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Atatürk Sivas'ta tetkikler yaptılar 
• • 

lstanbulun yenı 
Planını seyrederken . 

Atatürk'ün nutkundaki şehircilik 
ı,ıcrine temas eden direktifler hak· 
kında Başvekilimiz Celal Bayar h~· 
kütnet programında demişti kı : 
.. _ lstanbuldan başlanarak coğrafi 
11Jevldi ve tabii güzelliği ~yyah cel
bine müsait !Jehirlerimizin bir plin 
dahilinde ve bu maksadlarla imannıa 
devlet bütçesinden yardım edilecek
tir . ., 

Bu fıkrayı dinliyen veya okuyan· 
ların ilk hatırına gelen şehir, İstan· 
bul olmuştur: İstanbul denince, onu, 
hlarınara kıyıları, Bursa ve Yalova 
ile birlikte almak lazımdır: şimdiki 
•ürat vasıtaları devrinde turizm nok
tası olmaz: turizm bölgesi olur. Dal-

rnaçya, irili ufaklı birçok kasabalardan 
lllÜrekkeb böyle bir bölgedir. En bü
yük şehirler bile, kendilerini uzak 
Yakın civarları ile, bölgeleştirmek 
lüzumunu duymuşlardır. Atlı araba 
çağının oturan seyyah'ı kalmamıştır: 
Bunlar artık hastalar, veya arkeoloğ
lar, yahut kütübhane alimleridir. Sü
rat, birçok şeylerde olduğu gibi, se
yahat zevkinde de derin bir inkılab 
yaptı. 

• 

Falih RJkı ATAY 

tarda, ancak hükümetin kararına gö
re hareket edebilir. Prost' da öyle ya· 
pıyor. 

Proet, şehri yeni caddeler, mey
danlar ve yollarla cihazlarken, büyük 
bir akıl sağlığı ile, ve mevcud im
kanları göz önünde tutarak, hareket 
ediyor. Herhangi yeni bir yol açılır
ken, İstanbul'da üç masraf mukaye
sesi yapılabilir: istimlak ederek aç
mak mı, tünel yapmak mı, yabud as
ma yol mu daha ucuz ve faydalı olur? 
Çünkü İstanbul, birçok noktalarında, 
her üç tertibe elverişlidir. Tesbit o
lunmıyan bir plana aid ur ifşasına 
kimse izinli olmadığı için, yer tasrih 
etmemekliğimi mazur görmelisiniz. 
Fakat Prost'un sanatına emniyet edi
lecek, ve onun plim, bir kül olarak 
alınıp, fUrası burası tahrib edilmiye
cek ve ispekülasyoncularla diğer 
me~faatçilerin tesirleri önüne geçile
cek olursa, pek az zamanda ve kolay
ca, Atatürk devri İstanbulunun yeni 
çehresi ~lirebileccktir. . .. .. 

Şehircı sanatkar, şehre aıd buttın 
davaları başarmak zaruretindedir: 
plan yaptığı zaman, onun gerçeleşme 
imkanlarını da hazırhyacaktır. Onun 
için Prost bir de kanun projesi üzerin

Eski osmanlı maarif nezareti bi- de uğratıyor ve bunun için bütün dev-
nasının arka odalarından birinde, şe- letlerin kanunlarından faydalandıktan 
birci aanatldr Prost'un harta, plan, bafka, bunların en iyi hükümlerini 
kroki ve kabartmalarını seyrediyo- htanbulun hususi ,artları ile uyut· 
rum. İstanbul ve Beyoğlu taraflarının turmağa çalıfıyor. Bu kanun, şüphe· 
projeleri hemen hemen bitmişti: uç· siz, bütün Türkiye şehirleri için de 
ları iğne ile eski ıehir ı.artasına iliş- istifadeli olacaktır. Yepyeni bir cad
tirilmi' birçok §Cridler, yeni İstan· de bir fehlr parçasını ihya ettiği va
bul caddelerini gösteriyor. Çocukluk-
tan beri zihnimizi i'gal eden birçok (Sonu 8 inci sayfada) 

~ reıF.~wa.~·;dı~': ~.. ~· u 
~ehirciyi en çok endiıelendiren ~c/e:,,_ 
lneseleleiden biri, İstanbul limanıdır. ıor; 
lUrçok mütehassıslar, limanın yeri 
llzerinde tereddüd etmifler, bir ta
knntarı da acele hüküm veFişlerdir. 
Acaba limanı nereye koymalı? Bu, 
Plinın kati §ekil alması için halledi
lecek hayati bir meseledir ve onu, 
lncak, devlet helledebilir. 

Şimdiki limanın, şehrin Avrupa 
kıyısmda üç kı•nı var: Galata rrh· 
tnnr, Sirkeci rıhtımı ve Kuruçeşme 
lr.öınür depoları 1 

Galata rıhtımının garib bir vazi
)'eti vardır: bu rıhtımı demiryolları
na bağlamak imkinsızdır. Fakat Av
rupanın bazı limanlarında da, rıhtım· 
larla istasyonlar arasında, otomobil 
\re kamyonlarla nakliyat yapıldığı o
lur. Ancak bunların kolaylıkla, sürat
lc \re masrafsızca hareketlerini temin 
edecek yollar ve parklar yapılmak 
lazımdır. Galata rıhtımı, bu ,artla, 
'\'azife görmekte devam edebilir. 

Sirkeci rıhtımı demiryoluna bağlı 
iae de, vaziyet her türlü genişlemele
ri imkansız kılmaktadır. Sarayburnu 
talırib olunmaksızın, Sirkeci'den bü
Yilk mikyasta istifade edilemez. 
Fery Boot, bugünkü kargaşalığı 
8 1leak artıracaktır. Diğer taraftan, 
Jelıirci sanatkarın fikrince, Galata 
köprü.ünü Sarayburnu'na birleştire
C~k sahil yolu, cihanın en güul ge
zıntilerinden biri olacaktır ve 
timdi, cihanın en çirkin binaları ile 
kaplanmış olan rıhtım, bunu da men
etrne ktedi r. Hulasa Sirkeci rıhtımı, 
fchircilik bakımından, faydadan faz
la mahzurları olan bir parçadır. 

A!Qhim bir nokta daha var: Gala
ta Ve Sirkeci rıhtımları, lstanbul şeh
l'illin mahalli irtibatlarını temin eden 
:ıeyrüsefer kavsi kenar/arındadrr. ls
t~nbul inkişaf ettikçe, dıJ h~reketle 
bırlikte iç hareket de artacagırna gö
re, bir gün bu Jravsin içi mahşer~ 
d6nebilir. Deniz tayyarelerinin tabu 
b" 1 v günle-~r nakliye v:asrtaları o acagı 

1 rın de yalr.laştığınr unutmayınız. 
Btıgün Galata tarafı için ya~rl

lllakta olan masraf bo' değildir: çün
k? bu rıhtımlarda~ şehir, her zaman, 
nıhayet kendi mahalli irti•batları ve
ya Marmara ıeyrilaeferi için istifade 
edecektir. Karataksileri kadar çoğa· 
lacak olan, deniztakıileri de buralara 
Yilnapcaktır. 
t Hayır, gelecek zamanların limanı 
ıtanbulun Marmara tarafında, Ata· 

tUrk bulvarının nihayetinde oiınalı· 
drr. Gar ve Fery Boot, bütün rne
leleler burada halledilmelidir. 

Pakat 9ehirci aanatkAr, bu husus-

Suriye seyahati 
Dıt Bakanlığı ıiyaıi müsteıan 

Numan Menemencioilu bir iki gün. 
denberi, Beyrut'ta, Franaa'nm Suri
ye fevkalade komiseri Kont dö Mar
tel'in mi .. firi bulunmaktadır. MiJ. 
letler cemiyeti namma Hatay'a ge. 
)en aeçim kontrol delegeleri dahi 
Beyrut'tadırlar. 

Türkiye - Suriye •mırmdan Bey. 
nat'a kadar ve Beyrut'ta Dıt Bakan
lıiı ıiyaai müıteıanna bizi gerçek
den mütebaaaiı edecek tevkii ve he
yecanlı bir kabul göaterihniıtir. Bu 
hal, komıu milletler araamda müm· 
kün olduğu zannolunan kalbi uzak
laımanın, halk ve hakiki yurd • 
sever auriyeliler tarafından naad 
reddeclilınit bulunduğunu iabat eder. 

Numan Menemencioğlunun seya
hati, bir nezaket ziyaretinden ibaret 
olaa dahi, Hatay seçiminin baılamak 
üzere bulund~ğ~ bir zamanda, üç 
hükümetin aali.hıyettar mümeaıille • 
ri araaında bazı ciddi konutmalara 
fınat vennemeıine imkan yoktu. 
Çünkü, eğer Fransa ve Suriye ile 
Türkiye arasmdaki karırlıklı müna· 
sebetlerin iyi inkitafmda ve ~ç mil
let komıuluğunun bölgemiz hanımı 
müdafaa eden bir dayanıfma haline 
gelmesinde Hatay da\rasmm ehemi
yeti ne kadar büyükae, gerek Franaa 
ve serek Suriye'nin, halledilmit olan 
bu davi.nm, iyi neticelerini tamam 
vermesine yardım etmeleri de o ka • 
dar ehemiyetlidir. Her türlü tahrik
ler menedilmek, itilaf'm lafzı ve 
ruhu tatbik olunmak, türk milletinin 
Hatay türklüiü meaeleıindeki derin 
ba ... •lıiı takdir edilmek lazım ge
lir. Bizler barıtÇı ve hakçıyız. Ve ha· 
kiki bantÇılığm, teahbüdlere riayet, 
fakat tekli kurtarma gayreti değil, 
samimi riayet eaaıı üzerine kurula • 
bilecefi kanaatindeyiz. Franaa'nm 
ıimdiye kadarki hareket tarzı, Ata· 
türk'ün aizından, en iyi tarifini bul
muttur. Cihan aulbu meselelerinin 
hemen her noktaamda mutabık ol
duğumuz Fransa ile, devletlerimizi 
en yakmdan alikalandıran bölgeye 
aid itlerde uzaklaııp ayrılmak hata 
olurdu. 

Menemencioilunun seyahati, me • 
selenin ilerideki inkitafmm da ayni 
seyri takib etmesi için, veaile tefkil 
etmit olma•mı dileria. 

Büyük Şef halk tarafından coşkun ve 
heyecanh tezahürlerle karşılandılar 

Şef Sivas kongresinin 
toplandığı lise 

binasını şereflendirdiler 
Sıvas, 13 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk beraberlerinde Baş

vekil Celal Bayar, Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ve maiyetlerin - '<i ze
vat bulunduğu halde bu sabah saat 9,40 da hususi trenle .lıvas' a 
gelmitler, istasyonda vali, komutan ve daha evvel hususi trenle 
Sıvas'a gelmit olan davetli mebuslar• hükümet erkanı, bando, 
askeri kıta, mektebliler, izciler, resıni hususi teşekküller mümeı· 
silleri ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karsılanmıslardır. 
Atatürk istasyonda karşılayı

cıların ellerini sıkmışlar, kendi· 
)erini selamlıyan tazim kıtasının 
önünden yürüyerek geçmişler, 
asker ve mekteblilere ve istasyo
nu dolduran halka iltifat etmiş
lerdir. 

Buradan otomobillerle doğruca 
Halkevine gelmişler, bütün güzer
gahta yollara dökülen halkın coşkun 
tezahüratiyle karşılaşmışlardır. 

Reisicumhur Atatürk, Halkevin
den sonra Sıvas kongresinin aktedil
miş olduğu liseyi şereflendirmişler
dir. Lisede dersaneleri gezmişler, ta
lebeye bazı sualler sormuJlardır. 

Atatürk, liseyi ziyaretlerinde Sı
vas'ı ilk teşriflerinde kaldık1arr~ 

Sıvcu. Erzurum - Kalkaa hattının iltiıak noktcuı olan 
Cetinkaya iıtaıyonu 

B. Menemencioğlu 
Beyruttan geliyor 

Hariciye Siyasi Müsteşarı B. Nu
man Menemencioğlu Fransanın Suri· 
ye fevkalade komiseri Kont de Mar • 
tel'i Beyrut'ta ziyaret etmiş ve fa. 
kat bunu mUteakib hastalanması üze
rine seyahat programınm alt tarafı· 
nı tamamlıyamamııtır. Beyrut'la te· 
maı ederek aldığımız malumata göre 
sıhhi ahvalinde endifeye meydan ft• 

recek bir cihet yoktur. 
B. Menemencioğlu bu aqam refa

katinde bir doktor olduğu halde tren• 
it Aabraya .............. Trablu .. 

·-~ • ·~ .,ıvas ıcongresinin toplandığı 
salonu da gezmişlerdir. O günkü de- Sıvaı - Malatya hath iiuTinJe yapılan~ lıöprülerimlzJen biri 

pm'dan har~ket etmlftlr. Rahatau:lı· 
fmın eski ameliyat yerinde harid 
bir iltihaptan ileri geldiği zannolun· 
maktadır. Profc..ar Niuen, tedavisi· 
ne bakmak üzere İ'ltanbuldan Anka· 
raya gelecektir. (A.A.) -

koru muhafaza eden bu oda ve salon
da o güne aid hatıralarından bahis 

buyurmuşlardır. 

Müteakiben lokomotif ve vagon 
atelyeleri inşaatına gidilerek altı aya 
kadar inşaatı ikmal edilecek olan a
telyeler hakkında izahat almışlardır. 

Atatürk saat 11,10 da büyük teza
hürat arasında Çetinkaya'ya müte
veccihen Sıvaa'tan ayrılmışlar, ayrı-

hşlarmda da top atılmak suretiyle ae
lamlanmışlardır. 

Çetinkayada 
............ 

Çin'e yardım için 
uyuşuldu 

Çetinkaya, 13 (A.A.) - Atatürk 
beraberinde Başvekil, Dahiliye Veki
li, Nafıa Vekili ile refakat ve maiyet
lerindeki zevatla birlikte bugün saat 

1 
16.45 de Sıvas • Erzurum • Kafkas ç· d k' h b k k k ·çin . . ın e ı ar a artı oyma ı 
hattının iltısak noktası olan Çetınka- Brükaelde toplanan 9 devlet konfe· 

yayı teşrif etmişlerdir. ranarnda Japonyanın verdiği notalar 
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Yar1n Ulusta 

----------------------------- fiddetle reddedilmiftir. Ayrıca dele

·Atla yüksek atlama 

Subaylanmıdan ceuaJ atlıyor 

(Y aauı •ltmnci «qtatltitla) 

geler arasında Çine siliıh ve mühim
mat yardımı yapmak hususunda uyu
fUlduğu haıbcr verilmektedir. 

Ba ,..,..,aiti haberler üçüncü .ayla 
tlaJır. 

. 
• . 
• . . . . . 
• . . . . 

Müsabakamız 

15 
inci yıldönümü maJ'fı için 

ULUS 
Şairlerimizle bestekarları· 
mızı bir müaabakaya davet 

etmektedir 

Birinciliği kazanan güfte 
sahibine 

500 
Birinciliği kazanan beste 

sasibine 

1000 
lira telif hakkı .... 

verecegız 

Güfteler 30 ıubat 

Besteler 30 temmuza 
kadar gazetemize verilmit 

olacaktır. 

Fıkra 

Birlikte 
Jean Lefranc kendi ba1vekilini, .,.. 

... "d ' -tık, "reis09 yerine nlz~m ıy~. çagı~-
mak istiyorduı Coordınateur! - Bı
lirim. diyor, politika hendesi bir ilim 
değildir: fakat klibiıt bir sanat da de
ğildir I" 

.Atatürk, direktifler nutkunda, bil
hassa milli ekonomiyi uzaktan y;ılun-

• dan ilgilendiren bütün faaliyetler ıanı
srnda Coordination istemiştir ve Celil 
Bayar, kendi programrnda bu noktaya 
bilhassa işaret etmiştir. Kendini mad
di manevi baıtan başa inşa eden bir 
memlekette bütün israflardan ala· 
nıf11Jak lizım selir. imdi en bDyllk 
ı"sraf, kuvvet, dikkat veya para iara• 
fı, aynr çeşit faaliyetler arasındaki an
laşmazlrklard.an, yahud birlikte ve bir 
tarla hareket esaslarını bıazurhım· 

maktan ileri gelir. 

• Tafsilib 6. ıncı sayfamızda: Şu veya bu İ§i yapmak salihiyet ve 
• kudretinde olanın, eğer o iş i~ia bu-

~ okuyu01ız. : susl bir politikası, bir iddiası da o-• . • : /ursa, yahud, mncud prtlar bana el-

~~~~~~~~~~~~~~= veriıli in, İIJfB dur ve cehdler tam 
:: • r•DdlllMIUaı rermes. • Jrataır 
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Ekonomik buhran endişeleri 
Son zaman]arda karb matbuatında sık sık yeni bir endişenin ifade 

edildiiine şahid oluvoruzı Acaba veni bir ekonomik buhran karşısın
da mıyız) 

Ham madelerden bir kısmının fiyatlannda ve Nevyorkta esham 
kıymetlerinde kısa zamanda vukua sıelen dü,üeler, bazı tel8$Iı zihin
ler tarafından veni bir buhranın ilk alametleri diye ileri sürüldü. Eko
nomi ilminin eyde kanununa göre ekonomik buhranın her sekiz yılda 
bir tekerrür etmesi l8znndır. Geçen buhran 1929 da baılamııtır, timdi 

19 3 7 deyiz. Şu halde yukarıdaki müşahedelerle bu hesabı yan yana ko

yunca yeni bir felakete timdiden kendilerini hazırlıyanlar bulunma· 

11 tabii sıörülmelidir. Hatta, sıeçen s;{tin, Andre Maurois bile, buhranın 
Amerikada filen haşlamış olduğunu ilan etmekten çekinmedi. 

Fakat acaba, 1929 danberi dünyada ve ekonomi kanunlarında hiç 
bir değişiklik olmamıt mıdır) Hakikat ıudur ki, son buhran, evelkilerin 

hic birivle kıyaslanamıvacak kadar uzun sürmüştür. Gerçi ln2ilterede 
kalkınma devresi daha 1932 de baslamıs bulunuyordu. Ancak bir çok 
memleketler, buhranın bittiği haberini gazetelerde tekrar tekrar oku

mak]a beraber bu müjdenin kendi hayatlanndaki tezahürünü hiaaetme

ye baılıyah çok olmamııtır. Şimdi yeniden buhrandan bahsedilmesi, ha

la buhran ananesi içinde yaııyanlara biraz garib gelse yeridir. Bu tart

lar içinde, cycle'ler kanununun hala meri olması, dünyanın daimi bir 

buhran içinde yaıamasından başka ne mana ifade eder. 

Son ekonomik tezahürlerin dünyadaki telakki ve tefsir eekillerini 
bir yana bırakarak, meseleyi kendi bakımımızdan mütalea edince, 
Türkiye için korkulacak hic bir taraf olmadı~mı güvenle aöyliyebiliriz. 

Yeni bir buhran, hatta mümkün olsa bile - ki dünyanın ekonomi 
eartlanndaki büyük deiieiklikler dolavısiyle eski kanunların aynen te· 
sirlerini icra edemiyeceR-inde bir çok ekonomistler müttefiktirler - Tür
kiyeyi, 1929 da olduRU wbi hazırlıksız ve teekilatsız bulacak deiildir. 
Milli ekonomi bünyemiz, ilk buhrandan alman tecrübelerle öylesine 
kuvvetlendirilmiştir ki, her türlü dış tehlikelerin tesirlerine salabetle 
mukavemet etmesini bilecektir. 

Milli menfaatler Üzerinde uyanık ve işinin ehli bir hükümet, memle

ket ~emisini, en korkunç fırtınalar arasından tehlikesizce selamete çı-
karacak mevkidedir. Güvenebiliriz. Yapr NABi 

Nikel on ve yirmi be§ kunıtluklar bu ayın 30 uncu günü akıamm
dan itibaren tedavülden kaldmlacaktır. Ellerinde eski on ve yirmi beş 
kuru§luklar bulunanlar ayın otuzuna kadar, mal sandıklarına, Ziraat 
ve Merkez bankası ıubelerine müracaat ederek bu paralan değiştire
ceklerdir. 

Yahh okullara 

ahnacak talebe 

Bu sene 55 
çocukahndı 

Emniyette tayin 
İatanbul emniyet direktörlü&ü beıin· 

c1 ıube mildilr muavini B. Yunuı Veh

bi U~lincU ımıf polia müfettiıligine 

tayin edilmiıtir. 

-
Kamutay çağrıları 

Dahiliye Encümeni 15-XI-1937 pa
zarteai i:'ilnÜ aaat 10 da toplanacaktır. 

ULUS 

Hipodromda 

Bu günkü 
at koşuları 

Altı haftadanberi devam eden son
bahar at yarıtlarınm yedinci hafta 
ko,uları bugün tehir hipodromunda 
yapılacaktır. BugiinkU yarıflar çok 
heyecanlı olacaktır. Birinci koşuda 
Andranbudin ile Ceylan'ın çarpışma
sı ve dördUncU yarışa ittirak eden 
atların bu sene içerisinde iyi netice
ler alması ve bilhassa bu dördüncü 
ko§uda bahsi müfterekin de bulun
ması bugünkü yarııtara ayrıca bir 
hususiyet vermektedir. 

Türkiyenin dört bucağından fut
bol birincilikleri için Ankaraya gel
miş bulunan muhtelif mıntakaları 
mensub sporcular da hem Ankarada
ki yarıtları görmek hem de Avrupadı 
bile eşi az bulunan hipodromumuzu 
gezmek için geleceklerinden bugün
kü kalabalığın geçen haftalara nia
betle çok fazla olacağı tabii görül· 
mektedir. Yarışlara tam saat 14,30 da 
başlanacaktır. 

Birinci koşu satış ko§USU : 
Bu kotu dört ve daha yukarı yaş

taki yerli yarım kan ingiliz at ve kıı
raklara mahsustur. İkramiyesi 225 li· 
radır. Mesafesi 2000 metredir. Bu ko
ıuya yedi at giriyor: 

1 - B. Fahri Atlının Andran
budin'i (siklet 62,5 kilo) ıatr• fiatr 
4000 lira, 2 - B. Fahri Ataçerinin 
Ceylanı (siklet 61,5 kilo) aatıt fiatı 
799 lira. 3 - B. Salih Temel'in Mah· 
muresi (siklet 58,S kilo) aatı' fiatı 
699 lira. 4 - B. Mehmed Çelebinin 
Olga11 (ıtiklet 56 kilo) satış fiatı 400 
lira. 6 - B. Ahmed Atlınıncınföy 
lira. 5 - B. Şabanın Bozkurtu (siklet 
54 kilo) aatıf fiatı 350 lira. 6 - B. 
Ahmed Atlının Semlramiıi (ıiklet 
52.5 kilo) aatıt fiatı 350 lira. 7 - B. 
Salih Temelin GUlizarı (siklet 50,5 
kilo) aatıı fiatı 399 lira. 

l kinci koıu handikap 
koıuıudur: 

Bu kofu, Uç yatındaki yerli halis 
kan ingiliz erkek ve difi taylara mah· 
sustur. İkramiyeıi 300 liradır. Me
safeıi 1800 metre olan bu koıuya dört 
at girmektedir: 

1 - B. Salih Temelin Tatpınarı 
(ıiklet 59 kilo). 2 - B. Ahmed At
manın Dafyası (siklet 56 kilo). 3 -
B. Akif Akıunun Baylanı (siklet 55 
kilo). 4 - B. Osmanoğlunun Sehra
zat'ı (ıiklet 53 kilo). 

flçiincü koıu : 
İki yaşında hiç kotu kazanmamış 

halis kan ingilb erkek ve difi tayla· 
ra mahsustur. İkramiyeıl 325 liradır. 
Mesafesi 1200 metre olan bu koıuya 
altı at girmektedir. 

1 - B. Akif Aksunun Moroz'u 
(ıiklet 58 kilo). 2 - YUrhatı B. Bur
hanın Komisarjı (ıiklet 58 kilo). 3 -
Dr. Seferof'un Paristası (siklet 56,5 
kilo). 4- B. Osman oğlunun Şipkaıı 
(siklet 52 kilo). 5 - B. Oamanoğlu
nun Floryası (ıiklet 50,5 kilo). 6 -
B. A. Atmanın Esin'i (siklet 50,5 ki· 
lo). 

Dördüncü koıu handikap 
koıusudıır : 

Uç Y•fındaki yerli yarım kan in-

Ankara köylerinden birinde köylülerin yaptıkları mekteb 

Eğitmenlerin çalıştıkları 
köylerde mekteb binası 

Kağnı ilk dela bir kültür vcmtcm olarak vazile alıyor, köylü 
kainıyı köy mektebi yapmak için malzeme tcqunalıta kullanıyor 

Kültür Bakanlığı, köy eiitmenlerinin çalıttıklan köylerde birer mekteb 
binaıı yaptınlmaıına karar vermiftİr. Bakanlık, köylerimizin nüfuı, inıaat 
malzemesi durumu gibi hususiyetlerin İ söz önüne alarak üç tip köy mektebi 
planı hazırlabnıttır. Birinci tip, köy mektebleri kereıte durmnu müıaid ve 
nüfustan nisbtten çok olan köyler içindir. ikinci tip bina plinlan keres
te durumu müsaid olnuyan köyler içindir. çüncü tip düzgün kereate tedari
ki çok güç veya imkinsız olan köyler içindir. Bakanlık geçen yd köy efİt· 
meni yetittinne kurıuna iştirak etmiı olan eiitmenlerin çalııtıklan Anka· 
ra vilayeti köylerinde bu tiplerde mele teb binalan yapbrtmıtbr. 

Bu yıl vilayetlerden köy eğibneni y etitlinne kursuna ittirak etmit " 
kursu bitirmit olan eğitmenlerin çahıtıklan köylerde de selecek yıl ba· 
ıından itibaren mekteb binalan yapıl maaına baılanacaktır. 

Bakanlık, bu huıuıtaki hazırlıklara ba§lımmaımı villyetlere daha ıimdi
den bildirmiıtir. ~yıerde aıma ıımoı oen m.:111.teo ~apılmaya uıu ... a , ... ~.-& 
ıeçilecek, İDfaat için lüıumlu tq ve k ereate gibi malzeme hrsat bulundukça 
tdarik edilecek ve inıaat mevıirninde çalıpnaya hazır bir vuiyette bulunu· 
lacakbr. 

Mekteb yerlerinin aeçibneıinde, malzemenin hazırlatbnlmasında, infaat 
itlrinin pl&nlara uygun bir tekilde yap ıbnasına eğitmen teıkilitı.. memur 
gezici bat muallimler ve ilk tedrisat müfettiıleri nezaret edeceklerdir. 
Yaptınlacak mekteb binalan maıraflanna bakanlıktan, huıusi idare ve köy 

büdcelerinden de yardım edilecektir. 

giliz erkek ve diti taylara mahıuıtur. 
İkramiyesi 225 liradır. 1600 metre me
safeli bu koşuya altı at girmektedir. 

1 - B. Rifat Kfilıyaoğlunun Uı
keri (ıiklet 63 kilo). 2 - B. A. At
manın Malkapı (ıiklet 60 kilo). 3 -
B. Kahramanın Sadası (siklet 58 ki
lo). 4 - B. Yakub Abmanın GUlcanı 
(siklet 57 kilo). 5 - B. Mehmedin 
Bozkurt'u (•iklet 56 kilo). 6 - B. A
li Oktarın Karacası (ıiklet 51 kilo). 

Beıinci koıu : 
Uç ve daha yukarı yatta ve ıene 

zarfındaki kazançları 800 lirayı dol
durmayan hali• kan ingiliz at ve kıl
raklara mahsustur. İkramiyesi 255 li
radır. 2200 metrelik bu koşuya 3 at 
girmektedir: 

1 - B. Said Halimin Copain'i 
(siklet 61 kilo). 2 - B. İsmail Tek
çenin Çelenk'i (siklet 52,S kilo). 3 -
B. A. Esenbelin Spring Board'ı (sik
let 49,5 kilo). Ankara valiliği, bu yıl yatılı okul

lara alınacak çocukların isimlerini 
tesblt etmiştir. MUracaat eden binden 
fazla çocuktan mekteblerde çok az 
mikdarda yer bulunmasından dolayı 
ancak 55 çocuk alınmaktadır. Bunlar
dan 9 tanesi orman çiftliği onuncu 
yıl yatı okuluna, 30 tanesi Etimesud 
yatı okuluna, 16 tanesi de Kızılca 

hamam yatı okuluna verilmişlerdir. 
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Onuncu yıl yatı okuluna alınan

lar tunlardır: 

Cemal Mustafa, Vecdet Şükrü, la
met Mehmed, Yunus İsmail, Me11hat 
Aşir, Nazan Kipman, Melahat Ersan, 
Necati Hüseyin, İsmail Ali. 

Etimesud yatı okuluna alınan~ 
fUnlardır: 

Mehmedmustafa, Hadiyeali, M. 
Necati, Osman Nuri, MUessir Ta
hir, Hayati Yatar Abdullah, Necati 
Bayram, Huriye Mustafa, Adil Rifat, 
Yakub Ziya, Hatice Saib, Zeliha Ah
med, Vahid Mustafa, Hilsameddin 
İbrahim, AH.ettin Halid, Celll Kad
ri, Mahir Mehmed Çavuı. Oatnan A
li, Nuran Ali, Mustafa Kemalettin, 
Salih Hasan, Hatice Ahmed, İsmail 
Ali, Necati Cevdet, Turhan İsmail, 
Oıman Ali Osman, ZUbeyde Rasim, 
Cevad ·Tahsin, Günay Abdullah, Ah
med Muıtafa, Pakize Seyid Mehmed, 
Kızılcahamam yatı okuluna alınan

lar tunlardır: 

Kemal Muharrem, Necati Süley
man, Hakkı İsmail, Nuri Ali Sabri, 
Ahmed 'Hüseyin, İhsan Nuri, Meh
med Hu?fid, İhsan Mehmed, İbrahim 
Mehmed, Hasan Mehmed, Kemal 
Mehmed, Faik Hasan, Mustafa Ali, 
Osman Mustafa, Ahmed Ali, Yaıar 
Sadık. 

Evler ve kiralar 
Falih Rıfkı Atay'ın eve/ki gün 

çıkan başyazısından sonra Ulus 
sayfalarında Ankaranın büyük bir 
derdi yeniden ele alınmaktadır: Ev, 
ve kira derdi/ 

Türkçede izdivaç kelimesinin 
karıılığı "evlenmek" olduğuna gö
re biz, bir karı kooa için bir eve sı
hib olmayı ne kadar lüzumlu ve ta
bii saymışızdır, görürsünilz. 

Halbuki dünkü Ankara ilavemiz. 
de bu mevzua dair yazılan bir not 
ıöyle diyordu: 

"Ankara'da 36,447 evli erekek
ten ancak 19,916 srnrn ailesi yanm
dadır. Ankarada bekit yaşayan evli 
erkekler yüzde 45 dit.,, 

Ata sözlerimize de göz gezdire
cek olursamz, onların arasında "yu
vayı yapan di1i ku§tur' gibileriM 
rastgelirsiniz. O halde e§ini bir ba§
ka şehirde bmıkmağa mecbur kala
rak burada yuva lcuramıyan, olsa 
olsa kafese giren bu erkek kuşlara 
yazık değil midir? 

Gene aynı not ıu neticeye varı
yordu: 

"Bu hal sosyal hayatırruza ve 
nü! us artııına da tesir etmelcte
dir.,, Kiracının yuva kurmasına im
kin bırakmıyan ağır ve -pehalı kira, 
böylece bir bakımdan, onun ''yu
vasını yapıyor" gibi geliyor bi
ze - T. 1. 

Y t•ni bir yarı~ : 

Milletler, eskiden ıpor '" tİc&• 
ret aahaımda birbirlerile yarlfa ai· 

rerlerdi. Gittikçe bu yanı, daha 11• 
mumi bir tekil almaktadır. Son ... 
nelerin en büyijk yarıfı, ail&hlan
ma :rantı oldutunu bilirıini11. Bu 
yanı da klfi gelmiyor galiba ki 
milletlerin türlü enclüıtrileri, a,.. 
zan, ayni noktada birbirini ıeç· 
mele uiraııyor. 

Meaeli., bilmem duymUf muydu· 
nu11p İtalyanlar kaymalı almmıt 
aiitten kumaı yapmıılardı. Hatta 
dünyanm aayıh tık adamlarmdan 
biriai olan ainyor Grandi, bu ku
mqtan yapılmıt bir elbi1e ile 
Londra sokaklarında rörülmüıtür. 

Buna Almanya ki.iıttan elbiae 
yapmakla cevab verdi. Şimdi de 
amerikalılarm alüminyomdan el
biM yapbklanıu öfreniyoru11. 

Yeni bir yanı, fakat inlanlan 
giydirmek makaadmı a\ittütü için 
hayırlı bir 7anf. Çünkü inaanları 
soymak için giriıilen yanılarm ne 
neticeler verdiiini ıörmüt'111dür. 

Kıştan önce : 

Buı vili.yetlerimizde 11mm 11-
f ırm altma düıtüğüne bakarak 
geçenlerde bu ıütunda "kıt reli
yor !., diye bir tahmin savurmuı-

tuk. Alet.iz, raaadıı11 yapılan bu 
tahmini, ekıik olmaaın, giinef bir
kaç gündür yalana çıkarıyor. Kı
ta ve toiuia dair yazılan bu fıkra, 
bu haberin bazılan için bir müjde 
olacafmdan da dem 'V'UJ'Uyordu. 

Yeni hüküm.etin himmeti o yer
aiz müjdenin yerine bir gerçeiini 
getirdi: Daha a\ineı aırtrmızı bir 
bahar ılıklıiı ile mtmaia devam 
ederken kömür ucuzlamııtır. An
karaya kııtan önce ucuz kömür 
seldi. 

Ucuz kömür... Yeni kabinenin 
hayatı ucuzlatmak davasına "ate· 
fin,, bir baılanııç aayılabilir. 

Bevaz dişler : 

Methur tablodaki çizmeleri 
tenkideden çizmeci sibi, amerika
lı diıçilerden biriıi de ırkları dit· 
terine göre taanif etmeie yelten
mif. Bu adam, japonlarda diılerin 
gayet beyaz oldufunu görerek 
buna aebeb olmak üzere, bu mille
tin çok balık yemeleıjni göıteri
yor. 

Amerikalı bir mizah muharriri 
İM buna bir baıka aebeb de bul
muıtur 1 

- Yıllardan beri Çin'i kemir
dikleri için ..... 

Geri kalmıı Amerika ! 

Avrupa'nın büyük bir ordq&h 
halini almaımı, küçük mekteb ço
cuklannm bile Hkerlik öğrenip 
ailahı tanımaamı kendince, kına· 
mak ve yadırgamak iatiyen bir 
amerikalı Buf allo Newı gazete
sinde ıöyle bir nükte aavuruyor ı 

-Biz amerikalılar, çok geri 
kalmıı bir milletiz 1 Düıünün ki on 
yaıma baamıt mekteb çocuklan· 
mız, hal&, süngü nasıl aaplanır, 
bilmez. 

ıllarkoni'ye dun : 

Evinde oturup batını dinliyece
ii bir ID'ada hane halkmm, durup 
dinlenmeksizin radyoyu cazırda· 
ta cazırdata çaldıklarını gören bir 
adamı 

- Allah razı olıun ıu 
den ,dedi, beıeriyete 

hizmet etti. 

Markoni
büyÜk bir 

Radyonun patırdıımdan canı 11• 

kıldığı pek belli oldufu halde, 
timdi onun mucidine böyle dua et
mesi evdekilerin tuhafına gibniı

ti. Fakat adam devam etti : 
- Hem bu radyoyu, hem de o

nu ıuaturacak düfmeyi icad etti. 
Ya icadında bir dilime ekıik ol
saydı, halimiz niceolurdu 7 
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Sıhhiyede yeni 
tayinler 

ve nakiller 
Ordu eski belediye tabibi :sS. 

Hamdi Tokat frengi mUcadclesi ti' 
bibliğ:ine, 'Heybcliada verem sanator 
yomu aaiıtanı Fehmi Haydarpat' 

· nümune dahiliye aaiıtanlığına, Anka• 
ra nümune hastahanesi eski asistan' 
Mazhar Antalya memleket hastahl
nesi nisaiye miltehassıshğına, bırıif 
eski seyyar tabibi Hayri ManiH ııt• 
ma milcadeleıi tabibliğine, KonY• 
sıtma mücadele eıki tabibi İrfan, or· 
hangazi hükümet tabibliğine, Ladik 
eaki hükümet tabibi Cavid Eakltehir 
sıtma mücadelesi tabibliğine, bıııif 
belediye tabibi Süreyya Dikili hfikil• 
met tabibliğine, Çarşamba hükürnet 
tabibi Abidin Reşadiye hükümet ta· 
bibliğine, Gureba hastahanesi ront
ken asistanı Celil Muğla memleket 
hastahanesi rontken mütehaasıılıl•• 
na, Beyoğlu hastahaneıi hariciye •• 
sistanı Cel8.l Gureba h11tahanesi ı• 
sistanlığına, Siverek trahom hasta• 
hanesi tabibi Nurettin Diyarbekit 
trahom hastahanesi tabibliğine, Me• 
nemen eski belediye tabibi Tahir Ma• 
nisa sıtma mücadelesi tabibliğine, a• 
c;ıktan rontken mUtehauıaı Saadet 
KB.mil İstanbul emrazı uriye hasta• 
hanesi rontken mUtehaasıılığına, Atı• 
kara nUmune hastahanesi dahiliyt 
muavini İhsan Maraş dahiliye müt~ 
hassıslığına, Ankara nümune hasta• 
haneıi dahiliye muavini Necati Sinob 
dahiliye mütehas1111hğma, Ankara 
verem mücadele dispanseri tabibi su• 
ad Trabzon verem mücadele dispan• 
seri tabibliğine, İstanbul Çocuk ha•• 
tahanesi asistanı Klzım Ankara nU• 
mune hastahanesi dahiliye muavintl• 
ğine, açıktan Nuri Klmit Çanakkale 
haatahaneıi nlaaiye miltehaaa111ığın .. 
açıktan Muhiddin, Saim, Ahmed LU~ 
fi Trb Talebe Yurdu idare tabiblik• 
terine, Pınarbaşı hükümet tabibi Kl• 
zım Çarşamba hükümet tabibliğine, 

Ezine hükümet tabibi Salih Münir· 
Devrek hlikümct tabibliğine, açıktaıı 
Fahri Ezine hUkümet tabibliğine, a• 
çıktan mUtehaıaıı Mete Ayancık fred 
ıi milcadeleıi tabibliğine, Tokad ha .. 
tahaneai operatörü Mehmed Rıza Ma• 
latya haıtahaneıi operatörlüğüne. 
Marat h11tahaneai operatörU Sedad 
Tokad hastahaneıi operatörlüğüne, 
Anteb haatahaneai operatörü Nuri 
M•r••, .haıtahaneaj o~ı:at;\rln.~ı .... 
HHekı h&ıtananeaı hirıcıye aııstanJ 
Medeni Aydın hastahanesi operatör• 
lUğUne, Ankara nUmune hastahanesi 
operatör muavini Hilmi Erzincad 
memleket llastahaneai operatörlUğU· 
ne, Afyon bUkUmet tabibi Latif v• 
Siverek hilkUmet tabibi Ahmed HarD" 
di Bakanı~ negriyat 9ubeıi mUteha .. 
aNlıklarına, Konya aıtma mücadeleıl 
laboratuvar fefi Muhit bakanlık içti• 
mai muavenet daireıi mUteha11ıs1rğr• 
na. Haydarpa,a haatahaneıi dahiliye 
asistanı Ekrem Bordur memleket 
hastahanesi dahiliye mUtehuııstığı• 
na, KUtahya hüküınet tabibi Baki b• 
mir sıhat direktör muavinliğine, İne• 
göl eski hUkümet tabibi Ahmed Cev
det Trabzon belediye tabibliğine, a• 
çıktan dit tabibi İsmail Diyarbekit 
hastahanesi dit tabibliğine tayin edil• 
mitlerdir. 

Koca kapıyı QJınyormUf 
Cebecide oturan Kimil oğlu Bed• 

ri'ye ald infaat melzameeinden bit 
kapıyı aııran SUleyman ıuç Ust\l ya• 
kalanmıftır. SUleyman milddeluııuı• 
miliğe verilmiıtir. 

Kadın ~·ü:ıiinden kavğa 
Tahir oğlu Bekir, Celll oğlu ı .. 

mail ve arkadaşları Mehmed bir k•• 
dın yUzUnden kavga etıniılerdit· 
Mehmed kavga esnasında yerden bit 
taı alarak Bekire atmış, Bekiri alnın• 
dan yaralamı,tır. Mehmed ve İımıail 
yakalanarak mUddeiumumiliğe veril• 
mi~lerdir. 

Hava yağıılı 
• geçti 

DUn şehrimizde hava, öğleye ıca• 
dar bulutlu geçmiş, öğleden sonra 
tedricen kapanarak saat 15 den iti• 
haren yağıı başlamııtır. hı gece 9, 
giindilz 16 derece olarak kaydedil• 
mittir. DUn yurdun fBrkt Anadold 
mıntakaamda hava kapalı diğer ınıo• 
takalarında yağıglı geçmittir. ounıctl 
yağıtların karemetreye bıraktıkları 
su mikdarları Bodrumda 35, İzmir ~ 
Muğlada 18, Akhisar ve Kırklareli"" 
de 13, Bahkesirde 8, İstanbul ve ?tfa• 
nisada 7, diğer yerlerde 1-5 kilogradl 
arasındadır. Diln en dUtilk ısı sıfırı!\ 
altında olmak Uzere Karata 7, en yUk• 
•ek ısı da sıfırın üstünde olmak usr 
re Sinob'ta 22 derecedir. 
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DÜNYA HABERLERİ 
Bit .. k h it YU arbdan evel Avrupayı bir 

aç defa Lrb .. ""ki" k d led d , ili\ a suru ıyece ere. 
Pa • F erın ihtilaflara sebeb olan 
•11.ti dranaa'yı tekrar metgul etmeie 
il . a 1

• Malumdur ki Fas 1904 " -

Brüksel konferansında 
eauıde t ·1 • da]d .• n_.gı tere ıle Fransa aPa'lm• 

..... ıtdaf imzalanmcaya keıdar 
-uata.k ·ı b. idi F 1 ır aultanm idaresi altında 
19!tiw~kat 1~~0 SfDesinden beri yer
:hıil gı Cezaır e olan yakınlığı dola • 

11~ Fransanın Faı üzerin~e uzun 
F ndanberi ali.kası vardı. 

_, ~tıaa. 1900 senesinde ltalyaya, 
l,ir '9il~rı 0.smanh imparatorluğunun 
de k ayetı olan Trabluagarbı vade
-...:• Faa'daki İtalya menfaatlerini 
lrıg~ aldı: Sonra da 1904 senesinde 
1 . tere ıle Mısır v~ Faa'm mübade-

Japon notaları şiddetle 
reddedildi, Çin'e yardım 

etmek hususunda uyuşuldu 
eaıne day . ·ı~ f • 1 d B -l . anan ıh a ı ımza a ı. u Londra ve Roma 

arasında yakınhk 
başhyor 

• 

B. Tataresko 

le .•tına de lngiltere, Akdeniz sahil
~~de terid gibi uzun aahil kısmı· 
F ~' spuıyaya terkedilmesi ıartile, 
ter 1 Fra'Dıaya terkediyordu. lngil
ti e, Cehelitank'a kartı olan sahille
ll~t:aı:ıf bir ispanya elinde kalması· 
h tnın etmedikçe Fas'ı Fransaya 
İs~•knıak istememitti. Fakat Fransa 

1_1~ Fas'taki alman menfaa•lerini 
tn ~ alınak kolay olmadı. Ve bu 
le ~n llatleri tanımazlık yüzünden az 

ı:o~' biri 1905 aenesinde, ikincisi 
ı911 senesinde ve aonuncusu da 
Çık &eııesinde Avrupada bir harb 
ta.d~ordu. Kasablanka hadisesi, A-
11 ~r buhranı, Alcesiraı konferan• 
t, unlar kırk yaıma baamıt olan 
._~zete karilerinin hafızalarında he
h Uzb canlı hadiselerdir. Avrupayı 

Roma, 13 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: alakadar mahfil
ler Çemberlaynın beyanatı ile İnfor· 
mazione Diploınatika'nm notları neti
cesinde İtalya ile İngiltere arasında 
bir yakınlık başlangıcı belirmeğe baş-

. ladığını teyid etmektedirler. 

B. T ata resko 
istifa etti 

Bükreş, 13 (A.A.) - Gazetelerin çı
kardıkları fevkalade nUshalarda bildi
rildiğine göre Tataresko kabinesi is
tifa etmiş ve Mihalaşe yeni hükümeti 
teşkil etmeğe memur edilmiştir. ~a
zeteciler tarafından sorguya çektlen 
nasyonal • köylülerin şefi konuşmala
rın devam ettiğini söylemekle iktifa 
etmittir. 

llt ın . ~ . k . b 
taııt eııgıne adar getıren bu uh- Brüksel konferansrna iştirak eden delegeler 
d ~r~aıı ve kahramanlan araaın • 
h' ıkınd Vilhelm, Delcosae gibi Brüksel, 13 (A.A.) - Pasifik kon· r--------------
1>:;:1>.darı evelki devrin en gürültücü feransının toplantısında, amerikan de
l •tıkacılan bulunan politika oyun· }egesi Narman Davis demiştir ki: 
"tnı.d 

AA an sonra nihayet 1 9 1 2 "-Eğer bir takım prenaibler muha· 
"""be· d t aın e Fransa Almanya'yı da sa· faza olunmazsa beynelmilel istikrar ve 
dıtı aldı. Bu devlete Kongo'yu terke- emniyet baltalanmış olur. Şunu bil-

erek F .. · d • · •1A k' b 1 ·ı l ti t'!tf as uzerın e himayesını ı an mek icab eder ı, eyne mı e m nase-
ı. betler cebir ve ~iddetle mi tanzim olu-

d f •kat bundan sonra Fransa bir nacak yoksa hak ve muahedelere ria· 
it~l~·~endi Faa'ını, bir defa da 1904 yetle mi? 

lord Ha lif aks1n seyahati 

Berlin temasları 
resmi mahiyette 

olmıyacak 
>'t f 1 e İspanyaya ayrılan mıntaka• Konferans Japonyanın izzeti neft1i· 
Faııe~he!ınek mecburiyetinde kaldL ni korumak için büy~~ bir iti~a gös- Londra, 13 (A.A.) - Lord Halifak· 
tı' acıaıınm bu sonuncu perdesi· tenniştir. Eğer kendısıne yapı an da- sm Berlinden sonra Romaya gideceği
r::' ~ahramanları arasında da Ma· veti kabul etmiş olsaydı, yalnız ken- ne dair. çrkan haberlerin esassız oldud.'iu Lyauty, Abdülkerim ve Primo disi için değil, Çin için de faydalı ğu saUhiyettar mahfillerde beyan e-

B vera gibi isimler vardır. olurdu. Maat~ssüf diğer ?evletlerin dilmektedir. Lorq Halifaks yalnız 
-... u kadar emekten ıonra bugün de menfaatlerıni bozan bır •vaziyet Berline gidecek ve orada ingiliz • al
ia ha,ıanu;t;r- B":;- ~~-~•pul n.1--; --.a..d...nk.cz.P••1

-•_..•• ~lf-ğ' h_..:._ ..... .u u ....... ..,.,.ı,,.,.uı;1l tld.KKIUUCl rtıtıer Ue 
di w · uyük harbdan ben yorum ı, J aponyanın 1t r 1 1 em gayri resmi konugmalarda bulunacak
d ger. a~ab memleketleri gibi Faa'ta bizzat kendi menfaatleri hem de dün· t r 
e~ ~lhyetperverlik bialeri inkitaf ya aulhunun menfaati icabıdır. Bina-

1 
n' · w r ta ftan t 'It .1 ttal 

""llege b 1 h J b" 1 b' • b' ıge ra ngı ere ı e ya 
l•l'da at .arnııtır. Bu ,ıon zaman· e~~ale~ aponyan~ oy oe v•ır. 1~ ı;- arasında yapdmaaı dü~tintilen görtiş· 

d .... organıze bir hareket teklini al· lıgıne mhayet riza gosterecegını limıd elerde h' b' dı w. ı'kl'k kt E-
t. oır t f d . m ıç ır ıegı' ı yo ur. 

r•ftaıı d:ra tan Fransa'ya, diğer ta- e erıın.,, denin Romaya gideceği hakkındaki 
ede Fransa namına hareket Japon notaları reddedildi haberler de esassızdır. 
h1tft: •~itanın idaresine kartı geçen 
llına bı.r kıyam çıkmıt ve bu kıyam 
'bil il tıddetli tedbirler neticesinde 
te:~~lnuı~ır. Bir kaç yüz kitinin 
de 1 edıldiği ve bazı liderlerinin 
bı~~leketten ıürüldüğü bildiri! • 
C1tk edır. Bunlar arasında kurula· 
le olan ınüstakil devletin batına 
l.l:t ç~eğe namzed olan Alal el F asi 
ft • "e iklimi çok sıcak olan bir 
arısız .. .. • l dil • ' F soınurgesıne nak e mııtır. 

t'il'le ra~aız gazeteleri, siyasi rel\kle • 
l'rı· w ltore bu harekette ecnebi par· 
~ıı .. 

le( ıorınektedirler. Sai cenah gaze-
ee:\hunu komünist tahriki.tına, sol 
t-.l'l~ fazeteler de ltalyanm propa
"' . asma atfediyorlar. Fas'm dahili 

3!:ıycı;t• h 1" '•h'b• 1 akkında yakın ma umat 
de" 

1 1 olınadığımız için bunların ne 
t./ceye kadar müessir oldufunu 
~ ltl ~denıeyiz. Her halde Italyanm 
l>u "lııyetten iıtifad etmeğe teıeb
ı .... • kdeceği i.tikardır. Fakat franıız
ı.~ endi tarihlerini okuyacak olur
d.. .~ asıl nıüessir olan sebebleri ora-

.. Ro .. 
dal'lb ~ler. Bu da fransız inkılabın-
h erı gittikçe daha büyÜk hızla 

l"ılaıı l'k h' 'd' lıir nıilliyetperver ı ıssı ır. 
~ 1:tarııaıılar Fransa bunun alemda-

o tııu t h h" ltiiın t u. Franııadaki aol cena u-
~ d elini tetkil eden devlet adamla· 
lllt a iktidara geçmezden evel faslı· 
Cel\' hayli ilınid verdiler. fakat MJl 
fetth. devlet adamlarının muhal~· 
ha e dceıı söylediği aözler batka, ıı 
it lıraa. reçtikleri zaman yaptıkları 
llcı ~~k~ İtniı. F astaki ayaklanma bu 
fıı.rı h kıkatin anlaıılmaııından d~ 
l'ıe • llYal sukutunun hareket ıeklı· 

lllkıl&hıdır. 
-............._ A. Ş. Esıner 
-----~--

Almanya iki 
tarafın arasını 
hulabilecek mi? 

l'azlondra, 13 (A.A.) - Star gazeteıi 
lcu l}'or: Çin generali Şang ile japon 
'l',.~Y•nuı politika müteha11ı11 albay 
~aha11" · 1 anı ,,ı nın Berlinde bulunma ~rı: 

l)ı İl§ına&lık halinde bulunan bu ıkı 
Ctnlek 
~ . tte tavassut teklifinde bulun -
Şan , llnka.nını verecektir. General 
kaygın liitler'e hitaben mareşal Şan
•oyrk.ten bir mektub getirmiş olduğu 
b enı}'or. Albay Takahaşi ise al~an 

Fransa hariciye nazın Delboı, aynı 
fikirleri ıöylemi~ ve demiştir ki: ' 

"- Bir anlaşmaya riayet mecburi
yeti ebedt tel~kki edilemez. Yeni yeni 
çıkarılan vaziyetler kar9ısma hiç de
ğişmez metinler çıkarılamaz. Ancak 
her metinde yapılacak değişiklikler 
ala.kadar devletlerin halisane itbirliği 
ile yapılmalıdır.,, 

Delbos, bir takım menfaat birlikle
rine bahane olmak li:zere bazı cebhe
lerin teşekkül etmekte olduğunu ve 
hariçte herhangi bir ideolojinin yayım 
veya nefine teşebbilı etmenin ihtillf
ları şiddetlendireceğini ehemiyetle 
kaydettikten sonra §Unları ilbc et
miştir: 
"- Herhalde zorla kabul ettirilecek 

bir tesviye tarzı iki memleket arasın
da dostluk münasebetleri tesis edecek 
mahiyette olamaz.,, 

B.' Delboa'un sözleri 
İngiliz hariciye nazırı Eden, sulhun 

tarsinine bir takım milli emel veya i
deolojilerin tahakkuk ettirilmesi de
ğil, fakat muahedelere hürmetin yar
dım edeceğini söylemiş ve demiştir 
ki: 

"Bu demek değildir ki, muahedcle
rin tadili bila kaydüşart reddedilir. 
ÇUnkü dünya mütemadi bir istihale 
geçirmektedir. Fakat, BUyilk Britan
yanın Şarki Asyada mildafaa etmek 
mecburiyetinde olduğu hususi menfa
atleri hiçbir veçhile siyasf deği§ikJik
ler husuIUnU kabul edemez.,, 

B. Eden'in sözleri 
Brilkıel, 13 (A.A.) - Pasifik kon

feranunm öğleden aonraki celaeıinde 
konferana reiıi, 27 teşrini evel ve 12 
tıeşriniaani tarihli japon notalarını 
tiddetle reddeden müşterek bir dekla
rasyon pr~jesini konferansa vermiştir. 

Bu pro1eye 11 devlet yani İngiltere 
Fransa, Amerika, A vusturalya. Kana~ 
da, Portekiz, Bolivya, Meıkıika, . Nor
~. İsveç ve Çin mtizaharet etmişler
dir. 

}{ollanda, bur kayıdlar altında mli
zaharet göıtermiŞıtlr. 
Yalnız İtalya bu deklarasyona mua

rız kalmıştır. İtalyan delegesi, japon 
cevabının fU aşağıdaki fıkrası üzerine 
konferansın nazarı dikkatini celbet· 
miştir: japon hüktimetl ftbu notada, 
arzolunan noktai nazara ittilA p_,yda 

onra rki Asyadaki istikra-

ra vaziyetin icab ettirdiği şekilde yar
dnn edebilirlerse minnettar olur.,, 
. İtalyan delegesi, bu fıkra hakkında 

Japonyadan mUtemınim izahat istene
bileceği sıütaleasını ileri sürmüştür. 

Amerikan ve İngiliz delegeleri der
hal bu mUtaleayı reddetmişlerdir. 

Spaak, konferana reisi aıfatiyle, Ja
ponyadan mütemmim izahat talebini 
konferaruun terviç etmediğini söyle
mi9 ve deklarasyon metninin mlizake
reıine geçilmeeini teklif etmiftir. 

Konfer•n•, derhal bu metnin müza
keresine ba,lamı,tır. 

B. DeJ,boa neticeden ümidvar 

Brüksel, 13 (A.A.) - Fransa harici
ye nazırı Delbos, Paris trenine binmek 
üzere konferanstan saat 19.30 da ay
rılmııtır. 

Delbos, gazetelere beyanatında, de
migtir ki : 
"- Tam bir anlaşma tahakkuk et

mek U:ıeredir. Bugün elde edilen neti
celerden ve amerikan ve ingiliz dele • 
geleriyle yaptığım halisane konuşma
lardan çok memnunum.,. 

Saat 19,45 te de konferans nihayet 
bulmuştur. Konferans deklarasyon 
projesinin heyeti umumiyesini kabul 
ettikten ıonra pazartesi günü saat 16 

da tekrar toplanmak üzere dağılmıı
tır. Panrteai günü aktedilecek hueuıi 
bir celeede deklarasyon kati olarak ka- • 
bul olunacaktır. Bu mühletin verilme· 
sine aebeb deleglerin kati talimat al
mak üzere hüktimetlerile temas etmek 
arzusunu göstermiş olmaalrıdır 

Çin lehinde t.edbirler 
Haber alındığına göre, pasifik kon -

feransı milzakereleri sıraıımda Çin le· 
hinde alınacak bazı tedbirler hakkında 
uyuşutmuştur. Bu tedbirler meyanın
da bilhassa Çin'e -silah, mühimmat ve 
para verilmesi vardır. 1 

Bu yardım, Çin'e devletler tarafın
dan tek tek ve kendi muullyetlerl al • 
tında yapılacaksa da Fransanın talebi 
llzerine bu yüzden çıkacak herhangi 
bir hldisede kar!lılıkh yardım esası 
nazarı itibara alınmıştır. 

Sovyet delegeleri bütün müzakere -
lerln giditlnden haberdar edilmlıler 
ve tam bir muı:aharette bulunmak vA -
dinde bulunmuşlardır. 

İki memleket başbakanlıkları ara
sında temas hasıl olduğu itiraf edil
mekle beraber, bu temasın bir anlaşma 
yapmak için lazım gelen prtların 
mevcud olup olmadığını tayin etmek 
üzere yapıldığı tasrih edilmekte .;e 
mevsimsiz bir nikbinliğe kartı ihtiyat-
sız bulunulmasının önüne geçmek ie
tenilmektedir. 

B. Çemberlayn'in nutku 
Londra. 13 (A.A.) - Royter: B. 

Çemberlayn dün akşam Edimburg'da 
söylediği nutukta milletlerin kom!Jula
rına karşı besledikleri esassız kaygı
lar dolayısiyle boyuna silahlandıkları
nı, halbuki bu kaygıların giderilmesi 
mtimkün olup olmadığını daha yakın
dan tetkik etmek zamanı gelmiş oldu· 

Tataresko istifasını vermişse de 
keyfiyet henüz resmi bir mahiyet al
mamıştır. Kıralm Mihalaşe kabinesine 
diğer siyasi kurumları da almasını 
söylediği bildirilmektedir. Bununla 
beraber nasyonal - köylü partisi bu 
formüle karşı şimdiden cebhe almış· 
tır. Partinin bu talebi nazarı itibara 
almıyacağı sanılmaktadır. 

ğunu, bunun, hergünkündcn daha 
kuvvetli olan !ngilterıe için katiyen 
bir zaaf ııayılamıyacağını, çUnkil İn· 
gilterenin elinde hududsuz kaynaklar 
bulunduğunu söylemiştir. 

Parti münhasıran nasyonal • köylü 
bir kabinenin teşkilini istemekte ve 
kıral ile Mihalaşe arasında bugün ya
pılan konufftlClya ehemiyet vermekte
dir. 

İngilterenin ~ndüstriyel vaziyetin
den bahseden başbakan, İngilterenin, 
41.iuyaa~u hcrhcını;l blr nıcmlckctlnden 
daha bUyllk bir refah içinde bulundu
ğunu, silfilılanma programı daha uzun 

Başvekil Tataresko aaat 11.30 da 
kıral tarafından kabul edilmit ve öğ
le yemeğine alıkonulmu§tur. 

B. Litvinof ~f oskovada 

ııf.ireceği için bunun bitmesi üzerine 
aksillatnel husule gelmesi melhuz ol
madığını söylemiştir. 

Moskova, 13 (A.A.) - Hariciye ko
miseri Litvinof Brükselden buraya 
dönmUf, ve tekrar vaıif esine başlamış
tır. 

Halkın nazarı dikkatine 
Köm.ür ucuzladı 

Beleaiye reisliğinden: 
1 - Zonguldak şimendifer hattının açılmasr 

dolayrsile 15.12.937 pazartesi gününden itibaren 
şehirde «sömikok» peşin para ile aşağıdaki fiat
lara sa trlacaktır. 

2 - Depolarda perakende satış fiatı 
«müşterinin getireceği nakil vasıta
sıyla kömürü dökmek depo sahibine 
aiddir.» 

3-İstasyonda vagon içerisinde tes-

TON 

25 lira 

lim fiatı (asgari bir vagon toptan , 2315 lira 
addedilir.) 

4-Bu fiatlara kömürün mahalline 
teslim bedeli ve resmi mübayaalara 
ait vergiler dahil değildir. 
S - Halen gelmekte ve bu f iata satıla· 
cak olan kömürün evsafı : 

A- 0-1 O milimetre ebadı 3 5 nisbe
tinde 

B - 10-30 milimetre ebadı % 25 nis
betinde olacaktır. 

6 - Şehre gelecek kömürün değişik 
kategorilere ayrılarak satılması im
kanı elde edildiği takdirde bu ka tego
rilere göre tesbit olunacak fiat ayrı .. 
ca bildirilecektir. 

7-Sömikok alışından dolayı şika
yeti olanların en yakın polis karako-
lwıa veya belediyeye müracaat ey le
meleri ilan olunur. ( 4246) 3-6390 
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~q,:~:~:fr:~::::!A~:i:~:Ll 
Bir hitab ve bir cevab 
KURUN'da Asım Us, geçen gün 

gazetemizde nqredilmit olıın Ata• 
tük'ün Celal Bayar'a hitablariyle 
Celil Bayar'm cevablarını mevzuu 
bahis ederek ıöyle yazıyor : 

"O hitab ile bu cevabın ifade ettiii 
mana tud'ur ki Atatürk rejiminde baı· · 
vekil makamını iıgal eden bir devlet 
adamının program olarak yaptığı va
idler sadece millet mecliıinden bir İ• 
timad reyi almak ve ondan sonra U• 

nutulmak için aöylenmit bir takım 
parlak tözler değildir. Bunlar, tabak· 
kuk tartlan inceden inceye tetkik e
dilerek hazırlanrnıt ve mutlaka ya• 
ptlabileceğine kanaat 1retirilmi11 ondan 
sonra ortaya konulmut taahhüdler
dir. 

Bu yolda taahhüde bağlanmıt olan 
vaıdlann tatbik edileceğinin teminatı 
ise bizzat Atatürk'ün ve türk milleti• 

• nin hükümet nezdindeki kontroludur. 
l:tte Atatürk Celal bayara yaptığı 

hitabta Türkiye Reisi Cumhuru aıfa· 
tiyle kendisi ba:tta olduğu halde türk 
milletinin hükümet işleri üzerindeki 
müeaair ve devamlı kontrolunu ha• 
tırlatnuş, yeni başvekil de bütün ar
kadaşlan namına millet meclisi huzu• 
runda aldığı taahhüdleri muvaffaki
yetle baıannak husuıundak.i kanaat• 
lerini arıebniştir • 

Celal Bayar'ı yakından tanıyanlar, 
yahud İf üzerinde kendisi ile temasta 
bulunmuş olanlar pek iyi bilirler ki 
yeni ba§vekil bilhassa devlet İ§lerinde 
verilen sözün ehemiytini takdir eden 
inıanlardandır, alelade müracaatlerda 
bile bir takım resmi makam sahipleri· 
nin "idaa'-ei maslahat,, yahud atlatma 
ve gün kazanma gibi kelimeler ve ta• 
birlerle ifade dilen sahte usullerinden 
ho§lanmaz. 

Onun için millet mecliıi iSnünde it 
programı olarak bir çok teahhüdler 
altına girerken bunların mevcud im
kanlara ve vasıtalara göre tamamiyle 
tahakkuk edebileceğine tahsen kani 
bulunduğu şüpheıizdir ... 

"MİLLi" TÜCCAR 

TAN'da Ahmed Emin Yalman Ata• 
türk'ün ve ba,bakanın ıon nutukla
rından tüccarın milli hüviyeti üzerin• 
de dunnut olduklarını hatırlatarak di· 
yor ki : 

"Tüccar bir tufeyli değildir. Milli 
iktiıadi bayat içinde lüzumlu roller 
oynıyan bir iktisadi unıurdur. Milli 
mahiyetteki faaliyetini görmesi içila 
kendiıine el uzatılacaktır. Fakat bu· 
nun ıartlan vardır. Tetebbüslerindo 
kendi heaabına menfaatler arayan bir 
tüccar, bu menfaatleri ancak umumi 
menfaatlerin çerçeveıi içinde sörme
lidir. (Türkiye) kelimesi her türlü 
ticaret iılerinde (kalite) mefhumunun 
bir ifadeai halinde kalmalıdır. Tücca• 
rın kendi devamlı, huıusi menfaatle
ri de bunu icabettirir. Y okN tücc:ar, 
bir ağacın meyvasım bir tek clela zalı• 
mebizce toplamak için o ağacı keaea 
i.tikbaldeki meyvalardan kendini de, 
umumu da mahrum bırakan zararlı bir 
unıur haline düter ,· kendiıine ve her
kese dvamlı faydalar getirecek bir 
kaynaiı bir dafalık haaiı ve dar mert 
faatlan için kurutmuı olur .• , 

Filistinde tethitçilerle 

mücadele devam 

ediyor 
Londra, 13 (A.A.) - !ngilteren.ln 

Filistin fevkalade konıi1eri Wanchope 
önümüzdeki cuma günü mezuniyetini 
bitirerek Kudüse gidecektir. 

KudUı, 13 (A.A.) - Tethltçilere 
karşı mliçadele etmekte devam eden 
bükümet makamları bu sabah Kudüs 
belediyesi memurlarından iki kişiyi 
tevkif ederek Akkadaki tahşid kam· 
pına sevketmişlerdir. Bundan maada 
Cunter isminde bir yahudi de ilııtünde 
şifreli evrak bulunduğu halde arab kı
yafetinde hududu geçmek il.ıere iken 
casus ııfatiyle tevkif edilmiftir. -

8REZILYA'DA 

8. Vargaım reislik 
müddeti altı sene 

uzatıldı 
Rio-de-Janeiro, 13 (A.A.) - Resmf 

gazetede; 'leşredilen bir tamimde Var
gas'ın riyaset müddetinin 10.11.1937 
den itibaren başlamak ilzere altı &ene 
muteber olduğu bildirilnıekteöfr. 

Harb bakanlığınca neşredilen bir 
tebliğde de son siyast Mdisclerin nor
mal bir tekilde cereyan ettiği ve niza· 
mı temin etmekle iktifa eden ıilahlı 
kuvvetlerin müdahalesine lüzum kal· 
madrğı bildirilmektedir. 

Hükümet kuvvetlerinin kati tedbir
leri sayeaindc milletin istediği deği· 
şiklik sükftnetle husule gelmiştir. 



-4- ur us 
No: 16 

B 1 R GEZ 1 N T 1 N 1 N H 1 KAY E s 1 

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Ceviren: 
Nurettin ART AM 

Sivas ağaçsızdır fakat çok 
zengin bir .zahire anbarıdır 

öGLE NEŞRİYATI - t2J0 
plak neşriyatı. 12.50 Plik: türk 
halk prlı:ılan. 13.15-13.30 DaJıill 
haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 1 

neıriyatı. 18.35 Çocuklara maaal: 
Artam. 19 Türlı: muaikiai ve ballı 

Gösterdiği kahramanhğı bütün 
Clünyanın alkışladığı, fakat padişahın 
kıskandığı türk kumandnı Osman Paşa 

Hücumda kendilerinde Romanya pi
yadeainin ablganlığı yoktu. (Onlar bu 
huauada rualan geçmiıledi) Fakat mü
dafaada o kadar metin, aabırlı ve inatçı 
idiler ki inaanın Moltke tarafından aöy· 
lenmi tolan ıu aözü hatırlamamaaı im
kanaızdı: 

''Türkler, müdafaaya baıkalannm 
yaz geçecekleri noktada bqlarlar.,, 

Türk aakeri kalb kuvvetini kaybet· 
memİf, bqka aakerlerin bütün manevi 
yabnı aaraabilecek hid'iaeler kartıaında 
yine itaatten veintizamdan aynlmamıı· 
tır. B&Jkalannm inhilil veizmdilil göa
terec:eği yerde türk aakeri, uetanet, 
kuvvet ve varlık göatermiıtir. 

Mafevklerim araaındaki kaymakam 
Ye miralaylan geçiyorum. Çünkü harb 
içinde miralayım alb defa deiitti. Mir· 
livam da üç defa deiittirilmittir. 

Ferikim Adil pqa, oamanlı zabitleri 
içinde ceaareti, tahammülü ve feragati 
ile en ziyade güvenilecek zabitlerden 
biriai idi. Müıir kenliaine pek ziyade 
itimad bealerdi. Harb eanaamda ikinci 
kumandanlık ve Oaman pqanın mua
Yinliii Adil pqaya verİlmİftİ. Bütün 
lrarargihlarda da ona liyakat ve iktida
n yerinde bi kumandan nazarile bakı
lırdı. Pek parlak zekiaı olduğu aöylene
mez; fakat kendiaine güvenilirdi. Aa
kerler bir de kelime oyunu yaparak on· 
dan fÖyle bahsederlerdi: "Allih gibi 
sadık Adil,,. 

Gerçekten bir inaan için bundan 
büyük aöz de aöylenebilir mi ? 

Senelerce sonra Adil pafamn ö
lümünü haber aldığım zaman, tam
dıiun kumandanlardan birisine 
kendi iamimi ve yukandaki kelime
leri ihtiva eden bir kart gönderdim 
ve bunun Adilin mezanna konul
masını rica ettim. Bu dileğim yerine 
aetirilmiftir, UDll'llD. Adil pqa. be
nim V"ıdine gittiğim günden kanlı 
eeferin .onana kadar fırka kmnan· 
damm olmaftu. Müalümanlann d• 
Cliii gibi ı "aleyhi...ıim.,, 

Darada mia•adenizle bütiin dün
J'&nm Ple'ftle müdafii olarak tanı
dıjJ, türklerin de Gazi Omıan paf& 
diye andık.lan zatı aize takdim ede
)'İm. 

toa 1876) muharebelerinde düpna· 
nı kati bir hezimete uğratarak mÜ· 
tirliğe çıkmıttır. 

Eğer ıeref, meziyetler, töhret ve 
aervet bir adamı bahtiyar edbilirae 
Oaman pap, kendiaini yqayanlar a
rasmda en bahtiyan aayabilir. Ken
diai yurdunun içinde ve dıımda 
kutlanmııtır; buna da hak kazan
mı§tır. Çünkü aon zamanlar tarihi
nin kahamanlarından biriaidir. Yap
tığı kahramanlıklarm aksi bütün 
dünya ufuklarında çmlamııtır. 

Eğer ıiyaaetin kirli havuzuna 
batmamıt olsaydı, bu lekeaiz aaker 
töhreti ona ziyadeaiyle kafi gelir· 
di. Zira, ıuraamı unutmamak lazım 
gelir ki hiç bir kimae, hatta tanrı
lar muzahrafata, parmaklarını kir
letmeksizin, el süremezler. 

Her ne iae terefli bir mazinin ha
bn ıçm 1878 aeneainden aonra 
olub biten hadiaeleri unutarak, oku· 
yucumuzun hatıraaım bir bulgar 
kaaabaamm yeıil tepeleri Üzerinde 
Oanan pafanm rua ordularma ve 
bütün dünyaya : 

- Buraya kadar; buradan ileriye 
geçilemez 1 diye gürlediği ve bütün 
gökleri Plevne müdafaaamm ünü 
ile doldurduğu yere götürelim. 

Çok uzun boylu olmamakla bera· 
ber Osman paıanm heybetli bir gö
riitü vardı; aükuti ve aabırh bir adam· 
dı. Konuımaaı ve tavurlan hqindi. Ba· 
kııları ve sözleri daha ziyade iatih· 
fifkirane idi. Ozerinde nazik bir 
adamın sevimli hali yoktu. Onun 
huausiyetlerinden birisi, İngiliz, 
fransız, alman, rua, hulaaa kim o
luna olıun, · bütün yabancıla· 
ra kartı d~duğu tiddetli nefrettir. 
1877 de muharebeler müatema ol· 
mail 6aere ...... ~ a7ftlıp 
hiç bir tarafa gitmiı defildi. Türk
çeden .... anbça, bir parça da 
framızca bilir ve bu dili çok kötü 
kon1lf1D'Clu. 

Sonralan, elli yaıma girdili za. 
man, Pilevne çılapnda aldıiı yara
nm bacaimda bıraktığı anzanm da 
yardımiyle vücudunu atalete fazla 
alıftırmq, fazla ıipnanlamıf, o za. 
man eaki karakteri de deiitmit 
daha müumeh•kir olmut. eaki ia-

tihfaf eden batin ve sert tavnnı 
bırakmıı, bol konuımaia, konuıurken 
nükteler yapmağa, litifeler aaYUrma· 
ğa batlamqb. 

Muharebeden sonra Osman paf& 
ile 1898 de latanbulda göriiftüm. 
Yükaek riitbeli iki oamanlı zabiti 

ile, oamanlı hizmetinde çalııan bir 

alman zabiti, bir de Oaınan patanın 
oğullarından yahud yeğenlerinden 

bir delikanlı da patanm yanmda 
idiler. Bu delikanlmm aüründüiü 
kokular ve efemine hali, bili, ha· 

B ir Türkiye hartası alarak sarı, 
kırmızı, yeşil bölümlerine 

şöylece göz gezdiriniz; Konya başta 
olarak Ankaradan sonra Sivasın bu 
hartada geniş bir yer tuttuğunu gö
rürsünüz: 29.245 kilometre murabbaı ... 
İsviçre, zan edersem, 41.000 küsur kilo
metredir: İsviçrenin dörtte üçü kadar 
bir yer ... Fakat çoğu üçüncü zamana 
ve bir kısmı ikinci zamana aid olan Si
vas toprakları, Yıldız, Karayel, Poy
raz, Lodos rüzgarlarına karşı müdafa
asızdır. E zeli dava, orman davası: Si
vas vilayeti ormansız vilayetlerden bi-
ridir. 1 

"Göründü Sivasın bağları!" 
Bu söz, rivayet ederler ki, Sivasın 

ağaçsızlığından kinayedir. Gördüğüm 
bir cetvel, çoğu Yıldızeli, Hafik, Zara 
ve Koyulhisarda olmak üzere Sivas ka
zalarında 119.300 hektar orman bulun
duğunu bildiriyor. Bu cetvel ne zaman 
hazırlanm ıştır; rakamlarına ne dere
ceye kadar inanmalı? 

-Fakat Sivas ta ağaç yetişmez mi? 
Bu suale, vali Bay Nazmi Toker, sa

natevi önüne diktirmiş olduğu yüzler
ce ağacın büyüyüp gelişmekte olduğu
nu ip.ret ederek: 

- İşte, diyor. 
Fakat bu, iğne ile kuyu kazmak gibi 

bir şey değil midir? Ancak herkes eli
ne bir iğne alsa... Orman kanunu ve 
devlet kontrolü Sivasın bu çıplaklığı
nı yavaş yavcıt azaltacaktır. 

Sivasta orman az olduğu, yağan yağ
murların suları daha yağarken ve kar 
suları bahar güneşi altında birden bire 
erirken akıp gitmekte ve akıp gider
ken de toprağın inbat hassasını haiz 
kısmını sürüyüp götürmekte bulundu
ğu için Sivasta ziraat verimsizdir. Bu 
v~rimsizliği toprakların genişliği tela
fı. eder. İyi buğday ve arpa yetiıtiren 
Sıvasa, bu sebeblerle "zahire anbarı" d . , 
enı~ .. Sivasaın ziraate tahsis edilmit 

arazısı 1.000.000 hektarı bulmaktadır. 
Bu mikdarın be§te birinden biraz faz
lasında buğday ve arpa ziraati yapılır. 
Bunların .arkasından fiğ, burçak, yu
laf,, mercımek, fasulya gelir. Elimdeki 
cetvele bakarak 1934 senesinde Sivaa
m 282.050 ton buğday ve 134.:731 tıon 
arpa istihaal etmi9 olduğunu anlıyo
rum. 
282.0SO ton buğday ve 134.231 ton arpa 
istihsal etmif olduğunu anlıyorum. 
Şu isimlere baıkmız: zeron, güdük, 

kırmızı topbaf, sarı topbaf... Bunlar 
buğday isimleridir. 

Sivas istasyonunun yanında büyük 
bir silo görüsünüz. Köylünün bin zah
metle yetiştirdiği buğdayım madra
bazlar elinden kurtarıp kıymetlendi
ren bu 'lilolar arasında Sivas istasyo
~~nd~ki silo da merkez kazası köyleri 
ıçın hır nimet olmuftur. Çiftçiler: 

- Mesela Şarkışlada, Yıldızelinde, 
Kangalda ve demiryolu üzerinde mü
nasib görülecek diğer yerlerde de silo 
tesis edilse 1 diyorlar. 

Buğday politikası buğdaycıhğımız 
kadar verimlidir. 

Fakat Sivasın bir bafka servet kay
nağı vardır: hayvancılık. 

Aıağıdaki iki cetveli tetkik ediniz; 
belki bunlardan siz de benim gibi sarih 
bir mana çıkaramazsınız: 1936 sene
sinde Sivasın 1.655.270 hayvanı varken 

Mütir Gazi Oaman Nuri pafa, 
1837 aeneainde Anadolunun Tokat 
kuabasmda dofmuıtur. Kendiıi 
harbiye mektebinden çıktıktan son
ra auvari sınıfına gİrmif ve ikinci 
mülazım olarak (1854 • 1856) Kı
rım harbine ittirak etmit. 21 mart 
1855 de Öpatoria da yararlık göste
rerek 1856 da birinci mülazım ol· 
mut. Suriye iıyanmı baatırmağa 
giden kuvvetle beraber bulunmuı, 
1860 seneainde yüzbatılıta terfi e· 
dilmiftir. Daha 80Dra Giridde harb 
etmif, 1866 da binbaıı, 1867 de 
kaymakam, 1871 de miralay ol
muı; 1871 ve 1872 senelerinde Ye
men harakatma iıtirak etmif, 1874 
ele mirliva, 1875 de ferik olmuıtur. 

Sırp haf1)inde yaptığı lavor ( 18 
temmuz 1876) ve Saitçar (7 aiua-

tınmdan çıkmaz. 1937 senesinde bunlar neden 1.158.219 
- Sonu var - oluvermişlerdir? 

Sıvas bir ziraat memleketidir. Halkı% 99 

çiftçidir. Fakat Sıvas bir maden memleke
ti de olmak üzeredir. Divriki'deki demir 
dağını hatırlayiniz. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Yazan: un1111111iıııı 

Bahsettiğim iki cetvel bunlardır: 
936 yılında baytar dairesince tcsbit 

edilen hayvan mikdarı 
Adet Cinai 
31241 At 
59161 Merkep 

311 Katır 

385539 Sığır 

21041 Manda 
740389 Koyun 
371894 Kıl keçi 

45648 Tiftik keçi 
46 Deve 

1655270 Yekfuı. 

1937 yılında defterdarlıkça tesbit 
edilen hayvan mikdarı 

14666 At 
27140 Merkep 

681 Katır 

209321 Sığır 

11504 Manda 
577528 Koyun 
284976 Kıl keçi 
32274 Tiftik keçi 

129 Deve 

1158219 YekQn. 

Acaba 1936 ile 1937 araımda Sivas 
yarım milyona yakın hayvanı kesip 
yemiş veya aatmıf da bundan dolayı 
mı iki rakam biri:birinden bu derece 
farklıdır? 

Yalnız bir noktaya dikkatinizi cel
bedeceğim: 1934 senesinde Sivasın 
hayvan yekfuıu 726.759 idi. Uç rakamı 
karfılaftırıp fU neticeye varmak kabil 
midir? 

- 3.,,_ ..... ı...,, ·-.. ı.ı. ..... 1.1.ı a-ıı.. 
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CLKD 
HALKEVLER1-DERGISI 

Aylık kültür mecmuau 
ikinciteırin aaym 

Atatilrk'ün B. M. Mecliaindeki nu
tuklan, Türk inkılabı: Şükrü Kaya, 
14 üncü yıl: F. R. Atay. Bir cumhu
riyet yılı: Kemal U nal, C\lfllhuriyet 
çocuktan: Şak:anau, Orta zaman türk 
ve islim dünyaaı: Prof. A. Nez, İyi 
adamın ruhiyatı: F. Rauh, Böceğim
Kaos (Şilr): Cotkun Ertepınar, Hi
kiye: Nahid Sırrı, Eski rua tarihle
rinde kara kalpakların rolü: Dr. Ra
vski, Yqamak (Şiir): B. Kemal Çağ
lar, Aya, ve ayaflı f8irler: H. T. 
Dağlıoğlu, Zirai hapishaneler: H. 
Aydıner, Köroğlu hakkında notlar: 
S. Murad Elçin, Halkevleri haberle
ri: B. K. Çağlar, Fikir hayatı: Nahid 
Sırn, bu sayıda Atatür~ün kuıe kl
ğıdı üzerine basılmıt bir resmi vardır. 

Naauhi Baydar 
Sütten, yağdan, peynirden, yünden 

bahse lüzum var mı? 
Bir buçuk milyon kilo yağ, iki bu· 

çuk milyon kilo peynir, bir milyon 
kiloya yakın yün, 150.000 kilodan faz
la keçi kılı ... 

Bunlara kümes hayvanlarını da ila
ve edebiliriz. Denildiğine göre Sivas 
beslediği kümes hayvanatmdan aldığı 
yirmi bef milyon yumurtanın ancak 
3-4 milyonunu ihraç etmekte, üst ta 
rafını yemektedir. 

Sivaa bir ziraat memleketidir v 
halkın % 96 ıı çiftçidir. 

Fakat Sivas bir maden memleketi de 
olmak üzeredir: Divriki'deki demirda 
ğını hatırlayınız. Demirdağı Sivasta iıı
hacmini geniıleterek büyük bir kay
nak vazifesi görecektir. Ancak bu vi· 
layetin madenleri bundan da ibaret de 
ğildir: linyit, zift, petrol, amyant. 
krom. mağnezyum. bakır, gümüı, anti
muvan, zırnık, kurıun arama ruhsat
nameleri alanlar olmuJtur. Mevcudi
yetlerinden şüphe edilen bu madenler
den biri veya bir kaçı, günün birinde, 
Demirdağı gibi, koca bir servet halin· 
de, meydana çıkabilir. 

Sivasın maden suları da bol, kaplı · 

caları Jöhretlidir. Sıcak çermik, soğuk 
çermik, gazozlu su gibi türlü türlü ve 

hemen her tarafta ılıcaları vardır. 
- Bunlar iJletilebilir mi? 

- Çoğu zaten işlemektedir. Fakat 
mahallin ihtiyaçlarını karıılayacak şe
kilde." 

Ziraat, hayvancılıık ve belki de ma-
..1 ... - .--.:a-....a.w,.,,a -•- •• • -

Ziraat Gazetesi 
Ziraat mcktebleri mezunları ce

miyeti tarafından ayda bir çıkarılan 
bu aylık mecmuanın temmuz - ağus
tos • cylQl nüshaları bir arada olarak 
çıkmı,tır. Bu sayıda fU yazıları gö
rüyoruz: Yeni Ziraat Vekilimiz, Fik· 
ri Karacsmen; Atatürk Çiftlikleri, 
Dr. Şevket Raşid: zirai ham madde
lerimizin çeıidleri ve yerli endüstri· 
leri, doktor Said Tahsin: Tür ki yede 
kurulabilecek ziraat unatları, Neca
ti Turgay: Bursa çevresinde zararlı 
otlar, Şevki Akalın: Bursa nebatçıla
rına umumi bir bakış, doktor Hikmet 
Birand: ormana dair, Dr. Bekir Ak
alın: yaprak tipleri, Celal Olcay: 
zeytin ağaçlarımızın yeni bir dütma
nı, Hilmi Öztarhan: suni yün, Kemal 
Öncel: antikriptogramik suni bulut, 
köylü için mahalU bilgiler • İamet El-

(M. Karındat ve arkadaılan). 1 
ayarı ve arapça neşriyat. 19.45 
lı:iai ve halk prkıları (Bn. M••..ı11••>aı 

lı:adaılan). 20.15 Konferans: S 
20.30 Şan: (Bn. Azize). (1- C 
2- De Curtiıı: Deniz. 3- Nazım tt 
!arda. + Lama: Güller ıibi. 5- M• 
21.00 Ajana haberleri. 21.15 S 
orlı:eatraaı : (1- P. Toati: MHodit 
oubliee. 2- O. Fetraa: Eaquiaaea dl 
aie. 3- Strauaa: Juanita. 4- il 
Channe d'Eıpanıe. 5- Gilbert: 
21.55-22.00 Yarınki proıram 

marıı. 

lSTANBUL: 
UUL.ı:. !'i ı.:.~.ı<! 'i ATI - 12.JO 

türk muıilı:iai. 12.50 Havadia. 1 
yo&lu .Halkevi ıöıterit lı:olu ta 

temıil. 
AKŞAM NEŞRİYATI - ıaJO 

dam muııikiai. 19.00 Safiye: pi,.
man refakatiyle. 19.30 Konferaot1 

Sırrı Tarcan (İnaanlar ve bayv~ 
Munte). 20.00 Müzeyyen ve arka 
rafından türk muııilı:iai ve halle 
20.30 Ömer Rıza tarafından aralJCa 
20.45 Bay Muzaffer ve arbdaıtatı 
dan türk muailı:iai ve hallı: prlı:ılatl 
yarı). 21.15 Orkeatra. 22.15 Ajaft9 
ri. 22.30 Plikla aolo: opera ve 
çalan. 22.50-23 Son haberler ve 
nün proıramı. 

AVRUPA: 

landzender (alman operalarından 
16 Frankfurt (konaer). 19.10 L 
Bertin, Bükrq, Frankfurt (WaP-' 
ri). London - Reıional. 20.30 St 
Münih. 21.15 Lil (Karmen). 20.JO 
Toulouııe • Pyr~neca. 
SENFONİLER ve KONSERLSlU 

Berlin (Mozart). 11.45 Viyana. 14 
14.S Liypziı. 16.5 Varıova (Sch 
Roma. 18.20 Droitvich. 19 Budapett" 
Keza. 22.S London - Reıional. 24 S 
ve Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 9.30 Stuttprt f 
din). 9.45 Llypziı. 16 Stolı:holm. ıa.I 
lonya. 19.10 Brealav. 20.45 Berolll 

SOLO KONSERLER: 8 MtıoiJI. 
Franldurt. 9.30 Brealav (piyano). f1' 
nih (piyano). 11.15 Kolo117& (GJııck._ 
münün 150 inci yıldönümil doJl.!'J 
konaer). 11.30 Stuttprt (alman ffll" 
14 Kolonya. ıs.10 Lln>zis. 
NEFESLİ SAZLAR imara •_..\ı 

.&..IW • •.., -·• "'• ~ &D~~U~ 
furt (öile konaeri). 16 Köni...,.,.. 
Berlln. 19 London • ReıionaL 

ORG ve KOROLAR: UO La~ 
Fruıkfurt. ıı.ıs Laypı:is. 19 Ber 
19.25 Bükreı- 20 Stuttprt ve cUJtf 
iatuyonları. 21 Roma. 
HAFİF MUZlK: 15 Kolonya. aJS 

burı. 8.30 Köniıaberı. 9.30 Ham
lonya. 10 Berlin, Brealav, Stutıpıt. 
Laypziı, Münib. 12 Berlin ve diid' 
iataayonları. 13 Münib. 14.30 S 
15.30 Berlin, Stuttprt. 15.40 HaDI 
Kolonya ve diier alman iataayonJatlo 
Laypziı. 18.30 Hamburı. 19.10 F- _... 
Viyana. 19.25 Berlin, Kolonya, Suttr' 
Könicaberı, Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Br, 
Hamburı. 16 Brealav. 18 Münib, S 
23.30 Budapeıte (Sipn müziii). 

DANS MUZtôt : 22.30 Doçla 
22.30 Franlı:furt, Hamburı. Suttprt. 
Caıband. 23-23.30 Krakovi. 23 Mil~.f 
0.30 Poate Pariaien. 0.10 Briilı:tıel. P
ria. 24. Paria. P.T.T. 

gin : tükenmez mcyvaların 
meıi, Abidin Ege: Konya sul 
hası, yanlış bir mukayese. zir..C 
minde Celal İriboy. Meslek 
katılan. 

biri, kendisine batkalarmm yemek yemekte olduk· 
lan bir maaanm kenarında yer buldu. Doktor 
Hikmet, hiç tanımadığı inaanların maaaaına otur· 
mak adetini de yeni öğreniyordu : 

- Müaaade edeniıiainiz ? dedi. 

Masada yemek yiyen üç kitiden • ki bir tanesi 
genç bir kız veya genç bir kadmdı • , biç biri ona 
cevab vermek lüzumunu hiaaetmedi. Yalnız, ka· 
dın baımı hafifçe ondan yana çevirdi. Onu, yan 
hayret, yarı istihza dolu gözlerle battan ayağa 

süzdü. Sonra dudaklarında, ağzmm ucunu yana 
doğru çeken bir mu•mmalı tebeaaümle gülümaiye
rek yemeğine devam etti. Doktor Hikmet, entpent 
aandalyaaına büzüldü. Onünde, bir tanesi, lzmirde 
çıkan (Ahenk) gazetesi kadar büyük, öbürü bir 
kartvizit kadar küçük, iki yemek listesi duruyor
du. Once büyüğünü aldı. Baktı, baktı. Bir türlü 
itin içinden çıkamadı. Obürüne, elini uzatmak üze

re iken gene garson imdadına yetiıti 

BİR SÜRGÜN 
tarcasına geçti ve havada bat döndürücü bir ı,ah" 
kokuau bıraktı. Doktor Hikmet, baflDJ çeYirdi; kat' 
pe bir geyik çal&kliğiyle aandalyalann, ma .. ı; 
araamdan aüzülüp giden kadmın arkaamdan .,..-. 
Yüreiine birdenbire aebebaiz, derin, i.cleta bir ; 
nü) derdini andıran bir azab çökmiiftü. Lokmai" 
boğazmda dizilip kaldılar. Ona, birdenbire 1-' 
tanın bütün lambalan sönmüı bütün halkı çeki.-. 
ve bütün aeıler dimnit gibi geldi. Kendini ya...,, 
yapyalnız bir dai batında yolunu kaybetmif bir , 
rib kadar yalnız hiuediyordu. 

- Menue' den mi yiyeceksiniz ? 

- Evet; dedi. 

Bu aırada genç kadm, gene ayni gözler ve ayni 
plümaemeyle batını ondan yana çevirmitti. Dok
tor Hikmet, onun kendiaine kartı bu metkuk ala
kaaını, denilebilir ki, hiç bakmadan görüyordu. Bu 
yüzden hareketlerine taıkmca bir ittrataızhk, bir 
periıanlık arız olmaia baıladı. Lüzumsuz yere e
lini önündeki bot bardağa uzatıyor, çatalmı alıb 
bırakıyor ve tabağını kah iki üç parmak öne iti
yor, kah iki üç parmak geriye çekiyordu. Yüzü, 
ihtimal ki, lup kırmızı keailmiıti. Zira, aıcak bir 
kan tabakaımm dalga dalga bqma doğru çıktı
im• hiaaec:liyorda. Zaten, kadınlara karp maam• 

-16-
leainde bugüne kadar 16 yaımda bir mekteb çocu
ğu toyluğundan kurtulamamıt olan Doktor Hik
met için birden bire genç ve alaycı bir "Parisien- . 
ne,, nin bu göz hapaine düpeıi, adeta bir kataa
troftu. 

Bari, bu azab feytanı, güzelce bir teY mi idi ? 
Doktor Hikmet, canını diıine alıb bir kerre, yan
dan, kadma baktı. Ucu havada bir küçük burnu, 
mongolik denilecek kadar çıkmtılı elmacık kemik· 
leri ve duru eamer bir teni vardı. Kenarları genit 
bir fapkanm altmdan, ıür ve kıvırcık olduğu hia· 
aedilen koyu kara saçlarının bir kısmı, çözülme· 
ğe müheyya gevıek bir topuz halinde narin ense· 
aine doğru sarkıyordu. Profilden göründüğü için 
ne gözlerinin, ne ağzınm umumi ifadeaini yakala· 
mak mümkündü. Doktor Hikmet, g1İya ondan hm· 
cını almak iıtiyormu§ gibi kendi kendine "hiç bir 
güzelliği yok 1,, dedi ve onun tesirinden büabütün 
kurtulmak için maaaaındaki diğer iki adamla meı
gul olmak istedi. Bunlardan bir taneaiyle tam kar
t• karııya oturuyordu. Uzunca kumral aakalı, aağ 
f&kağmm üatüne düten perçemi, yüzünün uçuk 
rengi ve göz kapaklannm biraz titkin ve dÜfük 
deriaiyle tam doktor Hikmet'in tahayyül ettiti si· 

YAKUB KADRi 
bi bir franaız tipi. Hem bezgin, hem titiz ve sinirli 
bir hali var. Bunun hemen solunda oturan iae, ço
cuk denilecek kadar körpe bir delikanlıdır. Bü
tün profili, ince, uzun bir burundan ve ..,.. derece 
etli aarkık iki dudaktan ibarettir. O senç kadmla 
bu iki adam berabennidirler ? Aralannda biç ko
nuttuklan görülmüyor amma, her üçünü de tarifi 
güç bir aamimiyet ve ahbablık havuı aarmıt gi· . 
bidir; iıte, o aakallı adam, genç kadının bardaiı· 
na tarab koydu. 

lıte, genç kadın, yanya kadar dolu kadehini kar
tıaındaki delikanlıya itaret ederek : 

- Ben artık içemiyeceğim. lateraen aana vere
yim; dedi. 

Sakallı adam, bu sözden almmıt göründü ve iki 
Üç defa üatüate omuzlarım ıilkti. Zaten yemekleri
nin sonuna gelmiflerdi. Uzun burunlu delikanlı dur. 
ınakaızm, aigara içiyordu ve derin bir düıünceyc 
dalmıı görünüyordu. Derken öbürünün aesi : 

- Bir teklif; kahvemizi Soufflet'nun taraçaamda 
İçelim; dedi. 

Garsonla epeyce ince, uzun bir heaaplapna faalı ... 
kalktılar. Genç kadın, doktor Hikmet'in oturduju 
i.kemlenin arkalıjma IÜrtÜDel'ek, adeta, urtmı ok· 

Yemek paraımı verip sokağa çıktıiı zama• .._. 
laklarında yalnız "kahvemizi Soufflet'nin tara, 
sında içelim,, aözü çınlıyordu. Soufflet? lildD .,
Soufflet'yi naaıl bulmalı? niçin yemek ......,.... 
öderken garsona Soufflet'nin nerede oldujunu ~ -
mamııtı? Teaadüf bu yal belki "Soufflet,, ~ 
üzeri oturduğu kahvenin adıdır. Bulvara çıktı. ytl' 
üatüne düten irili uf aklı ne kadar kahvehane •' 
her birinin önünde bir kere durdu. Adlarmı ~ 
Muttaaıl, bir kaldırımdan öbürüne geçiyor, -
Micbel bulvarını aağlı aollu teftit ediyordu. Hilıı" 
yet .... gözlerine inanamadı. itte, Cafe Soufflet. J' 
da gündüzkü, oturduiu küçük kahvehane gibi til 
köp batını tutuyor ve biri bir sokaia, öbürü bul_, 
ra bakan iki yüzü var. Ukin, doktor Hikmet, b..,..
da da aradığından eaer bulamadı. Yorgun, t~ 
daki iakemlelerden birine çöktü. 

Caddeler gündüzküne niabeten daha tenhaca ~ 
Yalnız kahvelerin önünde bazı kadmlı erkekl:; 
aan kümelerinin biriktiği ve biraz aoara mah 
iatikametlere dofru daiıbp aittiii göril~ 

(Sonu ••d 
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"'············································································· ... 

Doğu Yttzbin. kiıil~ Türkiyede kompozitörler • • • 
ünıversıtesı 

İ\tatürk Büyük Millet Meclisini ıüpheaiz, latanbuldaki bir tek fa- çay zıyafeti bı·rıı·oı· kurmak IAzımdır 
•~arken vermiı olduklan yükeek kültenin bütün kazalarda, bütün U 
dırektifler araıında, Van ıölü k .. nahiyelerde, büyücek köylerde bile Londradan bildiriliyor: Her yıl fut-

Haiti'de neler 
oluyor? 

Antil adalanndan biri olan Haitl 
1884 tenberi ikiye bölünmiif, bir 
bölümüne Haiti ve ötekine Sen-Do. 
minik cumhuriyetleri yerlepnittir. 
Bu iki cumhuriyetin baılıca ziraati 
teker k&mlfldır ve bil.,,ak- haıbdan 
aonra, türlü eebeblerle, ,.... .. Oll• 

aannd ·· ı b' ____. ı hekim ihti"l•cmı temin edecek ka-a en guze ır ,. .... ue açıma• bol kupa maçları finalinin yapılmakta 
IUıı İta t b ı rd dar hekim yetiıtirmeıine imkin ola-re uyurmut a ı. olduiu Londranın Vembley mahalle-

OniYe 't ı · ı mamaıından ileri 1reliyor. Yeni üni· 
L...L•• rıı e erın • zaten .. yı maaı .. ıinde önilmilzdeki günlerde "Charter 
-.aıı 0 1---- --•- d d _., -•-- .. raite Doju mmtakaaında bu ek-
i 11111111yaıı;aa erece e ".,_ 001D· Day,. denilen ananevt bir gUn kutlana-
ay.1-'- ·· ı · lann sı'kliiin bir kıamını olıun tamamlı· -..rını M>y emenın, on ÇO- caktır. Bu tören münuebetile 100,000 
t:lına~ lüzumunu anlatmanm yeri, yacaktır. kiti çay ziyafetine çafrılmııtır. Bu t P_heaız. bu •atlık aütunu değildir. Tıp fakülteai bulunan yerlerde çay ziyafeti Vembley ıtadında verile-
!'•veraıte ıirdiii bir mıntakada nüfuawı çoialclıiım inaan Aft'll• cek ve Uç aut kadar ıUrecektlr. 

Karpiçin muvaffak cazband Şefi 
Greror, ıuetembe, memleketimiz. 
ele bir kcımpodtörler birlitinin t.. 
191driilü lüsumunu rnüduaa eden 
bir meldub ıöndennittir. Tqıdıtı 
fikri mtenaan buldufumuı bu 
mektubu aynen aütunlamnara ,.. 
çiriyonaz: 

r.ııeı ıibi teair eder. Günetin ıir· pa'da vilayet üniversitelerinin bu- Ziyafete Vembley aaklnlerinden ma-
1~fi Yerlere maddi ha•at naıd arı- lunduiu tehirlerde, ,.arip bir au- d Muıikltinaılarımız tarafından 
111" ı w k a a 30,000 mekteb çocuiu davetlidir. L dl i d 

• Ye Y•Yllıraa, Oniversitenin ıirdi- rette, tokaklarda bile rörilr. Pe aomposiıyon n ı n e elde edilmit 
&! 1 Bu münuebetle Vembley ıtadındaki ·1 d.kk d 
!~ferde de fikir bayatı öyle inkiıaf büyük tehir erde farkına nnlmas• olan terakkı er ı ate eter bir key· 
wuer •e kuvvet bulur. aa da, biraz kilçük bir tehirde tıp bilyilk yüzme havuzu bopltılmııtır. fiyettedir. Hatt! bazı genç müellif· 

t 
Büyük Şefin, türkiyede üniverıİ· fakülteli bulununca orada 1&kat, Misafirlerin ileri ıelenlerinden birkaç ler, bizim melodilerlmizi takib ede-

el . 1 ·ı· yüz kiti, bu havun yerleıtirilen masa- k 1 i lk l 
1 
•rın çoğalmaaı lüzumuna itaret alil inaan ara çok te .. düf edı ır. re eıer er ne amer an r tmik muti· 

0 an bu direktifleri türk inkillbı· Çünkü batka yerlerde kurtanlamı• larda çaylarını içeceklerdir. kiıine sarih surette yaklaf&n modern 
~ en mühim .. fhalarmdan biri· yacak olan bu inaanlar oralarda he- Aktam olunca binlerce kitinin danı bir ıekll vermesini bilmiılerdir. Ea
lllQ daha açddıiını göatermektedir. kim hocalannm bilrileriyle kurt•• edeceği tahmin edilmektedir. , ıen, bizimki gibi mükemmel manza· 

. Burada, yeni Doiu üniveniteai- nlmıılardır. Sakat adanılan ne ya· 1000 ganon, boyu hemen hemen iki ralara, etıiı: bir pitoreıke, nete ve 
llilQ. ıirdiii mıntakada hal km aaflı- palım, demeyiniz. Bacalı kemik kilometreyi bulan mualarda yer almıı miıafirperverlik anane terine malik 

1 Üzerinde "lapacaiı teıirleri • o- haıtalıtmdan aakat kalmıt bir •· olan misafirlere himıet edecektir. ZI- bir memleket, bizatihi muıikitinaa
a1 llll da ancak pek umı • aöyliyebi· elam ıpor yapamaaa da fikriyle mem- yafet için 60,000 undalye, iki kilomet- larla talrler için en gilzel ilham kay· 
~•iinı. lekele hizmet eder ve giirbils ço- re uzunluğunda man örtUıU, 150,000 nağını te,kil etmektedir. 

"-LBir üniverıiteai ve onun içinde cuklar "letiıtirir. Zaten kurtanlan çay bardağı, 2İ,OOO ıalon limonata, Daha harbtan önceki devirde ope• 
D1r bp fakülteli bulunan bir mmta· haıtlarm hepıi de mutlaka sakat 100,000 aandövlç, 50,000 paıta, 65 bin ret bize aarih ıurette türk karakteri· 
le.da nüfuaun fakülteli bulunnuyan kalmaz. çörek, 50 bin börek, 20 bin portakal ha- ni muhafaı:a etmekle beraber modern 
hrl .... niabetle daha zi"lade oldu- Yeni Dotu üniveniteainin hekim· ı:ırlanmııtır. eserler vemıltti. Leblebici Horhora
h ötedenberi istatiıtilderle .. bit lik tarihinde bir ele mühim huıu•İ"le- 100 bin bardak çay lçln 60 bin litre fa, Köae Klhya v. ı., emin teknikli 
:bn~tur. Bu da pek tabiidir. Tıp ti olacaktır. Eaki zamanlarda Ana· ıUt, 250 kilo çay ve 1000 kilo teker 11• ve orkeıtraayon huıuıunda yabancı 
alciilteai, yani hekim hocalan bulu- dolunun Ege denizi kıyılarında • marlanmıttır. operetlerden hiç de geri kalmıyan 
il.~ bir yerde çok bilıili, çok tec· bir meıhur tarihçinin tabiriyle .·bir Vembley'e parlamentoda kendini pheıerlerdlr. Bugün millt lı:ompod
kbeli hekimler var demektir. Bat- "mucize,, ıibi parlayan ilim ve o- müıtakillen temıl lhakkı verildifi ta. törUmüı: Cemal Retld folklor melodi· 

a }'erlerde hekimıizlikten kurtula- nun içinde hekimlik orta çailarda bir rihl günün anılmaıı için tertib edilen terimizin modern ırmonizaayonı mU· 
:ran bir çok canlar oralarda kur· aralık ilerlemekten durduiu Yakit, bu ziyafet 6,500 inıili• llraıına mal O· kemmelen intibak ettiğini bize iıbat 
lll urlar. Hele dolum emaımda eaki Bisanıta taauubun önünden lacaktır Bu paranın büyük bir kıamı etmiıtir. dl ~u dkrçalardan birkaçını 
L~1daııa çıkan bir ıüçlükten, he- h 1 C .. d' b ·-ı. • d geçenlerde ölen beledive reı·ıı' Tı·tus hu1Qfla ne • "LUkı hayat" veya 
aanıizlikten dolayı, kurtanlama• kaçan oca ar un ısa ur ,_.rm e 1 "Adalar revtlsll" nlln buı pasajları 
lllıt ne kadar çocuklar, ne kadar bir hekim mektebi kurarak ilmi o- Barham'ın bıralmııı oldufu ianeden Manrice lvain Yeya tvlng Berlln'ln 
Allneler vardır ı rada muhafasa etmiıler .. oradan harcanacaktır. Barbam vuiyetname- en gUı:el uyfalarınr aratmryKak mü· 

H Asva milletleri araıma va.-ıılar- ıinde 11rf buıilnün tertibi için 4,000 ll tt d. p k d f • er yerde halkm .. ıııtma ehe- , ı ı- . . . kemme ye e ır. a at on a en U• 
lllı t d O h' y ..... k 1 d inııhs hruı tahıis etmittir. O büyük ld x. 1 
111 

Y• •ermesi kendiaine yakm n ı. te ır an ıo u ıyı arın an la hayran o uı.um ıey, ~ ıpna11nın 
uauın 1rördüfü zaman hemen mil· pek uzakta olmadıiından yeni Do- günde l00,000 kiti vefalı bir ölünün bir menfaat endi,eıinln mahıutu ol-

l'a • • rih miaafiri olacaktr. çu kU b ı, j••t edebilmesi miimkün hekim ğu ilnivenıtemız ta te pek töh· mayı,ıdır. n , ya ıncı memleket-
i 11 1111Unaıma baihdır. Halbu ki mem- retli olan ulu mektebi hatırlatacak, Ki• 1 d fi. lerde muvaffakıyetli bir eaerin aahi· 
eketinıizde hekim .. yıımm ihtiyaç- fakat taauubun önünden kaçarak ıse 111 e ım bl hıklarının kuvvetli ıirketler tara· 
~ Mk •• oldufunu yakm4an bil- deiil, taaaaubu kıran bir büyük abı- fından korunduğunu gördUğU ı..id• 
~nnler bile arada lll"&da ıasete- mm verdiii iıarete uyarak yeni türk gösterilecek bizim kompozitörlerimis daha siya· 

• e tu kaaanıa veya bu nahiye. medeniyetini ve ilmini Aıyaya ya· de.-· ıöhret için çalıımaktadırlar. 
ll!D. hekimaizlikten tiki.yet ettikt.. yacaktır. lnıilteredeki Anıllkan kiliaeai, en Hiç bir organlzaıyon ilhamlarının le· 

l'illı okuyarak öireniyorlar. Bu da, G A modern teknik vasıtaları kullanmak mereıini himaye etmemektedir. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~· niyetindedi~ Muvaffa~y~ halinde eurleri~n 

~.___ • Geçenle.rde, . Norwood'daki P,alladi- kendilerine mühim meblailar getire· 
l.IUllvanın en Gangsterler sıgorta um ainem111, bır çok muraf ıhnyariy· ceğini bilmek bir kompozitör, bir pr· 

~.:,, J · -~e dinl filimler imal edecek olan bir_ 1ga. bir eüfted.Jçin ne bUyUk bir 
--ıı~~---lı~~~ll....,.-~_ıL-... rs11rf-.kumoanvasLkırn11Lar - •tlld:va balitut -ı...__.. ... .D.. -•1'9 milıevviktlr. Şerikleri olan bir tabi 

Dün - - ., - -- Cikagodan yuıldı"-• g8re ameri. en mo~ern vaa~~arla cihulanmıt o- tarafından itina ile da"ıtılacak ve 
... yanın en uzun boylu adamı 'J1 ..... lup bır kaç aun evel milyoner A 5 

o111111ırd d kan poliıi, geçenlerde, aahlblerl ve ' •- ' • tevzi edilecek olan eaerlerl kendile· a ır ve boyu 3 metreyi qmı,. Rank • kar tar f d bU Uk bir tır Alt mü•terileri ırıf Gan-ter'lerden ibaret ın 111 a ~ an • Y rlne ehemiyetll paralar getirir. ına'd 1 ıene evel, U>31 de, boyu dur- :r e- törenle açılmıttır• Stüdyo içın harcan-
& an uzayan bir Mııırh etrafında olan bir ıigorta kumpanyası meydana mı' olan paranın büyük bir kısmım bu "Yeı we have no bananu" lıimli 
rf azetelerde çıkan heyecanlı haberle- çıkarmııtır. kadın vermiıtir. methur fontrot'un müellifine ne ka-
lı belki hatırlaraınız. tıkenderlye Amerikada her muhataraya karıı ıl- Dinl ilk büyük filim din itlerine hb- nndırdıfını merak eder mlıinb? Bir 

8 ••tahanelerinden birine getirilen gortalanmak kabil olduiundan, tika- met etmiı olanların hayatını ıısttere- milyon dolara yakm bir cep harçlıfı .. 
•ad Muıtafa'nın o zaman boyu 2.25 goda yapyan Ganpter'ler, kendi ara· cektir. Bunlardan biri, inicili terceme Mizrahi iıminde İ•tanbullu bir kom-

llletre"di. FaL-t boyunun artma11 de· 1 d toplayarak bı·r ıi .... • "~ d la 1 
- arın a para ıoa.. etmit William Tyndalee öbürii de Da· poı:ıtörUn eaeri olan ı&-..ı.a ame 

~anı ediyordu. Bu entereaan tlbbi hi· kumpanyaaı kurmayı ve bu ıuretle, iç- vid Livinpton'dur. Marguiıe", bankadaki hesabını Uç 
lr ıe doktorlar arasında çok allkayla lerinde ipiz kalanları korumayı ve d8rt ytız bin frank kadar artırdı. Va· 
l ar,ııanmıı, bu anormal bünyevt ha- kendilerini ııkıntıya dUıUrmemeği Muharebe meydanına sfyet b6yle olunca muıikitinaıların 
;. bir nihayet vermek için birçok te- dUtunmUılerdir. ÇUnkil, hapiıhaneden çalıtınaya koyulmaları ve muvaffak 
h Vf. uıuUeri tecrübe edilmif, fakat çıkan bir Gan19ter, derhal .. meılekl,. dönen bir meyhane naf1Denln kolaylıkla hafı.ada lralabl· 

depıı neticeıiz kalmıttır. O saman· i "b 1 
lnber' s d' · ile miltenuib bir" 1 u amamaktadır. Bundan bir ka,. ""''" evel V'ıtıtence "'- ı aa ın boyu 60 untımetre • .. ...... &MI 

-ha artmı,tır. Halbuki kurulan ııgorta kumpanyuı, limanmdald meyhanelerden birinde mıtlardır. İlk ance hidlaenln dehteti 
Bugün, dünyanın en uzun boyu· ipiz kalan Gangıtere bakmayı taahhüt çok korkunç bir facia olmuıtur Birkaç karıııında pfırıp afallayan ganon ve 

lla l&blb olmak rekoriyle öfUnebile- etmektedir. Poliı bu acalb aigorta gemici Nikolay adındaki adamın mey· hizmetçiler, hepal bir araya gelerek 
'eek olan bir adam Babelmendeb civa· kumpanyaıının kualarında 200,000 do- haneıine gelerek prab iıtemiılerdir. aarhoı tayfalar Userlne laldırmıtlar· 
tındı aileai yanında bulunmaktadır. 1 'b' ld kça hatırı aayılı b' Fakat, meyhaneci, bu mUıterilerin ur· dır. Korkunç bir boğupnadan aonra 

Boyunun usamaıı bir saman durur ar gı 1 0 u r ır para hoı olduklarmı görünce, prab verme· gemicileri bir odaya tıkan praonlar, 
tibi olmu111 da, aonra tekrar artma- bulmuıtur. Bu aermaye Gangıterlerin mit; küplere binen aarhotlar derhal bet gemiciyi param parça ederek öldilr
•ına devam etmi9tir. Boyu bugiin 3 verdikleri para ile meydana ıetirilmiı meyhanecinin boğuma aarıl.;.ıılar ve mUtlerdir. Neden ıonra hldiaeyl haber 
~etreyi geçen bu adam milkemmel ve bir çokları bu aayede aıkmtıdan bıçakları çekerek adamcağızı delik de· alan pollı, cinayeti ltlemlı olanları ıe· 

r •ıhate maliktir. kurtarılmııtır 1 tik ettikten aonra. kafuını kealp at- llp tevkif etmittir. -

Hayat, sen ne güzelsin! 
~ ~ 

TAARRUZ 
-ıs-

- liakkın var: tımall Zeki, bilmem 
"~redn akıl etmi' de Tophane ıırtla
riyJe Cihangir arasındaki tenha ao
lr.ıarda konak yaptırmıt· Mansara gU-
Zel • ama kut uçup kervan geçmıyor. 

NalJetlen: N. B. 
rup bir yudumda içti ve ıonra, ıoiuk 
kanlılıiını bulmut olarak, ıordu: 

- Ne saman tamaille alctam yeme-
ğini yiyecenin? 

- Yarın akpm. 
- Mükemmel ... Silih tatır mı? 
- Ne münuebett 

zılı idi. Bu ıahte taarruzun iyi netice 
vermeaini çok ıüç aayıyordum. Mu
vaffakiyetıizlik iae, bütün hayatımca 
beni harab edebilirdL Meaell taarnP 

edeclr olanlardan biri tutulabllirdL t
tirafda bulunabilirdi. O zaman benim 
de ıuç ortafı olduğum meydana çıkar· 
dı. 'Gazeteler bunu bulunmaz bir nimet 
uyar, kimbilir naııl ne,riyat yaparlar
dı. Resil olurdum. ••• 

HUıeyln Tuğrulda bugün, hallı kan 
bir atın harb meydanında barut kolru
ıu duydufu zaman 18eterdifi asabi
yet var. Fakat onun bu hali bana bir
az emniyet veriyor .. ,CSyle bir ıöz ı,.. 
reti ile Cici'nln dıprı çıkmaıını te
min ettikten ıonra: 

- Yavrum. hazırım, adamlarım da 
hazır ... 

- Eınniyetli adamlar mı? 
- Bu da ıöz mil? Parayı verince da-

lecek ve kendilerine u aamanda para 
ve f8bret getirecek olan motifin pe· 
tinde kOflD&ları kolaylıkla anlatılır. 

Fakat bu çabpna n allka zihniye
tini yaratmak ve yaymak için bUtUn 
modern te,ebbUılerln b&fmda olan 
memleketimlsde telif ve kompoziı • 
yon haklarını mUdafaa lçin bir teıek· 
kül .Ucuda ıetirmek lbımdır. Mo
del olarak almabilecek bu neviden 
teıekkUllerin en ebemlyetlislnin 
(franııs) merkezi Parilte Chaptel 
aokafmdadır. 

Bu ılrketln Uıtiyat akçeıl • ıat
mayın • Pranu bankaıınınklnden 

faı:ladır. l9lem11i pyet kolaydır. Bir 
komiıyon, orkntra •eya ıramofonla 
mUslk dinleten bUtUn mUe11eaeleri 
makul bir reame tibl tutar (% 3). Ba· 
zı müe•eaeler ıötUrii olarak muay• 
yen bir Ucret nrmeyl tercih ederler. 
Meaeli 1930 dan 1932 ye kadar cu 
tefi olduğum Niceln "MedlterrınE 
aarayı,, franaı.z müellif ve kompozi
törleri birliii" ne senede yarım mil
yon frank vergi ödemi,tir. Danıinc, 
bar, pastahane ıibi daha az ehemiyet
li aalonlar ham gelirleri Uzerlnden 
daha makul bir ilcret öderler. Her 
müeaaeaenin orkeıtra tefi veya bu 
yoku mUdUrU, proıramda çalınmıı o
lan eterin sahibinin lemini, birlikçe 
verilmiı olan klğıdlar üzerine itina 
ile kaydetmek mecburiyetindedir. 
Sık 11k (ekıeriya ıf.zli) kontrollara 
tibi olan bu llıte tamamiyle dofru 
olmak mecburiyetindedir, akıl tak· 
dlrde bUyilk cezalara ve kanunt taki
bata yol açar. Bu klfıdlar bqhca te· 
birlerde mevcud olan acentalar vaaı
taaiyle her ay birliğin merkezine gön
derilir. Her altı ayda bir toplanan 
bUtUn bültenlerin heubı çıkardır. 
Ameliye töyle yapılır: 

~eıeli Garden Bar veya Park o. 
tel, altı ayda 1200 lira olarak teabit 
edecellmiz bir reeim öderler. Bu 
meblai U.zerinden birlik kendi idare 
ye itleme, maırafiarı l~ln yüzde yir
mi bet ayırır. Geri kalan yüzde 25 
altı ay zarfında çalınmı' olan parça
ların umumt yekCinuna ıöre her par· 
çanın çalınış niabetine göre mUsavi 
hi11elere taQha olunur. MU .. eaeain 
ehemlyetlne ıısre her çalınıp 1,2,3 ve 
hatt& basen 10 Ul 20 kurut isabet e
der. Her kompozitöriln eaerlnln çalı
nıf mlkdarlyle bu rakam darbedilir. 
Muhtelif acentalardan relen liıtele -
rin tetkiki neticeıinde her müellifin 
memleket dahlllnde altı ayda ne ka· 
dar eaerlnin çehnmıı oldufu meyda· 
na çıkar ve hi11ealne isabet eden meb
lağ eaerlerinin kazandığı muvaffakı· 
yetle miltenaaibtir. Birlik, twil edi· 
len meblaflar Userlnden ayırdıfı yUz
de 25 sayesinde kendi kendiılni idare 
eder ve devlet için klilfetli bir yük 
tetkil etmeı:. Muhtelif memleketler
deki bu neviden mUe11eaeler araların
da mütekabiliyet eaaıına milstenid 
bir mUna1ebet ılıtemi teaiı etmi,ler
dir ve tabit biz de onların bu organi
zaıyonlarına dahil olmalıyız. Bu su
retle kompoı:itörlerimlsin yabancı 
memleketlerde çalınan eaerlerinin te
lif hakkı korunmuı olur, aynı suret
le yabancı birliklerin uaları da bi· 
ı:im kontrolumuzdan iıtifade edecek· 
lerdlr. 

GöriildUIU sibl bayle bir teıekkill 

dan eYel de ıeker kamıtı iatihaalinl 
asaltmak li.znn ılmittir. Bundan do
layı Haitide i,aislik vardır. 

Ziraatçiler iıaiz kaldlklan samaa 
ne ,.aparlar? Yine siraat delil mi? 
Fakat topraklan da olmayan it-i:ıs 
Haiti siraatçileri. açlıktan ölmemek 
için Sea-Dominik cumhuriyetinin ti • 
mali r~iaindeld as nüfuslu y..ter9 
hicret ederek, orada çoluk çocukla • 
rile birlikte ekip biçmeli adet • 
mitlerdir. fakat komıu cmnhurİJe" 
tin "lerlileri 7eni ıöçmenleri nribt.,,_ 
li .. ,_akta. onlarla ask .. k çarp~ 
maktadırlar. 

Yabancılar, aynı kandan dahi ol • 
aalar, b8fka bir memleket bududlan 
içine rirince yine yabancıdırlar, 
Sen • Dominiklilerin Haitilileri kol • 
larmı açarak karıılamamıı olmala • 
nnı kim tabii bulmaz 7 

Fakat üat tarafım dinleyin : 
Geçen ayın dokuzuncu a\inÜ, 90" 

cuk, kadm ve •kekten ~ 
bir kaç bin Haitili hicret etmit olduk• 
lan topraklarda çalııırken dominikH 
arazi Nhibleri, hudud muhafızlan • 
nm da 7ardımı ile, bunlan abl._ • 
derek Üzerlerine tüfek ve tabanca 

kUl'funU yaidırmıılar " 10D1'a ~·~ 
kalanlan alıp kapadıkları mi bll' 
kalenin avluaunda ibfarau itmam 
etmiıler ve hiddetlerini bun~~ ele 
yenemi,..rek öliil.ri ve yarı olül~ 
denize atıp köpek balıklarına yed.,. 
miılerdir. 

Şimdi Ne.,ork'ta bulunan Haitl 
dıı bakanı ta ifin diplomasi :rolil• 
yakmda halledileceiinden emiaclir. 
Amerika kamoyu bu Yaka ünrin• 
~ linirlenmiıtir. Trujillo'daki A· 
merika elçiai Sen-Domonik'in payi. 
tahtma hareket etmiftir. 

On sekizinci aann bqlangıcmda 
aömürıecilerin ibdaı ettikleri bu p 
bi vakalarm nadir olmadıimı ve o 
çailann eaircileri ve daha aonralan 
kakao ..,.. ka.-k plaatörleri .tara• 
fmdaa toprak ecliamek m•kvclile 
bu çetid kitallerin yerlilere kartı ,... 
va ıörüldüjiinil tarih kitablarmda 
okur ve ıaıardık. 

Demek ki yirminci aaırd-. Sen • 
Dominikli teker kamııı plantörlerl 
de hala iki ve üç aıır evelki adamla· 
rın eıi imiİI Fakat ta İfİ diplomaal 
yolu ile halledecefinden emin olda • 
tunu aöyl~en clıt INıkana ae bu
J111'111'8UDUS 7 - N. B. 

iktihamı mütkUI gilçlUkler arzetmeı:. 
Onun içindir ki acele meydana gel· 
meai bir ihtiyaçtır. Bu tetekldllün 
kuruluıu derhal genç kompozitör! .. 
rlmiz aruında çok enerjik bir mtı
,evvik rolü görecek ve bunlar muli• 
ki aervetimizi yeni eaerlerle sencin
lettireceklerdir. 

Şahsen, ben, biç bir menfaat bla
ıiyle olmadan, ~iltevazı ~~rUbeml, 
memleketimi, mım kompozıtörlerlml• 
ztn iatidad ve kabiliyetlerini yüklel· 
tecek böyle bir organizasyona ıahib 
etmek iıtiyeceklerin emrine koymaya 
amadeyim.,, 

- Nerede biı:e taarruz edecekıiniz. Ciddt, ilive etti: 
- Her halde Cihanılrle Ayafpl.fl _ Beni dinle: bu alelide bir kombi· 

aruında .... konalı civarında. .. Ama ne nezondan ba'ka bir 'ey delildir ve la-
bileyim. Tam taarruz noktumı ıan~ bi 
nuıl tayin edeyim? o zaman ve ze- tanbul ıibi bir tehirde bu nevi kom • 
minin icablarına göre tefe bırakılmıt nezonlardan on taneıi her eUn yapıl
bir keyfiyettir. maktadır. Böyle veya buna benz« 

Böyle diyerek kahkaha ile eUlUyor. kombinezonlardan on taneıi, yirmi ta• 
- Ordu kumandanı imitim ıibl ya- neıi... Anladın mı? ve bir çokları da 

kama yıldızlar diktirmek iıtiyorum. bizim ibi bir blöf delil, daha çok cid· 
-Ya aeni tanına? g · ı 

dt daha çok afırdır. lamail Zekin n 
- HUaamoilu ıen çocukıun ... Ya- ' 

hu be f L L--- ,, Be kti yolunu keaerk cebinden parasını mı a· 
n a&a u..ar mıyım r n va y- bi k ku 

· . . lacağız. Biru ürkütecek, ru or • 
le hyatroculuk da ettim: maluyaJ ne- 1 ..-.ı..Ja da bir ar-
dlr, bilirim. tacağız, Ve böy e yal'..--

Saate baktı: kada,ımızı onun btisbiltUn gözüne ao-
kacafı.z. itte hepai bu. Vallahi, azizim. 

- Şaka defiJ... Zaman yaklatıyor. elimi kalbimin il.zerine koyarak aana 
Haydi randevuna ıit artık. lımail Ze-
kinin • . . yemin ederim ki bundan daha namus-Karımıa geçip, elini omuzuma koya

rak, katı bir Hunla: 

- Öyle iıe yarın aktam taarruza ui-

Küçük bir memur olmaf a razı ola
mamııtım. Fakat timdi onların hu.zur 
ve emniyet içinde olduklarına imreni
yorum. Namuaklrhtın kıymetini tim
di daha iyi anlıyorum. Çalıııp kan· 
nacafını kazandıktan sonra erinde ye
meğini rahat yiyip aakin uyuyabilen 
adam aarfettitl pyretln en bUyUk mil
k!fatını almıt demektir. Halbuki ben, 
i9te rahat ve huzur nedir artık bilnıi

ima emniyetli adamlar bulabillraln. Za
ten kime taarruz edeceklerini de bilmi
yorlar. Onlara itin bir f8lma, bir iddia 
meaeleıi olduğunu anlattım.Turruı: e
decekleri adama bir fenalık etmiyecek
lerinl vadettiler. Sana relince : ıeni bi
ru t&rtaklamalan lbmı; bu da, tak· 
dlr ederıin ki, 16.zumludur ... 
Suıuyor. Alnında endip isleri beli

riyor: 

. kabil oldufu kadar ıecıkme~ini kirane bir kombinezona timdiye ka· 
teman et. Vakıa adamlarım ıece yarı- i · d ~iı· dar ı rauı e6 un. 
ıından itibaren it bqmda bulunacak· 
lar... Hüaeyin Tuğrulun elini göfıUne ko-

liattt geçen gün arkamız •ıra bir ta
lrrııı gölgelerin yilrdüğUnU farkettim. 
~ekendi kendime ''tunlar bi.ze bir bil· 
C11Qı etaeler de lamail Zekiyi ellerin
den kurtarsam iatikbalimi de ayni sa
lrıanda lrurtarmıı olurum," dedim. 

liüaeyin Tuirul: 

rayacalmnız ve ıen de lamail Zekiyi yorum. DllDOklea'in kılm~ı blfımın u-
taarru.zdan kurtaracalmn, dedi. . cunda aallanıyor. Bu ıece kafama lne- - Fakat İamailde ıil&h bulunmadı- Elini unttı. Onun cesaret ve cilre-

yarak yemin edi,inde öyle komik bir 
hal vardı ki gUlüınaemekten kendi· 
mi alıaınadım. - Bu çocuğun muhayyeleıi genittir, 

derken birdenbire yerlnckn fırladı ve 
llrhnı kaçınnıı gibi, bakııları dim dik 
flzeriınde, bana dofru geldi: "tamam• 
bulduın. vallahi buldum. Ne mükem· 
llıel fikir l" 

ll Memnuniyetinden ani k111lmı9tı. 
d lr iıtortu dolab üzerinde ıürUnüp 
urınakta olan bir konyak p,alnl kap

tı. btr bardak buldu. Yarıyarıya doldu 

HUıeyln Tuğrul öğleye doğru ben- bilir de .... 

den ayrılırken evimden çıkmamamı Cici, taaavvurlarımızı bilmiyor. Fa-
ve İsmail Zeki ile bulufDl&fa gitmeden kat zekiıı ortadan qaft bile olu ka 
kendiıini mutlaka bekltmemi tenblh dmın anlayı91 kuvvetlidir: be11i ki o 
etti. da bir ıeyler huırJadığımızın farkm

zaman zaman ümide Ye f.midıi.rllğe 

dU,erek yüzüm &WUyor, yahud ıura
tmı aaıhyordu. Ömrilmde ilk defa böy· 
le bir ip ıfritecektim. Mu .. ffaldyet 
ıibl muvaf f akiyeaislik de bartada ya· 

da... Benden aormata cesaret edemi
yor. Ancak korka korka bana d&ıen 
&özlerinde kaygııını okuyorum. 

Saat altı: Hu.eyin, bora ıibi odaya 
giriyor; bir aktör tavriyle: 

- Haydi bakalım. it ı.1ma ... 

fından emin miıin? •tinden lruYYet . almak iıtiyormut ıfbi 
- Elbette. Eminim. Bir gün lrulUb- ııkı ııkıy. o ele aarıldım. Fakat tered

te bir arkadqı yeni aldılı bir tabanca- ::u halimden anlamıı olacak ki, 

Y1 gölterirken yUzUnUn nasıl bem be- - B~dala mıaın? dedi. 
yu olduiunu ıörmemiı oı.aydım... - Budala defilim. Ancak bu itin 

- Zira, adamlarım ne kadar .as ver· munff aklyeti Yeya muvaffaJdyetalzli
mlt ollalar bile ortaya tabanca çıkın il lıtikbaliml tayin edecektir. Servet 
ca • kusu deliller ya • bir milnuebet· veya bapiahane : bu yoldan ya ona ve· 
ıl~li~ edebilirler .. Fakat madem iri e- ya buna ıldlllr. 
mınıın, meıele yok, lamail Zekinin e· - Haydi efendim. haydi efendimi 
bcdl doetlupnu ceblncle apbilinin. biru daha iti bllylltıle ne. 

• 

Nihayet gülilmaediğimi gören Hilae
yin, fınattan iıtifade ederek paltomu 
ve ppkamı elime verdi. 

Çıkarken koridorda Cici'ye tesadüf 
ettim: 

- Gidiyor muııın canmıP 
- Evet yavrum. çıkıyorum. 

-SoauYU'-

-- - •"""'"' 



-8-

H 1 K A y E 
Katilin itirafları 

Nakleden: Hikayeci 

Aylardanberi gazeteleri ve halkı kunç hastalığa karşı mukavemet edi
Dıefgul etmiş olan bu esrarlı fakat fe- tine yavq yavaş kızmaya bqbyorlar
ci cinayetin muhakemeli nihayet gö- dı. 
rülüyordu. Meraklılarla hınca hmç do- Bir def asında karımın bu uzayan 
lu bir aalonun ortasında, mahkeme bekleyiıun fikayet ederken kızıma 
heyetinin ve yanındaki jandarmaların "Bir türlü ölemedi. Biraz rahatlığı da 
mehabetiyle büyük bir tezad te9ldl c· bize çok görüyor. Artık bıktım, bık
den cani bir ölii kadar renksiz ve cı· tmı bu hasta bakıcılıktan!" diye hay
bı: yüzü, çelimsız ve zayıf vücudiyle kırdığını işittim ve dünya başıma yı
bu kanlı suçu i9lemif olduğuna, pek kdıyoı muş gibi oldu. İhanetlerin ne
kati olan delillerin falıidliği ve ken- reye kadar varacğını anlamak için on
di itirafı olmasa kiımeyi inandıramı- Jara karJı hiddetimi gizliyor ve bir 
J&c:aktı. ıeyden habersiz gibi davranıyordum. 

Demek kanımı ve, ondan fecii on Fakat tahammülüm git gide azalıyor 
yapıdaki kızını kanlar içinde yere ve çektiğim müthi9 hastalık azmış gi
aren vahfi yürekli canlı bu bir hayali bi, bu defa aaab buhranları içinde çır-
andıran kara kuru adamdı 1 pınıyordum. 

Uzun ıüren istintaklar bir netice Artık onlara emniyetim bile kalma-
•crmemİf. katil, cinayeti itlediğini i- mıttı .Bana uzattıkları ilica, aabınız
tiraf etmekle beraber bunun aebebi lıkla sonu bir an evci getirmek için, 
)lakkında bir tek kelime ıöylemekten zehir k3tmadıkla.rından emin olmak da 
imtina etmittL m;_}mkUıı değildi. Halbuki ben yap.-

Kendini müdafaa için avukat da mak iıtiyordum, onlar, bir hastanın 
tutmak istemediiinden mahkeme ona türlü derdleriyle uğra,mak ııkıntııına 
bir müdafi tayin etmiftL Fakat o, bu dayanmmyorlardı, bense can kaygııı
awkatla da görüplye razı 01mamı9- na düpıüıtüm. Hayat, dışarıda o ka
~ dar güzeldi ki. Hayat hiç bir zaman 
, O gtln ittihamnwnenin okunmaam- baa bu kadar cuib görünmemiıti. 
~a. ıpalQm be7llk maUerda ~ lllll'tıidYordum. Her neye mal o
,__ cevü v~nDl,JeD .acı~ ~rl- kiBa o19wft.··y.,...Jrı blr gUn. en ,. 
pe avukatı ayaga kalkarak cınayetinJn kmlarmım hiyanetlerine kurban git
azuıa bir talıl.ilini yaptı " m~ekki· mek endifQi beni çılgnll .c:lhdllna&f
lini bu auçu ıflemeye aevketmiı olan tü. O .zaman ikiıini de öldürmeye ka· 
Je~bleri gözden ~rek. ~unlarm rar verdim. Sivri bıçağı kendim bile
lçinde en kuvvetllıının delılık oldu- dim. Ve uyurlarken ikisini bununla 
iunu ileri aürdil. öldürdüm. Fakat bu hareketimden 

Blltlln bu lılSzlerl barlı: bir byıdsıı:- aonra da hayattan iğTCndim. Artık 
lık ve ldeta can aılantıaiyte dinlemiı yapmak iıtemiyorum. Bana liyik ol
plall auçlu delilik aözüııü ititr ifitmez duğum cezayı veriniz.., 

yerinden fırladı ve inadcı ıuk\ltunu 

ilk defa bozarak Adeta bir ıinir buhra-
111 geçlriyonnut gibi haykırdı: 

- Hayır, hakimler, bayır, bu adam 
plan aöylüyor. Hiç bir .zaman deli 
plmadım, aldım bafundadır, cinayeti 
if]erken de aklım ba9mıdaydL Onları 
bilerek, taammildle öldürdlim. Sizden 
ımerbamet beklemiyorum, ceı:amm ne 
plduğunu bilyor ve ona boyun eğiyo
rum. Kanunun aiı:e emrettiği hükmü 
~ermeye mecbununuı:. Karımla kızımı 
bsden öldürdüm. cezam ölümdür. 

Benim aöslerime değil de, hiç bir 
teYden haberdar olmıyan, udece fara
ziyeler üzerinde konutan bu adama mı 
inanacabmız? 

Suçlu, beycandan boğulur gibi ol
C!uğu için ıuıtu. Bir tereddlid anı ge
çirdi, aonra karar vennit bir adam ha
liyle devam etti: 

- Benden aebeb ıoruyonunuı:. Pek 
ali. .. Hepaini anlatacağım. Bqtan ıo
nuna kadar anlatacğım ve deli olmadı
iımı görecekıiniı:. 

Avukat, uı:un ıilren hastalığım cana· 
•mda bana büyük bir itina ile balmuf 
olan karımla kızımı iSldUrmek için de
lilikten ba9ka ıebeb görmedifini aöy
Jedi. Fakat o i9in iç yü&ünü bilmiyor. 

Evet, karım da kızım da, ekaeriya 
gece uykularını feda ederek bu melun 
haıtalığm pençesinde kıvranan bana 
ellerinden geldifi kadar baktılar. ln
kir edemem. Fakat bir gece, uyuduğu
mu aanaıı karımın kızıma ıöyle ıöyle
diğini itittim: 

.. Doktor bir ciğerin tamamen bitmif 
olduğunu aöyledi: Şu halde bu haata
bk daha çok devim etmiyecek." 

Sonra. ikiıi, ben öldükten sonraki 

bayat tekilleri etrafında uı:un boylu 
konu,tular, küçük bir ev tutup içinde 
rahat y•f'">'k aaadetini tahayyül etti
ler. O amnan anladım ki mevcudiyetim 
kendime en yalnn sandığım kimselere 
fazla pliyor. O uman anladım ki beni 
aralarında Ubumaua bir yük. aaadet
lerini bir enı•l olarak ıörilyorlar. Bu 
hakikati öğr•ndilrten aonra artık dün
ya bana haram oldu. Bana uzanan yar
chm ellerini birer yılan gibi görerek 
iğrenmiye n korkzDva bqladım. Ek-
11eriya uyur gibi yaparak onlarm aöz
lerini dinliyordum. Aylar seçmesine 
ıajmen hala bu cdu ricudUlllUD kor· 

Satranca dair 

Bugün bütün dünyayı sarmıt 
olan bu oyun nerede bqlamıf, 

nud yaydmıftı? Tarihte 
mqlıur aatranççdar ..• 

Buııün dünyanın en meraklı ve eilenceli 
oywılanndan birili sayılan satranç nasıl 
çıkmııtır, bilir miainiz? Bu oyunun tarihi 
oldak.ı;a eskidir. 

llliltclm 400 senesinde bindiıtanlı bir 
brabmen, ıran hükümdarı Serbas'e bu oyu
na ötretmit. hiikiimdar da bundan boılana
rak brabmene ne istediiini 10runca, blnd
li: 

- Eier o:yun tahtasının bir murabbama 
bir buiday, ildnciıine banan ild mislini 
koydurur ve bu niabet dahilinde bütiln mu
rabbalarda buiday tanelerini artınnıuuz, 
bana yetiıir: diye cevab vermiıti. Hüküm
dar bunu ı;ok basit bir taleb ıörmüı ve ve
rilmesini emretmiıtL Ertesi sabah huzura 
ı;ıkan vezir biiJdimdara: 

- Ba brabmene ne kadar buida7 vere
ceiimi:ıi biliyor musanaz 1 

Diye 10ranca hiikiimdar: 
- Birbı; yi1s tane olacak! diye cevab 

venniıti. 

Vezir bunun üserine demiıti ki: 
- Hayır hiikii.ındarım. bi.siaı Brabmene 

18,446,744,073,709,551,615 buiday vermemü 
lizım 1eli1or. Ba bdar bqdaym da bütün 
!randa bulunacaimdan ppheliyim. 

Serbu'm sarayından ba oyan Arabiıtana 
yayılnuı, arablar buna Fasa ıötürmüıler, 
oradan lapanyaya ıirmiı ve iapanyollar Ve
zire Fan:ia ismini vermiıler, Franaaya ıe
çince franaular ba kelimeyi fierce yapmı1-
lar, neticede bikir man•sma ıelen Vierıe'e 
çevirmiılerdir. 

Bundan 10nra 1000 tarihlerinde İnıriltere 
kıralı Canate bu oyuna merak u.rdırmca 
eski vezire "Kıraliı;e" admı verdirmiıtır. 
Fabt bi.s, türkler, hali buna vesir deriz. 

Tarihte birçok büyük adamiann satran
ca merak sardırdıldan ıöriilmüıtilr. Şarl
maD1 ba o:yunda çok usta olduianu söyliye
rek öiünilrdii. Hattl bir o:yununa Fransa 
kırallıtma o:ynamıı ve b1betmi1tir. 

Leonardo da Villci de atra~ meraklw l· 

ULUS 

.J•·····································"' . . 
Marş 

Müsabakamız 

Marş güftesi musabakasma 
iştirak edecek olanlar şu 
noktalara dikkat etmelidir
ler. 
Martın esas bünyeıi, dörder mııra
bk üç lataclan ibaret olacakbr. 
Birinci lata "A", esu fikirleri ih
tiva edecek ve diğer iki latanın 
aonlarında birer defa tekrarlana
c:akbr. 

:B. ve B le gösterdiğimiz diler iki 
Elata iae yukandaki dört ana mıı
: radan artan duygu ve dütünceleri 
:ihtiva edecektir • . 
: Bu latalarm muıiki bünyeleri biri· 
: birinin aynı olacağı için bunlan B 
: ve 1 B diye göstereceğiz. . 
:,şu halde mart A, B, A, 8 1

, A, tek
linde olacakbr. 
Bu auretle pirin emeii, besteye 
ııyıunauzluk yüzünden kaybolmıya
cak, iyi bir inpdda üzerinde durulan 
kelimenin beatede de hakkı verilmiı o-
lacaktır. 

Her kelimenin tabii okuyuıta üzerine 
vurulan, en ı;ok ehemiyetli ve açık te
liffuz edilen heceainin marıın bünye
sinde öyle yerleri alması 12zımdır ki 
bestenin notaları ve musiki irtifaı ile 
bu tabii okunuı makamlaıtırılmıı bir 
ıekilde temin edilmiı olsun. 
yazılacak türin mart halinde bea
telenebilmeai için hecelerinin - U• 

zunluiu ve kıaabiı, vurgulu veya 
• vurgu11UZ olutuna göre - cin• ve 
: nevilerinin ne gibi bir terkibi haiz 
: olmau linm seldiğini aynca mem
: leketin tamnmıt beatelıcirlan ile te
: masa gelindikten aonra, mümkün 
: olduğu kadar, kolayca anlafılabile
:cek bir açıklıkta izah eden bir aot, 
:ın.tbumızca müsabakaya dahil ol
: mak iatiyen pirlerden iıtiyenlain 
: adresine gönderilecektir. 
• 
S Müracaatlar: (Ulus, marş 
S müsabakası ) adresine ya-
: pdmahdır. . 
............................................ 

Yabancı basında gördükleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vindsor dükünün 
Amerika seyahati 

ve İngiliz kamoyu 
Vindsor Dükü, Almanyo'dan •onra Amerika'yo gidecekti; 
Fakaı verdiği bir kararl.a bu taaavvurdan WDgeçıi. Ajansl.ar 
bu haberi verdikleri mmarı bunun sebebi belli almıyordu. 
Aıağıdaki makale İngilizlerin , bu tmavvuru ruuıl karııladık-

1.arını gayet açık bir •ureııe göstermektedir. 
Vindsor Düku, bundan böyle kendi

sinin reami bir sima olarak telakki e
dilmemesi lazım geldiğini bildinnif
tir. Bu karar, çok yerinde ve çok akıl
lıca bir karar olmuftur. 

Fakat bu kararı kolayca tatbik etmek 
imkinı olrnıyacağı fliphesizdir. Taht
tan yeni ayrılmıt eski bir kırabn ya· 
pacağı hareket ve seyahatler hakkında 
türlü türlü tefsirler yapılmuına im
kin bulunabilir mi? 

Fakat her halde kendisi, yapacağı 
hareketlerin, gideceği yerlerin bir ta
kun tefsirlere yol açacağını heaab e
derek hareket lüzumunu takdir ede
cektir. 

Tahttan çekildiği zaman, kendisinin 
resmiyetteiı uzak, kendi aleminde bir 
hayat yapmak istediği görülmüf ve bu 
tasmim bir kaç defa kendisini göster
mig.ti. 

İngiliz kaınoyu bu vaziyeti sempati 
ile takdir etmif, ingiliz basını ise ken
disini hiç bir veçhile rahatsız edeçek 
nefriyatta bulunmamıttır. 

Fakat 1<>n zamanlarda Dükün bu ka
rarını değiftirmek ve reamt faaliyet 
sahasına girmek istediği görülmüttür. 

hareket etti. Kendisi, tetkiklerinin, 
neticesini gösteren bültenler ne,ret
mek, amerikan milletine radyoda kon
feranslar vermek tasavvurunda idi. Bu 
aebeble endüstri ilemini ilgilendire
cek olan bu taaavvur karJııında bir 
tenkid fırtınaaı koptu. Bunun başka 
türlü olmuına da imkan yoktu. 

Bugünkü güçlükler arasında Dük, 
kendiıine ıempati temin edebilir, Fa
kat kendiıine gösterilecek olan bu 
sempati, meselenin hakiatini ört bas e
demezdi. 

Sonra böyle seyahatler ve tetkikler
le prensin faydalı bir it görüp göremi
yeceği de şüphelidir. 

Bizim diyeceğimiz fUdur: Eğer o, 
bir zaman kendi milleti olan hc-J ka yar
dım etmek, onların faydasına çalıı
mak istiyorsa, hususi hayatına devam 
etmeıi lizımdrr. 

Meşhur ve resmt bir adam olarak o
nun böyle resınt itlerle uğrafınağa kal
kıtmaıı bir tak:m anla§lllazhklara yol 
açacaktır ki bunun ıonunda da güçlük
ler çıkacaktır. -Deyli Herald) 

Sovyetlerbirliği Meseli bu cümleden olarak kendisi
nin itçilerin sosyal tefkilitı hakkın-
da incelemeler yapmağa giriftiği an- Yüksek tahsil faaliyetini 
latılmıftır. Böyle tetkiklerin, onun 
vaziyetinde bulunan bir adam için güç genişletmek için tedbirler 
olduğu da muhakkaktır. Sovyetler birliği halk komiserleri 

Hele preruıin bu tetkiklerde Alman- mecliıi, yüksek tahsil faaliyetinin ge
ya gibi itçi teşkilatı dağıtılmıt ve itçi-
leri baskı altına alınmıt bir memleket- lifmeıi ve profesörler ile muallimle-

İvning Niyuz gazetesi, İngil 
İtalyan imparatorluğunu tan 
ıu f&J1ları kopc.ağını vaılllliaa•-

1 - İtalya Mısır ve Filiatindl 
tere aleyhindeki propagan 
vaz geçmelidir. 

2 - Trabluada almakta old. 
takım tedbirlere nihayet ve 

3 - Afrikadaki bazı ıınır 
ri hakkında uyuıulmalıdır. 

4 - İngiltere Akdenizden 
geçmek hakkını muhafaza ey 
dir. 

İngiltere İtalya ile yapacalJ 
görüpnelerde Franaa ile ııla 
birliği yapacaktır. 

Ayni guete Lord Halifakldl 
ne yapacağı ziyareti de bahia 
ederek phai temular poli 
çok iyi bir usul olduğunu vaınDlllll!!!I 
kendi siyasi kanaatlerinden ay 
naatler besleyenleri tehdid edeli 
ıelerin siyaset sahasından ç 
larını iatemektedir. 

Fransa 
Brezilya' daki hükümel 

darbesi 
12 sonteırin tarihli franıız 

ri, Brezilyada yapılan hükümet 
aile me11ul olmaktadırlar. 

Le Jurnal'da Sen Bris, diyor 111 
"Hiç fÜpheaiz Berezilyadald 

hükümet darbeıinin Rıoma paktı .ili 
nı zamanda vukuu bir tesadüf eae 
ğildir. Bu paktın birletik ArM 
uyandırmıt olduğu telaşların 
olduğu hiç olmazaa bir noktada 
olmuııtur. Cenubi Amerikanın eo 
him devleti, aynı zamanda k 
propagandasına en ziyade aahDf 
mut olanı, eıki demokrasilerin te 
terine arkasını dönerek, yeni id 
lere bağlı olduğu münakqadan 
olan korporatif ve totaliter rejime 
ru tekamül etmekte olduğunu 
etmektedir. KeJke Berczilyadald 
lilciler bununla kalmıt olaa idi.-" 

Peti Jurnal, diyor ki: 
"Berezilya vekayiini doğruda!l IA 

ruya totaliter devletlerin poU~ 
nın neticesi addetmek icab etmel- 1' ten ba§laması, işi biiabütün güçleştir- rin refah seviyelerinin arttmlmuı i

miş.tir. Bu hususta almanların yarı res- çin, den aaatı üzerinden ücret veril-
nız Berezilya, iki ıeneden beri mi bir milzaharet göstermeleri de bu mesi sitseminin kaldırılarak memuri-

tetkikleri kolaylqtırmıı değildir. yet ve memuriyete göre mut ıiıtemi- vizme kartı girif!Dit olduğu mUca 
Sonra DUkün Amerikaya .eyahat nin konulmasına ve ayni zamanda. bu nin yeni bir aafhuını ikmal etmek 

ıtı;m Charlea Bordeaııa'uD hazırla· aym bafuıdmı ldbaren )'ttbek mekteb- temeklftir.• 
o-.ı. her halele. amerilam • -.. Jatlıldlmet ııı,ı •• on,_ talebe Popller. JUQIOr: 

lataabul, 13 (Telefonla)' - Sayılan ~ ~ li'"HC"''t ... • ..-a· ~~7rtl;;..':;~;.;.°';e-;;.;ti~ os .. ,,,_., wı"uı.u~;ı-
• b l b fakill . il n- il f kimül edecek yerde kendi rej 350 yı u an tı te11 çuuc amı Eğer Dük. Amerikaya t;ınnamfyle Bu kararlardan bahaeden .. Pravda" 

talebeleri bu sene birinci doktora imti- hususi mahiyette bir ıeyahat yapaca- gazetesi diyor ki: fqiat ve diktatCSrltlie mtı.tenid 
hanmı ,geçireceklerdir. Bu imtihanlar ğmı ve bunun resmt ve aoayal huauı- .. Bu veıikalarm, aoayal ve ıiyual yetini vahimleıtirmiftir. FqiJllNr 
iki sene evci ıubatta ,geçen sene de ha- larla alüalı olmadığını bildirmi9 ol- büyük kıymetleri vardır. Bunlar, par· nubt Amerikada kendiıine bir 
ziranda yapıldığı için talebe imtihan saydı, bu aeyahat gene mümkün ola- tinin ve hükümetin, kültüre ve kültür açmıftır. Eier bu gedik ka.oaı:unıP~I 
tarihinin kati olarak tesbitini iıtemek bilirdi. kadrolarına gösurdiği ehemiyetin ba- olur ile Buenoa _ Airea konfe·-·..-~ 
üzere alakalılara müracaat ettiler. Halbuki kendiai bunun tam zıddına riz delilleridir, profesörler ve talebe-

di. HattJ bu o:yundaki meharetfle .. Son ye
mek., iaimli methur tablosundan fula öiil
nürdii. 

Napolion Tuileri ura71DJD bahçesinde 
canlı parçalarla aatranç OJ'D&tmıı, ba OJ'Wl 
tam onbeı cün ıiirmüıtii. Bazı yerlerde Mt
raı; parçalarını altından, aümüıten, fil cli
ıinden ve billurdan yaparlar, 

Orta çailarda bir taraf baçlılar, bir taraf 
da Saraaenler olurdu. Ondokuunca aıırda 
Fransada bir taraf franaız, bir taraf Avu
turya orduaa telikki edilirdi. 

1924 Parla serırisinde Sovyetler balina 
kemiiinden yapılmıı bir satranı; takımı 
teı;bir edilmiıtir. Banda ananevi aristokra
tik taraflar beyazdan yapılmıı "talı... ile 
"vezir., • veyabud kıralla kıraliçe • yerine 
"muhtekir., le "kansı" konulmıııtu. 

Karıılri taraf, fazıl renkte idi. Şah ye
rinde bir "fabrika iıçiıi" vezir yerinde ele 
"bir köyUi bdmı", kalelerinin birinde "a
telye,. ler, "at,, yerinde "tank" bulunuyor
du. 

Dört)iiz ıenedenberi satranç parı;alan
nm hareket tarzlan deiitmemiıtir. Lon
drada ilk satranç kulübü bundan, ancak, 
yüs sene eve! açılnıııur. 

Ba kuHib, 1828 de Simpson lobntumda 
aı;ılmııtı. Hali ba lobatanm eskiden kalib 
olan dıvarlannda ve tavanında satranı; oy
nayanlann renkli resimleri söriilmektedir. 

On sekizinci urm 10alarmda saat maki
nesi ile hareket eden bir aatranç makinesi 
yapılmııtı. Bu makine 1770 ile 1835 tarihle
ri arumda Avnapanm ve Ameribnm bir
çok yerlerinde tethir, edilnıit. oymı1ardan 

hiçbirisini kaybetmemiıtir, 

Hangi bağdan bahsediyoruz ? 
Al&iıda size altıkelime son17oru. Ban

larm harf aayılan önlerinde bulanan rakam 
bdar olacaktır. Meseli bir numaralı keli· 
mede bir harf, dört numaralı kelimede dört 
harf bulunacaktır. Bu kelimeleri bulduktan 
sonra al tal ta yazacakaımz; 10nra ba keli
melerin en 10n harflerini yaoyana ıetirdl
linis saman Anbranm methur hatlarından 
birinin ismi çıkacak. 

1 • Alfabenin bir barfL 
J • Bir edat, bir eklenti. 

3 • G6rinO çevir ı manlmıa emir. 
4 • Keder manhma ıelen bir kelime. 
5 • Çabalı: ı;abalı:, manlsma bir kelime. 
6 - Hikim kelimeainin ös türkı;esi. 

Bilin bakalım, ben neyim ? 
Birincim ırazmda vardır, limonatada 

yoktur. 

İkincim annudda vardır; çekirdekte 
yoktur. 

Uçilncfinı se)'tinde vardır; peJDİrde 
yoktur. 

Dördilncfinı ekmekte vardır; balda :rok-
tar. 

Betincm teruide vardır; dirhemcfe yok-
tur. 

Altmcun elmada vardır; tabakta yoktur. 
Y edincinı cevi.sde vardır; fındıkta yok. 

tar. 

Sekizincim inekte vardır; kunda yok-
tar. 

Bilin balra1ıın, ben neyimi 

' 2 

' 4 
5 
6 

1 
8 

' 

Capraat kelimeler 

Soldan saia: 

1 - ön delil • Şekerin sıddı. 
3 • Bir vill7etimizin merkezi. 
7 • Tatlı tatlı okunur. 
9 - İkiden u - Çocukken liderdik. 

Yukarıdan qap: 
1 - Buralı. 
3 • !zmirde iyisi çıkar. 
7 • Ayatmım altındaki. 

9 • Bir tebrimia. 

ler, bu kararları büyük bir memnuni- eseri mahvolacak ve birlqik 
yetle karııtayacaklardır." kendi kıtuında emrivaki nr&11IP"' 

Bu mUnaaebetle, Pravda gazetesi, 
yirmi ıene içinde yUbek mekteblerin 
kaydettiği büyük inkipf ı tebarüz et
tirmektedir. 1914 aenelinde uynı 91 
olan y\ikaek mektebler, 1936 aeneainde 
700 U. talebe aay•ı da 112 binden 542 
bini bulınu9tur. 

İngiltere 
Lord Halifab'm Berlin 

seyahati arif esinde 

kalacaktır." 

Pöpl, diyor ki: 
"Bereı:ilya. komilnimı aleyh 

komüniı:m paktı kabul arzuaunda 
ğunu tekzib etmektedir. Bu, ~11111'1111 

dUr, çilnktl timall AmeriJranm 
na muhtaçtır. Yeni fqimı ile atelll 
ğer faPmıJer arasında bir teanod 
cude ıelmiı olduğu buıuaunda 
mağa imkin yoktur. DeınolıtreıııPP: 
rUcatiyle feragatleri mantıki 

rini tevlid etmlt bulunuyor.• 
Er Nuvel gazetesi, töyle y~ 

12 ıonte,rin tarihli Londra akpm "İtalyan • alman tehlikeai, 
pzeteleri Lord Halifakıın Berlini zi
yaret edeceğine dair Simonun avam Fr~ ve ln~ilte~ için endife 
kamaraaındaki beyanatmı büyük harf- rilnüyordu, flJDdı ıae bu tehlike 
lede kaydetmektedirler. bl Amerikaya dolru teveccWı e.....ı ... • 

Star gazeteıi diyor ki lup hatt& orada yerlepnektedir·" 
.. Lord Haliffaka çok tecrübeli bir 12 10nte9rin sabah gueteleri el• 

diplomattır ve Almanyaya kartı Eden· gilterenin Roma büyük elçiaile ! 
den daha ı:iyade acmpati beslemekte- hariciye nuın arumda dün 
dir." mülikatta. ingiliı: - italyan yald 
İvning Standard gueteai ,ayle ya- aı bahainde müzakerelere ~ ..... 

zıyor: ihtimallerinin babia mevı:uu ecliJO'll'~ 
"İngiliı: - alman münasebati bütün ni bildirmektedir." 

Avrupa politikaaınm anahtarı oldu- Taymia diyor ki: 
ğunclan her ingiliz için büyük bir ehe- "İtalyan mahfillerinin fikri, 1 
miyeti haiı:dir. lngilterede bugün ka- ile İngiltere arumda 
moy alınan milletinin Bitlere yardım- batlanmaeı için haftlUll çok 
cı olduğunda müttefiktir. Binaenaleyh bir vuiyete ginnif olduğu me 
bir modUa vivendi arqtırmak üzere dedir." 
zemini temiı:lemek lizımdır. İngiltere "Deyi Meyi diyor ld ı l 
ile Almanya daima yakın kıomfu kala- "Bu mülikat net1ce9lne ~ .._ 
caklardır. Sağduyu bu iki memleketin Çemberlayn'ın, Avrupa meaeıel.ıl _. 
iyi k<>mfuluk yapmalarmı Amirdir. ln- ingiliı: • italyan mftnaeebetleri ~ 
giliı: ve alman münuebetlerinin iyi ol- kmda, B. Muaolini'ye bir mettub r .. 
maaı yalnız İngilizler için delil, fakat dermeai pek muhtemeldir." 
bütün Avrupa için faydalıdır. İngilte
re, kendine, asıl olan Avrupa dıtında 
IDCKUl olmak imldnmı verecek her 
tUrlil anlqmayı derin bir memnuni
yetle kartılar. 
Diğer tarafdan İtalyanın Habeti•

tan üzerindeki hakimiyetinin tanınma
" da memnuniyetle karfdanacaktır. 
Çünkü bu, bir çok meaelelerin hallini 
kolayla9tıracaktır. Çemberlayn tara· 
f mdan göaterilen yeni realist zihniyet 
bu huauıta umumiyetle iyi bir alimet 
olarak telikkl edilmektedir. Edenin 
yakında Kont Ciano ile görüpıeai 
mulıtıemelclls. 

Bir ta11are bze•-' 
OD kİfİ6ld0 

Bertin, 13 (A.A.) - Bedin ile~ 
nheim ara.ında bua eerviabıl ~ 
eden Lufthausa'ya menaub bir ta17:ıii 
diln eaat 17 de Mannbeimda ,_. 
meden biraz evel dilfmilttilr. yedi 
cu ile iki makiniıt ve radyo
ölmüttUr. 

Yaralanan yolcularda asi 
butabwye dtlriJlmUlıdlr. 



La Dame aux cam.elias 
L a Daıne aux Camelias, muharriri, mevzuu, şahıslan ve ma

nası öteden beri malum olan bir hikayedir. Zamanmm 
esthetique'ini ve ethique'ini içilmesi kolay ve lezzetli bir li-

monata hafifliğile veren bu hikayeyi artık herkes unutulmuş sanıyordu. 
~u var ki günümüzün insanlığı bu karma~arışık dünyada yarım asır 
otedeki hadiseleri, adetleri ve hususiyetlerı, kendi ihtilaçlı ve yorgun 
kafasını ve gönlünü dinlendirmek üzere, aramak ihtiyacını duyuyor. 
Bunun içindir ki xıx uncu asrın ortalarını bir pmar başı kadar asude ve 
aafaiı telakki etmekte hiçbir beis ve ayıp görmiyor. 

Kaldı ki bu seferki La Dame aux Camelias, Greta Garbo gibi bir bü~ 
Yiik sanatkar tarafından verilmektedir. Annand Duval ro1ü ise deli~ 
kanlı güzeli Robert T aylor'a veriliyor. Garbo'nun heı filmi gibj bu da 
nıuvaffak olmuştur. Garbo'nun La Dame aux Camelias'sı bir piyasa 
temsili değildir. Garbo ~ Marguerite, hususiyeti, derinliği ve en çetin 
Zevki dahi tatmin edecek lezzeti olan bir insandır. Garbo bu defasında 
Cla muharririn yaratmak kudretini aşmıştır. GördüğümÜz Marguerite 
Cautiher, bizi sentimentalisme'e sürüklemedi. Bilakis onun seven ka
dın ıstırabını, muhakememizin dikkati ve uyanık1ığı yerinde olarak ta
kih edebildik. Hislerimizin sulandırılmamasını ve tamamiyle zinde ve 
beşeri bir tarzda ifadelerini bulmasını büyük Garbo'nun büyük sanatı
na borçluyuz. 

Robert Taylor her zamankinden güzeldi. Rolünü de Garbo'nun 
hakim kontrolü altında kusursuz yaptı. Yalnız Taylor'un Armand Du
'\'al'i, Dumas fils'inkinden daha genç, daha toy ve daha körpe idi . Bu
ııun izah ve sebebini Robert T aylor'un standard güzel bir delikanlı 
olmasında aramak lazımdır. - B. 

La Dame aux camelias'ta Robert T aylor'la birlikte Da
mas lils'in varathiı ölmez cifti canlandıran Greta Garbo 
veni cevircliii Marrie Walewska filminde ele, Naoolvon ro
lünü alacak olan Charles Bover ile beraber. bize büvük im
r>aratorla l(Üzel Polonyalı kontes arasındaki aşk macerasını 
vaşatacaktır. Altındaki resim. Garbo'-ya Maria Walewska 
filminin bir sahnesinde gösteriyor. 

Garbo 'nun Yeni Bir Filmi 
N l , b "yu .. k bir muharebeden sonra sor-apo eon o a 

muşlar: 

H t ~ab bir emrin~ var mı? - afme m... . .. 

imparator cevab vermif : 

B b . b h'"•ırlayın ve Valevaka'yı ça--- ana a anyo ..... 
iirın ••• 

G t G b •1 Charlea Boyer Napoleon'la Va. 
re a ar o ı e b. f'l" 

levskcinın maceralarını canlandıran rr ı un fe· 

virdiler, 

B .. l 'k. b.. ..k t:-' ilk defa olarak beraber oy ece, ı ı uyu ar uı~ 
~alışmlf oluyorlar. 

eh l B G b hakkındaki fikirlerini fÖy-ar es oyer, ar o 
le anlatıyor : . v • 

8 • kl .. l J""' gibi Garbo aksı degıl, - ırço arının aoy e ıgı h ~ . l . 
bilakia gayet uysal bir kadın. yalnız ıa sı : erme 
z.. Garbo'yu 1edı une. 1eQrııılmasından hoılanmıY,or. · 

denberi tamyordam. Fakat kendisile beraber çalış 
maktan çok memnun kaldım. 

Y alnı~, aksi olduğunu söyledikleri için biraz çeki 
rıiyordum. Stüdyoda birleştiğimiz zaman, bu sözle 
rin asılsuı olduğunu anladrm. 

Garbo hususi hayatında~ beyaz perdedekine gö 
re çok daha sade ve çok daha fazla "kadın,, du 

Ccuibeli, hoşsohbet, arkadaş canlı bir kadm. 

Eğer benim oynadığım Napoleon rolü iyi oldr, 
ise, bunu tamamen Garbo'ya borçluyum. Bir misal 

Garbo işi bittikten sonra tam saat beşte stüdyodaı 
ayrılır ve onu alık~mak tabii kimsenin aklındaı 

geçmez. Beraber çalıştığımız sıralarda çok defalar, 
yorgun olduğa halde benimle birlikte kaldı ve nası 
çalışacağımız hakkında &u;un tuadıya benimle ko 
nuıtu. Böyle bir jutin değerini ancak bir aktö. 
takdir edebilir ... 

.. .... ~ 1 • • • • ·" •• 

Bu mevsimde Shirley Temple'in 
birçok yeni filmlerini göreceksiniz.. 
Bunlardan baz.Ilarının isimlerini ha. 

lber verelim: Shirley Radyoda; Fakir 
Yavru; Çin • Çin; Nazar Boncuğu 

Bir film mukavelesinde neler görülür? 

Ruth Chalferlon'un beğenmediği 

senaryolar1 redde hakkı vardır 

Bette Davis ise ağırhğının 60 kiloyu 
geçmiyeceğini taahhüt etmiştir 

Her mukavele gibi, bir sinema mu
kavelesi de artistle filim kumpanya· 
smr biribirine bağıar. Yalnız bu mu· 
kavelenin şekli ve şartları çok muht:· 
liftir. Mesela Gen<. Raymondla Jes
se Lasky, mukavele yapacak yerde 
muhtelif şartlar üzerinde uyuştuktan 
sonra biribirlerinir ellerini sıkmak· 

la iktifa etmişlerdir. Başka bir filim 
( kumpanyası müdürü de ıssız bir yer· 

de rastladığı bir artistin inhisarını 
elde etmek için, ımhalaj kağıdının ü
zerine alelacele bir mukavele yazmış, 
ve bu kağıdı ikisi de imzalamışlar· 
dır. 

Ekseriya konturat iki kısımdan 
müteşekkildir. Birinci losma, yazı 
makinesiyle yazılmış ikinci bir par· 
ça eklenir buna, birinci kısımda yapı· 
lan değişiklikler ıtaydolunur .. 

Bu ekte hazan çok acayib şartlar 
görülür. Mesela Dick Powell 1935 
sonkanundan önce evlenmemeği . 
Joan Blondell ismini değiştirmeği, 
Cinger Rogera de icabederse ismini 
değiştirmeği, Clara Bow uslu akıllı 

bir hayat sürmeyi, Bette Davis ağırh
ğmın 60 kiloyu geçmemesini teahhüd 
etmiştir. 

Bu şartların riayet görmemesi mu
kavelenin iptalinden tutun da, artis· 
tin film kumpanyasına çok ağır taz 
minat ödemesine kadar türlü türlü 
işlere yol açabilir. 

Erkek artistlerin mukavelelerinde 
bunların "hem artist, hem centilmen,, 
gibi hareket edecekleri ve sarhoş ol· 
mıyacaklan yazılıdır. Ruth Chatter• 
ton'a, oymyacağı senaryoları kabul 
veya reddetmek hakkı, Evelyn Ve
nable'e de kendisini öptlirmemek 
• tabii perdede - hakkı verilmi§ti. 

Bununla beraber, bir mukavelenin 
ehemiyeti, onun sayfalarının çokluğiy· 
le ölçülmez. Mesela Greta Garbo'nun 
kontratı makina ile yazılmış birkaç 
sayfadan ibarettir. 

Bazan da bir mukavelenin film 
kumpanyası tarafından fesholunması 
icab eder. Bu takdirde kumpanyanın, 
artistin aylıklarının tamamını öde· 
mesi lazımdır. Bu gibi hallerde kum· 
panyalar artistlerle pazarlığa girişip 
ödiyecekleri parayı tesbit ederler ve 
tabii mümkün olduğu kadar eksik bir 
mikdar vermeğe çalışırlar. Böylelik· 
le artist hem parasını, hem hürriyeti
ni elde eder. 

Uzun bir müddet için yapılan mu· 
kaveleleri kumpanya müddet dolma· 
dan önce feshetmek hakkını muhafa
za eder. Eğer bu hakkr kullanmazsa 
artistin ücreti de her senenin sonun
da otomatik bir ~kilde artar. Mese
la ilk sene içinde haftada 7 50 dolar 
alan bir artist, ikinci sene içinde 1000 
üçüncü sene içinde 1500. dördüncU 
sene içinde 2000, beşinci sene içinde 
de 2500 dolar alır. 
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Futbol grup birincilikleri 

İzmitliler hôkiin bir oyunla 
Adanahları 9-1 yendiler 

Kocaeli fampiyonu lzmit'in Alıyefil talıımı ile Adana liman yurtlu oyuncuları bir araJa 
Milli küme haricinde kalan fe'hirle

rimizin ıampiyonları arasında yapıla
cak grup birinciliklerine dün t~hir 
atadyomunda baglandı. Havanın bıraz 
yaiıtlı olması Ankara halkının gör
mefe ahıtığı kalabalığı toplayamadı. 
Tam ıaat 14.30 da hakem ortaya çıka
rak takımların 1ahaya gelmesini bil
dirdi. İlk olark Akyetilliler ıahaya çı· 
karık halkı ıelamladılar. Bunu taki
ben aiyah beyu formalı Adana pmpı
yonu alana çıktı. Aynı tekilde ıeyir
cileri selamladı. Hakem Gençler birli
jinden B. İbrahimdi. 
Takımlar fCSylece kartı karfıya gel

diler: 
Adana idman yurdu: Huan, Baha

dır, Yuıuf, Avni, Kemal, Refik, H~r
tid, Yuıuf, Muz~ffer, Cahid. ve Kadır. 

KocHli flmpıyonu: Şemı, Ahmed, 
Sidi, Celldet, Nuri, Fethi, Receb, Ah
ınet, Hakkı, Süleyman ve Muzaffer. 

Oyuna Akyetilin vurutu ile batlan
dı. Santfor uzun bir vurutlı topu aağ
açı ğa geçirmek istedi. Ukin aağaçık 
yetişemedi. Adananı~ sol h~fr topa çı
kıt yaptı ve ortaya gonderdı. Topu ya
kalayan santfor biraz sürdükten sonra 
ıola pas berdiyse de bunu .•?laçı~ tu· 
tamadı Geriye urkan İzlnıtın 11gaçı-
ğı topu kaparak ıürdü ve gü~el bir ~~: 
ta yaptı. Soliç yakaladı. Ulun çektıgı 
tüt avuata gitti. 

Top Adanalılann ayağında 
Top adanabların ayağına geçti. P~ı 

pasa ilerlediler ve topu Adananın en ı
yi oyuncuıu olarak gördüğümüz ıol 
açığa geçirdiler. Solaçık top~. tutma
dan tüt çektiyse de bunu lzmıtın kale
ciıi tuttu, uzun bir degajla kaleden ~ 
zaklattırdığı topu Adan~nın sağaçıgı 
kaptı ve ileri 11rktı. Likın kartJsına 
çıkan bek topu kornere attı. İzmit •· 
teybine olan korneri adanalılar çeke
mediler. A '•n:>, biı az ıert oynamalı 
iıtiyor. Yekdiierini takib eden iki fa
vule rağmen top lzmit kaleıinden u
nklatınadı. Adana hikimiyeti kurmak 
iıtiyor, likin olmadı. İzmitliler topu 
yakalıyarak ıeri bir hücumla _ Adana 
kale1ine kadar ıokuldular. Sag açığır 
ortalayııını aağiç Süleyman kaleye 
ıönderdi, lakin Adana kaleciıi Ha.an 
Yumrukla uzaklaştırdı. Top ıene A
dana kaleıinde. Beklerin uzun bir vu
rutuyle top Adana hücum. hattına geç
ti ilerlediler. İzmit kalesıne yaklattı
l;r lakin hakem ofuyd verdi. Ofsayc 
çekitinden gelen topu İzmit ~ğaç~~ı 
kaptı, az bir paala 1ağiçe vcrdı. s.agıç 
Silleymanın çektiği ıüt Adana müda
fiinin kafasına vurdu. Top kornere 
ııitti. İzmitliler korneri çok güzel çek· 
tilerae de Adana kalecisi gUzel bir çı· 
kıtla topu yakahyarak atmak üzere İ· 

ken hakem Adana aleyhine ofsayd 
Yerdi. Top Akyetil kaleıinden ayrıl· 
mıyor. Bununla beraber adanahlar bu 
fırsatları kaçırıyor. Ayaktan ayağa 

dolaşan topu içeri atamıyorlar, bu 11-
rada adanalı bir oyuncu topu eliyle 
tuttu. Hendbol çekildi. Top izmitlile
rln ayağında pas yaparak Adana kale
•lne ıokuldular, ilkin utaçık ofuyd. 

..4danalıların ilk ve ıon golü : 

Top adanalılara eeçti. Sqaçık iler-

Sım.sun ırupu ıımplyonu aı/11 Spor tıkımı 

ledi. Kaleye kadar ıokuldu. ~u ıırada alkıtlanıyor. Sağiçle sağ hafın kı11 
tzmitin müdafii aert bir çıkııta topu paılarla ilerlemeleri &örilkcek bir 
kesmek iıtediyse dıe hakem bu hare- ,ey. Top adanalılara geçti. Ltkin ııene 
keti ceza aahuı dahilinde oldutu için kaptırdılar. İzmitliler ilerlerken Ada
İzmit aleyhine penaltı verdi. 17 inci nanın milda'lii uzun bir Ç&kıtla kartı 
dakikada olan penaltıyı Adananın san- kaleye gönderdi. Llkin İzmitin ııuzel 
trforu Muzaffer çekti ve takımının illi oynayan sağbeki Sadi g~e uzun bir 
ve son say•ını yaptı. vurutla tekrar Adana kaleıine gön-
İzmi tliler 1-0 mağl\ıb vaziyete dil- derdi. Bu çakışlı oyun uzun ıürmedi. 

ıer düşmez, kendilerini toplaya~ak Kocaellilerin ikinci golü ı 
daha enerjik bir oyun ıiıtemi takıbe 
başladılar. İmıitlileni açılmı,, ca~dan 
oynuyor görüyoruz. Mağlitb vazıyet
te olan İmıitliler bir hakimiyet kur
dular ve Adanayı mUthit 11kıştırmağa 
ba,ladılar. İzmitin aantrhafı iri vüc~
du ile topu bilerek açıklara g~nde~ı
yor ve oyunun ıiıtemini değiştırmege 
muvaffak oluyor. Top sağaçıktan İz. 
mitin santrforuna geldi. Önü bof o
lan kaleye ıantrfor' fÜt çektiyse d.e 
bunu kaleci kolaylıkla yakaladı ve ı
leri attı. Bir kafa vurutuyle top tek
rar Adana kalesi önilne geldi. Santfor 
ayağında topla ilerliyor. Karımna çı
kan Adana müdafüni atlatıyorken ~op 
ayağından uzaklıftıiı için kalecıye 
kaptmyor. 

Kocaelililerin birinci golii : 
Top mütemadiyen adanalıları~ .~ale

ıinde İzmit ıolaçıtı topu ıUruyor. 
Karfı&ına çıkan müdafii atlatarak to
pu ortaladı. Sağiç Süleyman .topu h.iç 
tutmadan güzel bir tütle ıt;ınün e~ gü
zel golUnü yapıyor. 22 incı dakıkada 

1 bu .,....1 her iki tarafı da can-
yapı an ,,.- . d 
1 d d Oyun biraz daha ıerı evam an ır ı. li d' 
etmeğe ba,ladı. Adanalılar m tema ı-
yen ıoldan ilerli~or.~ar. S?laçık orta
ladı. Adana 1ağiçı guzel bır kafa vur· 
du. Lakin top yere dütmeden arkadan 
yetiten tzmitin ıantrforu topa arka· 
dan vurmak istedi. Bu yanlıt hareketi 
hakem 1gördil ve lzınit aleyhine firi
kik verdi. Adanalılar iirikiği çek~
diler. Top havadan avuta gitti. İzmit
liler daha ağır basıyor. Çok güxl ara 
paslarla ilerliyorlar. Ukin sağaçık a
yağına gelen topu mlitemadiyen kap
tırıyor. Adanalılar tektUk hücum ya
pıyorlar. Ukin netice üzerine teıir 
etmiyor, ıolaçık uzun uzun atı§larını 
hep avuta gönderiyor. 

İzmitliler gene sağdan ilerliyorlar. 
Llkin favul oldu. FawlU çeken oyun
cu da topu avuta attı. İzmitliler Adana 
kalesine tekrar yerleıtiler. Hakem üat 
Uıte iki ofuyd verdi. lzmitin 1&i hafı 
çok glizel oynuyor ve halk tarafından 

Top İzmitlilerin ayağında, hep 11-
ğa geçirilen top burada yok oluyor. 
Sağaçık gene topu ııklrk kaptırmağa 
batladı; buna rağmen izmitliler uğ
dan oynamakta ıırar ediyorlar. Topu 
alan aağaçık uğiçe verdi. Sağiç iler
lerken Adananın santrhafı kartı11na 
çıktı. Topu ufak bir çalımla ııeri çe
ken İzmitin ıağiçi topu aldı. Ukin bu 
topa daha dofruıu bof& ayak sallayan 
Adana santrhafmın ayağı incildi, ae
diye ile dıt1rı çıkarıldı. Top İzmit ka
lesi önünde dolıtıyor. İzmitin uğ içi 
topu santrfora verdi; o da önü açık ol· 
duğu için rahat rahat takımının ikinci 
golünü yaptı. 2·1 galib vaziyete ıeçen 
izmitlileri daha canlanmıt görüyoruz. 

Kocaellilerin üçüncü H 

dördüncü golü ı 
Aradan iki dakika ııeçmemi9tl. İz· 

mitliler topu yakaladılar; Adana ka· 
lesi önüne geldiler. lzmitin sağiçi 
kartısındakileri kıvırarak ilerledi. 
Bo§ duran santrfora topu verdise de 
santrfor bundan istifade edemedi. La
kin top dCSndü, dolqtı gene imıitUle
rin ayağına ıeldi. İmıitten Ahmed 
topu yakaladı; müdafileri yararak ta
kımının üçüncü golünü de yaptı. A
danalılar sert oynamak iıtiyorlar, İz
mitliler aakin ve hlkim. Son dakikalar 
gelmiıtl. lmıitliledn 11fiçi yakaladı
ğı topu dördüne il defa Adana kale1ine 
soktu 'ft birinci hıftaym +ı kocaili
lerin lehine bitti. 

- iKiNCi HAFTAYM-
Hafif yağmur uhanın yetil kadife 

gibi duran aahuını 11lıtmağa hatladı
ğı ıırada takımlar kartı kar91ya ııele
rek ikinci haftayime batladılar. 

Kocaellilerln beıinci golü ı 
Adnahlar ilk anlarda gayet sıkı oy

namağa batladılar. İzmitliler durgun 
oynuyor. Lakin bu hal uzun ıUrmedi. 
İzmitliler çok ağır bumaia batladılar. 
Tek kale haline gelen maç halkın ca
n.ı.nı ııkıyor. Bu haf tayimde Umltll· 

Tekirdağ kurtulus 
bayramını coşkun 
gösterilerle kutladı 

Tekirdağ, 13 (A.A.) - Bugün Te
kirdağının on beıinci kurtulut yıldö
nümü binlerce yurddaşın coşkun se
vinci ve tezahUrleri ile kutlandı. Sa
at 9,30 da bütün Tekirdağlılar Mu
radlı yolu üzerinde bulunan tak ya
ssıda ~lanmıtlar ve 'ehre giren kı
hyl'ıl~ı1amıtlardır. Saat 10 da kıta
nın kolbatISında gelen tümen komu
tanı yolu kapayan kordelayı keımiş 
ve takın altında 'arbay kendilerine 
bir buket ıunmuttur. Bu ,esnada ıe
hirdeki fabrika düdükleri çalmağa 
baılamıt bütün yurdda,lar: "Yaşa 
tUrk ordusu, varol Atatlirk,, diye ba
ğırmıtlardır. Sonra talebeler tarafın
dan askere çiçek dağıtılmıt ve bura
da bir ıöylev verilmittir. Şehrin an
treıindeki bu tören bitince binlerce 
halk cumhuriyet alanına coşkun bir 
ıel gibi akmıtlar, Atatürk heykeli ö
nünde yer almıglardır. Burada mera
ıimle hükUmet konağına bayrak çe
kilmit, B. Mahmud Sümer Ateıli bir 
ıöylev vermittir. Bundan ıonra me
mur ve tetekkUller mümessilleri bele
diyede toplanarak kutlama yapmıt

Atla yüksek atlama 
--ı 

JJünkü Yükaek atlamalarda bulunan generallerimu ve alman 
lıurmay •ubayları 

Dün Atlıapor kulübü ıahasında, türk milli ıuvari ekipine mensup ... 
baylarımız tarafından yüksek atlama müsabakaları yapılmııtır. MÜl9' 
bakalara, milli ekibe menıub ıubaylanmızdan 88. Eyub, Avni, Haydat 
ve Cevad ittiri.k etmitlerdir. Yüzbaıı Eyub iki ayn hayvanla, diğer .., 
baylarımız birer hayvanla atlamalar yapmıılardll'. 

Çok büyük bir muvaffakiyetle baıanlan bu atlayıf göıterilerinde Mu;. 
li Müdafaa Vekili General Ki.zım Özalp•• Milli Müdafaa Bakanlıfl 
ıiyaıi müatetan B. Necih Ali Küçüka ile, ıehrimize celmiı 1»c:lunan almd 
kurmay heyeti de hazır bulunmuıhır. 

la~ oradan tümen karar~hına gid~ ~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lerek ıehrin tilkranını komutana bil
dirmitlerdir. Gece vali konağında bir 
balo verilecek, fener alayları ve muh
telif eğlenceler yapılacaktır. 

Sıııftı bl• hukukptlır111 
tlbl oılClkl .. reJI• 

Nantaoda binlerce çinli 
açlık ve sefalet İçinde 

İıtanbul, 13 (Telefonla) - Bu yıl Japon ileri hareketi devam ediyor 
, hukuk fakUlteıinde kalan 170 kadar 
talebenin tabi tutulacakları rejim rek
törlükçe teıbit edildi. Bu talebe Uç 
senelik rejime göre den görecekler ve 
gelecek ıene muvaffak oldukları tak
dirde dördüncü ıınıfa geçmiı tel!kki 
edileceklerdir. Buna mukabil fazla o

Nankin, 13 (A.A.) - Şekiai ajansı teblii ediyor: Nantao'da 
mevzi alan bir taburumuz japon ileri hareketini arızaya uğrat
mıt ve dütmana dehıetli zayiat verdirmiıtir. Nanıiang ve An
teng'in alındığına dair japonlarm verdikleri haberler eaauızdır· 
Taiyuan civarında Çin kuvvetleri mütemadi mukabil taarnızlar
da bulunmakta ve fevkalade muharebeler olmaktadır. 

larak devletler umumi hukuku, hukuk ---------------
uıulU muhakemeleri ve iıtatistik oku-
yacaklardır. 

ler hikimiyeti aldıkları için teknik 
bir oyun ıistemi takibine baıladılar 
ve güzel paılar göstererek halk tara
fından alkıtlandılar. Adanalılar bu 
hikimiyete dayanamıyarak tamamen 
gev~diler. Top daima izmitlilCTde. 
Sık11k görülen ofsayd vaziyetlerini 
hakem gözden kaçırmıyarak çalıyor. 

Artık halk ofsay<idan da bıkmağa bat· 
lamışken izmitlilerin ıantrhafı topu 
yakaladı, sUrdü ve büylik bir ıoğuk
kanlılıkla topla içeri girdi. Maç 5-1 iz· 
mitlilerin lehine devam ediyor. 

Oyunun tekli deği,ti. Adanahl~r 
ıert oynuyor, izmitliler aldırıt etmı
yorlar. Sahada bir kargaıalık .. Top a· 
yaktan ayağa avare dolatıyor. Yağan 
yağmurun teıiriyle 1aha ıslanmağa 

batladı. . 

Küçük Dış Haberler 

Londra - B. Ramaey Makdonald'
ın cenazesi Marmüd adasından İngil
renin Apollo kruvazöriyle getirile
cektir. 

XLondra - Harb ihtimalinde halka 
dağıtılabilecek gaz maskelerinin uyı
ıı bu ay ıonunda yirmi milyonu bu
lacaktır. 

X Pariı - Bulgar kıralı meçhul u
ker kabrine bir çelenk koyduktan 10n
ra kıraliçe ile birlikte ıerciyi ziyaret 
etmittir. 

ipekli k•• .... iMi 

flll11llnlme -""' """ Oyuncuların ayağı mUtemadıyen 
kayıyor; ııkıık patinaj yapan oyuncu- İstanbul, 13 (Telefonla) - İpekli 
ıarın düttUğilnü ıörüyoruz. kumatların dokuma, itletme ve kali

teıini kontrol etmek üzere hazırla-
Kocailililerin altıncı golü : nan talimatnamenin tatbikine pazar-

hmitin aağaçığı biraz tabii oyna- teıi günü batlanacaktır. Kumaı ta
ınağ_a batladı. Topu yakalıyor, pas ve- cirleri talimatname hükümlerine ııare 
rect\ vaziy~ler varken vcrmiyordu. uygun olan kumatlarını ticaret oda
Beri tarafta demarke vaziyette bulu- ıına götürerek mühilrletmeğe batlı
IUJl ıolaçık ve ıoliç paı bekliyor. Li- mıılardır. Bu it için konulan müddet 
kin ıağaçık tahıi oynamakta devam e- yarın (bugUn) bitecektir. Yarından 
diyor. Bir aıııalık naıılsa topu o:tala- sonra yapılacak kontrolda mWıürlen
dı ve bu fırsattan illtifade eden hücum miyen kumatların sahiblerl hakkmda 

t · · 6 lü ü yaparak hattı zmıtın ıncı go n • takibat yapılacaktır. 
ıarıılmaz bir hikimiyeıt kurdular. 30 
uncu dakikada İzmitin 11ğiçi Süley
man takımının 7 inci golünü yaptı. O
yunun ıon dakikaları yaklattı, buna 
rağmen İzmitliler hata çalıııyor, ~ol 
adedini yükıeltmek iıtiyorlar. Nıte
kim de böyle oldu. 40 ıncı dakikada 
kocaelililer Recebin ayağiyle sekizin
ci ve ıon dakikada SUleymanın aya· 
ğiyle 9 uncu gollerini yaparak 9-1 gibi 
yük.ek bir farkla finale kaldılar. ~.Y· 
nı aamanda Ankara ıtadyomunun gor
mediği 9 golle ıtadın ıol atma reko· 
runu da kırdılar. 

Kocaelliler naaıl oynadılar : 
Hem takım, hem de ferd itibariyle 

bu takımı çok anlıtmıt ve enerjik bul
duk. Hepsi de canla batla oyunun son 
dakikasına kadar çalıştılar. İçlerinde 
sağhaf, sağiç, santrhaf ve nğbekleri 
çok muvaffak oldular. Bilhassa sağ
haf Fethi iJ.e Hğiç Süleyman çok be· 
ğenildi. Diğerleri de canla ba'la oyna
dılar. Bize dün izmitliler güzel bir o
yunla beraber içlerinde millt küme a
rasına karı§abilecek liyakatte olan e· 
Iemanları da tanrtmıf oldular. 

Adanalılar naaıl oynadılar P 
Başlangıçta çok güzel oynayan ada

nalılar biraz ıonra bozuldular. Santr
hafları da 1akatlandıktan aonra aksa
yan takım kendiıini toplayamıyarak 
paniğıe uğradı. Bizce bu mağlubiyetin 
ba,hca sebebi ıert bir oyun siıtemi ta· 
kib etmek istemeleri ve ilk anlarda en 
iyi oyuncularının ukatlanarak saha
dan çekilmeıidir. Solaçıkları ve uğ -
açıkları çok çalıştılar. Takımda tek
nik ve anlatma itibariyle bir şey gö
remedik. Adanada çok güzel oyunlar 
oynadılını haber aldığımız İdman 
yurdluları burada blru da f&lllllz 
ıördük. 

İstanbul belediyesinin 
isabetli bir karan 

İıtanbul, 13 (Telefonla) - Beledi -
ye ıokaklarda hayvanların oynatılma
ıını, teıhir edilmesini, ıüril ile dolat
tırılma11nı, markalı bile olu yulanız 
köpek gezdirilme.ini yauk etti. 

Serbest iskan vesikalan 
hakkında bir karar 

lıtanbul, 13 (Telefonla) - Tama· 
men veya kıamen İlkln edilmiyenler 
için verilen ıerbut iıkln veıikaları 
bugünden itibaren kaldırıldı. E.ki
den bu ıekilde vesika ahpta bunları 
timdiye kadar kullanmıyanların vazi
yetleri ayrıca tetkik edilecektir. 

İstanbulun yeni 
planını 

seyrederken 
(Başı 1 inci sayfada) 

kit, bu caddenin masrafı kime yükle
tilmek lbımdır? Eğer caddenin iki 
tarafındaki ana veya emlak sahible
ri fakir iıeler, yahud, meıken uhibi 
veya gelirci iseler, nasıl hareket edil
mek doğru olur? Şehirci ve arkadat
ları, yeni projelerinde bu suallerin 
hepsine cevab vermeğe çalıflll&kta -
dırlar. 

İltanbul üzerinde de çalıflll&k ve 
muvaffak olmak gilçtür: plancının ve 
onu gerçelettiren hükümet adamları 
veya mahalli aalahiyetdarlarm ıerefi 
de o ni•bette büyük olacaktır. 

Falih Rılla ATAY. 

iki japon tayyaresi dün rw 
king'de yere dütürülmüıtür. Çİll 
tayyareleri dilfmanın hava ba
taryalarına bombardıman etmİf"' 
ler ve bir zırhlısına bomba iaabet 
ettirerek yangın çrkarmıılardır. 

Japonlara göre 
Şanghaydan bildiriliyor: Japonlat 

birkaç devriye bırakarak Nantao'nud 
timali garbi bölgelerinden çekilmi.
lerdir. Şanghay etrafında çarpıpna• 
lara nihayet verildiği için bir mınta• 
ka eski ehemiyetini kaybetmi,ıir. 

Nantao'daki mülteciler böl.ae1ind• 
çofu 1efılet içinde olan yü.ı binlere• 
çinli bulunmaktadır. Bunlar yiyecek 
alabilmek için fran11z imtiyu bölıe· 
ıine hUcum ediyorlar. Fakat bu bal• 
ııeye girmek yuaktır. 

Franıız imtiyu bölıeıinde ıoll 
bombardımanlar yüzünden 16 kiti 61-
mü,, 21 ki .. yaralanmıttır. Bunlar11' 
hepıi ıivildlr ve içlerinde avrupalı• 
lar da vardır. 

Kiaıing de düııü 
Japonlar ıut 9 da Kiatinıı'i iteal 

etmitlerdir. Çinliler Kutan üzerin• 
doğru çekilmektedirler. Sukiang'darı 
ıelen japon kuvvetleri de Tienfuao'ı 
ılmıılardır. 

Şimalde 
Japonlar Pekin - Hankov cepbe

ıinde ağır ilerlemefe devam ediyor
lar. Şıntunıı eyaletinde Vuntinıı ja• 
ponlar tarafından ifgal olunmu,tur. 
Japon tayyareleri Şantung - SianfU 
hava lıt11yonlarmı bombardıman •"" 
mitlerdir. 

Ticaret deleaısyonumuı 

...., •• , ...... el 
lıtanbul, 13 (Telefonla) - Ekono

mi Bakanhfı müıteprı Kurdoflunun 
reiılifindeki heyet bugün Polonya 
vapurile İıtanbuldan Köıtenceye ııa· 
reket etti. 
Müıtepr hareketinden evel demlt• 

tir ld : 
- Doıt ve komıumuz Romanya il• 

ticari münasebetlerimizin eaaslarınld 
genişlemesi için müzakerelerde bulun• 
mak üzere doğru Bükreıe gidiyorUS
Bükreıte karıılıkh ahıveritin artnır 
ıı için teıebbüılerde bulunacağız. GZS. 
rüımelerlmlzin iyi neticeler verecetl 
kanaatındaymı.,. 

istılllld'dl ,.. "" ... 
terkos ~lerl 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Kırk
çepne suları kesileceği için ıular i
daresi ay ıonuna kadar ıehrln mub" 
telif yerlerinde yeniden 70 terkı?' 
çetmeıi açmağa karar verdi. İdare~:! 
Feriköyde yaptırmakta olduğu 7.~ 
metremiklbltk deponun inpıı bıt
miştir. Bu depo Beyoflunun en yUk• 
aek .emtlerinde bile her tarafa ıu ,,,. 
rilmesini temin edecektir. 

Kadıköy ve havalisi su itlerinill 
ııllhı için de yeni bir proje hazırlaft" 
mıı ft altkadar makamlara veriıadr 
tir. 
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Bafrada açılma töreni yapılan 
260 metrelik beton köprü 

Bu köprü 
225.000 

liraya çıktl 

~"1Wa 188 malıtar 
"'7 lıallanm• i~n 

ULUS 

Aksa rayda 
bir bataklık 
kurutuldu 

8.000 hektarbk bir 
arazi kuamlclı -

>Juua1, 13 (A.A.) - AJuan, 
ciYanndüi Km'ala '-Wdainun 
kurutabmu fıfİD 1134 ........ 
batbYul pb.-lar muvaffald,.ele 
sona ermittir• 
Bataldıtm 111lanm alatmak ~ 

l.ir ana kanala baih alb kanal açd
mııtır. Kanaba üawine h• tirli 
vesaitin ıepWine lllilaaid dört 
lcöprii karulmattur. 

Bu ,..,.... aelct. Wn helıtarhk 

ınGnltit Wr arui lcıaaıulllllfbr. 
Düa ............. 1ca,..... olan 

bu to,...w.r lnrine IÖ9Mn'- j. 
çia cliıt Jh haneli Wr ..,... lciyü 
~.Y..ıköJia.._ 
evi INa ., eoauncla INtecelc " 111-
menler ...... ,.. .... -tir. Di
ler na.la cl4t Wnn enel Wtirilme
leri ..... ,..... ha ••lmlıtlr. 

-·-

KayseriJe Atlıspor 

Amatörler ko usunda 
Bn. Nimet birinci oldu 

Yalıanl•: Or•...-.1 lwftiıı c.ı..ı,,, ~ fedrele 
--- ,,,.,,.,./& ..,.,.: .......... Wrinelllll ....... ,._,,,,_, 

are 
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Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan ı 
kanunlan, nizamnameleri ve tamimler! bolaeakmnz 

Karama meler 
29 klnunevel 1936 tarihli Türk - İtalya 

ticaret aıılatmauna bailı (1) numaralı lis
tede derpiı edilen kontenjan tevıı:iatınm iJ. 
suile ba tevıı:iatm yekena olan 148 ton kon
tenjan 2294 sayılı kanunun verdiii aalabi-
7ete istinaden nota teatisi suretile bir ye
kibı olarak 102 numaralı pozisyona tahsiıi ; 

tktıaad vekilliiinin muvafakatine atfen Ha
riciye vekilliiinin 22.10.1937 tarih ve 22758 
i/617 sayılı tezlı:eresile yapılan teklifi üze
rine İcra Vekilleri heyetince 2.11.1937 ta
rihinde onanmııtır. 

Tamimler 
iJZO: ismet Saymaa Hava elılibıia
dea 1:orwıma bilıiıi adlı 1:iubı hllıa
da: 

l - Konya Askeri haıtanesi rontken mü
tebuaıu Bnb. İamet Sayman tarafmdan 
bastırılan (Halkm zehirli cazlar ve uçaklar 
teblikeai. ve bunlardan konmma çareleri) 
adh eserin münderecatı halk i~in faydalı 
sörillmüıtiir. İltiyenler eser sahibine mü
racaat ederler. 

2 - Villyetlere, U. müfettiıliklere ve ve
kllet dairelerine yazılmııtır. 

iJZO: ltlai7e talimatnamesi ve yaa
•ın i,Ieri hllıada: 

ı - Hazar ve aeferde vuku bulacak yan. 
sanlan önlemek vazifeai.ni üzerine alan 
aıemlelı:et itfaiyeai.ni Jekneaak ve manta
sam bir bale ifrai ve kendisinden beklenen 
randımam temin makut ve pyeaiyle velı:l-

letçe bir itfaiye talimatnam•i buırlana 
rak '"--· adedi vilbetiniae 7011anmqtır. 1 

2 - Bu talimatname bqünJdl ihtiJaca ce
vab verebilecek eaaalan camidir. Bu itibar
la vali ve belediye reiılerinin ba talimatna
medeki eaalar dahilinde çalıpnalan u
yeainde memleket itfaiye tetkil&tınm 

artınlmaıma ve aynı ıekilde talim 
ve terbiye ve teçhiz edilmelerine ve ıefer 
hava yancmlarma kup icab eden cönüllü 
teılı:illtmm Ye mabemeainin vücada celme
ıine imlı:ln baııl olacaktır. 

3 - Teılı:illt ve icraat ubaımda edinile
cek tecrübelere ve yeniliklere cöre tali
matnamenin daha ıı:i,.de tekemmüle doiru 
cötilrülmeai matlup olduiımdan villyetle
rin; tetkik ve tecrübelere da,.nan mütale
aaını zaman zaman vekllete bildirmeleri, 
ayrıca bir kıymet ve eheıniyeti baiıı:dir. 

4 • İıtilı:bal harplerinde itfaiye çolı: önem
li bir müdafaa ai.lahı rolünü oynıyacaktır. 

Busfln Çin ve İıpanyada hava yancmları
nm yapmakta olchıia tahribat kifi derecede 
kuvvetli bir miaaldir. Binaenaleyh bu ba
knndan nlilerin. belediye büdçelerinin hini 
tanıı:imind• ba ;pöaden Yeçbe vermeleri i
cab eder. 

5 - Talimatnamede ıı:ikredilen ve vekllet
çe Japılmuı icab eden buaaalar Vekalet 
Seferberlik müdürlü.tünce tahakkuk ettiri
lecektir. 

Vali, kaymakam, nahiye müdürü ve bele
diye reiıleri ve diier alikalılarm bu tali
matnameyi dikkatle okumalarım ve iıteni

lenlerin bir procram dahilinde tahakkuk 
.ıtirilmeaini ebemiyetle rica ederim. 

6 - Villyetlere ve vekllet dairelerine ya. 
ıı:ılmıttır· 

Kaplanh içme suyu 
Eskisehir Belediye Reisliğinden: 
Bittahlil mikyası ( 1) olan Eskişehir Kaplanlı 

içme suyunwı 65 - 70 kiloluk damacarıalan An
karada Yeni Halde 3 No: da bayi Aziz deposun
da yüz kuruşa satilmaktadır. Saym halkırruzm 
bu sudan istifade etmeleri ilan olunur. 3 - 6394 

Kömür ucuzladı 
Yüksek cumhuriyet h ükümetimizce temin e -

dilen değerli tedbirler sayesinde 15 ikinciteşrln 
1937 tarihinden itibaren sömikok kömürünün 
beher tonunu depoda vesaite teslim 25 liradan 
satmak imkaru basil olduğunu sayın halkumza 
bildiririz. 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

Vehbi Koç 
Ticaret Evi . 

3-6374 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::. 
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Vilôyetler 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilam 
Turıceli Vili~ Nafıa MüdürlG

tünclen: 
1 - Eksiltmeye konulan if: (Tun

celi viliyeti içerisinde Mameki, Se· 
yithan, Şehıu, Türüpnek, köprilleri in· 
patıdır.) 

Bu itin keıif bedeli 173,000 liradır. 
2 - Bu ite aid prtııameler ve evrak 

tunlardır. 

A - Eksiltme prtname&l, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık İfleri ıenel prt• 

namesi, 
D - Teeviyei turabiye pa ve kir· 

gfr inpata aid prtname, 
E - Huauat prtname, 

KGçük ilan 

ŞARTLARI 
D6rt •tll'hk Jdlçilk Ulnlardan
Bir defa için • karat 
!ki defa için • karat 
UG defa is;ia 71 karat 
D6rt defa iGia • karat ahmr. 
Dnamh Jdls;tlk U1a1arm her defaaı 
için 11 kanat alnur. 11...ı& 11 defa 
netredilecek bir ilin is;ia l• lmnt 
alınacaktır. 
Bir lrola7hk olmak bere, her •tir, 
kelime ara1armdald bot1aklar milates-

aa • harf itibar edilmiıtir. Bir Jdlçiik 
ilin l• harftm ibaret olmahdu. 
I>art •tırdaa fula her •tir için &7-
nca 11 karat alnur. 

F _ Keıif cetveli ailailei flat cet· Saldık 
1 veli ; metraj cetveli. 

G - Betonarme köprUler fenni prt- H• tanfta • Sabhk • Ana, Ev " 
nameıi, ~ - Komisyoncu Hayri 

İıtiyenler bu prtnameyi ve evrüı Dilman, Karaoilan Koç apartıman. 
8.50 lira mukabilinde Tunceli nafıa Tel: 2181 il-6304 
müdürlüğünden aatın alabilirler. * 

3 - Eksiltme 30.11.937 salı giinü Sabbk analar - Yeni,ehirde Se-
aaat 15 de Elhbde Tunceli nafıa mü- !inik caddesinde Maliye ıubesi Jcarıı
dürlüğü binaamda yapılacaktır. amc:la 592, 439, 423, metre murabba-

4 - Ebilbne kapalı zarf uauliyle mc:la. Telefon: 1538 3-6294 

olacaktır. * 
5 _Eksiltmeye gi.tebilmek için is- Sabhk Ev - ön Cebeci fidanlık ya-

teklinin 9900 lira muvakkat teminat nmda mllataldl 2 kat 7 oda su elektrik 
vermeıi ve qağıdaki veaikalan halı: havapn olan yeni bir ev aatdık. Ha
olup göıtermeai lbımdır. manıöntl Dörtyol Gediz IOkak 27 No. 

A - Nafia vek.lletinden almmıt 
evin tlat katma müracaat. 3-6351 

937 ıeneaine aid milteahhidlik ehliyet * 
Yeni-hirde Mimar Kemal mekte-veıikuı ve ticaret oduından alı:nmıı :r 

ıicil veaikuı. bi karpanıda, Yükael ve Onovluk cad-
B - Bir teahhüdde erı aı: 75000 li- delerinin birlettifi noktada, Yetil ve 

rahk köpril betonarme ve sair inpat ufalt yol üzerinde, iki cepheli 630 
metre atsa aatıhktır. 1220 telefona 

yapmıf olduğuna dair veai.ka. milracaıat. 3-6
283 

6 - Teklif mektublan yukarıda 3 -------------
ilncil maddede yazılı saatten bir aaat t. 
evetine kadar Tunceli nafıa mUdürlil- :ı ~anlar 1 

Kiralık Daire -
veya 5 odalı kalorifer bütün 
haiz Yenifehir İzmir c:adddi 
müracaat. 3-6313 

* Kiralık - Yeniıehir Y 
Yetil cadde üzerinde 4 oda 
ve modem tertibatı hais ev 
Mtıncaat Sdıhiye karpı 
kak No. 6 - 3 Mesut Yalcı. 
fon: 1851 3-6321 

* 

Kiralık Uire - Kava 
m macar ve Yugoslavya 
araamda birinci kat (methal 
bet oda, geniı bahçe eW lira. 
caat: Telefon 3843 3-62 

* Uç odalı kinlık daireler -
lu Kooperatif arkuında Yusuf 
demir apartımanı Telefon: 24 

* Kiralık Daire - Yeni,ehir, 
pe, üç oda bir hol her bir 
ve konforu ve güzel 
Tel: 3320 

* Kiralık kat - 3 oda 1 hol 1 
odası 55 lira. Yenitehir devlet 
yanında N o: 6 birinci kat tele 
den 118 üst kata müracaat. 

* Kinbk Ev - Tuna caddeli 
kal sokak 12 numaralı evin 
kiralıktır. Konforlu dört oda 
bir salon ve nezareti havidir. 
iatiyenlerin alt kata müracaa 

ğü daireıine getirilecek eksiltme k-l· Mtlaaid prttarla ingilizce veya al-
miıyonu reiıliğine makbuz mukabilin. mancadan tUrkçeye ıucümeler maki- * 
de verilecektir. Poata le ıönderilecek ne ile temiı:e çekilmit olarak yapılır. Kinhk - Maliye vekileti 
mektublarm nihayet 3 üncü maddede Adres. Poata kutuau 1042. Yeni,ehir da Sumerbank arkumda 3 ve .f. 
yazılı saate kadar gelmit olması ve dıt 3-6274 iki daire ayn ayn veya toptan 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· * tır. Telefon. 1283 
mıt olması lbnndır. Bir öiretmen - Ehven prt1ar ile * 

Postada olacak gecikmeler kabul e- ilk okul talebeler.ine denı veriyor. Ta- Refikuile birlikte bir m 
dilme~ (4183) 3-6311 lebe aynı ı:amanlarda ıiıtemli çalıt- lektdk ve saire konforu ~ ı 
Ni~ta!li:I mektebinin mayı ölrenir. Adreaı Yeııi,ehir Met- 2 oda arıyor. - Ulusa. E.Z.5 
~ ~ rutiyet caddeli No. 13. B yuı ile caat. - 3-6334 

eksiltmesi veya telefon: 1863 N. Demir 3-6326 Kinlılı bir v .. iki oda -* man aileai. yanında 1. 2. oda 
tetanbul adla direktarıtıpnden ı Muhe"""-' - Kuı:aafa " Ruf rilecoktir. 
22. ıı. 9!'1 puutesl gthıtl IU"T 15 üatemine vakıf. Fraıiiuca muhabere Nlloıfer caddesi Yuwf Raid 

de latanbulda Nafıa mtldtlr181Unde •e daktilo bilir büyük bıpat flrketle- tımanı No: 3/Z 
(29998.72) Ura ketif bedelli lltanbul rinde n unayi mDe11eeelerde çalıflDll 
Nipntaıı im orta okulu İllfUtl kapa- bir maba1ebed it arıyor. Tqraya ai· 
1ı ı:arf uıuliyle ekliltmeye 1"mnlmu19 der. Adrea: M. Ferid Selçuk oteli An-
tur. kara. 3--6314 

* Kini* Oda - Kooperatif 
da Ala oğlu Apart1manı Kapl 
Kat ikide No: 3 müracaat. 

Mukavele, ek.Utme, Baymdırlık lt- -------------------------: 
leri genel, huıusl ve fenni prtnmıe-
leri proje kefif hulilaaiyle buna mtl
teferri diğer evrak (150) kurut mu
kabilinde daireıinde verilecektir. 

Kazalar 
Şarki Karaağacın 
haritası yapılacak 

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

u (20.000) liralık bu ite benı:er it 
yaptığına dair Nafıa vekiletinden al- Şarki Karaaiaç Belec1i79 Batk•a-
IDlf olduğu milteahhidlik ve ticaret lıimclan 
oc:laıı veıikalarını havi kapalı zarfla- 1 - Şarki Karaağaç kalabasının 
rını 22. 11. 937 Pu:arteai günü aaat meakOn ve gayri meıkfuı 80 hektarlık 
14 de kadar latanbul Nafıa müdürlü- hali huır haritaamın tanzim ve ter
ğilne vermeleri. (7266/4022) ıimi önceleri açık ebiltmeye konul

~53 mut ise de talip bulunmadığmdan 

lstanbuldaki tclaliye 
hanı satilacak 

2490 ıayılı kanun gereğince yeniden 
onbet gün müddetle açık ekıiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Mnhanxnen bedeli 2000 liradır. 
lıtanbul Defterclarbjmdu ı 3 - Bu ite aid evrak funlardır. 

Galatada gümrük kartısında rıhtmı A - Huıuıt tartname 
ve Kılıçalipqa caddeleri arasında, her B - Şehir ve kaaabalarm hali hazır 
iki caddede yüzü bulunan ve 1760 met- haritalarının alınmasına dair Nafıa 
re murabbaı aaha üzerinde inta edil- Bakanlıimın umum! ve fenni prtna
mit olup evelce tütiin inhiaar idare- meli. 
since depo olarak kullanılan eeki 3 ye- C • Kanave ve kemmiyeti vaz'iye 
ni 187, 189, 191 numaralı İcWiye hanı heaabat cetveli 
namile anılan klrgir ban ile altındaki 4 - İıtekliler bu evrakları Şarkt 
193, 195, 197 numaralı matazaıar pa- Karaağaç Belediyecinden paraıu: ola
ruı pefin ve ıırf naldd verilmek pr- rak alabilirler. 
tile altmıt bin lira muhammen bedel 5 - Bu ite f ennl ehliyet ve ihtiaaı
berinden kapalı zarf uauliyle satıla- tarı Nafıa Vekaletince kabul ve taa
caktır. dik edllmiı ve topolraflarla ortaklık 

İsteklilerin 4500 liralık muvakkat yapacağı noterlikçe muaaddak milte
teminat akçıeai makbuzlarile tülifna- ahhitler girebilirler. 
melerini 29.11.1937 puarteei günü aa- 6 - Eksiltme 1-11-937 tarihinden 
at on dörde kadar Milıt em1lk müdür- 15-11-937 tarihine müaadif paı:arteai 
illğünde toplanan komisyon batkanlı- gününe kadar devam edecektir. Bu 
ğına vermeleri ve aaat on befte de mllddet içinde yine talih çıkmadığı 
mektublar açılırken komisyonda hazır ve eksiltilen bedel ltyık görillmediği 
bulunmaları. (7631-4225) - 3-6383 takdirde on gün daha uzatılacaktır. 

Konya belediye 
sineması kirası 

Yeni tamir edilmit olan Alleddin 
tepe1indeki belediye sinema binumın 
1 kinunuevel g37 tarihinden 31 mayıa 

7 - Eksiltmeye iftirak edeceklerin 
150 lira teminatı muvakkate paraıı 
yatırdıktan ıonra Belediye encümeni
ne bq vurmaları ilin olunur. 

(4154) 3-6238 

Buldana akıtılacak 
su tesisatı 

940 tarihine kadar iki sene altı aylık i- Baldan Belecliyeeinden ı 
carı 29.11.937 pazarteıi günü aut 14 1 • Kapalı zarfla 29.9.937 gününde 
de kapalı zarf uauliyle ihale edilmek eksiltmeye konulup Ulu• gazetesinin 
bere artırmaya lronulmuttur. Bir •e- 5799, 5794, 5789, 5784 numaralariyle i
nelik icarı için muhammen bedel dört l&n edilen Buldan kaaabaama alatıla
bin liradır. c:a1c au yolu yap11ma iatekli çıkmadı-

olarak evelce ilin edilen prt1at 
ai.nde kapalı zarfla ebiltmeye 
mllftur. 

2 • Boru ve teferrllatmm 
teminatı 1338 lira 3 kurut bor9 
ve sair inpatın muvakkat te 
lira 3 kuruftur. 

3 • Eksiltme 25 iokinc1 
çarpmba günü aaat on bette 
belediyeainde te,ekkill edecek 
ye encümeni huzuriyle yapıla 

4 • İıtiyenler ewlki ilinda 
diği gibi taıtnameleri ve buna 
rakı Buldan belediyesinde ve 
Nafıa müdürlüğünde inceliy 

3-627S 

Ereğliye su getiril 
Kancleniz treili Belediy • 
1 - Yapılacak it: kuabamıı: 

iıtikametinde (7) kilometre 
bulunan ıu isale itiııin kqi 
aiddir. 

2 - Bedeli mubammeneai 500 
A- Hulbai ketif cedvell. 
B- Projelerin tanzimi 
D- Ketifname, 
G - Fennt prtname, 
3 • Bu ite talip olacaklar 811 

anlar milhendiı olmaaı. 
4 - 29.11.937 tarihinde ihale 

bere açık eksiltmeye vuedi 
5 - İıteklilerin belediyeımil9 

caat etmel«i ilan olunur. 
(7656-4224) -

Beşiri hükümet 
• 
Ul§CISI 

Beteri .,..... ... im .. 1 

Befiri ilçesinde yenicleıı idfl 
c:.ck (20005) lira ( 44) kurut 
tifli hilkilmet konağının 
mevcud (15000) liralık kmıınll". 
1ı zarf uıuliyle talip çı:JanlCllll 
eksiltmenin 10.12.937 cama 
14 de kadar bir ay zarfmda 
terkedildiği ilin olunur. ( 4237) 

Talip olanJann w faı:la malOmat al- ğmdan 17842 lira 71 kurut bedeli ke-
mak iatiyenlerin Konya belediye riya- tiflıi boru w teferrüatı atm almmaaı 127. numaralı araba pııaıı:...-~; 
aetine müracaatları ilan olunur. ayn ve 7120 lira 44 kurut kqifli boru bettim. Yenisini alacaiandlıa 

(4238) - WSN feqi, kaptaj ve uir kıpat kl8lll ayrı hilmtı yoktur. t..u 
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M. M. bakanlığı 

Aseton eksiltmesi 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 

1) İzafi siklti o, 790 _ o, 795 olan 
Sooo kilo aseton kapalı zarfla eksilt
ıneye konmuttur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6900 lira 
olup ilk teminat parası 517 lira 50 
kuruştur. 
.. ~! İhalesi 2 1.klnun 937 perşembe 

glınu saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2400 

layılı kanunun 2 3 üncü maddelerin-
d . ' e ıstenilen belgeleriyle birlikte temi-
nat ve teklif mektublarını ihale gü
nünde en geç bir saat evveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
ıneleri •• (3863) 3-5696 

Maden yağı alınacak 

Bayın. bakonhOı 
Bina i§leri ilanı 

Nafıa Veki.letinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: !ktısad 

vekileti birinci bodrum katı pencere
lerine J elo.zi kapakları itidir. 
Ke~f bedeli: 1681 lira 68 kuru~tur. 
2 - Eksiltme 26.11.937 cuma günü 

ıaat 15 de Nafıa vekaleti binasında 
yapı işleri eksiltme komisyonu oda
aında pazarlık uauliyle yapılacaktır. 

3 • Eksiltme p.rtnamesi ve buna 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: mütıeferri evrak beı kuruş mukabilin-

5700: 5800 kilosu 2000 Ura olarak de yapı i9leri umum müdürlüğünden 
tahmin edilen maden yağı açık eksilt- alınabilir. 
tne ile satın alınacaktır. Ekailtmesi: 4 • Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
1~-11-937 pazartesi gilnü eaat 11 de- 126 lira .ıs kuru9. mu~akkat te~i~at 
dır. İlk teminat: 150 liradır. Şartna-. vermelerı ve yapı 19lerı umum mildur· 
ll:ıesi M. M. v. Sa. Al. komisyonun- lüğünd~u alrnmı9 huıusi vesika ibraz 
da görüllir. Eksiltmeye gireceklerin etmelerı llzımdır. (4198) 3-6320 
tetninatlariyle birlikte 2490 sayılı ka
tıunun 2, 3. maddelerinde istenen bel
~elerle ihale gün ve saatrnda M. M. 

· satın alma komisyonunda b.ılun 
tnalarr. ( 4063) 3-/07 5 

Fobrikalor 
Düzeltme 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
•atın alma Komisyonundan : 

16.12.1937 perşembe günü ısaat 15 de 
~apaıı zarfla ihale edileceği Ankarada 

lua gazetesile 27, 29 birinci teşrin 
'te 1. ikinci te§rin 937 İstanbulda Son
;elgraf ve !zmirde Anadolu gazeteleri· 
c 27, 29, 31 birinci te§rin ve 2 ikinci 
teşrin 1937 günlerinde ilan edilen 115 
ton elektrolit bakmn,Uluı ve Anadolu 
&azetelerince herhangi bir sehiv neti
cesi olarak cins ve miktarı yazılmaksı· 
z~~ neşredilmi!I olduğundan ınezkO.r 
iUnlerde çıkan ilanlar hüklhnsüzdür. 
(4126) 3--6246 

115 ton elektrolit bakır 
alınacak 

220 ton kok kömürü 
alınacak 

Nafia Vekaletinden : 
30.11.937 salı günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti Malzeme eksiltme komisyo
nu odasında 5550 lira muhammen be
delli 200 ton kok kömürünün kapalı 
zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 416 lira 25 ku· 
ruştan, 

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

İstekliler tekliflerine ticaret odası 
vesikası ile talimatnamesine göre ve
kaletten alınını~ malzeme müteahhit
liği vesikasını raptedeceklerdir. 

İsteklilerin teklif zarflarını 30.11. 
1937 sah günü saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(4240) - 3-6391 

lstanbul Deniz 
A 

· Leva.zım Amirliği 

ULUS 

teminatı 247 lira 50 kuru§tur. Şartna
mes.i hergün komisyonda görülür, İs
teklilerin kanunt vesika ve teminatla. 
rile belli gUn ve saatte komiıyonda 
bulunmaları. (4143) - 3-6244 

61.000 kilo pırasa 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiıyonundan : 

1 • Ankara garnizon v.e harb okulu 
ihtiyacı için 61000 kilo prasa açık ek
siltme ile 29.11.937 saat 15 de Ankara 
levazım !mirliği satın alma komisyo
nunda almacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3660 lira, ilk 
teminatı 247 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi hergün komiıyonda görülUr. t 8• 

tcklilerin kanuni vesika ve ilk temi· 
natlarile belli gün ve saatte komisyon
da bulunmaları. (4169) - 3-6275 

Kırdırılacak buğday 

münakasası 
Ankara Lavazmı Amirliii Sabn 

Alma komiıyonundan : 
1 - Kor. birliklerinden Kırklareli 

Vize, Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ'. 
Malkara ve Çorlu garnizonları un ih
tiyaçları için kırdırılacak 3400 ton 
buğdayın mUnakaıaaında talip zuhur 
etmediğinden yeniden mUnakaaaya 
konulmuştur. 

2 • Her garnizon için münakasaya 
ayrı ayn girilebil.eceği gibi hepsi için 
de bir kişi girebilir. Şu kadar ki her 
garnizon için ayrı ayrı f iat verebilir. 

3 • İlk pey Lira 
parası Kırklareli için 1214 

Vize için 343 
Pınarhisar için 58! 

hususi muhasebe direktC>rlllğll veznıe
sine yatırlmı' makbuz ile birlikte ek. 
ailtme gUnll gösterilen ıaat~ vl14yet 
daimi encümenine gelmeler! ilbı o-
lunur. ( 4129) 3-6287 

100 adet pulluğun 
eksiltmesi 

Ankara Vil~etinden ı 
1 - Vi11yet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak 100 adet iki de
mirli pulluğun 25.11.937 pet9embe gU
nü saat 15 de açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

z - Pullukların muhammen bedeli 
4500 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve fıtanbul 
ziraat müdtirlilklerinde meccanen ve-
rilir. . 

!steklierin pullukların % 7.5 tutarı 
olan meblağı banka mektubu veya 
hususi muhasebe dircktörlUğll vezne
sine yatırlmış makbuz ile birlikte ek· 
siltme günü gösterilen saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan o-
lunur. {4130) 3-6286 

75 adet iki tekerlekli 
pulluk alınacak 

'.Ankara VHiıYetinden ı 

1 - Vilayet çiftçilerine da~rtılmak 
Uzere satın alınacak 75 adet iki teker
lekli pulluğun 25.11.937 perşembe gU· 
nU saat 15 de açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1875 liradır. 

Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve· Alpullu için 285 

Teklrdai içiıı 350 rilir. 
Malkara için 233 fsteklierin pullukların % 7.5 tutarı 
Çorlu için 262 olan meblağa aid banka mektubu veya 

4 • İhalesi 29.11.937 pazartesi günü hususi ınuhasebe direktörlüğü vezne-
saat 16 da Çorluda Kor. Karargahında kb il b' r 
yapılacaktır. Talipler bir ıaat evel ko- sine yatırlmış ma uz e ır tlcte ek-
misyona teklif mektuplarını venni

9 0
_ siltme glinil gösterilen aaatte viliyet 

Iacaktır. daimt encümenine gelmeler! Uftn o-

5 • Şartnamesi Ankara, tıtanbul le- ıunur. (4131) 3-6285 • 
vazını imirlikleri satın alma komis-
yonlarında ve Çorluda Kor. aatınalma 
komisyonunda görillebilir. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
._tın alma Komiıyonundan : 

6 • Talipler kanunun ikinci ve Uçün
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Le. cU maddelerindeki bel~elerile birlikte 

vazım Satrnalma Komisyonu Riya. belli gün ve saatte Kor. aatınam- lro-
şe ınoen .ı misyonuna müracaatları, ( 4230) 

Mazot münakasası Baş bakanhk 
Hah. seccade ve motör 

satılacak 

Mahkemelerden 
Bir soyadı deği§mesi 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemeıinden ı 

İktıaad vekaleti iç tlcaret umum 
müdür muavini Cahit Foler tarafından 
açılan ve almış olduğu Foler aoyadı
nın (Zamangil) ile deği9tirilmeıi hak
kında olan davanın yapılan duruşması 
ıonunda: FOLER ıoyadinın (Zaman
gil) ile değiıtirilmek auretile nüfusa 
teıciline 1.10.1937 tarihinde karar ve
rilmit olduğu illn olunur. 

3-6397 

İlan suretile tebliğ 
Çerke,in Bagra köyünden Bekir oğ

lu Bekir kızı Hamidenin kocası o köy
lü Bekir oğullarından Ali oğlu Bekir 
hakkında açtığı boşanma davasının du
ruşmasına ilanen yapılan davet üzeri
ne gelmediği gibi mahkemece kabul o
lunacak bir vekil dahi göndermediğin
den mahkemece verilen gıyap kararı
nın davacı tarafından beş gün içinde 
ilanen tebliğine ve müddei aleyh Be
kirin yerini bilenlerin haber vermele
rine ve gıyap masrafmı peşin vererek 
mahkemeye bizzat gelmekı. veya vekil 
göndermek auretile duruşma günü o
lan 14.12.937 ııah günü saat 9 da isbatı 
vücud etmediğinde davayı ikrar ve ka
bul etmiş sayılacağı ilan olunur. 3-6396 

Kütahya ceza evi için 
elanek eksiltmesi 

Kütahya C. Müddeiwnumiliiİn• 
den: 

Belediyece kabul edilen ve halen 
çarşıda satılığa gelmeıkte olan fabrika 
unundan mamill birinci derecede be
heri (960) gram ve yıevnıiye çoğu 
(350) azı (100) adet olmak üzere KU
tahya ceza evinin altr ayl~ ekmeğin 
ihtiyacı için 2.11.937 den itibaren 22. 
ıı.937 pazartesi günü ekailtmesinin 
yapılmasr için (21) gtin müddetle a
leni müzayedeye konulduğundan isti
yenler teminat akçeleriyle glinUnde 

1 
Tahmin edilen bedeli 74.750 lira o

an yukanda yıunlıı: 11' ton elakvolit 
bakır askeri fabrikalar umum müdür-
1" ... 
ugu satın alma komisyonunca 27.12. 

1937 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 

1. Tahmin edilen bedeli 266.700 lira 3-6382 
olan 5000 ton mazotun kapalı zarfla 
münakasası 16. 1. k§.nun 937 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 de ve
kalet binası dahilinde müteşekkil ko
misyonumuzda yapılacaktır. 

saat 15 de ekailtme komi&y~u riyase· 
tine ve ,crairi öğrenmek iatiyenler de 

sair zamanda ceza evi müdüriyetine 

mUracatları ilan olunur. 
Baıvekalet lıtatiıtik Uınunı Mü- 3-6208 

dürlüğü Artırma, Eksiltme ve !hale __ <_41_3_6_> ________ _ 

b' ~artname (3) lira (74) kuruş muka
~lınde komisyondan verilir. Taliple

r(ın muvakkat teminat olan (4987) lira 
50) kuruşu havi teklif mektuplarım 

ınczkO.r gilnde ıaat 14 de kadar komis
Yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
:un:ıaralt kanunun 2 ve 3 maddelerin
k elci. veaaikle mezkilr gün ve saatte 
Otnııyona müracaatları· 
-- (4125) - 3-6245 

P. T. T. 

ı . 13 lira 34 kuruş mukabilinde 

9artnameıini alınak iı.ti".enleıfa her
gUn ve milnakasaaına ıştırik edecek
lerin de 1 inci maddede yazılı günde 
azami ıaat 13 e kadar 14585 liralık te: 
minat mektupları ve kanunt belgele
riyle teklif mektu~larını komisyonu
muza tevdi etmelerı. - 3-6062 

Ankara Levazım 

Ankara Valiliği 

·60 çift fotin alınacak 
Ankara Valiliğinden •ı 
1 .. Etimeıut yatı okulu talebeleri· 

ne 60 çift fotin fiatı 470 kuruştan 
282 lira, 140 ~ift iskarpin fiatr 450 ku
ruıtan 630 lira ve 60 çift terliğin de 
fiatı 120 kuruştan 72 liradır. 

2 - Bu ayakkabıların muhammen be· 
deli 948 liradır. Pazarlığa girecekle
rin bu miktarın yüzde 7,5 nisbetinde 
ki muvakkat teminat akçesini husust 
muhasebe mUdürlüğü veznesine yatır-

Komisyonundan ı 
1 - Dairede kullanmağa elveriıli 

olmayan iki adet taban halısı ve iki 
adet seccade ile bir marukcn oda takı
mı ve 110 voltluk ıs adet motör ve bir 

adet dai:mt ceryana çeviren muhavvele 
ve daha bir kmm hurda eşya detlaliye 
resmi alıcıya ait olmak üzere satıla· 
caktır. 

2 - İhale peıin para ile 17 ikinci 
teşrin 937 çarşamba gilnü aut 13,50 da 
umum müdürlük binasında toplanacak 
olan koıniayonda yapılacaktır. (4179) 

3 - 6300 
Amirliği }( malan ve açık ekailtme 29.11.937 gü- --------------· 

analı zarfla 450 terazi nü saat 15 de vilayet binasındaki en
cümeni daimi salonunda yapılacaktır. 

alınacak 12.000 kilo karnibahar 3. Bu husus hakkında daha etraflı 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: } nacak malilmat almak ve ,artnameyi görmeık 

. 1) .. İdare ihtiyacı için iki kilo tartı a I iatıiyenlerin Ankara kültür direktör-
:~~ında 450 tane terazi kapalı zarf u- Ankara levazım amirliği Sa. Al. lüğUne mUracaatları. (4168) 3-6249 

ıyle satın alınacaktır. Ko. dan : 25 d t •• d • l" 
" 2) ·Muhammen bedeli (5962,50) mu- 1 • Harb okulu ihtiyacı için 12000 a e UÇ emır 1 

Gümrük ve in. 8. 

İçki bey'iye tezkereleri 
deği§tiriliyor 

inhisarlar Ankara Baımüdürlü
iündeıı ı ,;kkat teıninat (447,19) lira olup ek- kilo karnrbahar açık eksiltme ile 29. pulluk alınacak 

(; tıneııi 30.12.937 perşembe günü ısaat 11.937 saat 14 de Ank~ra levazım a-
d"S) de Ankarada P.T.T. Umumi mil- mirliği satın alma komııyonunda alı- Ankara VilB!yetinden ı İçki beyiye tezkerelerinin değitti-
urıug~ ·· d rilmeısine 20 ikinci tetrin 937 aabahın· 

Pı! u aatın alma komisyonun aya- nacaktır. . . 1 - Vilayet çiftçilerine dagvıtılmak dan itı"baren baııtlanarak 31 teoıırlnı'sani ilcaktır. 2 • Muhammen bedelı 1440 lira, ilk T T 
3) t . t l' d Ş t . il.zere satın alınacak 25 adet Uç demir- 937 akt"-ına kadar devam edecek ve o 
~ • Stekliler muvakkat temına teminatı 108 ıra ır. ar naınesı her- li sandıklı ve ekici pulluğun 25.11.937 _..., 
r kbuz veya ba~ka mektubunu Tica- gün komisyonda görü~ür. İsteklilerin pertcmbe günü saat 15 de açık eksilt- tarihten sonra gelenlerden ceza alına-
h~t ~dası vesikasından başka müteah- kanuni vesika ve temınatlarile belli mesi yapılacaktır. caktır. Bayilerin bir fotograf ve bir de 
~tlı1t Vesikasını ve teklif mektubunu gu··n ve saatte komisyonda bulunmala- 25 ku ~uhtc . .. t 3 6277 2 - Pullukların muhammen bedeli . . ruşluk pul !le muayyen günler 
(1

4 
vı kapalı zarflarını o gun saa. rr. (4171) - 1500 liradır. ıçınde ba9müdUriyetimize müracaat 

Mektepler 
Flarmoni lrorosu için 
krz ve erkek talebe 

alınacak 
J:nkara Fllmıoni Korosundan ı 

1 • Ankara MUzik Öfretmen okulun
da bir filarmoni koroıu tetiı ed.ilmif
tlr. 

2 - Flarmoni l\:orotuna, taganniye ka· 
biliy.eti olanlar arasından otuz erkek 
ve otuz kız ıeçilecektir. 

3 • Filarmoni korosunda haf tada bir 
defa ve aaat 4 den 7 ye kadar tedrisat 
yapılacaktır • 

4 • Filarmoni korosuna lftİrak et
mek arzusunda bulunanlar bir ses im
tihanına t!bi tutulacaklardır. 

5 • Filarmoni korosunun çalışma 
mUddetl ikinci teşrin 1937 bafından 
mayıs sonuna kadar devam etmek üıe· 
re takriben otuz haftadır. 

6 • Filarmoni korosuna kabul edi
lenler bütiln bir devre müddetince Jro.. 
roya devamı teahhüd edeceklerdir. 

7 - Filarmoni koroıuna kabul imti
hanı 14.11.1937 pazar sabahı saat 10 da 
Cebecide MU.zik Öğretmen okulunda 
de Okul Dir.ektörlllğUne müracaatları. 

Cde)ceeklkeardda.r mezkur komisyona tevdı 9.100 kı·lo domates ş ederek li d i k ı ını d 3 - artnaıneıi Ankara ve İstanbul 
1 

v. e n ek içki tez ere en e-
4) ır. T T ziraat müdürlüklerinde meccanen ve· gı~#rmcleri ilAn olunur. (4111) 3-6251.._ _____ _ 

Jc..,il. .. Şartname, Ankarada P-T·T· salçası alınacak rilir. 

3-6395 

bi zırn ve İstanbulda Beyoğlu P. • · t kl' · 
lcr111."81 rıdaki Ayniyat 

9
ube mUdürlilk- Ankara levazım amirliği Sa. Al. ste ıerın pullukların % 7.5 tutarı 

ndc olan meblağa aid banka mektubu veya 
n parasız verilir. Ko. dan : h ~ h b d' 

( 4215) - 3-6385 1. Ankara garnizon ve harb okulu ususı mu ase e ırcktörlüğü vezne• 
ihtiyacı için 9100 kilo domates aalça- sine yatırlmış makbuz ile birlikte ek· 

257 ton kok kömürü sı açık eksiltme ile 30.11.937 saat 15 siltme günü gösterilen saatte villyet 

de Ankara levazım amirliği satın alma da.imi encümenine gelmeleri ilan o-

Un ve arpa alınacak 
Mardin eümriik taburu ıabn alma komisyonundan : 

Miktarı 
kilo 

Tahmin 
edilen 
bedel 

Lira Kr. 

Yi1%de 7,5 
(ilvenme 

akçeal 
Lira Kr. 

İhalenin yapılacağr 
İhale ıureti (Ün Saat 

-tı-

Sirketler 
Ankara memurlar 
kooperatif şirketi 

Eski hisse senetlerinin 
değiştirilmesine ve 1936 
senesine ait% 10 kazanç 
payı ile mübayaat nisbe
tinde yapılmakta olan 
%8 risturnun tevziatı
na devam etmektedir 
Ankarada bulunmayan 
ortakların hisselerinin 
muvakkat makbuz veya 
cüzdanlarını Ankarada 
şirket müdürlüğüne gön 
dererek muvazzah ad
reslerini bildirmelerini 

• 
rica eder. 3-6297 

Bir muhasib ile bir idare 
amiri aranıyor 

Ergani Bakırı Türk Anonim ŞU-.. 
ketinden: 

Ergani madenindeki işletme ida· 
remizde çalıtmak ve meskenleri tir
ketimizce temin edilmek üzere tecrü• 
beli bir muhasib ile bir idare Smirino 
ihtiyacımız vardır. Bu vazifelere ta
lih olanlar muhtasar tercemei halleri
ni ve istedikleri aylık mikdarınt bil
dirir bir mektubla Ankarada Ulus 
ımydanmda Koç hanınd~~ merkezi 
idaremize milracaat etmelıdır. 

3-6328 

Bir bağın tasarruf 
hakkı 

Çankaya Tııı.pu Sicil Muhafızlıim• 
dan: 

Küçük Ayrancı mevkiinde şarkan. 
dere, garben yol, şimaltn Çankırılı 
(Hafis) kızı Zehra, cenuben Ahmet 
gayri menkullerile mahdud (tahminen 
7352) metre murabbaı mikdarındaki 
verginin umum 3/ 15, 15 numarasını ta• 
şryan bir kıta harab bağ manisalı Pa· 
pas Onnikden metruk olarak senetsi.s 
tasarrufattan olmak üzere hazine na
mma tescili Ankara defterdarlığında1' 
istenilmiştir. 

Tapuda kaydı bulunmayan bu ma• 
hallin talep dairesinde tescili yapıl~
bilmek için evet emirde 25.11.937 tarı• 
hine tesadüf eden perşembe günü saat 
14 S da mahalline tapu ve fen memur-
1ıı:ı gönderilip hukuki ~ fenni çihet• 
leri tesbit kılınacağından bu yer hak· 
kında bir gQna tasarruf iddia cdm var 
ise ellerindeki resmi vesikalarile bir• 
likte ve tahkikat gününden evel 937/ı 
1292 numara ile muhafızlığımıza veya 
tahkikat gününde ve gösterilen saatte 
mahallinde bulunacak olan tapu me
muruna müracaat eylemeleri lüzumu 

ilin olunur. (4250) 3-6390 

Halk Partisi Misakı Milli 
KamunuOcak 

kongreleri 
Cumhuriyet Halk Partisi Anliara 

Merkez ilçesi Misakı milli kamun 
yönkurulu başkanlığından: 
Misakı milli kamununa bağlı ocak

Jarm senelik kongreleri aşağıda bağlı 
gün ve saatlerde yapılacaktır. 
t~bu ocaklara kayıdh partili arka

daşların mezkur gün ve saatte Anka· 
rada Işıklar caddesi saylavlar soka· 
ğmda Türk ticaret bankası biti~iğin
deki ilçe ve kamun binasına bebeme • 
hal gelmeleri rica olunur. 
Doğanbey Ocağı kongreıi: 15.11.937 

pazartesi günü saat 20 de. 
Krzılbey ocağı kongresi: 16.11.937 

salt günü saat 20 de. . 
Yeğenbey oı:ağı kongresı: 17.11.937 

çarşamba günü saat 20 de, 
Yenice ocağı kongresi: 18.11.937 

perşembe günü saat 20 de, . 
Yeni turan ocağı kongresı : 19.11.937 

cuma günli saat 20 de. al k 
lunur. (4128) ., ,.288 Cins[ 

l> ınaca komisyonunda alınacaktır. -u 

. l' 1' 2 - Muhammen bedeli 2275 lira, ilk 75 adet yerli pulluk g ) .1 r1111111111111111111111111111111111111a.. 
ı .. · t · Müdürlüğünden : k teminatı 170 lira 63 kuruştur. Şartna- ) Salı : : 

Un ısoooo 1519 00 Kapalı zarf 20250 00 

lı:öınur ·~~e ihtiy~cı için 257 to;:e- ınesi hergün komisyonda görülür. İs- alınacak Arpı 280350 17522 00 1!42 00 Kapalı :ı:arf 30.11.937 10,30) - İki d·· tabibi beraber : 
l-'c u . apalı zarf uıuliyle eksı teklilerin kanuni vesika ve teminat- A E lj -

Çıkarılın . t k Ankara Vı'l~etı•nden • .- Yukarıda yazılı iki kalem erzak hizalarında g<>-terilen gu- ve •aatte • -
2 ıştır. larile bellı gün ve saa te omisyonda -v • M d '"' .. • 1 k -• Muh 75 ku ar ın GUınrUk taburu kuarglh binaımda satın alınacaktır. - 'l l'ICI : 

r\l atnmen bedeli 7131 lira • bulunmaları. (4172) 3·6278 1 - Vilayet çiftçilerine dağıtdmak : t r • 
t f, tnuvakkat teminat 534 lira 88 kU- üzere &atın alınacak 75 adet yerli ına- B - İstekliler tartnıumyi heırgün ıözü geçen binadaki satın alma komiayo- : 
llftur. 11.000 kilo zeytin tanesi fil~ t k k 1 nundan paraaız: alıp "'Örebilirler. : Diş tabibi Hamdi AlagUn, diş = 
3 .. B k le- m atı e t er ekli pulluğun 25.11. C • :S tabibi İhsan Çandır ile teşriki E 

ı:ı,,~ una aid tart ve mu ave l 937 pertembe gilnU saat 15 de açık ek- . • Bu iki kalem erzaka aid zarfları istekliler he .. kalemin hiıı:asında gös- -
' ""'il name d a ınacak . = mesai ederek Rimdilik Anafarta• -= her ~. Ankara P.T.T. MUdürlUğiln e siltmesi yapılacaktır. tenten saatten en az bir saat evetine kadar komisyona vereceklerdir. - r 

&un go"rilleb'J' p ıı kl D T kl'f • iğ' : lar caddeıindeki muayenehanele- : 
4 

ı ır Ankara Levazım Amirliğinden: 2 - u u arın muhammen bedeli •. e ı mektublarında ıartnamenın tamamen okunup kabul edild ı - -
trıüd~· İh.ale Nafıa . vek!leti malzeme 

1
• Ankara garnizon ve harb okulu 1087.5 liradır. ve teklıf olunan fiatların hem ya.ıı ve hem de rakam ile yazılıp ıilinti olmı- S rinde hastalarını kabul ederler. : 

d,. urlUğiinde mu" teıııekkı' l komisyon· . 1000 k ' l , • 3 - Şartnamesi Anka- ve İatanbul yacaktır. : Pek yakında Yenişehirdeki mu- = 
.. Yapıla T • atı 'htiyacı içın 1 1 0 zeytın taneıı . . d •• 

1 
: ayenehanelerini aracaklarını ıa- _: 

tl.t p -r. cağından taliplerin ternın · 1 k eksiltme ile 25.11.937 saat 15 de zıraat mu Urlüklerinde meccanen ve- E- stekliler her kalemin hizasında göıterilen ylizde yedi buçuk teminat 3 

tarak ~3;i mUdlirlUğü veznesine y5a~ı- i~kara levazım amirliği satın alma ko- ril
1
ir. akçesinin veya banka mektubunun Mardin gUmrilk ve.nesine yatırarak ala. : ym hastalarına bildidr~~22 E 

ltıc 1_ • 1.937 tarihinde saat 1 e . ·onunda alınacaktır. steklierin pullukların % 7.5 tutarı cakları makbuzla ıprtnamenin 4. üncti maddesinde yazılı vesikayı zarfın içi- - -
...__.....ı_ı..:".:.Gr:....ıı;.o.nııiaıı.....,.._-.ı;~-~.A2Jı:ıaı:ı...ı· ll.!!an:!!...L.:.ın:.:..1s..:.y-aılulı.amune:n..Jııcdlc.li . ...3300..li.lm...il.l~Uill..l!~eıın.t.viUlid..:baı:ıka_mı~u.bıı..ırııı.v..ıL.._Me Js20'.Y.i!wk:W!ldın:...1-4.i~L::=-3~casL _____________ ~'..,.'"'~l 111111111111111111111ı1111111111111 U I"' 



-12- uı;us 

Bu ahize fennin en son harikasıdır 
~. . 

PHILIPS 461 A modeli pek mükemmel bir süper olmasına rağmen fiyatı 

YALNIZ 135 L i RAdır 
Bu ahizenin baılıca hususi evsafı: 

Bütün dalgalan alır. 

e Sadayı ıalah edici tertibat, 
• lkinci bir oparlör ilavesi ve gramofon için duylar. 
• Arka kapakta emniyet tertibatı, 
• Son derece müessir otomatik antifading tertibatı 
• 110 • 245 volt arasındaki bütün voltailarda çalışır. 
• 9 kilosikl ayırma kabiliyeti, 
• Permanent dinamik oparlör. 

RADYO alırken: 1938 modeli PHILIPS leri dinlemeden 
kararınızı vermeyiniz. 

PHILIPS e 
Ankarada satış yeri: Türk Philips Ltd. Bankalar Cad. 2f 

latan bul da 
satıı 

yerleri 

PHlLlPS SALONU Galata, Jeneral Han, Voyvoda Cad. 17 ve Acentalarr 
OROZDlBAK, İstanbul - BASMACIYAN, istiklal caddesi, Beyoğlu • 
EKREM Kadıköy, Muvakkithane caddesi 49 - AHMET ve HAMiT Özgül, 
Pendik ve Başlıca taşra vilayetleri. 

Satılık Ev 
Saraç Sinan mahallesinde Mescit 

sokak arkasında 1 - 9 No. hane satı -
hktır. 6 oda, iki sofa, ilci mutbah, 3 
hela, bir bahçe talip olanlar, Çocuk 
sarayı caddesinde 50 No. da Kuru ye
mişçi İbrahim Akdedeye müracaat. 

3-6327 

..111111111111111111111111111111111111111~ 

Baı, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

- -;: Doktor : - -
~ Rıza Duray ~ - -: Cebeci Hastanesi : 

l•im ıJe markaya dikkat! Taklidlerinden sakınınız. 

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

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfürstendamm'm 

En modem oteli 

. . • . . . . . . . . . 

.Adres: Kurfürstendamm 59 /60 
: Telefon : 32 39 11 . 
~Sahibi: Türk vatandaşı 
~ Cemil Mum . . . . . . . Oda kiraıar1 
:13 oda tek yataklt 2,40 Mark 
:4" ,, ,, 3,40 ,. 
: 2 ,, .. ,, 3,90 " :ıı .. ,. ,, 4,40 ,, 
=ıı .. çift ,, S,90 ,, 

6 ,, ,, ,, 6,90 ,, 
1 " .. .. 8,- ,, 
Odaların hep•İnde akar •ıcak. 
ve soğuk m ıJe telefon ıJardır.E 
Bazılarında hu•usi banyo ıJar-: 
dır. E 

Kahvaltı: 1,10 Mark ~ 
Türk vatanda§lara lisan hu-E 

susunda azami kolaylık. Misa-: 
lirlerden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-: 
le muhafaza edilir. : . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NAS1~1tAC1 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka-
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve müessir bir nasır ilacıdır. 

socıı!er birbirıni tckıp ediyot vo 11616 ıobobleyın 
ıoze bır kuvnt!e kclkcbilmek İ(in bize l6zım 
olan 16kın bır uykuya bir t~rt~ kavu~omıyoru:r., 

lıte burada 

VALi DOL imdadımızo yeti~irl 
Onu bir kere tecrübe ediniı. Zoronıı ve 

··::!" ·y 

HASAN 
Yarını yağlr gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AG1 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt. 

§ VEnö ŞEHiR § 
~ Çocuk yıı..ııvaso ~ - -- -- -: Modern bir ana mektebidir. 5 - -- -- -- -- -: Kayıt oe kabul Kazımpafa caJJal. :: - -E Her gün 9 • 16 lnkılab aokak No. 15 5 
E Telefon: 1983 3-5882 5 - -..,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

il SENTAB,, 
Svenska Entreprenadaktieb.ol~set 

Stockholm, Svede. (İsveç) 

(randa Ahvaz köprüm 

laveç ihracat endüstrisiyle it birliği yaparak, idro • elektrili 
santralları, köprüler, tosalar, demiryolları, limanlar, kanallar 
gibi her nevi nafıa itleriyle uğraımak üzere teıekkül etmittir. 

: RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: ------------

KOHİNOR ,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:::, - -- -: Cebeci hastanesi dahili hastalıklar mütehaHm : - ----- Doktor Zeki Hakkı Pamir 
- . ----

§Hastalarını her gün saat 14 den sonra Hiınayei Etfal apartımarunda§ 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : 

ı:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

: sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

r-;"'""'""'''""""'"'''"'-""' 

ı Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Diş tabibi 
M.AZİZTUNÇ 
Pazardan maada her gün hastalan. ' 
kabul ve tedavi eder. 

kı~~~;ı:a~:~:~ncıa ~r~~4~ak- Güzel diı istiyenlerin macunudur. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin §. 

partımanmda hastalarını kabule -- M. Galih Çanli.aya -- -- -- -- -- -- Paris terziler akademisin den mezun -- --- -- -- olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle -- -- -- -- -- işe başlamıştır -- -- --- -- Tel. 1096 Balık pazarında Terzi -- -- --..,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

Doktor A. Ihsan Al{san 
Nümune ha•tane.i dahili ha.talık/ar müteha.ıııı. 
Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

T ~· Plon: 1216 3--5828 

başlamıştır. Telefon: 2022 ........................................................ 
rr 

ı~ı 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

- - ... 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

LA DAM O KAMELYA 
Eşsiz bir muvaffakıyetle devam 

ediyor. 

Greta Garba - Robert Taylor • 
LBarimor • Elizabet Allan 

Numaralı yerlerinizi gündüzden 
tedarik ediniz. Tel: 3540 

BUGÜN SAAT (1) DEN 
İTİBAREN 

İki büyük fransız sinema yıldızı ta
rafından büyük fedakarlıklarla tem
sil edilen büyük aşk ve ihtiras filmi 

ÇARIN Y AVERl 
Oynıyanlar: 

Vera Koron - P. Richard Wilm 
Aynca - Dünya haberleri 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı. 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


