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Atatürk Malatya tetkikler yaptılar 
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Mahreci Aklam 
imparatorluğun, devlet hazinesini kemirmekten başka mahareti ol

mıyan kapı kulları, tek sınıf olarak bir memurlar zümresi vücude ge
tirmişti. Onlar, ne et ve ne de ot yiyen hayvanlardan sayılabilirler; 
bu sınıfa ulufe yiyiciler demek, tavsifin en doğrusunu yapmak olur. 
Rüşvet, ulufenin -'?arnitürü idi. Bunlardan başka bir de fodlacılar ce
maati vardı ki onlar da bir nevi din memurları idiler. Her iki zümre el 
ele verdiler ve koca bir impartaorluğu yıkmaya, batırmaya muvaffak 
oldular. Tanzimat, bu ulufeciler zümresini yenilemek, tazelemek için 
bir müessese açmıştı: Mahreci Ak.lam!.. .. 

İşte yeni başvekilimiz Celal Bayar' m, hükümet prowammda "Ke
malist reiimde okul, sade Mahreci Aklam değildir.'' derken telmih et
tiği müessese budur. Atatürkün Türkiyesinde hiç bir okul, hiç bir su
retle Mahreci Ak.lam olmamalıdır. Bizim maarif düsturumuz, giidüm
lü ekonomi yanında güaümlü öğretim ve eğitimdir. Biz, türk milleti
nin teşkil ettiği büyük camia içerisinde hangi işler görülmekte ise o 
işlere adam yetiştirmenin adına maarif diyoruz. 

Bundan dört beş sene Önce maarif vekaleti, vilayetlerden bir anket 
yapmıştı; orta okuldan çıkanlar, lise tahsiline devam etmedikleri tak
dirde hanRİ işlere giriyorlar ve ne ile meşgul oluyorlar diye. Alman ce
vablar, büyük bir çokluğun hükümet dairelerinde memurluk istedik
lerini anlatmıştı. Devlet İçin iyi ve tahsilli memura da lüzum vardır; 
bunda şüphe yok. Fakat her genç bu yola girmek isterse içtimai haya
tımızın diğer sahalarındaki adam ihtiyacı, ne ile tatmin edilecek~ Bi
zim en büyük ihtiyacımız, modem, rasyonel verimli ve cemiyet faali
yetlerinin her alanında çalışabilecek gençleri yetiştirmiye yarayan mü
esseseleredir; yoksa eski biçim Mahreci Aklam azmanlarma değil. 

Deniz harb okulu 
162 inci yıhnı 

kutlayacak 
İkinci teşrinin 18 inci perşembe gü

nü Heybeliadada deniz barb okulunun 
162 inci yıldönümü kutlanacaktır. O 
gün tören saat 15 buçukta başlayacak
tır. Atatürk büstüne çelenk konacak, 
okul mezunları resmi geçid yapacak, 
bundan sonra 162 inci bakla merasimle 
denize indirilecektir 

Davetlilere mekteb gezdirilecek ve 
hep beraber öğle yemeği yenecektir. 
Öğleden sonra mektebin sahnesin

de, 162 sene evel kaptanı derya Hasan 
Paşanın, mektebin açılmasına nasıl 
karar verdiğini gösteren bir temsil ve
rilecek, tören sona erecektir. 

İstanbulda bulunan muvazzaf ve e
mekli subayları ayrı ayrı davet etmek 
kabil olmadığından, törende bulun
mak istiyenler o gün mektepte buluna
bileceklerdir. 

Bir telefon ifçiai ağır 

yaralandı 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Aziz a

dında bir telefon işçisi Kadıköyünde 
telefon tamiratile uğraşırken üzerinde 
bulunduğu merdivene tramvay çarp
mış ve işçi yere dUşerek ağır yaralan-

mı§tır 

İstanbul hasf aha nelerinde 

bekleme yerleri yapf mlacak 
Ayakta tedavi edilen hastaların 

hastahanelerin koridorlarında veya av
lularda beklemek mecbur:vı:tinde kal
dıklarını göz önüne alan İstanbul be -
lediyesi, kendine aid olan hastahane -
lerde bekleme ve dinlenme odaları 
yaptırmağa karar vermiştir. Bu iş için 
938 büdcesine tahsisat konacaktır. 

lstanhul'da bava tehlikesinden 
' korunma kurslan 

İıtanbulda hava tehlikesine karşı 
halka korunma tedbirlerini gösterecek 
olan hava kursları bugünden itibaren 
başlıyacaktır. Kursların yerleri her 
kaymakam tarafından tayin edilmiştir. 
Bir ay devam edecek kurslara gitmi
yenlerden para cezası alınacağı evelce 
ilan edilmişti. Fakat ilk önce halkı a
lıştırmak fikrile hareket edildiğinden 
ceza şimdiden tatbik edilmiyecektir. 

Hava kısmen bulutlu 

geçti 
Dün şehrimizde hava kısmen bulut

lu, kısmen açık geçmiş, ısı gece 4, gün
düz 9 derece olarak kaydedilmiştir. 

Dün yurdun ~rk, şark cenubu mın
takalarile Karadeniz sahillerinde ha-
va yağışlı, diğer mıntakalarda bulutlu 
geçmiştir. Dünkü yağışların karemet
reye bıraktıkları su mikdarları Bursa
da 35, Alatehirde 29, Yalova ve Nazil
lide 28, Muğlada 26, Urfada 25, lspar
tada 23, Tekirdağında 20, Antalyada 
19, diğer yerlerde 1-5 kilogram arasın· 
dadır. 

Dün en düşilk ısı sıfırın üstilnde E
':lede 1 ,en yüksek ısı da Adanada 

rece olarak kaydedilmiştir. 

Haıan Ali YÜCEL 

İsfanhulda yol kazalarını 
önlemek İlin tedbirler 

Arkalarında oturacak bir yer bulun
mıyan bisikletlere bunları sürenlerden 
başka kimse alınamıyacağı gibi, kaç 
yaşında olursa olsun küçük çocukla
rın bisikletlerin ön taraflarına binme
leri de İstanbul belediyesince yasak 
edilmiştir. 

Motosikletler de aynı hükümlere ta
bi tutulacaklardır. Yalnız oturacak ye
ri kaç kişilik ise o kadar insan taşıya
bileceklerdir. 

lstanbulda el arabası 
bolluğu 

İstanbul belediyesi sırt hamallığını 
kaldırdıktan sonra lstanbulda çeşid 
çefid el arabaları peyda olmuştur. İs
tanbul belediyesi bunları bir kayıd al
tına almayı düşünmüştür. Verilen ka
rara göre bu arabalara lüzumundan 
fazla yük konulmıyacak, yolları kir
leten, toz bırakan, koku yapan eşya
lar bunlarla taşınmıyacaktır. Belediye 
bu husustaki kararını önümüzdeki 
günler içinde ilan edecektir. 

Gülyağı satışları 
Bu sene gUlyağr rekoltesi 125 kilo 

olarak tahmin olunmuştur. 
Geçen ay zarfında İstanbul piyasa

sından lngiltereye 25 kilo, Fransaya 
5 kilo, Almanyaya 3 kilo satış yapıl
dığı haber verilmektedir. Ayın bida
yetinde durgunca bir durum arzeden 
piyasa son haftalar zarfında sağlam· 
!aşmıştır. 

Okulların sınıflarında talebe 
f azlalığıni önlemek için 

Bütün okullardaki sınıf mevcudları 
kalabalık olduğu için, Maarif Vekaleti 

gelecek ders yılında sınıflardaki tale
be sayısını azaltmıya imkan olup ol
madığını tedkik ettirmektedir. 

Üzerlerinde eski harfler bulunan 
sarı on ve beyaz yirmi beş kuruş
luklar ay başından sonra geçmiye
cek ...• Birinci kanunun ilk günü ye
lek cebleriniz, hele onların bu iri 
maden parçalarını taşıya taşıya aşı
nan astarları ferah bir nefes alacak
lardır 

Onların yerini ufacık ve parlak 
bir yirmi beş kuruşluk, ondan bir 
parça daha büyük nikel on kuruşluk 
alacak.Bugün de onları kullanmıyor 
değiliz. Fakat aynı ceb, yahud aynr 
çanta içinde hem onlarrn, hem bun
ların bulunması, yeni harf inkıll.bı
nrn ilk günlerinde bir kısmı arab, 
bir kısmı türk harflerile çıkan gaze
teleri andırıyordu. 

O gazeteler, yavaş yavaş, hatti ya
vaş yavaş değil hızlı, eski harflerle 
dizilen sütunlarının yerine yeni 
harflerle dizilenleri geçirdilerse 
ceblerimiz ve keselerimizde de eski 
harfli para, yerini yeni harf/isine 
bırakacaktır. 

Bundan sonra, sıra sarı yüz para
larla 5 kuruşlara geleceğini umarız. 
Hele artık eski meskak§t kolleksi
yonlarına girecek kadar eskimiş on, 
yirmi, kırk paralık/arın ortadan kal
dırılması lüzumu çoktan hasıl ol
muştur. 

lstanbuldan yeni gelen bir arka
daşıma bu fikrimi açtım; o; 

- Bizim lstanbulda bu paraları, 
kısmen topluyorlar, dedi. 

ULUS 

• Tütün pıyasası 

Geçen ay ne 
kadar 

tütün sattık 
Bu sene Ege mıntakasında tütün re

koltesi mikdarı 36 - 37 bin ton radde· 
sindedir. 

Marmara mıntakasında rekolte mik
darı son yağan yağmurlar sayesinde 
12 milyon kiloya yükselmiştir. 

Karadeniz mmtakasına gelince, re -
kolte mikdarı 17,S milyon kilo kadar 
tahmin olunmaktadır. İdrak edilen 
mahsul yüksek randımaniıdrr. 1936 
rekoltesinin mahsul mikdarı % 40 ol
duğuna göre 1937 rekoltesinde bu 
nisbetin % 60 ı bulacağı kuvvetle tah
min edilmektedir. 

Ege mıntakasında piyasa ikinciteş -
rin başlangıcında açılmıştır. Bilhassa 
amerikan kumpanyaları burada geniş 
mikyasta mübayaata girişmişlerdir. 
İstihsal mıntakalarmı dolaşan eksper
ler, bilhassa yüksek kaliteli partilere 
hususi bir alaka göstermişlerdir. Ege 
mıntakasında satışlar hararetle devam 
etmektedir. 

Karadeniz mıntakasında birinciteş
rin ayı içinde 1937 mahsulünden 4.985 
kilo tütün satılmıştır. 

Marmara mıntakasında 15.000 kilo 
mikdarında bir görmez partisi 11 ku
ruş fiatla satılmıştır. 

1937 yılı ilkteşrin içinde yapılan tU
tün satışları şöyledir : 
Memleketler 

Almanya 
Norveç 
Belçika 
Afrika 
Romanya 
İtalya 
Polonya 
Mısır 

Hollanda 
Es ton ya 
Fenlandiya 
Letuvanya 

YekOn 

YekQn 

t.184.866 
5.020 

287.978 
5.131.699 

104.754 
116.136 

67.795 
83.964 

199.300 
3.012 

89.449 
2.337 

7.376.350 
Bizden tütün satın alanlar arasın

da Almanya başta gelmektedir. lstan
buldan Almanyaya 1.133.927 kilo tü
tün satılmıştır. Almanyanın Samsun
dan aldığı tUtün de 27.690 kilodur. 

Tütün mıntakalarında geçen aya 
nisbetle kayda değer bir tebeddül 
yoktur. 

Eski stoklar üzerine muamele ya
pılmamaktadır. Büyük ecnebi kum
panyaları ve bu meyanda milli mües
seseler yeni kumpanyada yapacakla
rı mübayaa hazırlıkları ile me,gul 
bulunmakta ve piyasaların açılması
na intizar etmektedirler. 

l\tezarlık.larm nümerotajı 

İstanbuldaki bütUn mezar ta9larının 
numaralanmauna ba,ıanmııtır. Numa
ralar §İmdilik tehir içindeki mezarlara 
konacaktır. Böylece tehirde kaç mezar 
bulunduğu anlatılacaktır. 

Kamutay çağrılara 
Dahiliye Encümeni 15-XI-1937 pa

zartesi iünU saat 10 da toplanacaktır 

- Kimler? Hiç haberim yoktu. 
Cevab verdi : 
- Bit takım tramvay biletçileri, 

paranızın Ustanden bunları kesiyor
lar; şu halde size vermiyorlar, artrk 
piyasadan da kaldırıyorlar demek
tir. - T.1. 

Kapı çalml§ 

Süleyman isminde birisi Cebe· 
cide oturan Kamil oğlu Bedriye 
aid inıaat malzemeıinden bir kapı· 
yı çalarken yakalanmıf. 
Kapı çalmak iyi bir ıeydir. Fa

kat bu tokmakla zille çmgırakla O• 

lur; ıırtlamak ıuretile değil. 

Kaldı ki tanmıadrğınız, bilme
diğiniz bir adamın kapısmı ziline 
baıarak, çıngırağını çevirerek, ya• 
hud tokmağım vurarak da çala
mazsınız. 

Kili!elerde film. 

Anglikan kilisesi, kiliselerinde 
gösterilecek dini filimleri yapması 
için büyÜk bir İngiliz filim tirketi 

Karadenizde fırtına 

Sile açıklarında 
bir yelkenli battı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Eveli
si akşam havanın birdenbire lodos
tan poyraza çevirmesiyle kopan fır

tına dün gece de devam etmiştir. Bu 
sabahtan itibaren hava açılmıştır. 
Dünkü fırtınada Şile açıklarında se
kiz tonluk bir yelkenli batmış, mü
rettebatı kurtulmuştur. 

Fırtına yüzünden açık denizlere 
çıkacak gemilerin seferlerinde bazı 
gecikmeler olmuştur. Hava bugün a
çık olmasına rağmen soğuk vardır. 

İstanbul' da 

P. T. T. idaresi 
kadrosunu 

genişletecek 
Radyo beyanamesini verdiği hal

de resmini vermemiş olanlardan bu 
para yüzde yirmi zammedilmek sure
tile alınmaktadır. Radyo resmini ver
memiş olanlara resmi tebliğat yapıla
rak parayı derhal tediye etmedikleri 
takdirde müddeiumumiliğe verilecek
leri bildirilmektedir. 

Cezalı surette yapılan tahsilat da, 
vaktinde parayı vermemiş olanların 
dörtte birinden fazladır. Şimdiye ka
dar Beyoğlu mıntakasmda 3000 rad
yo tesbit edilmiş ve radyo resmi tah
sil edilmiştir. 

Radyo resmi i~leri de munzam ola
rak posta memurlarına verilmiş oldu
ğundan posta merkezlerinde işler ço
ğalmıştır. Posta telgraf ve telefon u
mum müdürlüğünün 938 malt senesi 
için?e kadroları bir mikdar genişlet
mesı çok muhtemel görülmektedir. 
Bazı merkezlerden bu yolda talebler 
olmuştur. Esasen radyo resmi, bu i
dare için iyi bir varidat temin P.tmiş
tir. 

İstanhul'da otobüs işleri 
intizam altına alınıyor 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bele
diye İstanbulda otobüs servislerini 
bir intizam altına almak için bir tali
matname hazırladı. Talimatnamenin 
esas maddesi şudur: Sekiz ve daha 
fazla yolcu taşıyan motörlü vasıtalar 
otobüstür. 

İnlıisar)nr İflar1>ı.;iniP 
ı.\.vrupaya göndereceği 

talebeler 
İstanbul, 14 (Telefonla) - İnhi

sarlar idaresi tütüncülük tahsili ve 
fabrikalarda tatbikat görmek üzere 
Avrupaya gönd~rilecek talebeler için 
bir müsabaka yaptı. Kazananlar ya
kında hareket edeceklerdir. 

Para çalan müdür hakkındaki 
tahkikat devam ediyor 

İıtanbul, 14 (Telefonla) - Eastern 
Carpett halı şirketinden limmeti -
ne 40.000 lira geçirerek Avrupaya ka
çan müdür hakkındaki tahkikat de -
vam ediyor. -

lstanbulda sayfiye yerleri 
lıtanbul 14 (Telefonla) - Kartal 

ve mUlhakatındaki sayfiye yerleri i
çin 'ehircilik mütehassısı B. Prost 
bir proje hazırlıyacaktır. 

ile anlaımıı. Bu ıirket, kiliselerde 
söaterilmek Üzere bir çok filimler 
yapacakmıf. 

Her halde bu tedbiri alanlar, ki
lise müıterilerini azaltmamak yo
lunu düıünmüı olacaklar: Paralı 
ainema yerine parasız kiliseyi ter
cih edenler - hele iısizleri bol o
lan memleketlerde - çok olacaktır. 

Hem mevzu icabettirince kilise
ler filimlere girmiyor mu? Neden 
davanm akıi aahih olmaam ve ne· 
den filim kiliscıye girmeıin? 

Eden bulur 

Brüksel konferansı, Japonya
nrn notalannı reddetmek ve Çin'e 
para ve ailahça yardunlarda bu
lunmak huıuıunda anlatmıı gibi
dir. Amatör bir ıiyaaet meraklısı, 
bu anlaşmadan memnundu ve bu 
formülü lngilterenin genç harici
ye nazın Bay Eden'in bulduğuna 

kanaat getirerek diyor ki : 
- Ben zaten eminim: Eden bu

lur! 

15. 11. 1937 

Avrupa türkiyesini asya 

türkiy~sine bağlamak için 

Bir asma köprü veya 
tünel yapmak kabil mi? 

,,.,, 4 

4 fikir ileri süriilüyor : 

1 - Köprüyü, Boğazın en dar bir yerin'de, Rumeli 
hisarında kurmak, 

2 - Sarayburnu ile Haydarp~a arasında bir asma 
höprü yapmak, 

3 -Köprüyü Galata ile Vsküdar arasında meydana 
getirmek 

4 - Ve nilıayet Boğazın altında bir tünel yapmak. 

İstanbulda dar bir boğazın ayırdığı 
Asya ve Avrupa kıtalarını biribirine 
nasıl bağlıyabiliriz. Asya Türkiyesi 
ile Avrupa Türkiyesi arasında gece ve 
gündüz nasıl daimi bir rabıta kurabi
liriz? Köprü ile mi tunelle mi? .. 

Bu fikir, eskidenberi birçok müte
hassısların ve te§ebbüs sahihlerinin 
zihnini yormuştur. 

Böyle bir köprü kurulması. yalnız 
iki parçası birleşecek olan İstanbul 
şehri veyahud Türkiye bakımından 
değil, belki dünya ölçüsünde bir ehe
miyet gösterir. Çünkü bu takdirde 
Avrupayı Asyaya bağlayan en rahat, 
en çabuk yol, bulunmuş demektir. 
Böyle bir yolun hem Türkiye ekonomi 
si, hem de enternasyonal ticaret ve tu
rizm bakımından ehemiyeti inkar o
lunabilir m? Bugünkü vaziyet şudur: 
Avrupanın muhtelif köşelerinden hare 
ket eden demiryolları bir tek hat ha
linde birleşerek lstanbula gelmekte ve 
orada kalmaktadır. Asyanın Avrupa
ya en çok yaklaştığı noktalardan biri 
olan Haydarpaşadan yeniden başlayan 
ikinci hatla bu Avrupa hattının alaka
sı yoktur. Halbuki Avrupa hattı Asya 
hattı ile birletirse, Anadolu hattı As
ya kıtasının muhtelif kısımlarına ay
rılan enternasyonal yolların devamı o
lu~. Bilhassa yeni hatlarımız tamam
l~ndı~tan sonra, Avrupanın garb veya 
şımalınden başlıyarak belki ta Hindis
tana kadar uzanacak inkıtasız bir hat-

tın meydana çılanası hiç şüphesiz 
dünya için büyük ehemiyeti olan bir 
hadise teşkil edecektir. 

Fakat Avrupayı Asyaya bağlıyacak 
olan bir köprünün lstanbula ve Türki
yeyıe temin edeceği faydalar, böyle bir 
köprünün icab ettirdiği muazzam mas
raflarla mütenasib olacak mıdır? Bu
rası ayrıca tetkik edilmeye değer bir 
meseledir. 

Biz sadece Rumeli ve Anadolu sa
hillerinii ı birleştirecek olan bu muta
savver köprünün İstanbulun neresin
de kurulması doğru olacağı etrafında 
mütehassısların düşüncelerini hulasa 
etmekle iktifa edeceğiz. 

Köprünün kurulmasına masraftan 
tasarruf ve şehircilik bakımlarından 
en müsaid olarak Boğaziçi gösteril
mektedir. Suların sathından 40 metre 
irtifaa yükselecek ve bir hamlede bü-

Bir tek gazetenin aayfalarma 
göz gezdiren bir adam, tunlan gÖ• 
rür: 

1 - lıtanbulda şehircilik müte· 
haaaısı Prost, Avrupa ile Asyanın 
en yakın kıyılannı birbirine ulaıtı· 
racak büyiik bir asma köprüyü 
projesine koymu§tur. 

2 - Bafrada 225,000 lira sarfi
le Yapılan 260 metrelik beton köp
rünün açılma töreni yapılmııtır. 

Dünkü gazetede bu kadarı var· 
dı. Elinize bir kollekıiyon geçirip
te bunun sayfalarını çevirecek o
lursanız buna benzer bir çok ba
yındit'lık müjdeleri buluraunuz. 

Eski rejimin iıe bir tek köprüıü 
ve bu köprüden beklediği bir §ey 
vardı: gelenin geçenin yakasına 
yapıfrp on para, yirmi para, kırk 
para almak! 

Bir spor başlığı 

lıtanbul gazetelerinden biriıin· 
de çıkan bir ıpor yazmnm üıtün
de bir ıerlevha: "Bulgar futbolu 
çeklerle berabere kaldıktan son· 
ra.,, 

Spordan anladığımızı iddia et
miyeceğiz. Fakat türkçeden, az 
buçuk, anladığımız için aorabili-
riz : 

Çeklerle berabere kalan bulgar 
futbolu mudur, yaksa bulgar fut
bolcuları mı 1. 

yük bir mesafeyi katedecek olan bir 
köprünün icab ettirdiği sağlam temel• 
lere müsaid zemini Boğaziçinin iki sa• 
bilinde bulmak mümkündür. Boğaz• 

içinde de köprünün azami derecede 
kısa ve bu itibarla da ekonomik olma· 
sını temin edecek nokta Rumeli hisa• 
rıdır. Bununla beraber köprünün Sa• 
rayburnundan veya 'Galata sahilinden 
başlamasına hararetle taraftar olan 
mütehassıslar da vardır. 

Bu üç faraziyeyi sırasile tetkik ede· 
lim: 

Rumeli Hisan - Köprü Rumeli 
hisarında kurulduğu takdirde Avrupa 
ve Asyayı bugün biribirinıe bağlayan 
demiryolu hatlarının yeniden çizilme• 
si icab edecektir. 

Bu yeni hat nereden geçirilmelıd.r? 
Anadolu tarafında, bazı erazi mania• 
larına rağmen büyük bir güçlükle 
karşılaşılmıyacaktır. Rumeli tarafında 
ise hattın, bugUnkü demiryolundan, 
şehrin dışında bir noktada ayrılması, 
Haliçteki Endüstri mahallesinden ge
çerek Rumeli hisarına kadar gelmesi 
icab edecektir. Enternasyonal hatların 
yolcu istasyonu İstanbul - Trabya • 
Kilyos arasındaki arazinin bir nokta
sında kurulabilir. Bu hat endüstriyel 
bakımdan birçok faydalar arzetmekte• 
au. 

Mütehassıslar, yeni hattın Florya· 
dan evel ayrılmasını, ve Florya ile Sir
keci arasındaki mevcud demiryolunun 
banliyö hattı halinde muhafazasını 
arzuya değer görmektedirler. 

Sarayburnu • Haydarpaıa - Köp .. 
rü Sarayburnundan Haydarpaşaya ku
rulduğu takdirde demiryolunun bu· 
günkü hatta nazaran da 30 metre irti
faa çıkarılması ve metre başına 0,015 
lik bir meyille en aşağı iki kilometre
lik yeni bir hattın inşası icab edecek· 
tir. 

Bu yeni hat için iki şekil düşünüle
bilir: 

Hattın Yenikapıdan ayrılarak 40 nu• 
maralı sahil noktasına inmesi. Sultan• 
ahmed ve Ayasofya abideler mahalle
sini muhafaza için bu hattın üçte biri 
tünel teklinde olmak mecburiyetinde
dir. Tünel eaki Adliye sarayı civarın
da nihayet bulacaktır. Fakat buradan 
itibaren aahile gidecek olan hat· 
tın Topkapı ıarayına dokunma • 
muı için hangi istikameti takib e~· 
si lazımdır? Bunu ancak sanat ve ar· 
keoloji mülahazaları göz önünde tu· 
tutarak ayrıca yapılacak teknik araş
tırmalar meydana çıkarabilir. 

Bu takdirde enternasyonal istasyon 
Yenikapıda olacak, Sirkeci yalnız bir 
banliyö istasyonu kalacaktır. 

İkinci faraziyeye göre de bugün
kü hat bUtün imtidadınca muhafaza 
edilecek, Sirkeci istasyonu, enternas• 
yonal istasyon olacaktır. Bugiinkil 
hat sahilde yukarda ıöylediğimiz nok· 
taya kadar uzatılacaktır. 

Bu iki tekliften birincisi ikinci· 
sine müreccah görünmektedir. Çün· 
kü şehrin bilhassa Sirkeci civarında 
§ehircilik bakımından arzettiği güç· 
lükleri yeni bir hat bir kat daha artı~ 

(Sonu 10 uncu sayfada) 
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y==~f~i:a~:.k:.~o 1 1~;~~~:~~:~·~~~:·;:1: Çin, Japonya ve • 

devletler 
~İn ile Japonya arasındaki harbı 
~etlendirmek için Brüksel'de top
~ ~nferans, beklenmedik bir ce-

)' t. ~oıternıiıtir: Çin ile müzakere
• llritınek . . dediıcli-. . _ıçın yapılan davetin red-
~ ru:'• bildiren japon notaaını alır 
ll'9lc , Çıne sili.h ve cephane gönder• 
~ ~a ikraz etmek ıuretiyle 
a..,.. edılınesine karar verilmiıtir. 
hp.:r_n toplanacak olan bir içtimada 
1-ttırı~ olan yard1D1Jn ıekli karar • 
>'llı cak ve bu hususta bir de be-:;rne neıredilecektir. 
den kalUnıdur ki Brüksel'de içtima e
tiııat onferansa, 1922 senesinde Va
~le~~ ~uahedeıini imzalayan dokuz 
bede 

9
e _ı~zalandıktan sonra bu mua

~ iltihak eden on kadar devlet 

1._ \J etnıektedir. Yalnız Sovyet Ruı· 
1922 zail tarktaki alikaaı dolayıaiyle, 
._ muahedesini imzalamamıı ve bu
t.. ~llradan da iltihak etmemit oldu
Jcollf de Brükael'e davet edilmiıtir. 
dt.ı.teranaa. muahedeyi imzalamıı bir 
J'Pon •ıfatiyle davet edildiği halde 

8 
~a bu c:laveti reddetmiıtir. 

~kı~l konferansı bu ayın üçünde 
ti .e~tikten sonra, Japonyanın izze
i~1~?1 rencide etmemek için büyük 
,., ıoıtenniştir. Konferansın Japon'o: muhakeme etmek için kunılmuı 
'bedlhah~eme olmadığı, imzalanan mu
t. ,~e"? çerçeveıi içinde Uzak fU'k
ia.:L .,1_~ ıade ebnekten batka bir gaye 

...... ..., edilmediği bildirildi. Harbı 
Çt:~etlendirmek için düşünülen çare, 
\te le e Japonyayı bir araya getirmek 
Çİİ)c ~~eranı tarafından seçilecek kü
'-rın ır komisyonun tavauutiyle ara
lı. E daki ihtilafı hallebneğe çalııma 
~ laıen Japonya' da Çin ile karşı 
defi(• .g.elmek arzusunu göıtermii 
le Ihı ıdi? Brüksel konferan11 bu 
~:-•ı kolaylaıbracakb. Bu mealde 
deri~ yazılarak Japonyaya gön
ç· ,.dı. Notada Japonya tarafınc:lar. 
ı,·111 ın ınilletler tamamlığı hakkında 
ı::k veıilelerle tekrar edilen aöıler 
~rl.a~lınakta ve barba nihayet ver
'c;ın .~in ile müzake~e giritmek 
..__. Bruluefe müme11il gönderil • 

11 bildirilmekte idi. 
8..:a_~ 

~~el .konferanı komiıyonunun 
b. il ~ ~de Japonya'ya bırakmıt· 
....... atta Japon hauaıiyetine bir kon-
--.ıron •--'- ·· So "-" ?KDllK uzere, vyet Ruıya • 
~. S "'--"•yona almmıyacağı bildirildi 
"~~ ... "" -,f.!~ • ~ ı. 
' ayrııaı. .Hrükae) konle • 
~tarafından yapılan bu daveti red
lı..L-- iç~ J~nyanm eline hiç bir 
~ verilnuyecektir. 
~aı»onya Brüksel konferanaını bir 
tiirı .. beklettikten ıonra geçen cuma 
..., ll cevabını venniıtir. Bu ikinci ce
.....; ~!'6kael konferanıına iştirak et· 
ee.,ahçın Yapılan birinci davete verilen 
)eti ın aynı olarak kati bir red mahi
":~edir. Y ~ Japony~ B~kael 
·~ ~•ının muzakerelenne ıttirak 
cleliJe .1•temediği gibi, bu konferanıın 
tiitii tiyle Uzak Şark meıeleıini Çinle 

!111eğe de razı olmıyor. 

fer-Böyle bir vaziyette Brüksel kon
-..-.. flrıı~m ne yapacağı, bu konfe
to • fdcri ileri atıldığı günden beri 
'll~l~akta idi. Acaba konferans, 
bii .~ ıade etmek için giriıtiği teıeb
i~ıuya düıtüfünü bildirerek da
~· . mıydı? Yoksa Japonya aley. 
.. ~• ıktiaadi tedbirler almaya ka • 

lllı verecekti? 
c-.n .. .. ·ı k tO., -~ cuma gunu verı en arara 

'el e, konferans ,üçüncü bir yol takib 
'-Gt-~k Çin'e yardım etmeği düıün
C..i~tilr. '! ar~1?1ı? ne tekilde yaprla
clil bugunku ıçtımada müzakere e • 
.k; .. ec:•Jr:. Fakat Brükaelden bildirildi-c-..e •• 
>, aore, bu yardımın müıtereken 
'- Pı111ıa11 tasavvur edilmemektedir 'tr-.1- . 
feJt '"111 devletler tarafından "t•k 

Lord Halifaks Berlinden 
sonra Romaya gidecek 

Almanya, her ıeye rağmen 
doıtluklanndan vazgeçmiyor 

Roma, 14 (A.A.) -Roma ile Londra ve keza Londra ile Ber
lin arasında müzakerelere tekrar bqla:nılması, Roma gazeteleri
nin dikkatini çekmektedir. Bu gazeteler, Lord Halifaks'm Ber
lin'i ziyaret ettikten sonra Romayı da ziyaret edeceğini yazmak-
tadırlar. 

ı. Yaraas' ın beyanatı 
Tribuna gazetesi, 8. Çember-, 

layn'in milletler arasında daha 
iyi münasebetler kurmak arzuıu· 
nun fevkalade medhe değer ol· • 
duğu mütaıeaaında bulunmakta· Yenı ana kanunun 
dır~ugün muvazene ve terakkinin e- mahiyeti nedir? 
saslı unsurlarını vücude getiren yeni 
kuvvetleri anlamak istemek hususun
daki bütün ciddi teşebbüslerin hepsi, 
İtalya'ya menfaatler temininden başka 
bir netice vermez. Eğer bu al!metler, 
hakikaten şimdiye kadar bütiln anlaş
mazlıklara sebebiyet vermiş olan men
fi ve hükümden düşmüş vaziyetlerden 
tedrici surette feragate isal edecek 
olursa, siyasi ufkun aydınlanmağa bq· 
lamıı olduğunu söylemek mümkün 
olur." 

Alman resmi. gazetesinin fikri 

Berlin, 14 (A.A.) - Nasyonal -
sosyalist partisinin·gazeteai olan "Cor
respondence Officielle'' neşretmiş ol
duğu mühim bir maaklede Lord Hali
faks'ın Almanya'yı ziyaretinin umu
mi menfaat namına geri bırakılması 
lazım gelip gclmiyeceğinin auale de
ğer olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 
"Filvaki yabancı gazeteler, bu zi

yareti ele alarak bir takım huıuai mak
sadlara müatenid kombinezonlarla bu
nu heyecan uyandırıcı aiyaai bir vaka 
gibi göstermektedirler. " 

Almanya dostluklarından 

vazgeçmiyor 

A vnı l!'.8Zetç. bilbA&alı aRvt .. 93vnf' • 
~ıa naıuake"m Almanya da ya-

pacağı açık ve aamimt gBrUımeler, 
muhtelif meselelere müteallik buluna
cak, fakat Almanya'yı İtalya ve Ja -
ponya'ya bağlıyan politik dostlukların 
bahia mevzuu olacağını iddia etmek, 
vaziyeti tamamen bilmemektir. Hiç 
kimae Bedin-Roma mihverile Japonya 
ile münakid komüniat aleyhtarı pak
tın siyasi şeniyetini sarsamu." 

Bu gazete, "iddia edildiği gibi gar
bın dört büyük devleti araaında görUı
rneler icraaı hiç bir ıuretle bahia mev
zuu olmamaktadır .Almanyanın dev -
letlerin son konferanılarının akamete 
uğramasını serdetmek üzere yeni bir 
konferanıı toplaması için hiç bir aebel 
yoktur." demektedir • 

Dün Filistin' de 
bir çok yeni 

hadiseler oldu 
Kudüs, 14 (A.A.) - Bu pazar &ünü, 

yahudi - arab buhranının en şiddetli 
günlerini hatırlatan vakalarla dolu o
larak geçmiştir. Gerek a~ab, gerek ya
hudi ikiai kadın olmak uzere yedi ki
şi öl~ilt ve on kadar kimse yaralan
mıştır. Arab ve yahudi işçiler arasında 
hakiki bir döğüpıe vukua gelmiş ve 
üç kitinin ölümüne se~eb olmuıtur. 

Polia, her türlü ihtımalleri önleye
bilmek üzere, şehrin medhallerine ağır 
makineli tüfekler yerleştirmiştir. Mü
him mikdarda devriye, geec sokaklar
da dolaşmaktadır. 

}'ilistin'de bir otobiise 
suikasd yapıldı 

Kudüs 14 (A.A.) - Bir arab otobü
süne bir bomba atılmıf, bir kadın telef 
olmuş. 4 erkek yaralanmıştı~. Otobüs
tekiler de atef açmışlar ve ıki yahudi 
kadını yaralamışlardır. 

---
İaviçre antikomünist 

pakta girmiyecek 

Rio de Janeyro, 14 (A.A.) - Cum
hur reisi Vargas, yabancı memleket
ler gazetecilerini kabul ederek şu be
yanatta bulunmuştur: 

"- Yeni anakanunumuz ne faşist
tir, ne de totaliterdir. Anakanunumuz 
sadece brezilyalıdır ve milletin benli
ğine uymayı istihdaf etmektedir. Dış 
politika değişmiyeoektir. Brezilya, 
bütün muahedelerine hürmet eyliye
cektir. Memleket, başında bir reisi ol
mak üzere federal cumhuriyet reji
minde devam edecektir. Dış borçlar 
meselesi hemen hallolunacak ve bu hu
susta evveli, Brezilya ile ticaret mu
vazenesi lehimize olan memleketler e
le alınacaktır. Brezilya, antikomünist 
pakt ile alikalı değildir, .zira memle
ketin bütün paktı, panamerikan poli
tika üzerinde toplanmı,tır. Brezilya, 
yeni anakanun hakkında yabancı mem
leketlerin herhangi bir tanınmasını 
beklememektedir. Fikrimce, bunun i
çin hiç bir ıebeb yoktur. Yakında bir 
plebiait yapılacaktır. Maamafih, hil
kümet, şimdiden en mühim meseleleri 
ele almak niyetindedir, yeni anakanun 
idam cezasını yeniden tesia etmiştir. 
Maamafih, idam hükümleri, tamamiy
le revkalide hallerde verilecektir. 

Japunluı Şungha 

civarına yeniden 
asker çıkardılar 
Şanghay, 14 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: Deniz makamları tarafın
dan neşredilen bir tebliğe göre, japon 
ordu ve bahriyesi öğleden sonra Şang
hayın· 60 kilometre şimalinde kain Pa
inoya asker çıkarmışlardır. Karaya çı
karılan kıtalar hemen çinlilerle çar
pıpağa başlamışlar ve Taşang'ın 25 
kilometre timalinde bulunan Şintang
teni zaptederek çinlileri ricate icbar 
etmişlerdir. 

Şanghay' da vaziyet 

Hava• muhabiri aon günler zarfın· 
da japon kuvvetlerinin şiddetli ve seri 
ilerlemelerine sahne olan Şanghaym 
ıarb bölgesini gezmiıtir. Bütün Hang· 
jao bölgesinde yabancı devlet tebaaaı
na aid birçok evler harab olmuştur. 

Bütün sivil halk, tahliye edilmiıtir. 
Bütün bu mıntakada ancak birkaç köy
lü kalmıştır. Bunlar da kulübeleri yı
kılmış olduğundan yol kenarında yat -
maktadır. Bazı çeteciler hala mevcut
tur. Ve arada bir silih sesleri işitil
mektedir. Yollarda sivil ve asker çin· 
lilere aid birçok cesedlcr görülmekte
dir. 

lJlen gazetecinin cenaze 
töreni 

Bugün saat 16.30 da Şanghayda 11 
iklnciteşrinde öldürülmüş olan ingiliz 
gazetecisi Stephans Pombroke'nun ce
naze merasimi yaplımıştır. 

Paris sergisi 
kapanıyor 

>t Ue kendi meıuliyetl•ri altında,, 
ct,P;lacaktır. Fakat bu nokta üzerin
leltl·ransa tarafından ehemiyetli bir 
~ •! Yapılmııtır: Bu yüzden her
ı~1 li bir hadise çıkacak olursa, dev
~d~.. birbirlerine yardım edecek
t'db~· Yani ltalya hakkında zecri 
~9\tl ll'ler alındığı sırada alakadar 
lı1tı •tleı: tarafmdan giritilen k&r§ı· 
t'd~ te1111nat taahhüdüne benzemek
t"rl~· Bu, Japonyanm uzak tarkta 
~-- •tlenıeaine kartı vaziyet alan 
~tleı:m. organizasyonuna doğru 
~Y~tli bır a.d11n demektir. Ve bu 
"Ole •tin ehemıyetini tebarüz ettiren 
~ta. da ıudur ki bunlar araımda 
~ erika da vardır. Büyilk harbm 
~~an beri · Amerika, böyle bir 
f.t,b ll~ giri,merniştir. ltalya'nın 
tilt eııstanda giriıtiği tetebbüa, in • 
.ı, l!l'eyi inzivasından ayırdığı gibi, 
~Yanın Çin'de girittiği tetebbüı 
~ . ılr:ayı inzivaımdan ayırmıta 
._.. ı:ıl'Or. latatükoyu yıkmaya afra • 
11, le devletlerin organize kuvvetleri
le -..,., istatükoyu muhafaza etme· 
~ lal"aftar olan devletlerin orcaai
>l):Yonuna doğru yürünmektedir. Bu 
lilli da. atılan adımın ıümul ve ehe
~~etı bugün Brükselde neıredile
~ olan beyanname ile anlatılacak-

Paris, 14 (A.A.) - Serginin pek ya
kın olan kapatılması münasebetile ti -
caret bakanı B. Şapsal ile sergi umumi 
komiseri B. Labbe, dün akşam Fon
tenblo şatosunda diplomasi heyetleri 

Berne, 14 (A.A.) - Milli konseyin rUesasile sergiye iştirak etmiş olan bti
Lozanda toplanan dıJ işleri komlayo- tün memleketler umumt komiserleri 
nunda, konfederasyon reisi Grande şerefine bir ziyafet vermiılerdir . 
Bucelle beynelmilel yolu hakkında Senatör dümeanil ile kordiplomatik 
Franaa ile aktedilmiş olan anlaşmanın namına Arjantin sefiri ve umumf ko
tasdikini tavsiye etmittir. miaer namına Yunanistan elçisi ara-
Görüşmeler esnasında çıkan bir ve- aında idarei kelim edilmiı ve hitabe

sile ile, B. Motta, federal konseyin an- ter teati olunmuştur. Bilhassa erginin 
tikomünist pakta iltihak imkanuu dil- cihan aulhunun ııağlamlaşrnaaı husu
şilndilğü hakkında dolapn pyiaları sundaki ehemiyetinden bahaolunmuı-

. A. Ş. Euner kati olarak yalanlamııtır. tur. 

. . 

Büyükler konferansında 

Nesrolunacak 
deklarasyonunun 

ana hatları 
Brüksel, 14 (A.A.) - Dokuz devlet 

konferansının, Japonya tarafından ve
rilen cevaba müteallik olarak pazarte
si günü tanzim edeceği deklarasyonun 
ana hatlarının BB. Davis, Eden ve Del
bos'un nutuklarından mülhem olacağı 
anlaşılmaktadır. Bu deklarasyon, öğ
leden sonra yapılacak görüşmelerden 
ve pazartesi günü yapılması muhte
mel ihtirazi kayıdlardan sonra, bütün 
konferansın görüşünü ve Japonyanın 
görü~ teatisinden imtina etmesinden 
dolayı konferansın teessüflerini bil
direcektir. Deklarasyon, japon telak
kisile öteki devletlerin telfilckileri ara
sındaki farklara bilhassa işaret ve en
ternasyonal ticarete verilen zararla 
dünya efkarı umumiyesinde husule 
getirilen nefret, infial ve tethiş hisle
rini kaydedecektir. Anlaşmazlığın 
yalnız Uzakdoğuyu al5kadar etttiği 
hakkındaki japon görüşünün tersine 
olarak, deklarasyon, bu anlaşmazlıkla
rın 1922 tarihli Vaşington muahedesi
le Briand - Kellog paktını bozduğunu 
ilan edecek, konferansın tavassut tek
lifinde sebat ettiğini bildirerek derpiş 
edilebilecek müşterek hattı harekete 
telmih edecektir. 

Eden, Brükselden hareket ebniJ ve 
Londraya muvasalat etmiştir. 

Sovyetler birliğinde 

yeni tayinler 
Moskova, 14 (A.A.) - Tu ajanaı 

bildiriyor: Sovyetler birliği Merkc-zt 
icra komitesi, BB. Krininkof, Çizrint
zef ve Paulin Jemtşyinayı Sovyetler 
birliğinin yiyecek endüstrisi komiser 
muavinliklerine tayin etmiştir. 

İtalya bazı ıınıflan 

askere çatınyor 
Roma. 14 (A.A.) - Resmi gazete 26 

ve 30 eylül tarihli kararnamelerin met
nini qeıretmektedir. Bu kararnamele
'" gore Z7 ve 29 dofumJulardan ı:..ı 
zümreler ııilah altına çağmlmakta ve 
35 doğumlulardan bazı ihtiaaa eahib
leri hizmette alıkonulınaktadırlar. 

Belçika Kıralı Leopold 

Londra, 14 (A.A.) - People ga
zetesinin siyasi muhabirine göre kı
ral Leopold lngiltereye Lokarno pak
tını imza eden devletlerin bir konfe
rans akdetmesini teklif edecek ve la
zım olursa kendisinin bu konferansa 
reislik edeceğini bildirecektir. 

Bu gazete, şu sözleri ilave etmek
tedir: 

"Arnkalı devletler arasındaki ko
nuşmalar, bir anlaşma zemini bulmak 
ilmidini kuvvetlendirdiği takdirde bu 
konferans, noel'den önce toplanabile-

cektir.,, 

B. Menemendoğlu 

bugün geliyor 
Dış lıler Bakanlığı siyası müsteşarı 

B. Numan Menemencioğlu bu sabahki 

trenle Adanadan şehrimize gelecektir. 
Adanadan dün aldığımız haberlere gö
re B. Menemencioğlunun sıhhi ahva • 
linde mahaQı bir aallh vardır. Profe· 

sör Nisıen de dUn akşam İstanbuldan 

hareket etmiştir ve bu sabah şehrimize 

ıelecektir. Profesör.Un yapacaiı mua
yeneden sonra dıt itler milateşarmm 

aıhht vaziyeti hakkında esaslı bir fikir 
edinmek kabl lolac:aktrr. 

Kömür ucuzladı 

Halkın nazarı dikkatine 
Belediye reisliOinden: 
1 - Zonguldak şimendifer hattının açılması 

dolayısile 15.12.937 pazartesi gününden itibaren 
şehirde «sömikok» peşin para ile aşağıdaki fiat
lara satılacaktır. 

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

3-İstasyonda vagon içerisinde tes
lim fiatı (asgari bir vagon toptan · 
addedilir.) 

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

A- 0-10 milimetre ebadı% 5 nisbe
tinde 

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

TON 

25 lira 

23,5 lira 

şahıs menfaati 
AKŞAM'cta Necmeddin Sadak ıa· 

hıı menfaatlerinin milli menfaatle 
mahdud olduğu hakkındaki Baıve
kilin sözlerini çok ehemiyetli bula
rak diyor ki : 

"Celal Bayann programının eko
nomi ahlakı bakımından en kuvvet• 
li noktası budur. Her sahada ahlak 
ve faziletin üstünlüğüne inandığı• 
mız için, bütün programda bu me
seleyi en ehemiyetli nokta sayıyo
ruz. Baıvekilin bu kuvvetli işareti 
tam yerindedir. Zira memleketi 
• ceblerini doldurmak sevdaıiyle • 
bir müstemleke zihniyetiyle istis
mar etmek istiyenler yok değildir. 
Nitekim, Celal Bayar, bu gibilerin 
"hareketlerine mani olunacak ted· 
birleri almakta gecikmiyeceğiz., de
mek lüzumunu duymu,tur. 

Bilhassa devletçi rejimlerde bu 
tedbirlere şiddetle ihtiyaç vardır. 
Milli ekonominin dizginlerini devle
tin elinde olduğu için, her §eyin ba
tında ancak memleket menfaatı 
kaygısı bulunmak zaruridir. Dev
letten, 11rf umumi menfaat lehine 
fazilet ve feragat bekliyen, memle
ket ekonomisinin inkitafı ve milli 
kütlenin refah seviyesinin yüksel· 
mesi için icabında fedakarlığa kat• 
lanan halk, siyasi menfaat tereddü· 
düne asla düımemelidir. 

Bu mücadelenin misallerine -dev• 
letçi olduğu için- yalnız Kemalist 
türkiyede değil, biribirine en zıd 
rejimlerde tesadüf ediyoruz : Mül· 
kiyet hakkı tanımıyan Soayaliıt re
jime en zıd olan faıist idarede, 
Muaolini, Habet barbına girerken, 
huıusi sermayele~le itliyen bütün 
senayiin karlarını bir kanunla dev· 
lete mal etmitti. Franaa gibi liberal 
bir memleket milyonlar kazanan 
harb endüatriaini naıyonalize etti. 
Amerika gibi milyarderler memle
ketinde Roosevelt husuai menfaat· 
leri milli menfaate feda ettirmek 
için muvaffakiyetle mücadele etti.,. 

Atatürk 
Malatyada 

tedkikler yaptllar 
(Baıı 1. inci sayfada) 

derdifimis arkadqıınızdan) - Ata· 
türk 11 Bankaaı Genel DirektlSril B. 
Muammer Eri§e bu havalideki mmtaka 
lann ekonomik vaziyetleri bakımından 
esaslı tetkikler yapılmasını emir bu· 
yunnuşlardır. "' 

B. Muammer Eirı'in aldığı vazife
nin eaa.sları tunlardır : 

Türkiye ekonomik durumunun dün· 
ya memleketlerine ve civar memleket· 
lere nisbetle vasati bir ıeviycye crite
bilmeai için ne gibi tedbirler almak 11· 
zımdır? Ve bunlar nasıl tatbik olun • 
malıdır. 

Memleektte iş hacmini arttırmak 
için kredinin oynadığı mühim role 
nazaran ucuz ve bol kredi temini ne-
ye bağlıdır?. rr 

B. Muarmner Erif, bu noktalar hak 
landa mahallerinde tetkikat yapacak 
ve bu tetkiklerini müşahedeleriyle tak· 
viye ederek ona göre hazırlryacağı mu 
faasal raporu Ankaraya döndüğü za • 
man hiikiimete takdim edecektir 
Saffet Gürol 

Diyarbekir' e doğru 
Yôlçatı, 14 (A.A.) - Atatürk Ell

zize uğramadan Diyarbekire doğru se
yahatlerine devam ediyorlar • 

}'eni hattın temelaıma töre
ninde bulunacak heyet 

Yolçatı, 14 (A.A.) - H atta temel 
atma töreninde bulwımak üzere Çetin
kayanm misafiri olan heyet treni, Ma
latyadan doğru Elazize gelmiş, orada 
ilç saat kaldıktan sonra Yolçatıya dö
nerek Diyarbekire doğru yoluna de
vam etmekte bulunmuştur. 

Reisicumhur Atatiirkiin s.ehrimizi 
şereflendirmeleri beklenmektedir. Bu 
mutlu hadise münasebetile Elaziz 
haftan başa donanmıştır. Her tarafta 
taklar kurulmuş, bütün binalar hah -
larla, bayraklarla süslenmiş ve elek
trikle tenvir edilmiştir. 

Büyük Atasına kavuşmak heyecanı 

ile 'bütün memleket halkı sevinç için
dedir. 

Elaziz, Ulu Önderini candan sevgi 
ile ve bUyUk teJ ıhüratla karşılamak 
için hazırlanıyor, 

1 Küçük Dış H~
0

berler . 

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

7 - Sömikok alışından dolayı şika
yeti olanların en yakın polis karako
luna veya belediyeye müracaat eyle

X Pariı - Fransız bakanlar mec
liai salı günü cumhur reisinin başkan
lığı. alt~nda toplanarak enternasyonal 
vazıyeti ve parlamentonun ruznamesi
ni gözden geçirecektir. 

meleri ilan olunur. ( 4246) 
... 

3-6390 

X Roma - Geçenlerde bir japon 
~yyaresinin Romaya yaptığı ziyareti 
ıtalyan tayyareleri Tokyoya iade ede
ceklerdir. 
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plik neeriyatı. 12.50 Plik: Türk 111 ., 

ve halk prkılan. 13.15 - 13.30 Dahili., 
ricl haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 11..,,,J 
plik nqriyatı. 18.45 İnıilizce den:~ 
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rı. (Hikmet Rıza ve arkadaılan). l!l.Jll 
at ayan ve arabça neıri:yat. 1 !1.45 Tiid-: 
ıikiai ve halk prluları. (Bn. Muzatfff 
arkadaılan). 20.15 Spor konuımaaı: ~ 
mettin Kırpn. 20.30 Dana muaikiaL 
Ajanahaberleri. 21.15 Stüdyo salon ~ 
raaı. - 1 Doneddu Serbade d'ArleqUiılo 1 

Auber Le Domino noir. 3 • Fucik W~ 
tirumme. 4 - L. Delibea Lacme. 5 - 11-;. 
Mitridate. 21.55 - 22.00 Yarınki prolflll 
İatiklll martL 

Yazan: Ceoiren: 
Yüzbaşı F. W. rJon Haberi Nurettin ART AM 

Padisah Osman paşanın kazandığı 
söhreti ziyadesiyle kıskanmıstı! 
Bu ziyaret resmi bir ziyaret ol

mauna rajmen Osman pqa, bir 
çok n.ipnlan olduğu halde Plevne
de aldığı niıandan batka hiç birini 
takmamııtı. O, o zaman ve dalına 
kendi ordusunun nİfAJllanm aeraıker
liii zamanında bile takmamııtır. 

lara da sordum; fakat onlar da ba
na cevab vermekten kaçmdılar. Bü
tün hakikatlar birer birer maliim 
olmadıkça benim de bu aaale ce~ab 
veremiyeceğim atikirdır. 

Si'vasın lokantası kahveleri 
ve nihayet beton sineması 

Mülakatımız iki saat sürdü, fa
kat Plevne bahsi ancak bir defa 
seçti. Ben bunu Omıan paıanam 
tevazuuna haınletmiıtim. Fakat 
aonradan öğrendiğime göre bundan 
ayn bir sebebi de varmıı. 

El alemin önünde kendisini ku
caklamak fırsatlarını kaçırnuyacak 
kadar kurnaz davranmakla bera
ber, paditah, Osman pafaDm ka
zandıiı ıöhreti ziyadesiyle kıskan
mııtı. Bu aebeble, yeniden padita
hın gazabını uyandırmamak mak
aadiyle Osman pafa, vatanclatla
riyle 1877 hadiselerini konUflllama
yı daha muvafık buluyordu. Bunun 
için bu mülakatta Pilevne illDİ Os
man paf&Dm ağzından, ancak, bir 
defa çıkmıttı. Alman zabiti iae al
manlarm Toytonik tok sözlülüğü ile 
maaılarm muntazam çıkmamaaın
dan tikayet etmiı, fayed bu hal 
böyle devam ettiğinden dolayı kendi
ainin yqayabilmek için sağdan soldan 
riiı·..et almağa mecbur kaldığım acı 
acı IÖylemitti. 

Bunun üzerine Ollllan PAfa dedi 
ki : 

- Ben onu yapıyorum. Açıktan 
açıia itiraf ediyormn. Bütün dün
yanm da bunu bilmesini isterim. 
Eğer Plevne müdafiinin Y&f&ID&k 
ve hayatmı devam ettirmek için 
böyle dalavere yaptığı ve çaldıiı 
duyulacak oluraa, belki de, bu kö
tü uaul ortadan kalkar. 

Ounan paf&, bu itte bir inkitaf 
YUkua geldiğini görecek kadar ya
f&yamadı. 1901 aeneainde 64 Yatm· 
da öldüiü zaman bütün imparator
lak onma matemini tatmut, b6tün 
bir medeniyet alemi ona hayranlık 
da11111q, yalnız bir kiti, kendisine 
ba kadar büyük hizmetler gördüiü 
hüldDnclar, gizliden gizliye daydu
fu nefret yüzünden acnnamıt, ae
Yinmifti. 
• Ounan P•f&, iyi bir koca, örnek 
tutulacak bir baba, kötü itiyatlar
dan münezzeh, erine dütkün, Y•ta· 
7111 aade ve mütevazi bir adamdı. 

Otuz dört. senedir kendime bir 
aual aormutwndur. Harb eanaımda 
OllD&D paf&, benim bildiğim dokuz 
defa, bilmediiim bir çok defalar, 
l'&yet muvafık ve elveritli strateji 
planlannı paditaha arzetmitti. Bun· 
lar ya red edilmiı (iki defaamı ben 
biliyorwn), yahucl bilmezlikten ge
linmit (dört def aaım ben biliyo
nam) ; yabud da aradan bir gün 
l'eçtikten aonra kabul edilmifti. (üç 
defaundan haberdanm. ) Acaba 
bütün banlar birer teaadüften iba
ret mi idi, yokaa çılgm bir kıakanç
lıim. bir hasedin icabı olan akılaız
ca bir taamim ile mi paditah böyle 
davranmıttı 7 Bu iki noktayı mese
le ile pek yakmdan alakadar olan-

Mulıaaamanm ilim üzerine ga
yet hararetli bir faaliyet baı göater
mitti. Manevra aahaaı olabilmek i
çin liznn gelen bütün vasıflan haiz 
olan tepelerde her gün uzun uzun 
harb talimleri, türkiyede kıymetli 
bir neme olmaama rağmen gülle 
sarfiyatını dütünmekaizin hedeflere 
kartı hakiki atıflar yapılıyordu. A
taiı yukarı, her gün aakerler mir
livalar ve ferikler tarafından teftit 
olunuyordu. Her gün elbise, silah, 
eıya ve erzak muayenesi vardı. Bir 
taraftan kılıçlar bileniyor, bir taraf
tan ıilihlar eökülüyor, silinip temiz
lendikten aonra hemen her aaat ba
tmda muayene olunuyordu. Civar
daki köy ve kasabalardan canlı 
canaız, her türlü yiyecek maddeleri 
geliyordu. Askere cephane dağıtı
lıyordu. Biz de kararg&hm etrafına 
dikmit olduğumuz nöbetçileri, gece 
daha kuvvetlendiriyor, mühim te
pelere ileri karakollan koyuyor, ıırp
hududundaki, Tuna boyundaki 
kasaba ve köylere müfrezeler gön
deriyorduk. 

Sırp hududunun lnovaya en ya
km noktaaı on üç mil uzakta bulu
nuyordu. 

V akıi mayısın sekizine kadar 
arada hiç bir silah patlama
mıt idise de Romanyaya muhakkak 
bir dütman nazariyle bakılıyordu. 
Sırbistan, tekrar harbe girifemiye
cek kadar mecalsizdi. Fakat prens 
Milan'm türkiyenin hezimetini dört 
gözle beklediğini, o zaman üzerine 
çullanmak için her fıraattan iatifa
de edeceğini herkea biliyordu. 

Kalafab dürbünlerle sıkıdan ada
ya ruad ecli,orclak. Ancak niaanm 
eanlarma cloira ora~ Wr bılm. ... 
kerlerin geldiği, toplum yerleftiril
diii görülmiiftü. 

KararPJata cerilerde otarap ta 
dizgini elde tutanlara, padifalun 
gözdelerinden ve tufeylilerden mii
rekkeb olup O.man paf&mD K.alafa. 
b ve Tuna adalarmı ifgal etmesine 
mani olan "harb tfu-aaı,, na kartı 
dehtetli bir öfke hüküm sürüyor
du. Çünkü 01111an pafa, Romanya
nm iatiliaı için gayet eaaılı planlar 
arzettiği halde bunlar paditahm ve
toıu ile kartdanmıtb. Aıkerlerin 
Saitçar muzafferine kartı olan CÜ· 
venleri aonıuzdu. lstanbul hükiime
ti ile batlnanandanlık makammm 
onu çekemediii kanaati vardı. 

Elli kitiden mürekkeb olan takı
auma kumandaya alıımam çok sür
medi. Kaldı ki Çavut Bakkal gibi 
her 19yden anlar, her huauau ken
disiyle danııılır bir yardımcnn var
dı. Günde iki defa askerleri isimle
rini okuyarak yoklama etmek, her 
sabah mnaktan au almak üzere bir 
kol göndermek, efradm üstlerini, 
batlarmı, çadırlaruu, kaputlarmı, 
ayakkablarmı, ailahlarmı, palaska-

Şehirli kime derler? 
Zihninizi 11k sık kurcalayan bu çc

tid suallere Sivas gibi şehirlerde der
hal cevab bulup veremezsiniz. Şehir
li, baait tabiriyle, şehirde yaşayandır. 
Fakat tehirlinin modem tarifi bu mu
dur? 

- Şehirli, yükselmiş ve incelmiş ih
tiyaçlarını, ancak tehir gibi, her türlü 
müesseseleri olan büyük topluluklar 
içinde tatmine imkan bulan insandır. 

Şehirlinin, zamanımıza uygun tari
fi bu ise, Sivas, §ehirliyi memnun 
eder mi, bilmem. Ben Sivasta kaldığım 
dört günde, her akıam, orduevi bahçe
sinin fanfarını dinledim. 

Mevsim yaz olduğu ve sivashlardan 
çoğu belki şuraya buraya dağılmış bu
lunduğu için halkıcvi sessiz ve hareket
sizdi. Bir gece sinemaya gittim. 

Burada bir parantez açarak sinema 
binaamdan ve yarısına kadar görebil
diğim o gecekıi filimden bahsedeyim. 
İnşa tarzı fena olmıyan ufarak bir ca
minin dıvarına yaslanmı§ mustatil tek
linde yüksek ve uzun bir hangar tasav
vur ediniz. İnanılmaz bir fiyata • alt
mıı, yetmit bin lira gibi bir fiyata • 
mal olduğu söylenen bu betonarme 
dört dıvar ve çatı,, boş arsaları sayısız 
olan Sivaata, neden gelip bir bqka bi
na iLe böyle kuc.aklatarak İstasyon -
Hükümet dairesi caddesinin manzaruı 
nı berbad etmiftir? Karııdaki lisede 
okuyan gençliğe çirkin ve yanlı§. inşa 
tarzının bir örneğini vermek için 
mi? 

Sırt aırta vermif olan bu iki bina ba
ğmyıor: "Yarının teJıirlileri, beledi
yecileri, idarecileri, mimarları; şu ha
limi görUyonunuz ya: bana benzer bir 
bina grupu meydana getirmek bir teh· 
re karıı cinayet İflemek demektir. &
tetik duygularmız, dilerim sizi, böyle, 
bir cinayetten daima korusun!" 

itte bu bina ~ o 2ece. 10!4 den 
kalma bir tesli filiin eeyrettim. Beyaz 
adamlar, AfJn n vadfeaf ••mda ,a
t•ran ameribb bir heldmin llll)erikan
vari maceramı naklediyordu. Filmin 
tezi yalnız Amerikayı • ve o da 1934 
de • al&kalandırabilirdi. Filim sık sık 
kopuyor, akt.örlerin knılmıf aealıeri 
zaman zaman susuyordu. Nihayet bila
biitün sustu ; ve aeali filim sessiz filim 
oldu. 

lanm, temiz ve düzaün tutup tut· 
madıklarmı gözden ıeçirmek, takı· 
mı intizam içinde Y&f&lmaia aht
bnnak, yıkanmak, Ç&IDaflr yıka· 
mak gün ve aaatlerini tanzim et· 
mek, yemefin pİfmetine Ye daid· 
ıneama IMkmak, itte taJnmdaki 
cünlük vazifemin eaaamı banlar 
tefkil edi,..da. Her neferin iyi bi
rer tarafım ketfederek onlara a-r· 
n ayn Yazifeler •ennittim. A iyi 
bir ahçıdır; B aaraçlıktan anlar; C 
elbiseleri yamar; D iyi bir berber· 
dir. E makineden anladıiı için tü
fekçi Ultauclır. 

(Sonu var) 

Yazan: 
Nasuhi Baydar 

Temaşayı biz yarıda bıraktık. Sine
mada kalanlar, tahmin ederim ki, o ge
ceyi korkulu rüyalar görerek geçir
mişlerdir. 

• * • 
Yemeklerimizi yidiğimiz lokanta 

çok iyi idi. Yemekten sonra karşıki 
gazinolardan birinde, tavla ve domino 
takırtıları arasında, kahvelerimizi i
çerken, kundura boyacıları ile pkala
şan kahveci çıraklarının taşkın neşe
si bize de sirayet ediyor ve gülüyor
duk. İyi lokanta ağzına kadar dolu kö
tü gazino ağzına kadar dolu idi. Ga.ıi
nonun önünden bir iki kadın geçtiği 
zaman bütün erkek başları o tarafa 
çevrili yordu. 

ki ziraat mektebinin bulunmakta ol
duğu binalarda kurulmuftur. Sivas gi
bi at yetittircn bir mcmlekıette at cin
sinin ıslahı için yapılacak her tctcb· 
büsü iyi kartılamak lhımdır. 

Sivasta bir iki spor teşekkülü var
dır. Bir akfam üatü, balkevi binası ya
nmdaki tenia kortunda bir kaç gencin 
koşu§malarını zevkle seyrettim. Türk 
Spor Kurumu bölge bafk.anhğı vazife
sine orada bulunduğum sırada başla
yan vali, Sivaa atadyomunu nasıl yap
tırmak istediğini anlattı. Stadyom ye
rinin istimlak muamelesi bitmek üze
redir. 

••• 
B~ gece, sabaha kartı Tur hala doğ

ru sıvastan ayrılıyorum. 

Sivaa, demiryolu ile iki denize bağ
lıdır. Divriki'ye erişmiş olan tiren 
hattı, Sivaaı yakında Erzuruma da 
bağlayacaktır. 

ISTANBUL: 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 PWda 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 Plllda ~ 
musikisi. 13.30 - 14.00 Muhtelif plik flfl' 
:yatı. 

• * • 
Bir memura sordum: 
- Bot zamanlarınızı 

siniz? 

-.~.rzuruma gitmek üzere buraya 
geldıgım zaman Sivası nasıl görece

nasıl geçirir- ğim? 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 ~ 
Cemil plikla: Seiah taksim; K 
Müstear taksim, Tanbıır, Suzidilara~ 
ıim, Tanbur, Peaendide taksim, k__.
Zavil taksim, Kemençe, Suzidil ~ 
tanbur. 19.00 Çocuk tiyatrosu: Anlaıl t/1 
be ıid:yor. 19.30 Hava raporu. 19.30 K~ 
rana: Ali Klmi Akyilz : Çocuk terbir'" 
19.55 Bora hıberleri. 20.00 Rıfat ve ~ 

1 

daılan tarafmdan türk mııailı:iai ve .,... 
prkılan. 20.30 Ömer Rıza tarafından .,,; 
ça söylev. 20.45 Belma ve arkadaılan t11' 
fmclan türk musikisi ve halk prblan <" 
at ayan). 21.15 Stüdyo orkestrası refal!'. 
tiyle radyo fo"lk opera: Riıoletto. d.ıJ 
Ajanı haberlt. . 22.30 Riıoletto p 
22.50 - 23.00 Son haberler ve ertesi 

- Ak,am üstü kahveye çıkarız. 'Ge
ce, bazı arkadaşlarla buluşuruz; hafta
da bir iki kcrre ailece toplanırız ; si
nemaya gideriz; filan ... 

Kendisine ayni suali tevcih ettiğim 
bir yerli: 

- - Akıam kahveye çıkarız, ge
ce kahveye çıkarız, dedi. 

• • • 
Sivas şehrinde bir ticaret odası, üç 

banka, vitrinleri iyice tertib edilmiş 
mağazalar, elektrik, su, mezbaha, sekiz 
ilk mckteb, bir muhtelit orta mekteb 
ve bir liae, bir umumi kütüphane, bir 
nümune hastahanesi vardır. Bana an
lattılar ki mekteblerden dört tanesi 
kira ile tutulan evlerdedir; 48.000 lira 
kqifli bir mekteb binaaı daha yapd
makta ise de okuma çağındaki çocuk-
lAı uı lıc.poi a1r11tn1,....,,..,.,..,.h~ .. .ı .... .:>1Ytt· 

sın '12.000 kilometreyi bulan fOUlan· 
nm tamir tahsisatı 35.000 liradır ve aa
ymı 64.000 kadar olan mükellef amele 
çalıftırılamamaktadır; mühendis yok
tur; viliyet bllf mühendis vekili olan 
zat gayretli, iyiniyetli, fakat iıkinci sı
nıf bir fen memurudur. 
Şehrin imar hart.asını Ankaradan B. 

Kazalonga yapmıttır, Nafıa Vekaletin
de tetkik oluamaktadır. Belediye se
nede 110.000 lira bir para tahsil etmek
te ve bu paranın 40.000 lira kadarını 
memur masrafına vermektedir. Bele
diyenin t.ahmimine müatenid büdceai 
tabit daha yüksek bir rakam ifade et
mektedir. Belediye au, elektrik ve 
mezbaha iiıfaatından dolayı borçlu
dur. 

••• 
Vali Bay Nazmi Toker'le vilayet sa

natlar evini gezdik. Burada haf ta ha
lıcılık olmak üJJCCe marangozluk ft 

demircilik talim edilmektedir. Sivaa 
sanatlar evinde dokunan halılar çok 
güzeldir. 

Bir aktam, Tokad ıoaası üzerindeki 
aygır deposuna kadar gittik. Depo, es-

Hareket vaktine kadar bir kaç saat 
proıramı. 

uyumak için karyolamda biraz okur- AVRUPA : 
ken hep bu aual satırlar arasına karıfı-
yor. OPERA ve OPERETLER: 12 F~ 

- Bir buçuk senede bir tehir ne ka- furt 14 • Laypziı (Fransız opera parçal' 
dar deği,ebilirl n) 16 • Frankfurt 21 • keza 21 • Milr 

. Kalkıp garsonu çağırıyor ve gece 21.35 • Viyana. 
ıataayona gitmek üzere bir araba pey- SENFONİLER ve KONSERLER: 21' 
lemeaini tenbih ederek tekrar yatağa M ünih. 17 .30 Stokholm. 18 - Berlin 1aJO' 

Laypziı. 20 • Hamburı. (Gluck, hayatı fi 
uzanıyor ve yeni bir kitab açıyorum. eserleri). 20.30 • RomL 21 • Münib. 21.ıJ' 

Fransa devlet demiryolları umum Stuttprt (Gluck'dan parçalar) 21.25 • 9f' 
müdürü Raoul Dautry "erkek sanatı" dapeete. 21.30 - Pariı 22. Vaqova. zsJI' 
adındaki bu kitabının batına Oliveira Lükaemburı (rua musikisi). 24 - Frankf11" 
Salazar'ın fU sözlerini almıı: ODA MUSİKİSlı 15.40. Vi7UL 11.ıf' 
"Halkın maddt ve manevi sefaletin- Var10va. 18 • KolODJ'L 21.30 Loadoa • Jl.I' 

de.n güzergihı çizilmcmi! olan yol; ta- cionaL 22 • Pam • P.T.T. • 22.30 B~ 
mır edilme.mit olan cadde; borulan SOLO KONSERLERı 15.35 ~ 
dö,enmemif olan çıeflDe; açı!mmu9 o- (pi:pano). 16 lltinih. 17 Parie c..,aı.ı) 
lan mekteh! t-ıri •ır Qluı Amme biz- 17.15 - llUlao <ıtl.-o). ıa ... Bsal-I '...-; 
metleri maarafı; ldaredela uıuaana-- • • ... ··.... · ~-·~-~ rı::. 
lık; içtimai tufeyHllk; DefnMfllmemit Bilknt (~nno). 21.15 Parie 
bulunan kanun; imzuı ıeciken velı:i- 2UO Prsc. (BeetboT•). 
!«emri meeuldur ... HU.kUmct adamla- NEFESLİ SAZLARı (mart "" a.)t f1' 
rmm millt birlik hakkında daha ima- Brealav. 8.30 ken. 11 Kol~,a. 

nl bir fikir edinmeleri ve iktidar mev- ORG KONSERLERi ve SOLOLAJ1 

lı:ilnde durmaksuın, yorulmabızm, 17 ·Parla· P.T.T. 20.15 Budapepe. (..,.O) 

~aretle çalıpnalan mümkündür.... HAFİF MUZlKı UO Frankfurt n I' 
Zıra bir kadın aç ft'Y& bi'I' çocuk aıo- ter alman iataa:yonlan. 8.30 Stuttprt. ıoJ' 
ğuktan ağlamaktadır .... " Hamburı. 12 - Hamburı ve diler almaJI ~ 

taa:yonları. 12 • La:ypıriı. Stuttprt. 14.l 
Berlin. 15 - Kolonya. 16 - Brealav, Doff 
lanchender, Hamburı, Köniıbers, Sto&" 
prt. 16.15 Kolonya. 17 - Stuttprt. lt.10' 
Bedin. 19.15 • Brüksel, Stuttprt. 20.1J' 
Talu. 21.30 Hamburı. 22.30 • 11un.,..d 
Talm ve Vi7UL 

Ah istibdad; yüzlerce yıl aürmüt o
lan o zalim kayıdlızhğınla Anadolu
nun bütün istirabmdan ancak een me
aulaun. -

Bursada havacdık 
Buru, (Hususi) - Şehrimizdeki 

Tilrkkufu fUbesi burada türlı:kutu sa
lonunda bir "tayyare modelcilik kur· 
au,, açılma töreninde söylenen nutuk
larda tilrk havacılığının ehemiyeti, 
gençliğin havacılığa karşı gösterdiği 
büyük allka tebarüz ettirildi. Tayya
re modelcilik kur.u bir buçuk ay de
vam edecektir. 

HALK MUSİKİSİ: 1.30 Stuttprt. 14.1' 
• Frankfurt. 23.5 • Budapeıte (Sipıı " 
keıtnıı.) 

DANS MUZtGt: 19.10 Hambarı ve il! 
nih. 20 - Könipberı. 22.30 Kolonya ve " 
ier alman iıtaa:yonlan. 23 • La:ypziıı. 21.5' 
23.50 Droitvich. 23 • 23.30 KrakOTi. zs.JI' 
0.30 London Reıional. 23.55 • 0.30 Lf1 
aemburı. 23 Millno. 23.30 - 24 P09te P~ 
ıien. 23.15 Tuluz. 23 - 23.30 Vilna. 0.30 • 
Droitvich. 

Yaimar auyu ile ıalanmıt kaldmmlar, lambalarm 
qıimda yeni dökülmüt bir taze katran reqiyle pı
nldıyordu. Ta uzaklarda, kocaman bir aaat derin· 
den derine on biri çaldı. Doktor Hikmet'in kulağı 
dibinde bir aea: BİR SÜRGÜN 

liyle bu kahve arumdaki meaafeyi elinden geldi
ii kadar uzattı. Yeniden St. Micbed m.,.daıuna 

celdi Oradan. tekrar Luoia'lere c:loiru uzandı. S.
ine nehrinin öbür yakaamda, Paria, bir dO"a'UD4 
gecesinde gibi battan bA§A penbe bir ufuk üzerin
de renk renk qddarla pınldıyorda Ye aokaklarm 
trunvay, araba, ve otomobil aiirü)tüaü doktor 
Hikmet'e uzaktan dinlenen bir bando muzikamla 
sealeri kadar ahenktar geli,...du. Bir k.-.. daha 

- Ba aaat de deli olmu,; deha ona çeyrek var; 
diye söylendi 

Bu, hemen arkaamdaki masada kansile otman 
kelli felli bir ihtiyar adamın aeai idi. Elinde tuttuiu 
büyÜk ceb aaatine ehemiyetle bir kere daha bak
tıktan aonra tekrar etti : 

- Garib 19y; yanlıtbk bu kadar olabilir. 
Kanaı: 

- Belki aen yanlıt saydm; dedi. 
- Hiç olur ma 7 iki defa çaldı. ikisinde de on bir 

aaydım. 
Ve bu incir çekirdeğini doldurmayacak mesele 

ba kan koca araamda uzun bir konutma ve müna
kata mevzuu oldu. Doktor Hikmet, bu çocukça mu
haberenin - çünkü kan koca adeta kartılıklı kon· 
ferana verir gibi yüksek seale konUfuyordu. - Ma
aa komıuları araamda haaıl ettiii tesiri görmek iati -
yormut gibi bir aağma bir soluna baktı. Sağ tara· 
fmda üç delikanlı batbata görütüyordu. Bunlardaı 
biri, mükellef ihtiyan gözünün ucile diier iki arka· 
daıma göstererek yavatÇ• : 

- Akademi &zumdan C. M. ! dedi. Obürleri bat
larmı çevirip bakmadılar bile ve muaahabelerine 
de•am ettiler. Sol maaada, elli betlik bir kadm yir
mi yatında bir gencin elini avuçlan içine almıt ve 
batını - adeta qıkane denilecek bir rehavetle -
onan omuzuna dayamıt hiç bir kelime söylemeden 
Ye etrafile alakaanu tamamile keMllİf bir vaziyette 
otana,...du. Ba l'eDÇ, onan oila ma,da 7 Çok pmart• 

-17-
tıiı bir yeieni miydi 7 Buna ihtimal vermek güçtü, 
zira, kadınm tavrmda, kadmm bütün vücudunda 
yalnız cinai bir heyecanın ifadesi aeziliyordu. Bun • 
dan batka kılıfı kıyafeti itibari)'! de bir anadan zi· 
yade yükaek oruapuyu andınyordu. Saçlan kızıl bir 
renge boyanmıı ve yÜzÜ kaim bir pudra tabakaaile 
adeta kireçten bir maske halini almıttı. Gözleri 

mübalagalı bir tarzda sürmeli idi. Hatta dudaimm 
kenarmdaki burutuklardan birinin araama bir de 

yapma bir ben kondurmutta. Kulaklarına afn", 
uzun pırlanta küpeler takmıt ve kaim parmaklan· 
nm her bir boimnuna ayn bir taftan, ayn bir bü
yüklükte yÜzükler geçiımitti. 

lıte, delikanlı, kimbilir ne kadar zamandanberi 
~u yÜzüklere dikilmit kalmıt gözlerini sevdalı ba
kıtlarla kireçten maskeye çevin:li. Bu acaib ,eyi 
uzun uzun tem•t• ettikten aonra, boynunu yavatÇa 
arkaya uzattı, dudaklarmı kadmm enseaine götürdü. 

Doktor Hikmet, utanarak batım öae eidi. Bu 
5ahneye, kahvenin taraçaamda, hiç kimsenin göz 
ucile olsun baktıiı yoktu: Hemen bunun yanındaki 
masada tek batma oturmakta olan genç bir kadm 
batını bir resimli mec:maanm genİf yapraklan ara • 
ama aokmut, clalam, fotopaflarm altmdaki ~azı-

YAKUB KADRi 
lan okuyardu. 

Doktor Hikmet, bu teceaaüaile kaba ve aykın bir 
harekette bulunmut olduğunu hiaaetti. Sandalyesi 
üstünde, naaıl oturacainu, ne yapacağmı tatırıp 
kaldı ve tam o sırada önünden geçen garsona : 

- Bana bir gazete verin; dedi. 

- Le Matin mi, Figaro mu? 

- Hangisi olursa ... 

Gözlerini aütunlann üstünde dolattınyor, fakat 
bir aatır yazı üstünde dikkatini toplayamıyordu. 
Bütün sinirleri etrafmdaki inaanlarla metculdü. 
Ensesi, akademisyenle kanaı araamda bala deYun 
etmekte olan (aaat) münakaıaamı dinlerken, aai ku
laiı, üç gencin ne konuttuklarma dikkat ediyor ve 
aol cözünün ucu mütemadiyen yapma benli kadmla 
süzgün gözlü delikanlmm oynamakta oldukları 
acaib sahneye kayıyordu. 

Bir kaç defa, lokantada raat geldiii güzel ko
kulu kadmı dütünmeie çalııtı. Nafile. Buradan 
kallub gitmekten batka çare yoktu. Zaten aaat de 
epeyce ilerlemiıti. Doktor Hikmet içinden : 

- Gidip yatalım dedi. 
Lakin, dün geceyi uykaauz geçirdiii odaya dön

mek fikri ODU adeta ürkütüyordu. Onan için ote-

kendi kendine ı · · 
- Paria 7 Parla. Paria'deyim; dedi. 
Ve bundan gururla kal'lflk bir sevinç duydu. S.

inenin aulan iyi kokmuyor. Fakat, tan yelini .... 
dıran serin, tatlı bir rüzgir genç adamm almal 
oquyordu. Hemen taracıkta bir kaaape olaa bü
tün ıeceyi onan üatünde memnuniyetle geçirebilİI"" 
di. Barbaya c:loiru yaklaftı. O ne 7 ayafl a,..U sa• 
manda hem kah, hmn yumupk, adeta, otomobil 
lbtiiine benzer bir feYe çarptı. Doktor Hikmet 
eiilib baktı. Bu rıhtım dıvarmm tam dibine aokul
mUf, luvrılıb yatmıt bir adamdı. Eier kırçıl aaka· 
lı gözüne çarpmamıf olaaydı, onu bir çocuk, bir 
ökaüz ve kimsesiz çocuk zannedecekti; zira, o ka• 
dar büzülmüt, o kadar derli toplu bir halde yatı
yordu ki, vücudiyle kapladıiı yer nihayet üç kal• 
dırnmn murabb&m1 apnıyorda. Doktor Hilanet'İll 
eiilmesiyle doiruJup uzaklaf1Daaı bir olda : Hr 
riften kezzap rahana andıran bir keskin kokd 
intitar ediyordu • Genç adam : • ne İçmİt; ne İV 
mit; dedi Ye bir inaanm böyle davar dibinde ~ 
bb yatmıı olmaaı ne hayretini, ae merhametini r 
yandmlı. Zatm Parise ay.ık baatıiı dakikadan ı..
ri hialerinde maanen bir inaicam kalmamıflı. 

(Sonu var) 
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Ankara kedisi 
Büyük dcstumuz Ekselans Yu· 

ilan Başvekilinin geçenlerde Anka· 
r~yı ziyaret ettiği zaman, sayın eşi· 
hın arzusu Üzerine Ankaranm yük· 
tek • tabakadan Bayanları tarafın• 
dan kendisine iki gÜzel kedi hedi· 
Ye edilmesi uzun tüylü kediye yeni· 
den bir aktüalite şerefi verdi. Kedi 
levgisi bizde eııkidenberi pek yayıl· 
~ı~trr, he~e uzun, beyaz tüylü ~edi· 
~· aevınıyen hiç yoktur. Alınalı 
lcıbar Bayanın da bu türlü kedilere 
~•rşı sevgisini bildirmesi, Yunanlı· 
arla dostluğumuzun sadece ııiyaai 
olınad w ·1 · · d d .. ıgını, ıevgı erımız e e mut· 
terek noktalar bulunduğunu mey· 
dllha çıkardı .. 
\1 Ancak, biz uzun tüylü kedilere 

aıı kedisi deriz. Onlara Ankara 
lc~isi adını avrupalılar vermişler· 
dır. Avrupalılarda kedilere kartı 
levgj bizd~ki kadar çok yayılma· 
bıışaa da, Ankara kedisini orada da 
herkes çok sever ve evinde öyle U· 
1 Ult tüylü bir kedisi bulunan Avru· 
Palı Bayan kedisini bahtiyar ııaya· 
l'-.k dostlarma gururla gösterir. 

Bu uzun tüylü ·,eyaz kedilerin, 
Rene uzun tüylü beyaz keçiler gibi 
Ankaraya mahsus olması ııebebini 
•aktiyle Charbo T exier adında bir 
tabiat alimi merak etmif. Ankara

ıı11ı keçileriyle kedilerini tetkik et· 
bıek Üzere buraya kadar gelmi§, fa
kat Ankara kedisi dediği uzun tüy
lü kedilerden Ankarada yerli diye
cek kadar çok sayıda bulamamı§. 
8\lnun Üzerine Paristeki hayvanları 
•lııtınna kurumu Ankara kedisini 
de, Ankara keçisi gibi Paris iklimi
ııe alııtırabilmek için daha derin 
tetkiklere giritmif. O da Ankarada 
Ankara kedisini bulamayınca daha 
Çok ilerlerde aramış, en sonunda 
Vanda, Muıta, Bitliste uzun tüylü 
kediler bulmuı. Bu da o kedilere 
bizinı Van kedisi dememize hak 
Verdiriyor. 

Fakat bizim memleketin tabiati
llİ herkesten iyi tetkik etmit rusyalı 
alinı Çihaçef buna inanmıyarak 
kendisi Anadoluda gezdiği, yüıii
düğü yerlerde hep Ankara kedisi
~ aramq ve ne o kurumun aöyledi-

f~YYe~41ı1tıı<re- .itı~di~Wlnb~ 
lladolu mahsulü denilebilecek dere-

cede çok sayıda bulamamış. Onun 
fikrince bizde Van kedisi, Avrupa· 
Jılarca Ankara kedisi diye şö~r~t 
almıt olan uzun tüylü beyaz kedının 
asıl vatanı ta Altay dağlan tarafmd.a 
Buhtarama ~hri tarafındadır ve hı· 
zim pek eski atalarımız Altay dağ· 
larından çıkarak Asyanm başka ta• 
raflarına, Anadoluya gelirlerken 
sevgili kedil.,rini de birlikte ta§ı· 

mışlar ve gittikleri yerlere ahıtır· 
mıtlardır. 

Bizde kedi sevgisinin neden baş· 
ka memleketlerdekinden daha zi
yade olduğunu bu da izah eder. Es· 

ki atalarımızm &evgili yoldaıları 
bizim için kıymetli bir bergÜzar 
demektir. Vaktiyle kedi bir çok yer· 
lerde adeta kutsal bir mahlUk sa

yılır ve kedi bulunan bir eve veba 
hastalığı girmez diye itikad edilir· 
di. Şimdiki bilgilerimize göre bu iti

kad hiç te bot değildir. Çünkü ve· 
ha hastalığı İnsanlara farelerden 
ve onların Üzerlerindeki pirelerle 

gelir. Bir yerde insanlar arasında 
veba hastalığı çıkmazdan önce sal
gın fareler arasmda çıkar. Kedinin 
evde fare bırakmaması veba hasta· 
lığının insanlara bulaşmasına da 
mani olur. 

Şu kadar ki bizim atalar yadiga· 
n olan Ankara kedisi, asırlardan 
beri insanlar arasında yaşamaktan, 
kedilerin en akkıllısı ve en güzeli 
olmuısa da, daima tufeyli geçinme· 
sinden dolayı pek te tembel olmut· 
tur. Kedi cinai zaten sudan hotlan· 
maz, kendisini elleriyle ve salyaaiy
le temizler. Ankara kedisi tembel
liğinden ona da Üşenir, kendi ken· 
dine bırakırsanız o güzel, uzun tüy
leri kirli bir halde kalır. 

Onun için evde uzun tüylü Van 
kediniz varsa, bir yün parçasını ı• 
lık su ile ıslatarak tüylerini sık sık 
temizlemeği ihmal etmemelisiniz. 
Uzun tüyleri arasında pireler de çok 
bulunduğundan o tüyleri ince bir 
tarakla taramak ta faydasız olmaz. 
Kedinin pireleri insan piresi cin· 
sinden değilse de, insana da musal
lat olur. Kedi verem hastalığını bu
lathrnnya da vasıta olabilir. Onu 
haMti~------- a.z.. ---·· -
değıldir. 

G. :A. 

Holivud artistleri İsyan ettiler 
Holivud bize her gün yeni bir san- ı lak et teşhirinin her 9eyden üstün tu

ıasyoncl haber göndermedikçe rahat tulması lizımgelcn sanatın manevi 
etmez. Günün büyük h!disesi de meş- cephesine karşı bir hakaret olduğu 
bur yıldızların aeksapil zihniyetine iddiasiyle, yıldızl~~ 9imd~ . etlerinin 
\'e vücud teşhirinin istismar edilmesi- değil manevi k~b.ılıyet.ıe:ın~n. beyaz 
ne karşı isyan etmiş olmalarıdır. Fil- perdeye aksettırılmesını ıııtıyorlar
hakika, güzel bir bacağın teşhiri, mil- mıf. 
t~nasib bir vücudun dar elbiseler i- Eğer bu da, daha açık ve dekolte 
Çtndc şekillendirilmesi, dekolte kı- filmler için, Holivud'un bize hazırla
l~k~arın görünmesi içi~ sahne vazile- dı~ı eni bir reklam vasıtası değilse! 
rının ne kurnazca vcsıleler bulduk- g Y 
ları herkesin malfımudur. Fakat şim-
diye kadar bundan ne halk, ne de gü
Zellikeri tebarüz ettirilen yıldızlar 
lllemnuniyetsizlik göstermemişlerdi. 

Fakat şimdi iş birdenbire değişmiş
tir ve büyük yıldızlar sanat namına, 
bedii kültür namına isyan bayrağını 
kaldırmışlardır. Beyaz perdede çıp-

, 

Dünyanın en kısa 
demiryolu 

Dünyanın en kı~a dcmiryolu Vati· 
kandadır. Uzunlugu 600 ... metredir. 

Hayat, sen ne güzelsin! 

TAARRUZ • 
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Cici, önlüğünün bir köşesini buruş
turmakta devam ederek: 

- Kapıcı üç defadır geldi, para is-
tedi... 

liüseyin Tuğrul ccvab verdi· 
- Ehemiyeti yok 1 
"V c, paylaşmağı bütün kalbimle is· 

tediğim derin bir emniyetle: 
- Yarın, yavrum, anlıyor musun? 

Yarından tezi yok, emrinde bir altın 
illa.deni bulacaksın ... 

*~* 
İsmail Zeki bana hiç bir zaman. b~ 

akşamki kadar keyifli görünme1:1ışt~. 
Şiddetle merak sarmış olduğu içın. t~
carct tayyareciliği hakkında ke~dısı· 
ne verdiğim bir nottan pek zıya~e 
nıe:mnun olarak kendisine nisbetle bır 
Çocuk sayabileceği bana karşı iltifat
ların türlüsünü esirgemedi. Öyle. ~a
nıyorum ki tehlikeli bir oyuna gırış
lllcyc lüzum olmaksızın benimle her 
hangi bir işte ortaklığa heınen .rıza 
gösterecek. Kendini beğenmiş bır a· 
danı olduğunu bu akşam anladım'. k.e?· 
dini beğenmiş amma gençlere ıyılık 

Nakleden: N. B, 
etmekten, onlara yol göstermekten de 
zevk alan bir adam-·· 

Bu akıaın beni Perapalasa götUrüp 
yemek salonunun ayrı bir köşesinde 
bilyücek bir masa hazırlattı ve en gü
zel içkiler ve mezeler karşısında kalın 
hatlarla hayatının nasıl inanılmaz bir 
çalıfIIUl ile geçmi§ olduğunu anlattı. 
Yol işlerine ka.~d~_rmıcı olarak başla
mıştı. Sonra ku~uk parçalar _tcahhüd 
etmişti. Kazandıgmı hemen hıç yeme. 
miş, ekmek, zeytin ve. soğanla geçine
rek edindiği sermaye ılc büyücek işle
re girişmişti. Fakat gene ilk günlerde
ki gibi bıkmadan, usarunadan hala kal
dırım işçisi imişcesinc uğraşmıştı. 

Ne güzel ders 1 bir gün toplamış ol
duğu servet saycaindc bir çok sahalar
da yüzlerce kişiye saadet dağıtan bu 
iyi kalbli adamın karşısında ben onun 
parasına göz koymuş bir çete reisi i
dim. Evet, timdi benim bir çetem var
dı ki - ben kendisiyle böyle sofra ba
şında arkadaşlık ederken - karanlık 
sokaklarda ona pusu kuruyordu. 

_ Azizim Süleyman bey, neniz var? 

ı Dünyada neler oluyor ı 
Büberli 
taskebabının 
kerameti 

Nobel mükafatları için birçok ha
zırlıklar yapılmakta, türlü türlü tah
minler ileri sürülmektedir. Bu tah
minler arasında adı geçen bir iki bil
ginin Nobel mükafatını alacağına 

muhakkak göziyle bakılmaktadır. 
Bunlardan biri, tıb mükafatını a

lacak olan Macar üniversitesi profe
sörü Szentgyörgyi'dir. 

Yaptığı keşif etrafında, bundan 
iki yıl cvcl Budapcştedc bir konfe
rans veren profesör, konfrenasına 
şöyle başlamıştır: 

"- Bayanlar, Baylar 1 doğrusunu 
söylemek lazımgclirsc, "C" vitamini
nin Sentezini bulmuş olmayı kanma 
borçluyum.,, 

Profesör, bu konferansında, karı
sının, gün aşırı biberli et yemeği pi
şirip önüne koyduğunu anlatmış ve 
günün birinde kendisinin artık bu ye
meğin kokusuna bile tahammül ede
mez bir hale girdiğini söylemiştir. 

Nihayet bir akşam yemeğinde ö
nüne getirilen biberli tas kebabına e
lini bile sürmeden sofradan kalkmış. 
Karısı: 

"- Güzelim yemeğe yazık değil 

mi? Neye yemiyorsun?., diye ısrar 

etmeğe başlamış. Profesör, bir dınl
tıya meydan vermemek için, tevil yo
luna sapmış, biberli tas kebabını, la
boratuvarında ilmi bir tahlilden ge

çireceğini söyliyerek, karısını kan
dırmış. 

Bir defa da bu söz ağzından çık
mış olduğu için tabağı alarak, labo
ratuvarına gitmiş. Fakat karısı da pe
şini bırakmamış, başına dikilmiş. 

Profesör, ister istemez tahlile giriş
miş. 

İşte profesör, karısına karşı böyle 
bir taktik kullanmak isterken, ken
disini, Nobel mükafatına kavuşturan 
keşfi yapmıştır: Uzun zamandanberi 
"C" vitaminini aramakta olan bu bil
gin, biberli tas kebabının tahlilini 
yapmağa başlar başlamaz bol bol "C" 
vitamini ile karşılaşmıştır. Bu keş
finden sonradır ki, vitamin etrafında
ki araştırmaları mükemmel bir şek
le girmi,tir. 

Yarım asır sonra 
hıncını alanadam 

Kin güden bazı kimseler vardır ki, 
hınçlarını almak için fırsat beklerler. 
Bazan bu gibi öcalma sahneleri, epey 
eğlenceli ve gülünç bir manzara arzet· 
mcktcdir. Şu Mdise bunun güzel bir 
misalidir 
• Amerikada Clcethorbcs şehrinde a
na caddelerden birinde iki yaşlı adam 
arasında sille ve tokadı bol bir sokak 
kavgası olmuştur. Kavganın seyircile
ri biribirinin boğazına sarılmış olan bu 
iki ihtiyarı güç bela ayırarak polise 
tesilm etmişlerdir. Poliste ifadeleri a· 
hnarak hüviyetleri tesbit edilen kav· 
gacılardan biri Evans, diğeri de For· 
mant adında bir adamdır. Yapılan tah· 
kikattan, kavgaya sebeb olanın Evan· 
s'm olduuğ anlaşılmıştır. 
• Evans, bundan yarım asır evci For· 
mant'ın kendisine "yalancı 1., dediğini 
ve o günden beri bu hakareti unutaına· 
dığmı, yarım asırdanberi karşılaşma· 

Bu ak~ dalgınsınız. Bir sıkıntınız 
varsa rica ederim söyleyin. Biliniz ki 
dostlarımın srkıntlarını gidermek için 
elimden geleni geri koymam. .. 

Scfilliğimi ona bağıra bağıra söyle· 
mek, içine düşmekte olduğum uçu· 
rum kenarında ona ellerimi uzatarak: 
"Kurtar beni" demek istiyorum. Fakat 
o sahte gururum buna mani oluyor. İ· 
yi duygularımın bu uyanışını zaaf sa· 
yarak susuyorum. Hüseyin Tuğrulu e· 
le vermem, bütün alçaklığımı gözle· 
rinin önüne sermem kabil olamıyacağı 
için sesimi çıkarmıyorum. Ve itiraf 
bana, suçumun eczasını çekmekten da· 
ha ağır geliyor. 

Kalkıyoruz, gidip gardcnbarda bir 
iki viski içiyor, numaraları seyrediyo
ruz. Bütün garsonlar, biitiln kadınlar 
İsmail Zekinin etrafında dört dönil
yorlar. Fakat varyete biter bitmez 
oradan da kalkıyoruz. Yaya ola· 
rak Galatasaray'a kadar çıkıyo
ruz. "Bir otomobile binip evine 
gitse!" diyorum. Hayır, yürümek, ha
va almak büsbütün çenesini açıyor. 
Durmadan konuşarak Taksime doğru 
yürüyor. Boğazım kuru, susuyor ve 
dinliyorum. Bütün mevzulara temas 
ediyor: politikadan, ticaretten bah
sediyor. Cehaletine rağmen geniş an
layış sahibi bir adam ..... 

Taksimden sola kıvrılarak Sıraser
viler caddesini bitiriyoruz. Şimdi, Ci
hangirdeyiz. 

- Bu karanlık sokaklarda aklıma 
Almanyada gördüğüm bir piyes gelir, 

Çin ordusu şerefli bir 
harb ve ricat yapıyor 
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Vzak Şark meseleleri hakkında büyiik bir otorite sayı
lan ingiliz muharrirlerinden O. ıll. Green, Great Rritain 
and tlıe Eası derğisinde ''çinliler §erefli bir surette rical 
ediyorlar'' başlığı altında bir maktlle ,.·azmı§tır. Ru f 
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"Yctmi' bir gün fasılasız bir muha

rebeden sonra çinlilerin sağ cenahı, 
Çapei'nin simsiyah harabesini japon
lara bırakarak Suçov koyunun cenu
buna doğru çekilmeğe başladılar. Son 
on beş gün içinde Çin askerleri elle
rindeki tüfekler ve makineli tüfekler
le yer yüzünde pek az orduların gös
terebilecekleri bir mukavemet göster
diler. Bu esnada yüz japon tayyaresi 
boyuna üzcrlerine bomba yağdırıyor, 
nehirde bulunan japon harb gemileri 
de bütün güllelerini savuruyordu. 

Bununla beraber, çinlilcr, tekrar tek
rar, mukabil taarruza geçmekten gc· 
ri durmadılar. Çinlilerin düşmana ka
zanacağı muvaffakiyeti pahalıya mal 
etmeğe azm ve .ırarmda oldukları an
laşıltyıordu. Geçen hafta japon harbi
ye nezaretinin zabit namzedlcri
nin taliın müddetini daha kısaltmak, 
bu suretle zayiatı telafi etmek husu
sunda verdiği emre bakılacak olursa, 
çinliler bu kararlarına muvaffak olma
mış sayılmazlar. 

Çin askerlerinin cesareti 
Bu muharebelerde Çin askerlednin 

gösterdikleri cesaret ve kahramanlık, 
dahili Çin muharebelerine bir komik 
opera sahnesi nazariyle bakmağa ah•· 
mıj olanları hayretten hayrete düşür
müştür. 

Dahili harblcrdc çinlilerin gevşek 
davranmalarının sebebi basittir. Bu 
ordular, karşılarındakilerini gerçek
ten düşman saymıyor, onlara karşı kin 
ve nefret beslemiyorlar, bir gün sonra 
başlarındaki generalin ne türlü hare
ket edeceğini bilmiyorlar, bu sebeb
lerlr kıyasiye harbe girmeğe lüzum 
görmüyorlardı. 

Fakat şimdiki harbte bütün Çin as
kerleri uzun zamandanbcri görülmek
te olan japon zulüm ve saldırğanhğı
na karşı derin bir kin ve nefret hissi 
beslemektedirler. Yabancı müşahid
ler, japonların Şanghaydaki stratcjilc 
rini takdir etmekten uzak bulunuyıor
lar Fakat Japonya, kendisine presti
jini kaybetmekten daha büyük bir fe
nalık etmiştir. 

Japonlar, bu hareketleriyle 9imdiyc 
kadar asla birleşmemiş olan çinlilcri 
karşısında birleşik bir millet haline 
getirmiştir. Harbın nihayet bulmasın
dan cvcl bunun ne netice v~e'teğini 
de kimse kestiremez. 

Sulh yakın değildir • 
Çindeki vaziyete yakından bakan 

mış olduğu Formant'ı görilr görmez 
tanıdığını ve aklından çıkmamış olan 
bu hakaretin elli yıldanberf tasarladı
ğı hıncını çıkarmaya karar verdiğini 
söylemiştir. 

Zavallı Formant dalgın dalgnı gi
derken suratına 9im9ek gibi inen toka
dı yeyince evvela neye uğradığını şa
şımuş, fakat ondan sonra kendini top
layarak, o da mukabele ctmeğc başla
mı~. İki ak sakallı adamın yerlerde 
yuvarlanarak elli yıllık bir davayı hal 
ctmcğc uğra9maları, epey gülünç ve 
gülünç olduğu kadar da acıklı bir sah
nedir. 

diyor. 
Ve sesimi çıkarmayıp kendisini din

lemekte olduğumu farkcderek: 
- Canını Süleyman bey, yoksa kor

kuyor musunuz? diyor. Merak etme
yiniz, yanımda tabancam var. 

- Tabanca ı tabancanız mı var? 
- Evet, geceleri eve geç döndü-

ğümden dolayı merak eden kızımın 
israrına dayanamıyarak bir tabanca 
aldım. Şimdi o da, ben de rahatız .. 

Oyunu kaybettik; hemen ondan ay
rılıp bacaklarımı kaldırarak yanından 
kaçmak arzusu içimi titretiyor. Silahı 
var 1 silahlı ı şimdi ne olacak? kalbim 
öyle çarpıyor ki gUrilltüsünü İsmail 
Zekinin işittiğine eminim. 

Bir köşe başında bir bekçi birdenbi
r~ düdük çalıyor; yüreğim ağzıma gc
lıyor. Gerilerden polis düdükleri cc
vab veriyor. İlerlediğimiz sokağın u
cunda gölgeler farkediyorum. Olur 
şey değil: böyle bekçinin gözil önün
de yol kesmcğe kalkışmak! 

İsmail Zekinin konağı civarındayız. 
Beş dakika sonra kapısının önünde 
bulunacağız. Gölgeler bize doğru yak
laşıyor. Birden bire, eski bir konak 
kapısınm karanlığından iki kişi üzeri
mize fırlıyor. Arka tarafdan da hızlı 
y_ürüy.en diğer iki kişinin ayak sesle
n gelıyor. Fakat İsmail Zeki de, ben 
de, ne olduğumuzu anlamağa vakit bu
lamadan çarpışın hızı ile kendimizi 
yerde buluyoruz. Kendimi kurtarmak 
istiyorwn; kuvvetli iki kol omuzları
ma basıyor. 

bir adam, geçen haftaki hareketler 
neticesinde sulhun yaklaşmamış ol
duğunu görür. 
Şanghay'daki Çin ordusu, geri kıta

lan japonları aldatmak üzere yerle
rinde bırakarak büyük bir intizam i
çinde ricat etmiştir. 

Yangçc nehri üzerindeki Liuho'dar 
Suçov koyuna giden eski müdafaa hat· 
tı aşılmaz bir hat olmadığı halde he· 
nüz aşılmamıştır. Çinliler şimdi zırh· 
lı toplarının yctişemiyeccği bir hattı 
tutmuşlardır. Çünkü onları tayyane 
bombalarından daha ziyade bu toplar 
taciz ediyordu. 
Şimalde japonların sarı nehre doğru 

yaptıkları ileri hareketleri gayet ağır 
inkişaf etmektedir. Japonların ayartıp 
Nanking'den ayırmak istedikleri ge
neral Han - Fu • Çu kendi vilayetini 
şiddetle müdafaa etmektedir. 

Telgrafların haber verdiğinden da
ha süratli bir surette hareket eden ja
pon seyyar müfrezeler de Çin mu
vasale yollarım muvaffakiyetle vur
maktadırlar. Bununla beraber, Sarı ne
hir, günün birinde japonlarm eline 
düşecektir. 

Şansi'de japonlar, müdafaa hatla
rından birisini zorlarnışlarsa da on
dan başka bir takım müdafaa hatları 

vardır. 
Şimalde Tatung'dan aşağıya doğru 

hareket eden japon kuvvetlerinden 
zun müddettenberidir, hiç bir haber a
lınamıyor. Bu hususta resmi japon 
tebliğlerinde bile bir şey söylenmex.e
si manalı görünmektedir. Burada \ 
likeli komünist ordusunun tesirli hü· 
cumlarda bulunduğuna inanabiliriz. 
Kaldı ki şimali Çindeki acı kış başla
mış, bütün dağlar, şimdiden, karlarla 
örtülmüştür. 

Sullı 11~urtmaları 

Uı;urdukları sulh uı;urtınalarmdan 

anlaşıldığına göre, japonlar sulh ko
nuşmalarına girişmeğe isteklidirler. 
Nitekim, geçen sene mali bir mesele i· 
çin Londraya gelmif olan japon mali
yecisi Kotlama, Tokyoda yabancı ga
zetecilerine sulhun lüzumlu esasların
dan ve Japonyanın Çinde hiç bir top· 
rak ihtirası beslemediğinden bahset
miştir. 

Bundan başka japon hariciye ne
zareti namına söz söylemeğe salahi
yetli kimseler, eğer Çin sulh yapmak 
isterse Japonyanın buna hazır oldu
ğunu söylemişlerdir. 

İnanılır kaynaklardan gelen bir ta· 
knn haberlere göre japon generalleri 
arasında da böyle bir cereyan basıl ol
muştur. 

Çinlilerin Şanghay'da bir mütarc· 
keyc razı olup, bir çok japon kuvvetle· 
rini serbest bırakacklarma ihtimal ve· 
rilcmez. Çinliler, japonları mağlub et
meyi değil, yorup yıprandırmayı dü
şündüklerini söylemektedirler. 

Japonlar, Çin topraklarını işgal e
debilirler; fakat bu istila hareketleri 
uzun ve yorucu bir hareket olacaktır. 

Şerefli ve kahramanca harbetmek 
hususunda ise Japonya Çini değil, Çin 
Japonyayı ınağlub edecektir. 

İsmail Zekiyi kurtarmam tazım. 
Kombinezonun esası bu değil mi? Son 
bir gayretle kurtulup mütearrızm üze
rine atılırken gülhanbeyi kılığına gir
mi§, gözlerini bir bez parçası ile mas· 
kelemiş olan Hüseyin Tuğrulu tanı
yorum: 

- Aklını başına topla. İş şaka hudu
dunu geçiyor. 

Onu dinlemiyerek İsmail Zekinin 
üzerine çullanmış olan iki kişiye hil· 
cum ediyorum. Biribirinc girmiş olan 
üç kişi çil yavrusu gibi dağılıyor. Bu 
sırada Hüseyin Tuğrul gene beni ya
kalarken biraz ileride İsmail Zekinin 
bir dıvara dayanrak elini oebine sok
tuğunu görüyor ve Hüseyinin kulağı
na fısıldayorum: 

- Kaçınız ... Silahı var ... 
B

. ~ 

ır kurşun sesi, o hepimizin işitmiş 
olduğumuz boğuk revolver sesi, sözle
rimi ağzıma tıkayor ve ikinci bir pat· 
layış, bir kamçının darbesi gibi omu
zumda çatlıyor. 

Dünya dönüyo'r, sonra yer yarılı
yor, uzakta bir yağ mumu ışığı ile tit· 
reyen elektrik ampulü sarsılıyor, ev· 
ler üzerime doğru eğiliyor. Vurulan 
benim ... Allahım şükrediyorum sana 1 

••• 
Işığın penbe bir su fıskiyesi arasın-

dan süzülerek girdiği penbe, loj bir 
dekor içinde uyandım. Neredeyim? 
Bildiğim bir ~erde değil. Uyandım mı, 
yoksa güzel bir rüya mı görüyorum? 

Rüya penbelikler, jpekler içinde de-

1G ı , 
\JUJ IQln 

Tiyatroda, flimde ve 

hayatta La Dame aux 
camelias 

Ankara, bugünlerde, 1852 Pari• 
sinin havasını yaııyor. Greta Gar
bonun La Dame aux Camelias'ı 
ba§ladığı gün Yeni Sinemanın önü 
umumi harbte ekmek veya patiska 
vesikalarının dağıtılışını hatırlatı
yordu; Evelki günkü yağmur altm· 
da ayni manzaranın teaadüfen se
yircisi oldum. Dün bilmem kaç kişi 
ilahi Greta kar§ı&ında göz yatları 
döktü. içinde bulunduğumuz bu 
maddi ve çetin zamanlarda bile, 
demek ki halk, romanesk'in henüz 
tesiri altındadır. Bu mütahedeyi 
memnuniyetle kaydedelim. 

Tiyatroda ve filimde Marguerite 
Gautier'yi bir kaç kere gördüm ı 
on • oniki yatında bir çocukken, bir 
ramazan gecesi, Direklararasmda, 
Agavni Binemeciyan, çetrefil türk· 
çesi ve mübalağalı mimiği ile ve on 
sene kadar evvel Cecile Sorel, la
tanbulda, Fransız tiyatrosunda, alt· 
mııa yakın yaşı ve katılaımıf aeal 
ile kendi hatlarına acıklı birer Mar
gueri te idiler. Filmde seyircisi oldu
ğum Yvonne Printemps, Alexandre 
Dumaa'ya 

- Oğlum sen, hayatımm en gü
zel eseri olacaksın 1 

Dedirtmiı olan harikulade ese
rin ıöyle böyle bir kahramanı idi. 

La Dame aux Camelias romanı 
her dile tercüme edilmittir. Piyea 
ise en ıöhretli aktrisler için yeni bir 
hayranlık vesilesi teıkil etmiıtir. 
Marguerite'i 1852 de, ilk tem~il e
den Vaudeville tiyatrosu artistle• 
rinden Marie Doche'tu. Biliraini:s 
ki bahsi Fransa hududlarmm dııı• 
n: sirayet eden bu piyesten Verdi, 
1853 de la Traviata'yı yaratmııtır. 
Tiyatronun ün bırakmıt Margue
rite'lcri arasında Marie Desclee'yi, 
Sarah Bemhardt'ı, La Duze'yi, Co
ra Lapercerie'yi, lda Rubinste.in'~ 
Falconetti'yi medhederler. Denıldı· 
ğine göre Suzy Prim, bu rolü son 
günlerde Pariste Odeon tiyatroaun• 
da muvaffakiyetle temsil etmekte
dir. 
Romanını, herkes gibi, bir kaç 

kere okuduğum La Dame aux Ca
melias'ya, ben, ne tiyatroda ve ne 
de filmde tesadüf ettim. Yirmi üç 
ya§ında ölmüş olan Marie Dup)eaaia, 
Alexandre' Dumas Fils'in hayalin
de, eıaiz bir atkın ateıi ile m~d.deai 
dahi değiıerek bir melek halını al
mıı günahkar bir kızcağızdı. Fakat 
1854 tarihnüvislerinin ıahadet et
tikleri gibi koca payıtahtı kasıb ka• 
vuracak kadar genç ve güzeldi. 

Marguerite Gautier'ye hayatta 
tesadüf edenler olmUJ mudur? 

Ben, eminim ki, her genç La Da• 
me aux Camelias'nın ııon yaprakla
rını göz yaıları içinde kaparken, 
günlerce etrafında bir Marguerite 
aramıştır. - N. B. 

Doku% yaşında 

eli bıçdkh çocuk 
Balıkesir, (Hususi) - Sakarya ma

hallesinde 9 yaşında Yakub adında 
bir çocuk, kebabçı çıraklığı yapan 
12 yaşında Şükrü adında bir çocu~la 
kavga etmiş, Yakub ekmek pıçağı ılc 
Şükrüyü yaralamıştır. 

vam ediyor. Fakat rüyada olmamam 
lazım. Tanımadığım sesler işitiyorum. 
İnce, tatlı, taze bir ses, bir ku9 cıvıl
tısı gibi ruhu gıcıklayan bir ııcs: 

- Babacığım, merak etme, diyor, 
doktor ehcmiyctsiı: bir şey olduğunu 
söyledikten ıonra ... 

Öteki ses, bir erkek aesi, ağır ağır, 
homurdanırcasına cevab veriyor: 

- Doktor söyledi; doktor söy}cdi. 
Fakat doktor ne bilir ki 1 

Bu ses, bu ses? 
Ben bu, kalın ve istihzalı ~si tanı

yorum. Bu ses ... Birden bire bağırıyo
rum; rüyanın üzerine bir perde iniyor 
ve hakikati bütün ç.plakhğı ile göster
mek üzere tekrar kalkıyor. 

Bağırtım beni tamamiyle uyandırı
yor. Bir yataktayım. Yatağın ayak u
cunda İsmail Zeki, ağzı sevinçten bir: 
karış açık, bana kollarını uzatıyor: 

-Azizim .•. Yavrum .... Beni sen kur· 
tardın! 

İsmail Zekiye, gözlerim hanelerin· 
den fırlayarak, korka korka, dilim tu· 
tulmuşçasına, sesimi çıkaramıyarak 

bakıyorum; zira o pi,ımanlığın ve ce
zanın timsalidir. Fakat muhabbetli bir 
sesle israr ediyor: 

- Oğlum Süleyman ... Beni tanıdın 
değil mi? Ben, İsmail Zeki... Dün gc· 
ceyi hatırlıyor musun? Düştüğümıiz 
pusu aklına geliyor mu? Hani, eve dö
nerken uğradığımız taarruz!... 

(Sonu varı 
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BİR RUS HiKAYESi 

ANÜŞA 
Yazan: M. ZOSTENKO 

Ceviren: Mu•tala Seril Alınak 
Aleksey Stepanoviç dalgın bir hal

de sokakta duruyordu. Koltuğunda 

bir bohça vardı. Bohçanın içinde kir· 
1i çamaşırla bir diş fırçasından başka 
bir şey yoktu. Nihayet kendine gele
rek yeni yürümeğe başlayan bir ço
cuk gibi ağır, ağır ilerledi. Caddeler
deki gürültü kulaklarını aağır edecek 
gibi zorluyordu. Yıldırım ıüratiyle 
geçen otomobillerden sakınmak da 
pek kolay değildi. 

Derhal haber vereyim ki, Aleksey 
Stepanoviç tam beş yıl hapishanede 
yatmış ve serbest hayata henüz yeni 
kavuşmuştu. Bunun için adımlarını 
büyük bir itimatsızlıkla atıyor ve beş 
sene görmediği dünyaya şaşkın şaş
kın bakınmaktan kendini alamıyor
du. Evine doğru yollanmıştı. Fakat, 
düşünüyordu. Bütün olan, biten şey
leri hatırlıyarak müteessir oldu .. 
Halbu ki beş yıl önceki hayatı ne gü· 
zeldi ... 

O zaman sevgili Anüşa'sınr düşün
dükçe neşelenir ve saadet duyardı. 
Anüşa gibi güzel ve asıl mühimmi, sa
dık bir karıya malik olmak; böyle bir 
karıyı öpmek onu fevkalade mesud 
ediyordu. 

Bir gün karısına bir sürpriz yap
mak istemiş ve hiç sesini çıkarmadan 
parmakları üstüne basa, basa ta .. ya
tak odaaına kadar aokulmuştu .. Mak
aadı eaevgili Anüşa'sını biraz korkut· 
maktı .. Sizin anlıyacağınız şaka ... 

Evet, şaka yapacaktı. Fakat, o ne ?. 
Bedbaht Anüşa ona hiyanet ediyor
du .. Evet .. Hem de en yakın dostu 
Pötra V olkov'la .. 

Aleksey hem yürüyor; hem bunla
rı düşünüyordu .. Sonra bir an için 
durdu ve sevgili Anüşa'sını nasıl boğ· 
duğunu hatırladı .. Ellerine bakıyor
du. Genç ve güzel kadını bu ellerle 
boğmuştu. Volkov'a gelince ; o, pen
cereden atlayıb kaçmıştı. Hayır .. Vol
kov değil, kendisi kaçmıştı. 

Sonra ? Sonra polis.. Mahkeme .. 
Beş sene süren bir kürek cezası .. 

Aleksey bu fena düşüncelerden 
kurtulmak istiyordu. Anlamadan evi
nin kapısı önünde bulunduğunu gör· 
dü. Burada şimdi yalnız kız kardeşi 
Katya oturmakta idi. İçeri girdi. A
yakları, onu doğru odasına götürdü· 
ler. Oda bomboftu. Fakat, her yerde 
AnUşa'ya aid izler vardı. Evet; kalbi 
gibi boş olan bu odanın havasında bi
le Anüşa vardı. Divarlarda hala sev
gili karısının fotoğrafileri duruyor
du. Bunlardan birine yaklaşarak dik
katle baktı. Anü1a'nın bakıglarında 
sanki : 

- Sevgili dostum, beni niçin öldür
dün ? Beni o kadar çok seviyordun 
ki... Nasıl kıydın ? Der gibi bir ma
na okudu. Birdenbire kızdı ve divar
daki resimleri koparıp attı. Az sonra 
bir iskemle çekerek oturdu. Fakat, 
oturduğu iskemlenin de kendisine : 

- Benim üzerimde Anüşa da otur· 
nıuştu .. Dediğini işitir gibi oldu. 

Ve .. Tekrar ayağa kalktı. Anüşa, 
Anüşa... Her yerde ve her tarafta 
Anüşa ... 

- Şeytan alsın senin gibi karıyı ! .. 
Diye bağırdı. Fakat, ~am bu esnada 
gözü yerde duran resimlerden birine 

ilişti. 

Anüşa kendisine bir çocuk kadar 
aaf ve masum bakıyordu. 

Zavallı Anüşa, diye düşündü. Bu 
güzel ve iyi kalbli kadmı niçin öl· 
dürmüştü ? Volkov, onu kendisinden 
çalmak istediği için mi ?. 

Alekaey koşuyordu .. Az sonra Vol
kov'uıı kapısı önünde durdu. Düşü
nüyordu : Buraya gayri ihtiyari bir 
surette gelmiş değildi. Anüf4!'yı bo
ğan bu eller Volkov'u da boğmalıy
dı .. Çünkü; bu alçak herif onun ha
yatını yıkmıştı.. Artık dünyada tek 
bir dileği bile kalmamıştı .. Gene ha
pishaneye dönmek ve daha bef sene . 
Hayır, ölünciye kadar.. Orada kal
mak.. İsterlerse idam etsinlerdi.. 

Derin bir gayızıa kapıyı vurdu. 
Volkov karşısında Aleksey'i görün
ce hayretini gizliyemedi .. Ve 

- Defol.. Burada işin ne ? Diye 
bağırdı. Fakat Aleksey içeri dalmış 
bulunuyordu .. Kendisine fenalık e
den bu eski dostunu boğmak için 
girdiği bu odada birdenbire değiş· 
mişti.. V olkof'un boğazına sarılmak 
için hazırlanmış iken kollarında bir 
kesiklik ve ellerinde bir dermansız· 
hk duydu .. Masa üstünde duran Anü
şa'nın güzel bir fotoğrafisi gene 
ayni saffetle ve biraz da hüzünle ken
disine bakıyordu. Bu fotoğrafi kara 
bir çerçeve ile çevrilmiş ve üzerine 
siyah bir kordela sarılmıştı .. Yanın
daki küçük kandilden titrek ve sarı 
bir ışık dökülüyordu .. 

Volkov sendeliyerek bir iskemliye 
düşmüş ve : 

- Aleksey nasıl.. Nasıl kıydm ? 
Diyebilmişti .. O, cevab vermedi .. Se
maverde kaynıyan suyun fokurtusun
dan başka ses yoktu. Neden sonra 
Volkov tekrar sordu : 

- Niçin öldürdün ?. O seni çok se
verdi. Beni de seviyordu. Biz erkek
ler hiç bir zaman bir kadının ruhunu 
okumağa muvaffak olamamışızdır .. 

Bir kadın ayni hararetle ve ayni 
ihtirasla iki erkeği de sevebilir. Sen 
haksızlık ettin .. Bu işte onun ruhuna 
ve vicdanına hakim olmağa hakkın 
yoktu .. 

Aleksey oturuyor; dinliyor ve su
suyordu. Semaverdeki su fokur, fo
kur kaynıyordu. Volkov, çok ihtiyar 
görünüyordu. Ömrünün beş yılını 
hapishanede geçiren Aleksey'den yir
mi· yıl kadar yaşlı göründüğüne ba
kılırsa, bu beş seneyi ondan daha fe
na bir iztirabla geçirdiği anlaşılıyor
du. 

- Bir çay içmezmisin Aleksey ? .. 
İç .. İç .. Biraz kendine gelirsin .. Çayı
nı içerken masa üzerinde ki fotoğra
fiye bakarak : 

- Bu çok güzel bir fotoğrafi, dedi. 
- Onu sana vereyim mi ? 
- İstemem. Bunun ayni bende de 

var. 
Ve, iki eski dost konuşmağa başla

dılar. Onlar Anüşa'dan; ona aid tatlı 
hatıralardan uzun uzadıya bahsetti
ler. Güzel kadının kendilerini nasıl 
müthiş bir ihtirasla kucaklayıb öptü
ğünü; nasıl iyi bir ev kadınlığı yap
tığını; kocasına ... Daha doğrusu, her 
iki kocaya da nasıl iyi baktığını .. her 
şeyi, her şeyi hatırlayıb konuştular. 
Belli idi ki, bu iki arkadaş Anüşa'yı 
hala o engin rus ruhiyle seviyorlar
dı.. Anüşa'da onları sevmiyor muy
du ? sevmemiş miydi ? Her ikisini 
de ayni derecede seviyordu. Onlar 
dan birini bir gün görmeden olamı
yordu .. Tuhaf kadındı bu Anüşa ... 

Ve ... , Volkov dolabı açarak koca
man bir şişe votka çıkardı. İki eski 
dost içmeğe başladılar. Anüşa'nın şe
refine, ondan bahsede ede bütün gün 
ve gece geç vakte kadar içtiler. Ser
hoş olub yere yuvarlandıkları ve sız· 
dıkları zamana kadar daima ondan, 
güzel ve sevgili Anüfa'dan bahsetti· 
ler ... 

Dünyanın en büyük 
mektubu 

Dünyanın en samimt en bfiyilk 
mektubu İstanbul müzesinde bulun
maktadır. 500 senesinde İran şahı ta
rafından padişaha hitaben gönderil
mi' olan bu mektubun uzunluğu on 
ve geni,liği yedi metredir. 

Bu ebadda bir mektubu postahane
ye götürürseniz aceba kabul ederler 
mi dersiniz ? 

Çapraat kelimeler 

Dünkü çapraşık kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1 

2 
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' 

1234S,119 

t---+---t-

Soldan aaia: 
1 - En büyüğümüz 
2 - DUimeye basınca çalar 
4-Yakaram 
5 - Ne baı, ne de son - Büyük bahçe 
7 - Ekmek yapılırken kullanıl,r - Gece 

gökte parlar. 
9 - Bir vilayetimiz. 
Yukarıdan aşaiı: 

1 - Anayurdumuz 
2 - Şiı 
3 - Çok değil • baba - kelimesinin yarı 

hecesi 
4 - Model - Güneıin doğduğu yer 
5 - Memleket - Memleketin içinde O· 

turanlar 

ur us ıs. ıı -1937 
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Müsabakamız 

• l\larş güftesi musahakasma 
: iştirak edecek olanlar şu 
E noktalara dikkat etmelidir
: ler. . 
: Marşın esas bünyeai, dörder mısra· 

hk üç kıtadan ibaret olacaktır. 
Birinci lata "A", esas fikirleri ih
tiva edecek ve diğer iki kıtanın 
sonlarında birer defa tekrarlana
caktır. 

İspanyol harbinin 
sonu yakın mıdır? 

Yazanı J ean - Pierre Gerard 
La Rcpiiblih'ten 

B. ve B le gösterdiğimiz diğer iki 
.kıta ise yukarıdaki dört ana nus
: radan artan duygu ve dii§Ünceleri 
:ihtiva edecektir. . 
: Bu kıtaların musiki bünyeleri biri
: birinin aynı olacağı için bunları B 
: ve 18 diye göstereceğiz. 
• 
:.şu halde m&r§ At B, A, 8 1

, A, ıek- • 
linde olacaktır. 

Bu suretle şairin emeği, besteye 
uygunsuzluk yüzünden kaybolmıya
cak, iyi bir inşadda üzerinde durulan 
kelimenin bestede de hakkı verilmiı O· 

lacaktır. 

Her kelimenin tabii okuyu~ta üzerine 
vurulan, en çok ehemiyetli ve açık te
liffuz edilen hecesinin marşm bünye
sinde öyle yerleri alması Uzımdır ki 
bestenin notaları ve muıiki irtifaı ile 
bu tabii okunuş makamlaştırılmıı biı 
iekilde temin edilmiı olsun. 

Yazılacak ıiirin marı halinde bes
telenebilmesi için hecelerinin - u· 
zunluğu ve kısalığı, vurgulu veya 
vurguwz oluıuna göre - cins ve 
nevilerinin ne gibi bir terkibi haiz 
olması linm geldiğini ayrıca mem-

• leketin tamnmıı beıtekirları ile te
: masa gelindikten sonra, mümkün 
: olduğu kadar, kolayca anlqılabile
:cek bir açıklıkta izah eden bir not, 
:matbaamızca müsabakaya dahil ol
: mak istiyen ıairlerden istiyenlerin 
: adresine gönderilecektir. . . 
: lUüracaatJar: 
E müsabakası ) 
~ pılmalıdır. 

(U1us, marş 

adresine ya-

--······································--

Uğur hayvanları 
Eskiden cedlerimiz uğur getirir 

diye ne gülünç hareketlere ve eşyala
ra kıymet atfederlerdi. Fakat eski
den diye bahsetmiye de lüzum yok, 
çünkü bir alman gazetesinin haber 
verdiğine göre yalnız Berlinde uğur 
getirsin diye evlerde binden fazla yı
lan beslenmekteymiş. 

Gene Berlinde uğurlu hayvanlar 
satan bir ticarethane bir senede 26000 
kaplumbağa ve bin timsah satmrş 1 

Brüksel konferansı, uzak şarktaki 
kavgada bir uzlaştırmaya varmak üze
re en iyi çalıfI?l& usulünü daha yeni ta
kibe başlarken, Japonya Çindeki ablo
kasına ve toprak fetihlerine devam e
diyor. 
Karışmazlık komitesi ile İspanya 

harbmın da başına böyle bir şey gele
cek gibi görünüyor. Hükümetçi taraf
dan aldığımız haberler açıkça fena
dır. Cepheden ziyade geri haberleri. 
Cephede, mükemmel askerler hasım
larına hayret verici ve kahramanca bir 
mukavemet göstermektedirler. Buna 
mukabil, geride, İspanyol hükümeti 
git gide zayıflamaktadır. İç ihtilaflar 
onu öldürücü bir şekilde kemiriyor. 
Şimdi B. Negrin'e karşı muhalefete 
geçen Largo Kaballero hadiseler çık· 
masına sebebiyet vermiştir. 

Vaziyet bilhassa Barselonda vahim
dir. Katalonya, İspanyada daima di
ğerlerinden ayrı bir memleket olarak 
kalmıştır. O daha zengin, killtürü da
ha garblıdır, nüfusu daha az arap kam 
taşır. Katalonya ayrılıkçılığının derin 
sebebleri vardır. Bu harb esnasında, 
Barselon makamları, merkezi hükü
met politikasına aykırı kalmakla hak
lı olarak itham edilen bir politika ta· 
kib etmişlerdir. 

Asturya mukavemetinin sona erme
si ile nasyonalistlere kartı mücadele
nin temel direğini endüstriye sahih 
Katalonyamn teşkil edeceği meydana 
çıkmıştır. Bu şartlar içinde Valansi
ya hükümetinin bu idaresi müşkil 
mıntakayı yerinde daha iyi kontrol et
mek için Barselona'ya taşınmayı daha 
ihtiyatlı bir hareket telakki etmiş ol
ması pek tabiidir. 

Bu nakil, bir çok askeri ~ politik 
faydalar arzetmektedir. Buna muka
bil milli imtiyazları mevzuubahs olun
ca daima harekete gelen Katalonya'
nın şüphelerini uyandımıak gibi bir 
mahzur taşımaktadır. Katalonya mer
kezinin reiimin askeri kuvvetleri •11-
rafından işgali hır çoklai'mca muhta
riyetin sona ermesi diye telakki edil
mektedir. Esaaen Katalonya'nın ser
keşliğine git gide daha fazla kem vu
rulmaktadır. Katalan diliyle intişar e
den gazetelerden bir çoğu son günler
de kapatılmıştır. Barselona radyosu, 
artık harbtıen evet olduğu gibi Kaatil 

7 - Türkçede bir edad - Pencereye ko· törümüzün ismi çıkar. Acaba bu esrarengiz 
nur· ıiı 
8- Sanat 
9 - En büyüğilınüzün oturduğu yer 

Harflerle oyun 
Bu eilence gayet basittir; ufak bir dik

katle yapabilirsiniz. Bütün yapacaiınız iı, 

aşaiıda yazdıruı olan eksik kelimelere bi· 
rer harf ilave etmek suretiyle onu istediği
miz manaya eetireceksiniz. 

Meseli: Birincisi KULE olacaktır. 
1 - LEU, bir harf ili.ve ediniz, boyu U· 

adam kim dir? 
1 - Güler 
2 - Kutu 
3 -Ağrı 
4- Ulatmak 
5-0muz 
6 - İhsan 
7 - İntikam 

Dünkü bilmecelerin 

halli 
zasın. Hangi bağdan bahsediyoruz ? 

2 -AT AR, bir harf ili.ve ediniz, batınıza 
lazımdır. 

3 - EİN, bir harf ili.ve ediniz, ucu ıiv
rilsin. 

4 - BABO, bir harf ilave ederseniz pat
lar. 

5 - MASA, bir haf ilive ederseniz kes· 
meie baılar. 

6 - ATA, bir harf ilave ederseniz işle
tebilirsiniz. 

7 - EREM, bir harf ilive ederseniz bağ
lanır. 

8 - PAŞA, bir harf ilave ederseniz ba
şınıza çıkar. 

9 - EGE, bir harf ilave ederseniz kara· 
rır. 

10 - RAKI, bir harf ilave ederseniz sap
lanır. 

Nerede doğdunuz? 
Aııağıda bir takım kelimeler göreceksi

niz. Bunlar, sizin doiduğunuz yerler olma
sı çok muhtemel bulunan şehirlerdir. Fa
kat bir kazaya gelmiı, harfleri biribirine 
karışmııtır. Hemen bunları düzeltirseniz, 
doğduğunuz yerler çıkar. 

1 - KİSALEN 
2-NİKESK 
3 - NACERZİR 
4-ATLOLPI 
5 - SABUNLİT 

Bu aktör kim acaba? 

Dünkü aayuruzda çıkan "Biraz da eilene
lim" sütunumuzun içinde okuyucularımı

zın eğlenceli vakit geçirnıek üzere birisi 
"Hangi bağdan bahsediyorsunuz?", "Bi
lin bakalım, ben neyim?., baılıkları altında 
iki oyun vardı. Bunlardan "Hangi bağdan 
bahsediyoruz?,, un cevabı ıudur: 

1- D 
2· Ki 
3- Bak 
4- Elem 
S- Acele 
6- Eğemen 

Bu kelimelerin son harfleri bir araya ge
lirse "Dikmen" kelimesi hasıl olur. 

"Bilin bakayım, hen 
neyim?'' in halli 

1- Gazozda olup limonatada bulunmayan 
harf "g" dir. 

2- Armudda olup çekirdekte olmayan 
harf "a" dır. 

3- Zeytinde olup da peynirde olmayan 
harf "z'' dir. 

4- Ekmekte olup balda olmayan harf 
"e" dir. 

5· Terazide olup da dirhemde bulunma
yan harf "te" dir. 

6- Elmada olup tabakta bulunmayan 
harf "e" dir. 

7- Cevizde olup fındıkta olmayan harf 
.,c" dir, 

Aşağıda altı tane kelime görüyorsunuz. 1 8- İnekte olup kuzuda bulunmayan harf 
Bu kelimelerin her birinden, biribirini m• ·' "i" dlr. 
teakib gelen ikişer harh alin: Sonra bu ~ • j Bu harfler de bir araya getirilecek olur
ıer harfleri yan yana koyun; meşhur bir A- .. "ıuetecl,, llellmeai me7dana selir. 

diliyle neşriyat yapan hükümet emis
yonları için kullanılmaktadır. 

Bu manevi hoşnudsuzluk sebebleri
ne diğer mühim maddi sebebler de ek
lenmektedir. Abloka tesirlerini acı bir 
suı:ıette his ettirmeye başlamıştır. O
radan bize gelen son haberler, bütün 
nasyonalist filonun Balear adalrında 
yerleşmesiyle, son on beş gün zarfın
da yiyecek sıkıntısının çok vahimleş
miş olduğunu tasvir etmektedir. 
Artık katalonyalıların karınları bile 
doymamaktadır. Franko'cu tahrikat
cılar bu vaziyetten doğan tabii hisleri 
tahrik ediyor ve anartistlerle komü
nistler arasında ardı arası kesilmiyen 
çarpıs.maları istismar ediyorlar. Bu 
zavallılara, erzak yüklü kamyonlariy
le; general Franko ordusunun bir kur
tarıcı gibi görünmesi tehlikesi mev
cuddur. Böylece, 1918 son t'e~rininde 
müttefiklerin Almanyaya girmelerini 
takib etmiş olan sahnelerin, daha feci 
bir şekilde, tekerrürüne şahid olabili
riz. Aradaki muvazilik dikkate şayan
dır. Hakikatte, 19 sene evelki ayni po 
litika oyuniyle birlikte geriden kemi
rilen ordunun yıkılmasının tekerrür 
ettiğini görebiliriz. 

Bütün bunlardan çıkan büyük ders, 
ablokanın müthiş ve ekseriya kati bir 
silah olduğunu, ve münakaleleri ıer
best olmıyan bir devletin ergeç boyur 
eğmeğe mecbur kalacağıdır. 

• 

lngillere 
"İngiltere ve Almanya 

anlaşmalı'' 

Lord Halifaks'ın yakında Berlin'e 
yapacağı seyahatinden bahseden Tay
mis gazetesi diyor ki: 
"Düşüncesi yerindıe olan herkes bu 

ingiliz devlet adamının Hitlerle yapa
cağı konuşmadan ancak memnun ola
bilir. Nihayet "iyi bir fırsat çıktı" di
yebiliris. Dünya sulhu atru.... ... ı ••• · 
liz milletleri arasında iyi bir anla,ma
yı zarui kılmaktadır. İki memleket a
rasındaki anlaflllazlıklara bir nihayet 
vermek zamanı gelmiştir." 

Deyl Meyl gazetesine göre, Hitler 
İngiltereden yaşamak hakkını istiye
cek ve ingiliz menfaatleri aleyhinde 
hiç bir teşebbüste bulunmak fikrinde 
olmadığını temin eyliyecektir." 

ispanya meselesi 
Deyli Ekspres İspanyol meaeleein

den bahsederek şöyle diyor : 
"Fransız, ingiliz ve sovyet delege· 

leri dün Brüksel'de, İspanyadaki gö
nüllülerin yüzde yetmişi geri almdı
ğı takdirde her iki tarafa da muharib
lik haklarının tanınabileceği hususun
da uyuşmuşlardır. Bu teklif karışmaz
lık komitesinin salı günkü toplantı
sında ileri sürülecektir." 

Yugoslavya 
Antikomünist - pakt karşısın

da Yugoslavya'nın vaziyeti 
Hükümet partisinin gazetesi olan 

yarı resmi Slovenek gazetesi, antiko
münist pakt karşısında Yugoslavya 
hükümetinin vaziyetini ıöyle tarif et· 
mektedir: 
"Yugoslavyanın Sovyetler birliği i

le hiç bir münasebeti yoktur ve bolşc
vikliği nizam ve sulhun ölümü olarak 
telakki eder. Binaenaleyh üçler paktı
nı komünistliğin genişlemesine karşı 
tesirli bir vasıta sayar. Bu pakt dola
yısiyle Yugoslavyayı komünistliğe 
karşı himaye etmektedir. Ancak Yu
goslavya devletler arasındaki türlü 
anlaşmazlıklara ne doğrudan doğruya 
ne de dolayısiyle karışmak istemiyor. 
Yugoslavya büyük devletler ve kabil 
olursa bütün memleketlerle iyi politik 
ve ekonomik münasebetler idame et
mek arzusundadır. İdeolojik hiç bir 
bloka girmek fikrinde değildir. Bina
enaleyh Berlin - Roma - Tokyo paktı
nı Avrupa medeniyetinin korunması 
yolunda methedilmeğe değer bir eser 
olarak telakki etmekle beraber bu pak
ta akid taraf sıfatiyle iltihak etmek 
arzusunda değildir. Keza, bu üçler it
tifakına karşı koymak ihdaaına teşeb
büs edilebilecek her hangi bir muka
bil bloka girmesi yolunda kendisine 
davet yapılmasına da müsaade etmiye
cektir. Hususiyle ki, Belgrad'm sala
hiyetli makamları bu paktı olduğu gi
bi yani gizli siyasi ve askeri hükümle
ri ihtiva etmiyor suretinde tefsir edi
lebilecek malQmata malik bulunuyor
lar." 

Yunanistan 
Yunanistan'la fikri sahada 

işbirliği 

ETNOS gazetesi yozryor: 
İstanbul ve İstanbul türk münef' 

verleriyle de tesam ettik. İki milletiO 
fikri sahda da işbirliği etmesini ııe: 
kes elzem görmektedir. MenfaatleriO 
müşterek olması kafi değildir. BazeO 
münevverler, menfaatleri beraber ol~ 
milletlerin de biribiriyle boğuştur81* 
lirler. 

İki milletin fikri işbirliği için bİf 
çok çareler ileri sürülmüştür. Kornf~· 
larımız Ankara ünivenitetlinde btf 
yunan kürsüsü kurmuşlardır. Bia el' 
Atina ve Selinikte türkçe kürsüler r 
çabiliriz. 

Bu elzemdir. Tarihimizin mühid 
bir kısmı türk hazinelerinde gömülil" 
dür. Türkçe bilen müdakkiklerirnilı 
bunlardan istifade edebilirler. Kel' 
iki tarafın profesörleri senenin muhte" 
lif mevsimlerinde üniversiteleri dol• 
durarak konferans verebilecekleri gi• 
bi, talebe mübadelesi de yapılabilit· 
Edebiyat sahası daha geniştir. Birbiri• 
mizin mühim eserlerini terceme ede
biliriz. Yunanistanda türkçe bilenle' 
çoktur. 

Keza matbuat mensublarr da sık ııls 
temasla memleketi dolaşabilirler. Bat 
langıç yapıldıktan sonra, daha baflct 
şeyler de yapılabilir. - Ap. V. Daskr 
ladis. 

Atatürk köfkü - Atinada çıkan Et
nos gazetesinden : 

Kemal Atatürk'ün Çankayadald esıd 
villası elan yerinde durmaktadır. Fa• 
kat bu tepenin zirvesindeki moderO 
bina Atatürk'ün bugünkü "evidir". 

Bu binaya Türkiyenin kalbi demels 
daha iyi ofordu. Çankaya, ba§lta yer
lerden getirilen münbit toprak saye
sinde, mükemmel bir park haline geti· 
rilmiştir. Bu işler bizzat Atatürk'ün 
kontrölü altında yapılmıştır. - AP· 
V. Daskalakis. 

Romanya 
Türk.iyede cumliuriyet 
bayramının yıldönümü 

Buma Vestire gazetesi Atatürk'illl 
muzafferiyetinin yıldönümil ba91ığı 
altında neşrettiği bir yazıda e"timl• 
~yle diyor: 

""29 te9rinieovcl. Türkiyede c:umh.,... 
yet ilin edileli on dört sene oldu. 

Türkiye, on dört eenedenberi - miıı• 

nettar bulunduğu bir adamın aayeein

de - tarihi ikiye ayırmıştır: Biri ,ark 
hatıraları, diğeri Kemalist devletin 

kuvvetleri sayesinde Türkiyenin mo
dern bir şekilde tekrar doğuşu. 

Anafarta kahramanı, muazzam bit 

inkilabı, kanuni surette ka.zanmıttır. 

O zamanın türk parlamentosu, cumhu• 

riyetin mukadderatını, fıtri bir isti· 

dad ile tarihin bütün devirlerinden il· 
ham almağı bilen genç Gaziye tesliııı 

etmişti. 

Neticeleri, semereleri zincir halka• 
ları gibi dizildi. Türkiye, on dört sen• 
gibi az bir zaman zarfında başkaları• 

nın asırlardanberi - daha fakir olduk• 

}arından - tahakkuk ettirmeğe muvaf

fak olamadikları yeni çehresini dün• 

yaya takdim etti. 
Halihazırdaki Türkiye, ruhi zengin· 

liklere, tefekküre ve icraata malik 

yalnız bir adamın - Atatürk - kayna• 

ğından fışkırmıştır. 
Bugünkü bayramın hepsi ona aid

dir. Onun arzuları modem türk de.
letinin temellerini teşkil etmektedir. 

Fakat bu icraati kendisi için değil, 
bunu, ancak asırdide vatanı ve üstUıı 
olarak bulunduğu, yüzünü tarihe doğ• 
ru çevirdiği ve bayramın sevinçlerini 
bir nehir gibi kalblerine aktıttığı 
tük milleti için yapmıştır. 

Romen zaferlerinin hadimleri, 
Türk mukadderatının kuvvetli hi" 

kimlerini ancak zafer yolu temenni 
ederek selamlar." 

istllllllldl emllk blnkısııın 
gislerdlil kolıyhkl11 

Emlak bankasının İstanbul şubesi. 
şehrin imarı işine bir yardım ol~ 
üzere bina sahiplerine daha kolay ,e· 
killerde ikrazda bulunmıya karar "'er· 
miştir. Bu arada, eskiden muhaınınin 
ücreti olarak alınan be§ lira, bir liray• 
indirilmiştir. Eskiden apartımanların 
tamamına kredi açılırken, banka bun· 
dan sonra ayn ayrı sahipleri butuna1' 
bazı apartımanların katlarına da yal• 
ruz o kat için de kredi açmıya karat 
vermiştir. Bundan başka şimdi, mu•· 
meleler üç, dört gün içinde bitirilmek• 
tedir. Faiz miktarı da yüzde dokuz ~ 
larak tesbit edilmiş, komisyon ve .aı" 
re Eibi masraflar kaldırılmı,tır. 



15. 11 - 1937 oı:us 
_,_-

Kardeş Al1!an ordusu bir geçid resminde ......................................................................................................................................................... 

Kardeş Afganistan' da 
ilerleme hamleleri 

........ 1111111 ...... . ........................ .... . .............................................. ............................................................. ... 

Afgan mebusan meclisi reisi 
Abdülahat Hanla konuşma 

Bir müddettenberi gayri resmi ola
rak şehrimizde bulunmakta olan Af· 
ganistan mebusan meclisi reisi Abdul
lahad Han, dün kendisini ziyaret eden 
bir muharririmize meleketimizdeki in
tibaları ve dost Afganistandaki hayat 
ve faaliyet hakkında su sözleri söyle
miştir: 

intibalar 
"Türkiyeye on sene evel gelmiştim. 

Bu ikinci seyaha
timdir. Her hu· 
•usta bu on sene 
içinde her sahada 
gördüğüm terak
kiyat o kadar bü
yüktür ki bunu 
bir mucize telakki 
etmekteyim. 

Bu hususta Ata• 
türkün büyükfü 
lUne hayranuıı 
Burada gördü • 
ğüm ve beni ziya
desiyle hayran e
den cihet, bütün 
devlet adamları
nın biribirlerinıf 

karşı gösterdikl1'· 
ri hakikı ve can· 
dan muhabbet ol-

Afganistan' da 
askerlik maarif 

sosyal hayat ve 

Bu sevgi sayesinde ba§lanılmış teced
düd ve inkişaf hareketlerinin maniasız 
yürüyeceği şüphesizdir. 

Maarif hayatında yürümeğe başla
dığını söylediğim inkişaf, pek yakın 
zamanda iki misline baliğ olacaktır. 

Sözlerimi hülasa etmek için şunu be
y.an ~deyimvki bugün. Afganistanın gi
rışmış oldugu terakkı ve itila hareketi, 
lııi.itün dostlarımızı, hassaten, türk kar

deşlerimizi sevin
direcek bir vazi
yettedir. 

Alganistancla 
spor 

"Genç hükümda
rımız, kendisi spor 
meraklısı olduğu i
çin memlekette de 
kuvvetli bir spor 
cereyanı uyanmış

tır. Harbiye yezi
rimiz kıralrmızın 

amcasıdır ve bütün 
spor işlerini ken
disi idare etmekte
dir. 

Memlekette yol
lar ve otomobil 
servisi 

"Bugün Afganis
nıuştur. Burada 
biribirine bağhh- AlfZan Kıralı S. M. Muham.med Zahir !;ah tanın yolları bütün 

ğın muhabbetin ve it arkadaşlığı- şehirler arasında süratli otıomobil se:-
nın hakiki nümunelerini gördüm. visi yapılmağa müsaid bir hale getı

Alganiıtanda maaril 
"Bir memleketin en büyük iki dava

sı olduğu malfımdur. Bunlardan birisi 

tnevcudiyetini devam ettirebilmesi i
çin memleket müdafasına kadir bir or 

dusu bulunması, birisi de terakki yo
luna girmek ve bu yolda ilerlemek i-
çin maarifi tesis v.e inkişaf ettirmek
tir. 
Afganistanın yakın zamanlardaki 

tarihini hatırlayacak olursanız, o za-

man, maarif hayatımızın lazım geldiği 
derecde süratle ilerlemeiş olduğunu 
görürsünz. Memlekette zamanın ihti
yacına cevab verecek şekilde ilk maa
rif admıları Emir Habibullah Han za
manında atılmıştı. Ondan sonra Ama
nullah Hanın kıral olduğu v.e onun 
zamanında da memlekette esef edile-

cek bir i~tişaş baş gösterdiğini, sıha
tinin müsaadesizliğine rağmen hayatı-

nı feda edercesine gayretlerle bu isya
nın şehid kıral Nadir §ah tarafından 
bastırıldığı, müşarünileyhin kıral ol-
duğu, bir müddet sonra şehid edildiği 
nıalfundur. Büttin bu hadiseler mem
leketin iç ve dış inkişafına birer darbe 
olduğu aşikardır. 

Onun yerine Afgan tahtını işgal 
eden yeni ve genç hükümdarımız 

Mehmet Zahir şah hazretleri .zaına-
11?.nda terakki ve maarif yolunda esa~
h adımlar atılmağa başlanmıştır. Bır 
lllukayese yapmak lbım gelirse, ınaa
,rif inkitafı Nadir şah devrinden eve:
ki zamana nisbetle bire beş ilerleınış 
bulunuyor. Memlekette muhtelif tah
sil dereclerine aid bir çok mektebler 
açılmıştır ve açdmağa devam edilaıek· 
tcdir. Bunlar arasında bilhassa tUrk 

kardeşlerimizin yardımlarından. f~Y: 
dalanarak açılmış harbiye mektebıınızı 
kaydetmek isterim ki vatan müdafaası 
için bilgili, liyakatli zabitlerimiz bura
da yetişmektedir. 

A . k' · kişafını fganıstanın terak ı ve ın 
hızlandıracak sağlam bir ınarif haya-

Afgan'istan Meclisi Mebusan 
Reisi Abdülahad Han 

tını tesis edebilmek için türk dostla
rrınızdan çok değerli yardımlar gördü 
ğümüz gibi, ayni maksadı temin için 
Türkiyeye ve Avrupanın bir takım 

mleketlerine bir takım gençlerimi-me . b 
zi tahsile göndermış ulunuyoruz. 

Gene hükümdar 

A ıahazret Nadir şahın malumu
nuz olan feci şehadetinden 

sonra tahtı işgal eden oğlu yeni kıra
frınız Mehmet Zahir şah hazretleri, bir 
genç olarak münevver, uyanık, bir şah
siyet olduğu gibi, yaşlı ve tecrübeli 
kimselerin görüş kuvvetine de malik
tir. Eskiden Asya memleketlerinde 
halk, hükümdarlarına sadece ceberu
tundan korktuğu için itaat ve tebealık 
ederlerdi. Bugün Afganistanda Af
gan vatandaşları genç hükümdarlarını 
bir kardeş, 11tr baba gibi tutmakta, o
nu bütün kalbleriyle sevmektedirler. 

rilmiştir. Bunların her gün biraz daha 
tanzimi hükümetin programına dahil
dir. 

Demiryolu projeleri 
"Hükümet, memleket dahilinde de

miryoJlan yaptırmak için tetkikleı 
yaptırmış, hartaları ve planları hazır
latmıştır. Bunların tatbikat sahasm< 
geçmesi için münasib bir zemin ve 
fırsat beklenmektedir. 

Asayiş 
"Afganistanda dahili emniyet' fev

kaladedir. Memleketimiz, yeni hükü
metimiz zamanında kazandığı bu asa 
yişi şimdiye kadar hiç görmemişti. 

Yeni hükümet, milletin arzusuna gö 
re hareket ettiğinden milleti de hükü 
metin bütün emirlerini büyük bir iti 
madla yerine getirmektedir. Memle 
ketteki emniyet ve asayişin en mühim 
sebebi de budur. 

Memleketlerle münasebetler 
Komşularımızla münasebetlerimiz 

pek dostanedir. Millet, bilhassa Sada
bad paktını akdettiği dost memleket
lere karşı büyük bir yakınlık hisset
mektedir. 

Misafirin avdeti 
"Yarınki pazartesi günü akşamı bu

radan Toros ekspresi ile ve Bağdad -
Tahran· Herat yolu ile memleketime 
döneceğim. 

Burada gayri resmi misafirliğim 
zamanında bana büyük bir m

0

isafir
perverlik gösterildi. Ankaranın görü
lecek bazı müesseselerini gezip gör
düm. 

Atatürkün ve mesai arkadaşlarının 
idaresi altında terakkiden terakkiye 
koşan TUrkiyeden hararetli hislerle 
ayrılacağım. Bunun daima tezayüdünü 
ve bu türlü terakkilerin Türkiyeye 
dost ve kardeş olan memleketimizde 
de vücud bulmasını temenni ederim." 

Abdülahad han, bundan sonra gerek 
İstanbulda, gerek Ankarad kendisine 
karşı gazeteciler tarafından gösteriler 
alakaya da teşekkür etmiştir. 

l
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Kokusunu Ankara toprağında 
alan gü.ller! B. Abdülhalik 

30 metre uzunluğunda 
haşmeti i çam ağaçları 

Renda'nın 

bah~esinde 1 
Sarı köşk, Ankaranın bir niren

gi noktasıdır. onun bu şöhreti, 
Mevkiinin hususiliği, 
Sahibinin bütün memlekette sevi

len ve sayılan şerefli adı; yapısın
daki orijinal zevkten olduğu kadar; 
türkiye ve dünya iklimlerinin bin 
bir çeşid renk, boy ve kokudaki çi
çek ve meyvelerini yaşatan bahçe
sinden ileri geliyoı:. Bu şöhret, çok 
haklıdır. 

Size Ankarada bir bahçe tanıtaca• 
ğız : toprağı halis Ankara toprağı· 
dır. Katıksız Ankara tıoprağı .. Şu bil· 
diğimiz sarıya yakın boz renkte, sert. 
kireçli Ankara toprağı. Sonra onun 
bünyesini değiştirecek çeşid çeşid 
saf gübre de kullanılmamıştır. Yalnm 
bu bahçenin yanındaki ahırda yaşayan 
iki inek bu işi görmüştür. Yani An
karada bu kadar bahçesi olan her ev 
sahibinin yapabileceği tedbirler .. 

Fakat bu bahçede zaman zaman 
Akdeniz kıyılarının ılık havası eser 
çünkü bu sahrnerın meyve ve çiçek
lerine bol bol rastlarsınız. Bu bahçe
de Marmara kıyılarının ağaç yetiş
tirme kabiliyeti vardır : çünkü 8 ya
şında otuz metre yer aşan bir çına
rın bir ıhlamurun gölgesi altında din
lenebilirsiniz, bu bahçede Antep 
yaylasının oynak, hareketli havası 
vardır, çünkü fıstık bulabilirsiniz. 
Nihayet bu bahçede sınır ve deniz 
aşırr memleketlerin iklimlerine de 
rastlarsınız : çünkü fransanın çiçek
lerini koklar, Macaristanın meyvele
rini yer,almanyanın ağaçları alµnda 
oturabilirsiniz. 

* * * 
B ir çok ziyaretçileri gibi, Ka-

mutay Başkanı B. Abdülhalik 
Rendayı ben de bahçesiyle meşgul 
buldum. İnsanı iklimler arasında ve 
yer yüzünün çeşid çeşid tabiatları a
rasında gezdiren bu bahçe ile nasıl 
me~gul olunmaz ki ... Hele bir de onu 
kuran siz olursanız .. 
"- Bahçeniz kaç yaşında ?.. 
"- On yaşında.. Evi 925 te yap

tırdım. Bahçe ile 927 de esaslı olarak 
meşgul olmıya başladım. Bu gördü
ğünüz yer, on sene evvel, şurasında 
burasında bağ kütükleri bulunan 
boınboş bir arsacıktı . ., 

B. Abdülhalik Rendanın örnek va
sıfları arasında nezaket ve kibarhğı 
bilhassa meşhurdur. Ulusun, hepimi
zin gönlünde bir gaye olan "yemyeşil 
Ankara, her evi bol çiçekli, bol ağaç
lı Ankara., için, kendi hesabına bu 
büyük işi gerçekleştirmiş olarak, bi
ze Ankara toprağında bu güzel ese
ri kurmasının sırrını anlatmasını ri
ca ettiğimiz zaman bu dileğimizi ka· 
bul buyurdular : 
"- Yalnız inkisarı hayale uğrama

yınız: çünkü size bir sır olarak görü
nen bu iş çok basittir ve ben size bü
yük formüller veremiyeceğim.Devamh 
çalışmak ve bilerek çalışmak, sahih 
olduğunuz toprağın arzularını anla
yarak çalışmak lazım .. ., 

Muhterem reisin bahçesini gezdik
ten sonra, bu vasıflara, müsadeleriy
le bir yenisini ilave edeceğiz 
"- Zevk sahibi bir adam olarak 

çalışmak lazım 1., 
* • * 

S ize şimdi bahçeyi, evvela çam 
ve çiçek kısmını gezdirmekle 

başlıyacağım. Çamr kendi dikdikle
rimi kolaylıkla yetiştirdim. Dışarı
dan gelenler güçlükle tuttu. 

Çiçek kısmında evvela gül ve ka
ranfil yetiştirdim. Sonra Avrupadan 
Hanımeli ve grenpon getirttim. Gül
ler arasında Fransız, Belçika, Avus
turya gülleri de vardır. Bunlar An
karaya geldikten sonra koku alıyor
lar.,, 

Şimdi her sene geçtikçe yeni bir 
kat veren ve boyu biraz daha yükse
len çamlardan, en büyüğünün yanın
dayız. B. Renda gülüyor : 
"- Bu çamı ben Eskişehir perpin

yeninden getirib de bahçeye dikti· 
ğim zaman adeta bir hadise olmuştu. 
Ankarada çam nasıl yetişir diyorlar
dı ve emeğimin boşuna gideceğinden 
bahsedenler oldu. Netice budur.,, 

Netice bakarken başınızın döndü
~ ve gönlünüzün bir şeyler duydu
gu koskoca bir çam ağacıdır. Evvela 
gülünen, sonra hayret edilen ve daha 
sonra taklid edilen işlerimiz az de
ğildir. 

Şimdi çam fasilesine aid ne kadar 
çeşid varsa, hepsinin önünden geçi
yoruz. 

........ ._ .................. :-ı 
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Cemal Kutay 1 ................................................ 

lar çıkarılır ve yerlerine ne istenirse 
o dikilir. Mesela şu gördüğiinüz gül
lerin, çaml:ırın, karanfillerin yerleri 
hep akasya dolu idi. Onları çıkardık 
yerine bunları ektik. Yalnız kenarlar· 
da kalanları aşıladık. Onlar da bir 
hudud vazifesini görüyorlar.,, 

A kasya ! .. Ankaralı bu ismi hür
metle anmalıdır. O yeşil Anka

ranın kuruluşunda en geniş manasiy• 
le vazifelendi?tldi. Kemalist enerji, 

On beş metre uzunluğunda çamlal 
var ki, yaşı henüz 8 - 9 dur. Her sene 
bir sürgün veriyorlar. Ve bu sürgün
ler 25 - 30 santim oluyor. Çubuğun 
bir yerli çamı var : geldiğinde 25 
santim bir dalcık imiş. Şimdi 4 met
reyi aşmış. Fakat şu, beş metrelik sarı toprakla harbe tutuştuğu zaman 
gelib 30 metreyi geçen boyiyle haş- §si stepi evvel! akasya fideleriyle 
metli Eskişehir çamına ne diyecek- bombardıman etmiştir. Yeşil akasya 
siniz ? fidanı kıraç toprağın bağrına yerle· 

Bahçede yalnız süs çamları değil; şince, bir çölü vahelendirmek gibi 
fıstık çamları da vardır. Yalnız mukaddes bir işle vazifelendirildiği
bunlar biraz pahalıdır. Eskişehirden ni bilmiş, feragatlı ve kanaatli ol
bu çamlar 50 liraya alınmıştır. Fakat muş, ne bulmuş ise onunla yaşamı,, 
Avrupadan gelenlerin bütün nevileri, çok su istememiş, bol gübre arama· 
nakliye parası da dahil, ancak 23 mıştır. Yeşil Ankara onun yaprakları 
franJ<tır. Yalnız 23 frank .. Biribiri- altında kurulmuştur. 
nin yanı sıra ilerliyen bu çam serisi- Ankaralılar 1 Ev sahibi Ankaralı-
ne bakarak B. Renda diyor ki : lar ı Evvela bol akasya, sonra çiçek 

"-O zaman aldandım. Sık sık dik- ve çeşidli ağaç 1 Yeşile koşan millet 
tim. Belki de bu kadar gür ve çabuk arasında sarı renkli kalmayınız 1 
büyüyeceğini tahmin etmediğimden. B. Rendanın bahçesinin çiçek ve 
Fakat şimdi görüyorsunuz ya .. Adeta çam kısmındaki son ağaçları arasın-
biribirleriyle birlşecekler ... ,, da iki de ıhlamur gördüm : 

Bu aldanış ne kadar tatlıdır. "- Bu ağacı çok severim, onu ye-

ş tiştirmeğe çok merakrm vardı. İlk 
imdi Ankarada yaşayışı, bulu- zamanları muvaffak olamadım. Dc-
1 unuşu bir hayret vesilesi olan · · . . vamlı bir uğraşmadan sonra o da beni 

yaşama kabılıyetı kuvvetlı, asırlara .. d' B · · 1 bol bol uzme ı. u sene ıstıyen ere 
mukavc:me~ eder .v~ ~izi1:1 edebi!atı· dağıttım.,. dediler. 
mıza gırmış sevgılı hır agacın golge-
si altındayız : Çınar !... Bu gölgesi 1 ş imdi bahçenin en çok merak 
bol, boyu uzadıkça uzar şirin ağaç, ettiğim kısmı olan meyve tara· 
türkiyenin ve dünyanın mahdud yer- fım gezeceğiz. Merakımda ne kadar 
lerinde yetişir. Ankarada ise yalnız haklı olduğumu daha ilk ağaçl~ kar
Kamutay Başkanının bahçesinde var. şılaştrğım zaman anladım~ buv hır /ıs
Ankara toprağının vasıfları hakkın- tık ağacı idi. Antep fıstıgı agacr .. 
da yazı yazanlar; boyu daha şimdiden B. Renda dediler ki : 
50 metreye yanaşan bu çınarların göl- "-Ankara çevresine ve orta Ana-
gesinde bir kaç dakikacık olsun otur- dolu için kanaatimce en muvafık a
malxdırlar. ğaç fıstık ağacıdır. Ankarada fıstığın 

Bahçeyi gezmiye başladığım daki- meyve vere.nı~:! de vardır. Fı~t~ğı? 
kadanberi muhayyelemde büyüyen asıl bol yetıştıgı yerler olan Bıhisru, 
ve yerleşen suali sormanın tam za.ma- Anteb havalisi toprak ve iklim 
nı idi : , şartları buraya pek benzer. Bendeki-

.. _ Toprağı bütün bu yetiştirmele- ler çoğaldıkça arkadaşlara dağıtaca
re müsaid hale nasıl koyabildiniz ? ğım. fstiyenler pek çok .. ., 
Hiç olmaz sa müdafaa tedbirleri al- Geniş bahçen~n asıl büyücek kısmı-
madmız mı ? nı alan meyve tarafını, bir saatten 
"- Müdafa~ tedbirleri... İşte bun- f~zla ~ir zaman içinde dolaştık. Çe

lar : şu akasyaları görüyor musunuz? şıd çeşıd, renk renk kaysı, annud, el
Her şey onların gölgesinde kurulur. ma, şeftali, üvez, vişne, kiraz ağaçla
Onlar öncüdürler. Evvela onlar diki· rm~n önünde durduk. Çiçek bahsi fi. 
lir. Her toprağa, bilhassa Ankara z~r~nd~ sorduğum sualin meyve bah
toprağına intibak kabiliyetleri çok ol- s~ tizerı~de de. tekr~rlamanm tam ye
duğundan orada büyüıniye başlarlar. rı oldugunu hıssettım : 
Toprağın derin tabakalarına inerler "- Ankar~ i~in ide.."l meyve ağa~· 
ve oradaki cevherleri faydalanabile- larının hangılerı oldugunu kabul edı-
cek hale getirirler. Toprağın terbiye- yorsunu"' ?,, 
sini yapan akasyalar epey büyüdük- " İyi armud ve güzel elma olu-
ten sonra vazifeleri bitmiş olur : on- (Sonu 10 uncu sayfada) 
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İstanbulda lik maçları 

Beşiktaş Güneşi 3-1, Fener 
~ opkapıyı 8-O yendi 

. ' İstanbul, 14 - Futbol lik maçlarına bugün de de• 
vam edildi. Bir gün evel yağan şiddetli yağmurlara 

rağmen hava ve sahalar çok müsaiddi. ··~:·;:~:::~:;·~~~;:~·::·:·;~:;:··;·~·~"! 
F enerbahçe ıtadında 

GUniln en mühim maçı olan Beşiktaş - Güneş maçı Vefa -Eyuba 6-1, Beykoz-lstan- l 
Kadıköyündeki stadda oynanıyordu. Bu müsabakanın 
ehemiyeti, bilardo masası kadar güzel bir manzara 
arzeden Fenerbahçe sahasının etrafındaki tribünleri 

bulspora 2 ·O galip geldi 1 ................................................................................. 
c:esif bir kalabalıkla doldurmuştu. 

F enerbahçe - T opkapı 
Günün ilk karşılaşmasını Fener-

bahçe ve Topkapı takımları yaptılar. 
Topkapı geçen hafta Galatasarayla 
zorlu bir maç çıkaran ve ancak 2 • 1 
mağlQb olan şu kadro ile oynıyordu · 

Tahsin • Hakkı, Sabahattin - Şe· 
ref, Mehmed, Fethi - Yusuf, Kamil, 
Salahattin, Tahsin, Emin. 

Fenerbahçe de şu değişik kadre 
ile sahada gözüktü. 

Necdet - Sedad, Lebib - Esad, Bil· 
lend, Reşad - Niyazi, Naci, Şaban 
Fikret, Orhan. 

Hakem İstanbulspordan Sami. 
Oyuna Fenerbahçeliler başladılar 

Ve ilk dakikadan itibaren Topkapı 
kalesini sıkı bir çember altına aldı
lar. Topkapı müdafaası, bütün gayre
tiyle Fener hücumlarına karşı koy
mağa çalışıyor. Fenerbahçeliler buna 
rağmen ilk on beş dakikada Topkapı 
müdafaasını üç defa mağlfib etmeğe 
muvaffak oldular. 

Altıncı dakikada Fikretin on met
reden yolladığı bir şütü kaleci tuta
madı top kale direğine çarparak içeri 
girdi. 

Dokuzuncu dakikada: Gene Fikre
tin attığı şilt avuta gitmek üzere iken 
güzel bir şiltle ağlara taktı. 

14 üncü dakikada, Niyazinin indir
diği çok güzel bir topa Orhan yetişti 
ve üçüncü golü yaptı. 

Bu on beş dakikayı takib eden sa
man içinde Fenerbahçe kati hakimiyeti 
daiam muhafaza etti. Fakat sayı fzr
sa tlarını mebzulen hazırladığı halde 
bundan istifade edemedi. Naci ile Şa
ban üst üste gol vaziyetine girdiler 
fakat sayı çıkaramadılar. 

Neticede birinci devre 3-0 Fener
bahçenin lehine bitti. 

Fenerbahçe ikinci devreye gene h8-
kim bir oyunla girdi. Bu hakimiyetin 
ilk neticesi olarak Fikret dördüncü 
dakikada dördüncü golü yaptı. Top
kapılılar sayı adedi arttıkça oyunu 
sertleştiriyorlar. Nitekim 8 inci daki-
kada bir penaltıya sebeb verdiler ve 
Naci sıkı bir şütle sayı adedini beşe 
çıkardx. 

Fenerliler sayI çıkarmakta bu sefer 
daha fazla faaliyet gösterdiler. 
Takımda yapılan şu tadilat iyi ne

tice vermişti : 
Necdet - Sedad, Bülend - Şaban, Es· 

ad, Reşad - Naci, Niyazi, Bülend, Fik· 
ret, Orhan. 

Biribirini kovalayan hücumlar esna 
sında Niyazi 6 ıncr, Fikret 7 inci ve ge 
ne Niyazi 8 inci golü çıkardılar vt 
maç 8-0 Fenerbahçe lehine bitti. 

Giineş - Beşiktaş 

Sıra asd mühim maça gelmişti. Ev
vela güneşliler, sonra beşiktaşlılar al
kışlar arasında sahaya çıktılar. 

Güneş şu kadro ile oynuyor 
Cihad - Faruk, Reşad, Daniş, Rıza, 

Yusuf - Salahaddin, Murad, Canbaz, 
Ömer, Rebii. 

Beşiktaş şu kadro ile oynuyor : 
Mehmed Ali - Hüsnü, Hiristo -

Fevzi, Bülend, Rifat, Hayati, Hakkı, 
Muzaffer, Şeref, Eşref. 

Hakem - Nuri Bozut. 
Oyunun ilk dakikaları müsavi bir 

şekilde oynanıyor. İki takım da bü· 
tün gayretlerile çalışıyorlar. Beşiktaş
lilarda hafif hücum üstünJük1eri bu
gün çok muvaffakiyetli bir başlangıç 
yapan Rızanın çaltşmaları önünde ne
ticesiz kalıyor. 

Dördüncü dakika: soldan bir Güneş 
h ücumu. Rebii, güzel bir diriblingten 
ııonra sıkı bir şilt çekti. 25 metreden 
gelen topu Mehmed Ali iyi bloke ede
medi ve top SaHihaddine geldi. Sıkı 

bir şüt ve maçın birinci go1ü. 
Bu sayı beşiktaşlıları canlandırdı. 

Sıkı ve çok sert hücumlar yapıyorlar 
ve bu akm1ar Rızanın faal surette yar
dım ettiği Faruk - Reşad müdafaası

na takılıyor. 

Günefi 3 - 1 yenen Beşiktaş takımı 
11 inci dakika: Rızadan uzun bir pas 

alan Rebii Hiristo'yu atlattL Boş kale-

ye doğru iniyor. Muhakkak bir gole 
mani olamamak aczi içinde heşiktaşlı 
müdafilerin topa bile koşmadıkları bir 
an içinde Rebii ayakları topa dolaşa
rak dilştü. Ve muhakkak bir gol kaçtı. 
Güneş muavin hattı daha ziyade mü-

dafaaya yardım ediyor ve sol iç de ge
ride oynuyor. Güneş hücumlerı bu ci
hetten kafi derecede müessir olamı
yor. Hakkı ve şeref hatalı şarj yaptık
ları ve tekme attıkları için birer ihtar 
aldılar. Tehlikeli hareketlere karşı 

hakemin kati müdahaleleri oyunu bir
az makul bir şekle sokar gibi oldu. 
Fakat biraz sonra Güneş kalesi önün
deki müdafilerin göz göre göre tekme 

yemeleri hakemin müsamahalarma 
mazhar olunca oyun yeniden çığrın

dan çıkmağa başladı ve mevzii kalan 
küçük hadiseler göze çarptı. 

28 inci dakikada Şerefin uzaktan at
tığı bir şütle beraberliği temin edişin-

den sonra oyun baş döndürücü bir sür
at kazandı. Fakat çabukluk nisbetin -
de top kontrolu eksikliği için tehlikeli 
vaziyetler zuhur etmiyor. Devre sonu
na kadar Salahaddinin Beşiktaş kalesi-

ne uzaktan attığı iki şütten maada dik
kate değer hiç bir şey olmadı. 

İkinci devre hemen umumiyetle Be
şiktaşın lehinde cereyan etti. İlk daki-

kalarda güzel bir hücum yapan, fakat 
gol fırsatını Salfilıaddinin topu ortala
yacak yerde kaleye atması yüzünden 
kaybeden güneşliler hakimiyeti Beşik-

taşa terkettiler. Beşiktaşlılar bilhassa 
soldan güzel hücumlar yapıyorlar. Eş
ref, Cihad'la Reşad'm müşterek bir 
hatasından istifade ederek kuvvetli 
bir şiltle takımı galib vaziyete çıkardı. 
bu golden sonra Beşiktaş kalesi kı
sa bir müddet için çok sıkıştı. Fakat 
güneşliler derli toplu bir oyun çıkara
madılar. Ve bu tazyikten istifade ede
mediler. Nitekim beşiktaşlılar devre -
nin son kısımlarını yine hakimiyetle
ri altına aldxlar. Güneş kalesinin sı-
kıştığı son dakikalarda Hakkıdan ge -
len topu Eşref cidden güzel bir bole 

şiltle ağlara taktı ve Beşiktaş bu su
retle sahadan 3 - 1 galib çıktı. 

Şeref stadında yapılan maçların 
neticeleri şunlardır: 

Galatasaray Süleyınaniyeye 8 - 1, 
Vefa Eyübe 6 - 1, Beykoz İstanbul
spora 2 - O galib. 

Manisa f(rup şampiyonu - Balıkesir i dman birliRİ 

Bahkesir idman birliği 
Manisa grupu şampiyonu! 

Bahkesirliler bugün Bafrasporla 
maç yapacaklar 

Balıkesir ile Nazilli şampiyonu ara
sında yapılan maçta hakem tarafmdan 
verilen kararın futbol federasyonun -
ca kabul edilmiyerek maçm tekrar Es· 
kişhirde oynananacağxnı evvelce bil
dirmiştik. Dün Eskişehirde oynanma· 
sr tekarrür eden maça, Nazilli şampi
yonu Yıldırım Sopr t~ımı, federasyo· 
nun verdiği karara itiraz ederek, çık

mamıştır. Sahada hazır bulunan balı
kesirliler seremoni yaparak hakem ta
rafından galib na·n edilmişlerdir. Böy
lelikle Manisa grup şampiyonluğunu 

kazanan Balıkesir idman birliği futbol
cuları dün akşam şehrimize gelmişler
dir. Nazilli şampiyonu Yıldırım spor 
takımının başında Manisa futbol ajanı 
B. Şuuri Sümer vardır. Kafile 14 ki-

şiliktir. 
Bugün Bafra spor ile karşılaşacak 

olan Nazilli şampiyonu sahaya şöyle 
bir takımla çıkacaktır. 

Refet, Münir, Şevket, Ali, Hasan, 
Hilmi, Turğud, Hüseyin, Salahaddin, 
Necati ve Hakkı. 

Maçın neticesi hakkında balıkesir
liler bir gey söylememektedirler. 

Bugün ıaat 12,30 da Şehir stadyo 
munda yapılacak maçta vaziyet belli 
olacaktır. 

Bafra sporluların kadrosunu ve ta· 
kım şeklini evelsi günkü sayımızda 
bildirmiştik. Bu günkü maçın galibi 
finale kalacak, sah günü de Adana 
şampiyonunu mağlub eden İzmitin Ak 
yeşili ile oymyacaktır. 

Güreş devam ederken j 

Mülayim 
Hindli ile 
kavga etti 

Hindll ka~ı MüllyJm kovaladı 
mıc netlcelenemedl 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün 
hindli pehlivan Faddal Muhammed'le 
Mül&yim pehlivan üçüncü defa kar
şılaşacaklardı. Taksim stadı oldukça 
kalabalıktı. 

Karşılaşmadan evel bugünkü gü
reşin bir saat devam edeceği tesbit e
dildi ve halka da ilan olundu. 

İki hasxm ringin üzerinde biribir
lerlni denemeğe kah alta kah üste 
çıkmağa başladılar. 

Bu iş böylece 50 dakika kadar de
vam etti. Bu esnada Mülayim, güreş
ten evelki ilanı nazarı dikkate almı
yarak müsabakanın mutlaka iki ta
raftan biri yenilinceye kadar devam 
etmesi hususunda ısrar etti. 

Münakaşa başladı, orta hakemi 
meseleye müdahale etti. Hindli gü
reşmek istemiyordu. Bir arahk Mürn
yim hindliyi cebren ringe çekerek 
güreşmeğe kalktı. Hindli güreşmek 
istemiyordu. Derken iş kavgaya dö
küldü. Hindli ile Mülayim tutuştu
lar. Hindli kaçmak istedi. Ve Müla
yim ringten atlıyarak hindliyi top
rak saha üzerinde kovalamağa başla
dı. 

Bu vaziyet karşısında polisler mü
dahale ettiler. Her iki pehlivan da 
muhafaza altından stadyomdan uzak
laştırıldılar. Güreş de bu yüzden ne
ticelenemedi. 

Lik macları 
..> 

İzmirde de 
dün başladı 
İzmir, 14 (A.A.) - Liık maçlarına 

bugün başlandı. Birinci maç öğleden 
evel Üçok - Demirspor taknnları ara
sında yapıldı. Bu maçta takımlar ara
sındaki kuvvet farkı kendini hissettir
miş ve Üçok birinci devrede beş ve i
kinci devrede de yedi sayı yaparak 
maçı 12-0 kazanmı~tır. 

Bundan sonra Alsancak - Doğan

spor takımları karşxlaştılar. zayıf bir 
kadro ile oynayan Doğanspor birinci 
devrede ezilmeden oynamış ve ancak 
bir gol yemiş, ikinci devrede Alsanca
ğın hücumlarına bir müddet durabil
mişse de dört golün girmesine mani o
lamamıştır. Oyun 5-1 Alsancağm ga
libiyetile bitmiştir. Günün son ma
çı Ateş - Yamanlarspor arasxnla ce
reyan etti. İki genç ve müsavi 
kuvvette olan bu takımların maçı za
man zaman çok seri ve heyecanlı ol
muştur. İlk devre sıfır sıfır bitmiştir. 
İkinci devrede görerek oyna.maya baş
lıyan Ate~ oyuncuları bir pena] tı ka
çırmalarına rağmen birbiri arkasına 

üç gol atmışlardır. Bu arada bir oyun
cusu sakatlanan Yamanlar on kişi kal
masına rağmen bir gol atmaya muvaf
fak olmuştur. Oyunun sonlarına doğ
ru Yamanlar takımının açık bir oyun 
oynamasından istifade eden Ateş iki 
sayı daha kaydederek macı bire karşı 
beş sayı ile kazanmıştır. ~ 

Romanya'da kabineyi 
yine B. Tataresku 

kuracak 
(Başı 1. inci sayfada) 

"- Kral, kabineyi kurmaklığxm için 
elzem şart olarak romen cebhesi şefi 
Vaida Voevode ile işbirliği yapılması
nı ileri sürmüş olduğundan, kabineyi 
kurmak vazifesini geri vermek mecbu
riyetinde kaldım. Bu kararımı, nasyo
nal köylü partisi ile tam bir anlaşma 
halinde almxş bulunmaktayım.,. 

1' eni kabineyi gen.e B. 
Tataresko kuracak 

Kral, B. Mihalaşe ile görüştükten 
sonra B. Tatareskoyu kabul etmiş ve 

mumaileyhi geniş bir siyasi esas üze
rine yeni kabineyi kurmağa memur et· 

miştir. B.Tatareako liberalleri ve muh
temel olarak müstakil liberallerle radi
kal köylü partisini de içine alan bir ka
bine kurmağa çalışacaktır. Mlistakil li
beral partisi şefi B. Jorj Bratianu libe
ral parti ile birleşmek üzere görlişme
lerin başlamxş olduğunu söylemiştir. 
B. Tataresko gazetecilere verdiği be -
yanatta yeni kabineyi mümkün olduğu 
kadar çabuk bir surette kurabileceğini 
bildirmiştir. 
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Dünkü at yarıflannı merakla takib edenler 

Dünkü at yarışları çok 
kalabalık oldu 

Sonbahar at yarxşlarmm yedinci,....--------------
hafta koşuları dün büyük bir kalaba
lık önünde yapxldı. Tribünler tama
men dolu idi. Bahsi mtiştereke işti
rak edenlerin adedi bu hafta daha zi
yade idi. Gişelerin önü, hmçahınçtı. 

1 - Birinci koşu satış koşusuydu: 

bu koşu dört ve daha yukarı yaştaki 
yerli yarım kan ingiliz at ve kısrak
lara mahsustu. Bu koşuya yazdan B. 
Şabanın Bozkurt'u girmedi. Yarış 
Andranhudin, Ceylan, Mahmure, 01-
ga, Semiramis ve Gülizar arasında 

yapıldı. Bu yarışın favurileri An
dranbudin ve Ceylandı. Bu iki atm 
bahsi müşterek plase biletleri bütün 
gişelerde satılmıştı. Andranbudin ge
çen hafta olduğu gibi bu haftada ko
laylıkla birinci oldu. Ceylan hem ya
rışı kaybetti hem de üzerine ümidler
le oynıyanları kaybettirdi. Bu yarış
ta Mahmure Andranbudin'in hakiki 
rakibi oldu. Andranbudin birinci, 
Mahmure ikinci Gülizar da üçüncü 
oldu. Ganyana 300 kuruş verildi. Bi
rinci plbeye 170 ikinci plase de 400 
kuruş aldı. 

ikinci kO§U: 

İkinci koşu handikap-ti. Bu koşu, 
Uç yaşındaki yerli halis kan İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 1800 
metrelik bu koşuya dört at girdi. Ne
ticede B. Akif Aksu'nun Baylan'ı bi
rinci, B. Ahmed Atmanın Dafyası da 
ikinci oldu. Şehrazat bugün hiç koşa
madı. Salih Temelin Taş.pmar'ı üze
rine plase oynıyanlar pek çok olması-

an rağmen bu at tamamiyle kategori
sine dahil olamadı. Neticede ganya
na 160 kuruş verildi. Birinci plaseye 
120 kuruş, ikinci plaseye de 160 ku
ruş verildi. 

Vçüncü ko§u: 

Bu koşu, iki yaşında hiç koşu ka
zanmamış halis kan İngiliz erkek ve 
dişi tııylara mahsustu. Bu yarışa ya
zılı atlardan Florya koşmadı. Komi
sarj bu yarışın favurisi idi, lakin en 
yakm rakibi olan Şipka güzel bir ko
şu yaparak birinciliği kazandı. Ko
misarj da ikinci oldu. Şipka üzerine 
oymyanlara ganyanda 10,10 on lira 
on kuruş verildi. Birinci plaseye 140 
ikinci plaseye de 120 kuruş verildi. 

Dördüncü koşu han'dikiiptı: 

Uç yaşındaki yerli yarım kan in
giliz erkek ve dişi taylara mahsus o
lan bu koşuya 6 at girdi. Bu yarışta 
günün en heyecanlı koşularından bi
risi idi. Neticede Malkap birinci, Ül· 
ker ikinci oldu. Ganyana 320 kuruş 
verildi: birinci plaseye 130, ikinci 
plaseye 130 kuruş verildi. 

Beşinci koşu: 

Uç ve daha yukarı yaştaki halis 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
olan hu yarışa yazılı üç at girdi: Co
pain, Çelenk, Sprinıg Board. Yarış 

başlar başlamaz Çelenk başa geçti vi
raja kadar epey mesafe ile bu vaziye-

ti muhafaza etti. Lakin virajda üç at 
birleşti. Çelenk geri kaldı. Spring 
Board ve Copain çala kamçı ilerleme
ğe başladılar. Neticede Spring Board 
birinci, Copain ikinci oldu. Ganyan 
oynıyanların adedi pek çok olduğu 
için fazla bir şey vermedi. Spring 
Board üzerine oynıyanlar iki liradan 
fazla alacaklarını ümid ederlerken 
hoparlörlerle ganyana 150 kuruş ve-
rildiği ilan edildi. Bugünkü yarışlar· 
da en iyi para veren üçüncü koşunun 
birincisi Şipka oldu. Bir liraya, on 
lira on kuruş getirdi. 

İkinci koşuda ikili bahis vardı. Bu 
yarışta 3/2 oynıyanlar yani Baylan 
birinci Dafya ikinci oymyanlara 305 
üç yüz beş kuruş verildi. 

Çifte bahis üçüncü dördüncü ya
rışlar arasında idi. Bu bahsi 4/2 yani 
Şipka ve Malkap üzerine oynıyanlar 
kazandı. Bahsi müşterekte 4/2 oynı
yanlara on iki lira verildi. 

1 mar teşebbüslerini 
Teşvik etmek için 

Ameli usuller 
(Başı 1 inci sayfada) 

bu sınır içinde para ile alınan arsalar 
üzerine sahibleri tarafından yaptırılan 
binalardan, inşaatın bittiği tarihten 
itibaren on yıl sonuna kad~ bina ver
gisi alınmıya<:aktır. 

*** 
Hiikümet programmın, coğrafi mev• 

kii, tabii güzelliği seyyah celbine mü
said şehirlerimizin bir plan dahilinde 
ve bu maksadlarla imarına devlet büd· 
cesinden yardım edileceğine dair ka
rarının, Yalovanın imar hareketini 
hızlandıracak bu tedbirle tahakkuk 
yoluna gireceğine şüphe yoktur. 

Planlı ve programlı bir imar, d~v
letin yüksek himayesi altına konmuş 
bulunuyor. Sağlığını korumak istiyen 
her vatandaş Yalovada bir yaz evi ku
rabilir. Parasını en emin bir mevzuda 
işletmek istiyen veya istiyenler bir a
raya gelerek burada teminatlı bir ça• 
lışnıa saha.ısı bulabilirler. 

Tabiatin verdiği büyük sağlık ve is
tirahat sermayesine ilave olunacak kü· 
çUk bir para, yeşillikler uasmda biı: 
villacık, bir aağlrk evi kazandtracak-
tır. 

ıt-$'$ 

Sofyanm yanıbaşında Banki adlı 

bir kaplıca var. Sofyalılar otomobiller 
ile ve aair vasıtalar ile hergün gidip 
geliyorlar. Oraya gelip kür haftaları: 
nı Banklde geçiren ailelerin de çok 
olduğunu söylediler. 

- Tabii şu gördüğümüz büyük o
tellerde kalıyorlar, yahud da birer r 
cik yaptırmışlardır, dedim. 

Bana oraları tanıtan dostum, 

- Hayır, otellerde değil, şu gördü
ğünüz büyük yapının içinde kendi öz 
malları ıolan daireciklerde._ cevabını 
verdi ve izah etti: 

- Bilirsiniz ki, biz bulgarlarda ko
operatif terbiyesi hayli ileridir: bu 
büyük tabiat servetinin etraima, elin
de az bir parası olan herkesin gelip ku
lübecikler kurması elbette çirkin ola
caktı. Bu suyun deva kudretinden 
faydalanmak istiyenler bir araya gel
diler, bir kooperatif şirketi kurdular, 
birleştirdikleri ufak ulak paralardan 
şu koca sarayı yaptırdılar. Şu gördü
ğünüz balkonların arkasındaki bol ı-
şıklı odalar, o odaların yanındaki u
fak bir mutlak ve duştan mürekkeb 
daireler, içinde oturan ailelerin öz ma
lıdır. Herkes evinden ayırıp getirdiği 
modası geçmiş möble/erle de dairele
rim' döşemiş/erdir. Binanın müşterek 
masrafları siyanen taksim olunur .• 

*** 
Bir türk ailesi için en tabii meske· 

nin etrafı bahçe ile çevrilmiş bir ev ol
duğuna benim de şüphem yoktur; fa· 
kat bu, daimi ikametgahlar için en i
sabetli düşünoe<lir. 

Bir yalova evi, bir aile için senenin 
12 ayında oturulur bir ikamet ve iskan 
yeri olmadığrna göre, acaba yukarıda 
bahsettiğim bir kooperatif sarayı biçi
minde te>plu evler kurmayı Yalova için 
düşünemez miyiz? 

Böyle toplu yapılar, daha az yer iş
gal eder, daha ucuza çıkar, senenin 
boş aylarında ayrı ayrı bekçi ve bakıcı 
masrafları olmaz. Nihayet orada ev 

yaptırmak için yer alacak insanlar, bir 
iki ay oturacağı için büyük bir para 
harcamak istemiyeceklerine göre, kap
lıcaların etrafı ufak tefek çatılarla 

çevrilmek tehlikesine maruz kalmaz 
mı? Böyle toplu birkaç yapı Yalova• 
nın tabit güzelliğine insan elinin ya
rattığı güzellikler de katmaz mı? 

Kanunun koruma tedbirleri drsında 
kalmıyacak ve imar hareketinin ~uhu
na aykırı dilfmiyecek olan bu görüşün 
de himaye görmesini isterken bilmem 
yanılıyor muyum? 

N~id ULUG 
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Bafrada ilk tütün mahsulü 
piyasaya törenle getirildi 

Bafr~, (Musuıf)' - Dn seneden itibaren 
~ehrimizde bir tütün bayramı yapılması ka· 
rarlaşmıştır. Yapılan ilk törel' muhitte büyük 
bir ilgi uyandırmıştır. Bı• ft <>ne piyasaya ilk 
tütün mahsulünü Keresteci köyünden Satıl 

mış Uyanık getirmiştir. Törende hükumet. 
parti, belediye, ticaret ve ziraat odaları, inhi
sarlar, bankalar erkanı hazır bulunmuştur. 
Bu tören çiftçiyi sevindirici ve te~vik edici 
mahiyette olmuştur. 

ZONGULDAKTA 
kömür bavramı 

Balıkesirde bir facia 

Bir çocuk kaynar 
suda can verdi 

Balıkesir, (Hususi) - Smdırgıda çok feci bir kaza olmuş 
ve bir çocuk kaynar su içinde haşlanarak ölmüştür. Hadise şöyle 
olmuştur : 
Kurtuluş mahallesinde oturan Abdullahın karısı Kadriye üç 

yaıındalci çocuğunu yanımr. alarak anneainin e.vjne çaınatır yıl<a
mıya gitmiştir. Kadriye çamaşır yıkamağa koyulmuş, çocuğu da 
orada oynamağa başlamıştır. 

YOZGATTA 

ÇALIŞMALAR 

( 

Yozgat ıaat kulesi ve hükumet 
konağı 

Yozgat, (Hususi) - Şehrimizin 
caddelerinin tamirine ha lanmıştır. 
Kısa bir zamanda Çorum-Ankara cad
deleri muntazam bir hale konmuş, 
cumhuriyet meydanında da bir park 
yapılması için hazırlıklara başlanmış
tır. Çarşıdaki muntazam olmayan 
dükkanların önleri asfaltlanmıştır. 
Belediye büyük caddeyi asfalt hale 
koymayı düşünmektedir. 

Y ozgatta elektrik 
Vilayetimiz cumhuriyet bayramın· 

danberi elektriğe kavuşmuş bulunu
yor. Şimdilik memleketin en mühim 
yerlerinin ışık ihtiyacı karşılanmış
tır. Şehrin muhtelif yerlerine 270 
lamba takılmıştır. 

Zehirli gaz kursu 
lsmetpaşa okulunda bir zehirli gaz· 

lardan korunma kursu açılmıştır. 
Kursa 63 memur devam etmektedir. 

iZMİRDE 
Dairelere 

kutulan 

ıikayet 

kondu 
İzmir, (Hususi) - Vilayetin em· 

riyle her dairenin önüne birer şika
yet kutusu konmuştur. Şikayetleri o· 
lanlar, işlerinin takibinde zorluğa uğ
rayanlar arzularını yazarak bu kutu
lara atacaklardır. 

İzmir stadı 

İzmir, (Hususi) - Kültürpark pla
nına dahil bulunan şehir stadının bir 
an evvel yapilması için belediye tet· 
kiklere devam ediyor. Stad Kültür
parkın arka tarafındaki sahaya yapı
lacaktır. Stadyom Ankara stadı ti
pinde olacaktır. 

Adana müzesinde türkmen çadırı 

Adana müzeıindeki türkmen kızı 

Adana, (Hususi Muhabirimiz
den} - Adana müzesi, müdürü 
Bay Yalman Y algm'ın tüken
mez azmiyle her gün biraz daha 
tekamül etmektedir. Müzede 
son günlerde açılan Yörük türk
meıı entoğraf yasma aid Komp
rime çadır çok enteresandır. 

DİY ARBEKİRDE 
ULUS 

• 

Aradan epey bir zaman geç
miş Kadriye tenekesindeki suyu 
değiştirmek istemit ve orada 
kaynayan kazanın yanına gitti
ği zaman çok feci bir sahne ile 
kartılaşmıştır. Zavallı anne kay. 
nıyan kazanın içinde çocuğunun 
haşlanmış, gözleri dışarıya fırla
mıt bir vaziyette can verdiğini 
görünce kendini kaybetmit ve 
avazı çıktığı kadar bağırmıştır. 
Kadının haykırmasına koşanlar 
vücudu mosmor olan yavrucağı 
kazandan çıkarmışlardır. Adliye 
işe el koymuştur. 

Keban madeninde bir kuyu 

Bu çadır bir türkınen ailesinin na
sıl yaşadığını, nasıl barındığını gös
termektedir. Adana müzesinde kuru
lan bu enteresan çadırın eşyası yıl
lardanberi müze müdürü Bay Yalman 
Yalgın tarafından hazırlanmaktadır. 

Türkmen erkek ve kadın tip man
kenleri de Adananın değerli sanatkar 
larmdan heykeltraş Coşkun Güven 
tarafından yapılmakta idi. Nihayet 
bu eser ikmal edilmiştir. Adana mü
zesinin arka kısmında hususi surette 
bir pavyonda vücude getirilen bu 
türkmen etnografyasına aid çadırın 
içinde bulunan türkmen kızma 
aid mankenin bir fotoğrafisini gön· 

Zonguldakta Uzun Mehmed bahçesi
ne konan sembolik resim 

. Zonguldak, (Hususi Muhabi
l'ırnizden) - Kömür bayramı bu 
)tl geçen senelere nazaran daha 
~a.rlak törenle kutla·ndı. Tören· 

e 109 sene evvel ilk türk kömü
~l\Ü bulan Uzum Mehmedin ha
traıı saygı ile anıldı. Söylenen 
~\ltuklarda, türkün arayıcı ve 
k~lucu zekasının yarattığı hari
a.lar, Uzun Mehmedin yurda 

~a.?tığı büyük hizmet tebarüz et
ı/ıldi. Bundan sonra Zonguldak 
<>lrıür havzasının kıymetini, 

Cllrnhuriyetin burada meydana 
~~tirdiği modern enatalasyon ve 
clltrk kömürünün değeri anlatıl· 

ı. 

Mersinde trahomlu 
talebeler 

' t1ersin, (Hususi) - Mekteblerdeki 
~~~tnlu talebelerin vaziyetini tet
t 1 ıçin yakında valinin riyaseti al
~llda bir toplantı yapılacaktır. Bu 
ıaf ~antıda mekteblerdeki trahom has
c ıgına karşı cezri tedbirler alına· 
c:~lı:tır. Ayni zamanda trahomlu ço· 
,. ltların hepsinin bir mektebde tek
~ıf edilib edilmemesi · mese}esi hak· 
ıtıda da bir karar verilecektir. 

~ir hapishanesinde 

çalııma 
~ lırnir, (Hususi) - Hapishanede 
'!ıalrŞrna hayatının tanzimi için bir 
tıt teket başlamıştır. Bütün esnaf ay· 
tı Çatı altında toplanarak iş hayatı-

111 dağılmasına mani olunacaktır. 
>-t !ttahkO.mlar için kurslar açılmışt~r. 
it ~hkumlara ders verilmekte, vakıt: 
,/1?in istifadeli bir surette geçınesı 

-
iZMİTTE 

deri yorum. 
Bu çadırın vücude gelmesi için bir 

kaç bin lira sarf edilmiştir. Fakat e-· 
serin şimdiki kıymeti on beş bin li
radır. 

Bolu' da deR-erli 
eserler bulundu 

-
1 kinci sellüloz 

fabrikası kuruluyor 

Başvekil B. Celal Bay.ar. ta~afından 
temelleri atılmış olan ıkıncı kağıd 
ve sellüloz fabrikalarının inşaatı için 
tzmitte çalışmalara başlanmıştır. Ev
vela Sellüloz fabrikasının yükselme
sine çalışılmaktadır. Şi~di burada 
yüzlerce işçi hu~ah hır gayretle 
bir memleket davasının daha tahak-

Yukarıdaki reaim, Keban madeninde bir kuyuda çalışan bir 
türk işçiaini KÖ•termektedir. simli kur•unun i•letmeğe değer cev
herlrini teabit etmek üzere Maden Tetkik ve Arama Enatitüm 
taralından yapılan araftırmalar müsbet neticeler vermek üzere· 
dir. 

Bolu, (Hususi) - Bolu-Gerede yo
lunun genişletilmesi yapılırken eski 
devirlere aid çok kıymetli mozayık· 
larla süslü bir zemin bulunmuştur. 
Bu eserlerin Bizans devrine aid oldu
ğu zannedilmektedir. Eserler muha
faza altına alınmıştır. 

Yeni makinesinde yeni ıekiMe 
modem teknikle çıkmağa baıhyan 
Ulus, hakiki bir memleket gazetesi 
olmuı ve yurdun her tarafında a• 

ranmağa baılanmıttır. Yukarıdaki 
resim, Diyarbekirde divar reklamı• 
nın bayram günü büyiik halk kala• 
balığına Ulusu seven bir genç tara• 
fından nasıl teıhir edildiğini göster
mektedir. 

kukuna çalıtJ11aktadır. SellUloz fabri-

k 938 Yılı sonlarına kadar ik· 
amızın 

mali muhakkak görillmektedir. Sellil . 
loz fabrikası inşaatı başladıktan son
ra ikinci kağıd fabrikası inşaatı da 
başhyacaktır. 
K~ğıd fabrikasının uzun zamandır 

yap:ıınakta olan iskelesi bitirilmiş ve 
bina malzemesi buradan alınmağa 
başlanmıştır. 

tzmit ka.ğıd fabrikasında tam teşek
küllü bir spor kullibli açılmak üzere
dir. (:Kağıd-Spor) is.~~ni taşıyacak 
olan bu yeni tcşekkulun memleket 
sporu için çok istifadeli olacağı mu
hakkaktır. 

İnegölde iki ev halkı 
mantardan zehirlendi 

İnegölün Yenice mahallesinden Ha· 
san kızı ve Salih karısı 40 yaşlarında 
Fatma Çeri ve oğlu 23 yaşında Meh· 
med kırda topladıkları mantarlardan 
yemek yaparak yemişlerdir. Yemekten 
bir mUddet sonra başlayan sancıları 

komşularından saklamışlar, doktora 
da gitmemişlerdir. Uç gün sonra hadi· 
seyi haber alan alakadar makam ve 
doktor, işe hemen el koymuşlarsa da 
vaktin geçmiş olmasından ötürü hasta
lar kurtarılamıyarak ölmüşlerdir. 

Yine İnegöliln Kurşunlu köyllnden 
Kerim karısı 25 yaşında Fatma Acarla 
aynı evde SS yaşında kayın validesi 
Ayşe Acar da kırda topladıkları man· 
tarları pişirerek yemişlerdir. Zehir
lenme a13imi başlayınca doktora nıUra
eaat etmişlerse de geç haber alınma 
yüzünden Fatma Acar köyde, Ayşe A· 
car da İnegölde hastahaneye getiril· 
dikten iki ıaat sonra ölmüşlerdir. Ke· 

Burs&' da parke yollar rim Acar kurtarılmıştır. 
Bu iki acı vaka karşısında İnegöl 

Bursa, (Hususi) - Yeniden bazı kaymakamlığı ilçe ve köylerde mantar 
yollara .parke döşene~ektir. Ye~ı 1 Dpl.amayı,' satmayı ve yemeyi yasak 
caddeıinın parkelenmesı ıçın 150000 ttnıştir. Kırlarda bulunan mantarlar 
taş alınması kararlaşnuştır. .mha ettirilmektedir. 
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Bütün dünyada pek bilyUk bir a
llka uyandırmış olan Paris sergisi
nin önümüzdeki 1938 senesinde de 
devam etmesine fransız hükümetince 
karar verilmiştir. Yukarda, sergi sa
hasında evelce mevcud olan meşhur 
Trocadero sarayı ile tadilden sonra 
aldığı şekli (altta) goruyorsunuz. 
Modern mimarinin üstünlüğü ve gü· 
zelliği hakkında bu resim mükemımel 
bir vesika teşkil etmez mi? 

Avrupa Türkiyesini 

Asya Türkiyesine 

bağlamak için 
(Başı 2 inci sayfada) 

mış olacaktır. Sirkeciden sahile ka
dar uzayacak olan hattın, geçeceği 

yerleri tamamiyle istimlak etmemek 
için tünel şeklinde yapılması da la
zım gelecektir. 

GALATA • ÜSKÜDAR - Köp
rü Galatada kurulduğu takdirde de
miryolu hattının şehrin dışında de
ğiştirilmesi, ve Haliçteki endüstri 
mahallesinden geçirilerek sol sahili 
takib etmesi, Kasımpa,a limanı üze
rinden viaduc'la aşırılarak Galata te
pesini tünelle geçmesi lazımdır. 

Enternasyonal istasyon kısmen 

viaduc üzerinde olarak Kasımpa,a'da 
Tepebaşına yakın bir yerde kurula
caktır. 

Köprünün Sarayburnu veya Gala
tadan başlatılması, şehrin bugünkü 
manzarasının ehemiyetli surette de
gi~esini icab ettirecektir: Halbuki 
köprü Rumelihisarmda kurulduğu 
takdirde §Chrin gündelik hayatı üze
rinde büyük bir değişiklik olmasına 

pek fazla lüzum yoktur. 

Avrupa Türkiyesini Asya Türkiye
ıine bağlamak için dördüncü bir fikir 
daha vardır. O da asma köprüden vaz 
geçip Boğazı bir tünelle raptetmek
tir. Bu tünelin nerede yapılabileceğini 
derhal kestirmek oldukça zordur. Çün
kü bunun için Boğazda sondajlar yap
mak ve ona göre bir fikir ileri sürmek 
ieabetmektedir. Her halde tünel için, 
Boğazın en dar yeri olan bir yeri seç • 
mek en muvafık bir şekil olarak düşü
nülebilir. Bu takdirde demiryolunu 
tünele bağlamak hususunda yukarıda 
köprü için ileri sürülen fikirler, bura
da da kendisini gösterir. Çünkü o za -
man demiryolunu tünel seviyesine in
dirmek icabedecektir. 

Köprü mü, tünel mi? •.. 

Tünel ihtimali köprünün yanında 
biraz daha müşkül görünmektedir. Ni
tekim İngiltere ile Fransayı bağlamak 
için düşünülen Manş tünelinden bir
çok tedkiklerden sonra vaz geçilmiş 
gibidir. Hakikatte Manş tüneli bir Bo
ğaziçi tüneli ile kıyas edilemez. Fakat 
demiryolunu tünel seviyesine indir
mek, için bu denizaltı tünelin, sahilde 
de ana gara kadar tünellerle imtidadı-

nı temin etmek zarureti vardır. Manş 
tüneli için ileri !fürülen fazla masraf 
mahzuru Boğaziçinde de görülmekte -
dir. Herhalde İstanbul şehrinin esas 
planında Boğazda bir kmprü veya bir 
tünel ihtimallerinin dikkate alınmış ol
ması şüphesizdir • 

ULKU 
HALKEVLERI DEROlSt 

Aylık kültür mecmuası 

Size Ankara'da bir 

bahçe tanıtacağız 
(Başı 7. inci sayfada) 

yor. Vişne, erik, kaysı, üvez, ayva ve 
şeftali de memnun edecek kadar yeti
şebiliyor; çiçekleri tekrar edeyim : 
karanfil, hercai menekşe, hüsnü yu
suf, kasımpatı, papatya. 

Ankarada iyi bir bahçe sahibinin 
bahçesi hiç bir zaman meyvesiz kal
maz. Her mevsimde muhakkak bir 
şeyler bulunur.,, 

B Rendanın bahçesinde bir ki-
lo ağırlığında elmalar ol· 

maktadır. Trakya manevralen dola
yısiyle Kurmay heyetleri fCrefine 
General Diriğin ziyafetinde, 900 g
ram ağırlığında elmaları eline alan 
bir general; "- Türkiyedc bu bUyiik. 
lükte elma başka yerde de var mıdır? 
Diye sormuştu. Ona : 

"- Evet 1 Ankarada Büyük Millet 
Meclisi Reisimizin bahçesinde eliyle 
yetiştirdiği bir kiloluklar var !,, di
yemediğime çok mahzunum. Çünkü 
o zaman ben de bilmiyordum. 

Kamutay Başkanının bahçesindeki 
meyveleri, kurddan ve kuşlardan ko
rumak için torbalar içine almışlardı. 
Her ağaç üzerinde ayrı ayrı meşgul 
olunduğu besbelli. 

Fakat bütün bu saatlerce gezilen, 
gezildikçe sevilen bahçe, pek o kadar
da büyük değildir : Bina ile beraber 
bütün saha 4000 metre. Zevklli bir 
bütün bu varlıkları yan ya.na, 
biribirine hiç rarar vermeden yerleş
tirilmiş. Bir kaç ağacın arasında bir 
de kızılcık gördük. Muhterem baş
kan : 

"- Bunu yetiştirinceye kadar çok 
sıkıntı çektim. Fakat nihayet muvaf
fak oldum. Diğer ağaçların gölgesi 
altında büyüyor,, dediler. 

B. Rendanm emektar bahçivanı Os
man ağanın getirdiği üzüm ve elmayı 
yerken foto arkadaşıma sordum : 

"- Bu üzüm de bir elma kokusu 
var 

''- Hem elma kokusu var, hem e
rik kokusu. 

"-Tadında da kavun, lezzeti var. 

"- Hem kavun lezzeti, hem kara 
dut 1,, 

* * * 
B. Rendanın bahçesini ziyaret edi

niz : yeşil sevmek, ağaç sevmek, çi· 

çek sevmek insanlar için birer kültür 

vasfıdır. Bu vasıf, Ankaralı için vazi
fe de oluyor. 

Bu ikisiyleberaber birde insanlığın 

cennetine sahih olmak istemez misi

niz ? Bu cennetin kurucusu siz ola

caksınız. Çorak, boş bir toprağı ye

şertmek, ağaçlatmak veçiçeklendir

mek bir alem yaratmak demektir. 

ikinciteırin sayısı rinde kara kalpakların rolü: Dr. Ra· 

Atatürk'ün B. M. Meclisindeki nu- vski, Yapmak (Şiir): B. Kemal Çağ-
tukları, Türk inkılabı: Şükrü Kaya, 
14 üncü yıl: F. R. Atay, Bir cumhu
riyet yılı: Kemal Ünal, Cumhuriyet 
çocukları: Şakansu, Orta zaman türk 
ve islam dünyası: Prof. A. Nez, İyi 
adamın ruhiyatı: F. Rauh, Böceğim

Kaos (Şiir): Coşkun Ertepınar, Hi
kaye: Nahid Sırrı, Eski rus tarihle-

lar, Ayaş ve ayaşlı şairler: H. T. 

Dağlıoğlu, Zirai hapishaneler: H. 

Aydıner, Köroğlu hakkında notlar: 

S. Murad Elçin, Halkevleri haberle

ri: B. K. Çağlar, Fikir hayatı: Nahid 

Sırrı, bu sayıda Atatürk'ün kuşe ka
ğıdı üzerine basılmıt bir resmi vardır. 

ucus 

Halk Partisi Misakı Milli 
KamunuOcak 

kongreleri 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --Cumhuriyet Halk Partisi Ankara -
Merkez ilçesi Misakı milli kamun : Diş tabibi Hamdi Alagün, diş : 

--
: tabibi İhsan Çandır ile teşriki : 

yönkurulu başkanlığından: : mesai ederek şimdilik Anafarta- : 
Misakı milli kamununa bağlı ocak-

: lar caddesindeki muayenehanele- : 
ların senelik kongreleri aşağıda bağlı : rinde hastalarını kabul ederler. : 
gün ve saatlerde yapılacaktır. - -
İ§bu ocaklara kayıdlı partili arka- : Pek yakında. ~enişehirdeki mu- : 

: ayenehanelerını açacaklarını sa- : 
daşlann mezkfir gün ve saatte Anka- : yın hastalarına bildirirler. : 
rada Işıklar caddesi saylavlar soka-
ğında Türk ticaret bankası bitişığin- ':iı1111111111111111111111111111111111111r 
deki ilçe ve kamun binasına bebeme • 
hal gelmeleri dca olunur. 
Doğanbey Ocağı kongresi: 15.11.937 

pazartesi günü saat 20 de. 
Kızılbey ocağı kongresi: 16.11.937 

sah günü saat 20 de. 
Yeğen bey oı:ağı kongresi: 17.11.937 

çar,amba günü saat 20 de, 

Yenice ocağı kongresi: 18.11.937 
perşembe gün!i saat 20 de, 

Yeni turan ocağı kongresi: 19.11.937 
cuma günü saat 20 de. 

Ankara Vilayeti 

Kiraya verilecek dükan 
Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye aid olup icar müd

deti 30.11.937 gününde müddeti hitam 
bulacak olan Bankalar caddesinde 48 
numaralı dükanın bir buçuk senelik i
carı artırmaya konulmuftur. 

Muhammen bedeli 1800 liradır. Ve 
ihale zamanı da 22.11.937 günüdür. 

Taliplerin muhammen bedelinin 
yüzde 7 buçuğu nisbetinde teminat 
vermeleri ve şeraiti anlamak istiyenle
rin de daimi encümene müracaatları 
ilan olunur. (40-8) z 3-6066 

Müzayede ile kiralk 
dükan 

Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye aid Bankalar cad

desiyle Kızılbey sokağında yeni yapı
lan 8 dükkanın birer buçuk senelik i
carları müzayedeye konulmuştur. Mu
hammen bedellerile numaraları aşa

ğıda gösterilen işbu dükkinların iha
lesi 22.11.937 gününde yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelin 3 
7 buçuğu nisbetinde teminat vennele
ri ve şeraiti anlamak iatiyenlerin de 
daimi encümene mU.racaatları ilan o
hmur. (4052) 
Dükkan Na. 

22 
1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 

Muhanmıen icar bedeli 
1500 lira 
1800 .. 

720 ,. 
720 ,. 
720 ,. 
720 ,. 

720 " 
720 " 

6-6068 

Mefruşat işi 
Ankara Valiliğinden ı 

Bedeli kctfi 776 lira 57 kuruş.tan i
baret bulunan nafıa müdürlüğü ve fen 
odalarındaki mefruşat işi 2.12.937 per
şembe günü saat 15 de ihalesi yapıl
mak üzere açıık eksiltmeye konulmuş
tur. Teminatı muvakkateıi 58 lira 25 
kuru,tur. lıteklilerin teminat makbu
zunu, ticaret odasından musaddak ve
sika ile aözil gesıen günde vilayet dai
mi encümenine gelmeleri. Buna aid 
keşif ve ıartname nafıa dairesinde gö-
rülür. ( 4248) 3-6406 

Fabrikalar 
95 adet elektrik motörü 

ve teferrüatı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satmalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (17000) lira o
lan yukarıda yazılı 95 adet elektrik 
motörü ve teferruatı Aıkeri fabrika· 
lar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 3.1.938 pazartesi günü sa
at 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan V'Crilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(1275) lirayı havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle 1DC2:kur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(4199) ~401 

Düzeltme 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satınalma Komisyonundan : 

8.12.937 çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği Ankara' 
da Uluı, lstanbulda Son Telgraf vt 
İzmirde Anadolu gazeteleriyle 15. 17. 
19. 21 birinci teşrin 1937 günlerinde 
ilan edilen 95 adet elektrik motörü 
fartnamesinin tediye şartlarında bazı 
değişikli yapılmasına zaruret hasıl ol· 
duğundan mezkilr günlerde çıkan i
lanlar hUküımU.zdür. (4184) ~400 

ıs. ıı. ı~ 

1 :ı 1 rtt1 ~:ı a;1 
Ktlçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük illnlardan
Bir defa için 30 kuraı 
İki defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük illnlann her defaaı 
için 11 kurut alınır. Mesell 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 141 kurut 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes· 

na 30 harf itibar edilmittir. Bir küçük 
illn 1%0 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

Kiralık : 

Kiralık iki ve üç odalı daireler 
Yenişehirde elektrik şirketinin tam ö
nünde Bay Ekrem evinde. Bekçiye 
müracaat. No. 34 3-6267 

* Oç odalı kiralık daireler - Konfor-
lu Kooperatif arkasında Yusuf Esen
demir apartımaru Telefon: 2454 

3-6340 

* Kiralık kat - 3 oda 1 hol 1 sandık 
odası 55 lira. Yeni§ehir devlet şurası 
yanında No: 6 birinci kat telefon 3424 
den 118 üat kata müracaat. 3-6362 

* Kiralık Ev - Tuna caddesi Düze-
kal sokak 12 numaralı evin üst katı 
kiralıktır. Konforlu dört oda büyük 
bir salon ve nezareti havidir. Görmek 
istiyenlerin alt kata müracaatları. 

3-6364 

* Kiralık - Maliye vekaleti karşısın-
da Sumerbank arkasında 3 ve 4 odalı 
iki daire ayn ayrı veya toptan kiralık
tır. Telefon. 1283 3-6350 

Satılık : 
Her tarafta - Satılık • Ar.a. E• 

Apartımanlar - Komisyoncu aıf 
Dilman, Karaoğlan Koç apa~ 
Tel: 2181 3-6304 

* Satılık arsalar - Y enişebirde Si' 
li.nik caddesinde Maliye şubesi ~ 
unda 592, 439, 423, metre mUJP"" 

ında. Telefon: 1538 3--6294 

* Satılık Ev - Ön Cebeci fidanlı~~ 
nında müstakil 2 kat 7 oda su eleP~ 
havagazı olan yeni bir ev satılık. : 
mamönü Dörtyol Gediz sokak 21 ... d 
evin üst katına müracaat. 3--0' 

* Y enişehirde Mimar Kemal ,,,J 
bi karşısmda, Yüksel ve Onovl~ ~ 
delerinin birle,tiği noktada, Yeşil ;J 
asfalt yol üzerinde, iki cepheli .~ 
metre arsa satılıktır. 1220 telesv"" 
müracaat. 3-6283 / 

iş Anıanlar : 

Müsaid şartlarla ingflbce veya_~ 
mancadan türkçeye tercümeler ~ 
ne ile temize çekilmi' olarak ya~~ 

Adres - Posta kutueu 1042. Yenıf"""" 
3-6274 

* Bir öğretmen - Ehven tartJat -
ilk okul talebelerine ders veriyor. 1' 
lehe aynı zamanlarda sistemli çallf 
mayı öğrenir. Adres: Yenişehir 'ft{ef 
rutiyet caddesi No. 13 - B yazı 
veya telefon: 1863 N. Demir 3-632 

* Muhasebeci - Muzaafa ve ~ 
sistemine vakıf. Fransızca muhabe"' 
ve daktilo bilir büyük inşaat Jirked" 
rinde ve s.~ı.nayi müesseselerde çalı~ 
bir muhasebeci iş arıyor. Ta§raya I' 
der. Adres: M. Ferid Selçuk oteli /# 
kara. 3-6314 
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Kadastrosu yapılacak 
yerler 

Mıkara Birinci Mmtaka Kad .... 
tro Müclürlüjünclen ı 

Evelce umum! il!ru yapılmıt olup 
kadaetroau kııım, kıaım yapılmakta o

lan SUleyma.n bey mezarı civarının bu 
defa İzmir caddesinden bqlayıp MO
dafaal milliye vekileti ile ittisal pey

da eden ve Devlet apartmıanları yapı

lacak olan kımnın kadutroeuna bafla
nacaktır. 

Bu Baha içinde yeri olanlar arazisi
nin ımrrlarmı au iUerinde görünecek 

bir tekilde tayin etmeleri ve diğer ta
rafdan da icab eden beyannameleri 

vermek Uzere mıntakamız müdürlüğü

ne ellerindeki tasarruf vesikalarını a

larak müracaatları ilin olunur. 

(4214) 3--6405 

'-

En ho§ meyva tuzudur. lnki~ 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğedt~ 
mütevellit rahatsızlıkları önler. ff" 
mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Nikel 25 kuruşluklarla 
bronz 10 kuruşluklar 

Maliye vekaletinden 
2257 sayılı kanwıla ve rilen salahiyete istlna' 

den evvelce ilan edildiği üzere eski nikel ~ 
beş kuruşluklar la bronz on kuruşluklar 30.1 ı.931 
akşamından sonra tedavül etmiyecektir. 

Tedavülden kalkacak olan bu paralan elle' 
rinde bulunduranların mezkUr tarihe kadar bil' 
umum malsandıklarlie malsandıkları vezni' 
darlığını yapmakta olan Ziraat Bankası satı' 
dık ve şubelerine ve yahut Cumhwiyet Merıce' 
Bankası şubelerine müracaatla mübadele etti!' 
meleriilanolwıur. (4216). 3 - 6356 
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~ Rıza Duray § 
: Cebeci Haıtaneıi § 
: RONTGEN mütehauııı Çocuk: 

-

: sarayı caddeıi Niyazi Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) : - -., ................................... , .. ;: 

Dr. EMiR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Haatalık1"1 

Mütehassısı. Postahane cadddİ S· 
!Yusuf Hikmet apartımanı No. S ,_
lat 11 den itibaren haetalarıoa ~ 

Telefon: 1816 



lS. 11 -1937 ULUS 

An.kora Levazım 
A 

Amirliği 

-rı- .. 

Dahiliye bakanhğı 

Muğla içm esuyu tesisat 
ve in§aat eksilunesi 
Dalallbe Veklletindea 

1800 kilo sade yağ 
alınacak 

•-~ara lnazım lmirlili Sa. AL 130 ton koyun etj. .. 
.,. -tmda il. il. v. •tın alma Iro
miıyonunda hazır bulunmaları. 

fSDbe ,anı .-t 11 de il.il. V. •tın llullaya 4.5 kilometre meufcdelrl 
Ko. da yapılacaktır. Şemaettin menhamm ,.ııre llal-1 1U 

~yonWMlan 1 alınacak 3 - tik t«Dlnat 0005 llndır. Şartna. depOlu infuı ve tehir tıelllatı ile mll-
meei 776 kunaf& M.M.V. aatm alma tıeferri diler iflerln yapılmul kapalı 

( 4207) 3-6342 

1 - Polatlı birliklerinin ihtıiyacı o- Ankara inama a.irlifi satm al· 
lln 1800 kilo eade yalı 25.11.937 Nllt ma kaaÜIJODaclan 

1 
14 de açık ekalltme ile Polatlı uked 1 _ Harb okulu ihtiyacı için 130 

Yatak çarşafı ve alma Ko. da yapılacaktır. Bina sıva ve badanası sarfla elmlltmeye konulmuttur· 

hattam.ye kılıfı 4 - Elmiltmeye girecekler kanuni te. ı•çın• eksiltme 1 _ t,ın muhammen bedlH 89641 
latııı alına komiayonunda aımacütrr. 1 ğ 

2 - Muhammen bedeli beher kUo- tıon koyun etlnln 9,11.937 puar 1 
ID• 

mlııat ve 2490 ayıb kanunun 2 " 3 lira 71 kmuttur· 

alınacak Uncu maddelerinde yazılı belgelerle Ankara w,. Reillili-deaı 
2 

_ lateldiler bu ı- aMt prmame. 
da tallb çıkmadrlmdan 18 2. tet- 937 

~- 100 kurt ilk teminatı 135 liradır. ıaat 15 de puarb&ı Ankara levazım birlikte teklif mektuplarını ihale aa- "T"' 

M. M. Vekiletinclen ı atinden behemehal bir uat evel M.M. 1 - Terfi dalrelerlle depo idroatat proje " ulr nrakı 448 k1lfUI awka• 4Reklilerin teminat mektub veya da 
lllalıtbuzlariyle ve kanuni vealkalariyle lmila~~~tın alma komlayonun ya· 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı V. utm alma Ko. na vermelert binalarmm buı akMmmın dahili •· bilinde dahlll,. ftktletl beledl~l.u 

6000 lira olan 5520 metre yatak çar- (3987) - S.5887 va ve baclanalarmm tamiri Oll bet atın imar heyeti fen teflilinden alabihr-beni .,,ı;_ komi da bu pı ııoaA'-A•• 
lunnıaİ-. ve autta ıyon • 2 - Muhımnıeaı bedeli 65000 lira 

an. (4174) ~290 ilk tıemlnatı 4875 liradır. şmnameel 
pflığı bez ile 4680 metre battaniye Torbalık bez müddetle açık ekailtmeye konulmuf- ler. 
kıhflığı ve 1200 metre yanık yüzü tur. 3 - Eksiltme 20.12.937 tarihin• 

250 ton saman almacak 325 kurut mukabilinde komilyondan 
alınır. Puarbp lıtirak edeceklerin 

için bez kapalı zarfla eksiltmeye ko- M. M. V. Sa. Al. KomiaJODUDdan: 2. Ketif bedeli (586,59) liradr. rastlayan puarteai glnil sut OD bir-
ııuimuıtur. 1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 3 - Muvakkat teminatı (44) liradır. de Ankarada beledi,.ler bakuı bi· 

Ankara Jna:aım amirliii Sa. Al. belll gUn ve eaatta ve1lka ve temina'9 
loaıi.:ronundan 1 lariyle komilyonda bulunmal&n· 

2 - lbaleai 22 iklncitetrln 937 Pa- 149 bin 150 Ura olan 130 bin i1l 157 4 - Şartname vı kefifmmesini ıar- nasında 2 inci katta toplanlCl'k bel .. 
.arteai ,Unü aaat 11 dedir. bin metre ekmek tor.balık bez kapalı mek istiyenlerin herglln yazı itleri diyeler imar heyetince yapıı.caktrr. 

1 - Muhafız alayı hayvanat lhtlya
a için 250 tıon ıaman 27 .11.937 uat 
11 de açık ebiltme ile Ankara Lv. i· 
IDlrliği satın alma komlıyonunda a
bnac&ktır. 

(4196) 3--6330 3 _ ilk teminat 450 liradır. Şartna. zarfla eksiltmeYe konulmuttur. kalemine ft lateldilerin de 26 tıetrinl· 4 - Elmltmeye rfrebllmelr için ı .. 
me M. 11. v. aatm alma Ko. dan pa- 2 - thaleai 9 ·birinci kinu.n • 937 ıani 937 cuma ,unu 11at on buçukta teldilerln •lıda yuılı teminat " Elaneklik un eksiltıµesi 

yapılacak 
ruız almır. perfembe günü nat 15 de M. M. v. 18• belediye encümenine müracaatları. veuLkıl aynı gUn 11at ona kadar ko-

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt tm alma Ko. da yapılacaktır. (4189) 3-6315 miayon rcllliiine teslim ctmit oı... 
teminat ve 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 - liık teminat 8707 lira 50 kurut· 1 ()()() kilo külçe kurşun lan lizınıdır: 

Ankara l.eTamn Amirliiind• ı S Uncil maddelerinde yazılı belgelerle tur. şmnameel 746 kurup M. M. V. A _ 2490 sayılı kanunun 16 Ye 17 2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk 
tendnatı 375 llradtt. Şartnameai her 
c&n konıiıyonda görlllür. Eblltmeyıe 
&freceklerin teminat ve kanuni ftli· 
lraıariyle belli gün ve ıaatte komi1-
1'0nda bulunmaları. (4147) 3-6284 

1 _ 1.z:mlt ve ciYan bfrllklerinln a- birlikte teklif mektublarmı ihale aa- aatmal ma Ko. dan almır. alınacak inci maddelerine uygan 5732 lira 29 
f&iıda me•lrilerl ve mlkdarlan yanlı atından behemehal bir Allt evvel M. 4- Elmilt:meye airecekler kanunt Anbra BelecliJe ReUJiiiaclen: kurutluk muvakkat teminat, 

134 ton ekmeklik unun kapalı zarfla M. V. utın alma Ko. na vermeleri. teminat " 2490 •yılı kanunun iki ve 1 • Su idarealne alınacak 1000 kik B _ Kanwıun tayin ettitf veaika• 
eksiltmeli 22 ıı. tetrin 937 puartal (4107) 3-6174 3 üncil maddelerinde yuılı belgelerle iyi cina IrtUge kurtun ile 1500 kilo ıar, 
,untı 11at 15 de ümitte tümen 1&tm bfrldldıe teklif mektuplarını ihale •· katranlı .ımutra on bet gün müddet- c _ Kanunun dördfincil ımddell 
alma kıomilyonunda yapıJacaktır. Corluda yaptinlfCak atlnden behemehal bir aat evvel M. le açık eksiltmeye konulmuttur. mucibince eksiltmeye girmeye bir ma-

Eksiltme ile 1500 kilo 2 - Unun beher kil01unun taamla· han il. V. utm alma Ko. na nrmelerl. 2 - MuJwnrneo bedeli (2725) lindır. ni bulunmadıima dair imzalı bir mek-
nan ffatları ilk lnancaları ve mlkdar- gar (3988) ~ 3. Muvakkat tmıinatı (205) liradır. tub, 

sabun alınacak ları apiıdadır. 1-Çorlu mıntakuında yaptırılacak Gebre Ve belleme 4 • ~ 1örmek iatlyenle· D _ Belediyeler imar heyeti fea 
~ 1 bıirliii Sa Al 3 - Şartnlmell lıtanbul, Ana: olan iki adet (F) tipi hangar, hamam rln hergtln yası itleri kalemlıne ve la- JCfliğinden münakasaya girmek için 

kon.· • evazım · • Eül,ehlr Lv. Amlrliirlerlnde ve • " çamqır yeri, mutbak, ıu teaiaatı pazarlıkla alinacak teklflerin de 26 tefrinl uni ~37 alınacak vesika. 
qyonundan 1 mittıe ttımen ıatın alma Iromiayonun· ve altı adet erat pavyonu lnfaatı ka- cuma giinU 11at on buçukta beledıye ..n .. il 

1 - Polatlı pmizon birliklerinin da her güD görUleblllr. palı zarfla eJr:ai~tmeye konu~uftur. M. M. Vekaleti Satmelma Komia- eactımenlne milracaatlarL 5 - Teklif mektublan ihale •-
ihtiyacı olan 1500 kilo aabun açık ek· 4 - Her mnldin ihtiyacı ayn ayrı 2-;- Hepıımn kefif bedeh 509 bin ,_ ....... ı (4191) 3-6317 saat ona kadar makbuz mukabilinde 
liltıneile 25/2.Teı./937 aaat 14 te Po- mUteahhidler.e de lhal~ edilebilir. 224 ~·~ ~':wır::a~~rlkincl teırin 937 ı _ Tahmin edilen fiyatı 612 lira ltıomilyon rcillipıe 'Mrllecektir. 
lattı ukert aatın alma komiıyonunda 5- bteldilerln belli aUıı ve uatın· lalı gllnil .. t 15 de il. M. V. •tın 50 kurut olan 750 adet febre ile 250 a- Posta ile ıönderilecek teklif mek· 
IDilbayaa edilecektir. • da kaıııml belıeleriyle ilk lnancalan· alma Ko. da yapılacaktır. det belleaıe pazarlık auretlyle l&tm a- tublannm iadeli teahJıUdUl olmaaı ve 

2 - Muhammen bedeli beher kilo - m " tıekllf mektublanm ihtiva eden 4 _ ilk teminat 28119 liradır. lmacaktlf· nihayet bu saate kadar komiıyona &el· 
'1llla 50 kurut llk teminatı 56 liradır. kapalı urf1arıDI mnltte t1men •tn Şartname kePf w projeler 2547 ku· ı - Pu&rlılı 19 2. tıefrln 937 cuma Muhtelif cins çelik mit bulunmaaı ıt.zımcbr· 
'8rtnameai komiıyonda garilleblllr. alma komiıyonuna vermeleri. rup M. M. V. •tın alma Ko. dan a· güntl ... t 11 de yapılacaktlr. f la izahat almak 
lateklilerin k:ınunt ye1ikalan " temi· mlkdarı ton beher kilosunun ilk i lmır. s _ ilk teminatı 46 linıdır. Şartna· alın cak Bu it halduıMla u . 

omi _,____ 5 E'--ntme • -L, ,___ ---1 ,._ ...n .. :llı1-..1.- --- .. -. v. a istiyenlerin belediyeler ımarl .heyeti llatlarile belli gün ve uatte k syon- tu111M1&um fi.atı nacalan - ..u ye gırec~er &a11U• mı uv• 5 - v - -· -. .- 1 da bulunmaları (4l81) 3-6299 Lira Ku. al tıeminat ve 2490 .Ayılı kanunun 2 •tın alma komilyoa.undan parur.z a· Devlet Demiryollan Te Um•• ın fen ,efllğine mtıracaat etme en. 

58 ~ 12.80 557 oo ve 3 tlııcil maddelermde yuıb belge- tmabilir. (4219) S--6404 Umum Mücliirlüiii Sa. AL Ko. dua: (4101) ~77 

5.676.000 Alıının• • yum 76 iJI 12.70 724 oo lerle ldart prtnamenin 4 Uncu madde- Muhammen bedelleri (35000) Ura o- • • t 
- llsıin (F) fılrruında yazılı veeikalar· lan 29030 kg. muhtelif dal çelik ile Buca ıçme suyu tesısa 

D .., lmacak 134 1281 la birlikte tıekllf mektuplana.ı ihale llk t 1 ·ı • 
• 

A-L Ü~~~~ ~--!-·=~ •-bn (4080) _ ~ .'l-6144 ~t;.~~=~~i~ ':~i!f· ~: ::t m;!:: :.~ t!.. ır:ı_: ve inşaat eksı tmesı , 
"'11&111'& ...... _ ftDIU'.... .. Yerli sömikok kömürü (3693) 3-5707 Beton Aınıe Köprü 23.12.1937 pefl'IDbe aono aaat 15.30 da Dahiliye Veklletinden 1 
~ Komiayonmuluu ;n~~tı kapalı sarf uıultı ile Ankarada idare Bucaya 3,3 kilometre mesafedeki ıu-

1 - Dikim nleri için alınacak o- alınacak Etlik serum evinde -~ binumda utın alınacaktır· yun llalnl .. bir IU depOIU iDtw ile 
ilaı 5.676.000 adet aliminyUm düjme- • -•---a I-··- =--:..1:~ l&bn ın• ~~·t • N fil ftlletlnclen ~ Bu ite girmek iıtiyenlerin 2625 lira· diğer müteferri itlerin yapılmalı ka-
lliQ ~ ~ dmll-.inck veri· ™ ··--... • ~ -. a - ... .• · T-- lıkmuvakkatwni•ıi&t.-_.ı.. ~..sa•> .. ...,. . ....,,__,eur, 
le 1 1 alma 1r==;&Yft111-de•ı -- r- ı b bed il (Sl~) n gt paba1_l..&ÖrüldU!tb!den 16.1 . :... ~ __._... w mleaeee-ı , _, .m: O'nye folunuiı 19 uncu omet· yin ettlli vesilralan w Nafıa mllte- ı - fln mu ammen e '9\IU 

~ rat ~bi§dM'itillhl"le· .-- Yapı: Etlik aerum _, evi matla· -'-deLJ .ıı. '""'•y ksı .. ..n.n-n- beton abhi·"L .,-- w teldlfierlnl a..n.ı lira 91 Imruft1U. • • • 
~ A • l'ğ' alma 1.. • !erinin ihtiyacı olan aoo ton yerli lö- "'T" &çUQ IU ~ Vr-U&&ll&& Q&& -- ~- ı kl 1 b d .. rifttlmıl!! 

un amır ı ı satın .omııyo- lmda yapıllcak infaat açık elııailtme· anne olarak inpatı kapalı sarf uaully- g8D IUt 14.30 a kadar komİIJOll rcia- 2. - ıte . ı er u lfC aıku;: ;;b: 
llunda pazarlıkla aJmacaktrr. mikok 1r&nllrUDilD 10.11.937 kapalı ,. konmuftur· Kefil tatan 1435 lira· le mikwJrua ..._..._ .. ,_ •• ._ KöprU- HJ"- yeımeleri lhımcbr. proJe ve uır evrakı 157. ' . 

2 - Muhammen bedeJ4 31.218 lira Arf ebilm..lnde tıl1lb çımadığm- a.. a....ı ya v-•._.,..-• •-- bilinde dahiliyıe vekiletı beledıyeler 
ilk teminatı 2341 1i 35 lmruttur dan 20 2. ıe,. 937 mt 11 de pmaarblda cbr. Ketlf, JKOr W tutan ~ nllıı k9fif bedeli (64.926) liradır. ~er 175 kurup Ankara ve . h ti fen ,efliiinden alabilir-
hrtname ve ntlmunı:.ı komilyonck Ankara ı.e.u- lmirllli 1&tm alma ~[~7 ın,.~n ::· B~ 1~~ir 2 - Eblltme 29.11.937 tarihinıe mil· Haydarpqa vemelerlnde aatılmakta· :'r eye 

lts"rtlleblllr. hteklilerln kanuni veai- k~.::::.::-=~ 2? llra uk tem~natı 107 lira 63 ':ru,mr. ~k~ :"!.::::e günü :U ~~~ :: dır. <4124~ - 3-6147 • ; _ Eksiltme ~S.~2.1937 tari~ine 
kaı.ariyle belll mtta komlıyonda bu- 85 kurutun 8355 Hra ilk tlminatı 626 ılltmeyı preceklerin kanwıl tıemınat illlii eksiltme ':,..yonu odalmda Demır Putrel Demır ruthyan cumarteaı gilnil saat on ~rde 1Uiunaiarı. (4182) 3-6310 

11 63 kunıttur• laıtmmeei her liln ft 2490 M)'ı1ı kanunun 2 : 3 ctı maö- yapılacakt ' ' Ankarada belediyeler bankalı bına-
k:,iıyonda ,ertı1tır. Puarlıla fttirak 4elerinde yuıh belgelerle birlikte ek· 3 _ Eı:Utme prtnameai ve buna levha, saç alınacak 11n~ toplanacak belediyeler imar he-

34.000 kilo sade yağ edecelderin belli gilıı ve aat1ıe kanu· dltme p ve aatmda il. il. v. A• miltef i d evrak (3ı5) kuru mu- • yetınce yapılacaktır. . 
Dl ftli1ra1an ._ tıemlnatladyle kcımiı- tın alma komiıyonwıda bulunmaları. lrabil= iie:. kö rUler reiali ti b· O..let Dem87ollan .,. ı ,..n1an 4 - Ebiltmtye sirebll:mek için ıe-

' alınacak da balunr·lln. (4213) J-64o3 (4105) ~154 lemhıcs,ıa ':8mabilir P i U. Md. S.. AL Ko. danı teklilerln apğıda yuıb teminat ve 
'Q.... lnaDD amirlili Sa. Al. JOll ksil . Kaoalı zarfla 417 soba 4 - Eksi ~k latl enlerin Beher tıonunun muhammen bedeli veaMki aynı gilıı ll&t ona kadar ko-

konu.JODUDdan l Pancar e tınesı (4496) lira l-=-y~·-•u.k mu~t te- (110) lira olan attıdaki lmtede No. miıyon reillifine teslim etmit olına-
LU &-U:Jr.? alınacak • ( ) ..... ,.. ___ ._. t ' 'Jrdarlan WI ll.zmıdlf, 

Ttlmen birlikleri için 34000 &&&O ADlrar• ........ - .... aba mınat vermeleri " bu pbl itleri yapa- lan" uun-• emınat ma ya- 7 iade Y•i kaplı zarfla 25.11.937 aaat alma u.m.,-.-1-ı M il. Vek&leti Sa. Al~ bileceklerine dair ftkiletimbden a- zılı takriben 4854,448 ton muhtelif A - 2490 numaralı kanunun l6-l 
15 de alınacaktır. Teklif mektubları 1 _ AaJrara 1erum ve &fi m tecrübe nand~ : brmut rııUteahhldllk ehliyeti fenniye cini demir, putrel, demir levha ve uç inci maddelerine uytun. 2355 lira 52 

bir l&at neline kadar kabul olunur. hayvanatı ihtiyacı olan 16800 kilo pan· 1 _ Beheri tahmin edilen fiatı 24 Ji. VC1ikaaiyle ticaret oduı valkuı ibraz 27.12.937 pazarteai günü aaat 15.30 dan kuru9luk muvakkat te~t. ...ı 
lttubammen bedeli 32500 lira ilk te· carın 9.11.937 ekliltme1inde talib çık· ra 50 kurut olan 417 tane soba kapalı etmeleri lbımdır. itibaren 11ruiyle ayrı, ayrı ihale e- B - Kanunun tayin ettili ka· 
llliııatı 2422 lira 50 kuruttur. Şartna- madıimdall UJ.11.937 IMt 14 de açık sarf uaulile alınacaktır. lıtekWerln teklif mektublarmı ikin- dilmek üzere ve kapalı zarf uaulil ile Iar. 
illeti 162 kurut mukabilinde komla- eklllltmeal Ankara levazun Amirliği z - ihaleli 26-11·937 cuma cünU u· ci maddede yuıb 11attıen bir uat eve- Ankarada idare binumda aatm alma- C - Kanunun d8rdilnctl maddesi 
l'ondan alınabilir. lateklilerin tartna· utın alma koıııilyonunda yapılacak· at ıı dedir. line kadar komilyon reiıliğine mak· caktrr. mucibince eblltmeye girmeye bir 
~lnıl görmek üzere her iÜJ1 ve ek- tır. . s -ilk teminatı 766 yedi ytis altmıt buz IDUkabilinde vermeleri muktazi- Bu ı,. ıfrmek utlyenlerln hu llatıe mani bulunmadılm& dair kmalı bir 
•Ut1neye ittim için belli ıf1n ve aaat· 2 - lluh'ıomeıı bedelı 840 lira ilk altı lira 24 kuruttur dir Postada olacak pcikmeler kabul hizumda yuılı muvakkat teminat ile mektub. 
ta telif mektubları ve kanuni vesika- teminatı 63 liradır. rü~rtnleal her 4 - Evaaf ve prtnameai bedelıb o- edilmez. (4132) 3-6308 kanunun tayin ettiği veaikalan "'°na- D _Belediyeler imar heyeti fen 
lariyte Lüleburgaz tümen aatınalma ,un komilyODda ~öve Ur. ~teldil~rln larak M. M. V Sa Al. Komiayonundan fıa müteahhidllk vesikası ve teklifle· tefliği.nden mUnakuaya afrmek için 
lroniia,onunda bulunmaları. kanuni vetikalar k .temınatlariyle almır. rini aynı gün eaat 14.30 kadar Iromie- alacakları vesika. 

,(4175) 3-6291 belll ıtlD 'M uatta omıayonda bulun- 5 - Ebiltmeye preceklcrin 2490 yon reiıliğine vermeleri lbundır. 5 - Teklif mektı1bbn ihale .ıDııl 
malarL (4197) 3--64o2 ayılı kanunun 2, ve 3 üncü maddele· Şartnameler 518 kurup Ankara ve uat ona kadar malrıbu.z mukabılindıt 

Bir pavyon inp rinde g8-terilen veaalkle teminat ve Bın" a inQaatı Hayd.ırpqa veznelerinde aatılmakta- komisyon reisliğine verllecelrtir. 
teklif mektuplarile birlikte ihale aaa· ~ dır. Poıta ile gönderilecek teldlf met. 

ettirilecek tinden en az bir aaat evci komiayona lnhiaarlar Umum Miiclürlüiün- Liıte No. Tonu muvakkat teminat tublarmm iadeli teahhlidlli ol.mMı w 
~ leYUım lmirliiiaden : krİ l vemıeleri. (4176) 3-6303 den: 1 1289.530 8342.42 lira nihayet bu uate kadar komlayoaa ge&-
1 • rerL·· ks:yn-d.. ga.terilecek 750 ton pe maden Zir poligonu top 1 - Malatyada f&l'lnlDle ve projle9i 2 1481.514 9398.33 .. mit buhuumın lizımdır. _._ __ ,, ... _ " "" "" ka··muru•• ••alınacak mucibınce yaptırılacak bat müdür ük 3 ' 941,270 6426.99 .. Bu ft haklanda fula bahat -

hrde bir pavyon inpaı kapalı .sarfla tamirhanesi binaaı intaatı kıapalı zarf uauliyle ek· 4 1142.134 7531.74 ,. latlyenlerln belediyel« imar ~ 
22 lklnci tefrin 937 nat 16 da Fmdık· M. M. Vak&l•tl Satm Alma Komia- • ıiltmeye konulmuttur. (4123) 3--6307 fen ftfliilne müracaat etmeleri. 
lıda latuıbul komutanblı utın alma d tesısatı 2 - Keıif bedeli 34040 lira 4g kurut (4178) a-6301 
koıniıyonunda ihale edilecektir. ,oal)-Behaner

1
tonuna biçilen ederi 20 Ji. ve muvakkat teminat 2553 lira 4 kuruJ-

2 U 0424 r Milli Müdafaa Vekaletinden: • Muhammen ketif bede 3 ı- ra olan 750 ton kırlple k8mlirU pazar tur. 
ta 64 kuruttur. ilk teminatı 2282 lira· 

1 
ldı eblltmtY' konmuttur. Yapı Ketif bedeli 3092 lira 15 ku· 3 - Ekıiltme 30.11.937 tarihine rut· 

4tr. Şartnameai hergUn öğleden evel 1 

2
) ilk teaıinat paruı 1125 liradu. ruf olan Zir peligonu top tamirhane· layan •alı günü IUt 15 de Kabatq'da 

1....... ·.. kl'f k • ..a .. ,.. aindeki tesisat açık ekliltme ile yap· . al --.naayonda ıörUlebilir. Te ı m~ • ~) ..__,eü 16.2. ter- ,.37 lalı "'"""Ü· levazım ve mübayeat ıubeaindeki un ..._ lan ı e ., ....- •-- tırılacaktır mi .. p belli eaatten bir aaat eve ı~ saat 11 dedir. ko ıyonunda yapılacaktır. 
~kabul olunur. lıteldilerin teklıf 4) ..,.,__ntıneye peceklerin 2490 aa· Ekailtmeai 19·11·937 cuma günü 

180 
4 - Şartnameler ve projeler 170 ku· 

1 111-" ll at 10.30 da M. M. V. ıatın alma ıco. il '-ktupıan ve kanuni vealkalarile be· lı 1ranunun 2.3 Unc madelerinde ia rut mukabilinde inbiaarlar umum m· • 
'lilıı ve eaatte Imomiıyonda bulwıaı&· :ıuea belgeleriyle birlikte ihale gür daır~=r231 lira 91 kuruttur. dUrlüğü İnfl&t ıubeaiyle Ankara ve 
L.= lllalatya Baı müdürlüklerinden alına· 
-ı. (4122) - 3-6185 ..,. Ketif prtname ve proje M.M.V. İllf8· bilir. 

E k aİm ak at fU~•inder p~raalyle alınır • 5 - Ekailtmeye lftirak edeceklerin 
rza 8C Ebıltmeye gırecekler kanunt te· nafıa vekileti müteahhidlik veaikuı 

Ankara Lnunn Amirliiin~1 • olan apfıda yazılı d8rt kalem er- aıinat 90 2490 ~yılı kanunu 2 ve 3 ilıe diler fenni evrak ve veaalld lnhl· 
Artvin ve civarı birliklerinin ıhtıY~cı kslltme ile Artvin aakeri satın al- üncü maddelerınde yazılı belgelerle urlar inJl&t tubMlne lbraı: ederek 

'-ita taı.ib çıkmadılmdan yeniden aç ~ belli ıtın ve ıaatte teminatlariyle birlikte elmlltme Ciln ve natinde M. nılinakuaya ittir&k için ayrıca fenni 
-. lı:omiıyonunda almacaktlf• ıteklil• V.V. utın alma komiıyonunda bu· ehliyet vesikası almaları lbmıdır. 
'ltılkte komi11ona muracaatlane ilk Eksiltıne elmiltme ekailtım lunmaları. (4091) 3-6121 6 - MWıürlU teklif mektubunu, 
Cbıaı mikdarı muble!DID9ll ,eldi tarihi aaati Arka r!antalık bez kanuni vesaiki ve ekıiltmeye ittirak 

kilo lira temiııatı ~ ve1ikuiyle % 7.5 güvenme paraaını ih· 

2500 
1700 
3000 
~ 

750 
680 

1560 
1530 

lira ku· Açık 29.11.937 g 1 • Hepsine tahmin edilen flatı 155 tlva edecek olan kapalı zarflar eksilt· 
56.2

5 
" ., ,. ,. 10 bJıı 100 lira olan 120 bin ili 141 bin ıne JÜDÜ en ıeç mt 14 de kadar yuka· 

5l,OO .. " .. .. 14 metN ulra ÇWalık - 1rapa1ı .sarfla nda adı pgen kcımlayon bapa•hğı· 
117,00 ., • ,. ıs .auw,. konuimuttar. na makbus mukôlJladt ..nımı, olma· 
114.00 .. 3--G143 2 - lbale1l g birinci JdaaD 937 per· hdır. (7700/4247) 3-6407 

Adliye bakanhğı 
Açık eksiltme ile 
sömikok alınacak 

Ankar. C.sa EYi MiidirlQila
den: 

Harita genel 
direktölUOU 

Telefon tesisatu 
eksiltmesi Ankara ceza evi için (25) bin kilo J 

yerli l&mlkok kömürü ·17· gttrı mtld· 
detle açık eksiltmeye konulmuttur ffsita Genel Direldörlliindeı 

lıteklllerin % 7,5 teminatı IBUftk· ı . Jluhlııoıııen bedel 990 Ura Harta 
kate akçni olan -·54 - lira- 38 iN- Ge eı direktörlük dairelll dahilinde 
rutluk banka mektubu veya o miktar n • 
paranm Ankara Defterdarlıiı .um- telefon teıiutı açtık eksıltııDt U. ,...,_ 
aine yatırıldığma dair makbıasJarll• trnlacaıktır. 
birlikte yevmi ihaleolan 26 lkincite.- 2 - lıteklilerin teraltl aalmn11k be
rin 937 tarihine mUaadif caa. ,anı re herglln " ekalltmeye sfNcek11ria 
aaat 15 te Ankara cumhuriyet müddei de 74 lira 25 kurutluk teminat mak-

umumilifinde miltefeldril komilJ'On&o buzlarile 22 11 937 -----' gtlDD IUt 
prtnameyi a&mek " fala Uahat al- • · ı-·-
aak iltlyenlerln Cebecide cesa eYI 10 ela Cebecide Harta Pfllll ~ 
ınldtlrltlp... mUwtlan ilin olu· 16k Batm aJa. ..,...,_.. ır'meJeı. 
nur. (4177) ı 6SOI ri. (4135) - s-6107. 
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RADYOLİN 
~lla~dığ?'~ söyledikten sonra, 1 defa Radyolinle fırçalanan dit
dı§lerın nıçın bu kadar beyaz ve ler ebedi bir hayata sıhhate ve 
güzel olduğuna fqmak hakika- cazibeye alik olurl~r 
ten taıılacak teYdir. Günde 3 m • 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLiN 
Diş macwıu ie dişlerinizi fırçalaymız. 

~---REÇETELERİNİZİ---... 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği· 

nb: yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmt huaust mUessesata azami 
kolaylxk gösterilir. Ulus, Halk ainemaax suasında. Tel: 2018 ı-5517 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. ------------
BALIK YACI 

Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması 

-------------- -'§ Sırasında Sakarya Eczanesi. § - -- -'"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fr' 

Doktor A. Ihsan Aksan 
Nü.mune lıcutanul Jalıili lıcutalıklar miitelıaHın. 
Hastalarım her gün saat 15 den ıonra Kooperatif arkasında 

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

Kaplanlı içme suyu 
Eskişehir Belediye Reisliğinden: 
Bi ttahlil mikyası ( 1) olan Eskişehir Kaplanlı 

içme suyunun 65 - 70 kiloluk damaca.nalan An
karada Yeni Halde 3 No: da bayi Aziz deposun
da yüz kuruşa satılmaktadır. Sayın halkımızın 
bu sudan istifade etme] eri ilan olunur. 3 - 6394 

SEFALlN 
Baş 

ve 
diş 
Ağrıları 

Niçin ısbrab çekiyorsunuz? 

Baımız ağrıyorsa derhal bir Sef alin 
alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajlannı isteyiniz. 

938 PHILCO 

uı;us 

BA§, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
lcabmda günde 3 kate alınabilir. 

l•im ve markaya dikkat! TaklidlerinJen •akınınız. 

Kumbar~ biri 

. Vilôyetler Dr. Galib Gök'er 
Zonguldak hastanesine Gülhane hastanesi niıaiye aerİrİ· 

yatı sabık muavini 

pavyon yapılacak Birinci smıf kadın hastalıkları ve 
doğum mütehattıaı 

Zonguldak hastanesi baıtabibli- Hergiln öğleden ıonra Postahane 
iinden .t caddesi Devrim ilk okulu kar,ı-

Zonguldak hastahanesine ilaveten smda Esen apartımanında 7 numa· 
yapılacak 16840 lira ketif bedelli pav- rada hastalarını kabule bqlamıt-
yon inJaatI iti kapalı zarf usuliyle ek· tır. relefon: 3549 3-6190 

siltmeye çıkarxlrruştxr. ~~~~~~~~~~~~~ 
Eksiltme ihalesi 24.11.937 çarşamba 

günü saat 15 de Zonguldak belediye- ~-----------~ 
sinde toplanacak komisyonda yapıla- Rusyadaki Kazan Univeni· 
cakur. teainden mezun 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte
ferri diğer evrak 85 kuruş mukabilin
de Zonguldak hastanesinden alınabi
lir. 

Muvakkat teminat 1263 liradır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin res
mi gazetenin 3645 saydı nüshasında 

çrkan talimatnameye tevfikan Nafıa 
Vekaletinden alxnnuş müteahhidlik 
ehliyet vesikasiyle Ticaret odasmdan 
1937 yıhnda alınmış vesika ve muvak-
kat teminatlariyle birlikte teklif mek· 
tuplarmı yukarıdaki günde ihale sa· 
atinden bir saat evetine kadar komis
yon reisliğine vermeleri ilan olunur. 

{7389-4152) - 3-6210 

Bol uda yapılacak 
hastane binası 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden f 

Diı Tabibi 
«Azize Taymas'm» 

muayenehanesi Postane caddesin
de Devrim okulu karşısmdaki 

yeni, ''ESEN'' apartxmanına nak· 
lolunmuıtur. Telefon: 1227. 

Satılık Ev 
Saraç Sinan mahallesinde Mescit 

sokak arkaaxnda 1 • 9 No. hane aatx -
lıktır. 6 oda, iki sofa, iki mutbah, 3 
hela, bir bahçe talip olanlar, Çocuk 
sarayx caddesinde 50 No. da Kuru ye
mişçi İbrahim Akdedeye müracaat. 

3-6327 

Bolu vilayet merkezinde yeniden .... -----.. ------
yapılacak 54010 lira 70 kuruş keşif 
bedelli hastane binası inşaatı 2490 sa
yılı kanunun 40 cı maddesi mucibince 
26.10.937 tarihinden itibaren proje ve 
evrakı keşfiye ve fenni ve hususi şart
nameleri ve evelki ilan şeraiti dahi· 
linde bir ay içinde pazarlığa çıkarıl
mış olamkla Nafıa vekfiletinden veril
miş 937 tarihli ehliyet vesikasını haiz 
olanların Bolu Nafıa müdürlüğün< 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 
(4151-7394) - 3-6211 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadm hastalıkları 

mütehaasxsı 

Viyana 'Oniversitesi kadın kli
nilderi sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin i· 
partxmannıda hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon: 2022 ........................................................ 

YENİ 
BU GECE 

IS • TI' • 1~37 ~ 

Yavrularım öpen ve bağrına basan anneler çocuklarmıza saf ve tabit 
'Oirinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, Patates, mısır. Bezolyo 

tUrlU. badem, çavdar 

Hasan özlü unları 
yediriniz. Avrupanın bayat veya terkibimeçhul unlanru yedirmeyiniz. 

Doktorunuza sorunuz 
Allabm yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv

v~t gıdaiyesi çok olan Hasan Ozlü Unlarma doktorunuz şehadet eder 
kı hayatm ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unlan çocuklarmıza tam afiyet temin eder. Neşvünü
malarına yardım eder. Onlan çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta
lıkaxz t"ombul yapar. Hasan Özlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemekler yapdır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&.. 

M. Galib Çankaya ~ ------- -: Paris terziler akademisin den mezwı : - -- -§ olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle § 
~ işe başlamıştır ~ 
- -: Tel. 1~6 Balık pazarında Terzi E 
.,,,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •. t: 

Serveti fUnuıa Serveti fUnun UYA N J Ş 
1891 1891 

Bafyazan: A. İhsan Toligöz 
47 ıenedlr durmadan çıkmakta olan bu baf talılt resimli ga• 

zctenin Ankara'da satıf yeri A K B A K.itabevidir. Se-

:
1

KOHİNOR 
Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

İkramiye 15400 Lira 
Keıide 8. 12.937 bir bilet bir lira 

Biletler: Cemiyet merkez ve tubeleriyle yeni posta
hane karşısında Erzurum hamnda ilan işleri bürosunda 
ve piyango bayilerinde aatıhr. (6553/3631) 3-5375 

SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Beyaz perdenin en sevimli küçük 
yıl dm 

Eski Çarhk Rusyasırun saray entrika
lanru canlandıran mevsimin en 

güzel eserlerinden İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatx idare eden 
Yazı lıleri MüdürU 

Müm~ Faik FENiK 

il Ulus Basım~vi: Ankara 

~====~ 

SHİRLEY TEMPLE'in 

eısiz surette canlandırdığı 

ZENGİN ÇOCUGU 
Aynca - DUnya Haberleri 

GÜNDÜZ Seanala.nnda: 
LA DAM O K.AMEL YA 

radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı 

ÇARIN Y AVERl 
Pierre Richard Vilm - Vera Koren 

Aynca - Dünya Haberleri 
HALK MATİNESİ: 12,15 de 

GÖNÜL YOLU 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


