiltmesi 
kil~ ""k Am.asya birliklerinin 254000 

gali eg;;:.~7~1.~~.~na teklif edilen fiat 
zarf u r ugunden tekrar kapalı 
baren :~~fı!e ~5• 10·937 gününden iti-

2 mıye konulmuştur. 
T~~~~tname~e değişiklik yoktur. 

vakkat t .bedelı 31750 lira ve nıu
emınatı 2381 r tur. İstekrı . ıra 25 kuruş. 

veya b" 
1 erın teahhütlü mektupla 

ızzat evrak .. b" . 
taber ihale .. .. ı mus ıtelerıyle be-
ınartesi gü .~unu olan 12-11-937 cu
ve) alay gnu ~aat 11 den bir saat ev· 

( arnızonuna .. 
4028) muracaatlen. 

U 3-5962 

nalmacak 
1. 1- Birecik hudud b" r ~ · . 
ık ihtiyacı 1 ır ıgının sene-

unu kapalı 0 ~n lZsooo kilo fabrika 
16 da Bire ~:rhla ıo. II. Teşrin saat 
ma komisy~ ~dud birliği satın al-

2 _ M hnun a alınacaktır. 
u ammen b d l. : 

50 kuruş ilk t . e e ı 17812 lıra 
ruştur. İstekl~lmı~atı 1335 lira 94 ku. 
gün komis ı erın şartnamesini her 
mektublarıYonda görebilirler. Teklif 

saat 15 e kadar kabul olu-

U~U! 

nur. Eksiltmeye iştir&k edecekler 
kanuni evrakı milabiteleriyle belli 
gün ve saatte komiıyonda bulunma-
ları (4025) 3--5942 

Matra alınacak 
1 • 95 bin tane çıplak alominyom 

matra kapalı zarfla alınacaktır. 
2 • Tahmin edilen bedel beheri 

(75) kuruştur. 
3 - İhalesi 3.11.1937 çarşamba günü 

saat 11 dedir. 
4 • Evsaf ve prtnamesi 307 kunış 

mukabilinde M.M.V. satın alma ko· 
misyonundan alınabilir. 

5 - İlk teminatı (4812) lira 50 ku· 
ruştur. 

6 • İhaleye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. eli maddesinde gös
terilen vesaikle teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evci M.M. V. satın alma ko· 
misyonunna vermeleri. (3298) 3-4948 

Beyaz bez alınacak 
Harta 'Genel Direktörlüğünden: 
1 • Muhammen bedel (7000), muvak

kat teminat (525) lira Harta Genel 
direktörlilğil için kapalı zarfla satın 
alınacağı ilan edilen 17,500 metre be
yaz bezin eksilbneainde istekli çıkma
dığından gene kapah zarfla eksiltme-
ye konmuştur. .. 

2 • Eksiltme günU s ikinci teş. 937 
~azartesi .g~nü saat on beştedir. İstek· 
lıler şera1tı anlamak üzere herglin ve 
eksiltmeye gireceklerin de teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evel 
Cebecide Harta genel dittktörlük sa
tm alma komisyonuna getinneleri. 

(3966) 3·5852 

Ziraat bakanhğı 

tarihinden itibaren on gün içinde işe 
başlanacak ve 25 rnayıı 1938 takvim 
tarihinde bitecektir. 

S - Bu i9e aid ,artname ve fenni 
evrak şunlardır : 

A) İdart şartname, fenni ıartnaıne, 
Bayındırlık genel prtnamesi, ketif 
hulasası, metraj cedveli, mukavele 
projeai. 

lstiyenler bu evrakı Mardin vili
yeti daimi encümeni ve Nafıa daire
sinde görebilirler. 

6 - İsteklilerin yukarda yazılı 
muvakka teminatı vermekle beraber 
fenni ehliyet ve ihtisaslarına güveni
lir olması ve 3645 sayılı Resmi gazete 
ile neşredilen talimatnamede yudı 
evsaf ve şeraiti haiz olmaları şarttır. 

7 - İsteklilerin teklif zarflarını 
lilakal ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar Mardin daimi encümen riya
setine vermeleri ve yahud gönderme· 
leri ve postada vaki gecikmelerin ma
zeret teşkil etmiyeceği gibi muayyen 
saatten sonra gelecek teklif zarfları
nın da kabul edilmiyeceği ililn olu-
nur. (7237 /4018) 3-5935 

• 

Jandarma 
Alüminyom matra 

alınacak 
Janaarma Genel Komutanlrğr Anka 

ra Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Bir tanesine (130) kuruş kıy· 

met biçilen (6000) aluminyon kılrfü 
ve kapaklı matra kapalı zarf usuliyle 
11 ikindteşrin 937 perşembe giinü sa
at on beşte satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin (585) liralık ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu
nun ve kanuni ve şartnamede yazılı 
vesaiki muhtevi teklif mektublarmr 
belli gün saat on dördüne kadar ko-
misyona vern1iş olmaları (4014) 

3-5937 
Pancar eksiltmesi 

Etli~ Bakteriyoloji ve Seroloji Mü-
csseacıı Direktörlüğünden: ---------------
. Müesaeaenin tecrübe hayvanları i· 

ç~n 40000 ila 50000 kilo pancaır açık ek
sıltmeye konulmuştur. İhalesi 1.11.937 
paz~rtesi gUnü ıaat 15 dedir. Şartna
mesı müdüriyetten bedelsiz verilir. 
Muvakkat teminatı 187 lira 50 krş. o· 
lup banka mektubu veya vezne mak:· 
buzu ve 2490 sayılı kanunda yazılı ve
aikalariyle beraber muayyen olan gün 
ve saatte Ziraat vek!leti muhasebe di· 
rektörlüğünde toplanacak olan satın 
alına komisyonuna müracaatları. 

(3899) 3-5740 

Vilôyetler 
Yozgat ilk mektebi 

Yozgat Valiliğinden : 
1 - Kapalı zarf uıuliyle eksiltme

ye çıkarılan Sorgunda yapılacak 
(27014 lira (6) kuru' keşif tutarlı ilk 
ttıekteb inşaatının (11500) liraya te
kabül eden kısımlan talih çıkmama
sından dolayı pazarlığa kon:rnuştur. 

2 - Bu işe ald şartname ve evrak 
Şunlardır. 

A) Eksiltme şartnaınesi 
B) Mukavelename projesi 

C~ Bayındırlık İşleri genel şartna
mesı 

D) Yapı işleri umunır, fenni gart· 
naınesi 

İ) Hususi şartname 
F) Keşif hulbası, tahlili fiyat ve 

metraj cedveli 
G) Proje 
İstekliler bu çvrakı Nafıa müdür

lüğünde görebilirler. 
3 - Kapalı ıarf usuliyle 14. 10. 937 

de ihale edilmek üzere eksiltmeye çı· 
karılan bu işe talih zuhur etmemesin
den dolayı artırma eksiltme kanunu
?~n 40 ıncı maddesi mucibince bir ay 
ıçınde pazarlıkla vilayet encümen o
dastnda talibine ihale edilecektir. 

4 - Pazarlığa girebilmek için is
teklilerin (862.5) lira muvakkat te
minat vermeleri ve bundan başka Na
:~a .vekaletinden müteahhidlik ehliye· 
ını haiz bulunmaları lazımdır. 

(7257/ 4021) 3--5940 

Mardinde vali konağı 
yapılacak 

d 
Mardin vilayeti daimi encümenin

en: 

. 1 - Mardinde Firdevs nam mevki
ınde nuınune fidanlığında (22946) li-
~~r (50~ kuruş bedeli keşifli yeniden 

vatı konağı yapılacaktır. 
2 

- Rapah zarf usuliyle eksiltme
Y~ çıkarılan bu inşaat 15. 11. 937 tari
hb~ne rastııyan pazartesi günü saat on 
ırde Mard" d . A • • • d "h 

1 ın aımı encumenın e ı a~ 
e edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat rnikdarı 
1721 liradır. 

4 - İnşaata : Mukavelenin imzası 

İktisat bakanhğı 

Yazı makinesi 
alınacak 

İktısad Vekaletinden: 

1 - İş dairesi için ikisi merkeı: ve 1>.i 
rer tanesi de Zonguldak, Kütahy&t 
Aydın, Antalya, Malatya, Kayseri, 
Traıb.zon, Diyarbek.ir bölgelerinde tes· 
lim edilmek üzere (10) adet (Rehin
metall Boraig Remington) marka yazı 
makinesi satın alınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (1600) lira 
olup muvakkat teminatı (120) liradıır. 

3 - Taliplerin 5.11.937 tarihine tesa
düf eden cuma günü saat (10) da 1k
tısad vekaleti satın alma komisyonu· 
na, muvakkat teminatı yatırmak v~ 

fazla izahat almak iç.in de levazmı mü· 
düdüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3982) ~5891 

Bayın. bakanhğı 
Telgraf fincanı demiri 

Nafia Vekaletinden : 
10 ikinciteşrin 937 çarşamba gil· 

nü saat 15 de Ankarada nafia veki· 
leti malzeme eksiltme komisyonu o
dasında 2200 lira muhammen bedelli 
9000 adet telgraf fincanı demiri açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

Bu eksiltnıiye ait şartname ve sair 
evrakı vekalet malzeme müdürlilğtin· 
den parasız olarak verilir. 

Muvakkat te:tninat : 165 liradır. 
İsteklilerin 10 İkincite,rin 937 çar· 

şamt4 günü saat 15 de komisyonda 
bulunmaları lbımdır. 

(3979) 3-5944 

Eskişehir hastanesi 
kaloriferi 
• 

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden: 
Mukaddema iki defa kapalı zarf u· 

suliyle eksiltmeye konulub talibi zu· 
bur etmiyen 17110.75 lira keşif bedel· 
ti Eskişehir memleket hastanetıi ka· 
lörifer tesisatı 2490 numaralı kanu· 
nun 40 ıncı maddesine tevfikan 
15. 11. 937 tarihine kadar pazarlık 
suretiyle eksiltmeyı- konulmuştur. 

Pazarlık vilayet daimi encümenin
de icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
Bu işe aid keşif, fenni şartname, 

proje, talimatname, eksiltme şartna
mesi ve mukavele projesi her zaman 
Nafıa müdürlüğünde görillebilir. 

İsteklilerin Nafıa vekaletinden a
lınmı\I mliteahhidlik vesikası, lbkal 
benzeri 15000 liralık iş yaptığına da
ir bonservis ve ticaret odası vesika
sını ibraz eylemeleri şartır. 

(7212/4019) 3-5946 

Sıhat bakanhğı .. 

Elbise ve.paltoluk 
kumaş 

... 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müea
seseei Satmalma Komisyonu Reisli
ğinden: 

1 • Muhammen bedeli 2043 lira olan 
255 m. elbiselik kuma~ ile 148 m. pal
toluk kumaş 5.11.937 cumartesi günli 
saat 11 de açık eksiltme suretiyle sa
tın alınacaktır. 

2 • Taltblerin ticaret odasına kayıt
lı olduklarını ve bu gibi iş üzerine 
muamele yaptığını tevsik etmeleri la
zımdır. 

3 • İştirak etmek istiyenlcrin 154 
lira muvakkat teminatı hudud ve sa
hiller ııhat umum müdürlüğü veznesi
ne yatırmaları lazımdır. 

4 - İsteklilerin nümuneyi ve şart
nameyi görmek üzere merkez hıfzıs
sıhha müessesesi baş katibliğine mü
racaat etmeleri. (3907) - 3-5792 

Hali T.aşf iyede İpekçi 
Kardeşler Limited Şir -
keti Tasfiye Memurlu
ğundan: 
Beyoğlunda Yeşil sokakta 15 numa

rada mukim (İpekçi kardeşler Ltd. 
Iti.) nin feshü tasfiyesine ittifakla ka
rar verilmiş ve keyfiyet sicilli ticaret-
çe tescil ve ilan edilmii-tir .. Şirketin 
alacaklarının ve bir hak iddia edenle
rin alacak ve haklarını nihayet ilin 
tarihinden itibaren bir sene zarfında 

şirket idare merkezindeki tasfiye he
yetine müracaatla kaydettirmeleri ve 
evrakı mlisbitelerini getfanıeleri lüzu
mu il!n olunur. 

Terzi Madam 
Tegora 

Orduevi kal'fısmda Niğde 
Apartımanmda 7 numarada 
en aon modellerini muhtew 
rem müşterilerine arzetmk
tedir. 

. ._.. 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört atırhk küçük lllnlaıdan· 
Bir defa için 30 kuru11 
İki defa için 50 kuruo 
Üç defa için 70 kuruı 
Dört defa için IO kuruı almrr. 
Devamlı küçük ilanların her defasr 
için 10 kunıı ahrur. Meseli it defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kurut 

i alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralannd&ki boılu.klar milsteıı· 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin JZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satrr için ay-
nca 10 kuruş alınır. .._ ____ ............................... . 

Müteferrik : 
Ede ıoyu efradına - Sarih &dreıi

nizi a~ağıdaki adresime lütfen bildir
menizi rica ederim. Hulki Ede - Posta 
K : 469 Ankara, 

Günü gününe nakliyat - Yapacak 
olan ekspres servisimiz için ücretli üç 
stajiyer alınacaktır. Ankara Anban 
U. N. Evine müracaat, 

Satılık : . 

Lise memnuywn - Aalıcerli.ğimi 
yaptım. 5 • 6 1ene Almanyada bulun
dum. Almancada muktedirim. Münil" 
sib it arıyorum. Posta adresi: Kara 

Demir, Uçanlar sokak, Toros oteli. 
3-6022 

Kiralık : 
Kiralık apartnnan - Y enltehlt 

Havuzbaşı Kazımözalp caddesi r;net> 
halinde 4 odalı, bir .alonlu, kalonfe~ 
ti, konforlu apartınıan. Kapıcıya mU.. 
racaat. 

Uç daire _ Üçer odalı, Miiracaatı 
Ankarada Anafartalar caddesi Noı 
105. Yusuf Esendemir. Telefon: 2454 

3-5998 

lki daire - Yenişehir, Yük.tel cad· 
desinde, 4 ve 5 odalı, ferah ve konfor· 
lu Fiatı ehven. Telefon: 3715 3-5997 

Kolöriferli daire - Altı oda, banyo 
v. 1. Çankaya caddesi, Sarık~k k~t1• 
sr, No: 49. Şekerci Hacı Bekire mura-
caat. Telefon: 3050 3-60l8 

Mobilyalı bir oda - İstek· 
lilerin Havuzbafı Necati bey caddeıol 
27 numaraya müracaatları • 

3-6015 
Ucuz satıbk ev - Yenişehir Demir-----------....,..-

tepe Fevzi Çakmak sokağı 11 No. lu 
hane satıhktır. 2. katında dörder oda 
bodrumda ve en üst katında birer o
dası havagazı, elektrik tesiatı bUyiik 
bahçesi vardır. Görmek istiyenler hane 
dahilindekilerine pazarlık için 3900 
telefon numarasiyle görüşebilirler. 

3-5976 

Bir oda - Aile yanında, möble ve 

banyolu Yeniıehir Tuna caddesi. Yi· 
ğitkoşun S. 15 3-5974 

Mobilyalı kiralık oda - Koopera
tif arkasında Güzeller sokak. Yusuf 

Ruso 2 inci apartımanda. 8. daireye 
müracaat 3-6054 

Ucuz lise kitablarr - Az kullanıL Kiralık oda _ Yakınlık. Merkezt 
mış. (V. B .• Posta kutusu 401 - teshin. Karaoğlan Çiftlik mağazası 
Ankara) adresine yazı ile... 3-6063 yanında Merkez apartıman birinci 

250 • 300 metrelik arıa parçala. daire. 3-6050 ı 
rı - Sağlık Bakanlığı yanında Cebe- Kiralık ev _ Çankaya caddesi Bel· 
ci asfaltı üzerinde, yeni yapılacak çika sefareti bitişiğinden yukan çıkan 
Tıbbiye karşısında. Müracaat: Tele· b da 
fon. 1990 3--5836 Olgunlar sokağının yukan aşın 

tam nezaret ve konforu haiz Bakan· 

İt Verenler : 
Muhasebeci - Askerliğini yapmı,. 

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

lş Anyanlar : 

lıklara 2 dakika mesafede pembo 
renkli 3 oda ı hol ayrıca bir sandık 
odasından ibaret 12 numaralı ev eh· 
ven fiatla kiralıktır. Görmek için alt 
kata görü,mek için de Merkez banka· 
sında Nureddin Adile müracaat. 

3- 6065 

Müsait tartlarla - KİRALIK ODA 
Mürebbiye - Bir alman bayanı iyi N 74 

bir aile yanında mürebbiyelik istiyor. Yenişehir İsmet İnönü c;:._
60

°5
4 

Ulusta: N. S. 3-5975 

Kumbar~ biri 
1 Çolıtmo kudretimiz ozofıyorı 

tfimizd.., hic;bir temiz it çtlcınıyor ~ 
her~ey bizde holsizlık, ogrı do{ıunıyor. 

işte burada 

VALi DOL imdodımızo yeti, irl 

Onv bir kere ı.crübe ediniz. Kendinizde yeni 
bir ça!J\ma 1.,..l<ının uyondı{ıını göreceklınıı. 

YALIDOL damla, toblel vı hop 
halinde her eczanede bulunur. 

..111111111111111111111111111 11111 1111111!:. 

~ Dr. Basit ürek ~ - -: Cebeci merkez hastahanesi dahili 5 
§ hastalıklar mütehassısı = 

TORKIYE 

smnıiEiETI 
! Her gün hastalarını saat 15 de~~ 
: sonra Yenişehir Meşrutiyet caddesı: 
:ıo;ı numaralı evinde kabul eder. : 
: Tel: 1694 § - .. '°=;11111111111 111111111111111111111111111 

.ııııı ııı ııııııı ı ııııııııı ı ıııı ı ıııııııı ıı ııı ıı ıı ıı ıı ıııııııııı ııı ı ııı ;ı ;;ııı ıııııııııııııı ııııııııııı ı ıı ıı ı ı ıı ı ıııııııııııı!:. - . -- ------------------
Şehir Lokantası 

KARPIC .. 

---------------E Cumhudyet bayramı gecesinde C. Halk Partisinin balosunda bü- § 
~ yük muvaff akiyet ve alkışlar kazanan meşhur «G RE G O R » caz ve ~ 
~ tango orkestrası Bayan Elvira May'ın iştiraki ile bu akşam K A R - ~ 
E P İ Ç lokantasında akşam yemeğini bütün prc gramile neşelendi- E - -- -~ recektir. ---- -
~ Atraksiyon ve Dans. Fiyatlarda zam :voktur. = 
~ Masalanmzı evvelden tdnİn . ediniz. ~ - -§ Telefon: 2038 ·Müdüriyet E 
~ııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll"' 

-----



-n- ouus 

Mektebliler ! .. Bütün · Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No. 111 Telefon: 1230 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarı 

idrar, Balgam, Kazurat, Muayeneleri, Vsser
man, Vidal Taamülleri, Kan ve Mide Usaresi 
tetkikleri· İdrarda Aşhayim Zondek usulile Ge-

belik teşhisi ve her nevi Bakteriyolojik ve 
kimyevi tahliller yapılır. 

Oto - Vaksen ve Antivirüs'ler Hazırlanır 
'.Anafartalar caddeli Belediye Karım Kınacı han No. 1 Tel. 1725 

Bezen Şapka 
Salonu 

Mevsimin en yeni mode Ue
rinJ ancak BEZEN şa lka 

aalonunda hulahilirsinb 
Yeniıehir Atatürk Bulvan Güven 
Apartıınaru altında No: 49 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadm hastalıkları 

mUtehanıeı 

Viyana Universiteai kadın kli· 
nlklori sabık (Hielfartzi) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin a· 
partnnanında hastalarını kabule 
bqlamıttır. 

Tel. 2022 3-5797 

NAS1~1lAC1 
KANZUK 

Baş ve diş ağrısı ıshra bların 
en müthişidir. 

En şiddetli dit ağrılarını 
dindirir. 

GRIPIN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 
Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

sim ve mukaya dikkat. Taklitlerinden aak1D1D1z 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -§ ~1. Galib Çankaya § 
§ Paris terziler akademisin den mezun § - ---

MiLLi 

Fen müessesesi 

Kuvvetli ve hafif cereyanlarli 

itler bilumum Elektrik itleri 
müteahhidi 

T eahhüt ettiği bütün itleri f'Jl'/l' 
vaffakıyetle baf&l'llllt Ankal'I' 

mn en eski Fen MüeısetMİ. 

Müessisi, Etem Baynit-

Anafartalar caddesi, Mübendfı H• 
No. 2 Telefon& 1171 

HAVA VE KİMYA HARBİ 
KORUNMASI 

HASTALIKLARI 
TEDAVİSİ 

Doktor Kimyager 

Hasan Kadri Dirim İzzet Kemal Erkaal 
450 sayfa 90 resim 4 büyük levha 1 tablo 

En eski nasırları bile pek kısa bir : olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle E - Fiatı 150 kuruş ------------ zamanda tamamen ve kökünden çıka- : işe başlamıştır E 
şı,ıııulılıta .. o .. dal• ••ı. 
••ı .. 11011" .. iyi , ..... 
al•" IHOH lllll& J• glJI• 
•••· o.ı ... ı ...... ,, .. ,., ı .. ı. 
rflı yıllı t•hlıeyı tld.,lr. 
Hvau•I elbtllıl lıl• t.tlıe• 
do yıpılııııf al•• IHOllT 
u•ı• adi "" .... , .... , 
7ılle111P. 

,..,.,, 1 10 .... d ... ltllı•,.!'· ..... ,.,, , ...... ' 
.J. ROUSSEL 

,.,,,, ıee ..,, ""-" 
c:..-;a_,. llTAllU\., 1tyıil• 

Tbel ••rde111 12 fla, lıl\' 
41UJu•"''" rlr•••t edlnlı ••r• 

tjl flo.I• w.ıfentla} tetıylııtı. 

rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zancai. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve müeair bir naaır ilacıdır. 

Dr- EMiR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Mütehaastsı. Postahane caddesi B. 
uıuf Hikmet apartımanı No. 3 sa· 

t 11 den itibaren hastalarına bakar 
Telefon: 1816 

~-RECETEI .ERİNİZt 
(Sakarya eczane) ıinden yaptırınız. Her istediği

nb: yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Reamf huauıt mileıscaata azami 
kolaylık göeterilir. Ulus, Halk ainemuı srraaında. Tel: 2018 ı-5517 

--: Balrk pazarında Terzi E 
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Doktor A. Ihsan Aksan 
Nümune haıtaneıi dahili hastalıklar müteha.,ııı. 
Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 
T .:~elon: 1216 3-5828 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Subaylar, hekimler, kimyagerler, eczacı, baytar, mühendk T8 ı 
ziraatçiler, havadan ve zehirli gazdan korunma işlerini ıevk ve ı 
idare edecek olan mülkiye imirleri için son derece faydalı olan bu 
pek mühim eser, Avrupada en son çıkan zehirli gaz eserlerinden 
ve mecmualarından istifade edilerek yazılmıştır. 

Her memlekette büyilk bir faaliyetle ilerlemekte olan "Hava• 
dan ve zehirli gazdan korunma,, işleri, bütün milletler efradını 
ıon derece alakadar etmektedir. Sayın vatandaşlarımın da bu çok 
lüzumlu bilgiyi edinmeleri için hisseme düşen vatant hizmeti ifa 
etmek makaadiyle bu çok değerli eseri netrederek herkesin alabi
leceği pek ucuz flatla atııa çıkardım. Takdir ve muvaffakiyetl 
aayın okuyucularımdan dilerim. 

11 IK BAL,, Kitabevi 
- -
~ LOREL-HARDİ ~~~------------------~__, - -- -s ve İkizleri s - -- -- -: Türkçe sözlü E 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

Bayan Magda 
MODA SALONU 

ANKARA BAYANLAR 
TERZİ EVİ 

Son moda tuvalet, kostüm ve her 
nevi elbise, zarif, ,ık ve ıüratle diki-
lir. Yeni,ehir 

YENi ECZANE 
KİMYAGER ESAT KORYAK 

Anaf artalar caddesi belediye karşısı 
Kınacı Han altı Tel. 1725 

Reçeteler büyük bir dikkat ve ihtimamla hazırlanır. Her iliç, Ron 
filiınleri, mutena tuvalet ve sağlık eıyaıı bulunur. Gözlük reçeteleri f 
tekilde ancak YENi ECZANEDE yaptırılabilir. Zei11 cam ve çerçevel 
ıüneı, kar, ıpor, pilot ve ıoför gözlükleri ile her nevi renkli camlar .. 

.Mütehassıs bir bayanın idaresinde bulunan hususi korsa servisimizde 

EN GÜZEL 
Atatürk Bulvarı No. 57 

Ali Nazmi Apartnnan daire 11. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
çü üzerine mide, bal'ıak, böbrek düşüklUkleri ile fıtık, gebelik için tıbbi 
merler ve son model 11hhi tuvalet korıa ve ıutiyenleri yapılır .. 

İdrar, kan, balgam, kazurat ve sair her çeşit bakteriyolojik ve kiln 
tahliller yaptırılır. 3 - 6019 

E Doktor E -----------------------~ 
~ ~<l l>llI"<l:lf ~ ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

-
fiirkiyıl l111iııı. 

E Cebeci Haıtaneıi = = TÜRK HA v A KURUMU ~ 
E RÖNTGEN müteha11ısı ÇocukE 1 ES ~ 
: sarayı caddc.i Niyazi Kanıuk: = 
E Ap. No. 2 Telefon: (3509) E :E 
= = ~ .,11111111111111111111111111111111111111,. = 

l~I 
İmtiyaz sahibi ve BafD1Uhattiri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri MUdUrU 

Mümtaz Faik FENiK 

------------z ---------------------------

Büyük Piyangosu 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... 

1 inci ketide 11/ ikinci tetrin/ 1937dedir. 

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

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

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden 
bu piyangoya iıtirak ediniz ... 

Ulus Basımevi: Ankara 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı r 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Jean Gabin - Mirielle Balin ve 
Gabriel Gabrio tarafından 

temıil edilen 

Cezair batakhaneleri 
Aşk - güzellik - heyecan 

ve sergüzeşt 
Ayrıca - En 1eni dün,. haberim 

BU GECE 

Simdiye kadar çevrilen denizcilik 
filmlerinin en kuvvetlisi ve en 

mükemmeli 

İşte bahriyeliler 
Oymyanlar: 

Pat O' Brien - James Gagney 

Ayrıca - Dünya haberleri 


