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Telgrafı Ulu• • Ankara 
ADIMIZ ANCllMIZDlt:l. 

Kadın, Ev Moda 
Yarın Gençlik aaylası 

5 KURUŞ 

tetkiklerde bulunurlarken 

Atatürk dün akşam Diyarbakır' a şeref verdiler 

Ucuz hayat 
Birkaç aenedenberi, devlet geli

rine Jıalel vermeksizin, hayat ucuzlu
iunu temin edecek tedbirler almagel
Jnektedir. Gerek Atatürk'ün nutkun
da, gel'ek bükümet programında ha· 
nt ucuzluğu bah•İ esa•h bir yer al
lbrftn-. 

Çimento, Ankara ıııiı, umumiyet· 
le kara yollannda nakliyat etkisinden 
biı- hayli farketti: fakat hayvan vergi· 
•i tenzilinde olduğu gibi, bu indirit
lerde, yalmz halk geçimi değil, bizzat 
iılebneler üzerinde de mÜ•bet tesirler 
Yaptı. Çünkü bükümet herhangi bir 
lenzilde bulunurken, her taraflı ince 
bir heaab ve menfaat muvazenesini 
aöz önünde tutuyor. Bu tedbirler alm
dıiı SJrada, devlet gelirinin dahi 
tekor teıkil edecek bir artıt gösterdi· 
iini .rörüyoruz. 

Bir iki gündenberi Ankara'da kö
lbiir fiatı, halk lehine, ton batına 2,50 
lira indirilmiıtir. Kıt mevsimi uzun 
~ sert. maaılı memurlarla meskun 
olan, ve mtım maddeleri kara yolu ile 
naldolunan Ankaramız için teshin fia
b, hayat pahalılığının baılıca unsurla
l'tndan biridir. Bir müddet evvel Anka
"• ııığı da ucuzlatılmııtı. 

Ucuz veya pahalı hayat, kolay de
bıagojinin hoıuna gittiği üzere, yalnız 
.. bcı ihtikarı eseri değildir: herbiri 
Ötekine bağlı, iıletme ve maliye sitle
lbinin kanıık bir teıkilat mekanizma· 
•ırun tanzimi itidir. Ferdlerin elinde 
~lnuyan birçok sebebler ister itte~~ 
fıatlara hükmeder. Bir taraftan ihb• 

karla tavaıırken, diğer taraftan bu te

bebler üzerine tesir edecek kararlar 
.tı.ı.k, ve bu kararlan umumi büdce 
bıuvazenesi vaziyeti ile uyuıturınak 
lizımdır. 

Hükümet, her tarafta halk geçimi· 
ihti n1 alikalandıran baılrca gıda ve .: 

)aç maddeleri hakkında aynı u•ulu 
tatbilc d ek b ··nkü· ferd geli· e ec , ve ugu 
l'İnin almı kabiliyetini her gün daha 

• __ ı, • • hem 
arttırarak, hem piya•a nan:-eb~, 
de refah seviyesini kuvvetlen~ 

Büyük Sef Madende 
tetkikler yaptılar 

Diyarbakır baıtan aşağı 
donandı halk sevinç 
tezahürleri yapıyor 

Maden, 15 (Hususi surette gönderdiğimiz arkadaıımız bildiri
yor:) -Atatü~k öğle yemeklerini, tabii manzarası ve plajlariyle 
Elaziz, Tu~celı, . Diyarbakır gibi yazı sıcak geçen yerlerin bir 
sayfiye yen ~labılecek derecede güzel olan Gölcükte yemi,ler ve 
trenlerinden merek göl etrafında iki saat kadar devam eden ted· 
kiklerde bulunmuılar, alakadarlara bazı emirler vermiılerdir. 

Atatürkün halkevinde 
Diyarbakır halkına 

yüksek iltifatları 

Atatürkün trenleri saat 14.10 ı-------------ı 
da Madene varmııtır. istasyon- ;'1111111111111111111111111
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da Birinci U~u.mi Müfettiı ve : c u m Q rte s 
1
• : 

Diyarbakır valısı, kaYmakam ve • : 
halk tarafından karıılaıunıılar-

dır. . d 16 AtatUrk bura a otomobille bakır 
madenleri ocaklarına kadar çıkmışlar 
ve tesisat, inşaat ve maden istihsali 
hakkında alakadarlardan malUmat al- • 

mışlardır. .. .. 
Maden müduru B. Şevket Turgud 

senede on bin ton temin edecek a
liyat ve inşaat hakkında kendileri -

me .. T ak izahat vennıştır. opr kısmı kal-
nc h . 
dırıtmakta olan cev v erın bulunduğu 

hadan kasabaya dogru yayan yürü-
sa k d.l · · yen Atatürk en ı ~~nı alkışlayan 
halk arasından geçere ıstasyona dön-
ınüşlerdir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Sayfaltk bir 
ilôve vereceOiz 

Çocuklar 
Kendileri için dört 

sayf abk ayn bir 

illve bulacaklardır 

Cumartesiyi 
bekleylnlı 1 

devanı edecektir. Halkçı ve intacı o
lan cunıhuriyet hükümetleri, milli re
fahın, bugünkü ihtiyaçtan karıdayıcı 
tedbirlerle, bayındır Türkiye iıtikba
line vücud verici tedbirlerin, biribirine 
zarar venneksizin, ve biri diğerinin 
ibınaline sebeb olmak•wn, telifine ça-
1ııınaktadırlar. 

"······································,. 

Doktor Aras 

lstanbula gitti 
Dış Bakanı B. Tevfik Rüştü Aras 

dün akşam Anadolu ekspresine bağ
lanan hususi bir vagonla 1stanbula 
gitmi§tir. B. Rüştü Aras Ankara ga
rında Dış Bakanlık ileri gelenleri ta
rafından uğurlanmıştır. 

Denizhank layihası 
Kamutay İktısad encümeni dün de

niz bank layihasının müaakcrcsine 
bilflamııtır. 

Menemen<loğlu dün 
sabah geldl 

Dış akanlık. siyasi müsteşarı B. 

Numan Menemencioğlu dün sabah To

ros ekspresi ile Suriyeden tchriınize 
dönmüştür. B. Menemencioğlu istas
yonda Doktor Rüştü Aras, dıg bakan
lık erkanı ve kordiplomatiğe mensub 
zatlar tarafından karşılanmıştır. 

Beyrutte rahatsızlanan B. Mene
mencioğlu şehrimizde tedavi edilecek
tir. Kendi.sile beraber giden heyet Bey 
rut'ta kalmrftır. 

Brüksel' de 
Japonya'ya karşı 

Kabul 
edilen karar 

Çin itinde japon 

göriifü bütün 

dünya devletlerinin 

görüıünden ayndır 
Brüksel, 15 (Hususi) - Pasifilr 

konferansı, bugün öğleden sonra sa • 
at 17 de toplanmış ve deklarasyon 
metnini tasvib ettikten sonra saat 
17 .15 de bu toplantısını bitirmiştir. 

İsveç, Norveç ve Danimarka şark· 
ta mühim menfaatleri olmadığından. 
her hangi bir vaziyet almamışlardır. 

İtalyan delegesi ise, konferansın 
bugünkü toplantısında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

" - İtalya bu deklerasyonu, an· 
laşmazlığın halline doğru değil fakat 
daha vahim güçlüklere doğru açılrruf 
bir kapı olarak telakki etmektedir. İ -
talya, bundan çıkacak neticelerin mc-

(Sonu J. üncü sayfada) 

lord Hallfaks 

bugün Berlln' e 

hareket ediyor 

Hitlerle neler 
görüşülecek? 
Londra, 15 (A.A.) - Avam kamara

sında lord Halifaks'ın Almanyaya se • 
yahati hakkında bir suale cevaben. 
başbakan Çemberlain bu görüşmeler 
hakkında zamanında, resmi bir teblif 
neşredileccği hakkında teminat ver• 
miştir, 

Lord Halifaks, yarın saat 14 de Al· 
manyaya hareket edecektir. 

Royter ajansı bildiriyor: Halifakl 
- Hitler görüşmeleri esnasında anti· 
komintem paktı da dahil olmak üzere 
bir çok meselelere temas olunacaktır. 

Alman mahfilleri, B. Hitlerin Al
manya ve İtalyanın İspanyadaki müda. 
haleleri ve aynı zamanda Almanyanıa 

(Sonu J. üncü sayfada). 

Fıkra 

Bekôr Ankara 
Hemen hemen J kişiye ıl oda! Bil

mem ''Ulus" un cumartesi ilavesin· 
dek/ Ankara mesken bahsinde bu .ra· 
kama dikkat ettiniz mi? Haydi &S• 

kerleri ve talebeleri nüfus yekunun
dan indiriniz: fakat bu11JJ karşı orta 
ve yüksek sınıfın, bir kişiye iki oda 
isabet eden evlerde oturduklarılJl iM 
unutmayımz. 

R.akam doğrudur: Bcrlin'de blr 
şehir sanatk8rr bana demişti ki: 

- 1913 de Berlin Avrupa'nrn en 
asri şehri olmakla maruftu. Bu ~bir
de nüfusun yüzde 85 ine yalnrz bir 
tek oda düşüyordu/ 

Mesken, asrımızrn davasıdır: bir
çok memleketler onu komüniz~ kar
şı kale gibi ku/lanmakt.adırlar .. A~ 
kara'da ise, mesken, herlumgı bır 
memuriyeti l e d a e d i 1 e m e s 
bir hale koyar. Meskensizlik de~k 
olan çamur ev veya pahalı kira ise, 
memura, Ankaradan ne zaman göç
edeceğini düşündürmektedir. 

Bir dostum anlatıyordu: - Niha
yet bizim x ıc ıc evleniyor. Yedi Stl

nedir Ankarada idi. Zim.at evleri y,,._ 
pı/mas:1ydı, kim bilir daha ne kadar 
müddet bekar kalacaktı? 

Rahat ve ucuz ev, genç memuru h~ 
men evlenmeğe sevkediyor. A n k a • 
r a b e k a r ı , bir m e s k e n s i z l i 1d 
veya p a h a 1 ı m e s k e n hidi•· 
sidir. 

Sokaklardaki erkek kalabalığına 
bakınız: mesken, bu sokağa otuz bin 
kadın katacaktır. Ve bir iki yıl için
de bir o kadar çocuk! 

Ağaçlı §İrin A nlcara, meskenlerle, 
anc.<1k devletin temin edrbtleceği [H'k 
r.zr•n taksitlerle ödenir meskenlerle, 
g il J e r y il z bağlryacaktrr. • Fatay 
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Işık 
Bundan kırk elli sene kadar önce Parise bir seyahat yapan eski bir 

şark hükümdarı, F ransanm aydınlık merkezinde oturduğu otelin etra
fında pırıl pırıl yanan ışıklara bir gece bakmış, iki gece bakmış, üçüncü 
gece bunları kendi şerefine yakılmış sanarak dayanamayıp mihmanda
rına: 

- Paris halkının benim şerefime yaptıkları donanmadan çok mem
nun kaldım; demiş. fakat üç gece kafi. Rica ederim, söyleyiniz de yarın 
akşam, artık, donanma yapmasınlar. 

Paris belediyesi de bu söz üzerine, hükümdar gidinceye kadar, ote
lin etrafında yanan, Parisin mutad ışıklarını söndürtmüş. 

Bundan yedi, sekiz yıl öncesine kadar geceleri, lstanbulda Boğazın 
Anadolu kıyısından Rumeli kıyısına bakanlar, bu hikayeyi hatırlama
mazlık edemezlerdi. 

Meşrutiyet, saniyedeki sürati üç yüz bin kilometre olan elektrik 
cerevanmı lstanbulun bir vakasmdnn öteki yakasına p;eçirememiştir. 

Halbuki geçenlerde Anadolunun ufak bir kazasında bulunan kar
deşimden şöyle bir mektub aldım: "Kazamıza elektrik geldi: bana bir 
radyo gönder!" 

Osmanlı rejimi, "zulmet'' ve "nur" kelimelerini, kuru birer söz ola
rak, çok kullanmıştı. Gazete sütunlarında ve hatiblerin ağzında bu ke
limelerden geçilmezdi. 

Cumhuriyet devrinde ise bir mektubun içindeki şu: 
"'Kazamıza elektrik geldi; radyo gönderi" cümlesi bütün o müba-

lega edebiyatından daha beliğ değil midir? Nureddin ARTAM 

ikinci umum müfettişlik 
finans müşaviri 

Açık bulunan ikinci umumi müfet
tişlik finans müşavirliğine İstanbul 
defterdar muavinlerinden B. Cemal 
Yorulmaz naklen, İstanbul defterdar 
muavinliğine de divanı muhasebat bi
rinci sınıf mürakiblerinden B. İbra
him Selerman terfian tavin edilmiş · 
lerdir. 

Sorgu hakimliği imtihanlan 
Sorgu hakimliği imtihanına girmek 

üzere şehrimize gelen sorgu hakim ve
killerinin imtihanları, dün Hukuk fa
kültesinde bakanlık ileri gelenlerinin 
huzuriyle yapılmıştır. 

1 ........ '' '' ...... ' ''''' '' :· '' ··:::: :: :::::::: ::: :: :ı POLiSTE 
ı ............................... . 

Postahane arkasında Halil İbrahi
min lokantasında bulaşıkçılık yapan 
Mengenli Ramazan elektrik cereyanı
na kapılmak suretile ölmüştür. Yapı
lan tahkikata göre Ramazan mutfakta 
elektriği ıslak bezle silmek istemiş ve 
düye de temas eden bezden geçen ce· 
reyan Ramazanı ani bir şekilde öldür
müıtür. Müddei umumilik tahkikata 
başlamıştır. 

Komşunun çocuğunu 
döverken 

Cebecide oturan Haticenin çocuğu 
Bülend komşuları Ratibe tarafından 
dövtilmüştür. Hatice çocuğunu kur
tarmak istemiş ve bu yüzden Ratibe 
ile aralarında kavga çıkmıştır. Hatice 
komşusu Ratibenin kendisine hakaret 
ettiğini söylediğinden Rtibe müddei 
umumiliğe verilmiştir. 

Kocasını ıı;ırmış ! 
Cebecide oturan Zeki geçimsizlik 

yüzünden karısı Suadla daima kavga 
etmektedir. Dün gene aralarında kav
ga çıkmış, Bayan Suad kocası Zekiyi 
ısırmıştır. İş polise aksetmiş ve Suad 
müddei umumiliğe verilmiştir. 

Şakadan yaralanmış 

Kocaeli bölgesinde 
çiftçilere yardım 

İzmit, lS (A.A.) - Vilayet hububat 
zeriyatiyle meıgul olan ve nisbeten 
fakir bulunan köylerde zeriyatm in
kişafının temini için bu gibi köylerin 
elverişli yerlerinde birer ziraat ve mü
cadele merkezi açarak bu merkezlere 
ziraat muallimleriyle birlikte tohum
luk buğday ve tohum ilaçlama le
vazımı, pulluk ve kalbur makineleri 
göndermeyi kararlaytırmıştır. Köyler
deki zirai istihsalatın artması yolun
da yaptığı çalışmaların iyi bir netice
ye bağlanmasını temin etmek için pul
lukla zeriyatın inkişafmr da göz önü
ne almıştır. Bunun için pulJuğu olm.ı
yan köylü ailelere pulluk tedarik et
mek üzere tertibat alınmaya başlan
mıştır. Muhitimize uygun sağlam ve 
köylümüzün büdcesine göre ucuz pul
lukların seçilmesi hususunda tetkik
ler ve alakadar müesseselerle temas
lar yapılmaktadır. 

Zirai asayif kanunu 
• • 

proıesı 

Zirai asayiş kanun projesi etrafın· 
da vilayetlerden iatenilen mütalealar 
gelmeğe baflamıştır. Bu mütaleaların 
tasnifi bittikten sonra ilgili bakanlık
lar delegelerinden mürekkeb bir ko
misyon teşkil olunacaktır. Komisyon 
projeyi inceliyecek ve son şeklini ve
recektir. 

Pire' den ıhnacık mıvnılar 
İstanbul, lS (Telefonla) - Liman 

işletmesi namına mavna almak için 
Pireye üç kişilik bir heyıct gitmiştir. 
Oradan 30 kadar ahşab mavna alına
caktır. İdarenin yerli bir müteahhide 
ısmarlanan inşaatı da tesri edilecek
tir. 

YURDDAŞLICA KABUL 
EDİLENLER 

Muhtelif tarihlerde Romanya ve Bul 
garistandan yurdumuza gelen 1344 
muhacir, Bakanlar heyetince yurddat
hğımıza kabul olunmuşlardır .. 

ULUS 

Sigaralar 
ucuzluyOr 

İstanbul, 15 (Telefonla) - İnhisar 
idaresinin ucuz sigara çıkaracağı ha
ber veriliyor. Bunun için sigara fiat
larının maliyeti yeniden tesbit edile
cektir. Çıkarılacak sigaralardan bir 
tanesi tesbit edilmiş ve Tiryaki adı 
verilmiştir. Bunun fiatı 16 kuruş ola
caktır. Ayrıca halk için ucuz sigaralar 
da hazırlanacaktır. 

Maliyede yeni 
tayin ve terfiler 
Teftiş heyeti kalem direktörlüğüne 

Divanı muhasebat mürakiblerinden 
BB. Remzi, Müşavir avukatlığa açık
tan Semiha, Ereğli hazne avukatlığına 
açıktan avukat Lütfi, Ziraat bakanlı
ğı daktilolarından Rahşa evrak direk
törlüğü daktiloluğuna, Ergani Osma· 
niye varidat memu"u Ali maliye mu
hasebesi memurluğuna, açıktan Ha
mid Bayındırlık bakanlığı inşaat mu
hasebesi memurluğuna, içme suyu ko
misyonu daktilosu Semiha Bayındır
lık bakanlığı muhasebesi daktiloluğu
na, Karacabey harası eski muhasibi 
Refik Konya harası muhasibliğine, a
çıktan Yaşar muhasebei umumiye 
daktiloluğuna, mümeyyiz Fahri ter
fian muhasebe memurluğuna, Ankara 
varidat memuru Sadık terfian varidat 
genel direktörlüğü memurluğuna, tet
kiki itiraz komisyonu eski azasından 
Raif Beyoğlu tetkiki itiraz komisyonu 
azalığına, açıktan Ekrem muntazam 
borçlar genel direktörlüğü memurlu
ğuna, Yeğenbey maliye şubesi me
murlarından Refet muntazam borçlar 
genel direktörlüğü memurluğuna, Sa
nkamıy eski tahsil müfettişi Lütfi 
Kars tahsil şefliğine, tahsilat direk
törlüğü memurlarından Fahri Ankara 
kontrol memurluğuna tayin edilmiş
lerdir. 

Bayındırlık bakanlığı muhasebesi 
memurlarından İbrahim Ethem, dak
tilo Mihriban; bakanlık büdce mümey· 
yizlerinden Şinasi, Kula malmüdürü 
Muzaffer, Muhasebat genel direktör
lüğü memurlarından Mustafa, Varidat 
genel direktörlüğü şube direktörü 
Yekta, İstanbul varidat kontrol memu
ru Zekeriya, Zat işleri direktörlüğü 

daktilolarından Sadettin birer derece 
terfi cttirihnişlerdir. 

Kundura 
. 

gıren 

mağazasına 

arozöz 
latanbul, ıs (Telefonla) - Bu sa

bah Galatada bir otomobil kazası ol
du. Kuruçeşmedeki yangına gitmek 
üzere hareket eden Beyoğlu itfaiye
sinin arabalarından biri bankalar cad
desinden geçerek dönemeç yerine ge
lirken kartıdan bir tramvayın geldi
ğini görmüş ve otomobillerin geçtiği 
dar sokağa sapmak istemiştir. Fakat 
sapışta 90för direksiyona hikim ola
mamış ve yol kenarında bulunan bir 
kişiye çarptıktan sonra köşedeki 
kundura mağazasının vitrinini par
çalıyarak içeriye girmittir. Yaralı

lardan Osman hastahaneye kaldırıl
mış, ve tamamen ezilmiş olan sağ ba
cağı kesilmiştir. Saim adındaki diğer 
yaralının yarası hafiftir. Mağazada
kilerden birkaç kişi de cam kmkla
riyle yaralandıklarından tedavi altı
na alındılar. Tahkikat devam ediyor. 

Belediye meclisi 

toplantllar1 bitti 

Sedall ilanlardan 
ne kadar 

ücret ah nacak! 
Belediye meclisi dün birinci reis ve

kili B. Aya.Jlının reisliğinde ve B. 
Nevzad Tandoğanın huzuriyle toplan
mış ve ruznamedeki iyleri görüşerek 
karara bağlamı~tır. Bu işler arasında 
birçok münakalelerden başka sadalı i
lanlardan alınacak ücret tarifesi var
dır. Meclisin kabul ettiği yeni tarife
ye göre, sadalı ilanlardan bundan son
ra bir defa için iki, üç defa için üç, on 
iki defa için beş, onbeş defa için on. 
otuz defa için onbeş lira alınacaktır. 

Bundan başka dünkü toplantıda be
lediye reisi B. Tandoganın şehir işle
ri hakkında verdiği izahat dinlenmiş 
ve belediye meclisi şubatta toplanmak 
üzere bu defaki kanuni: toplar.tısına 
nihayet vermiştir. 

Yeni belediye zabıtası 
talimatnamesi 

Belediye meclisinin evelce müzake
re ve kabul etmiıj olduğu yeni beledi
ye zabıtası talimatnamesi tabı ve tek
sir edilmiştir. Belediye reisliği ya· 
kmda bu talimatnameyi ilan ederek 
tatbikine geçecektir. 

Afgan Meclisi Reisi 

şerefine ziyafet 
Kamutay reis vekili Refet Canrtez 

dün şehrimizde bulunan Afgan meb
usan meclisi reisi Abdülahad Han •e
refine Anadolu kulübünde bir öğle zi
yafeti vermif, ziyafette Afgan büyük 
elçisi Sultan Ahmed Han, Gurup reis 
vekili Dr. Cemal Tunca, Reislik diva
nı azası, mebuslar ve Hariciye vek!leti 
ileri gelenleri bulunmuştur. 

Abdülahad Han, Türkiyeden ayrıl
dığından dolayı duyduğu büyük tees
sürü ve gördüğü terakkiden dolayı 
hayranlığını söylemi~tir. 

Kamu tayda izin 
meb'uslar 

Kamutay dün Başkan vekili Hil
mi Uran'ın reisliğinde toplaıuruy ve 
azadan bazılarının mezuniyeti kabul 
edilerek toplantı çarşamba gilnil ıs e 
bırakılmı,tır. 

İzinler azanın hastalıklarına bina
en v~rilmiş, BB. Rasih Kaplan bir
buçuk, Asaf Duray iki ay, Münir Ça
ğıl üç hafta, Şefik Tursan iki ay, 
Tevfik Bilge iki ay, Mecdi Boysan 
iki ay, Ahmed Hamdi Denizli iki ay, 
Veled lzbudak bir buçuk ay, Veli 
Yaşın iki ay, Oaman Şevki Uludağ 
bir ay, Hüseyin Rahmi Gürpınar iki 
ay, Sabri Toprak iki ay, Nuri Ural 
iki ay, Naki Yücebük iki ay, Ali Sa
ib Ursavaş iki ay, Mebıned Em.in 
Yurdakul iki ay izin almıştır. 

Dahiliye encümeninde 
Kamutay dahiliye encümeni, iç ba

kanlık mümessillerinin huzuriyle ma
halli idareler reisliği kurulması hak
kındaki kanun projesinin heyeti umu
miyesi üzerinde görüşmelere başla. 
mıştır. 

16. 11. 1937 

Yüksek sıhhat şu ası 
toplantılarına. başladı 

Yüksek Sıhat Ştlrası toılantı halinde 

Sağllk bakanllğı 

müsteıarı yeni 
vaılleslne baıladı 

B. Asım Arar 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 
idari müsteşarlığına, hıfzıssıhha dai
iresi reisi Dr. B. Asım Ararm tayini 
yüksek tasdika iktiran etmiş ve B. A
sun Arar yeni vazifesine başlamı9tır. 

Müesseselerin dahili 
is talimatnameleri 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Dahili 
vaziyetlerine dair iş talimatnameleri· 
ni yeni hazırlayan müesseselerden bir 
kaçı da bugün bu talimatnameleri i~ 
dairesine vermişlerdir. Mevcud iş yer
lerinin yarısından fazlası henUz tali· 
matnamelerini tamamlamadıkları için 
iş dairesi müddeti lS gü daha uzatma
ğa karar vermiştir. 

48 saatlik iş haftasının günlere tak
aim edilmiş listesini vermiyen mües· 
seseler de biraz fazladır. Bunlar için 
tayin edilen müddet de cumartesi gü· 
nü bitecektir. 

Kereste fiatlan 
İstanbul, ıs (telefonla) - Piyasaya 

kafi kereste gelmediğinden kereste fi
atları artmııtır. Metre mikibı 28 liraya 
alınabilen döşeme tahtaların fiatı 40 
liraya kadar çıkmıştır. Fiat tereffüü
nUn başlıca sebeblerinden olarak muh
telif Anadolu vilayetlerine imar faali
yeti dolayısile fazla kereste sevki gös
terilmektedir. 

Unumi hıfzıssıhha kanununa tevfi· 
karı senede üç defa toplanan yüksek 
ıdut şurası dün 1937 yılının son top· 
lan·ısına başlamıştır. Saat ıs de Sağlık 
ve )osyal yardım bakanlığı konferans 
aal<nunda toplanan yüksek sıhat ıu
ras, Sağlık bakanı B. Hulllsi Alataşın 
rei~liğinde, profesör Dr. BB. Refik 
Gu~an. profesör Dr. general Besim ö
me· Akalın, profesör Dr. Neşet Ömer 
İr~lp, Dr. Saim Ali Dilemre, profe
sör Dr. Mazhar Osman Uzman, Milli 
miHafaa bakanlığı sağlık dairesi reisi 
gerıeral Baysan, Gülhane hastahanesi 
haıici hastalıklar muallimi Dr. Murad 
Caıkat, Eşrefpaşa hastahanesi baş· 
heHmi Cevdet Fuad, tıb fakültesi mü· 
detrislerinden Dr. Akil Muhtar Öz
deıı, bakanlık idari müsteşarı Dr. A
sını Arar, İçtimai muavenet dairesi 
reisi Ekrem Tek, hıfzıssıhha dairesi 
rıe.is vekili Dr. Şerefeddin Ataman oğ
lundan mürekkebtir. 
Şfıramn toplantıları beş gün kadar 

devam edecektir. Bu toplantıda taba
bet sanatının icrasından doğan adli 
suçlara aid 9 adli vaka üzerinde görü
şülecek, bakanlığın, memleketin bu la
şıcı hastalıklar durumu etrafında ve
receği izahat dinlenecektir. 

İatanbulda gaz kunıan 

dün alqam açıldı 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Gaz 

kursları bu akşam açıldı. Sekizi Bey-
,..~1 ..... ~a iln\rn7u ~ ... .:ı..•~.... _, ... 
minönünde, dördü Beşiktaş'ta, beşi 
Kadıköyünde, ikisi Eyübde, ikisi Ba
kırköyde, ikisi Sarıyerde, ikisi Bey
kozda, ikisi Adalarda, dördü de di
ğer yerlerde olmak üzere kırk altr 
kurs vardır. 

46 asli, 46 yedek muallim bu kurs
larda ders göstereceklerdir. Kurslar 
altı dersten ibaret olup on beş gün 
sürecektir ve her birine de 100 kişi 
devam edecektir. 

Utakta teftiıler 
Uşak, 15 (A.A.) - İç işler bakanlığı 

teftiş heyeti reisi Tevfik Talat, parti 
genel sekreter vekili Giresun mebusu 
Münür Akkaya ve vali Sedat Erin dün 
tefti9 için Upğa geldiler. Merkezin 
teftişinden sonra nahiyelere çıkacak
lardır. 

Yenişehirde Ali oğlu Ali ve Satıl · 
mış adındaki iki arkadaş biribirleriy
le şakalaşmaktadırlar. Dün gene şaka 
faslı başlamıı ve Satılmış şaka olsun 
diye elindeki küreği kaldırıp Alinin 
başına vurmuştur. Ali yaralanmış. Sa· 
tılmış da yakalanarak müddei umu 
miliğe verilmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Dün ,ehrimizde uı 
ııfınn altına düttü 

Sandıklan sırtlarken 
Işıklar caddesinde İbrahim Hakkı

nın apartımanı arkasında bulunan iki 
aandık oradan geçmekte olan Mehmed 
oğlu Durmuşun iştihasını celbetmiş -
tir. Durmuş etrafta kimsenin bulun
madığını da görerek sandıkları sırtla
mıştır. Durmuş bu esnada gl>rülmüş ve 
yakalanarak müddei umumiliğe veril
miştir. 

Kamutay çağrıları 
Bugün Parti grupundan sonra İktı· 

sad encümeni toplanacaktır. 
Milli müdafaa encümeni bugün 

grup içtimaından sonra toplanacak· 
tır. 

ı ............................................. ~ 
i Evlerimize bırakılan fitre 

zarflarına koyacağımız birkaç 
kuruşun bir araya gelmesiyle: 

Genç pilotlanmızm ve kırıl
maz kanatlarımızın sayısı 
artacak, 
Kızılay'ın bütün felaketlere 
yeti~me kudreti çoğalncak, 
Himayesiz kalmış yavruları
mızın ( Ç.E.K.) dertlerine 
derman olacaktır. ................................................... 

Sahici bir masal 
Müslüman memleketlerinden yıl

da bir defa Mekkeye gönderilen 
mahnıele, ingilizler, nedense, "Holy 
carpet,, yani "mukaddes halı,. derler. 

Sonra garb dilJerine geçmiş olan 
Bağdad ve şark masal/arında sihirli 
birer halı vardır ki şeyhin oğlu o
nun üzerine bindiğl gibi akla, haya 
le sığmayan mesafeleri bir an içinde; 
aşar, gider: hazneleri, mücevherleri 
onunla götütür. Bu masal/arı oku
mamış bile olsanız, mutlaka, bunla
rın filime alınmış o/anlarını gör
müşsünüzdür. 

Bunların Jıepsi masal ;bunların hiç 
birisi, sinema perdesinin üstünden 
başka bir yerde, gerçekleşemez. 

Fakat son gflnlerde lstanbulda vu
kua gelen bir hadise, böyle bir masa
la malzeme olacak hususiyetlerle do
ludur: Hadisenin sahnesi, "Eastern 
carpet,, yani "ıark halı,, kumpanya
sıdır. Müdürü de tam kırk bin lira
yı zimmetine geçirmiş, yani bizim 
eski bir dbirimizle, deve yapmış, 
memleketlmizden savuşmuştur. 

Şark halr:sı, deve yapmak, 40 bin 
lira/ık bir hazne, bütün bunları bir 
araya toplayın, tam bir masal olur. 
Fakat öyle bir masal ki ne kahrama
nı, ne de haznesi hayalidir; piyasaya 
dokunan ve türk polisini günlerden 
beri uğraştıran bir masal! - T. 1. 

layfiyelerde tetkikler. 

Şehircilik miıtehaaaısı B. Prost 
Istanbulun sayfiye yerleri hakkın
da da tedkiklere baılamıı; lstan
buldaki arkadaııınız bildiriyor. 

Ben lstanbulda ohaydım, sa
yın mütehasşısı görür ve ondan §U 

ricada bulunurdum : 
-Aman, bu evlerde muayyen 

mikdarda insanın oturmaemı §art 
koyun; fazlasını yasak edin. Çün
kü burada oturanın en büyÜk ıstı
rabı misafir akıntısındandır. 

Fransız karikatürü 

ispanyadan sonra Çin - Günaydın! 
GönüJJülerin çekilmesi meselesjni mü
zakere etmek istiyoruz • 

1 çki yaMığına dair 

llk tecrübelerinden birisini biz 
yapmıştık; netice §U olmu§tu: lçki 
yasağını kaldırdığımız zaman ya§· 
lı ve ıenç aktaıncılarm aayııı art
mıştı. 

Daha ienit ölçüde bu tecrübeyi 
ıapanlardan birisi de Amerika 
idi. Fakat bütün bu yaaak müdde
tince "speakeaıy,, adı verilen &izli 
meyhaneler harıl hanl içki şabnı§• 
)ardı. 

Amerikada içki yasaiı kalktığı 
zaman bir mizah gazetesi bir ka
rikatür neşretmiıti. içinde biraz 
mübalağa da olaa, biraz da haki
kat bulunan bu karikatürün le· 
janlan fU idi ı 

- Ayol, bu caddede ne kadar 
meyhane açılmıı; yasak zamanm
da bile bu kadar çok içki yeri yok· 
tu! 

Şimdi, telgrafla verilen haber
lerden öğreniyoruz ki komşumuz 
Sovyet Rusya'da, kendi ülkesin· 
de içkiyi büsbütün yasak ebnek 

için olmasa bile, bayiiden bayiiye 
tahdid etmek için bir takım ted· 
birler ahnmııtır. 

Belki azi:1 doatumuz doktor 
Fahreddin Kerim, bizim fikrimiz
de değildir. Fakat biz, içkinin tah
did ve yasakla değil, ikna ve irtad· 
la yeryÜzünden kalkabileceiine 
inanıyoruz. Y aaak ve tahdid tirya
kinin iıtihaısmı, tiryaki olmayanın 
teceeaüsihıü artırmaktan batka 
hiç bir ıeye yaramamaktadır. 

Radyo ı·e inMıniyet 

Radyoda bir japon istasyonunu 
dinlerken şpikerin öksürüğü ititil
di. Dinleyenlerden bir genç heye
can içinde: 
-Monıer, dedi, bu radyo ne bü

yük, ne insani ke§İftir! bakm, u-

zak §arkta ufıık tefek bir japon 
aoğuk almıı, öksürüyor; onu biz, 
buradan duyuyoruz. Onun ıstırab· 
}arından bir parçası da bize ain.· 
yet edebiliyor. 

Orta yaıh bir ba§ka dinleyici 

ıencin aözünü keeti : 
· - Hayır, dedi, daha o kadar İn· 

aani olamadıı Eğer olsaydı, bize 
Nankin'de patlayan bombaların, 

Şanghayda.lci güllelerin sesini, ya

nan yangınların da çatırdısmı ge" 
tirirdi. 

Dün ıehrimizde hava kapalı geçmiş, 
&ünün en düıük ısııı ilk defa olarak 
sıfırın altında ı, en yüksek ısısı dası· 
fırn üstündıe 11 derece olarak kayde· 
dilmiştir. 

Dün yurdun bütün mmtakalarmda 
hava kapalı ve bulutlu geçmiştir. Ya· 
~ışların karemetreye bıraktıkları su 
mikdarları Giresunda 72, Rizcde 69, 
Sinobda 14, Elaziıde 13, Diyarbekir ve 
Erzincanda 11, Orduda 10, Zongul
dak ve Siverekte 9, diğer yerlerde 1-7 
kilogram arasındadır. 

Dün en dü~ük ısı sıfırın altında U
lukışlada 6, en yüksek ısı da sıfırın 
Ustiinde Adanada 22 derecedir. 

l•tanbulJa fiJJetli bir zelzele 
kayJedüdi 

İstanbul, ıs (A.A.) - Dünkü pa
zar günü saat on ü~ü be~ dnkika, 42 sa· 
niye geçe İstanbul rasathanesi şiddet· 
lice bir zelzele kaydetmi~tir. 

Merkez üstünün tatanbuldan mesa
fıeai 3200 kilometre tahmin edilmekte
dir. 

lzmitte yağmur ve aoğuk 
İzmit, 15 (A.A.) - İki gündenberi 

hava bozulmuş ve yağmurlu geçmiştir. 
Aynı zamanda hissolunacak derecede 
bir soğuk başlamıştır. Bu sabah İzmil 
civarında en yüksek mevki olan Kelo 
tepeye ilk karın düştüğü görülmüştürı 
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c.:::::~:!:Ş,:::ü~~~~·~•:::::::] 
Romanya hükümetinin 

değişmesi 

: · D · 0 N Y A H A B. E R L E: R .İ Roman yada 
.................................................... :1 
JTÜRKIYE BASINlt ........................................................ 
Dünya ölçüsünde büyük 

bir manevra 

. . 

si b Romanya' da kabinelerin deği,me· 
k.J, ~tka Parlmanter memleketlerdeki 
R.o uıelerin değiımesine benzemez. 
de-~ya'nın siyasi hayatında kabine 

&•ttne• ·ın· t ül" •• d • ın cam u ıu ur: 
«ilyMedisi~ ~ kahir ek5eriyetine 
~~ hükumet ansızın iktıdardan 
eder r. Kıral yeni bir başvekil tayin 
çim • B~vekil hükümetini kurar Se
Y• {enı hükümetin idaresi altında za!: ır, Ye daima hükümet partisi ka
fekild yeni hükümet de ikbdan aynı 
ciy ~ baıka bir hükümete devredin
Q. e dar Romanya'yı idare eder. 
ll!ıe~Ya' da kabine değiımesinin an-

sı budur. 

lıiri ~~ya, büyük harbtan evvel, 
· . li~ral" diğ"eri de "muhafazakar'' 
~ altında iki ıiyasi parti tarafm
lllİt:~vebe ile bu tekilde idare edil
'llıl • Buyük harb içinde Almanya'· 
~ t.ra&nı iltizam ettiği için muhafa· 
trıı~ Par-ti Romanyanın siyasi haya· 

F roı oynamaktan çıkb. 
el. lllcat Romanya bu kadar sonra 
raJ, ~~si ~ibi, münavebe ile biri libe
iİaere ı~e~ de milli çiftçi partisi olmak 
lllelct aki Parti tarafından idare edil
IOıı e devam etti. 1928 senesinden 

ta be R , del'l ~ ~ne omanya nm mukad • 
18Ja b tııilla çiftçi partisinin elinde idi. 
~ le~si ıeçimi yalda§ınca, Ro • 
h )'a sıyasi hayabmn ananesine uy
dil il ol~ çiftçiler iktidardan çekil
\1 e~ Hükümeti liberaller teşkil etti. 
•ekiı uka. da baıvekil oldu. Fakat baş
ka d bu ıntihabın arifesinde bir sui
lle •.; kurban gitti ve kabineyi bugü· 
te dar iktıdan muhafaza eden Tata-

sco teıkıl etti. 

4-Şimdi seçim yaklatınakta olduğun· 
illi !•taresco kırala istifasını ver • 
ld ftir. Acaba yeni kabineyi kim tefkil 
-:c:ek?. Kıral Birinci Karol zamanın
~ berı sürüp gelen ananeye bakıla· 
tel ol~r~a, milli çiftçi partisi iktıdara 
~İf ~lıdır. Ve ikinci Karolun da bu va· 
tiıı.~~ Parti lideri Mchaloş'a tevdi et-

di••nı Bükreşten Belen telgraflar bil • 
rın; . 
~ tbr. Fakat Avrupa'nm diğer par-
bi nter memleketlerinde olduğu gi· 
p • ~o~ya da, harbtan sonra ıiyasi 
p ~enn adedi çoğalmııhr. Gerçi bu 
~er, ~~lis~ki mebus mikdan iti
LiJi..Yle buyük bar kuvvet ifade etmeye 
llıtl'~ Fakat aiyaıi partilerin kuvvetleri 
~~t meclisindeki mebuı adedi ile 

~iere -;~;;.;;:--İ.ib;;aııeri; d: 
a ... dı aralannda zümreleri vardn-. 
aon elan ~f~ Romanya' da bilbaıaa 
~lla~ ıçı~de. l~ya'daki faıist ve 
tli Y• daki mıllı aosyalist partileri· 
let ~ndı~an bir takım sağ cenah parti
)-.ı -!~Yete reçmiılerdir. Milli hıristi· 
!ar Rudafaa partisi, demir muhafız
~.. ~8?ya milJi sosyalist partisi, 
lı~eç~tçı birliği, Saluon partisi gibi 
bit rı taııyan bu partiler bazan tet
Je.: ~ullerine müracaat etmektedir • 
'1ab avallı Duka da bu parti men
ti ~n 9Uikaıdına kurban gitmit-

• llQnı.nn 
bııct. yabancı devlet tesiri aJ. 
"-ler ~ket ettiklerine dair de fÜp
ll •ardır. 

... 

Japonlar Şoşov'u 
harap ettiler 

Nantao ateşler içinde 

Şanghay cepesinde 
hareketi devam 

Japon 
edivor 

ileri 

Londra, 15 (A.A.) - Tokyo'dan bildiriliyor: Şanghay civa· 
rrnda Yangtse nehri mansabında karaya çıkarılan japon kuvvet
leri ilerlemeğe devam ederek Şanghay'ın 85 kilometre ilerisinde. 
ki Çangseu'ya ve çini il er tarafından boşaltılan Kuşon ve Tat. 
sung'u itgal etmiılerdir. Çinliler mütemadiyen garba doğru ge
rilemektedir. 

Çin kaynakları ıiddetli mu· ı-------------
harebelerin devam ettiğini ve 
boyuna japon takviye kıtaları· 
nın gelmekte olduğunu bildiri· 
yorlar. Gene bu kaynaklara gÖ· 
re ikinci Çin müdafaa hattı Kva· 
ufa ile Sunkiang arasında kurul
muıtur. 

Nantm' da yangınlar 
Nantas'da yeniden büyük yangınlar 

çıkmıt ve ate§ mültecilerin bulunduğu 
bölgenin sınırına kadar gelınittir. 
Fransız büyük elçisi bu mültecileri .zi· 
yaretle bunların maddi vaziyetindt 
mühim bir sal~h huıule gıeldiğini gör· 
müttür. İaşe iti yolundadır. Franaız 
imtiyaz bölgesinde nüfus iki buçuk 
misli artmıştır. 

Tayyare faaliyeti 
Şanghay ve Nankinden gelen haber· 

lere göre japon tayyareleri dün muh
telif noktaları bombardıman etmişleı 
ve sivil halkın ölümüne sebeb olmuş
lardır. Japon harb gemileri Vangpu'· 
da çinlilere aid 12 gümrük gemisini 
zaptetmişlerdir. 

Şo~ov harab oldu 
Nankinden bildirildiğine göre ja· 

ponlar yedi yüzden fazla bomba at· 
mak suretile Şoşov §ehrini harab et· 
mi,lerdir. Maamafih ~inliler Sotov • 
.,..,._._ _ut..u .ı1..-•0-_...uv JUpvau .... -

taarruza hazırlanmaktadırlar. 

Simalde 
Tiençin • Pukeu hattı üzerinde ve 

Taiyuan civarında şiddetli muharebe
ler olınaktadır. Çinliler Hopei'nin ce
nubunda Tehşingçeng'i geri almı,lar. 
dır. Amoy bombardıman edilmiıtir. 

Bir çin lıeyeıi lıalyada 
Bir Çin heyeti, Cenevreye çıknnş 

ve Berline gitmek üzere tayyare ile 
Roma'ya gelmiıtir. 

Resmi bakımdan heyet erkanı, kon • 
ıul general olarak !•nı1?ıl oldukları 
B. Ciano'ya bir cemıle zıyareti yapa-
caklardır. 

Mamafih murahhaslar, B. Muıolini-
yi de göreceklerdir. 

Japonya Çin'le miizakerey; 
hazır 

Brüksel' de 
Japonya'ya karşı 

Kabul 
edilen karar 

(Başı 1. inci sayfada) 

suliyetini üzerine almak istememekte
dir. Bu aebebten, İtalya, pasifik konfe
ransındaki reyinin sarih surette a
leyhte olduğunu bildirir ve aynı za -
manda anlaşmazlığın müstakbel saf • 
haları hakkında hareket serbestliğini 
muhafaza eyler.'' 

Konferans, önümilzdeki toplantı • 
smı, pazartesi günü öğleden sonra ya
pacak ve bu toplantlda bu akşam tas
vib olunan deklerasyonun son fıkrası· 
nın tatbiki üzerinde müzakerelerde bu
lunacaktır. 

Dekl.araayon metninde 
neler var ? 

Pasifik konferansının kati olarak 
kabul ettiği deklerasyonda, anlaşmaz
lı~.u.ı S1Jlh ~olu ite halli için görUı 
teatalerıne Japonyanın iftirakl red-
etmesinin teessüfle kar~ılandığı, ja
pon tel~kkisinin diğer bütün dünya 
hüklimetlerinin teUlkkilerinden tama
miyle ayrı bulunduğu bu ihtil!fın 
'dokuzlar muahedesini ve Paris pa.k
tınr imza eden devletleri ve bütün 
memleketleri alakalandırdığı, şimdi
ki muhasamatın başka devletlerin te
bealarına mlihim zararlar yaptığı gi
bi enternasyonal ticarette vahim ka
rışıklıklar huaule getirdiği ve bu su
retle biltlin dünya milletlerinde bir 
nefret ve infial hisleri doğurduğu 
kaydedilmektedir. 

.~~Jar aJbnda Romanya'yı müna· 
~ ile iki siyaıi parti tarafından ida· 
~lnıek eskisi gibi basit bir metele 
~tan çdmııttır. Kıralın Romanya 
)tt(i ~ • .. •iyesi içinde çok ebemi
'tti b~ rolü vardır. Ve yukarda izah 
leh. ~az anane bu rolün ehemiyetini 
~ ettirmektedir. Filiyatta hü
l'İıı' .. lıiın bu çok ağır mesuliyetle
~· tnudrik bulunan ikinci Karol, bu 
di a lnilli çiftçi partisine iktıdan tev· 
b ederk b" 'l • - .. .. all d ~n, ır ıart ı erı surmuttur.ı 

Tokyo, ıs (A.A.) - Dıt itler bakan. 
lığında beyan edildifine göre Japonya 
muhasamatın tatili için Nankin ile g!S
rUşmelerde bulunmağa hazırdır. Ja
ponyanın sulh ıartlarının ne olacağı
nın meydana vurulmasının mevsimsiz 
olduğu ilAve olunmakta, mamafih Ja. 
ponyanın glSrUtmelerin açxlması için 
mütekaddem miisbet şartlar dermeyan 
etmiyeceii tasrih edilmektedir. 

Hükümet Şanghay vekayiinin bazı 
büyük devletler rüesasını dogrudan 
doğruya milzakerat~~ ~.ulunm~arı için 
Tokyo _ Nankln hukumetlerıni karşı 
kar~rya getirmek hususunda teşci ede
ceği sanılmaktadır. Japonya, böyle bir 
fırsat beklemektedir. Fakat her fey 
henliz müzakerelerde bulunmak arzu_ 
sunu izhar etmemiş olan Çin'in hattı 
hareketine bağlıdır. 

Deklarasyon'da şöyle devam edi
liyor: Japon hilkiimeti, Çinde silahlı 
kuvvete müracaat etmekle Çin hilkU
metlni siyasetinde bir değişiklik yap
maya sevketmek arzusu ile hareket 
eylediğini beyan etmektedir. Halbu-
ki BrUkselde toplanan devletler şunu 
ihtar etmeyi kendilerine bir vazife 
bflirler ki, hiç bir hak prensipi her· 
hangi bir devlete başka bir memleke
tin işlerinde silAhlı kuvvetle karı9-
maya mezuniyet vermediği gibi böy
le bir tezin umumiyet itibariyle ka
bulU, önüne geçilmez devamlı lı:arı
fıklıklara yol açacaktır. 

Bundan sonra deklarasyon, dokuz
lar muahedesini bozan hareketin Çin 
tarafından sadir oldulu hakkındaki 
japon iddiasını reddederek Çin'in 
mezkfir muahedP.yi imza etmi' olan 
d~vletlerle açıkça görüşmelere girişti
ğıni ve böyle bir görilşmeden kaçına
":m Japonya ~lduğunu müşahede et -
takten sonra dıyor ki: 

-

)~ka hır parti hüküıneti teıkil etmı· 
•i)' 

1
• hükümet kadrosu içine diğer 

tit ·~Partilerin alınm:ısından ibaret· 
aı~b chaıo, bunu reddetmiş. Bin~e~
~t" IOn haberlere göre, Karol hüku· 
l' il~ teşkili vazifesini tekrar baıvekil 
ı:o• •co'ya tevdi etmi§tir. Tatares· 
'ıılrılllı hükümet teıkilini kabul ettiii 
"r:•~bn.ktadır. Ve yeni hükümetin 
ı. 11'1 bir siyo.i eıa• üurin•" kunı· 
~ı bildiriliyor. Anlaıalıyor ki Ta
ttirı sco, liberallerle beraber, bu ~rt!
~ •nı bir zümresi oıan müstak11 ıa- B D lb 'un seyah t ~İi~! r>~rtiıi ve köylü partisinin • ~i~ • e 05 a 

Çin bir90k defalar Japonya Ue tek 
ba9ı~a konu~r.ya~ğ1;11ı ve konutm1k 
da ıstemedığını bıldırmif olmaıuna 
göre eler bu if yalnız Japonya ile Çi
ne bırakılacak olursa bir yığın can ve 
malın harab olmasını, ve bütün dünya
' ıa karıııklık, kararsızlık, istikranız-

İç;---tresı olan radikal köylü partısını 
ıı~tıe ilan bir hüklimet kurmaya çalı· programı 
t\i °"· Muvaffak olup olmıyacaiı bu: Pariı, 15 (A.A.) - Hava• ajansı 
t't~arrn anlafılacakbr. Hükürnelı bildiriyor: D19 itler bakanı Dclboaun 
llıt_ ettikten sonra da intihabat ya• orta Avrupa seyahati, atağıdalı:i tarz
~ ~br ki Romanya'ıun bir taraf· da tesbit olunmuftur: 
~ll lliiçiik antant dijer taraftan ~ B. İvon Delbos, 2 veya 3 kanunu e· 
doı_ıc.,.. antantı ile olan müna~~tlerı velde Varşovaya hareket edecektir. 
Ilı Yıaıyle bu memleket i, polıtakası· Polonya hilldlmeti, erk8nı ile g8ril§
~~I tekamülü orta Avrupa ve Bal~ tUkten sonra B. Delbot, vaktile B. 
'-tc·'tleri tarafından büyük alaka ıle ı.artu'nun da yaptığı gibi, Krakovi'ye 
~ilecektir. A. ş. ESMER _ gidecek ve orada bir gUn kalacaktır. 

I 
·--.;;;;; B. Delbotı, Polonyadan BUkre9e, ora-

l( 1 
dan Belgrada ve oradan da Praga &i-

'- ü_ç~~ "~'.' .. , H .. _abe. r.ler_ decek ve Pragda çekoalovak ordusu-
~" "' "" " "' '" " . . ___ nun kuruluşunun yirminci yıldönümü 

t, )( Londra _ B: Eden soğuk alğın- şenliklerinde ~ulunacaktır. B. Delbos 
<ı~ k ziyaret edeceğı dost memleketlerde i-
lh,.~dan mu.ztarı'btı·r ve odasından çı · h d Uç er ·· n kal k s ~ kifer ~ya u gu aca tır. e· 

)( ktadır. g yahati on yedi giln sUrecek olan B. 
~l l.ondra - Sir Malkolm anıp: Delbol, 19 Ukkinunda Parise dönmU§ 
~' ~ornıandi gemi•i kaptanına ınavı bulunacaktır. 

tdela,yı vermiftlr. 

hlı ~ntaç eden bu silahlı anlafmazlık
ebedıyen devam edecektir. Bilakis an
laiffiUlık halinde bulunan iki taraf, 
Japonyanm mahdud devletlerin di
legel~riyl~ görilfıneai fırsatını yarata
cak hır mütareke akdi hususunda mu
tabık kalırlarsa bir muvaffakiyet elde 
edilebileceği §ilphesizdir. 

Çin delegasyonu bu teklifi kabul et
miftfr. BrUksel'de toplanan delegeler 
Japonyanın bu menfi hattı hareketin
de ısrar etmlyecetlni Umid etmekle 
beraber enternuyonal bir muahedenir 
akitl~rinden biri, diğerleri tatbikinin 
müeaair olacağı kanaatinde bulunduğu 
hükümlerini bertaraf etmek hakkını 
kendinde gördü2ü takdirde bu dev· 
Jetlerin müşterek vaziyetler.inin ne o· 
lablleceğini takib etmek hususunda 
anlaşmışlardır. 

Lord Halifoks bugün 
Berline hareket ediyor 

(Başı ı. inci sayfada) 
orta Avrupadaki politikası karşısında 
İngilterenin hareket hattım anlamak 
arzusunda bulunduğunu ileri sürmüş_ 
lerdir. Alman mahfilleri, Avusturya'
da nasyonal sosyalist rejiminin vücut 
bulması arzusunu saklamamaktadır. 
Mamafih Avuaturyanm mülki bütün~ 
lüğünün idamesinin İngiltereyi alaka
dar eden bir mesele teşkil eylediğinin 
resmen bildirilmiş olduğu da hatır
lanmaktadır. Almanya, aynı zamanda 
Çekoslovakyadaki alman ekalliyetini~ 
vaziyetinden de memnun değildir. Ve 
bu ekalliyet için daha geni§ bir muh
tariyet istemektedir. 

Hal ifaks - Hitler görüşmelerinde 
sömürge talebleri de bahis mevzuu 0 _ 

lunacaktır. Mamafih alman mahfilleri 
bu meseleyi orta Avrupa meselelerine 
bağlamak arzusunda değildir. 

Alman mahfillerinin dediğine göre, 
B. Hitler, fırsat düştükçe her mesele
yi ayn ayrı halletmek arzusunda bu
lunmaktadır Bundan böyle bütün bun
lar söylenmekle beraberı ne Londrada, 
ne de Berlinde Hitler - Halifaks gö -
rüşmelerinin fikir teatisi çerçevesini 
geçeceği ileri sürülmemektedir. 

lngiliz ei{;isinin Kont Ciano 
ile yupacağı göriişmeler 

ıelıir olundu 
Londra, 15 (A.A.) - İngilterenin 

Roma büyük elçisi ile İtalya dış işler 
bakanı B. Ciano arasındaki görü~me

ler, geri bırakılmıştır. 

Royter .ajansnın bu mesele hakkın
da söylediğine göre, Londradaki ka
naat, bu görüşmeler için İspanyol me
selesinin halli, dikkate alındığı zaman 
daha 'elverişli bir zamanın geleceği 
merkezindedir. 

"Cizre'de galeyan 
Adana, 15 (Husust) - Suriycden 

bildirildiğine gdöre, Cizre muhafızlı
ğına Hüsnü Berazı tayin edilecektir. 
Cizreliler mali ve idari istiklfil için ıs
rar etmektedirler. Halk tekrar gale -
yandadır. 

B. Tatareskonun 
kuracağı kabine 

Bükreş, 15 (A.A.) - Havas muhabi
ri bildiriyor: B. Tataresko, geniş bir 
siyasi esas üzerinden kabineyi kur
mak vazifesinde muvaffak olamarnışa 
benzemektedir. Filhakika, radikal köy· 
lü partisi şefi Junian, seçimden önce 
liberallerle birlikte kabineye girmek
ten çekinmiştir. Diğer taraftan Geor
ges Biratia riyasetindeki müstakil li
beraller grupu ile olan görüşmelerde 

filen inkıtaa uğramış telakki olunmak
tadır. 

Bu akşamki umumi kanaat, B. Ta· 
taresko'nun nihayet, tamamile liberal 
bir kabine kurmaya memur edileceği 

merkezindedir. Evvelki kabineye göre 
fazla değişiklik arzetmiyecek olan bu 
yeni kabine, mebus seçimine nezaret 
eyliyecektir. 

Sovyetler 

ıiddetll 

birliğinde 

zelzeleler 
Moskova, 15 (A.A.) - Havas a

jansı muhabiri bildiriyor: Bugün saat 
17 de, StaJinabat, Taşkend, Kokand
da şiddetli bir zelzele olmuş ve birçok 
büyük binalarda çatlaklar vücude gel
miştir. Ahali sokaklara dökülmüştür. 

Tacekistanda heyelanlar olduğu haber 
verilmektedir. 

HaYIS ajansı muhabiri 
Almanyadan cıkar1hyor 

Berlin, 15 (A.A.) - D.n.b. a,ağıda
ki resmi tebliği neşretmektedir: Al
man hükümeti, Hava& ajansının Al
manyadaki mümessili B. Ravoux'nur. 
üç gün içinde Almanyayı terketmesi 
hakkında bir karar almaya mecbur kal· 
mıştır. 

Havas ajansının Berlin mümessili 
Ravoux, daima, nasyonal sosyalist Al· 
manya hakkında garazkarane yazıları 
ile temayüz etmiş ve Almanya ile 
Fransa arasında matbuat münasebetle
rini verdiği haberlerle daima ihlal et· 
miştir. 

D.N.B. ajansı, Havas muhabirinin 
son zamanlarda Almanyada sari bir 
hastalık olduğu hakkında yanlış riva
yetler ya.zdığını kaydetmektedir. 

Kömür ucuzladı 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi üç 
devlet arasında imzalannuı olan ko
müni.z.m aleyhtar:ı pakttan bahsederek 
Türkiycnin böyle bir pakta iştiri.k et• 
mesinc lüzum ve imkan olmadığınr an• 
latıyor: 

" Biz kendi bünyemize asla tela· 
buk etmiyen ve zaten kopya edilmesi
ne cevaz da olmıyan harici rejimlerin 
memleketimizde herhangi derecede o
lursa olsun rol oynamalarına asla mu• 
vafnkat edemeyiz. Fakat kendi hudud· 
lar:ınuz dahilinde olan bu dikkatimiz, 
bizim bu rejimler aleyhindeki tekayyü• 
dümüz bakımından kendi hududlan• 
mız dışına da sirayet edecek mütead· 
di bir mahiyet iktisab edemez, ve he
le asla yersiz bir husumet derecesine 
kadar ileri gidemez. Bu türlü hareket 
ba§lla memleketlerin dahili itlerine ka· 
nşmağx tazammun ederdi ki, milletler
arası hukukunda buna hiç cevaz olma• 
dığını bütün ananesiyle takdir ede
riz. Binaenaleyh biz türkler memleke
timizde komünizmin yer bulmasına 
imknn vermemek kayıd ve ııanru ta· 
kib ederken komünizm aleyhinde bat· 
ka milletlerle elbirliği etmek gibi Sİ• 
yasi bir hareketi tamamiyle yersiz ve 
hatti\ muzır addetmekte tereddüd et• 
meyiz. Böyle bir siyaset bizim naza. 
nmızda gizli maksad1arla ileri götürü
len tecavüzi bir politikadan başka bir 
tcY değildir. 

E vveJa tecavüzi ittifakların sarahat 
ve katiyetle aleyhindeyiz. 

Saniyen, komünizm aleyhtarlıiı 
perdesiyle bilhassa Sovyetler Rusya • 
11nı istihdaf edecek bir siyaset biıim 
bu komşu memleketle dostluk anane
mizc uygun düttnez. Sovyetler Rusya
siyle tarihlerimizin en kara günlerin· 
de dost olduk, dostuz. Bu dostluk bi· 
zim tarafımızdan gelecek bir kusurla 
bozulmıyacaktır. Ahde vefa ve bil· 
hassa dostlukta sebat türklerin en bat
lı şınrıdır. Dünya ahvalinin büyük bir 
kanşıklığa teveccüh ettiği şu sırada va 
ziyetin en pürüzsüz bir ifade ile bu 
şekilde tasrihini pek lizım ve pek fay• 
dair aayanz. Hususile komünizme kBl'fı 
ittifak mahiyetinde olarak bazı devlet• 
lerin yürüttüğü siyasetin hatta Rusya 
çerçevesini de aşan cihaDfümul bir rna· 
nevra olduğunu iyiden iyiye gördük· 
ten sonra. 

Halkın namrı dikkatine 
Belediye Reisliğinden: 

Zahirde komünizme karşı ittiEak Iİ• 
yasetinin hakikatte Avrupa, Afrika Ye 

Asya üzerinde siyasi hartalar taksima
tının altım üstüne getirmeyi istihdaf 
eden büyük ölçülü ve çok cüretli bir 
kombinezon olduğu timdi arbk olan • 
ca açıklığı ile meydana çılmuı · bulu• 
nuyor. Denilebilir ki şimdi dünya yü
ıünde geçen büyük harbtan daha 
büyük bir mücadeleyi göze almait dü· 
tünecek kadar ihtiraslanna zebun 
memleketler belirmeye bqLmuıtır. 
Belki bu hale demokrasilerin harbtan 
kaçınan çelebi vaziyetleri de az çok 
sebebiyet vennİf bulunmaktadır.n 

1 - Zonguldak şimendifer hattının açılması 
dolayısile 15.12.937 pazartesi gününden itibaren 
şehirde «sömikok» peşin para ile aşağıdaki fiat
lara satlacaktır. 

TAVSiYE MEKTUBU 

TAN'da Ahmed Emin Yalman c~ 
lal Bayar bükümetinin progranunda 
temel tatı emniyet olduğunu söyliye
rek emniyet duygusunun vatandaıın 
kalbinde yer etmesi için, tavıiyesiz ite 
girilemiyeceği zihniyetinin ortadan 
kalkması lazun geldiğini söyliyerek 
diyor ki: 

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

3 - İstasyonda vagon içerisinde tes
lim fia tı (asgari bir 'lagon toptan 
addedilir.) 

4 - Bu fiatlara kömürün mahalline 
t~sliın bedeli ve resmi mübayaalara 
aıt vergiler dahil değildir. 

5 - Halen gelmekte ve bu fiata satı
lacak olan kömürün evsafı : 

A - 0-1 O milimetre ebadı % 5 nısbe· 
tinde 

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

6 - Sehre gelecek kömürün değişik 
kategorilere 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-
meleri ilan olWlur. ( 4246) 3 - 639u 

25 lira 

23,5 lira 

" Tavtiye mektubu, kırtasi sistem 
içinde istisnalar yaratan bir vasıta 
manzarasını gösterince bunu elde et· 
meye tabii bir ihtiyaç uyanını§, bu it 
İnce bir sanat halini almııtır. Tanıma· 
dığınız bir adam size bir dostunuzun 
tavsiye mektubiyle gelir. Filan yerde
ki filan it için filan adama hitaben bir 
tavsiye mektubu ister .Hayretler için 
de kalır11nız. Bu adam ıizin filan ve 
falanla olan dostluğunuzu nereden bi· 
liyor? lıini gördürmek için kendince 
kurduğu nüfuz ve hatır gönül zinci • 
rinin içine sizi nereden kanştımuıtır? 

-
Tavsiye mektuplan içinde kanaat· 

le yazılanlan çok azdır. Baıtan be
la def ebnek, bunu yaparken umumi 
nizama kartı ne kadar fenalık itledi· 
finizi hatıra getirmezsiniz. Çünkü ta 
ıiye mektubu düıünülmeden yapılan 
bir itiyad ve usul manzarasını göste-
rir.'' 

Filistinde yeni 
tevkifler yapıldı 
Kudüs, 15 (A.A.) - Tadil taraf· 

tarı yahudi partisi ele başılarnıdan 30 
kadarı evvelki gece tevkif edilmiştir. 
Bu tedbir büyük bir heyecan uyandır
mıştır. Gece, Hayfa'da ve Kudüs'te 
yeniden bombalı suikastler yapılmış· 
tır. Hasaratın ehemiyetli olduğu bil • 
diriliyor. 

Polis, bilhassa sinirlerin pek gergin 
olduğu Kudüs, Yafa ve Tel Aviv ci -
varında nezaret ve kantrolu takviye 
etmiştir. Kudüs'ün arab otobiisleri, ar
tık vahudi mahallelerinden geçme • 
mc tedir. 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: Ceviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

şamatadan hoşlanmaz, Jürk neferi 
sakin ve vakur 

Ağaç hasreti çeken. köylerde 
niçin hiç ağaç yoktur 

ÖGLE NEŞRİYATI : 12.30 ?d~~ 
plak neşriyatı. 12.50 Plak: Türk rnusi ~ 
halk ıarkıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve 
c1 haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 Jduıı:i 

plak neşriyatı. 19.00 Türk musikisi v~ 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkad• 1~ 
19.30 Saat ayarı ve arabça neşriyat. !>= 

Türk musikisi ve halk şarkıları (SerV~ 
nan ve arkadaşları). 20.15 Sıhhi koll il 
Doktor Nusret Karasu. 20.30 Plakla s* 
musikisi. 21.00 Ajans haberleri. 21.15 'f 
yo aalon orkestrası. (1 - P. Tosti to S 
lio Amorti. 2 - Lecocq Le Petit Du" ı 
Faure Berçeuse. 4 - P. Lincke Lunu. tS 
Mozart Le Noces de figaro. 21.55 • 
Yarmki program ve İstiklal mar§I· 

Bundan baıka, neferlerimin za
yıf noktalarını da tesbit etmiştim : 
F kirlidir, ona yıkanırken ve çama
ıır yıkarken dikkat etmek gerektir; 
G aç gözlüdür, yemek yerken ye
mek alırken kendisine nezaret et
meli; H nın ayakları şiştir, gibi. 

eğlenmesini bilir 
ğan ve uzun sürmiyen sağnaklar, 

ne bir zarar veriyor, ne de rahatı
mızı kaçırıyordu. Haziranda hara
ret arttı. Fakat §İmal rüzgarı gece
leri acrinleştiriyor her tarafta çiğ 
damlaları görülüyordu. Temmuzda 
ise sıcaklar pek sürekli bir hal ı&l
dı. 

K ızdcahamam yolu üzreinde Karalar köyü var
dır. Bu Karalar köyü halkı; kış gelince t-op

rağı şöyle biraz eşerler ve 30-40 santim derinlikle
rinden koca çam kütükleri çıkararak yakarlar. Bu 
kütükler üzerindeki tomurcuklarda hal~ hayat var
dır. Eğer belki hava ve su yüzü görürlerse yeniden 
yeşerirler. Çünkü bu civardaki orman katli cumhu
riyetten biraz önceye kadar devam etmiştir. 

Köylüler vaktiyle göze 

batmaktan korkluklar1 i~in ISTANBUL : 

Aleksinaç harbından ( 28 ilkteş
rin 1876) beri takımın başında bu
lunmuş olan Bakkal çavuş, neferle
rin her hususunu biliyordu. Ben o
nun, verdiği tavsiyelere göre hare
ket ediyordum. 

Bandomuz yoktu. Yalnız bora
zanlar, davulcular, bir de flüt, mü
selles, boru çalan amatörler bir ara
ya gelerek bir takım derme çatma 
orkeatralar yapıyorlardı. Karagah
ta büyük davullar da vardı. Fakat 
bunlar arada sırada meydana çıka
rılırdı. Bunun gümbürtüsü pek 
müthit bir §eydi. Bunun yanında en 
sunturlu bir musiki aletinin sesi bir 
gayda gibi kalır. 

1933 de bu köye yakın olan bir höyükte kazı ya· 
parak, müzemize Galatların kırat mezarlarını kazan
dıran değerli arkeoloğumuz Remzi Oğuz Arık, kaz
maların daha ilk vuruşta çam kütüklerine rastladığı

ağa~lar1 kesmiılerdir 
uliL:E NEŞI<lYATI : 12.30 plakl•: 

musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 Plakla 
musikisi. 13.30 Muhtelif plak neşriyatı.!# 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 ~ti 

dans musikisi. 18.45 Eminönü hatkefl Si 

Boş vakitlerde zabitler revolver
le niıan ve atıı talimleri yaparlardı. 
Arada bir binek hayvanları alır ve 
bunlarla tepeler arasında gezerdik. 
Aramızda satranç, dama, domino 
gibi oyunlarda oynuyorduk. Baılı
cası tavla olmak üzere türklerin bir 
takım oyunları daha vardı. Ben, 
bir hatıra defteri tutmağa başladı
ğım gibi evime mektublar da yaz
dım ki bunların cevabları ben daha 
Vidinde iken gelmiıtir. 

Postanın gelmesi kuyruklu yıldı
zın zuhuru gibi bir şeydi. Vasati 
olarak haftada bir mektub alıyor
duk. Posta teşkilatı fena idi, harb 
devam ettiği müddetçe her gÜn bi
raz daha kötüleşmişti. 

Bazılarımız Vidinde bulunan bir 
rum zahire tüccarmdan Avrupa 
gazeteleri alabiliyorduk ki bunla
rm en yenisi, en aıağı, Üç haftalık 

oluyordu. 

Türk gazeteleri muntazaman da
ğıtılıyordu. Fransızca romanlan, 
Avusturya gazetelerini, türlü yemiıle

ri, kurabiyelerit çöreklerit huli.t.a 
akla gelecek her türlü ufka tefek 

nesneleri karargahı kuıatan fakat 
hususi permi almadıkça içeri gir
melerine müaaade edilmiyen yahu
di ve çingene satıcılarından teda

rik etmek mümkündü. 

Neferler de aralarmda yarıılar, 
SÜJ'e!ler, eıek kotulan yaparak ei· 
Jeniyorlardr. Sık sık zabitler bunla

ra kahve ve yahud tütün nevinden 
hediyeler verirlerdi. Ortalık karar
dıktan aonra, ate§ ba§mda söyle

nen manileri, ıarkılan dinlemek eğ
lencelerin en güzeli idi. Zabitler de 

eık sık bunları dinlemeğe giderler
di. Neferlerin içinde gayet aiizel 
aeıli olanlan da vardL Zaten türk 
dili o kadar ahenkli ve musikili bir 
dildir ki onun zevkini duymak için 
yanı aıra kaval, flavta gibi bir çal
gmm çalmmasma da lüzum kal
maz. Atef batında böyle bir gurub 
romantik bir tasvir halini alıyordu. 

Türk askerleri, fransız ve alman 
aakerleri gibi, fazla ıamata çıkara
rak eğlenmezler; onlar sakin ·ve 
vakurdurlar ve ufacık ıeylerden 
naıııl nete çıkarılacağını bilirler. 

Hava güzeldi. Mayısta yazm or
tasında gibi idik. seyrek seyrek ya• 

Arada bir çingeneler, keman, ..ıd 

ve kitara ile bize konserler verir
ler, koyu esmer, parlak gözlü ka
dınlar da göbek atarak ittihalı o

yunlar oynarlardı. Bu "kızlar,., m 

gerçekten kadm olmalan nadir vu
ku bulur bir hadise idi. Pek çoğu 
kız kıyafetine sokulmu§, takılmıf, 

takıştırlmıt erkek çocuklardan baı
ka bir ıey değillerdi. Bu musiki 

curcunası içinde şükrettiğim bir 
nokta vardı : Henüz 1877 de banco 
ıarka girmemiıti. Bir de banco ol
saydı musiki aef aletimiz tamamla

nacaktı ! 
Her çadırda on nefer yatıyordu. 

Biz, bölüğün bet zabitinin de bir 
çadırımız vardı. Çadırlar iyit aağ
lam ve rahattı. Biz, kendi çadırımı
zı daha konforlu bir hale getirmit

tik. 
Çadırımızda orta direğin etraf t• 

na konulmut bir maaamız, bir kaç 
sandalyemizt bölüğün marangozu 
tarafından bot aanchklarclan yapıl
mıı, Yetil ve kırmızı renklere boyan
Dllf çekmeceli dolabmıızt ulri kan.· 
vanalardan vücude getirilmit YI• 

kanma leğenimiz vardı. Çadırın ze
mini paapaılar ve pöstekilerle Ör

tülmüıtü. Yataklarımız, birer min
der, birer yastık ve ikişer battani
yeden ibaretti ve yere aerilmit bu

hmuyordu. İçeriyi süslemek ve ra
hatımızı tamamlamak için Vidia
den ve gezgin bezirganlardan öte 

beri de ıatm almıttık. 
Eğer sizin fazla zamanınızı almı

yacak, benim de sözü uzatmama ae
beb olmıyacak olsaydı, sizi bu ça

dırlardan mürekkeb kasabada do

laıtmr, feriğin yetil zemin üzerine 
kırmızı nakıılarla süslü çadırını, 

postahane, telgrafhane çadırlarını, 

atelyeleri, mutfaklan, ahırlan göa

terirdim. 

(Sonu var) 

nı yüreği yanarak anlatır .. 
1814 de Türkiye ormanlarım tetkik 

eden John Filof Ankara dağlarındaki 
ormanlar üzerinde israrla durmakta
dır. 

Köylü; ormanların yok edilmesinde 
neden müteahhidin baltasına hizmet 
etmiştir? 
Ağaçsız türk köyünde yeşil hasreti 

vardır; sarı ve arık toprak üzerinde 
kurulmuş olan köyde; kadınlar yeşil 
şalvar giyerler ve yeşil yazma bağlar
lar. Yeşili mukaddes renk yapan onun 
yokluğu ve ona karşı duyulan hasret 
olmuştur. 

Hemen yanı başından bir ırmak ge
ç.en ve toprağında her şey yetişen Yu
va köyünde neden ağaç yetiştirmedik
lerini sorduğum köylüler: "-Bundan 
sonra yetiştiririz." dediler. 
"- Neden şimdiye kadar yetiş:tir

mediniz ?" 
Bu suale, doksanını geçmiş olan en 

ihtiyar cevab verebildi: 
"- Köy; ne eşkiyanrn, ne hüküme

tin gözüne gözükmesin diye ..•. " 
Anadolu köyünü çorak bırakan ha

kikat işte budur: ormanlar köyleri 
gözden saklamak için yok edilmiştir. 
Köylübaltaya ve ateşe kendisini koru
duğu için hizmet etmiştir. 

Köyün neden bir dere kenarına ve
ya bir tarafı yalçın kayalarla aşılmaz 
bir halde duran dağ yamaçlarına giz
lendiğini anlayamıyanlar onun eşkiya 
kadar devlet gözünden korktuğu gün
leri hatırlamalıdır. Bu~ yeniden ku
rulan veya yer değiştiren köyler dere 
içinden çıkıyorlar. Şehirlerin ve kaaa
balarm yanına. düzlüklere, ağaçlrkla
ra kuruluyorlar. Çünkü artıkı 

Ne eşkiya kalmıştır, 
Ne de hükümetin gözü önünde ol

mak bir fel.aket getiriyor. Yuva'nın 
doksanlık ihtiyarı, fersiz gözlerine 
dehşet vıc istirab titreyişleri veren 
geçmişin acılarmı şöyle anlattı: 

"- Eşkiyalar; şehirlerden çok köy
lere inerlerdi. Bir, iki, beş, on gelse
ler ne ise ... Elli, yüz ki§i birden gelir
ler, bir köye inerlerdi. Köylünün bir 
senelik yiyeceğini bir hafta içinde si
ler aUpürür, bu sefer yolları üzerinde
ki ba,ka bir köye giderlerdi. O zaman 
biz; ağaç yetiştirmek değil, eğer ken
di kıcndine bitmişse onları bile söker
dik. 'Gözden kaçmak için elimizden 
gelse, yerin dibine girecektik. 

Ya zabtiye ile mültezim. ... İkisi de 
biribirinden bela idi. Hükümette köy
lerin adını ve yıerini bile doğru dürüst 
bilmediği için bunlar; gezginler gibi 
yola çıkarlar, hangi köy önlerine çı
karsa, bulamadıklarının da acısını on
dan çıkarırlar, kasıp kavururlardı. 

t riyat kolu namına konferans: Nusret 
tarafından. 19.00 Çocuklara masal: ~ 
Nine tarafından. 19.30 Hava raporu. -~ 
Konferans: Eminönü halkevi sosyal P'Ç 
şubesi namına doktor Osman Cevdet -ıJI 
buklu (Romatizmalıların öğrenmesi 
gelen bilgiler). 19.55 Borsa haberleri·'/;' 
Klllsik türk musikisi: Okuyan Nuri ~ 
Keman Reşat, Tanbur Dürri, Ut Sedat. 
nun Vecihe, Kemençe Kemal Niyazi,; 
Tevfik. 20.30 Wmer Rıza tarafından ı 
söylev. 20.45 Vedia Rıza ve arkadaıtarı 
rafından türk musikisi ve halk pr~ 
(saat ayarı). 21.15 Orkestra. 22.15 
haberleri. 22.30 Plll:la solo: Opera ve 
ret parçaları. 22.50 Son haberler ve 

1 iünün proiramı. 

AVRUPA: 

r.gırmen aynı zamanaa koyiin baytar itlerini de yapar 

OPERA ve OPERETLER: 14.10 Frıl 
fort - 19.55 Deromunster. (Damnati~..J 
Faust) - 21 Brüksel - 21 Roma (TrP" 
et iseult) - 21.30 Lüksenburi (Travi•~ 

Teftişe çıkan valilerin mutasarrfların 
da yol uğrağı olmak ayrıca ve hepsin
den büyük bir derddi. Valinin arka
sında bir sürü adamlar ve eşkiya kor
kusundan taşıdığı zabtiye bölükleri 
aç çekirgeler gibi köylerin üstüne bir 
saldzrırdr ki, bize hicretten başka bir 
şey kalmazdı. Böyle Z'C!IDanlarda köy
lü; yerini yurdunu belli eden ağaçla
rı ne etsin; gençliğimde köyümün ya
nındaki fidanları söküp atan ben bile 
şu ihtiyar halimle geçen yıl dereboyu
na on kavak diktim. Bizim köylerde 
•6aç cumhuriyetten sonra iyilik, neşe 
ve aagh.k ~catıu. ... ,. .. L"'9la'1•.-

Sincan köylü Omer dayının derdi 
pek büyük: "- Nasıl yanmayayım, 
diyor. Çiftliğe, fidanlığa kadar git. 
Hepsi de meyve veren fidanlardan al. 
Çamur, yağmur, sıcak deme, getir. Te
ker teker dik. Her gün sula. Dünyanın 
gübresini dök. Hepsi de yeşersin ... Bir 
de bir gün kalk ki bir kahrolası el, in
sanın bakarken kıyamadığı bu körpe 
fidanlardan yol üstüne düşen tam 54 
tanesini kırmasın mı?" 

Bir göçmen çocuğu olan Ömer dayı
nın Sincan köydeki 500 den fazla fi
danı ve bir çoğu gelecek yıl meyve ve
recek bahçesindeyiz. 

Ömer dayının bu sözleri söylerken 
göz ucuyla sert sert baktığı bir deli
kanlı var ki suçlu başını yere eğmiş, 
hiç oralı görünmek istemiyor. Bu; fi
danları söken çoban Hüseyindir. 
"- Hüseyin, neden yaptın bu işi? 

Hiç acımadın mı? Hüseyin hayatının 
sonuna kadar bu sualin cevabını vere
miyecektir. Ağaç fidanı kırmayı o; 
bu işi yapıncaya kadar suç saymıyor
du. Köylerimizde Hüseyin gibi düşü
nenler çoktur. Her yerde Ömer dayı 

gibi ağaç kültürünü, ağaç sevgisini bi
len vatandaşlara da rastlıyamayız. Ha
zırlanan ve bu devrede Kamutaydan 
çıkması umulan zirai asayiş kanunu 
köylerimiz için devletin alacağı en ye
rinde tedbirlerden biridir: bu kanun 
yeşil türk köyünün yaratılmasında 
kıymetli bir destek olacak. 

T aşpınar; Kırim harbından son
ra hicret eden tatarların kur

duğu bir köydür. Eski Haymana yolu 
buradan geçiyor. Yolun iki tarafında 
akasya ağaçlan var. Köyün evleri düz-
w1; ... ,... ••-1-:-.. ı..--~- .,.:._.....;. ll"a.-~•e 

pan kalmaID.1§ gibi. Bir nalbandı, bir 
demircisi bilo var. Köyün nüfusu 60 
hanede 331 kişidir. 
Taıpmar'a; geçen yıla kadar meyva 

ağacı gimıemişti: Eğitmen kendi do
ğup büyüdüğü köyünün, şehirden 
meyva getirecek yerde şehre meyva 
satması lbrm geldiğini daha vazifeye 
başlarken biliyordu. 

"-Kursta, diyor. Bi..zıc fidan diktir
dikleri toprağın; bizim köyün t-opra
ğmdan farkı olduğunu düşündüm. 

Köyden t-oprak getirttim. Tarım öğ
retmenimize gösterdim. O bana, bu 
toprakta neler yetişebileceğini anlat
tı. Köye gelip vazife aldıktan sonra; 
ilk işim devlet fidanlıklarından fidan 
alıp şu gördüğünüz fidanlığı kurmak 
oldu." 
Taşpınar eğitmeninin fidanlığında 

bugün hepsi tutmuş 200 fidan vardır. 
Eğitmen, fidan almak istiyen köylü
nün bir listesini hazırlıyor. Daha şim
diden 39 ev yazılmış. Beş yıl sonra 
Taşpmar Ankaraya buğdayla beraber 
meyva da satacak. Bir de köy korulu
ğu yapmak muallimin en büyük gaye-

SENFONiLER ve KONSERLER : 
Frankfort - 16 Königsberi - 16 Jdrİ 
(Gluck'dan parçalar) - 17 Sottens (ç.: 
k~vski konseri) - 18.45 Budapc5te ~~ 
Bıikreş - 19.10 Hamburg - 20.55 Hıl 
ıum - 21.15 London - Regional - ıı 
Bordeau:ıı: - 22 Sottens (Mozart kon•-" 
- 22 Stokholm - 22.30 Stuttgart. 

SOLO KONSERLER! ı 13.45 Stokh~ 
(Şarkılar) - 14 Laypzig - 16 FrankfO' 
- 17 Paris (Şarkılar) - 17.15 Mili 
(Şan) - 18.15 Königsberg - 19.25 Lo~ 
- Regional (piyano) - 19.40 Hamburl 
21 Stokholm (Chopin) - 21.40 Droitvi~ 

NEFESLi SAZLAR: Man ve .. lfi 
o.;>u .uç•uu, .1.• «lIUtıort ve wııer alm&D .ı 

tasyonları - 12 Kolonya, Laypsig - lP' 
Perag (Aıkert konser). 

HALK Jı!UStKtSt ı 11.30 Stuttprt 
19.10 Frankfort - 19.40 Viyana. j 
DANS Müztat: 19.10 Doyçland zer'. 
- 22.30 Hamburg - 22.50 Kolonya -
Doyçland Zender - 23 Münib ve Stuttl". 
- 23. - 23.30 Krakovi - 23 Milano -
23.30 Vllna - 24 Droitvich - 23.25.0 
London -Regional. 

sidir. Koruluktan aonra Taşp~ 
yemyeşil bir köy olacaktır. 
Eğitmen; ağacı sevenin ve vaP 

aldığı köyde ağaç yetiştirenin y~~ 
kendisi değil bütün arkadqları, ıst 
nasız bütün eğitmenler olduğunu~ 
!emektedir: 

"-Yalnız eğitmen değil, müne~ 
bir vatandaş olmanın bir vasfının J 
ağacı sevmek ve bu sevgiyi ya~ 
olduğunu hiç birimiz unutmıya~ 
mıza söz verdik. Yeşil yurdun çof' 
yurddan daha çok sevildiğini de bi 
yoruz." 

Yeni orman kanununu bu .zihnif 
tatbik edecektir. 

Renksiz ve ıekilaiz, adeta t'Ü§eymİ bir takun duygu
lar biribirine kan§arak, biribirine dola§arak için
de, bir kesif halite halinde kaynıyordu. Şimdi fe
rahlanır sevinirken, timdi derin bir yürek sıkın· 
tısına düşüyordu. Kendi kendini tahlil etmek, dü
tünceleriyle bu duygular arasında bir rabıta bağ
lamak, imkanını bir türlü bulamıyordu. Bütün ma
nasiyle bir otomattan farkı yoktu. Niçin gidiyor ? 
Niçin geliyor ? Biraz sonra ne yapacak ? Hiç bil
miyordu. Bir rüyada gibi kendini tamamiyle ka
ranlık insiyaklarının eline bırakmıştı. Bir rüya; 
evet. Tıpkı bir rüyada gibiydi. Fakat öyle bir rü
ya ki, bazı anlar bir kabus ıeklini almaktadır. 

BİR SÜRGÜN 
Y almz, bu yüzü, durutta mermer kadar aert, kı· 

mıldanıfta bir hezaran dalı kadar narin, yuvarlak 
ve uzmı boyun üstüne oturtuyordu ve kolları, erke. 
ğin çıplak gövdesine bir sihirbazın oynattığı aarhot 
yılanlar gibi dolanıyordu. Bu kollar genç adamın 
rüyalarma kadar uzandı, 

Nitekim, bu rıhtım gezintisinden yarmı saat 
aonra yatağına girdiği vakit de böyle oldu. Kalbi
nin üstünde, evvela, vicdan azabını andırır bir ağır 
kaygının yükünü hissetti. Bir büyük cinayet i§le
mitti. Fakat nasıl, ne zaman, nerede ? Bunu tayİ· 
ne muktedir değildi. Yalnız suçundan emindi ve 
bunun çok müthiı bir cezası olması lazım geldiği· 
ni biliyordu. Nafile yere "Azyade,, dan bir sahife 
okumak istedi. Nafile yere, yarın için kendisine 
bir Paris gezintisi programı çizmeğe uğraıtı. Bu 
suçun pi§manlığı ve bu cezanın korkusu bir türlü 
içinden silinmiyordu. Ara sıra bulutlu bir havada 
bir güneı ziyasının parlayıb sönüşünü andıran ge· 
lip geçici bir teselli ııığı gönlüne bir ferahlık ve
rir gibi oluyor, beyni tatlı bir uyku batlangıcmır 
aerhoıluğiyle uyuıuyor, aonra birden, gene bu vic 
dan azabının demirden pençesi yüreğini sıkmağ 
başlıyordu. 

Doktor Hikmet, kendi kendint'! : - Şimdiye kıı 

dar hiç böyle bir istir aba düşmemiıtim; diyordu 
Hatta, Istanbulda, tevkif edilib te zabtiye nezare· 

-18-
tinde geçirdiğim ilk gece bile bende böyle bir ruh 
itkencesinden ear yoktu. Hatırlıyorum. Candarma 
zabitinin saç yağı kokan yastığına baınnı koyar 
koymaz bir masum çocuk gibi m.ıtıl mı§ıl uyumağa 
batlamııtım. Ertsi gün, annemle babam beni ziya
rete geldikleri vakit kaygısızlığıma ve sükUııetiıne 
hayret ettilerdi. Halbuki, o günün akta.mı, ihtimal, 
ayağıma bir tat bağlayıb beni Kızkulesi açıkların· 
dan denize fırlatacaklardı; ihtimal, ağzımdan 
mutlaka bir §ey almak için zabtiye nezaretinin ka
ranlık mahzenlerinde bana türlü itkenceler yapa· 
caklardı. ihtimal, pranga bend olarak Fizana sÜ· 
receklerdi. O zaman bu korkunç ihtimallerin hiç 
biri aklımdan geçmiyordu. Hatta, zannedersem. 
bu tevkif vakası, hayatıma bir baıkalık, bir mace· 
ra çeınisi getirdi diye içimden biraz menınun bil~ 
oluyordum. Bu gün ki, sahrada bir ceylan havadrı 
bir kut kadar hürüm; kendimi bir zmdan kapıs 
önünde zannediyorum.,, 

Doktor Hikmet kendi kendisiyle böyle konı• 
urken yanındaki odadan bir takım acaib sesler dul 
nağa baıladı. Bu,önce,bir dam üstünden i§itilen ked 
niyavlamalarına benziyordu. Biraz sonra uzun müd 
det av pefinden kotmuı bir köpeğin solumalarını an 
dll"dı. Daha .onra biribirini takib eden hıçkınklaı 

.YAKUB KADRi 
haline girdi ve nihayet, boğazlanan bir kadm fer
yadlarına inkılab etti. Genç adam, yatağmdan yan
ya kadar doğrulup helecanla dinledi. Bu otel; ona, 
zaten hiç de emin bir yer hissini vennemiıti. lıte; 

yandaki odada mutlaka kanlı bir hrrsızlrk vaka.aı 
cereyan ediyordu. Kalktı, kulağını her iki oda ara
sındaki kapının anahtar deliğine yapıttırdı. Dinle
di, dinledi ve: "Yok canım, bu büsbütün batka bir 
itmiı,, diye gülerek yatağına düştü. O acaib seslerin 
yerine timdi, kesik, fasılalı bir tempoda söylenen ke
limeler kaim olmu§tu : 

- Chen, cheril. Mon amour, mon chouxl ••• 
Doktor Hikmet'in deminki helecanı, yerini fizio

lojik bir heyecana bıraktı. Bütün sıkılgan mizaçhlar 
gibi ,o da, cinsi hayatın sıtmalarmı ancak muhayye
lesini harekete getiren hadiselerle duyardı. Yandaki 
3dada geçen hadise ise, ıüpheaiz bunların en mües
ıirlerinden biriydi, o kadar ki, genç adanı, bir müd
Jet için, bütün o deminki yürek azaplarından kurtu
ur gibi oldu ve tepeden tırnağa, tehvani bir dikkat 
ıesildi. Bunun arkasından kendini bir takım tatlı ha
'allere bıraktı. ltittiği seslere göre birbirine aanlmı~ 
ki genç vücut. iki genç yüz tasavvur ediyordu ve ka
.lına, akıam lokantada seyrettiği duru esmer tenli 
;:üzelin yüzünden bqka bir yüz yakıttıramıyordu. 

-Vll-
Doktor Hikmet, sabahleyin gözlerini, bu buhranh 

gece ile hiç ali.kası olmayan, iki fikir, iki kararla 
açtı: Bir an evel Paris•teki türkleri bulmak ve baba• 
sına tezelden bir mektub yetiştirmek! Gerçi bu ikl 
fikrin, bu iki kararın birbirile münasebeti yoktu. 
Fakat herhangi bir psikolojik tahlil neticesinde, bir• 
birinden ayn görünen bu iki dimağ haletinin bir tek 
unsura ircaı işten bile değildir. Doktor Hikmet, bu 
büyük ve yabancı tehirde, pusulasını o kadar taıır • 
mıı, her şeyi o kadar garibsemiı ve kendini o kadar 
kaybetmiştir ki, bir yandan arkasında bıraktığı 

ana - baba şefkatile - hiç değilse uzaktan uzağa 
tekrar temasa gelmek; öbür yandan, kendisile derd 
ortağı bir takım insanlarla yeni bir dostluk ve ark•" 
datlık tesis etmek istemekle, bu aıkmttlı vaziyetteO 
bir an evel kurtulmağı düşünmüş oluyordu. 

Fakat, bu uçsuz bucaksız şehrin içinde muhakkak 
kendisi gibi eriyip gitmiş olan bu insanları neredeıı 
arayıp bulacaktı? Babasına yazacağı mektubu ha.o• 
gi vasıta ile gönderebilecekti? Bu muhabere itini 
lzmir'de bile bir türlü yoluna koyamamııtı. MektuP" 
larmı mutlaka lstanbul'a giden bir tanıdığa teslidl 
eder; oradan da buna benzer bir vasıtayla cevab 
alırdı. Şimdi, böyle bir şeye imkan var mıydı? Hiç 
yazmamak? Bu da kabil değildi. Kim bilir zavall• 
ihtiyarlar ne kadar merak ve endite içindedirler? 

(Sonu var) 

, 
1 
1 
~ 
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Balayı seyahati 

Vaktiyle biz onu yalnız frenkçe· 
der, çevrilmiş, romanlarda okur· 
duk. Düğün gününün akşamı da· 
"~tlilerin arasında, gelinle güğey 
b.r iki defa dans ettikten sonra .•. 
PIR.R. diye ortadan kayboldular, bala· 
Yı seyahatına çıkarılmış, nereye gittik· 

alışmış oldukları muhitten ayrıla· 
rak, yeni bir yerde, kendilerine hiç 
tesiri olmryacak insanların arasın· 
da, biribirini tannnak, orada seviş
mek, kasvetaiz bir hayat sürmek 
şüphesiz çok iyi bir şeydir. Bunun 
sağlığa dokunabilecek bir ciheti 
olamaz. 

İnsanlık yeniden bir 
barbarlığa dönüş 

tehlikesi mi geçiriyor? 
le · · 'J rını anneleri babaları bile hı mez· 
le.._· ' · · d" 

• • 11•§.. Ah ne kadar şaırane ız ı· 
Vaç derdik. 

O zanıanlarda bizde düğün yeni 
evlenenler için adeta bir işkencey· 
~i. Perşembe günü, koltukta, davet• 

Gezmeğe gelince, o büsbütün 
başka bir şeydir. İnsan seyahat e• 
derken sık sık yer değiştirirse çok 
yorulur. Bir çokları gittikleri şeb~ 
iyice görmek için yaya yürümegı 
kendilerine borç bilirler. Yeni ev· 
liler bundan vaz geçseler bile, git· 
tikleri yerlerin müzelerini görecek· 
ler, İnsan filan şehre gider de mü· 
zelerini görmeden nasıl döner ? 
Sonra, filan yerin operası, ötekinin 
komedisi meşhur, onlan görecekler 
ve gecelerini de uykusuz geçirecek· 
ler. 

l·····E::iS~~:;::::: .. -1 
........................................................ 

hl . . ·ı . .. erın ve davetsiz seyırcı erm goz-
lerj Önünde biribirlerini bir lahza 
gördükten sonra, geceyi anahtar 
deliğinden gözetliyen yenge hanı· 
nun tecessüsü karşısında geçirirler, 
CUına günü biribirJrindn gene ay
tl\ırlarddı Cumartesi gününü yeni 
Riiğey eşi~in yanında geçirebilirse 
~e trıutlu. Her halde pazar günü mut· 
ak~ işinin başına gider, yeni gelin de 

0 bır iki günlük saadetinin hikayesiyle 
genç arkadaşlarını eğlendinneğe 
Çalışırdı. Aman, ne kadar çirkindi 
0 zanıanlar !.. 

Şinıdi bizde de evlenme her iki 
lllanasiyle medeni olduğundanberi 
halayı seyahatı da adetlerimizin a
l'asına giriyor. Keselerine güvenen 
Yeni evliler başlarını ahb seyahata 
çıkıyorlar ve geziyorlar, geziyorlar. 
Zaten garb memleketlerinin hemen 
hepsi yeni evlilerin kendi ülkeleri· 
ne gelmesini pek severler Ticaret· 
lerine faydası olur. Bildiğiniz bir 
llleınleket yabancı ülkelerden gele· 
c~k yeni evliler için şöınendöferle· 
t'ınde yiizde yetmiş tenzilat bile ya· 
Pıyorlar. Bizde de şömendöfer yol· 
cular-ına türlü türlü kolaylıklar ya• 
Pılıyor-sa, yeni evlilerin gidecekleri 
Yer-lerin otellerinde banyolu bir oda 
bulmaları pek şüpheli. Balayını 
büsbütün yabancı yerlerde geçir· 
inekte de başka bir keyif var .. 

Halbuki onun için yeni girdikleri 
hayat da bir yorgunluktur. Hele 
genç Bayanda yeni evliliğin verdi· 
ği yorgunluk pek çabuk meydana 
çıkar. Kızken spot yapmayı sevmiş 
olsada, yahud semirınemek için o
da jimnastiği yaprnıya ah,mı' bu· 
lunsada, bu yeni hayatmda yapaca· 
ğı spor ilk zamanlarda kendisini 
yoracaktır .. Onun için bu yorgun· 
luğa seyahat yorgunluğunu ilave 
etmek doğru bir §ey olamaz. 

Bir de, seyahatta insan daima 
tek başına olmalıdır. Arkadaşla se· 
yahat edenlerin arasında pek çok de
fa ihtilaf çıkar. Biri sağdan gitmek 
ister, öteki soldan. Böyle küçük, e· 
hemiyetsiz ihtilaflar biriktikçe bü· 
yük bir ihtilaf olur. Bu arada, güle 
güle yola çıktıkları halde dargın 
dönen arkadaşlar vardır. 

T arih çok yüksek seviyelere 
erişmiş bir çok medeniyetle

rin yıkılışını kaydetmiştir. Öyle 
ki, insanlık tarihi fasdasız bir te· 
kamül seyri takib etmekten çok u
zak kalmış, zaman zaman, medeni
yet sahasında kazandrklarını yeni
den kaybederek tekrar geriliğe ve 
barbarlığa dönmüştür. Aceba tari
hin bize yıkılışını hikaye ettiği bir 
çok medeniyetler gibi bugünkü in
san medeniyeti de bir iflas tehlike
sine maruz mudur ? Uzun asırlar
danberi insanlığın tekamül seyrin
de hiç bir aksaklık husule gelme
miş olması, bir çok kimseleri böyle 
bir imkanı redde sevketmektedir. 
Filhakika, eski medeniyetlerin sa
hih olmadığı harikuia.de bir şey, 
kitab, yeni medeniyetin en sağlam 
bir dayanağıdır. Fakat ımdeniye
tin artık sarsılmaz temeller üzerin
de bulunduğu ve insanlık için ye
niden barbarlık devirlerine dönüş 
ihtimali bulunmadığı nazariyesi 
bütün aydınlarca ittifakla kabul 
edilmiş değildir. 

İngiliz Arkeolog ve antropoloji
sti Stanley Casson da bunlar ara
sındadır ve son zamanlarda neşret
tiği "insanlık macerasınm anato
misi,, ikinci başlığını taşıyan "Pro
gress and Gatastrophe" isimli ese· 
rinde insanlığın zaman zaman te
rakki ve tedenni etmesinin şimdi 
de hükmünü icrada devam eden bir 
ezelt kanun olduğu fikrini müdafaa 
etmektedir. 

bulunduğundan habersiz oluşumu
zun bu tehlikenin mevcud olma
dığına delalet edemiyeceğini iddia 
ediyor. 

Fakat, evlenildiği gün böyle yola çık 
lrlak ve bir ay hep gezmek, yeni ev
liler-in sağlığı bakımından, aceba 
doğru mudur ? Balayı seyahatmı, 
lağlık bakımmdan bile olsa, çekit· 
til'lnek evlilik hayatında pek kısa 
l>ir zamana münhasır kalan §iiri de 
hozmıya kalkı§Jllak olursa da, bu 
: · ıJ-_~~-ı..ıa ---1c-l&zı:ındir---
tııyorum, 

Evlilik hayatında küçük, büyük 
ihtilaflar aonradan, nasıl olsa, çı· 
kacaktır. Balayında aeyahata çık· 
mak bu küçük ihtilafların daha ilk 
zamanlarda çıkmasına sebeb olabi· 
lir. 

Şu halde iyisi ve doğrusu, balayı· 
nı geçirmek için, güzel ve, İsterse• 
niz sakin, isterseniz kalabalık bir 
yere gitmek, fakat sık sık yer de· 
ği11tirmiyerek, o tatlı zamanm tatlı 

l.......X.. ._. --· ·----....... ı~·-
iuk;t"m~ktır. 

B. Casson "daimi inkişaf,, naza
riyesinin Darwin ve Juxley'in bi
yolojik nazariyelerinden ortaya çık
mış yeni bir görüş tarzı olduğunu 
söyliyerek eskilerin terakki kanu· 
nunu böyle anlamadıklarına isa· 
ret eaıyur. 

İnsanlığın istikbali hakkında pek 
bedbince bir kanaatta olan B. Cas
son, eğer önliyecek tedbirler vak
tinde alınmazsa felaketin pek ya· 
kın olduğuna inanıyor. Dün olduğu 
gibi bugün barbarlık insanlığı teh
did etmektedir: fakat romalılar dev· 
rinde olduğu gıibi dışardan değil, 
bizzat medeniyetimizin içinden gel
mektedir. Tedenni yolunda ilk a· 
dnn büyük harble atılmıştır. Bu 
korkunç boğuşmada yalnız milyon
larca insan ölmekle kalmamış, aynı 
zamanda medeni: insanlığın dayanı
ğı olan enternasyonal ahlak iflas et
miştir. Harbin felaketleri patalojik 
bir hava yaratmıştır; tahribçi bir 
temayül taşıyan barbar sistemler 
şaşılacak bir süratle yayılmış, fazi
let ve insanlık hislerini susturmuş· 
tur. Medeniyetin daha ilk adımla
rında keşfedilmiş olan kurucu ve 
bağlayıcı fikirlere karşı mücadele 
açılmıştır. Muharrir diyor ki : "öy
le sanıyorum ki, medeniyet artık 
uçurumun kenarında değildir, fa. 

kat bir kaç sene önce yıkılmıştır. 
Roma medeniyeti, ihtizarı daha bir 
kaç asır devam etmiş olmasına rağ
men, 400 senelerine doğru çökmüş
tü. Roma eşrafı gibi, biz de etrafı· 
mızda her şeyin değiştiğini hisse
diyoruz; fakat felaketin vukua gel
miş olduğunu henüz tahayyül et
miyoruz ... Hala bu yıkılıştan kur
tulmak imkam var mıdır ?,, Ve B. 
Casson, insanlık için bir sığnak 
bulmak endişesiyle meşgul görün
mektedir. Kurtuluşun ancak en
teHcl<tüellerJe ilim adamlarından 
gelebileceğine inanıyor. Bunun i
çin de her şeyden evvel tehlike
nin onlar tarafından idrak edilmiş 
olması lazımdır. 

Yeni evliler için, o va,kte kadar 

Tenis toplar1nın 
konservesi yapılıyor 

İngilterede artık tenis toplarının 
konservesi yapılmağa başlandı. 
h MalUmdur ki, tenis toplarının mu-
~akkak yeni fabrikadan çıkmış olması 
laznndır. Çünkü kauçuk elastikiyetini 
Çabuk kaybetmektedir; hasılı tenis 
topları uzun ömürlü değildir. 
d Bundan dolayı, tenis topu imal e· 

enler, hava bozuk gidince büyük za· 
r~ıara giriyorlar. Epey canı yanmı§ 
lastik fabrikatörlerinden biri, tenis 
~0Plarının konservesini yapmağ~'. ~~i 
a\7anın tesiriyle bozulmasınro onune 

g.:Çıneğe karar vermiştir. Bir çok tec
~~belerden sonra fabrikatör bu teşeb-

1.l.Sünde ınuvaff:k olmuştur. Bu fabrita. toplarını, içinden h~vası alınmış 
lltulara yerleştirmektedır ve bu su

retle, toplar terütaze kalmaktadır. 
liele sıcak memleketlere yapılan top 
~ ----

G.A. 

Şapka yemeği 
Melborume şehrinden Thomson is

minde biri, kendisine sorulacak yüz 
sualin 95 ine cevab veremediği tak
dirde şapkasını yiyeceğini 'ahidler 
huzurunda taahbüd etmiştir. 

Bu garip iddiayı ciddiye alanlar 

k disine en güç sualleri bulub tev-
en 'dd" "h etmi~ler ve ı ıacının bunların Cl T • 

yüzde doksan beşıne cevab verecek 
derecede bilgisi olmadığı meydana 

çıkmıştır. . .. .. w 

Bunun üzeııne, soz.unde duracagmı 
söyliyen Thomson bır lokantaya gi
derek Panaaıa şa~kasını. ~arçalamtş, 
sığır eti ve elına ıle yemıştır. Ustelik 
hi bir hazım sıkıntısı çekmediğini 

ç ld v •• de bildirmiş o uguna gore aceba 
şapka kağıd helvasmdanmı yapılmış
tı dersiniz. 

ihracatında, bu yenilik ehenıiyetli bir 
rol oynamaktadır. 

-=--

Hayat, sen ne güzelsin! 
TAARRUZ 
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Ce . · rn · fakat du· d vap vermek ıstiyoru • 

b a1tıarnndan bir kelime bile çıkmıyor. 
Oğrulup kalkmak istiyorum; f_akat 

'oı o- . y. acı bent ye· r· ... uzumda his ettıgırn 
ırtıe tnıhbyor. . 
V 1 devam . e deminki ses, melek ses 

tdıyor· 

Si - B~ba, bırak adam~ağızı dinle~~ 
.~·· .. Sarsılırsa, düşün kı, sargıları 

Çoziilebi} · 
ır... . .. ka 

.ı Başımı ~eviriyorum: gökyüzu • 
~a s . .. "l/e 
R~ r derin, tatlı bakışlı iki ınavı goz, 
'"<ıtık· sı saç-ı 1 güneşle oynaşan altın san 
ilr gör .. uyorum... Kı 

- Bak kızım da başucunda.... • 

Nakleden: N. B. 

raıanmış olduğumu sarahatle hatırla
tan bağlı omuzum.. İsmail Zekinin 
hallerinden rolümü iyice yapıruo oldu
ğumu anlıyor~ Belli ki .. o iş_in far
kında bile degıl... Fakat otekder ne 
oldular? Tutuldular mı? Belki de vu
rulup öldürüldüler. Ben ikinci kur
şunla yere yuvarlanınıştım. Şarjörde 
daha kurşun bulunmak lazım ... Ya Hü
seyin Tuğrul? Benimw kötti nasihat
crın. fakat her şeye ragmen yoldaşrm, 
benim sefalet ve denaet arkadaşım 
Hüseyin Tuğrul ne oldu? Şaşkınlık 
arasında kendime htikmedemiyerek 
ınırıldanryorum: 

_ Tuğrul... Tuğrul... Nerede? ... 

Arkeolojinin zamanımızdaki a· 
raştırmaları, insan medeniyetinin 
yalnız yapıcx ve kurucu sahada 
ilerlemekle kalmıyarak tahribci ve 
yıkıcı kuvvetlerin de inkişafına 

yol açtığını meydana troymuştur: 
Ve bu müşahede insanhğın en eskı 
devreleri için de variddir. Mesel§. 
paleolitik devirle onu takib eden 
neolitik arasında bir fasda devri 
vardır ki bu çağda insanlık evvelce 
kazandığı bir çok terakkileri kay· 
betmiş ve unutmuştur. İnsanlığın 
bilhassa dikkate çarpan iki büyilk 
yıkılış devrini de Eti medeniyeti 
ile eski Yunan ve Roma medeniye· 
tinin yıkılışı teşkil eder. Ve bu her 
iki yıkılışı bir gerileme ve durma 
devri takib etmiş, insanlık eski se· 
viyesine varmak için asırlarca bek· 
lemek mecburiyetinde kalmıştır. 

B. Casson, Roma medeniyeti son 
günlerini yaşarken, en açık fikirli 
romalıların bile felaketten haber· 
siz kalmış oldukları kanaatindedir. 
Ve müellif, bu mis&li ileri sürerek, 
bugün medeniyetimizin tehlikede 

alıyorum. Ya diğer adamlar? şayet ya
kayı ele verdilerse susacak değiller 
ya 1 İçinde bulunduğum vaziyette ha
diseyi derinleştirmek ne kadar yersiz 
sayılırsa sayılsın içimi yemekte olan 
kurta tahammülüm yok. 

Fakıat tam ağzımı açacağını sırada 
bir takrm fısıltılardan anlıyorum ki o· 
daya yeni gelenler var. Tecessüs ted
birden de kuvvetli: gözlerimi açıyo
rum. 

- Uyandı ... İsterseniz soralım. .. 
Yeni bir ses ki tanımıyorum. 
İsmail Z1eki yavaşça bana yaklaşı

yor: 
- Süleyman Bey. Polis komiseri

nin ifadenizi almasına müsaid vaziyet
te misiniz? 

Uçuk rengim bembeyaz oluyor. Ko
miser, yani polis, zabita ... Mahkeme ... 
Kendimi şimdiden maznun mevkiinde 
görüyor gibi oluyorum. 

Kalbimi tazyiki altında ezen bi1 
kayğı ile kıomisere bakıyordum: hak
kımda vermiş olacağı hükmü gözlerin· 
de okumak istiyorum. Komiserin ba
baca bir hali var : 

Tarih bize gösteriyor ki me-
deniyetler, bilhassa üç sebe

bin tesiriyle mahvolmuşlardır : Dış 
harblar, iç ihtilaflar, nihayet. sınıf 
mücadelelerinin şiddetlenmesı. Es· 
ki Yunan medeniyetini zaifleten 
ve yunan cumhuriyetlerinin demok· 
ratik temellerini sarsan harblar ol· 
muştur. Roma alemi ise, iç kavga
lar yüzünden yıkrlmı~tır. Fakat bu 
iki medeniyetin yıkılışında sınıf 
mücadelesinin ve halkı zümrelere 
ayıran kinlerin oynadığı rol de bü
yUk olmuştur. 

Roma, harici istilaların kendisini 
en fazla tehdid ettiği bir zamanda
dır ki iç ihtilaflarının en yıkıcı
larını tanımıştır. !stilli. ordularımn 
muzafferane yürüyüşünü bu dahill 
çürüyüş kadar vatanlarına ihanet 
eden romahlarm yardımları da ko
laylaştırmıştır. 

Şinıdi de eski felaketli devirlerle 

- Ve arkadaıınızı da vuramazdı
mz. 

Zavallı adamcağız, yeis içinde, önü· 
ne bakarak: 

- Yaptığım kazanın tesellisini hiç 
bir suretle hulamıyacağım •.• 

Hala şüphe ediyorum: acaba kim
seyi Yakaladılar mı? Allahtan olacak 
ki İsmail Zeki soruyor : 

- Komiser bey, heriflerden ne ha
ber ? 

- Hiç bir haber yok ... Ufacık bir iz 
bile bırakmadan savuşmuşllll' ... Hidiae 
mahalline bizzat gidip tetkikatta bu
lundum, bir pantalon düğmesi bile 
yok. 

GülUmsUyor. 
Göğsümden bir yük kalktığını his

sediyorum. Demek ki asayiş berkemal. 
İsmail Zeki, biraz sinirli : 
- Bu da kapanmış meselelerden bi

ri mi sayılacak? 
Komiser mahçup, fakat düşündüğü

nü söylemekten çekinmiyen, doğru 
sözlü bir adam : 

Dünyada neler oluyorj 

Ayda 60,000 dolar 
telgraf parası 

Çin - japon anlaşmazlığının çok pa
halıya mal olduğunu izaha bile lüzum 
yoktur. Ancak, bu harbe aid gündelik 
haber alma işlerinin de tasavvur edile· 
miyecek derecede ve belki de en paha 
h işlerden biri olduğunu bir çok kim· 
seler bilmezler. 
İspanyadaki sivil harbte haber alma 

i~~rine Amerikanın birleıik ajansla
rı ayda 8000 dolar tahsis ettiği halde, 
uzak şark hadiselerini günü gününe 
takib edip haber alabilmek için ayda 
60.000 dolar harcamak zorunda kalmış
tır. Bu paranın en büyük kısmını ta· 
biatiyle kablo masrafı yutmaktadır. 

Fevkalade ehemiyetli Mdiselerde 
Birleşik ajansların "müstacel servisi" 
faaliyete geçmektedir. Bu takdirde 
Şangbaydan çekilen telgrafın kelime
si 84 sent'dir. Telgraflar ekseriya tür
lü yollardan sevkedilmekte oldukla
rından, bu ücret bir çok defalar kat 
kat yükselmektedir. 

"Acele" kaydiyle çekilmiyen tel
grafların kelimesi 14 senttir. 

Dana rekoru 
Sabırlı bazı istatikçiler, ev kadınla

rının günde ne kadar yol yürüdükleri
ni, bir insanın bütün hayatı müddetin
ce ne kadar yol yürüdüğünü hesab et
mişlerdir. Şimdi, gene bu sabırlı ista
tistikçilerden biri, bir dansözün ne ka
dar dans etiğini ve bu müddet zarfın· 
da katettiği yolun neden ibaret oldu

ğunu tesbit etmiştir. 
Bu etüdün mevzuu, Londrada "Yel 

değirmeni" adındaki tiyatroda beş yd
danberi çalışmakta her gece dans et
mekte olan Pot lngraın adrnda genç 
dansözdür. Zaten büyük bir muvaffa. 
kiyet kazanmış olan dansöz, rekoru 
öğrenildikten sonra, halk tarafından 
daha ziyade takdir edilmeğe başlan
mıştır. 

Pot İngram, beş yıl içinde yaptığı 
danslarla ceman 80.000 kilometrelik 
bir mesafe katetmiştir. H~le dansözün 
henüz 23 yaşında olduğu göz önünde 
tutulunca, bu rakam daha büyük oir e
hemiyet almaktadır. 

Tiyatro direktörlüğü, dansözün te· 
sis ettiği rekoru haber alır almaz, bir 
haftalık bir istirahat için derhal ken
disine izin vermiştir. 

şimdiki vaziyet arasında bir mU
vazilik tesis etmek sırası gelmiş
tir. Barbarlık dıştan ve içten insan· 
lığı tehdid ediyor. Gitgide şiddet
lenen parti mücadeleleri, sınıf mü
cadeleleri, devlet mefhumunun çü
rüyüşü, fasılasız surette bir dış 

harbi tehdidi, bütün bunlar mev
cud tehlikeyi artırmaktadır. Ayni 
zamanda dünya ekonomik buhran
lardan, fakirlikten, işsizlikten, se
faletten, vergilerin fazlalığından 
mali buhrandan muztaribtir. Her 
tarafta şuursuzluk, mesleki hod
binlikler, anlayışsızlık ve hissizlik, 
demogoji ve ahlak fesadı insanlığı 
tahrib etmektedir. Entellektüeller
le devlet adamlarının samimiyet 
ve fedakarlık hislerinden mahrum 
bir halde, ekseriya hadiselere esir 
oldukları görUlUyor. BUyük barb· 
dan bitkin ve harab bir halde çık
mış olan insanlık kendini büyük 
felaketten kurtarabilecek midir ? 

suz bir araya getirebildiğinden sustu. 
Ben de kurtulmuş olduğumdan büs

biltün emin oldum. 
İsmail Zekinin kızı, bir hasta bakıcı 

otoritesi ile söze karıştı : 
- Komiser beyin verdiği izahattan 

sonra Süleyman beyin ifadesini alına
ğa ne luzum var? Yarasının iztirabı 
ona kafi .... 

- Hakkınız var. Ben bir kaç gün 
sonra gelir, ifadeyi alırım. Zaten mak· 
sad usulen bir dosya tanzim etmektir. 

İsmail Zeki, vakur ve ciddi : 
- Kahramanlığıruzın dosyesi ..... 

Çünkü yapmış olduğunuz hareket bir 
kahramanlıktır: Uç kişinin üzerine a
tılmak .... Evet, siz, azizim hakikaten 
hepimizin iftihar edeceğimiz bir kah
ramansınız ... 

1 nsanlar gibi. .. 
Bir macar hikayesi. Hakiki ml, 

hayal mahsulü mü ? Hangisi olsa 
güzel. 

İmdi, Macaristan'm bir köyün• 
de yıllardan beri bir çift leylek 
yaşıyordu. Bunlar baharda köye g.,. 
lip bir bacanın üzerindeki yuvala• 
rına yerleıir, yavrularını dünyaya 
getirip uçurduktan sonra sonbahar
da başka iklimlere göçerlerdi 

Bu çiftin yuvası boş kaldığı sıra• 
larda bir yaban ördeği geldi ve oraya 
üç yumurta bıraktı. Arkadan ley• 
lekler zuhur ettiler. Diıi leylek yu
vasında üç tane yumurta görünce 
onların kendine aid olup olmadığı

na dikkat bile etmeden Üzerlerine 
yerleşti, kuluçkaya yatb. 

Günler geçti ve zamanı gelince 
yumurtaların içinden cidarlarına 
küçücük darbeler inmeğe baıladı 
ve nihayet ince kabuk kmlarak sa• 
rı ve yassı üç gaga meydana çıktı. 
Yavru yaban ördeklerine üvey ana• 
ları ıaıarak baktı, baktı ve kadm· 
lık duygusu galebe çalınca sesini 
çıkarmayarak mini minilere kendi 
yavruları imişcesine muameleye 
başladı. 
Akşam üstü baba leylek geldi. 

Yaban ördeklerini gördü. Korku i· 
çinde kanatlarını çırptı. Koca ga• 
gasını bir karış açtı. Kanıma yak· 
laşıp sinirli sinirli bir şeyler fmlda• 
dı, sert:eldi, hiddetlendi ve sonra yu• 
vayı bırakıb gitti. 

Ana leylek bu hale şaımıf kal• 
mıştı. Kabahati ne idi ? Batı gö~ .. 
sünde düşünüyor, ve bu esnada, bll" 
felakete sebeb olduklarından ha· 
bersiz küçük ördekler "vakvak~, la• 
rı ile yuvayı çınlatıyorlardı. 

Gece yaklaşırken baba leylek üç 
arkadaııı ile yuvaya döndü. Dört 
erkek leylek sessizce ana leyleğe 
ve üvey çocuklarına hücum ettiler. 
Dördünü de öldürüp yuvadan aşa
ğı attılar : Sonra, ufukta kayboldu· 
lar. 

Leylekler aleminde bir kıskanç
lık faciası vukua gelmi§ti. 

Demek ki hayvanlar da insanlar 
gibi imiş : haksız yere loıkanır, ha· 
ğırır, çağırırlar ve hiddetlerini ye
nemeyince öldürürlermif ! 

Bu hikayeyi anlatan zata bir al"

kadaf "kıskançlık bahsinde insan
lar hayvanlar gibidir, demeli değil 
mi idiniz ? dedi. 

Halbuki ikisinin de fikirleri ek
sikti; şu neticeye varabilirlerdi ı, 
hayvanlarda kıskançlık insiyaki • 
dir. insanlar ise 'bile bile, dü~üne 
düşüne kıskanır ve kıskandıkları in
sana, • cebinden parasmı ve elinden 
ekmeğini almak gibi - kötülüklerin 
en kahbeceaini yaparlar. 

Kıskanç en adi topraktan halke• 
dilmİ§ olmalr ki kendi kudretine 
hiç bir zaman güvenemez ve gözle· 
ri daima baıkalarmdadrr. lğrendİ· 
ğimi:t kadar onların duğu,larındald 
bu hataya da acımalıyız. - N. B. ........................................................ 

(Fitre) sini göklerimizin se
lameti için harcamağı adet ha
line getirdiğimiz "Şeker bay
ramı" na artık "Havacılığa 
yardım günü" adını vermek çok 
yerinde olur. "Kurban bayra-

1 ... :~~.~;;:~~~~;:~:::.:~. 
Ben şimdi bu fareye benziyorum: 

Cihangirdeki konağa, konak sahibinin 
kazara vurduğu büyük bir yaralı gibi 
yerleştiğimdenberi her emrim derhal 
yerine getiriliyw. 

Penbe bir rüya içinde uyanmıgtım 

ve bu pek tabii idi; zira odam bir ıo· 
ker kutusuna benziyor: divarlara pen· 
be ipekli kumaşlar gerilmiş •• Karyolam 
şairin sediri gibi atlas yastıklar ve 
kuştüyü şiltelerle yumuşak... Ba~ U· 

cumdaki penbe lake boyalı küçük do· 
labın üzerinde ilç tane zil butonu var 
ki hangisine dokunsam bir başka hiz
metçi koşup geliyor ... 'Geniş pencere-
ler bir kış bahçesine açılıyor: ılık kış 
çiçeklerinin kokusu, limonlukta yetişen 
çeşid çeşid yaprakların biribirini ok
şarken çrkardıkları tatlı hışırtı •• Mer -
mer havuzun fiskiyesinden dökillen 
berrak suların şırıltısr ... 

Ne iztira.b verici dakika: İsmail Ze'
kinin heyecandan dudakları titriyor, 
kızının gözleri yaşarıyor. komiser 
memnun, gülümsüyor. Ben .... Ben de 
İsmail Zeki'yi hakikaten kurtarmış ol
duğuma artık inanıyorum. 

* * * 
Çocukken sayfalarını karıştırdığım 

Artrk üziilmeğe lüzum yok: İsmail 
Zekinin suçluları bulmak için yaptığı 
teşebbilslere rağmen mesele büsbütün 
kapandr. Zabıta kimi yakalasın? ... 

~?J:n n·· b . ana basta ba-lt ... un geceden erı s 
ltthk d" 
Q·· e ıyor... oları 

~ 0ılerimi kapıyorum: ışık 0 

~kıyor ... Hele o ter temiz bakışl~r be· 
~ı anlatılmaz surette rahatsız edıyor •.. 
h İçinde fikirlerimin biribiriyl~ ~r
t1tşt ~ k fa.Dl hadıse-1 . ıgı zavallı, ağrıyan a • . . 
.:ıın arap saçını bir türlü çöıeınıyor · 
"'ar h.. urn ken~· ruz ... mutaarrxzlara uc ... . 
t ırıi kurtaran İsmail Zekinin acernı a· 
ltı y uın: işte ya-

!smail Zekinin, dkin ve merhametli 
sesi bu müthiş sualin cevabını veri-

yor: . . A. 
_ Merak etmeyınız... zız dostu-
za birden bire mütessir olmamaşı i

~~ münasip bir şekilde vakayı haber 
;erdim. Her halde yakında buraya ge-

lir... w 1 h kk 
Deınek ki Tugru a mda merak 

edilecek bir şey yok ... Rahat bir nefes 

- Müsaade ediniz de sizi cesareti
nizden dolayı tebrik edeyim. 

İsmail Zeki komiserin sözlerini }res
ti: 

- Eğer Süleyman bey olmasaydı 
ben çoktan öbür dünyayı bulmu§tum; 
heriflerin altından kalkamaz ve sila
hnm kullanarak onlarx kaçıramazdını. 

Bu sefer komiser, şakacı, İsmail Ze
kiyi susturuyor.: 

- Vallahi, bey efendi, size ne diye
yitn: polisin tahkik vasıtaları sonsuz 
değildir ki... Evvela sizin bize bir şey· 
ler öğretmeniz, mutaarrızları tarif et
meniz l~zım gelir. Yoksa keramet sa
hibi değiliz ki ... Bu gibi hadiselerde 
meşhud cürüm olmadıkça ve taarruza 
uğrayanlar zatıaliniz gibi ''bilmiyo
rum, yüzlerini görmedim ki,. dedikçe 
tahkikatın müsbet netice vereceğini ü
mid etmek abestir. 

Komiser, bu kadar sözleri, kusur· 

bir kitapta, kim bilir neden, aklmı<la 
yer etmiş olan bir resim gözlerimin ö· 
nüne geliyor. Bu resimde, kırmızı ka
buklu, kocaman bir Holanda peyniri 
vardı ve peynirin bir kenarındaki de· 
likten de sivri burunlu, titr.ek kulaklı 
küçücük bir fare istediği kadar yediği 
peynirden ve hususiyle kendi halin
den memnun, kırmızı toparlağa dalıp 
çıkıyordu. 

İsmail Zeki, zaman zaman, acıklı bir 
se11le tekrarlıyor : 

- Böyle hafif yaralamakla kalmaz 
seni öldürebilirim de oğlum!... 

Ve hemen ilave ediyor : 
- Kabahat kızımda ... Ne diye bana 

silih aldırttı. Herkes bu hınzırlarr 
başkaları veya kendisi için tehlike
sizce kullanamaz ki... 

- Sonu var-
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H i K A y E 
Amontillado şarabı 

'Edgar Allan Poe' dan 

Fortunato'nun bin bir türlü gadir
lerine tahammül edebildiğim kadar 
etmiştim. Fakat beni hiç çekinmeden 
tahkir etmeğe de başlayınca, ondan 
intikam almağa ahdettim. Buna rağ
men, tehdid edici hiç bir harekette 
bulunmadığımı tahmin ederim. Çün
kü tabiatimi iyi biliyorsun. Sonunda 
ondan öcümü almaya kati karanını 
vermiştim. Fakat bu katiyetle acele 
etmiyor, daha temkinli davranıyor
dum. Onu, eşi görülmemiş bir tarz
da cezalandıracaktım. İntikam alan 
yarı yerde bocalar veya kendi de za
rar görürse, hak yerini bulmuş sayıl
maz. Ve gene gadre uğrayan intikam 
aldığını fenalık edene hissctimıeli ki 
lıak yerini bulsun. 

İyice bilmelisin ki, Fortunato'yu 
§Üphelendirecek en ufak bir hareket
te bile bulunmadan; kendisine, her 
zaman yaptığım gibi, giller yüz takın
dım. Fakat bu gülüşümün onu nasıl 
kurban edeceğimi düşündüğümden 
ileri geldiğini farketmiyordu. 

Birçok hususlarda kendini say
dırtmı§ ve hatta korkulacak bir adam 
olmasına rağmen bu Fortunato'nun 
zayıf bir noktası vardı: Şarab .. Şa -
rablan iyi tanıdığına hatta erbabı ol
duğuna öğünürdü. İtalyanların pek 
azında eski eserleri anlamak ve duy
mak kabiliyeti vardır. Ekseriyetle he
yecanlarını ingiliz ve avusturyalı mil 
yonerleri çekiştirmeye sarfederler. 
Eski resimler ve mücevherat husu
sunda, vatandaşları gibi, Fortunato 
da ukalalık eder, pek bir şey anlama
dan öterdi. Fakat eski şarablara ge
lince i~ değişir bunları hakikaten iyi 
anlardı. Şaraba para sarfetmektc ben 
de ondan geri kalmazdım. İtalyan şa
rablarını seçmekte maharetim vardı. 
Ve fırsat düştükçe de fazlaca satın 

ahrdrm. 
Karnavalın en coşkun bir ak'Şamm

da arkadaşıma rastgeldim. Fazlaca 
içmişti. Beni büyük bir hararetle kar
§ıladı. Üstünde renkli yollardan ya
pılmış dar ve çok gösterişli bir elbi
se, başında da etrafı çıngıraklı bir 
külah vardı. Onu gördüğüme o kadar 
sevinmiştim ki elini sıkarken büküp 
krvırdığrma pişman bile oldum. "Mer
haba azizim Fortunato. Bugün pek 
iyi görünüyorsunuz. Biliyor musunuz 
bana bir Amontillado şarabı geldi a
caba hakiki mi, yoksa sahte mi, 
merak ediyorum.,, "Nasıl? Amontilla-

ı do mu? Hem de karnavalın ortasın

da? İmkanı yok bulunmaz." "Ben de 

şüpheleniyorum. Size danışmadan pa
rasını da verdiğime hiç iyi etmedim. 
Sizi arattım, yoktunuz. Fırsatı kaçır
mağa da korktum. Onun için aldım.., 
"Amontillado !" ''Bilmem eğer sahi 
ise ... " "Amontillado ha?" "Ben de bir 
an evci meraktan kurtulmak istiyo
rum." "Amontillado ha?" "Siz şim-

di meşgulsünüz. Onun için ben Luc
hesiyc gidiyorum. Şarabtan anlıyan 
biri varsa o da Luchesi'dir bana söy
ler." ''Luchesi Amontillado'yu is
panyol şarabından anlamaz bile". 
"Maamafih, sizin kadar anladığını 

iddia eden budalalar dolu" "Haydi 
beraber gidelim." ''Nereye?" "Mah-
zenlerimize." "Yoo .. azizim, beni kır
mıyacağınızı biliyorum. Fakat ola
maz çünkü görüyorum ki meşgulsü
nüz. Luckesi''. "Meşgul falan deği

lim, yürüyün." "Olamaz azizim, meş

gul değilseniz bile görüyorum ki fe-

Nakleden: illet NEViN 

na halde soğuk almışsınız. Halbuki 
mahzenler tahammül edilemiyecck 
kadar rutubetli, her tarafı güherçile 
bağlamış." "Ne olursa olsun gidelim. 
Soğuktan bir şey olmaz. Amontillado 
ha? Herhalde aldatıldınız. Luckesiye 
gelince o ikisinin arasındaki farkı 
bilmez bile." diyerek koluma girdi. 
Gözüme siyah ipekten bir maske, üs
tüme de bir on sekizinci asır manto
su taktım ve şatonun yolunu tuttuk. 
Yolda acelesinden beni sürükliyordu. 
Evde kimse yoktu. Hizmetkarların 

hepsi karnaval eğlenceleri için sı
vışmışlardı. Ben zaten arkamı döner 
dönmez sıvıştıklarına emin olmak i
çin onlara sabaha kadar gelmiyeceği
mi söylemiş ve evden hiç bir yere ay
rılmamalarını sıkıca tenbih etmiştim. 

Yerlerinde yanıp duran iki meş
aleyi aldım, birini Fortunatoya ver
dim. İçiçe birçok odalardan geçtik
ten sonra yeraltı mahzenlerine giden 
kemerler altına geldik. Ben önden o 
arkadan uzun ve dolambaçlı bir mer
diven indik. Beni dikkatli takib etme
si için ona rica ediyordum. İne ine 
rutubetten ıslanmış bir kata geldik. 
Burası "Montresor" ailesinin kata
komlarının bulunduğu yerdi. 

(Sonu yarın) 

Çaprast kelimeler 
& t 

Dünkii ~apraşık kelimelerin 
lıallcdilmi~ ~ekli 

.> :ı. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

i 
8 
l 

Soldan sağa: 

1- Ankaranrn bir kazası. 
2- Büyük. Dikine duran. 
3- Çok ihtiyarlıkta olan bir fiilin emri. 
4- Allimet. Öldürmek. 
fi. Çehre. Hedef. 
7- Ekmek yapılır. - Varol! 
8- Yapı5tmr. - Arab alfabesinde bir har-

fin adı. 
9- Etrafım sarıp çevirmek. 

.ıkarıdan aşağ: 

1- Biçimsiz boylu. 

ULUS 16. 11. 1937 
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Marş 
Müsabakamız 

Marş giif tesi musaba kasma 
iştirak edecek olanlar şu 
noktalara dikkat etmelidir
ler. 
Marşın esas bünyesi, dörder nusra
lık üç kıtadan ibaret olacaktır. 

:Birinci kıta "A", esas fikirleri ih
: liva edecek ve diğer iki kıtanm.. 
: sonlarında birer defa tekrarlana
: caktır • . . :s. ve B le gösterdiğimiz diğer iki 
;uta ise yukarıdaki dört ana mıs
: radan artan duygu ve düıünceleri 
:ihtiva edecektir. . 
: Bu kıtalarm musiki bünyeleri biri
: birinin aynı olacağı için bunlan B 
: ve 1B diye göstereceğiz. . 
:,şu halde marş A, B, A, B1

, A, tek-
linde olacaktır. 

Bu suretle şairin emeği, besteye 
uygunsuzluk yüzünden kaybolıruya
cak, iyi bir in:ıadda üzerinde durulan 
kelimenin bestede de hakkı verilmiş o
lacaktır. 

Her kelimenin tabii okuyuGta üzerine 
vurulan, en çok ehemiyetli ve açık te
lUfuz edilen hecesinin marşın bünye. 
sinde öyle yerleri alması lazımdır ki 
bestenin notaları ve musiki irtifaı ile 
bu tabii okunu:ı makamla:ıtırılmı:ı biı 
şekilde temin edilmiş olsun. 

• Y azdacak ıiirin marı halinde bes
: telenebilmcıi için hecelerinin - u
: zunluğu ve kısalığı, vurgulu veya 
: vurgusuz oluşuna göre - cins ve 
: nevilerinin ne gibi bir terkibi haiz 
: olması lazım geldiğini aynca mem
: leketin tanınmıı beatekarlan ile te
: maıa gelindikten sonra, mümkün 
: olduğu kadar, kolayca anlaşılabile
Ecek bir açıklıkta izah eden bir not, 
Ematbaaımzca müsabakaya dahil ol
: mnk istiyen §airlerden istiyenlerin 
: adresine gönderilecektir. . 
~ ~lüracaatlar: (Ulus, marş 
E miisabakası ) adresine ya- : 
E pdmalıdır. S . . 
"'······································" 

Safranholu'da petrol fiatı 
ucuzlatılch. 

Safranbolu, 15 (A.A.) - Petrolün 
perakende 22 kuruşa satıldığını gören 
belediye 17 buc;uk ru9a kend~l tlll~ 
tış yapmak suretile fiatı indirmiş, bu 
suretle hayatı ucuzlatma tedbiri al
mıştır. 

Ilayrcholu ve l\lalkara"nm 
kurtuluş ba)Tamları 

Tekirdağ, 15 (A.A.) - Dün Hayra
bolu ve Malkaranm kurtulul bayram
ları sevinçle kutlanmıştır. Malkarada 
bir balo verilmiş, Hayraboluda Çamlı 
göl kanalrnm akıtılması ve muhtelif 
açılma törenleri yapılmıştır. 

2- 1:ıte'nin kıultılmı:ıı. 
3- Kalbimizde yapr. Yanar. 
4- Anlam. İsmi var, cismi yok. 
6· Çocuk. Aile. 
7- Ümid. Deniz elbisesi. 
8· Büyük bir nehir. Gönül vermlıı. 
9- İcil'\e su konur. 

Kırılmıs avna 

Evde masum bir' muziplikle herkesi tela
,a düııünnek ister misiniz? 

Bir yanı inceltilmiş bir sabun parçası a
larak, bununla herhangi bir aynanın (ter
cihan büyük bir gardrop aynası) bir ucuna, 
camın çatladığı zaman vücuda gelen çizgi· 
tere benzer hatlar vücuda getiriniz. Eğer 
bu çizgileri iyi çizmeye muvaffak olursa· 
nız, odaya girenler aynanın kınlmış oldu
ğuna inanacaklardır. Telaşin artmakta ol· 
duğunu ıördüğünüz zaman yaş bir bezle 
çizgileri siliniz. Evdekilerin yüreklerine 
su serpilecektir. 

Sihirli ok 

Orta büyüklükte ucu sivri bir dikiş iğn 
ıi alınız. Bali ve §ehadet parmaklarınız a 

Yabancı basında gördüklerimi:t 
•'" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lord Hallf aks'ın Berlin seyahalı 

Berlindeki konuşmalar 
Başarı ile bitecek mi? 

İngiltere ile Almanya arasında ya
kında yapılacak olan görüşmeler, 14 
sontcşrin tarihli Faris gazetelerinin 
mütalealarına zemin teşkil etmekte
dir . 

Eko dö Pari gazetesinde Pertinab 
diyor ki: 

"İngiliz devlet adamları her türlü 
harb ihtimalinin vatandaşlarını ne 
derecede deh~t ve haşyete düşür
mekte olduğunu müdriktirler. İngi
liz devlet adamları, tehlike glinilnde, 
imparatorluk milletinin ittifak ile ha
reket etmesini temin edebilmek üze
re düşman ile uzlaşmak için mümkün 
olan her çareye başvurulmuş olduğu
nu, anla~zlığın tesviyesine müte
allik maldll şerait dcrmeyanmda ha
sis davranılmamış olduğunu söyliye
bilmelidirler. 

İngiliz bakanlarının bu temayülle
ri, bugünkü temayülleri değildir, 
bunlar, dün de vardı, yarın da ola
caktır. İngiliz bakanları, muharib 
devletler üzerinde tehlikenin evvel
den önüne geçecek mahiyette bir te
sir icra edecek daha şiddetli, daha 
kati ve evvelce girişilmiş taabhüdlcr 
önünde ricat etmiycn bir siyasetin, 
tatbikini bu temayüllere kati surette 
feda etmişlerdir.,, 

Figaro gazetesinde d'Ormesson, 
~öyle diyor ı 
''İngilterenin hulusuniyctine mut

lak itimadımız vardır ve Lord Hali
fab'ın vazifesini fransaya karşı ha
yırhahlık zihniyeti dairceinde ifa e
deceğine eminiz. 
Avrupanın vaziyetindeki gerginli

ğin izalesine matuf her teşebbüsü iyi 
bir surette karşılarız 1 

Poti Parizyen gazetesi de Londra 
muhabirinin aşağıdaki yazısını neş
retmektedir ı 

Alman zimamdarları muhtelif za
manlarda İngiliz dostluğunu elde et
mek arzularını bildirmişlerdir. Fakat 
bu dostluğu istiyen kimsenin bu dost
luğa varacak vasıtaları da istemesi i
cab eder. Almanya, İngiliz politika
sının esas hedefi olan Avrupa sulbu
nun takviyesı .nu .. u:.uuJa rc:u"ıı.arHK
larda butunmıya hazır mıdır? Muhak
kak olan bir şey vana o da Bertin 
görÜf!1telerinfn muvaffakiyetinin, B. 
Hitlerin bu suale vereceği cevaba 
bağlı bulunduğudur. 

Japonya'nm sulh şartları ..• 
Popüler gazetesi, Uzak Şark mese

lesi hakkında diyor ki ı 
Japonyanın istekleri hakkında 

Tokyo telgrafları, bazı noktalarda in
sanr ,a,ırtacak bir mahiyettedir. O 

rasına iyice yerleıtirerek iki üç adım me
ıafeden bir tahtanın ilı:erine atınız. Ne ka
dar mahir olurıaanız olunuz itnenin tahta
ya saplanmasına muvaffak olamıyacaksı

ruz. Fakat bir de iğnenin deliğine bir iplik 
geçiriniz, iğneniz her atı:ıınızda hedefe 
.aplanacaktrr. Ucuna eklenen iplik iğneni· 
zi hakikt bir ok haline getirecektir. Bu ne
tice tecrübenizdc hazır bulunanları hayre
te düıürmekten geri kalmıyacaktır. 

Resimde gördüğünüz ıekilde sivri tara· 
fm biri kırık bir kalem ucuna kiğıddan bir 
kuyruk takılırsa o da aynı ıekilde bir ok 
haline gelebilir. 

Dünkii bilmecelerin halli 

llarflerle oyun 
1- LEU - Kule 
2- ATAR - Tarak 
3- EİN - İine 
4- BABO - Bomba 
5- MASA - Mak.aa 
6- ATA - Saat 
7- EREM 
8- PAŞA - Şapka 

9- EGE - Gece 
10- RAKI - Kargı 

Nerede doğdunuz? 
1- Kisalen 

2- Niksek 

3- Nacer.ı:ir 

4- Atloplı 

5- Sabunlit 

- Selanik 

- Keskin 

- Erzincan 

- Polatlı 

- İstanbul 

Bu aktör kim acaba? 
1- Güler - Er 
2- Kutu - Tu 
3- Afır - Ör 
4- Ulaımak - uı 
5- Omuz - Mu 
6- İhsan - Hı 
7- İntikam - 1n 

Bu çifte harfler yanyana getirilirse ıu İ· 

im çıkar: Ertufrul Muhsin. 

derecede ki, insan, bu taleblerin, 
Brüksel konferansının kati surette 
batırmak ve ayni zamanda Vaşington 
muahedesi akidlerinin h.er türlü mü
dahalelerini daha başlangıçtan akim 
brralanak için yapılmıf birer şantaj 
olub olmadığını soruşturmak mecbu
riyetini hissetmektedir. Fakat bu gi
dişle, Çin kendi haline bırakılacak 
olur ve yahud Japon orduları ile Al
man, İtalyan "tavassutunun,, sıkı te
sirlerine terkedilecek bulunursa, J a
ponyanm "sulh şartları,, da gittikçe 
daha ziyade ağırlaşacaktır. 

••• Nankin ve 1\1oskova'nm 
mukavemetiyle karşılanacak 

Epok gazetesi diyor ki : 

"Çin bu gidişle, bir Alman-!talyan
Japon müstemlekesi mi olacak ? Bu 
hareketin Nankin ve Moskova hükfi
metleri tarafından şiddetli bir muka
vemete maruz kalacağı muhakkaktır. 
Diğer taraftan Amerika Birleşik 
Devletleri, Fransa ve İngilteredc 
protesto etmekten hali kalmıyacak

lardır : Fakat yeni müselles ittifakın 
arazi zaptetrnek azimleri, protestolar
la durdurulabilir nevinden değildir. 
Bunun önüne ancak kuvvet geçebilir. 
Fakat, Uzak Şark bizi alakadar et
mek!c beraber, Avrupa bizi daha zi
yade alakadar etmektedir. Garbde sa
hayı lcndilerinc serbest bir bale ge
tirmek için mi bizi şarka doğru sü
rüklemiye mecbur etmek istiyorlar ? 

Türkiye ve Yunanistan 

"Le Temps,, gazetesi yazıyor : 
Avrupa politikası sahasında da Yu

nanistanın vaziyeti tavazzuh etmiş
tir. Balkan itilUma sadrk olan Yuna
nistan Türkiye ile bazan kanlı kav
galarla neticelenen eski nizalarını 
tesviye etmiş ve Metaksasın Ankara
ya seyahatiyle de parlak bir surette 
teyit edilmiş olan Türkiye - Yuna
nistan ittifakı sayesinde Yakın Şark 
politikasının istikrarına büyük mik
v•cıt~ ı~u ~1- . • ~ ... ·- 1>,.<ri\n 1'•ii1'1dv .. 
ile YunanfM8nın müşterek gayeleri 
vardır ki bunların arasında en esas
lıları sulhun muhafazası ve kati is
tlklfildir. 

Bulgaristan 
K.ıral Boris'in seyahati 

Kıral Boris'ln Avrupa seyahatl hak
kında tesadili edilen yazılar aıasında 
Zora'nın bit makalesi vardır. Bu ya
zıya göre. Bulgaristan Balkan harbın
dan bugüııe kadar geçen zaman zarfın
da daima entrika silfiluna hedef ol
mu~tur. Hariçte Bulgaristanı temsil 
eden diplomatların say1&ı azdır ve ba
zı kimseler aebebli veya scbebsiz Bul
garistan aleyhinde tahrikat yaparlar. 
Nitekim son zamanlarda Bıılgarista
nın şu veya bu tarafa bağlı olduğunu i
leri sürmek suretiyle bulgar dış poli
tikası hakkında şayialar çıkarılmıştır. 

Hatta bu meyanda bazı devletler de 
vardır ve bunlar "benimle olmıyan, be
nim aleyhimdedir" prensibine göre 
davranır ve Bulgaristan hakkında da 
bunu tatbik ederler. 

Gazete bütün bunların doğru olma
dığını kaydettikten sonra Bulgarista
nın bazı devletlerle olan ekonomik ya
kınlığının politik anlaımalara delil di
ye göı>terildiğini ve binaenaleyh dev
let reisinin Avrupa seyahatinden mem
lekete fayda geleceğini. en otoriter bir 
devlet adamı eıfatiyle bu kabil '}ayia
ları, şüpheleri ve dedikoduları berta
raf edecğini yazmaktadır. Muharrire 
göre devlet reisinin bu husutaki faali
yetinin müsbet ve müsmir neticelerini 
hariçteki diplomatların hiç biri temin 
edemez. Kıral, aynı zamanda her çıkı
şında yeni bazı dostluklarla avdet et
mekte olduğundan memleket bundan 
faydalanmaktadır. Kıratın gerek kom· 
şu memleketlere ve gerek Avdupa mer
kezlerine yaptığı ziyaretler, hiç bir de
dikoduyu mucib olmamakta ve derin 
bir sempati ile karşılaşmaktadır. Bu 
hususları da kır alın ailevi rabıtaları; 
akrabalıkları ve şahsi dostlukları te
min eylemektedir. 

Gazete kırahn seyahatinin Bulga
ristan için her bakımdan faydalı ol
duğu kanatini izhar etmekte ve iyi yol
culuklar dilemektedir. 

Bulgaristan' da seçim 
hazırlıkları 

Yeni intihap kanununa aid yazılara 
devam olunmaktadır. Bu hususta en
teresan bazı fikirlerin ileri sürüldü
ğünü görüyoruz. Mesela Mir gaze
tesinde köşe yazan Scyaç, müstakbel 

parlamentoyu partizanlaşmaktall .~ 
ruyabilmek için icra kuvvetlertY 
teşrit kuvvetlerin yekdiğerinden ar 
rılması fikrindedir. Muharrire. ~ 
mebus olmaktan gaye, günün bırı 
idareyi ele alarak vekil olmak de~ 
millet vekili eıfatiyle memleket . 
yurda hizmet eb:ncktir. Bunu t~ 
için ise tek bir çare vardır : vekil 
rin devlet reisi tarafından seçiler' 
meclis mukarreratını icra eden ti 
kuvvet tefkil etmeleri ve mebusla~ 
vekil olmamaları .. Yazı sahibi bÖJJt 
likle "mecliste siyasi partiler te~ 
kül etse bile hükumeti ellerine ali 
mıyacaklarını bildiklerinden bunl' 
ideal birer parti olarak çalışacaklsl' 
dır,, demekte ve ileri sürdüğü bu fi}' 
rin basında münakaşasını dilernelct' 
dir . 

Bu yazıya gene ayni gazetede e''( 

nazırlardan Atanas ve Buref c~ 
vererek vekillerin devlet reisi tar' 
fından seçilmesinde bir beis görııf 
diğini ve fakat mebusları vekil o~ 
hakkından mahrum e~nin dor 
olamıyacağım iddia eylemckted~ 
Çünkü; hiç bir memleketin parlanıttı' 
tosunda böyle bir şey yoktur. 13ıı 

garistan ise uzun seneler parlamd1t' 
ile idare edilmiş eski devletleri 6t' 
nck tutacak bir mevkidedir. Bug!l-1 
böyle bir kanun yapılsa bile, ya~ 
teşekkül edc~k parlamentonun i~ 
i~i, bunu bozmak olacaktır. BinaeC 
aleyh, böyle mühim bir inkilfil>m aııl 
yasaya sokulması lazımdır. Bu~ 
ise buna imkin yoktur. Muharriıf 
göre, ortada parlamento me-.rcud ıcal' 
dıkça hükfunct meclisin clindedif 
Meclis, bükü.metin istediği her banP 
bir tahsisatı reddetmek veya hük& 
mcte ademi itimat beyan eylemek sıı· 
retiyle hükumeti her zaman düşilr 
mck hakkına maliktir ve bunu, teınSr 
ettiği milletin yüksek menfaatlcrinl 
göz önünde bulundurmak düşünce' 
siyle yapar. Mebus, böylelikle kendi
sini intihap edenlerin menfaatlerirJ 
korumuş olur ve bunu taahhüd etti
ği bir mesuliyetle yapar. Meclis lJıı' 
lundukça, rey vermek hakkmdall 
mahrum edilemez. Rey vennek, met' 
lisin nezedilemiyen en aarih hakkf' 
dır. Binaenaleyh, müstakbel parla· 
mentoyu partizanlık siyasetindtıı 

kurtarmak için başka çareler araştır 
mak lazımdır. Muharrir : ''Bunun i• 
çin yegane çare, bizim sosyal - poli
tik hayatımızda yapılacak Jslihattıf• 
Temiz vatandaşların faaliyetlerin' 
~ ,,,.---- ı..:- ... - .,,.. . &-·- ... 
işe yaramıyan her hangi bir meelisl 
dağıtmak gibi bilyük bir konstitüsyo
nel proregativ tatbik etmek k!fidir,. 
demektedir. 

Avusturya 
Macaristan ve liomşuları 

31 ilkteşrin 1937 tarihli "ReichspO' 
st,, gazetesi (Macaristan ve komşula
rı) başlığı altında Budapeşte muha· 
birinden aldığı bir mektubu neşredl• 
yor. Macaristanla Küçük itilaf de\f• 
!etleri arasında bir anlaşma ihtimali
nin geçmiş senelere nisbetle çoğaldı• 
ğını işaret eden bu mektub ta ezcüdl' 
le şunlar söylenmektedir : 

"Fakat şimdi cağrafi ve iktisadi ıa· 
ruretler körü körüne beslenen kiti 
ve intikam hislerinden ve hakikate 
uymıyan siyasal kombinezonlarda!\ 
daha kuvvetli görünmektedir. Nasıl 
ki Almanya Versay sulh muahedesi• 
ni artık tahammül edilmez bir hal al• 
dığı için meriyetten kaldınnışsa, a'f' 
ni veçhile Tuna havzasında sulh rnı.ı• 
ahedelcriyle yaratılmış olan ahval ve 
şeraitin de tahammül edilmez bir ~ef 
olduğu her tarafta takdir edilen bi' 
hakikat olmuştur. Hatta Trianondatı 
sonra Tuna havzası ekonomik ve et· 
nografik durumunun Triano'a takacl• 
düın eden zamanının ki ile kıyas edİ' 
lemiyecek derecede fenala~tığmı iti' 
raf ve teslim eden Fransız politilcB• 
cılarının ve gazetecilerinin adetleri 
artmıştır. Binaenaleyh bu meselenitl 
halli lüzumu siyasi bir mütearife ol• 
muştur. Meselenin kati ve nihai tart' 
da halli her şeyden önce Macarist•• 
nın ve halef devletlerin hattı hare• 
ketlerinc bağlıdır. Büyük devletle' 
bu bapta bir takım arzular izhar ede· 
bilirler, tavsiye ve irşatta bulunabilir' 
ler, yahud da Tuna havzasındaki de"" 
!etleri tazyik edebilirler. Fakat s0C1 

söz daima Macaristanın ve halef deV'' 
!etlerin olacaktır.,, 

"Denebilir ki Macaristan şimdi ht:• 
nüz halledilmiş problemleri politi~• 
mevzuundan tecrit ederek öyle b1' 

formüle bağlamıştır ki buna halef 
devletler dahi Macaristanla münase' 
betlerini düzeltmek arzusiyle muhale• 
fet edemiyeceklerdir. Bunda diğef 
devletlerin dahili işlerine müdahale 
mevzuu aramak, hal ve keyfiyetin•• 
şikar ve müsellem olan durumu kat" 
şısrnda varid olamaz. Böyle bir tef• 
sir ve mülahaza yürütmek, ümid .,e
rici temayül ve tcrtibleri daha bar 
langıçta akim bırakır. Bunu ise bil• 
gün hiç kimse istemiyor." 
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Karadeniz grupu şampiyonu 
Bafraspor, Manisa grupu 
şampiyonu Balıkesir idman 

birliğini 3-1 yenerek finale kaldı 
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Dün şehir stadyomunda, milli kü
me harici kalan şehirlerimiz arasın

da ki futbol turnuvasına devam edil
di. Çekilen fiküstür mucibince, Ka
radeniz şampiyonu Bafra ıpor ile 
Manisa grup §ampiyonu Balıkeıir 

İdman Birliği karşılaştı. Stadyom 
çok tenha idi. Saat 12,45 de B. Sai
min hakemliğiyle oyuna başlandığı 
zaman takımları şu §ekilde kartı kar
şıya dizilmiş gördük: 

Bafra Spor: Mithat - Necati, Ah
med Kara - Ali Hüseyin, Muhlis, Ki
zım - Şakir, Ahmed San, Şerif Ça
kır, Osman, Fethi. 

Balıkesir İdman Birliği: Refet -
Münir, Şevket - Ali, Turgud, Hilmi -
Necaeti, Subhi, Sallhaddin, İbrahim, 
Hakkı. 

Maç başlar başlamaz Bafralılar 
sağdan bir hücumla Balıkeıir kale
sine kadar sokuldular. Sağ açık topu 
ortaladı, soliç önü boş olmasına rağ
men topu avuta attı. Bu faaliyet ilk 
anlarda Bafranın çok yüksek oynadı
ğı kanaatini verdiyse de dakikalar 
ilerlemesiyle her iki takımın da ay
nr kuvvette olduğunu gördük. Oyun 
zaman zaman her iki tarafın karfı
lıklı hücumlariyle sıkıştırmalariyle 
geçiyor. Her iki takım biribirini de
nemek isterken o kadar tevazün var 
ki hangi tarafın üstün oldu&unu kes
tirmek güç. Her iki taraf da bir ha
kimiyet kurabilmek için büyük ener
ji sarfediyor oyun da bu niıbette ıe
ri... Top hiç durmıyor, likin gUzel 
paslar ve komfıinezonlar göremiyo • 
ruz; top her iki tarafın uzun vuru•
lariyle kaleden kaleye gelip gidiyor. 
Balıkesirliler ıert oynamak iıtiyor, 

lakin hakem göz açtırmıyor, ufak fe
na bir hareket ve niyeti bile görüp 
haber veriyor. 

Bafra kaleıi önünde 
Balıkesirliler üç dört defa UstU.te 

kafa vuruıiyle Bafra kaleıinin önün
de birleıtiler, likin netice yok. Baf
ranın aağbeki Ahmed Kara uzun bir 
vuruşla topu sağaçığa kadar gönder
di. Hücum sırası Bafraya geçti. Top 
sağdan sola geçti. Solaçık topu ıü
rerek hafı atlattı, güzel bir orta yap
tı. İleri sarkmıf bulunan Bafranm 
sağaçığı topu tuttu, lakin çekingen 
bir iç vuruşiyle muhakkak bir golü a
vuta attı. Balıkesirliler bu tehlikeyi 
atlattılar, lakin top gene Balıkesir 
kalesinden uzakla§mıyor. Bir ara top 
Balıkesir bekinin ayağına düttüğü 
halde vuramadı, eliyle dokundu. 
Hendbol oldu. Bafralılar güzel bir 
hend çektiler. Llikin bu fırsat da kaç
tı. Balıkesirliler mütemadiyen soldan 
ilerliyorlar. Bafranın temiz ve dol
gun vurutlu beki Ahmed Kara karşı 
tarafa göz açtırmryor, her çıkrtta 
topu uzun vuru,larla uzaklaştırıyor. 
Top gene Bafra kalesinde, çok sı
kışık bir vaziyet, herkes heyecanda. 
balıkesirlilcr bundan istifade edemi· 
yorlar. Ahmed Kara bunu da kurtarı· 
yor. Balıkesirliler üstliıte favul yap-
tılar. · 

Kaçırılan /ırsaılar 

Bafralılar Balıkesir kalesi önüne 
kadar ilerliyor, lakin fuzuli paslar 
yüzünden bu fırsat da heder oluyor. 
Fantaziye kaçan paslar yerine ı8 

metreye sokulmuş olan muhacimler 
şüt cekaeler vaziyet derhal değitecek. 
Lakin Balıkesir müdafaasının tem
kinli oynaması ve Bafra hücumları
nın da fırsattan istifade edemeyitle
ri arasında vakit ilerliyor. 

Balıkesir hücum hattının bir ıey 
yapamadığını gören haflar uzun uzun 
Bafra kalesine §Üt çekmeğe baıladılar. 
Bafra kalecisi serbest vaziyette bu
lunduğu için bunları rahat rahat tuta
rak kalesinden uzaktaıtırıyor. 

Ra/ra kaleıi aıkıfıyor 
Top yalnz santrforun ayağnda iler

liyor güzel bir fırsat elde ediyorken 
bu da kaçtı. Balkesirlilerin beki bu 
frsatların kaçııına dayanamauuı ola
cak ki kurtardığı topu hiç kaptırma
dan Bafra kalesine kadar ıokuluyor. 

Nihayet o da yapamadı, topu kaptırdı. 
Bafralılar boş kalan Balıkesir müdafa
asına yükleniyor, ortadan yararak top
la içeri girmek isti yen Bafra santrforu 
Çakırın ayağından topu Balıkesirin 
sol beki yetişerek alıyor. Bafralılar 

ok sık ı ·ık anlar e iri or, top Bafra 

Balıke•ir idman birlillnl l - 1 yenerek finale kalan 
Bafra Spor takımı 

kalesinden uzaklaşmıyor. Bafranın 

sağ hafı Balıkesirin sol açığına bir çı
kış esnasında tekme vurdu. Bunu ha
kem görerek favul verdi. Balkeıirliler 
güzel bir favul çekti. Bunu Bafra 
kalecisi yerinde bir çıkıtla yakaladı. 
Bafra çok sıkııık vaziyete düştü. Hü
cum hattı ile muavin hattı arasında an 
laıma yok. Eğer arkada uzun vuran 
bekler de olmasa vaziyet fena olacak. 
Top bir ara Balıkesir sol açığının aya
ğına geldi. Sol açık bunu iyi idare e
derek Bafra kalecisile karşı karııya 
geldi. Çektiği çok sıkı bir şütU Bafra 
kalecisi kurtardı ve çok alkışlandı. 
Top yine Bafra kalesi önlerinde. Ha -
vadan gelen top sahanın ortuında her 
iki tarafın santrhafı kafa lle mukabele 
etmek istedi. Lakin balıkesirll kafuı 
ile topa vururken ayağile de diğer o
yuncuya hafifçe dokundu. 

Favulbolluğu 
BUyUk bir titizlikle maçı idare eden 

hakem favul verdi. Bafralılar bu fa· 
vulden de istifade edemediler. Balıke· 
ıire bir favul daha oldu. Bu da kale ü
zerinden atarak avuta gitti. Balıkesir 
sağdan ilerliyor. Yine favul. Balıkeıir
Jiler ırk tık favul yapmağa batladılar. 
Bunlara rağme noyunda bili tevazün 
var. Hücumlar nöbetle oluyor. Bir ta
raf çok 11kıtık bir vaziyetten kurt~l~
yor, diğer taraf aynı vaziyete. dütü· 
yor. Bafralılar uzaktan Batıke.aır kale
ıine güzel ve ııkr bir ıUt çektıler. Bu
nu kaleci karııtadı, lakin yakalayama· 
dı. Topun hızı kesildi. Kalenin üatü
ne diiştü. GUzel çimen sahaya uzan~n 
kaleci topu bırakmadı. Sıra bahkesır
lilere geçti. Kalecinin uzun vuruşunu 
kapan sağ açık ilerledi, topu ort~~~ 
attı. Lakin top yine kendisine geldı~ı 
zaman ofaayd vaziyetine dütm~ıtii. 
Buna reğmen topu kaleye sokmak ~st~
diae de yine olmadı. Ofsayd çekıldı. 
Hücumlar karşılıklı oluyor. Baf~a ka· 
leıi ııkııtı. Balıkesir santrforu ılerle
di. Herkeıi geçti sanarken sağ bek ye
ti§ti ve muhakkak bir golü kurta~dı. 
Bu tehlikeyi atlatan bafralılar bıraz 
nefes aldılar. Top Balıkesir nısıf aaha
ıında oynanıyor. 

Bafralıların birinci golü 
Top bafralı Çakrın ayağında ilerli

yor, arkadaıına pas verdi, lakin ofsard. 
Çekilen ofsayd döndü d~l~tt.ı !ı~e 
Balıkesir kalesi önüne geldı, ıkıncı bır 
ofsayd. Balıkesirliler ofsaydı ~~kti. 
Top Balıkesir nı11f sahası dahılınde 
sağ tarafta oynanıyor. Balıkeıirliler 
bir favul daha yaptılar. 

Bu favulll uzun bir vuruıta kaleye 
gönderen bafralı topu ağlara taktı. Ba
lıkeıir kalecisi bunu avuta gidecek zan 
nediyordu. Oyunun 34 üncü dakika -
sında olan bu gol Balıkesirlileri can • 
landırdı oyun çok seri oluyor. Balıke
ıirliler Bafra kalesi önünde Bafra ka
lecisi acemi bir çıkııla önüne yuvarla
na yuvarlana gelen topu az kaldı kap
tınyordu. Lakin bek yetiıerek topu 
kornere attı ve bu tehlikeyi de atlat
mıt oldu. Balıkesirliler korner çekti
ler. Topu Bafra beki kartıladı. Uzun 
bir vuruıta topu tribünlere gönderdi. 
Top gene geldi. Balıkeıirliler ağır ba· 
11yorlar. Haftayımı berabere bitirmek 
için çok çalı§ryorlar. Uldn olmıyor. 
Zira Bafra müdafaası canla batla oy -
nuyor. Her iki tarafın gayretleri ara
sında birinci haftavım bafralıların 

1 - O lehine bitti. 

I kinci haf kıym 
Balıkesir oyuna çok seri ve canh 

başladı. Az kaldı oyun başlar başla
maz bir sayı yapıyordu. Lakin bafra
lılar bu tehlikeyi atlattılar. Oyunda 
gene tevazün var. Her iki taraf kartı· 
lıklı hiicwnlar yapıyor, Balıkesir daha 
iyi oynamağa bqladı. Bafralılar aık 
ıtk tehlike atlatıyor. Bafrayı yorulmuş 
gibi görüyoruz. Oyun seri oluyor, la
kin teknik yok. Ayağına gelen vuru
yor, sıkıya gelen topu ayağından atı
yor bu atıı da pas oluyor. Bafranın 
sağ açığına bu haftayım çok fırsatlar 
geçiyor tikin sağ açık pek şahsi oyna· 
mağa başladı topu ayağında eziyor, 
sonra da avuta atarak öldürüyor. 

Oyun l - 1 berabere 
Sağ açığın öldürdüğü fırutlarla 

Bafra takımı yorgun vaziyete dütil
yor ve kaleleri çok sıkı~tı.. Balıkesir 
sağdan ilerledi, lllıcin Bafra ıol hafı 
yetigerek kurtardı ilkin topu taca at
tı. Tacdan gelen topu baf ralılar ııkı
ıık vaziyetten kurtulamryarak bu se
fer de kornere attılar. Korneri çok 
güzel çeken balıkeairliler bir kafa vu
ruıiyle yedinci dakikada bir gol yapa
rak oyunu ı - 1 beraber vaziyete getir
diler. 

Balıkesiri çok canlanmıt göriiyo -
ruz. Bafralılar pek aönilk kaldı. Baf
raya bir favul oldu. Bafralılar galib 
vaziyetten beraber vaziyete, beraber 
vaziyetten de mağlubiyete düımek 
korkusiyle bir hamle daha yaptılar. 

Ba/ralılann ikinci golü: 
Balıkesir aleyhine bir favul oldu bu 

vesile ile top Balıkesir kalesine kadar 
geldi. Sağdan bir pas alan sol iç mü
him bir fırsat kaçırdı. Lakin top Balı

kesir kalesinde. Bafralılar 11 inci da
kikada ve ümid edilmedik bir anda 
2 inci gollerini yaparak tekrar galib 
vaziyete geçtiler. 

Bafra ağır basıyor. Bu sefer bahke
s~lileri yorgun görüyoruz. 
~iraz sonra Balıkesir toplandı ve 

Bafra kale.ine kadar sokuldu. Soldan 
Bafra kalesine bir tüt atıldı. Ukin ka
leci bunu yakaladı. Gene Balıkesir hü
cumda .. Lakin bu hücum ofsaydle bit
ti. Bu ıefer Balıkesir kalesi ukıfıyor. 
Sağiçin sıkı bir tütü avuta gitti. Baf
ra çok ııkıtrk vaziyette .. Balıke11irliler 
üst üıte fırsatlar kaçırıyor. Becerik
siz forvetler ayaklarındaki topu kale
ye yuvarlıyamıyorlar. Bafranın Kara 
Ahmedi uzun bir vurufla bunalmış 
vaziyete düşen müdafaaya bir nefes 
aldırıyor. Bu uzun vuruş Balıkesir ka
lesi önlerine diiftü Ukin sayı ya
pamadılar. Top Balıkesir kalesi önün
de, bafralıların biribirlerine girmeleri 
balıkesirlileri kurtardı. Top Bafra sağ 
açığına geçti, arkadaıına pas verdi. 
Balıkesir müdafileri sağ tarafa sark
tılar, ilkin bafralılar topu sola gön
derdi. 

Ba/ralıların üçüncü golü 
Sola gelen topu demarke bir vazi

yette bulunan solaçık kaparak ııkı bir 
şütle 3ı inci dakikada gole çıcvirdi. 
Kaleci beklemediği bu 9üte mukabele 
edemedi. Bafralılar 1-3 galib vaziyet· 
te. Balıkesirliler vaziyetten hiç milte
csıir olmadılar. Mütemadiyen çalıtı· 
yorlar, lakin ilerliyen vakit buna mü
saade etmedi. Her iki tarafın karşılık
lı hücumları arasında maç bitti. 

Neticede 3-1 galib çıkan Bafraspor
lular finale kaldılar. Bafralıları bu ga
libiyetlerinden dolayı tebrik ederiz. 

Bugünkü maçlar 

Bugün~ Türkiye grup 
§ampiyonu belli olacak! 
Bugün şehir stadyomunda Türkiye ı Aynı zamanda oyunları da Akye~illi

futbol grup birinciliklerine devam e- ler kadar kombine değildir. Eğa- gay
dilecek ve maçlara saat ı2,30 da baş- retli oyunlariyle karşı tarafın oyu
lanacaktır. İkinci maç saat ı4.30 dadır. nunu bozabilirlerse ne ali .. Yoksa şam-

Birinci maç Adana İdman yurdu ile, piyonluk ibresi kendilerinden uzakla
Manisa grup şampiyonu Balıkesir İd- şacak. 

man birliği arasındadır. Bu maçm ha- Balıkesir idman Birliği• 
kemi B. Saimdir. İkinci maç Afyon . • . • .. 
grup tampiyonu Akyeşille Karadeniz Bu takım şehrımızde ılk maçını dun 
şampiyonu Bafraspor arasındadır. Bu Bafrasporla yaparak 3-1 mağlQb old~. 
ma h k · d B Kıc al H 1. d" Bununla beraber bafralılardan aşagı 

çm a emı e . m a ım ır. d ~ "ld" F bo . l" • da egı ır. ut lda bıraz da şans "" 
Akyeşil : zımdır. Yuvarlak topun kime akacağı 

Afyon grup şampiyonluğunu kaza- pek kati olarak kestirilemezse de bu
narak Ankaramıza gelen akyeşilliler gUn daha sade ve itidalle oynarlarsa 
geçen cumartesi günü şehir stadyo- adanalıları yenebilirler. 
munda ilk maçlarını yaparak Adanayı İ 
9-1 gibi büyük bir farkla yenerek fina- Adana dman Yurdu: 
le kaldılar. Bu takım Ankaraya gelen 
dört takım arasında futbolu bilerek 
oynıyanıdır. Turnuva netiCC$ini daha 
ziyade bu takım lehine görüyoruz. 
Cumartesi günkü oyunlarını bugün de 
oynayabilirlen1e hem ankaralılara gü
zel bir oyun göstermiş olacaklar, hem 
de Türkiye grup birinciliğini kazana
caklardır. 

Bafra Spor: 
Bu takını Karadeniz şampiyonu ol

duktan sonra ljlChrimize gelerek ilk 
maçını dün Balıkesirlilerle yaptı ve 
3-ı kazandı. Bugün bir maç daha yap
mak mecburiyetinde kalan Bafralılar 
Akyeıillilere nisbetle yorgundurlar. 

Adananın siyah beyazlıları tehri
mizde ilk maçını geçen cumartesi gU
nü yaparak 9-1 gibi büyük bir farkla 
yenildi. Bugün de Türkiye futbol 
grup üçüncülük ve dördüncülilğilnü 
paylaşmak için ikinci oyununu Balı
kesire karşı oynıyacak. Biz Ankaraya 
gelen dört takım arasında en zayıf a
danalıları gördük. 

Bugünkü maçların çok enteresan o
lacağı yukarıdaki izahattan anlqılı

yor. Bilhassa akyeıille bafralılarm o
yununun çok güzel olacağını tahmin 
ediyoruz. Bu iki takımdan hangisi 
kendi sistemini karşı tarafa kabul et
tirirse Türkiye grup ,ampiyonluğunu 
kazanacaktır. 

Büyük Şef İpeklilerin 
Madende tetkikler damgalanmaaı devam 

Yaptılar 
(Başı 1. inci sayfada) 

Atatürk ıaat ıs,20 de Diyarbakır'a 
doğru hareket buyurmuşlardır. - Saf
fet Gürol. 

Diyarbakır' da heyecanlı 
ıewhürler 

Diyarbakır, 15 (Huıuat surette 
gönderdiğimiz arkadapmızdan) -
AtatUrk, 20 yıl önce ordu kumandanı 
olarak bulunduktan Diyarbakır'a bu • 
gqn ,eref vermi,ıerdir. Kop dağmda· 
ki emaalsiz ve bilyilk zaferi ile o za
man doğu viliyetlerini kurtaran Bil
yük Önderimiz tilrk milletinin kurt&· 
ncm olarak bUyUk tezahUrlerle kaf1ı· 
lanmıgtır. AtatUrk'ün trenleri saat ı8 
de Diyarbakır'a varmııtır. 

Mera.sim yapılmaması hakkındaki 
emirlerine rağmen Büyük Önder'in 

ediyor 
İstanbul, 15 (Telefonla) - İpekli 

kumaşlar için hazırlanan istandard ta
limatnamesi mucibince bugün de ipek
lilerin damgalanmasına devam edlidi. 
Kumaılara her üç metrede bir damga 
vurulması icabettiği halde bazı fabri
kaların buna riayet etmedikleri gö
rülmektedir. Nizamnamenin tatbikin -
den çok iyi neticeler alınacağı ümid 
ediliyor. 

Eaki ıtoklar elden çıktıktan eonra 
piyasada cins ve kalitesi muayyen ku
maşlar kalacak bu suretle halk alıre
riıte aldanmıyacaktır. 

Vekaletin emri üzerine beyanname
lerini veren müesseselere aid kumaı • 
ların damgalanmuı bir iki gün daha 
uzatıldı. 

geleceğini daha birkaç gU.n evveliain - Hamamcdann belediye 
den haber alan Diyarbakır halkı, bil • 
yük bir şevk ve heyecan içinde ista.a • 
yona akın halinde gelmiıler ve trenin aleyhine açtJtı da va 
muvasalatında Atatilrk'il bUyük ve 
candan tezahüratla sellmlamışlardır. 
Atatürk trenden inerek halkın bu 
candan tezahürlerine iltifatla mukabe
le etmişlerdir. 
Şehir baştanbap elektriklerle tenvir 

edilmiştir. Halk caddelerde sevinç te
zahurleri yapmaktadır. 

Diyarbakır emsali görülmemiş bir 
gece yaşıyor. 

Umumi müftetişlik ve hududu da
hilindeki vilayet valileri, Muş valisi 
BB. Tevfik Sırrı, Van valisi Süheyl, 
Sürd valisi Fevzi, Mardin valisi Halis, 
Bitlis valisi Rifat, Urfa valisi Kazım 
belediye ve halkevi reisleri, encümen 
adlarından mürekkeb birer heyet vi
layetler ve ayrıca Diyarbakır kazala -
nndan kaymakamları reisliğinde birer 
heyet Atatürk'e tazimlerini arzetmek 
üzere Diyarbakır'a g"elmiştir. 

"" 
Hatayda için için bir 

kaynapna var 
Adana, ıs (Hususi muhabirimiz -

den) - Suriyeden bildirildiğine göre 
Hatayda, Kınkhan kaymakamı, Bey -
landa hallan fikiyetlerini susturmak 
için, bazı tedbirler almak iatcmit ve 
Milletler Cemiyeti kontrol heyeti ken
disine ihtarda bulunmuttur. 

Hatayda büyük mikyasta seçim 
porpagandası baılamıttır. İge gene 
demir gömlekliler karıımııtır. Bildiril
diğine göre, Sancak için için bir feaad 
ve anarıi içinde bulunmaktadır. Kuv
vetle sanıldığına göre Hatayda istik
lil bayramı ıenlikleri yapılmıyacalrtır. 
Mahalli hükümet son günlerde hiıao
lunur derecede bir likaydi siyuetine 
başlamıştır • 

İstanbul tramvay şirketi 
Karaköydeki krtayı kabul 

etmiyor 
İstanbul, 15 (Telefonla) -Tramvay 

şirketi mevcud mukavelesini ileri sU
rerek köprünün Karaköy cihetinde ye
ni yapılan durak yerini Karaköy kıta
sı olarak kabul etmiyeceğini belediye
ye bildirdi. Meselenin halli belediye 
reisinin vereceği karara bağlıdır. 

İstanbul, ıs (Telefonla) - İ•tan
bul hamamcıları namına bir hamam· 
cı belediye aleyhine müddeiumumili
ğe müracaat ederek Kırkçepe suyu
nu kestiği için davi açtı, fakat mah
keme hadisede cezai takibatı icabet -
tirecek bir şey görülemediğinden ken
disine hukuk mahkemesine müracaat 
etmesi lüzumu bildirildi ve dava red
dolundu. 

Onlnrslle kız lllebeslnlı 
ıskerllk denlerl 

lstonbulı 15 (Telefonla) - Üniver
siteye devam eden kız talebeye asker
lik dersi bugünden itibaren verilmeğe 
başlandı. İlk derı iktisad fakültesine 
devam eden kız talebelere verilmittir. 

Üniversitede askerlik denlerine ta
bi 800 kız talebe vardır. Bunlar için 
bir ders programı yapılmııtır. Derıler 
bir saat devam edecek, önceleri nazari 
verilecek, ilkbahardan itibaren de nı
şan talimlerine baılanacaktır. 

Dersler erkek talebeye olduğu gibi 
mecburidir. Askerlik dersinden geçe· 
miyenler sınıfta kalmış uyılacaklar
dır. 

İzmir'ae incir - üzüm ıJ'iyasası 
İzmir, 15 (A.A.) - Bu hafta borıa

da 11 kuru' 10 paradan 18 kurut 30 pa
raya kadar 8991 çuval üzüm ve 5 bu
çuk kuruftan ı3 kurup kadar 4ı89 çu
val incir satılmıttır. 

Hacizleri kanunsm nır 
şekilde f ekkettirenler 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Etki 
icra katiblerinden Kadri ile F.mlık 
dellalı Agob aleyhine mahcuz emli
kin hacizle;ini gayri kanun! fekket
tirmek suçiyle açılan davaya bugUn 
batlandı. Suçlular aleyhinde tesbit e
dilen vesikalar arasında tapu dairesi
ne beşinci icra dairesinin başlığı ve 
mühürünü taşıyan 4 tezkere vardır. 

Mahkeme tahkikatının genişletilme

si için başka bir güne bırakıldı. 

16. 11. 1937 

Mahkemelerde 

Hesaplarmı 
karısına 
tutturan 

bir memur! 
Bir adam hcaablarını karısına tuttu• 

rur mu? .• Bakkal hesabı, kasab besa· 
bı, hatta lokanta hesabı ve cebindeki 
paranın hesabı ne ise ... 

Fakat, bir memurun, memuriyete 
aid hesablarını karısına tutturduğu ve 
bu tutulan hesablar yüzünden de ken· 
disi tutulup Adliyeye verildiği belki 
ilk defa vakidir 1 

Dün Ankara adliyesinde böyLe bir 
davi görilldü. 

Hadiseyi kısaca hikaye edelim: 
Bundan altı ay evel, posta müdür• 

lüğü, zimmetine 81 lira para geçirmek 
suçundan dolayı bir memuru aleyhine 
dava açmıttır. Dün yapılan duruşma
da zanlı memur bu 81 liranın hesabını 
verdi ve bunu anlatırken de, karısının 
mutadı veçhile, 

- Belki kaaab, bakkal ve IJIU bu hesa· 
bı tutmaktan doğan bir itiyadla ve 
kendi hesablarına yardım ettiğini ve 
yekilnu 90 yazacak yerde sehven 9 lira 
yazarak 81 lira açık verdiğini söyledi. 

Ufak bir rakam ve ccm hatası! .• 
Memur bundan sonra karısı tarafın· 

dan tutulan hesablardaki yanlıtlığın 

farkına vardığını, bunu muhasebeye 
tediye ettiğini söyledi ve bir muhasebe 
usulü yanlışlığı yüzünden zimmet te
lakki edildiğini anlattı. 

Demek memura göre karısının yap· 
tığı bir yekiln hatası kendisini suçlu 
göstermiş, ve muhasebenin yaptığı biı: 
bati da onu mahkemeye kadar getir· 
mitti. Mahkeme müdafaayı dinledi. 
Ve karar verilmesi için davayı ayın 

yirmi betine bıraktı. 
Bu davayı dinliyenler arasında bel· 

ki kıssadan hi88e çıkaranlar ve: 
- Aman f hesablarınızı karılarınıza 

tutturmayın t diye biribirine nasihat 
edenler vardı 1 

Karasını bıçaklayıp 

öldüren bir adam 
Keakinli Mehmed isminde birisi ka.

rııını öldürmüfo Evvela kürekle karı· 
ımın üzerine hücum et.mit sonra hır· 
aını yenemiyerek kama ile kadıncağı· 
u delik detik ederek öldürmüf ... 

Diln Ankara adliyesi bu dava ile 
meıgul oldu. Mevkuf köyden yeni 
gelmit gibi idi. Yüzü bira.z krmızı va
ziyeti biru ürkekti. Fakat ıuraaı mu· 
hakkaktı ki altı aydır mevkuf bulunu· 
yor ve belki mahkemeyıe çıkmaktan 
dolayı heyecan içinde idi. 

Dünkü duru§ID8da bazı phidler 
dinlendi. 

İkiıi vakayı görınilflerdl. Bunlar· 
dan bir taneıi ancak kulaktan duyduk
larını ıöyleyebiliyordu. Çünkü muh
tardı. Mahallede her olan bitenden ha· 
berdar olması lazımdı. 

Reis sorduı 
- Peki niçin bu kadını vurmuş? .. 
- Kadın bırakmıf kaçmıf da ondan. 

Sonra bu Mehmed onu tarlada yakala· 
mıf. Yalvarmıt yakarmıı 1 !Gel benim· 
le beraber otur. Bana karılık et! de
miş,. O da hakaret etmif. Bunun üze
rine Mehmed küreği kaptığı gibi ka· 
dının üzerine aaldırmıt ve sonra da 
bıçaklamıttır. 

İkinci şahid vakayı gözü ile gören 
ve hatti araya giren bir kadındı. Hat• 
ti bu yilzden kendisi de sol böğrün
den yaralanmıttı. 

O da vakayı muhtar gibi anlattı. Fa· 

kat gözlerile gördüğünü de ilave etti. 
Hakim suçluya bir şey söyleyip söyle

miycecğini sordu. Suçlu kadının ölen 
karıamın yakın akrabası olduğunu 

söylüyor ve şehadetini reddediyordu. 
DavA batka bir gUne bırakıldı. 

isllllld - medlslılı 
loplıntı devresi mtlldı 
İıtanbul, ıs (Telefonla) - Şehiı: 

meclisi bugünkü toplantıımda 935 yı· 

lına aid hesablar tetkik edilemediği i· 
çin toplantı devresinin 9 gün daha u· 
zatılmaıını kararlagtırdı • 

Muhtelif itler araıında bayraıtı 

günlerinde ıehrin donatılması için da· 
im! ııık tesisatı yapılması meselesi ko
nutuldu. Nafıa encümeni Sarayburnu. 
Yangın kuleleri, Şemaipqa, Çamlıca, 
1'abim ve Beyazıd'da daimi tesisat 
yapılarak donatılması için yüzbin lira· 
ya kadar belediye reisine salahiyet ve
rilmesini muvafık görmüş ve teklif 
kabul edilerek kavanin ve büdce en • 
cümenlerine gönderilmi§tir. 

, 
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ELLER 
• • 

Manto, rop! 
• • . ye onlar1n 

ve şapka 
modelleri 

Birkaç tane ftk manto, rob ve 
şapka modeli. 

Solda: siyah astragandan şık bir 
manto. Büyük yumuşak yaka is
tenildiği gibi kaldırılıp indirilir. 
Ortada: gümüf? Ume'den bir 
öğle sonu robu. Aynı kumaştan 
verevler dekoltenin kenarında 

bir plaston vlicuda getirmekte 
ve geniş inen kolları daraltmak
tadır. 

Aşağıda solda: dizlere kadar 
dar indikten sonra eteklerde ge
nişliyen güzel bir suvare robu. 
Aşağıda sağdaki şapka siyah 
şapka fötrden yap1lınrştır ve ü

zerinde geniş bir tüy vardır. 

H erkeı doğuftan güzel ellere, gü
zel tırnaklara ıahib olamaz. Fa

kat bunlarlD kusurlarını sonradan dü
zeltmek de kabildir. 

Tırnakların biçimleri 
Uzun tırnaklar, ince elleri daha gü

zel gösterir bir kna elde de uzun ol
dukları hluini verir. Fakat çok uzun 
brnakların nnıhafazau da güçtür. O
nun için tırnaklarınna vasat bir uzun
luk seçmek. Tırnaklarınızın uzunlu • 
ğunu anlamak için şu usulü tatbik e
din: elinizin avucu yüzünüzd'en tara
fa gelmek ve parmaklarınız yere doğ
ru olmak tartiyle pençerenin önünde 
brnaklarını,;a bakbğıruz ıaman bun -

: lar, dÜ§meğe hazır birer damla su gi
: bi görünmelidir. Piyano veya yazı ma• 
: kinesi si%i tırnaklarınızı kııa kesmek 
: mecburiyetinde bıraksa bile, bunları 
: badem ıeklinde kesmeği ihmal etme-
. 
• . . . 
• 

yin. 

-. ..................... , .................. ,, Tırnakların temizliği 
TırnaJdarm•ı tercihan Iaıtik bir 

' 

Niçin davet olunmazlar? 
B ilhassa · · . . .. . f sızın ıçın soylemıyorum. 

babl akat bazı bayanlar var ki ah
mıyarlı tarafından sık sık davet olun

or ar Niç· ;> B siz k · .. _. ın. u sualin cevabını 
Tabi e.ndılıgınizden de bulabilirsiniz 

rı mahsusiyle " l' . . . d nı ... a k e ınızı vıc anı-
,_ oyup" y 

liinize k aşagıdaki suallere his-
aprlmadan cevab verin: 

~ons ederken 
Kavaly · · -ra k enızın ceblerini tarak, pud-

aid ~tusu: dudak ruju gibi kendinize 
DŞya ıle dolduruyor musunuz? 

etti lll>e ed•rlc1ın sözl•rini:zi tebarüz 
ler rmek için eJJerinizle büyük jest

Yapıyor musunuz? 
sı.ı Çok Yüksek sesle konuşuyor mu· 

nu2;ı 

ıııe:ava/yenizin söylediklerini dinle
rinden boyuna onun omuzunun üze
lluzi'en başka tarafa bakıyor musu-

l çinizi çekiyor musunuz? 

konuşurken ..............-......... ____ .... 
rindAnldattrğınız hikayenin orta ye-

e urup "b .. mıyd unu once anlatmış· 
ım?" . "N ""eya" .. ' erede kalmıştım? Ha. 

lllus ust tarafını unuttum,, diyor 
unuz? 

Size k erkek/ ur yapan veya yapmış olan 
'ılı.ıs erden müsamalıa ile bahsediyor 

unuz:ı 

lzzet: · ını nefsinizi korumak için, 

az ikna edici bir tarzda yalan söyli
yor musunuz? 

Size söylenen dedikoduları tek· 
rarlıyor musunuz? 

Size sorulan sualiere "hem evet, 
hem hayır!" diye cevab veriyor mu
sunuz? 

Erkeklere kazançlarının ne kadar 
olduğunu sor.uyar musunuz? 

Bilginizi göstermekten hoşlanı

yor musunuz? 
Erkeklere, saçlarının döküldüğü

nii hatırlatıyor musunuz? 

Telefonda 
Telefonla çok uzun milddet ko

nuşuyor musunuz? 
Çalışan erkekleri sık sık bürola

rında telefonla arayor musunuz? 
Bir davete cevab vermezden önce 

tafsilata girişiyor musunuz? (Salı 
akşamı davetliyim, çarşamba günü 
brice gideceğim" v. s. gibi. 

Lokantada ___ ......... __ 
Yemek seçerken uzun zama.n sar

fedip sonra boyuna fikir değiştirı'-

yor musunuz? 
Davetliler yemeğe başlamağı bek

lerlerken durmadan gevezelik ediyor 

musunuz? 
Yemekleri en pahalr listeden mi 

seçiyorsunuz? 
Peçetenizin üzerinde veya barda ğınrzın kenarında ruj izlerı' bırakıyor 

musunuz? 

l Nişanlınızla beraber 
Onun nerede vakit geçirdiğ!ni 

(cotrol ediyor musunuz? 
Kadın dostlarınıza birçok sırları 

rıızı söyliyor musunuz? 
Nişan/rnızdan, mütemadiyen sizı 

>evdiğini tekrarlama.sını istiyor mu· 
sunuz? 

işi dolayısiyle görüştüğü kadın 

1ardan daima şüphe edici bir tavurl3. 
bahsediyor musunuz? 

Bir münakaşanr:ı son sözü olarak 
'beni sevseydin, istediğimi yapar
rlın" diyor musunuz? 

Umumi olarak 
Daha eğlenceli bir davete çağrıl

iığınız zaman, eskisinden vaz geçi-
yor musunuz? · 

Randevularınıza geç gidiyor mıı
mnuz? 

Sokakta fikrinizi yüksek sesle 
söyliyor musunuz? 

Erkekler arasında çok sükse yap
tığınızı zannettirmek için çok uğra
şıyor musunuz? 

Size hoş görünmek için ne yapı-

7ırsa yapılsm, sanki bunların yapıl 
ması mecburi imiş gibi bir tavur ta 
kınıyor musunuz? 

Sinemaya giderken çok büyük 
~apkalar giyiyor musunuz? 

Kuafürünüzü veya makyajınızı 

iüzeltmek için çok zaman harcayor 
71usunuz? 

Yukardaki 32 suale "evet veya 
'h "d' ,, ayır ıye cevab verirken sonra 
iyice düşünün. O zaman dostlarını

nn sizden niçin hoşlandıklarını vey.a 
ıe sebeble sizden kaçtık/arım kolay· 
::a anlarsınız. 

I 

I 
1 

/.. 1 

Bu röversibl manto hem hafiftir, 

hem sıcak tutar 

ziynetleri 

TıRNAKİ.AR 
fırça ile fırçalayuw:. Hepsinden iyisi, 
ince bir çubuğa biraz pamuk geçirip 
bunu sabunlu ılık ıuya batırdıktan ıon 
ra tırnaklarınızın iç kısmına geçir
mektir. Tırnakların uclarıru yıkamak 
için çok güzel beyaz patlar vardır. Fa
kat bunlan sürmeden önce tırnakların 
içinin gayet temiz olmasına dikkat et
mek lazundır. 

Gece yatarken ellerinize bir krem, 
yahud da yarısı gliserin, yarısı limon 
suyu olmak üzere sade bir formül k'ıl
lanabilirsiniz. Gece eldiven giymek de 
elleri İnceltir ve güzelleştirir. Bunun 
için de temizlemeıi rüç ve cilde te -
neffüs imkanı vermiyen deri eldivenler 
yerine, yıkanması kolay olan beyaz 
pamuk eldiven1er giyiniz. Böylece gü
zel rüyalar görür ve ipek gibi ellere 
sahih olursunuz. 

Cila meselesi 
Biraz kalınca ve parmakları dört 

köşe yahud fazla tombul olan ellerin 
tırnaklarına fazla göz ahcı renkler sü
rülmemelidir. Genit tırnaklar için de 
aynı usul fenadır. Bu gibi tırnaklar 
için renksiz bir c1ra hepsinden iyidir. 

Tırnak cilaları artık yalnız koyu 
kırmızı renkte değildir. Muhtelif renk
ler içinde mesela, tatlı pembe yahud 
çilek rengini de seçebilirsini2!. Tırnak· 
lannızı ciJaladrktan sonra beyazlatıcı 
bir losyon veya mayi halin~e pudra 
ellerini%e ıüzel ve kadife gibi bir yu· 
muşaklık verir. 

El jimnastiği 
Fazla §İşman veya fazla zayıf elle

ri iyileştirmek için şu egzersizleri 
yapabilirsiniz: 

- Elinizi açıp, 12 defa kadar yum
l'Uğunuzu ırkınız. 

- Gene ellerinizi açıp, yumruğu
nuzu sıknuyarak parmaklarınızın bo
ğumlarını kapayınız. 

- Elinui yumutak bir tanda bile
ğinizin üzerinde sağa ve sola döndü
rün. 

- ltiniz olmadığı zamanlar, bir e
linizin pannaklanru Ötekinin baş ve 
şehadet parmaklariyle ııkınu. Böyle· 
ce parmaklarınız incelir. 

- Ellerinizi soğuk veya sıcaktan 
tahriş edici sabunlardan ve çok sıcak 
sudan sakınınız. Eskiler "elini soğuk 
sudan sıcak suya sokma" demezler 
mi? Bu söz yalnız hiç bir İ§ görmeme• 
ğe değil, ellerin güzelliğini muhafaza 
etmek lüzumuna da delalet eder. 

Kış mevsimi girdi sayılır: ellerini
zin çatJamaması için onları iyi kurula
mayı ihmal etmeyin. 
. - Ellerinizin bozulmaması için ev 

işlerini yaparken eldiven kullanın. 

Kirletici bir iş görürken tırnaklarınız-

retle tırnaklarınızın içine toz girmez. 
- Limon veya domates suyu, ya

hud - belki inanmazsınız ama tecrübe
si bedava - kahve telvesi parmaklan• 
ruzdaki lekeleri kolayca çıkartır. 

- Elleriniz terliyorsa ispirto veya 
kolonya ile y;kadıktan sonra talk pud· 
rası sürünüz. Eczahanelerde tere kar· 
şı yapılmış müe11ir to:lar da bulabi· 
lirsiniz. 

Jestlere dikkat 
Elleriniz güzelse bu güzelliği par

makların zarif hareketleriyle tebarüz 
ettirebilirsiniz. Şayed eleriniz çok gÜ• 
zel değilse - tabii güzeldir ya • konu• 
şurken fazla jest yapıp herkesin dik· 
katini onların üzerine çekmeyin. Şunu 
da unutmayın ki, bir el hareketi, göze 
çarpmaz bir şekilde yapılsa bile, bu 
sözden yüz defa daha beliğdir. Çünkü 
ellerin de bir dj)j vardır: onlar da ko
nu~urlar, vadederler, yalvarırlar, kor
karlar, şüphelenirler, kederlenirler ve 
neşelenirler. Hulasa elleriniz, sizin 
ıtahsiyetinizi aksettirirler. 

r·-············---·-""I 
ı Eldiven 
1 ve çanta 

Y ıtkarda resmini gördiiğünüz 
eldiven podösi.iedden yapıl
mıştır. Vzerinde ayrı cins de-

riden garnitürler vardır. 

la bir sabun parçasını kazıyın: bu su· Çanta Asorıidir. 
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Bu siitunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 

kanun1an, nizamnameleri ve tamimleri hulacak.smız 

KARAR NAMELE R 
Kararname No. 7 600 

Vakıf memba sularile orman ve zeytin
liklerin iıletilmeıi için Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne mütedavil sermaye verilme
sine aid 3254 sayılı kanunun sureti tatbiki
ne dair adı ge~en Müdürlükçe teklif ve şu
rayı devletçe görülerek tadilen 25.10.1937 
tarih ve 17680 sayılı tezkere ile tevdi edi
len (Vakıf memba ıularile orman ve zey
tinliklerin i5letilmeıi için Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne verilen sermaye hakkında 

nizamname) nin mer'iyete konulması İcra 
Vekilleri Heyetince 2.11.1937 tarihinde o
uanmıştır. 

(İmzalar] 

haneyi aalihiyeti olmaksızın yüzbaoı Niya
ziye kirahyarak kira bedelinin 72 liraımı 
tahsil ve 62 lirası hakkında da hükmen tah
siline karar almıı olmasından dolayı 62 li
ranın Niyaziden ve 72 liranın Tımraşlı Sa
lih oğlu Tevfikten tahsiline ve Tevfiğin 
haneye vaki müdahalesinin men'ile Hazi
neye teslimine dair açılan davanın takibin
de; mezk(ir evin müddaaleyhlerden Tım

raşlı Salih oğlu Tevfiğe meccanen temlik 
ve namrna tescil edilmiş olduğu anlaşılma
sı ıebebile devlet menfaati mutasavver ol
madığından 2573 numaralı kanunun beşin
ci maddesinin son fıkrası deliletile Muha
sebei Umumiye kanununun 137 inci madde
sine tevfikan mezkQr dava kaydının terki
ni tensib edilmiştir. 

1 - Eıhası mütegayyibeden Hazineye in- 2 - Bu kararnamenin icrasına Maliye Ve-
tikal eden İzmirde Seydiköy nahiyesinin kili memurdur. 
demiryolu cüzergihmda kain 1-5 numaralı 

Zeytin yağları 

Bu sene mahsul 

38 - 39 bin ton 
tahmin ediliyor 

Zeytin mıntakalarının hemen her 
tarafında yağan sürekli ve bol yağ
murların mahsule faydası olmuştur. 
Yaz başlangıcından beri devam eden 
kuraklık Ege mıntakasmrn Kuşadası 
ve Söke taraflarındaki mahsule bir az 
zarar yapmışsa da yağmurlar bu zararı 
telafi ederek rekoltenin artmasına se
beb olmuştur. Filhakika mevsim bida
yetindenberi Ege ıruntakasında 30-33 
bin ton arasında olacağı tahmin edilen 
mahsulün son yağmurların tesiriyle 
35 bine çıkacağı anlaşılmaktadır. Di
ğer mmtakalarda da 4-5 bin ton yağ 
istihsal olunacağı dikkate alındığı 
takdirde bu sene zeytinyağı rekolte
mizin 38-39 bin tonu bulacağına hük
metmek lazım gelir. 

Miktar itibarile bol olan yeni rekol
tenin kalite itibariyle de iyi bir du
rumda bulunduğu görülmektedir. E
ge mmtakasında istihsal olunup şim
diye kadar İzmir piyasasına sevkedil
mit bulunan yeni mahsul yağların asit 
miktarının yüzde üçü geçnediği anla
tılmaktadır. Çeşme ve Urla mıntakala
rında hüki.im sürmüş olan hastalığın 
tesiriyle bu ıene bu mmtakalardan a
lman yağlar diğer mıntakalara nisbet
le daha fazla asitli ise de bunlar ehe
miyetli bir yekun teşkil etmemekte
dir. 

Bütün mmtakalarda yeni mahsulün 
toplanmasına hararetle devam olun
maktadır. Ege mıntakasında istihsal 
olunan yağlar umumiyetle sabunluk 
mallardır. Bu mıntakalarda yemeklik 
yağların istihsaline ancak bugünlerde 
başlanmııtrr. 

Bursa mmtakasından alınan malu
mata nazaran vilayetin muhtelif yer
lerindeki zeytinyağı rekolteleri şöyle 
tahmin edilmektedir: 

Mudanya 
Orhaniye 
Gemlik 
Karacabey 
Bursa 

YekGn 

Kilo 
1.250.000 
2.000.000 
1.250.000 

1.275 
50.000 

4.551.375 

Satılık Ev 
Saraç Sinan mahallesinde Mescit 

sokak arkasında 1 - 9 No. hane satı -
lıktır. 6 oda, ilci sofa, ilci mutbah, 3 

hela, bir bahçe talip olanlar, Çocuk 

sarayı caddesinde 50 N o. da Kuru ye
mişçi İbrahim Akdedeye müracaat. 

3-6327 

~ıııııı ıı ıı ı ı ı ııııı ııı ıııııı ı ıııııııııı ı:_ 

: Doktor : -- -

[İmzalar] 

Ege mıntakasmda yüz hin 
kilo yün istih~al olundu 
Memleketimizde umumiyetle ko

yunlar senede bir defa ve ilk baharda 
kırkılmakta ise de Ege mmtakası ve 
bazı Karadeniz sahil vilayetlerimizle 
cenub vilayetlerimizde koyunlardan 
son baharda da yün alınmaktadır. Ege 
mmtakasmda sonbahar krrkımı olarak 
yüz bin kilo yün istihsal olunmuştur. 
Bu yünler ince, temiz iyi vasıflı bulun
maktadır. 

Birinci teşrin 1937 içinde İstanbul 
piyasasına 286 ton yapağı gelmiştir. 
tmtlrde az mikdarda stok kaldığından 
müvaridat durmuştur. Ancak yeni 
mahsul 100.000 kilo yün bu ay zarfın
da piyasaya arzedilmiştir. 

Mersin piyasasına civar istihsal 
mıntakalanndan geçen ayın 203.000 
kilosuna mukabil 61.000 kilo mal gel
miştir. 

Samsun piyasasına gelen mallar 
20.000 kilo kadar tahmin olunmakta
dır. 

Türkkuşu'na almacak 

talebelerin tahsil dereceleri 
Bundan sonra Türkkuşuna lisele

rin yalnız dokuz ve on birinci ımıf 
talebelerinden alınacaktır. Ortamek
teb mezunu talebe alınmıyacaktır. 

Mahkemelerden 
narı suretile tebliğ 

Ankara Oçiincü icra Memurlu
ğundan ı 

Ankarada Anafartalar caddesinde 
Santral kıraathanesi üzerinde 33 No. 
da Bayan Nimet aleyhine Lütfiye ve 
Samiye taraflarından Ankara birinci 
sulh hukuk hakimliğinden alman 937 / 
1454 sayılı ilam üzerine Nimet namına 
tanzim kılınan iki dairenin tahliyesi 
hakkındaki tahliye emrine verilen 
meşrubatta borçlunun bulunamadığı 
ve zabıtaca da ikametgahının tesbit e
dilememesine binaen alacaklının tale· 
bi iizıerine ilanen tebligat icrasına ka
rar verilmiştir. Hukuk usulü muhake
meleri kanununun 143 üncü ve müte· 
akib maddeleri mucibince tarihi ilan
nından itibaren 16 gün mehil verilmiş· 
tir. Tebliğ makamına kaim olmak üze-
re keyfiyet ilan olunur. 3-Mll 

Muhakeme gıyaben 
devam edecek 

Kırıehir Asliye Hukuk Hakimli
ğinden : 

Ankara lsmet İnönünde Gazianteb 
saylavı Bay Ferid evinde Emine Yum
manın aslen gaz:iantebli Ali Rıza oğlu 
ve elan Ankarada Koçzade apartıma
nında kocası saatçi Vehbi aleyhinde 
açtrğı boşanma davasından dolayı da
va olunan Vehbinin mahalli ikameti 
meçhul olduğundan tebligatın gazete 
ile yapıldığı halde muhakeme günü 
gelmediği gibi bir vekil de gönderme
miş olduğundan bu kere 17. B. kanun 
937 cuma günü saat 9 a bırakılmış ve 
bu muhaloemede de gelmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde muhake
menin gıyaben bakılacağı ilan olunur. 

3-6422 

Ankara Villlyeti 
25 adet üç demirli 
pulluk alınacak 

Ankara Vil8lyetinden ı 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak 25 adet üç demir
li sandıklı ve ekici pulluğun 25.11.937 
perşembe günü saat 15 de açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1500 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

İstcklierin pullukların % 7.5 tutarı 
olan meblağa aid banka mektubu veya 
hususi muhasebe direktörlüğü vezne
sine yatırlmış makbuz ile birlikte ek· 
siltme günü gösterilen saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan o-
lunur. ( 4128) 3--6288 

75 adet yerli pulluk 
alınacak 

Ankara Vili(yetinden ı 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak 75 adet yerli ma
mUlatı tek tkerlekli pulluğun 25.11. 
937 perşembe günü saat 15 de açık ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1087.5 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

lsteklierin pullukların % 7.5 tutarı 
olan meblağa aid banka mektubu veya 
hususi muhasebe direktörlüğü vezne
sine yatırlmış makbuz ile birlikte ek
siltme günü gösterilen saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan o-
lunur. (4129) 3-6287 

100 adet pulluğun 
eksiltmesi 

Ankara VilBl:retinden : 
ı - Vilayet çiftçilerine dağrtılmak 

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

2 - Pullukların muhammen bedeli 
4500 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

İst.eklierin pullukların % 7.5 tutarı 
olan meblağı banka mektubu veya 
hususi muhasebe direktörlüğü vezne
sine yatırlmış makbuz ile birlikte ek
siltme günü gösterilen saatte viliyet 
daimi encümenine gelmeleri ilan o-
lunur. (4130) 3--6286 

7 5 adet iki tekerlekli 
pulluk alınacak 

Ankara Vila\yetinden : 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak 75 adet iki teker
lekli pulluğun 25.11.937 perşembe gü
nü saat 15 de açık eksiltmesi yapıla

' caktll'. 
2 - Pullukların muhammen bedeli 

1875 liradır. 
Şartnamesi Ankara ve İstanbul 

ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

İsteklierin pullukların % 7.5 tutarı 
olan meblağa aid banka mektubu •eya 
hususi muhasebe direktörlüğü vezne
sine yatırlmış makbuz ile birlikte ek
siltme günü gösterilen saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan o-
lunur. ( 4131) ~285 

~elediyeler 
Mimar ve fen 

memurluğu münhal 
Adana Belediye Riya.etinden: 

Belediyemiz fen dairesi kadrosunda 
210 lira ücretli bir mimarlık ve 165 lira 

ücretli ve diplomalı fen memurluğu 
münhaldir. 

İsteklilerin mufassal tercümei hal 

kağıdlarr, ikişer tane boy fotoğrafları 
ve diğer evrakı müsbiteleri ile müra
caatları ilan olunur. (4255) 3-6426 

Zayiler ~ Rıza Duray § 
E Cebeci Hastanesi : ~--------------------------------------------------~ 
§ RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: 
: sarayı caddesi Niyazi Kansuk§ 

Tarih, Dil, Coğrafya fakültesinden 
~1111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il~ aldığrm 107 numaralı hüviyet varaka-

- Ap. No. 2 Telefon: (3509) : - -.. ıııı ı ıııı ı ıı ı ııııııı ı ıııı ıı ııııııı ı ı ıı r"' 

----- : mı kaybettim. Yenisini alacağımdan -: eskisinin hükmü olmadığını ilan ede-
: En muvaffak milli Türk eseri : rim. - 107 Rıza Levent 3-6410 

':iı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı r' 

GÜNEŞE DOCRU 

* 
..1 ıı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:, 

~11111111111111111111111111111111111111~ ---~~~~------~~------------~----------------~ 

- = 
Ankara memurlar kooperatifinin 

3863 numaralı hisse senedini kaybet
tim. Yenisini alacağım. Eskisinin hük
mü yoktur. - Muhittin Doğan İnözil 

§ Dr. Basit ürek : 
- = _ ~heci merkez hastahanesi dahili : 
: hastalıklar mütehassısı : - -: Her gün hastalarını saat 15 den: 
:Sonra Yenişehir Meşrutiyet caddesi: 
:ıo/1 numaralı evinde kabul eder. : -: Tel: 1694 : - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

-------
Cebeci luutanen dahili lıaatalıklar mütehassm --------Doktor Zeki Hakkı Pamir -

: Hastalarını her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartnnanında: 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

3-6430 

* 675 No. lu şoför vesikamı zayi ettim. 
Y.enisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Ali oğlu Nuri Çevik 

3-6423 

Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçtik ilinlardano 
Bir defa için 30 kurut 
İki defa i!fin 50 kanat 
Uç defa için 70 kanat 
Dört defa için 80 kurut almnı. 
Devamlı küçük ilinlarm her defası 
için 10 kuruı alınır. Meıell 1t defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satn', 
kelime aralarındaki boşluklar müstes-

na 31 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
illn 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır İ!fin ay
rıca 10 kuruş alınır. 

11 ....... .................. 11111 

İJ Arıyanlar : 

Müsaid §:artlarla ingilizce veya al
mancadan türkçeye te>rcümeler maki
ne ile temize çekilmiş olarak yapılır. 

Adres - Posta kutusu 1042. Yenişehir 
3-6274 

* Muhasebeci - Muzaafa ve Ruf 
sistemine vakıf. Fransızca muhabere 
ve daktilo bilir büyük inşaat şirketle
rinde ve sanayi müesseselerde çalışmış 
bir muhasebeci iş arıyor. Taşraya gi
der. Adres: M. Ferid Selçuk oteli An-
kara. 3-6314 

Sablık 

Her tarafta • Satılık • Arsa, Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 
Tel: 2181 3-6304 

* Sablık Ev - Ön Cebeci fidanlık ya-
nında müstakil 2 kat 7 oda su elektrik 
havagazı olan yeni bir ev satılık. Ha
mamönü Dörtyol Gediz sokak 27 No. 
evin üst katına müracaat. 3-6351 

P. T. T. 
Transf armatör binası 

eksiltmesi 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden ı 
1 ·Eti mesutta inp edilecek (5054) 

lira (27) kuruş keşif bedelli transfor
matör binası açık eksiltmeye konul
muştur. 

Z • Muvakkat teminat 379,07 liradır. 

3 • Eksiltme 22 tetrini aa.ni 937 pa· 
zartesi gUnU saat 15 de P .T.T. umumi 

mildilrlüğü binası içinde toplanacak 
artırma eksiltme komisyonunca yapı
lacaktır. 

4 • Şartname ve plfuılar 25 kuruş be
del mukabilinde Ankarada P.T.T. le-
vazım mildUrlUğilnden, İstanbulda 
Beyoğlunda Ayniyat şubesi müdürlü
ğünden alınacaktır. 

5 • Taliplerin kanuni vesaik ile ve 
muvakkat teminatlarını P.T.T. vez-

nelerine yatırdıklarına aid makbuz ve
ya banka teminat mektubu ile yukarı
da yazılı tarih ve saatte komisyona 
müracaatları. (4054) - 3-6097 

50.000 metre tel 
alınacak 

P. T. T. Levazon Müdürlüğünden: 
11.12.1937 dıe eksiltmesi yapılacağı 

ilan edilen 375 lira muhammen bedel
li 50.000 metre hektal tel eksiltmesi 
22.11.937 pazartesi günü saat 15 de P. 
T. T. U. Müd. satın alma komisyonun
da ihalesi yapılmak üzere 10 gün müd
detle temdid edilmiştir. 
Şartnameler Ankarada levazım mü

dürlüğünden, İstanbulda Ayniyat şu
be müdürlüğünden verilecektir. 

(4242) - 3-6418 

Satımlar 
Artınna usulile üç 
değirmen satılıyor 

V a.kıflar Genel Direktörlüğün
den .ı. 

1 - Eskişehirde mazbut vakıflar
dan Akarbaşı, defterdar ve çeribaşı 

adlarındaki üç değirmenin mülkiyet
leri satılmak üzere 2.11.937 gününden 
25.11.937 gününe kadar şartnamesi 

mucibince kapalı zarf uauliyle arttır
maya konulmuştur. 

2 - Her üç değirmenin birlikte 
muhammen bedeli (70.000) liradır. 

3 - İhale bedli dört taksitte alım
caktır. Birinci taksit hini ihalede ni
hayet bir hafta içinde pefin verilecek 
ve diğer üç taksiti müvasi mikdarlar 
üzerinden ihale tarihinden itiba~n 
birer sene fasıla ile üç senede ve her 
taksit sene başında nakden ödenecek
tir. 

4 - İhalesi 25.11.937 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 15 de &ki
fChir Vakıflar mildilrlüğil ihale k~ 
misyonunca Vakıflar umum müdürlü-

Yenişehirde Mimar Keınal ~ 
bl karşısında, Yüksel ve Onovl~ ~ 
delerinin birlegtiği noktada, ırer-, 
asfalt yol üzerinde, iki cepheli,_JJ 
metre ana aatıhktır. 12ZO telC'""" 
müracaat. 3--62~ 

Kiralık : 
I 

Kiralık iki ve üç odalı daire"' t 
Yenişehirde elektrik şirketinin-~ 
nünde Bay Ekrem evinde. P'"' 
müracaat. No. 34 3--6a67 

K.irahk kat - 3 ~ 1 hol 1 ~ 
odasr 55 lira. Yenişehir devlet ';it 
yanında No: 6 birinci kat telef~tı .1ı'/> 
den 118 üst kata müracaat. 3-

* Kiralık - Maliye vekfileti ~ 
da Sumerbank arkasında 3 ve 4.~li 
iki daire ayn ayrı veya toptan~ 
tır. Telefon. 1283 3--'°'" 

* Kiralık daire - Kavaklıdere ~ 
sız macar ve Yugoslavya Sefare" 
arasında birinci kat (methal a~ 
beş ~ geniş bahçe elli lira. 1' 
caat: Telefon 3843 3--0269 

* Kaloriferli daire - Altı oda 
v. s. Çankaya caddesi, Sarı köşk 
şısı No. 49. Şekerci Hacr Bekire 
racaat. Telefon (3050) 3-641ı 

* Kavakhderede 6 odalı - ~.; 
derede Otobüs durağına bir ~ 
mesafede iki katır ,altı oda, bir JI. 
bir hol, bütün konforu haiz beş dOI' 
bağiyle birlikte yeni bir ev kira!~ 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3~ 

lstanhul Uni~~~~i~~~i·~~ 
Eksiltme ve pazarlık 
komisyonu ilanlan: 

,:~:.:~·:!~~~ 
de yapılacak Jirilji klini~i b~ J 
patı kapalı zarfla ebiltmeye ltO" 

!DUftuC. 

2-Bu~aid~t~ 
dırı 

A - Eksiltme p.rtname4li. 
B- Mukavele projesi, 

C - Bayındırlık işkri geoel ~ 
meei, 

D - Özel şartname, 
E - Kıeşif cetveli, tahlili fiat rl 

veli, mesaha cetveli. 

F - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve ~ 

kı ke,if bedelinin yüz binde beşi 
betinde bedel ile güzel sanatlar 
demiai tatbikat bürosundan alabiıı; 
ler. 

3 - Eksiltme 29.11.937 
günü saat 16 da üniversite 
ğünde yaprlacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içill; 
tekli erin 17 bin 687 ,52 lira muva1' r 
teminat vermesi ve bundan batl''..1 
şağıdaki vesikaları haiz olup getitl" 
si lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 150 bi.n ıit' 
lık bayındırlık bakanlrğından al~ 
inşaat müteahidlik vesikası ve ~ 
bin kendisi bizat mühendis ver' ti 
mar değilse inşaat müddetince fe 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bit ~ 
hendis veya mimarın noterden ~ 
li senedini veyahud da bir m~ 
veya mimarla müştereken teaJılı . 
girdiğine dair noter senedi v~ 

5 - Teklif mektubları 3 ncii ~ 
dede yazılı saatten bir saat evclin.e ./ 
dar üniversiteye getirilerek eJc6il ıl 
komisyonu başkanlrğına makbUı ti 
kabilinde verilecektir. Posta ilıe S .,c' 
derilecek mektubların en geç 3 J 
maddede yazılı saate kadar gekJJif .;' 
ması ve dış zarfınnı mühür ısı 
ile iyice kapatılmış olması ,arttır· 

Postada gecikmeler kabul ediı;' 
(7541/4201) 3--6~ 

ğünden tasdikına talikan yapıl~ 
tır. Bu saate kadar reklif mektub" 1 
teminatı vermemi§ olanlar artırıı"· 
kabul edilmiyecektir. --ili 

5 - Muvakkat teminat mu]18PY 
bedele göre (4750) liradır. ,_.1 

6 - Satışa aid şartname A~~P 
Vakıflar Umum Müdürlüğü efP' 

müdürlüğünde, İstanbulda 1st~ 
Vakıflar başmüdürlüğünde, ~rl 
birde Vakıflar Müdürlüğünde P' 
verilir. 

7 - Artırmaya iştirak edenler fi 
namenin bütün muhteviyatını 
etmif saydır. (4120). - 3-620P 
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· An.kara Levazım 
Amirliği -

60.000 kilo patates 
alınacak 

~nkara levazon amirliği Sa. Al. 
ko. dan: 

Sığır eti alınacak 18700 kilo sade yağ 
alınacak ı - Ankara garnizonrr birlikleri ve 

harb okulu ihtiyacı için 60000 kilo 
Patates açık eksiltme ile 25. 11. 937 
laat ı4 de Ankara Levazım Amirliği 
•atın alma komisyonunda alınacaktır. 

Ankara Levazım Amirliğinden : 
1 - Sarıkamıt tümen birlikleri i-

çin 151.000 kilo sığır eti kapalı zarf· Ankara levazım &mirliği aatm 
la 18.2. teşrin 937 saat 11 de Sarıka· alma komisyonundan ı 
mış tümen aatınalma komisyonunda 1 ·Tümen birliklerinin aıağıda mik-
alınacaktır. darlan yazılı 18700 kilo sade yağları-

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk 
t~~inatı 270 liradır. Şartnamesi her 
gün. komisyonda görülür. İsteklilerin 
t~~ınat ve kanuni vesikalariyle belli 
rtin ve saatte komisyonda bulunmala
rı (4ı4s) 3--6263 

2 -Muhammen bedeli 25500 lira nın kapalı zarfla eksiltmesi 25. I. tef. 
ilk teminatı ı913 liradır. Teklif mek· 937 de yapılmış ve teklif edilen fiatlar 
tublan belli saatten bir saat evveli- pahalı görülmüştür. 

16.000 kilo zeytinyağı 
alınacak 

ne kadar kabul ~lunur. İsteklilerin 2 - Mezkur mikdardaki sade yağla
teklif mektuplan ve kanuni vesikala- rın bir ay müddetle pazarlığa konul
riyle belli gün ve saatte komisyonda muştur. İlk pazarlığı ' 8.11.937 pazar
bulunmaları. (40S9) 3-7072 tesi günü saat 15 de İzmitte tümen sa

12.000 kilo kereviz 
alınacak 

- tın alma komisyonunda elaıiltmcai ya-

k 
~nkara levazım amirliği Sa. Al. 

o. dan: 
l - Ankara garnizonu birlik ve 

lbüesseaeled ihtiyacı için 16.000 kilo 
ıeytin yağı kapalı zarfla 26. 11. 937 
laat ıs de Ankara Levazım Amirliği 
latın alına komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10240 lira 
Uk teminatı 768 liradır. Teklif mek
tubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
l~rtnaınesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli giln ve ıa· 
•itte teklif mektubları ve kanuni ve
ı kal · arıyle komisyonda bulunmaları. 

(4ı46) 3---6264 

54.00Q Kilo Un alınacak 

:Ankara levazım &mirliiinden: 
ı . Harb okulu ihtiyacı için 12000 

kilo kereviz açık eksiltme ile 'Z3.11. 
937 saat 15 de Ankara levazım imir· 
liği satın alma komiıyonunda alına
caktır. 

2 • Muhammen bedeli 1440 lira ilk 
teminatı 108 liradır. Şartnamesi her· 
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikaları ve teminat mektub 
veya makbuzlariyle belli gün ve aaat· 
te komisyonda bulunmaları· 

(4ı49) - 3-6203 

20.000 kilo elma 
eksiltmesi 

~kara. Levazım Amirliği Sabn Ankara Levazım Amirliğinden: 
KoınisyQnundan: 1 _ Ankara garnizon ve harb oku-

lo ~ - Polatlı garnizon için S4000 ki· ıu ihtiyacı için 20.000 kilo elma açık 
937 nun kapalı zarfla eksiltmesi 29.11. ekıiltme it. 23.11.937 saat 14 de An· 
nıa ~t .14 de Polatlı askeri satın al· kara levazım Amirliği aatın alma ko-

2 ınısyonunda yapılacaktır. misyonunda alınacaktır. 

11 k- M~hammen bedeli beher kilosu 2 _ Muhammen bedeli 4000 lira ilk 
lif uruş ılk teminatı 446 liradır. Tek- teminatı 300 liradır. Şartnamesi her 
nu miktubları sa. 13 e kadar kabul olu· giin komeiyonda görülür. Eksiltmeye 
Ü r, steklilerin şartnamesinı görmek gireceklerin kanuni vesika ve ilk te• 

zere her .. . . k . 
çi be • gun ve eksiltmeye ıştua ı- minat mektub veya makbuzlariyle bel· 
ka~ . llı gün . ve saatta kanuni vesi- li gün ve saatta komisyonda bulunma· 

ar(ıyle komısyona müracaatları. lan. (4148) 3--6202 
4185) 3---63ı2 

Çama lık Süvari binek atı 
şır ve 

1 
k 

nevresimlik a ınaca 
Ankara levazım lmirliii atmal· 

bez alnacak ma komiıyonundan 1 

Ankara piyade tUmen ihtiyacı için 
dart ili eelds pe .-•nıd•.,. ~~ 
lifi bir kırk Uç santimden qalı olma
mak üzere ıuvariye elverlıli binek 
hayvanı puarhkla satın almacatından 
isteklilerin haftanın salı, çarpmba ve 
petfCmbe günleri öğleden evel saat 10 
dan itibaren Sankışladaki satın alma 
komisyonuna uğramaları. 

:\nkara levazma lmirlltinden ı 

75
1 • Astrei1 'meftebm' llltfyacı 1'1o 

be 217 ınetre çamaıırhk nevresimlik 
~ ıs.11,937 ıaat ıs de Tophanede İı· 
lbi bul levazım Amirliği satm alına ko· 
Prl 8Yonunda kapalı zarf eksiltmesi ya· 

acaktrr. 

ku2 • ~uhammen bedeli 195S6 lira 42 
tu ruş, ılk teminatı 1466 lira 73 kuruş 
dar. ~a~tnaıne ve nilmunesi komiıyon-
1.~or~lebilir. İsteklilerin kanuni ve
~ . arıle teklif mektuplarmı ihale 
lb' tınden bir saat evelisine kadar ko· 

ıs yona vermeleri. ( 4064) - 3-609S 

Safranbolu birlikleri 
için un alınacak 

Aııkara levazım imrliğindn : 
Si 1 • Safranbolu birlikleri ihtiyacı i-
93~ 134000 kilo un kapalı zarfla 18.11. 
aın;aat ıs de Safranbolu askeri satın 

2 
komisyonunda alınacaktır. 

ı4 • Muhammen bedeli beher kilosu 
1 kuruş ilk teminatı ı407 liradır. 
~tllanıeai hergün öğleden sonra k~ 
~ Yonda parasız görülür. Teklıf 
liıı ktupları belli aaatdan bir saat eve· 

e kadar kabul olunur. 
'ft 

3
. • Eksiltmeye gireceklerin kanuni 

1t '1~arı ve teklif mektuplariyle bel· 
1-rgiin ve saatte komisyonda buluoma-

ı. (4073) - 3-6094 

23.800 Kilo Sade Yağ 

(4253) - 3-6424 

Fabrika unu alınacak 
Ankara ıevuan lmirliği aatnı 

alma komiaJonundan l • 

K.araköse ve civar garnizonlar ihti
yacı için kapalı zarfla ebiltmeye ko
nulan apğıda m~kdarı yazvdı unlara 
e.ksiltmeıinde talıp çıkmadı&ından 13. 

11.937 den itib~ bir ~r içinde pa
zarlıkla eksiltmnl Karakose askeri 18• 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
şartnamcsl bergiln komisyonda para-

görülür. bteklilerin ilk teminatla-
sız .. 

1 . le komisyona muracaat arı. 
rıy Muhammen İlk 

Miktarı bedeli teminatı 

Cinıi Kilo Lira Lira Kur. 
Fabrika unu 150,000 19500 1462 
Fabrika unu 160,000 22500 1678 50 
Fabrika unu 250,000 41500 3093 75 
Fabrika unu 250,000 41500 3093 75 

(4254) - 3-6425 

60 ton koyun eti 
alınacak 

Ankara levazım lmirliii aatm 
ima komia1onundan : 

alınacak • 1 • Konyadaki kıtaat ve mekteblerin 
.,. Ankara levazım amirliği Sa. Al. senelik ihtiyacı olan 60 ton koyun eti
~. dan : nin kapalı zarfla eksiltmesinde teklif 

1 - İztnir müstahkem mevki kıtaatı- edilen f iat pahalı görüldüğünden 28. 
~il 238Qo kilo sade yağı kapalı zarfla 10.937 tarihinden itibaren bir ay için
lev 2. tef. 937 ıaat 16 da t.zmir kı~lada de pazarlıkla alınacaktır. İlk pazarlı-
11 lZıızı iınirliği aatm alına konıısyo- fının 19. 2. tetrln 937 ıaat 16 da Kon-

unda alınacaktır. . ya levunn amirliği satm alma komis-
i! 2 - Muhammen bedeli Z1896 lıra yonunda yapılacaktır •. 
ı..~ tctninatı 1642 liradır. şartname~! 2 • Muhammen bedoelı 18000 lira, ilk 
j~ gün komisyonda görülür. 1steklı· teminatı 1687 lira SO kuruttur. Şartna-
trı~ ticaret odası ve kanuni şar~- mesi Konya, Ankara, İstanbul Lv. a
::Sınde yazılı vesikalariyle teklıf mirliklerinde görülür. İsteklilerin 
.... _ ktublarını ihale saatından en u bir belli gün ve saatte kanuni vesika ve 
'""4lt . buluna· teminatlariyle komisyonda bulunma
ttkıa evel komisyona vermıf .. Jrö309 lan. ( 4232) _ 3-6414 

rdır. ( 4180) .r--v 

Erzak alınacak 
Anlcar L • r· d n· 
Art . a e~azım .~ır ·~·~ ~ ti acr olan aşağıda yazılı dört. kalem er· 

taıta vı? ve cıvarı bırlıklerın.ın ıh ~k eksiltme ile Artvin asken satın al-
illa k tal~b çıkmadığından yenıden :~lerin belli gün ve saatte teminatlariyle 
b' e>ınısyonunda alınacaktır. ate 
C~~te komisyona müracaattan. 'lk Eklil~ eksiltme eksiltme 

1 mikdarı muruamnen. 
1 

t •ekli tarihi saati 
kilo lira ternına ı ,. 

Oaz Yağı 2500 
Şeker 1700 
Sabun 3000 
lturu u·· .. 

~~~~~~z_u~m..__~500 

7SO 
680 

1560 
1530 

lira ku· 
56,25 Açık 
51,00 

117,00 
114.00 

.. 
,. .. 

29.11.937 
,, ,, " 
,, .. .. .. ,. . 

9 
10 
14 
15 

a-6143 

pılmışsa da istekli çıkmamıştır. 
3 • İkinci pazarlığı 22. 2. teşr. 937 

pazartesi saat 15 de yapılacaktır. 
4 • Sade yağların beher kilosuna ta

sarlanan fiatları ilk teminatları ve 
mikdarları aşağıdadır. 

S • Şartnamesi Ankara, İstanbul, 
Eskişehir levazım amirlikleri satın al
ma komisyonlarında lzmitte tümen sa
tın alma komisyonunda hergün görü
lebilir. 

6 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı 
mUteahhidlıere de ihale edilecektir. 

7 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
kanuni belgelerle ve ilk teminatlariy
le tzmitte tümen satın alma komisyo
nuna gelmeleri. 

İlk 

Miktarlan 
kilo 
9000 
4500 
5200 

18700 

Beher kilosuna teminatlar 

taurlanan F. Lira 

94 kuruı 685 

92 kurul 276 

92 kuruı 360 -1321 
(4231) - 3-6413 

120.000 kilo sığir eti 
alınacak 

Ankara levazım amirliği aatın 

alma komisyonundan : 
1 • Konydaki kıtaatın senelik ihti

yacı olan 120000 kilo 11ğır etinin ka
palı zarfla eksiltmesinde teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden 28.10.937 
den itibaren bir ay içinde pazarlığa 
bırakılmıttır. İlk pazarlığı 19. 2. teş. 
937 saat ıs de Konya Lv. amirliği aa· 
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 • Jılub•mmen bedeli 24000 lira, ilk 
tcmldBtı-USO-liradrr. §art"81neal KOD
ya, tetanbul ve Ankara levazım amir
liklerinde g5rU1Ur. İsteklilerin kıanu· 
ni vesika ve temlnatlarile belli gün ve 
saatte Konya levazım imirliğl satın 
alma komi•yonuna müracaattan. 

(4233) - 3-641S 

M. M. bakanlığı 

Gebre ve belleme 
pazarlıkla alinacak 

M. M. Vekaleti Satmalma Komis
yonundan: 

1 - Tahmin edilen fiyatı 612 lira 
so kuruş olan 7 50 adet gebre ile 250 •· 
det belleme pazarlık suretiyle sat~ •· 
hnacaktır. 

2 - Pazarlığı 19 2. tetrin 937 cuına 
gllnll saat 11 de yapılacaktır. 

3 - tık teminatı 46 liradır. şartna· 
meıi her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma komisyonundan paraaız a· 
hnabilir. (4219) 3-6404 

Poligon tarassut 
binası ihalesi 

M. M. V ek&letinden ı 
Yapı: Poligon taraaut binası ilave· 

ıı açık eksiltmeye konmuştur. Keşif 
tutan 4193 lira 44 kuruştur. Keşif, 
proje ve prtnameleri paraıiyle İn9. 
ş. den alınır. Eksiltme 19.Xl.937 cuma 
günü ıaat 11 de M. M V. satın alma 
Ko.da yapılacaktır. İlk teminat 314 li· 
ra 50 kuruştur Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 saydı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte eksiltme gün ve il· 
atında M. M. V. satm alma KO.da bu· 
lunmalrı (4090) 3---6120 

15.000 metre kışlık 
elbise alınacak 

M. M. V ek&leti Satmalma Komia
yonundan: 

ı - Beher metresine tahmin edilen 
(290) iki yilz doksan kuruş olan 
(15000) metre kışlık elbiselik kumat 
kapalı zarf uıulilıe eatın alınacaktır. 

2 • İhalesi 3.12.1937 cuma günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3262) lira 50 kuruş· 
tur. 

4 • Enaf ve şartnameıi (Z18) kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, ve 3. üncü maddelerin· 
de gösterilen vesaikle temin.at w tek
lif mektuplarilc birlikte ihale aaatin 
den en u bir saat evci komisyona ver· 
melcri. (4220) - 3-6416 

Ankara Be,ediyesi 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediyesindenı 
ı _ Ycnifehirde ıo96 inci adada 14 

parselde 14 metre murabbaı belediye 
malı arsa on bef gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli (42) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3.15 liradır. 
4 - şamıamcsini görmek istiyen· 

lerin her gUn yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 teırini sani 937 cu
ma günü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(4117) 3-61S8 

Acık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediyesinden: 
ı _ Yenişehirde 1165 inci adada 7 

parselde 181 metre murabbaı beldiye 
malı arsa on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (S43) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 40.72) li· 
radır. 

4 - Şartnamesini g<Srmck fstiyen· 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 teırini sani 937 cu
ma gUnU aaat on buçukta belediye en. 
cilmenine müracaatları. 

(4118) s-6159 

35 ton gürğen 10 ton 
tahta parçası alınacak 

Ankara Belediye Reiılifindmu 
Belediyeye alınacak 3S ton gürgen 

odunu ile 10 ton tahta parçası 10 k!· 
nunu evel 937 cuma gününe kadar bir 
ay içinde pazarlıkla alınacağmdan is
teklilerin her cuma ve ıalı günleri 18· 

at on buçukta belediye encümenine 
mllracaatlan. ( 4190) - 3-6316 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

~~r 

1 - Yenişehirde 1044 UncU adada 
9 parselde 113.50 metre murabbaı be
lediye malı arsa on bet gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedli (340.50) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (24.53) lira
dır. 

4 - Şartnamesini g6rmek lstiyen· 
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 tetrini aani 937 cu
ma gilnU saat on buçukta belediye en· 
cilmcnine müracaatları. 

(4116) 3-61S7 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediyeıinden ı 
1 - Yeni,ehirde 1057 inci adada 

5 parselde 269.SO metre murabbaı be· 
lediye malı arsa on bet gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedell 1078 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (80.85) lira

dır. 

4 - Şartnamesini gönnek iıtiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 teırinl sani 937 cu
ma günü saat on buçukta belediye en· 
cümenine müracaatları\ 

(4ıts) 3--6156 

Francala 14 kuruş 
Ankara Belediye Reialiiinden: 

16 tep-ini sani 937 den itibaren fran· 
calaya ı4 kuruş fiat konulmuftur. 

(4259) - 3-6427 

Kayıp hayvan 
sahiblerine 

Ankara Belediye Reialiiinden ı 
Ba,ı bot olarak yakalanan bir man

da, bir manda yavrusu, altı horoz, do
kuz tavuk ile bir koyunun Uç gün zar
fında aahibleri çıkmadığı takdirde sa
tılacaktır. lıteklilerin 18.11.1937 per
,embe günü saat tam sekizde mezbaha 
clvarmdaki hayvan pazarında bulunan 
memurumuza müracaatları. 

( 4262) - 3-6428 

Bayın. bakanh~ı 
İngiliz makas takum 

alınacak 
Nafia Vekiletinden : 
29 Birinci kinun 937 çarpmba gü

nü saat 15 de Anbrada vekilet mal
zeme eksiltme komisyonunda 171185 
lira muhammen bedelli 90 adet baait 

ve 3 adet muzaaf ingiliz makas takmıı 
ile 4 basit makaslı bir tellkinin kapalı 
zarf uaulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Bu hususa ald eksiltme p.rtnamcsi 
ve teferruatı 856 kuruş mukabilinde 
Ankarada vek!lct malzeme müdilrlll· 
ğilnde alınabilir. 

Muvakkat teminat 9809 lira 25 ku· 
ruştur. 

İsteklierin teklif mektublarını tali
matnamesine göre vekaletten alınını~ 
malzeme milteahhidliği veıikasiyle 
birlikte 29 birinci kanun 937 çarşamba 
günü saat 14 e kadar Ankarada mal· 
zeme müdürlüğüne vermeleri lazım-
dır. (4173) 3--6332 

14.000 litre benzinin 
açık eksiltmesi 

Nafıa Vekaletinden : 

3.12.ı937 cuma gilnü saat ıs de An· 
karada Nafıa vekaleti malzeme eksilt
me komisyonu odasında 2590 lira mu
hammen bedelli 14000 litre benzinin 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 194 lira 25 kuru,. 
tur. 

Bu iıe aid prtname ve ıair evrakı 
vekilet malzeme müdürlüğilnden pa
rasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 3.12.1937 cuma günü sa· 
at ıs de komilyonda hazır bulunmala
rı llzmıdır. (4241) - 3-6419 

Baş bakanhk 

-tt-

Gümrük ve İn. 8. 

Çift devreli otomatik 
tabı makinesi alınacall 

inhisarlar Umum Müdürlüiün
den: 

ı - Kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuş olan bir adet çift devreli o
tomatik tabı makinesi için talip ZU• 

hur etmediğinden pazarlıkla alınma-
11 kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 22-11-937 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat fU
bcsindeki alım komisyonunda yap1-
lacaktır. 

3 - Muhammen bedel 6000 lira ve 
muvakkat teminat 450 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün adı geçen komisyondan ahnabi· 
lir. 

s - Eksiltmeye iştirak etmek ietl
yenlerin fiatsız teklif mektuplarını 
ve kataloğlarını eksiltme gününden 
evel inhisarlar tiltün fabrikalar fU
besi müdürlüğüne vermeleri llzımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte yüzde yedi bu-
çuk güvenme paralariyle birlikte adı 
geçen komisyona gelmeleri ilin olu-
nur. (4156-7S17) 3--6239 

Elektrik santralı 
tesisi 

lnhiıarlar umum müdürlü,._. 
den: 

1 • İdaremizin Çamaltı tuzlaamda 
prtname ve tablo ftmaaına uygun ol· 
mak üzere yeni bir elektrik ıantralr 
tesisi işi kapalı zarf usuliyle ekıilt
meye konmuştur. 

H 1 d t · · n _ Bu tesisatın montajı da dahli 
a ı, secca e ve mo or olduğu halde muhammen bedeli sif 

satılacak İzmir 95.000 lira ve muvakkat temin&-
• tı 6000 liradır. 

Bat•ekllet lıtatiıtik Umum Mü· III • Ekailtme 9.:ım.937 tarihine 
dürlütü Artırma, Eksiltme ve ihale rastlayan perJClllbe günü saat 15 de 
Komisyonundan : Kabataşta levazım ve mübayaat şube-

1 - Dairede kullanmalı elveritli sindeki alım komiıyonunda yapılacak· 
olmayan iki adet taban halısı ve iki tır. 
adet seccade ile bir maruken oda takı· IV. Şartnameler 475 kuruş mukabi
mı ve 110 voltluk 15 adet motör ve bir linde inhisarlar levazım ve mübayaat 
adet daimi ceryana çeviren mubavv.ele şubesiyle Ankara ve İzmir baş müdUr
ve daha bir kısım hurda eşya dellalıye lüklerinden alınabilir. 
resmi alıcıya ait olmak üzere satıla- v . İsteklilerin, fenni şartnamede 
caktır. b. • · il 

17 
ik' . yazılı takatte ır gazoJen tcaıaatı yap. 

2 - İhale peıin para e ınc:ı mıt olduklarına dair resmi ve.ikala-
teırin 937 çarşamba günü saat lS,50 da 
umum müdürlük binasında toplanacak rını ve şartnameye uygun olmak Üft• 

olan komisyonda yapılacaktır. (4179) re ihzar olunmuş fenni teklif proje• 
3 - 6300 }erini tetkik edilmek üzere eksiltme 

------------::=:::::- gününden en az 15 gün evetine kadar, 
İnhisarlar tuz fen şubesi müdürlüğü· 
ne venneleri münakasaya girebilmcıt 
i~in dahi eksiltmeden azami 2 gün o
veline kadar, tekliflerinin muvafık bu· 
lunduğuna dair mezkf1r tubcden vesi· 
ka almaları lazımdır. 

Kü~ür bakanlığı 

Lise ogunluk 
imtihanları 

Kültiir Bakanhimdan ı 
1937 - 1938 den yılı lise fen ve ede· 

yat kolları yazılı ve sözlü olıunluk 
sınavları haziran ve eylQl devrelerin
de girecek olanların muhtelif ders 
cruplarının qağıda yazılı kıemılarm
dan ıorular sorulacaktır : 

ı _ Lise fen kolundan olgunluğa 

gireceklere : 
1-Fizik kimya grupu : 
a) Fizikten: Lise birinci sınıfta eski 

prıograma göre okutulan bütün bahis
lerle lise üçüncü sınıfın fım kolunda 
alternatif cereyanlara kadar okutulan 
bahisler, bu bahiılere aid tecrübe ve 
meseleler. 

b) Kimyadan: lise birinci ve ikinci 
sınıflarında okutulan metaloidi.er 
(şibihamadenler) bahisleriyle lise Ü· 

çüneü sınıf fen kolunda okutulan uz· 
vi kimya bahisleri ve bu bahislere aıd 
laboratuar tecrübeleri ve meseleler. 

2 - Riyaziye grupu: liee smıflarm· 
da okutulan bütün cebir bahisleri. 
Fen kolunda okutulan bütün hendese 
ve kozmoğrafya bahisleri. Biltün bu 
bahislere aid meseleler. 

3 - Tabii ye grupu: nebatat anato
mi ft fizyolojisine giren bütün bahis
ler. 

II - Lise edebiyat kolundan olgun
luğa girecekler: 

1 - Tarih - coğrafya grubu: 
a) Tarihten: liselerde okunan tari

hin birinci ve dördüncü cildindeki ba· 
hisler. 

b) Coğrafyadan: Türkiye, Alınan· 
ya, Fransa ve lngiltcre coğrafyasına 
aid bahislerle Fransa vıe İngiltere 
müstemlikelcri ve mandaları altındaki 
memleketler coğrafyası. 

2 - Edebiyet tarihi: tanzimat ve 
ondan sonraki devirler türk edebiyatı 
tarihi. 

3 - Filozofi ve sosyoloji grupu: li· 
se ikinci 11nıfı ile üçüncü ımıf edebi
yat kolunda gösterilen bütün bahi•l~r. 

Geçen olgunluk sınavlarında bir 
veya daha ziyade gruptan muvaffak o
Jamıyanların 1937-1938 den yılı hazi
ran ve eylül devrelerindeki olgunluk 
sınavları yukarıda yazılan bahislı:rden 
yapılacaktır. ( 4252) - 3-6420 

VI • Milhürlil teklif mektubunun. 
kanunt vesaiki ve V inci maddede ya• 
zıh diğer vesikayı ve muvakkat temi• 
nat akçesi makbuz veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar iha
le günü en geç saat 14 de kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyonu reisli• 
ğine makbuz mukabilinde verilmlt ol· 
malıdır. "B" "6960" (3879) - 3·S717 

İçki bey'iye tezkereleri 
değiştiriliyor 

inhisarlar Ankara BapnüdürlQ. 
jiinden ı 

İçki beyiye tezkerelerinin değişti• 
rilmesine 20 ikinci teşrin 937 ıabahın• 
dan itibaren başlanarak 31 te9riniaanl 
937 akşamına kadar devam edecek ve o 
tarihten sonra gelenlerden ceza alına
caktır. Bayilerin bir fotograf ve bir d• 
25 kuruşluk pul ile muayyen günler 
içinde başmüdüriyetimize müracaat 
ederek elindeki içki tezkerelerini de
ğiştirmeleri ilan olunur. (4111) 3-6251 

Demiryollara 
. 

30.000 çam traversı 

alınacak 
D. D. Yollan ve Limanlan Umum 

Müdürlüjii Satmalma Komi•yonun

dan ı 
Muhammen bedeli 682SO lira ol.an 

30.000 adet normal hat çam traversi 30 
ikinci tCfl'İn 1937 salı günü saat lS.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4662,SO 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte· 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler 341 kuruşa Anlr.ara. fz • 

mir Eskişehir ve Haydarpaşa veznele
rinde satdmaktackr (4243) 3-6417 
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§ KUMBARA SAHİPLERİNE ~ -
TÜRK TİCARET BANKASI 
A. S. Umum Müdürlüğünden 

------------
------------------- ---30 ikinci teşrin 1937 tarihinden itibaren eski nikel (25) § ------: yirmi be§ kuru§luk ve b ronz l 1 O) on kurusluk paralar teda- § = --~~~~~~~--:----::----:----::---~~~ -

: vülden kaldırılacağı cihetle kumbaralarında bulunalı bu : -: gibi ufak paralann değiştirilmesi için sayın müşterilerimi- : 
: zin en geç mezkilr tarihe tesadüf eden salı günü saat 12 ye : 
: kadar Kumbaralarım şubelerimiz veznelerine boşaltmalan : 
: rica olunur. 3--6431 : - -':911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Günde yalnız bir defa 

HASAN 
DANTOS 

Diş macunu ile dişlerini
zi temizlerseniz, ömrü
nüz müddetince dişleri -
niz sağlam ve inci gibi 

parlak ve beyaz kalrr. 

Dişleriniz çürümez, diş 
etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dört miıli 12.5, 

en büyük 20 kunqtur. 

3-6421 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- -- -
! Al B. TEMAR ~ ------- Te)g. adresi: Temar Stokholm ------_ İSVEÇ _ 
- -- -- -E tsveç endüstri mamulatı ihracatçısı E - -- -E Bütün Türk mallan ithalatçısı § - -- --: Türk devletinhisar idaresi mümessili § - -- -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -E Yenişehir Çocuk Yuvası E - -- -: Modern bir ana mektebidir. : - -E Kayıt ve kabul her gün 9 - 16 Kizmıpqa caddesi Inkılib E 
5 sokak No. 15 Telefon: 1983 2-5882 : 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Kumbarat biri 

PHILCO 

Kumbara sahiplerine 
Jürkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankasından 
Bronz 10 kunışluklarla nikel 25 kuruşluklar 30 ikinci 

teşrin 1937 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Sayın müşterilerimizin kumbaralarındaki bu gibi ufaklıkla
rı değiştirmemiz için mezkUr tarihe kadar kumbalarmı vez-
nelerimize boşaltmalarını tavsiye ederiz. 3--6429 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nümune hcutanui Jahüi haatalılılar mütehaann. 

Hastalarını her giln saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 
Ali Nazmı apartmıaıu Nr. 12 de kabul etmektedir. 

r~;elon: 1216 3-5828 

.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -
§ BALIK Y AGI § - -- -: r{ilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması : - -- --Sırasında Sakarya Eczanesi. ----- ----
':911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

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

16 - lf - 193'1 ___...-

Boşu boşuna ıztırap çekti 

alınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine geldi 

Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvüllerl her rahat· 
aulığa yol açabilir. Eğer yanmızda dalına 

GRlPlN 
'Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karfl sigorta 

etmiş olu1'8unuz 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
lsim ve markaya dikkat taklitlerinden sakınınız 

içme suyunun 65 - 70 kiloluk damacanaları An- ~~~~~~!!!!~~~~~~~~~ 
karada Yeni Halde 3 No: da bayi Aziz deposun- ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•, 

da yüz kuruşa satılmaktadır. Sayın halkmuzrr E M. Galib Çankaya ~ 
bu sudan istifade etmeleri ilan olunur. 3-6394 § Paris terziler akademisinden mezwı ~ 

§ olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle " 

.. ,.,. • ....,_, lı14;bit ~ blzl 
memnun etmiyor, fokat 111 fenosıı 
bGtOn etrafımızdakiler bu çok k610 

tabiatımızdan dolayı bizden ıwıklawcıdC19 

f ıte burada 

VALIDOL imdadımıza yetl'Ştri 

Onu bir kere tecrübe ediniz ı ondan '°"~ 
dünyayı bir kat daha gOzel g6recekıinl~ 

VA l I D O l ı damla, tablet ve 
hap halinde her eczanede bulunur, 

~ 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadrn hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadm kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin a
partımannıda hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon: 2022 .................. 

~•1111111111111111111111111111111111111~ - --- -

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç ekıiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 

köklerini kuvvetlendirir .e bceler. 
Komojen aaçlann gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, litif bir rayihası 
vardrr. Komojcn Kanzuk saç ekairi 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMATlZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

-§ işe başlamıştır 
: Tel. 10915 BaJık pazarmda Teni 
':91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' 

Güzel diı İstiyenlerin macunudur. 

Serveti filnun 
1891 UYANIŞ 

Ba,yazan: A. İhsan Tokgöz 

Serveti filnun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga• 
t:etcnin Ankara'da sat1' veri A K B A Kitabcvidir. Se-

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Büyük İkramiye 40.000 liradır 

s İli d~ tabllll beraller 5 ------- = ...,. .................... ~ 

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

$imdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden - -. 
§ ~h11<1k 5 
= -: Diş tabibi Hamdi Alagün, diş : 
: tabibi İhsan Çandır ile teşriki : 
: mesai ederek şimdilik Anafarta· : 
: lar caddesindeki muayenehanele- : 
: rinde hastalarını kabul ederler. : 
: Pek yakında Yenişehirdek:i mu- : 
: ayenehanelerini açacaklarını sa- :E 
: yın hastalarına bildirirler. : - -':911111111111111111111111111111111111111,. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi tefi 
Her gün saat Uçten eonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. S 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

.,.. .......... REÇETELERİNİZİ------~ 
(Sakarya eczane) ıinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mUesscaata uanıl 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 J-5517 

111i~I r 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GON BU GECE 

Zarif tebessümlü ve altın renkli 
sarı saçlı küçük yıldız 

BU GÜN BU GECE 

i(omedi Fransez artistlerinden P. R. 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı lıleri Müdürü 

Mümtı E Faik FEfi1K 

Ulus B.srmevi: Aniara 

SHİRLEY TEMPLE'in 
En nefis ve en muvaffak eseri 

ZENGİN ÇOCUGU 
Ayrıca - Dünya haberleri 

Cienel istek üzerine, 4,45 seansında 

LA DAM O KAMELYA 

radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı 

Wilm ve Vera Koren tarafından 
temsil edilen 

ÇARIN Y AVERl 

Aynca - Dünya Ha~rleri 

Halk matinesi 12,15 de Gönül yolu 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


