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Atatürkün Doğu seyahati intibaları 
"Hakiki insanhk, tereddütsüz kabul eder ki Türkiye CumhUriyeti 

ve onun bugünkü sahibleri olan türkler 
bütün Clünya medeniyet ve insanhğı için bir imtisal örneğidir,, 

J , 

BQyük Sef Doğu seyahati 
intıbalannın gazetemizde 

iıeşrine müsaade buyurınuşlardır 

Son dakika: 
--------------------------------

Reisicumhurun riyasetinde 
Atatürk'ün trenindeyiz. On gün 

evvel başladığımız Doğu seyahatin 
d~n Ankaraya dönüyoruz. Tren, gece
nın karanhklarr içinde, Eskişehirle 
Ankara arasındaki mesafeyi 50 kilo
rn,.et.re süratle katediyor. Biz bu sürati 
kafı bulmryoruz, daha hızlı gitmek 
daha çabuk varmak istiyoruz ; çünku 
kalplerde şirin ve sevimli Ankaranın 
nostaljisi başlamıştır. 

Gözler ve gönüller Atatürk'e mü
:~~~ccih, hep Onu dinliyoruz. O, geç· 
1.gı Yerlere feyz ve bereket saçan gür 

b.~r kaynağın temiz auları gibi bize tür· 
1~ hadise ve meseleler üzerinde dü
§ilncelerini, duygularını, kanaatlarını 
anıa:ıyordu. Bazan maziye ait bir ha
tıra ıle gtinUn bir hadisesini çözeli
~0~· hazan halde yaşayan bir hadise ile 
lBtıkbali b • d B ? . ır sırrını aydınlatıyor u. 
f ' e~er bılgılerinin bütün sahalarında, 

~~k~~ .. ~~~~~:~ı~- ~~~~~ .m~~ta~al~r~n-
§an Atatürk gözlerimizin önüne dai
ma yeni yeni ufuklar açıyordu. Üze -
rinde durduğu mevzu ne kadar çetin 
olursa olsun Onun en basit idraklere 
bile derhal hitab eden öyle kuvvetli 
bir tahlil ve teşrihi vardı ki meselenin 
düğümlerini bir anda çözüyor, hadi
•elerin karanlrklarını ilk hamlede ber
raldaştırıyord u. 

Çeşit çeşit mevzular arasında dola
!an konuşmalar bir aralık tekrar Do
ğ.u seyahatine intikal etti. Bu seyaha -
tın Atatürk'te bıraktığı intibaı öğ
renmek benim için paha bisilmez bir 
kazanç, onu Türk milletine bildirmek 
de bir gazeteci için vazgeçilemez bir 
,,~ife idi. Atatürk'ün bu noktaya tev
tıh edeceği ışık vicdanları aydınlat
ltıaya ve kanaatları yapıp yuğurmaya 
Yarayan başlı başına bir amil olacak · 
t~. Bu mtilahaza ile Atatürk'ün sözle
rını zaptettim; işte Ulus'un baş sütu
nuna aynen tevdi ediyorum: 

'' Memleketin on bir Vila-,, 
Yet merkez ve dolaylarını ,, 
gezdim. Bütün bu merkez ., 
Ve dolaylardaki Türkleri, ba-

,, baları anaları ve çocukları 
,, 'l 
" 1 e gördüm. Çok sevindim. 

Yüksek medeniyet temeline ,, 
, Şahit oldum: Madenlerden 
'k ,, urulmu~ temeller..... Bu 

u açdml§ maden ocaklarında 
,, P.,.ofesörleriyle, teknisyenle
,, ~iyle, amelesiyle b~tan ~a
,, gı Türk olan yüksek anla.yış-

lı b ·• i iJ ,, ır ınsan sosyetes •• • •• y-
,, le rtıemleket bölgeleri geç
,, tik ki orada kadınlar erk$k
,, le.,.den 'daha çok sapana ya
" Pışnıış, elinde çapasiyle Tür
,, k~ıı azık topraklarını .zen
,, gınleştirmeğe çalışıyor, .top
'' l"Qğıııı seviyor ona gönülden 
., bağlıdır. Büıiın bu insanlar 
,, ~i.irkiye Cümhuriyeti zen
., 8in, kuvvetli ve muhte§em 
., olsun için kendi rızkının 
" f ~lasıııı seve seve, tereddiit
c, ~Üz, büyük bir fedakôr~ıkla 
,, etJlet haznesine verıyor. 
,, 8 i.itün gördüklerimizi bu kı
" 

80 ifade için'de toplamak 
,, kabil değildir. Türk olsun 
., veya olmasın bu Tiirk ca-

nı· . 
lası içinde az çok gezen, 

'' ;J 
":,"'., . 

Atatürk'ün son seyahatleri 
esnasında almmıt bir resimleri 

" do~an, tetkik eden her 
'' akıllı insan kendini bütün 
" dünyaya büyüklük saçan 

Dünkü at 

'' kuvvetli ve asil bir varlığın 
" içinde duymamak imkanı 
'' yoktur. Böyle duymayan şu
" ursuzlar bir tarafa bırakılın
,, ca, hakiki insanlık, tered
" diiısüz, kabul eder ki Türki
,, ye Cümlıuriyeti ve onun bu
" günkü ttahipleri olan Türk
,, ler biitiin diinya medeniyet 
"' ve insanlığı için bir imtisal 
'' örne~İ<lir. Yalnız bu kadar 
" değil, Tiirkler tarihin çok 
,, k' d . l . d b es ·ı evrr erın e eşeriyete 

" karşı yaptıkları kültilrel va
,, zifeleri yeniden, ve fakat bu 
" sefer daha ala surette yap
,, main hazırlanan yüksek bir 
" varlıktır. 

• şw UOM u seyarıuuııuen 

"'dönerken, A.nlı.-ara'ya uW.-
,, ,_ • • k 
ma~ ıc,ın 1ıeçen şu ısa za-

" nıan içinde seyahat arkadaş
,, larıma ifade edebileceğim 
·' intiha budur. ,, 

İsmail Müştak MA Y AKON 

yarıslarında 

Dünkü at yarış~arı. çok güzel olmuştur. BilhaBBa Atlıspor Kulü
bü azalarının bındıkleri atlarla yapılan son yarış alaka ile takib 
eclilmütir. Bu yarışlara Bayanlar ela iştirak etmişlerdir. Yukar
daki resimde B~bakanımız B. Celal Bayar ve general. Kazım 
Ôzalp'la bu yarışın galiblerini kazandıkları kupal.arla beraber 
1ıörüyorsunuz. 

[Y arı§lara aid tafsilat ikinci sayfamızdadrr]. 

vekiller heyeti toplandı 
Siyasi müsteşarlığın lüzumsuzluğu 
üzerinde müşterek kanaata varıldı 

Siyası müsteşarlar istila ettiler 
Ankara, 22 ( A.A.) -Bu gece Baş

vekil Celfil Bayann evinde Reisi-
Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzına karar verildi. Bu ltarara iş-

cumhurun riyasetinde Vekiller ve 
Siyasi Müsteşarlarla birlik~e bir iç

tima oldu. Siyasi Müsteşarlığın lü
zumsuzluğu üzerinde müşterek 

kanaate varıldı. Bwıa göre ka
nunların tebdilinin Başvekaletten 

tirak etmiş bulwıan Siyasi Müste
şarların da kaffesi Başvekalete is
tif alarını vermişlerdir. Başvekil 
bu istifaları Reisicumhura ve Bü
yük Millet Meclisine arzedecek-

tir. 

$anghayda Japonlar Çin propagandasına 
lmliyazll nihayet verilmesini istediler 

bölgelerde Y oks8 tedbir alacaklarım bildirdiler 

Japon istekleri imkôn olduğu 

n isbette yeri ne getirilecek 
Şanghay; 21 (A.A.) - Japonya başkonsolosu ve japon baş· 

ataşamiliteri cumartesi günü akşamı, İngiliz - amerikan enter
nasyonal imtiyazlı mıntaka konseyi genel sekterine ve Fransız 
imtiyazlı mıntakası için de fransız başkonsolosuna japon iatek
lerini havi birer nota vermişlerdir. 

Fıkra 

Milyonlar1n göçü 
1,200,000 kişinin bir şehirden göçiJ 

ne demek olduğunu tasavvur edebilir 
misiniz? Mukaddes Kitab'ın mezmur· 
ları bu faciayı haber veren kuru ve kı
sa ajans telgraflarının yanmda, ne ka
dar sönf.ik kalacaktır. 

Telgraflar, yağmurun, japon bom-

J aponya, japon aleyhtarı hareke- bacılarım hicret.~ ~e~v~nlarına .yakla~ 

Ziraat bankası 

umumi hey' eli 
Balkan antantı devlet 
bankaları konferansı 

tin önüne geçilmesini koumintangın maktan menettıgını. ılave e~ıyorlar. 
büroları da dahil olm~k üzere japon Siz hava silahının kıorkunçlugun~ ~a
aleyhtarı harekete dahil bulunan bü- savvur ediniz: ondan kurtulmak .. ıç~n, 
tu.. ç· t kk"ll · · d w t lmas I,200 000 ki"i ramur ve batakta surun-n ın eşe u erının agı ı ı- ~ .' . 'Y >" , 

nı, japon aleyhtarı mahiyette her megı tercıh edıyor. . . . 
türlü afişlerin, neşriyatın, sinema Birkaç gün ev~lki . hav~dı_~le~~ şıın
kurdelelerinin, tiyatro piyeslerinin, diye kadar 800 bın çınlının olmuş ol
radyo önünde nutukların ve röpor- duğunu bildiriyordu. lstanbul hallu 
tajların menedilmesini ve nihayet kadar bir şey I Ve bütün bu facianm 
"jaJ,?on dostu sözde casuslar ve hain- adı harb ~eğildir: iki devlet arasında 
ler" hakkındaki takibata nihayet ve; normal bır hesablaşma! 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban· 
kası hakkındaki 3202 sayılı kanun mu
cibince Büdce, Divanı Muhasebat, lk
tısad, Maliye ve Ziraat encümenleriy
le Başvekalet murahhaslarından teşek
kül etmek üzere toplanacak Umumi 
Heyet 22 ikinci teşrin 1937 pazartesi 
günü (bugün) saat: 15.30 da toplana

caktır. 

Ruzname şudur: 

ı - Türkiye Ziraat bankasının 1936 

yılı bilanço kar ve zarar hesab
larının tetkik ve tasdiki 

2 _ Safi karın arzedilen şekilde da
ğıtılması. 

3 Murakıblarm 1936 yılı ücretleri· 
nin tayini. 

Balkan antantı devlet bankaları konferansına iştirak etmek üzere 
Ankaraya gelen heyetler az.ası Ankara garında 

(Yazısı 4. üncü sayfada) 

rilmesini taleb etmektedir. Japonya, D oy m u ş addolunan büyük dev-
~ aynı zamanda, merkezi ve mahalH Jetleri bitarailaştırarak, kuvvetliJerin 

Çin bürolarının ve servislerinin ka- zayıflarla böyle hesablaşmalarrm teş
patılmasrnı, bütün memurların azle- vik eden bir cebhe vardır, ki Milletler 
dilmesini, Çin hükümet makamları cemiyeti cebbesinin ta karşısına ku
ile koumintang makamlarının mües- rulmuştur. Bir tarafta istilalar, hicret
sir bir kontrola tabi tutulmasını, pos- Jer, fetihler, ve bir tarafta davetler, ta
ta, telgraf ve telsiz telgraf servisleri likler ve müzakereler ... 
ile Çin ve yabancı ajanslarm ve gaze· Ne oluyor? Bir muharririn yazd:ğı 
tecilerin telgrafları üzerindeki her üzere,"- Ne olacak? Japonya demıre, 
türlü Çin sansliriinün kaldırılmasını pamuğa, petrola ve pirince kavuşu
ve japon makamlarının milaaadesi dı- yor!,, Uzak-Şark'ta Avrupa ve Ame
şmda çinlilerin biltön telsiz telgraf riak, ve bütün cihanda milli hürriyet
muhaberelerinin menedilmesinl de l•rin ve barışın masunluğu d.avası 

(Sonu 4 üncü sayfada mağ/Ob oluyor. - .Fatay 
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Pazara çıkan edebiyat 

Cihan edebiyatının en özlü, en verimlilerinden biri: F ranaız ede
biyatı. 

Paris sergisi, franaızlara, Trokadero'da bir de edebiyat müzesi yap
mak fikrini vermiş. Yapmıılar. Resimlerini gördüğüm bu müze, bende 
çok hazin bir intiba bıraktı. y cniler, bugünküler, xıx. asır .. Balzac, 
Sainte-Beuve, Flaubert, Anatole france, Barres, Marcel Proust ... ve 
daha başkaları, eserlerinin adı, kendilerinin ve hatta sevgililerinin bü
yütülmüş resimlerile dıvarlara yapıştmlmışlar. 

Zavallı edebiyat 1 
Edebiyat yazıdır ve kitabdır. Onun vereceği zevk, okuyarak elde 

edilebilir, bulut, seyredilerek; su, içilerek bize lezzetini tattırdıklan gi
bi. Edebiyatı, fotoğraf haline getirmek, ·hasselerimizin vazifelerini de
ğiştirmeğe kalkmaktır. Ne kadar gülünç ve ne kadar beyhude! Bir s~
varede güzelliğile başkalarının ancak gözlerini hissedar etmek' için süs
lenen zarif bir kadını, bir mağaza vitrininde aleme seyrettirebilir misi
niz'? Unutmamalı ki edebiyat, bir kadın kadar kibardır ve öyle kalma
lıydı. 

İnce fransız sosyetesinin en §iir mahluklanndan birinin dizinde ok
§anmış, ruh ve zeka mahfazası bir baş, Anatolc France'ın başı, bir hey
kel olarak bile, seyircilerin boyu hizasında, bir sinema ilanı gibi nasıl 
teşhir ediliyor, anlıyamadım. Roman kahramanları, her okuyucunun 
dimağında ayn bir siluet halinde doğup büyümek lazımgelirken mese
la Proust'un şahsiyetlerini birer birer fotoğrafile cesedlendirmekte 
zevklerimizi kabalaştmnaktan başka ne mana vardır~ 

Şiirleri kadar hayatı da uzun bir itina, titiz ve asil bir dikkat olan 
Lcconte de Lisle'i, gezici canbaz truplannda rol almış adamlar gibi bir 
dıvann dibine takılmış görmek bana çok çirkin ve çok csaletsiz geldi. 
Bilmiyorum, fransız dostlarımız, çoğu münzevi ve sokaktan hazetmi
yerek yaşamış büyük adamlarını, böyle pazara çıkarmakla ne kazan
dıklarını zannediyorlar'? Ne kaybettiklerinin farkında değiller mi'? 

Edebiyatın fotoğrafı, grafiği olmaz. Edebiyat teşhir edilemez, an
cak ziyaret edilir. insanlara insanlığım tanıtmak için bütün ömürlerin
ce çırpmmıf, çalışmış birer ruh kaşifi olan büyük adamların hatıralan, 
mezarlarındaki yatışlarına benzer bir şekilde, bir dıvar ıakulünde de
ğil, bir camekan ufk.iliğinde, biraz da önlerinde eğilerek görülmeli ve 
gösterilmelidir. Huan ·Ali YÜCEL 

Adliye bakanlığında 

Çok çocuklu hakimlere 
yapılacak yardım ıekli 
Adliye Bakanlığı, Finans Bakan

lığı ile birlikte çok çocuklu h!kim
lere yapılacak yardım hakkındaki ka
nunun tatbik fCklini gösterir talimat
namenin hazırlığını bitirmiştir. Ta
llmatnameye gore vazu ... "cı-şmua ou-
lunan hikimlerle bu sınıftan sayılan 
memurlar ve adli tabiblerden 25 yaJı· 
nı doldurmuf bulunan bekarlarla 28 
yaşını bitirenltrden bir ve 33 yafını 
bitirenlerden iki, 37 yaşını bitinnit 
olanlardan 3 çocuklu olmıyanlar ka
nunun birinci maddesinin B, A frk
ralarındaki mükellefiyetlere tabi o
lacaklardır. 

25 ya,ını doldurmuş bulunanların 
evli olanlariyle 28 ya,mı bitirenler
den bir, 33 yaşını bitirenlerden 2, 
37 yaşını bitirmiş bulunanlardan üç 
çocuklu olanlar yukarda yazılı mü-

şubelerfoe yatırılacak ve Ziraat ban
kaaı ~ubeleri 15 giln içinde bu parala
rı Adliye bakanlığı emrine banka u
mumi merkezine göndereceklerdir. 

Yeni Kocaeli 

saylavı seçildi 
BO? olan Kocaeli saylavlığı için dün 

yapılan seçimde Cumhuriyet Halk 
partisi namzedi emekli Orgeneral Ali 
Sait Akbaytufan ittifakla seçilmittir. 

Yeni orman kanununun 

tatbikatını teftiş 
kellefiyetlerden hariç • tutulacaklar- Burdur, 21 (A.A.) _ Yeni orman 
dır. kanununun tatbikatını teftiş eylemek 

28 yatını bitirip de birden ve 30 ya· üzere umum koruma kumandanı gene
ıını bitirmiş olupta ikiden, 37 yaşını ral Seyfi Burdura gelmiş Halkevinde 
bitirenlerden üçten ve 42 yaşını bitir- vali ve belediye reisi ve diğer alaka -
mi§ olanlardan dörtten fazla çocuğu darlarla konuşmuıtur. General tatbi • 

katta görillen bazı aksaklıkları izah 
olan hakim ve bu sınıftan sayılan me • 

ULUS 

Bulgaristandan 
gelen türk 
çocukla_rı 

Hangi sınıflara 

kabul edilecekler ! 
Kültür bakanlığı, Bulgaristandan 

memleketimize gelmiş olan türk ço· 
cuklarmdan burada tahsillerine devam 
etmek istiyenler hakkında yapılacak 
muameleleri tcabit etmiştir. Buna gö· 
re: Bulgaristanda dört sınıflı olan 
türk ilk mekteblerinden birinci, ikin
ci, üçüncü ve dördüncü iınıflarından 
gelenler ilk mekteblerinin muadil sı
nıflarına ve bu mekteblerin dördüncü 
sınıfını bitirenler de ilk mektebleri
mizin beşinci sınıflarına imtihansız 
olarak alınabileceklerdir. Bulgaristan
da dört sınıflı ilk mekteblere istinad 
eden türk rüştiyeleri üç sınıflıdır. Bu 
mckteblerin birinci ve ikinci aınıfını 
bitirenler orta mekteblerin birinci sı
nıfına, üçüncü sınıfını bitirenler .<>>ta 
mekteblerin ikinci sınıfına imtihansız 
olarak alınacaklardır. Bulgaristandaki 
türk rüştiyelerinin ikinci veya üçüncü 
amıflarmı bitirenlerden orta mekteL· 
!erimizde daha yüksek aınıflara gir
mek istiyenler, bir önceki sınıfın müf· 
redatına göre türkçe, tarih, coğrafy. 
ve yurd bilgisi derslerinden imtihan 
geçireceklerdir. 

Bulgariıtandaki bulgar ilk okullar. 
ile üç sınıflı progimnazyalardan şeha· 
detnamc almı~ olanlar hakkında cıa ay 
nı şekilde muamele yapılacaktır. Bul
gar gimnazyalarının dördüncü sınıfın. 
bitirenler orta mekteblerimizin üçün
cü sınıfına, betinci aınıfmı bitirenler 
liselerin ikinci d~vre birinci snıfına, 
altıncı sınıfını bitirenler liselerin i
kinci devre ikinci ınıfına, yedinci sı
nıfını bitirenler de liselerin ikinci 
devre üçüncü sınıfına imtihansız ola
rak alınabileceklerdir. Gimnazyanın 

sekizinci sınıfını bitirerek oliunluk 
diploması (Zrelostno Svidetelstvo) 
almış olanlar, liselerimizden olgunluk 
diploması alanların haiz oldukları 
haklardan istifade edebileceklerdir. 

Bulgaristanda hem türk rüştiyesin· 
den, hem bulgar progimnazyaaından 
diploma almış olanlar lise ikinci devre 
birinci sınıfına imtihansız kabul olu
nabileceklerdir. 

Dün de hava kapalı ve 
yağışlı geçti 

Dünkü at yarışları 
çok heyecanlı oldu 
Atlıspor azaları 
koşu bilhassa 

arasındaki 
çok güzeldi 

Atlıspor yarışına iştirak edenler bir arada 
Evelki gün başlayan yağmur dün 

öğleye doğru durmuş, at yarışlarına 
meraklı olanları sevindirmişti. !
podromun yeşil çimenleri güneşin zi· 
yası altında pırıl pırıl parlıyordu. 

Meraklılar neşe ile yarıp takib et· 
mek üzere tribünleri doldurmuştu . 

Kalabalık geçen haftalardan hiç de 
aşağı değildi. Güzel ve güneşli hava
dan istifade eden seyirciler bugün 
birkaç kısma ayrılmıştı. Müşterek ba
hise iQtirak edenler, gişelerin önün
den ayrılmıyor. Güneşli havadan is
tifade etmek istiyenler, göz alabildi
ğine görünen ve gün~in ziyası altın· 
da parlayan çimenleri seyrederek 
gözlerini dinlendiriyor. Bir kısmı da 
bir haftadanberi görmediği eş ve 
dostlariyle geziyordu. Yarışlara bu 
neşeli alem içinde saat 14 de başlan
dı: 

Birinci koşu 
Birinci koşu satıf koşusuydu: 
Bu koşuya iki at girdi. B. Said 

Halimin Karakuşu rahat rahat koşa
rak birinci, B. Tarhan'ın Uysalı da i
kinci oldu. Ganyana 115 kuruş veril
di. 

ikinci koşu: 
İkinci koşu handikaplıydı. 2000 met· 

re mesafeli bu yarışa yedi at yazıl
mıştı. Son dakikada Girgin ile Çe· 
'--1.1:.,. , _ _._ ............. ~. ı.:1...J:-.!1..1! 'r-
rış Tomru, Baylan, Önüsar, Dafya, 
Taşpınar arasında oldu. B. Akif Ak
su'nun Baylanı güzel bir koşu yapa
rak birinci oldu. Tomru ikinci gel-

di. Ganyana 170 kuruş verildi. Birin
ci plaseye 115 ikinci plaseye gen.: 
115 kuruş verildi. 

Vçiincü koşu 
Üçüncü koşu birinci bahsi müşte· 

reke dahil olduğu için pek heyecan
lı oldu. Gişelerin önünde bilet alanla
rın haddi hesabı yoktu. Semiramis'in 
plase biletleri tamamen ganyan bilet
leri de kısmen satılmıştı. 

1600 metrelik bu koşuya yazılan 
atlardan B. Şevket'in , Tezkan'ı koş
madı, yarış altı at arasında oldu. Bu 
yarışın favurisi olan Semiramis vi
raja kadar yarışı geriden takib etti, 
virajda son sUratini vererek kolay
lıkla ve ikinciden büyük bir farkld 
birinci geldi. B. Mehmed Hallaçlının 
Bozkurt'u ikinci, B. Ahmed İnegöl
ün Nazlısı da üçüncü oldu. 

Ganyana 140 kuruş, birinci pl!se
ye 110, ikinci plaseye de 115 kuruş 
verildi. 

Dördüncü koşu 
Dördüncü koşu da handikaptı. 

2200 metrelik bu yarışa yazılı Tomru 
ikinci koşuda koştuğu için dahil ol
madı. Bu yarıf Novice, Copain, Çe
lenk ve Fleur d' Amour arasında ol
du. Başlangıçta başa geçen Fleur 
d' Amour daha viraja gelmeden geri 
kaldı. Çelenk de viraja kadar diğer 
...... 1 __ ,_ ı..-.t..--- - , t! 1.ct..:- ..!--!.J--

sonra Said Halimin Copain ile No-
vic'i başa geçti. Novic'in cokeyinin 
himmetiyle bu sene hiç birinci gele
miyen Copain de sonbahar at yarışla-

eylemit bunlara kartı esaslı tedbirler 
murlar ve adli tabibler, fazla çocukla· alınacağını söylemiştir. Dünkü yarı,larda ıeyircilerden bazıları 

Dün şehrimizde hava kapalı ve ya
fışlı geçmiştir. Isı gece 7, gündüz 12 
derece kaydedilmiştir. Dün yurdun 
Kocaeli, orta Anadolu, cenub ve cenu
bu şarki Anadolu ve Karadeniz sahil
lerinde hava yağışlı, diğer yerlerde 
bulutlu geçmiştir .Dünkü yağışların 

karemetreye bıraktıklan su mikdarla
rı Islahiyede 85, Mersinde 55, Tarsus· 
ta 49, Adanada 40, Zonguldakta 12, 
Sinopta 11, Bodrum ve Ceyhanda 10, 
Vanda 8, Sivas, Kayseri, Ulukışla, 

Konya, Ankara, Eskişehir, Tokad, 
Sivrihiıar, Kula ve Alaşehirde 1 - 5 ki· 
loğram arasındadır. Dün en dü,tik ısı 
Erzurumda sıfır, en yüksek ıs da Bod
rum'da 22 derecedir. 

rmın sayısına göre toplanacak para- ----~-------------------------------------------------
lardan Yilrdım göreceklerdir. 

25 yaşını bitirmiş olupta tahsilde 
bulunmayan çocuklar hesaba katılmı

yacak, övey çocuklarla evlad edinil
miş çocuklar da yardımın tevziinde 

nazarı itibara alınmıyacaktır. 

İstisnasız bütün hakimlerle, hakim 
sınıfından sayılan memur ve adli ta • 
biblerin ıubat maaglanndan kesilecek 
birer liralardan toplanacak paralar en 
çok çocuklu Uç h!kime, yardım para • 
aından ayrı olarak çocuk nisbctine g8-
re ikramiye gekijnde verilecektir. Top
lanacak paralar, bütün vergiler kesil • 
dikten sonra kalan mikdar üzerinden 
hesab olunacak, dağıtılacak yardım ve 
ikramiye paralarından da vergi ve re
sim namiyle hiçbir para kesilmiyecek
tir. 
Yardım ve ikramiye paraları her se

ne Adliye bakanlığı tarafından 23 ni· 
ean çocuk bayramında dağıtılacaktır. 

İkramiyelere esas olmak üzere ya' 
tasnifine göre bUtlin hakimler ve bu sı
nıftan sayılan memurlar ve adli tabib· 
ler her yıl haziranın birinci günU bu· 
lundukları mahallin müddei umumi· 
liklerine vaziyetlerini gösterir bir be· 
yanname vereceklerdir. Bu beyanna· 
melerin verildiği günün vaziyeti ke· 
ıilec~ ve verilecek paralara ~as ola· 
caktır. Beyannameyi gününde verme· 
miş evli veya çocuklu aileler de para 
mükellefiyetine tSbi tutulacaktır. Bu 
beyannamelerin tetkiki için Adliye 
bakanlığında bir bUro kurulacaktır. 

Kesilecek paralar Ziraat bankaları 
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Karagöz 
Falih Rıfkı Atay, bundan birkıç 

yıl önce yazdığı güzel bir fıkrada 
Karagözle Hacivadı kıyaslamış ve 
enderon mümessili, divan efendisi 
Hacivadın karşısında halk adamı, 
riya ve tabasbus düşmam Karagöz 
için şöyle demişti ı 

"Karagöz, halkın s.jduyusu
dur.,. 

Karagöz, bizim çocukluk günle
rimizin ön salda gelen eğlencele
rinden birisi idi. Sesli ve sözlü fi
Jimlerin perde üzerinde kal11blrk yı
ğınlar t11r11frndan seyredildiği bu 
devirde yine yer yer karagöz oyna
tıldığını görüyoruz. 

Karag6z, şeriatın her tflrlü tas
viri ve sureti haram ettiği devirler
de de arkasında ~em'a yanan perde
nin üstünde kendisini göstermit bir 
sanat kahramanı idi. Onun için o
nun hakkını yemek istemeyiz. Fa
kat karagöz oynatan/ar, ellerlndeki 
kahramanrn karakterini takdlr ede
cek liyakat ve kabiliyette olmalr
dırlar. 

Enderunun, sarayın başımıza mu· 
sallat oldutu devirlerde herhangi 
bir hayali, bu halk tipini tezyif ede· 
uk oynatmakta kendisinde cüret 
görebilirdi. Bugün, oğlu ~ımarzk 

ve terbiyesiz bir otlan, karısı baya
ğı bir mahalle karısı ve kendisi köh
neleşmiş tekerlemelerle, yarı müs
tehcen konu~an bir karagözü ne 
görmeğe, ne de dinlemeğe taham
mülümüz yoktur, - T. 1. 

Eytam ve eramil 

Bir İstanbul gazetesinde bir ha
ber başlığı : 

"Eytam ve eramilin üç aylıkları. 
Moliye ayın birinde tevziata b"f· 
layacak,, 

Bu ne af dalı dil böyle? insan, 
eytam ve eramil gibi cemi mükea
serleri görünce, haklı olarak cüm· 
lenin aıağıamı da f()yle bekliyorı 

"İ§bu maaşatm tevziatma bi
mennihilkerim mahi halin ıurre· 
sinde ibtidar olunacaktır ... ,, 

Dil ıadeliti ve eytam ve ora• 
mil .. Yetimler ve dullar deaek dili· 
miz, yahud kalemimiz mi aımır? 
Y okaa böyle haberleri anlaya bil· 
meleri için alacaklan maqm bir 
kıarnı ile dul ve yetimlere oaman
lıca kamualar mı aldırmak iıtiyo• 
ruz? 

f ınrdidelerimiz 

Türkiye'de yüz yaıını ıeçmiı, 
hayatta tam bir aırı tamamlamıt 
olanların aayıaı 6241 kitidir. Şu 
halde şöhreti ve kendisi Avrupa
ları ve Amerikaları dolaımıı olan 

rahmetli Zaro af a, eski ti.birle 
bizim aaırdideler arasmda, bakm, 
kaçta kaç oluyormuı. 

Dünkü Uluı'ta bu rakamları o
kurlara ıunan aahrlar, bize bir 
teY daha Öğretiyordu: Yatları as
rı aımıt olan vataidatlarm 2356 
ıı•erkek, fakat 3985 i kadındır. 

Her sahada erkeklerle yarıta 
ıiriıen kadmlarımız, yaıamak ya
nımda erk•kleri 1629 puvanla 
ııeçmiı bulunuyorlar. Demek ki 
onların yalnız ıaçları değil, ömür
leri de uzunmuı ! 

Kıskançlıkta niyabet 

Burea'da bir delikanlı, yenge
sinin bir erkelin evine akf&Jll ye
meiine ıittilini haber almca, ka
dmcaiızı vücudunun iki yerinden 
yaralamıı. Delikanlı bu ıuçu, 0 a· 
iabeyainin heaabına!,. iılediğini 
ıöylüyormu9. 

Eıki mecellede "ukubette niya· 
bet caiz delildir,, teklinde bir 
cümle vardı. 

Ukubette olduğu gibi, kııkanç
hkta da niyabet caiz olmasa ge· 
rekl 

Tatlılıkla 

lıtanbulda üç ıantajcıyı curum 
Üstü yakalamıtlar. Bunlar avus
turyalı bir tüccarı ölümle korku
tarak, kendisinden bir paata ku. 
tusu içinde 2000 lira istemekle 
suçludurlar. · 

Acaba bu üç tantajcı ı 
- Efendim, biz bu parayı zorla 

değil, tatlılıkla iııtemiıtik! 
Diyecekler ve : 
- Tatlılıkla istememit ohay· 

dık, pasta kutusunun içine koy
masını tart ko§ar mı idik? 

Diye iddialarını t&bata kalkıta
caklar mı? 

Kiiçiik iUinlarımız 

Ulus'un küçük ilanlarını oku
yor ve o sütuna ilan vermeyi dü
tünüyor musunuz? 

Bizim bu sütunlarımız çok en· 
tereaandır. O satırları okuyarak, 
hazan, dünya ıiyaaetinin hangi 
yola yöneldiğini bile aezebilirai· 
niz. 

Mesela · ingiliz bakanlarından 
Lord Halifaks, Berline gitti; ora· 
da alman bakanları ile, sonra da 
üç saat B. Hitler ile görü~tü. Bu 
haberi yazan gazetemizin "küçük 
ilanlar,, sütununda çıkan ıu kü
çük ilanı da okuyun bir kere : 

"Bir İngiliz bay, alman ailesi 
ya,nmda eyi lisan öğrenmek için 
bir veya iki mobilyalı oda arıyor.,, 
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Yarış li•te•ini alaka ilr 
tetkik edenler 

rında bir birincilik aldı. Zaten aynı 
ahıra mensub olan atlar ganyanda 
taksime uğrayacaklardı. Binaenaleyh 
bahsi müşterekte oynıyanlara hiç za
rarı dokunınıyan bu iltimas Copaine 
acıyanlar tarafından hoş görüldü. 
Ganyanda Copain ve Novic üzerine 
oynıyanlara (aynı ahırın atları oldu
ğu için) verdikleri 100 kuruş iade e
dildi. Plase oynıyanlara keza bilet 
bedeli olan birer liraları iade edildi. 
Bu yarıf pek tatsız geçti. 

Beşinci koşu 

3000 metrelik \uun mccoareli bu 
koşuya yazılı atlardan Güler girme
di. Necme, Ayşe, Sahaf, Bahtiyar ve 
Sevim arasındaki bu yarış çok güzel 
oldu. Bahtiyar çok güzel bir koşu 
yaparak birinciliği haketti. Bahtiya
rın yegane rakibi olan N ecme h.iç ko
şamadı. Hem kendisi kaybetti hem 
de üzerine oynıyanları aldattı. Neti
cede Bahtiyar birinci, Sevim ikinci 
oldu. Necme ancak üçüncü gelebildi. 

Bu yarışta ganyana 170 kuruş ve
rildi. Birinci plaseye 135, ikinci pHl.
seye de 420 kuruf verildi. 

Altıncı koşu 

Atlı Spor azalarına mahsus olan 
bu handikaplı koşu günün en eğ• 
lenceli ve enteresan yarışı oldu. Par· 
lak çizmeler, güzel kostümlerle ge• 
zen amatör binicilerin yarışı başla· 
madan evet ipodromdaki merakhla• 
rın hepsi atların teşhir edildiği ea
haya akın etti. Hem bahsi müştereke 
girmek için atları hem de Bayan ve 
Bay binicilerin ata atlayışını görme\'. 
istiyenler o ıahayı tamamen doldur· 

Atlara atlayan biniciler, t~hir ye
rinde Uç dört tur yaptıktan sonra ya• 
rış alanına çıktılar. Bu k~uda herkeı 
B. Aptuş Atlının bindiği 6 numaralı: 
Uğur ismindeki at üzerine oynuyor· 
du. Kişelerde 6 numaralı atın pl!seıi 
hiç kalmamıştı. Bu yarıfta bulunan 
çifte bahiste ayrıca bir heyecan yarat .. 
mış olduğundan meraklılar kifeler Ö• 

nünden ayrılamıyordu. 

Yarış başladığı zaman Verçc ile 
Dokori başa geçti. Biraz geriden Uğur 
ile Canlı bunları takibe koyuldu. Vi· 
rajdan sonra usta bir binici olan B. 
Aptuşun bindiği Uğur bata geçti ve 
20-30 metre fark ile birinciliği alarak 
çok alkışlandı. İkinciliği Bayan Hel· 
ga Mayer'in bindiği Sokori aldı. Ü· 
çüncülüğü B. Rıdvanın bindiği Canlı, 
dördüncülügu de B. ,Cavitin bindiği 
İldiko kazandı. 

Bu yarı~ın ganyanına 220 kuruş, bi· 
rinci plaseye 145, kuruf, ikinci pliseye 
410 kuruş, üçüncü plaseye de 650 ku· 
ruf verildi. 

Yarıştan sonra birinci, ikinci, üçün· 
cü ve dördüncü gelen atların binicile· 
ri B. Aptuş, Bn. elga Mayer, B. Rıd· 
van ve B. Cavid Evrene bir hatıra ve 
mükafat olmak üzere güzel birer kupa 
hediye edildi. 

Cifte bahisler 

Birinci çifte bahis ikinci ve üçüncü 
koşular arasında idi. 4/ 3 üzerine yani 
ikinci koşunun birincisi Baylan ile Ü· 
çUncü koşunun birincisi Semirarniı il· 
zerine e>ynayanlara 500 kuruş verildi. 

İkinci çifte bahis beşinci ve altıncı 
ko~ular arasında idi. Bunda da 4/ 6 ya· 
ni be~inci yarışın birincisi Bahtiyar i· 
le altıncı yarışın birincisi Uğur üzeri· 
ne oynayanlara 445 kuru~ verildi. 

Ankara bedesteninin 

tamiri 
Bilindiği gibi Fatih vezirlerinden 

Mehmet paşa tarafından yaptırılan ve 
dıtarıdan trenle gelindiği zaman bey· 
betli duruşuyle Ankaranın silüetindo 
gözlerimizi üzerine çeken tariht bir 
bedesten vardır. 

Kültür bakanlığı, mütehaaıaların 
mütalealarını da aldıktan sonra bura· 
sının tamir edildiği takdirde müze ha· 
line getirilebileceğini görerek tedbir· 
ler almııtır. Bedestenin tamir edilecek 
kısmında 50 metre uzunluk ve 20 rrıet~ 
re genişlikte büyük bir salon meydana 
getirilecektir. 
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Chautemps hükümetine 

itimad 
le [ransız parl~~ntos.un~~ açıln:u-si
dev:~teınps hukumeti ıçın imtihan 

1. 11 de baılamıı bulunuyor. Ma· 
Umdu ki C ha r hautemps, geçen yuıtt 
dı~ında iktıdan Blum'un elinden al· 
İç" tan sonra mali vaziyeti düzeltmek 
alın Parlamentodan genit salahiyetler 
a::!\.~~l~nto, ayan meclisinin 
diği bu uki_i~tıne vermekten çekin -
dikt aalüıiyetleri Chautemps'a ver
li en sonra dağıldı. Chautempı ıi~ l11d 

Ye nazın 8 ~ ltad onnet aıuatosun sonuna 
İle '":. devam edecek olan salahiyetler 
lul ~cehhez olarak maJi vaziyetle met 
İkbdo dular. Chautemps hükümeti için 
llİtti ~.ra .~eçtiği günden salahiyetıerin 
det ~~ ~u~e kadar &'eçen üç ay müd· 
Itri ı~ncı devre idi. Sonra salahiyet· 
lii n ~tiği günden meclisin açıldığı 
ci. ~ dar geçen üç ay müddet ikin· 
~~"i"e olmuıtur. Şimdi meclisin açıl· 
lun 'Y e de Üçüncü devre batlamıt bu
lçinuy~r. Bu, Chautemps hükümeti 
k~~rekli bir imtihan devresi ola· 

lrıu~;ut~mps hükümeti ilk imtihanı 
dey akiyetle ıeçinnittir. Dört gün 
tız ~.ede? ~üzakereden sonra fran· 
)İ ala ınesı dort yüz kadar itimad re-
•Und rn~tır ki bu, fransız parlamento
titıi a al~ cephesi adı verilen üç par· 
)'1in,t)Y~nı ıosyalistlerin, radikal ıos· 

1 enn ve k ·· · ti · dıınd omunıa enn mevcu -
lon b; da fazladır. Bu netice eaaıen 
kal ır aç hafta içinde toplanan radi· 
ll'et'0~YaJiıt ve ıosyaliat partileri kon· 

erınde ·ı ki verı en kararlardan aonra 
tiin ~nınek~e idi. Malumdur ki üç bet 
ti d ~ıl~ ıle biri Lille ıehrinde, diğe
dt ~ lkarıs'te toplanan bu iki kongre-

dda cepheıi kombinezonunun mu· 
eratı etraf d .. )a.pıf ın a uzun munakqa 

ı.nııı ve neticede cephenin devamı· 
. IUlrar veril . . H . . 

.an~k rnıtti. er ıki kongrede 
rı_ ere edilen d l . -1111.utenı 

1 
.. .. mevzu, o ayısıyle, 

\tııdan .bP hukumetinin mukaddera· 
ti . ı aretti R d'kal . ••nin ~ .. · a ı soıyal11t par· 
Lıtdrnın ":t' zumresi halk cephesi itti· 
eliler B e

1
vanu aleyhinde söz ıöyle • 

~ . un ara H . . 
uoıyalist . . ~rrıot cevab verdı. 
l&ohlb' partiıının sol zümreıi de bu 
. ınezonun d 

liyet aldılar B evamına aleyhtar va· 
\>erdi, · unlara da Blum cevab 

I.! Dikkate 
~ terek J.l\Yan olan nokta tudur 
~ .. - --~-~~ '°~!~li~t-~deri. Her
hitıtı ıtbenıuplaruu halk cepheıi 1ıOO: 
·~~u.nun devamı lüzumuna ilma 
ritıiıı ıçı~ ~etleraruı münaaebetle
ltt burunku vaziyetini ilen' ·· dü. · lieto. sur • 
h)ten .~ki lider de aıaiı yukan aynı 

C aoylemiılerdir. 
ııı..., hautenı h .. k.. . 
""""lİ ._, • ~· u umeti geçen yaz 
~ti ~Yeti 11lah için ikbdara geç· 
~ · "•kat d da mili ara an geçen altı ay zar· 
~teee etlera.raıı münasebetleri o 
~ti ~ergin bir ıafhaya ginnittir ki 
) 11Yaıet ·· tt ltk one geçmiı, mali vazi· 
~İil..'!_ -.atiplanda kalmıtbr. Chautemps 
),. .. "Ole n .. 

."~ lbeb e ıtımad beyan eden dört 
~ti "azi uı~n reylerine, şüphesiz, ha· 
~ <>ltrı Yetin telkin ettiii endite ha • 

l>-~ tııtur. 
1»11..! 'Ker laraft ··nı · · d """l•'te an aon gu er ıçın e 
~ k0rrı l'tleydana çıkarılan bir sağ ce-

" del'allt10•u ile birkaç haf tadan be
~i de h eten De la Rocque muhake
llhtitıi ~ "· C.phesi hükümetinin va• 
, ' r vıye etmiıtir, Berlin ve 
1hli1-1 "2eteleri ikide bir Franıa'da 
ta. Çllca ;ı... 
}' •diler- l ca•lndan bahsedip durmak· 
'Y~tı ~e ~l eı Gacoulards adını taıı· 
h~bııııe.-ı bo.rnbaJarına, mitralyözlere, 
ır ' e fııeklere aahib olan gizli 

tıatı l>•tin il ~iitrır 
1 

• nıeydana çıkmuı ıol ce· 
lltıJ..,. 1i e e~ teyakkuza eevketmiıtir. 

lrıdı: 
-1:> 

clik}'li .., ~k faıiıt ıazetelerinin bil • 
l> ~,, diyorlar. 

"•lt ·' t- a lı11, C ~cque davaıına ıelince; 
sı-..tiailli t-oı~ de Feu denilen fqist 
bıta· il lid · 1• h.J1c erı olan bu zabn muhake-
h~el it h Cepheıl iktıdara geçmezden 

11kiittıetı:'~n~a bulunan sağ cenah 
:;ı~tar. l'-..t'a~ın muhakemesi ıeklini al· 

tıı'll 11 •• dieu ve La al h .. k.. tl • d Rot-d .. • .. v u ume e 
I' e la k ... _ ugu hizmetlere mukabil'' 
a" .. ~ı.ıe• b.i tı'diltJ, . • mestureden hayli pa· 

tttı~'lletı,I' ti lneydana çıkmıtbr. Bu 
10t-. ~.:;dit'? Burası iyice anlatıl • 

d~ la t Tardieu, hizmetlerden 
a ı. _. l'al'i l" . . 

l ''"'llt ~ n ılle t•hn ıatuyonun• 
h~~ftir lci afı~dan alkıtlandığmı eöy• 

1 • 
11de ,. .. ' f.~ııt liderinin para muka· 

"tt- •Ot-du ~ .. • 
11 

.. "el'Jt\e~ iu ııler hakkında bir fi. 
11"de •-· ge kafidir Halkın ·· ·· o"· )' lllr)' . ıozu 

lr~ bı.ı 1 -çaınatır yıkamıya benzi· 
.""lı bit- tnuameJ~ ıağ zümrelere 
~İi hllllc llefı.et uyandınnııtır. Bu da 

l'ıaj Cephe · k ~ l'le Cb. ıı ombinezonu ve do· 

l.~ançtır li \ltenıpı hükümeti için bir 
~- • er h · ~to h alde Chautempı, par· 
::.liharı ~\ll"\lnda muvaffakiyetli bir 

~'htue:erınek İçin ıerek harici ınü· 
İtı . 1rıdaıt ~ ıerek dahili vaziyet ba· 

tilı,h ed a Pıikolojik bir zaman 
~di. 

A. Ş. ESMER 

ULU~ 

DÜNYA HABERLERİ 
Lord Hali faks Londraya dönerken dedi ki: 

"İngiliz-Alman anlaşması 
için kapı biraz açılmıştır,, 

Brüksel konferansı 

Yarın işini 
bitirecek 

Brüksel, 21 (A.A.) - Pasifik kon· 
feransı, yarın öğleden ıonra yeniden 
bir beyanname negredecektir. 

Amerika birleşik devletleri delege • 
teriyle Çin delegeleri arasında yapılan 
son müzakereler esnasında vücuda ge· 
tirilen proje, bugün diğer heyetler ta
rafından tetkik olunmuştur. Bu proje, 
Çin - japon anlaşmazlığı kartısında 
müttehid bir hareket hattı almak üzere 
sarih tavsiyeleri ihtiva edecektir. 

Sanıldığına göre konferanı, yarın i
şini bitirecektir. Zira muhtelif heyet· 
ler, bu proje hakkında hükümetlerin
den talimat iatemiflerdir. Çin • japon 
anlaşmazlığının, bundan sonra, bu 
hafta sonunda Cenevrede toplantıya 
çağırılacak olan 23 ler komiıyonuna 
havale olunacağı öğrenilmi§tir. 

Macar hükümet 
adamları Berlinde 

Bertin, 21 (A.A.) - Macar Başveki· 
li ile Bayan Daranyi, yanlarında Ha· 
riciye nazırı Kanya ve diğer zevat ol
duğu halde bu sabah husuıi trenle al
man hükümetini reımen ziyaret etmek 
üzere Berline gelmişlerdir. Macar dev
let adamları garda dış bakanı fon Noy
rat tarafından kar9ılanmıflar ve ken
dilerini selamlayan askert müfrezeyi 
teftiş etmişlerdir. 

Ziyaret birkaç gUn sürecektir. 

Itaıya ua ~uvyetıer 
Birliğinde dört 

konsolosluk kapatıyor 

Fon Noyrat'ın Londra seyahati 
bekleniyor de altıka ile 

Berlin, 21 (A.A.) - Lord Halifakı gazetecilere a§ağıdaki 
beyanatta bulunmuttur: 

"- BB. Hitler, Göring ve von Noyrat ile olan görüımelerim 
s~rbe~t, ~ç~k, gayr~ ~ati ve. hu~uai mahiyette olmuıtur. Umid ede: 
rım kı .goruımele~ı~ın net~ceıı olarak, lngiltere ile Almanya ara. 
sındakı havanın ıyıletmeaı ve daha iyi bir İngiliz · alman anlq
maıı için, kapı biraz açılmııtır. 

8. von Noyrat'a Londrayı zi-r-------------

Amefika yareti için . yap ı l an davet 
hakkındaki bir suale, Lord Ha. 
lif aks aıağıdaki cevabı verınit
tir: 
"- Bu görüşmelerin neticesi ola

rak vukua gelecek şeyler, Berlinde 
ve Londrada bu görü§meler üzerinde 
yapılacak müzakerelere bağlı bulun
maktadır. 

Lord Halifaks, bu akşam saat 21,20 
de Berlinden hareket etmiştir. 

Görüşmelerden heyecanlı 

neticeler beklenmekte 
Bertin, 21 (A.A.' - Göring ile ya

kın bir allkaaı olan Nasyonal Zeitung 
lord Halifaks'ın ziyaretne dair heye· 
canlı son bir tebliğe intizar edilmeme
si lazım geldiğini yazmaktadır. 

Bu gazete, ehemiyetsiz olduğu anla
şılan Halifaks'ın görüşmelerinin müş· 
terek hareketlerle enternasyonal güç
lükleri ortadan kaldırmağa matuf baş· 
ka görüşmelere esaı teşkil edebilecek-
lerini kaydetmektedir. · 

Aynı gazete, alman politikasının 
ingiliz aleyhtarı olmadığını ve alman 
hükümetinin İngiltere ile iyi müna· 
sebetler idame etmek istediğini gös
termek için ingiliz hükümctiyle biı 
deniz paktı imza ettiğini ilbe etmek· 

Fon Noyraı'ın aeyohaıi 
aJ.aka ile bekleniyor 

Londra, 21 (A.A.) - Fon Noy
rat'ın Londra ıeyahatinin alika ile 
beklendiği bildirilmektedir. 

Dünyanın ikinci 
denıx devleti 

Vaşington, 21 (A.A.) - Deniz ba
kam Svanson tarafından hazırlanan 
rapordan anlaşıldığına göre Amerika 
deniz in~aatı sahasında İngiltereden 
geri kalmakla beraber Ameıika dün • 
yanın ikinci deniz devleti olarak kal • 

Amerikanın ceman 1.083.330 ton 
hacminde 325 gemisi vardır. İngiltere· 
nin ise 1.216.398 ton hacminde 285 
gemisi vardır. 

Japonyanın 745.594 ton hacminde 

200 gemisi vardır. 

Amerikanın yaş haddine tabi olını· 
yan gemilerinin sayısı 113 tür. Bunla
rın mecmu tonilltosu 869.398 dir. 

İngilizlerin yat haddine t.ibi olnu· 
yan 181 gemisinin mecmu tonilltosu 
1,042.000 dir. Japonların ceman 
71uı , co .. ~ .. ı. ... ,..,,inrt,. t '71 

vardır. 

NEGÜS 
imparator mu? 

değil mi? · 

mahkemesi bu hususta 
karar verecek 

Londra, 21 (A.A.) - İngiliz yükıek 
mahkeme9i, Haile Selbie'nin hllen 
habet imparatoru olup olmadığı hak· 
kında karar vermek mecburiyetinde 
kalacaktır .. 

Haile Selbie hakkında bundan iki 
sene önce maliyecilerden milrekkeb 
bir grup ile habeş hUkümeti arasında 
habeş madenlerinin itletilmesi için 
yapılan görüşmeler neticesinde kendi
sine 25 bin ingiliz lirası avans vermiş 
olan amerikalı yahudi bangerlerden 
Leo Şertok tarafından takibat yapıl
maktadır. 

Şertok, 1935 ıeneıinde takriben 15 
bin mil murabbaındaki madenlerin iş· 
letilmesine ait bütün hukuku bir mil
yon ingiliz lirası mukabilinde &atın 
alınış ve enternasyonal ihtilatlara ıe • 
bebiyet vermemek için proje&inden 
vaz geçmişti. 

Necaşi, ya mahkeme huzuruna çık -
maktan imtina edecek ve gıyaben oıah· 
kfim olacak ve yahud kendiıini ınüda· 
faa etmek iıtiyecektir. İkinci halde in· 
giliz kanunu, hUkilmdarların adli ma· 
ıunluğunu nitık olmasına binaen mah· 
kemenin Haile Selbie'nin halen hü • 
kilmdar olup olmadığı hakkında bir 
karar vermeıi lhım gelecektir. 

Dük dö Vindsör'ün 
açtığı davaya 
başlanıyor 

Londra, 21 (A.A:) - Dük dö Vind· 
sor'un "Coronation Commentary" mec· 
muasının tabii Vilyam Haynman ve 
muharrir Cefrua Denis aleyhindeki 
dav!aı yarın başhyacaktır. 

Diik tarafından yapılan teıebbUs il· 
zerine 86 ıncı Edvard'ı tiddetle tenkid 
edcnbu mecmuanın aatııtan kaldırıl· 
dığt hatırlardadır. 

Ludendorf hasta 

3-
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Denizci Türkiye 
TAN'da Ahmed Emin Yalman de

niz harb okulunun 162 inci yıhmn 
kutlanması dolayıaiyle deniz kuvvet• 
!erimizin kısa bir tarihçesini yaparak 
diyor ki: 

" Atatürk son açılı§ nutkiy]c türk 
milleti için yeni çalı~ma ufuklıırı açar
ken, bize denizciliği en mühim bir fa· 
aliyet sahası diye göstermiştir. En ile· 
ri bir denizci millet haline gelmek, de· 
nizciliği büyük bir milli ideal bilmek 
ve denizciliğe aid tam bir programı en 
kııa zamanda batarmak, Şefimizin hü
kiimete ve bize verdiği direktiflerdir. 

Memleketin dörtte üçünü çevi;en 
denizlerimizden bugüne kadar çok az 
istifade ettik. Deniz nakliye sistemi • 
miz ihtiyaçlarımızdan çok uzaktır. De
niz mahıullerimizdcn yiyecek ve ih • 
racat maddesi diye pek az istifade e

diyol'\1%. Bu kadar denizi olan bir mil
leti ıarma11 ve kavraması beklenen de
niz aporlan çok iptidai bir dereceyi 
geçmemittir. Zevklerini denizde ar .. 
mayı bilenlerimiz de pek mahduddur. 

Bu boşlukları doldurmak için hü· 
kümetin programında maddeler var -
dır. Bunların adnn adım başarıldıiını 
göreceğiz. 

Geri kalmıt bir memleketi az za• 
manda temelinden kunnak ve yapmak 
için lizı mgelen maddi hayat kaynak
larından mühim bir tanesi bizim için 
deniz olabilir. Denizlere, taıan türk e
nerjisi, bu memleketin en tesirli ma • 
nevi müdafaa vasıtalanndan biri ola· 
cakbr. 

Çocuğunuz denizci olmak iat;yor
aa hevesini keımeyiniz. Meslekte te
reddi varia denize ıevkediniz. Ueri de
nizci millet olmak ideali mutlaka u 
zamanda tahakkuk edecektir. Buna 
bağlanmak, inanınak lazımdır." 

lSTANBULUN lMARl 
CUMHURlYE'rte Yunus Nadi la

tanbulun iman hakkında geçen gün 
yazdığı bir bat makale dolay11iyle u • 
zun zamandan beri lstanbulda oturan 
mühendis profesör Martin Wagner, 
yazdığı bir mektubta latanbulla Ber • 
lini mukayese ederek ıöyle diyor: 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet hükil
meti ile İtalya hUkUmeti arasında bir 
müddetten beri devam edip diln biten 
milzakereler neticesinde italyan hU· 
kümeti, nihayet 20 ikinci klnun 1938 
tarihine kadar Kiefdekl ba' konıolos
luğunu, Tiflisdeki konsolosluklarını 
ve Novoroııiık ile Batumdaki viıkon
solotluklarını kapıyacaktır. 

İngiliz diplomatik mahfillerinde 
Lord Halifakı'ın görü9melcri alman 
politikasının bazı noktalarını aydın -
tattığı ve Halifaks'ın bu görüşmelere 
Londrada devam edilmeıini teklif et
mesi tabit olduğu söylenmektedir. 

Svaneon kongreden yq haddine tt
bi olan gemilerin yerine iki yeni gemi 
inıaaı için tahsisat iıtiyecektir. Bakan 
bilyük hacimde kruvazörlerin in~ı

na ltalel gelmeden torpito ve denizaltı 
inşa edilmeıini arzu etmektedir. 

Berlln, 21 (A.A.) - Ludendorf ra· 
hatıızdır. Kendisine ameliyat yapıl· 
mı,ıa da mahiyeti hakkında bir fCY 
ıöylenmemektedir. 

Sıhl vaziyeti memnuniyet vericidir. 

" Vardığım neticeye göre lıtan • 
bul ıehri tarihi abideler hariç" hu· 
günkü haliyle 675 ila 700 milyon türk 
lirası veya iıtanbullu bft!ına takriben 
950 türk lirası kıymetindedir. Berlin 
ıehri iıe adam batına 3,200 türk lira· 
ıı yani lstanbula nazaran 3 1/ 2 defa 
daha değerlidir. Eğer türk devleti ı .. 
tanbulu teknik tesisat, caddeler, ika • 
metgihlar, fabrikalar ilh... itibariyle 
Bertin derec:eaine yiikeeltmeyi kmc:ti
sine gaye ediniree bu ufurda her i .. 
tanbullu batma 2250 türk liraıı yahud 
takriben 1, 7 milyar türk lirası aarfet· 
melidir. Haddi zatında hatih olaalal' 
bile bu rakamlan niabetleri itibariyle 
doğru bulursanız itiraf etmelisiniz .O, 
latanbul'un ıehircilik bakmundan imar 
ve inkiıah için ileri ıürdüfünüz ... 
nede bet milyon türk lirası çok az bir 
mikdardır ve hakiki gayeyi hemen ıö
rünmeden ortadan kaybettirmektedir. 
Hatta devletin ve belediyenin topladı· 
ğı bütün verıi gelirini dahi - ki ben 
latanbul için ıenede 25 milyon olarak 
tahmin ediyorum • lıtanbulun imarına 
tahsis etmeğe kalksanız ( bu tabii 
gayri kabildir) gene makıadınızın is • 
tihaali 70 ıeneye mütevakkıfbr.'' 

-
İspanyol hükümetçile
rinin bir muvaffak.iye ti 

Madrid, 21 (A~A.) - Dün Villanu
eva de la Kanada'nın şarkında Rias A
ulenıia ile Guadaraına arasında bir 
muharebe olmuftur. Villafranko del 
Kestillodan hareket etmi~ olan bilc
rin yapmış oldukları bir ha~eket. ken
dilerinin 660 numaralı tepeyı çevırme
lerine yaramıftır. 
Mütearrızlar şiddetli tüfek ateşi al

tında faşırınıtlar ve pek cUzi bir mu. 
kavemet gösterdikten soı:r~ Villa
franco del Kastillo tepelerını örten 
ormanlıklara çekilmeğe mecbur ol-

muşlardır. 

Japonya Franko'yu ne 
ıartla tanıyacak ? 

Salaınanka. 21 (A.A.) - Radyo naa
yonalin bildirdiğine göre jap~n haıi
ciye nezareti tarafından verılen bir 
notada general Frankonun isyan hare
ketinden evel iki memleket arasında 
mevcud muahedeleri tatdik eder et· 
mez Japonyanın Frank<> . hükümetini 
tanıyacağı bildirilmektedır. 

Mudurnu parti ve 
halkevinin temeli 

atıldı 
Mudurnu, 21 (A.A.) - Mudurnu 

parti ve halkevinin temel atma töreni 
yapıldı. Vali ile vilayetten bir heyet 
ve tekınil kaza memurini ve lcalabaJık 
bir halk törende hazır bulundu. İlbay 
bu münasebetle bir nutuk söyliyerek 
parti ve halkevinln memlekete yap • 
ınal<ta olduiu hizmetlerden bahıctti 

~luğla'ıım üç aylık 
uıadcn ihracah 

Muila, 21 (A./~ .. ~ - Temmuz, a~us
tos eyl(}l ayları ıçınde ilimizdeki ma
d nlerden harice 24716 ton krom, 3213 t:n zımpara ınadeni ihraç cdilmi,tlr. 

• Berlin görilJl'nelerinin hakiki ky -
meti hakkında henüz kati bir şey söy· 
temek mümkün olmamakla beraber 
Lord Hatifaks'ın Berlin seyahati do • 
layııiyle inti~ar eden nikbinanc ha • 
berter memnuniyet, fakat ihtiyatla kar 
ııtanmaktadır. 

B. J aspar Belçika 
sosyalist partisinden 

tardedildi 
Brüksel, 21 (A.A.' - Sosyalistlerin, 

adliye nezaretine getirilmesi düşünü
len Hanri Jaspar aleyhinde tard kara· 
rı vermeleri üzerine Jonıon yeni ka 
bineyi kurmağa muvaffak olamamı~ 

tır. 
Janıon so&yaliıtleri, şahsi bir ıebeb 

ten dcgil, fakat, ilk kuruluşunda Van 
Zeeland kabinesi aleyhindeki hareket 
leri ve maliye bakanı olduğu zaman 
takib ettiği deflasyon siyasetinden do· 
layı, Jaspar aleyhinde tard kararı ver 
miş olduklarından dolayı takdir etmi~ 
tir. 

Janson, kıratın bakanlarını serbest 
çe seçmek hakkına malik olduğunu 
nazarı itibara alarak yeni kabineyi tef 
kil etmekten vazgcçmittir. 

r~uÇuk Dıı; H.~be;I~-~] 
X Roına - Yugoılavya Başbaka

nı B. Stoyadinoviç, Kont Ciyano'nun 
Belgrad'a yaptığı ziyareti iaed için ilk 
Hnunun 5 inde buraya gelecektir. 

X Be]grad - Samuprava gazetcai 
franıız dıt bakanı Delbos'un ilkkinu· 
nun 12 ainde Belırada geleceiini yaz
maktadır. 

X Londra - Londra ve civarında 
koyu bir ıiı vardır. Yolları da çiğ kap· 
lamıştır. Seyrisefer gilçlilkle yapıla
bilmektedir. 

X Prag - Bildce komisyonunun 
toplantısında beyanatta bulunan B. 
Krofta, çek dış politikasının değitml -
yeceğini s<Sylemi§tir . 

X Viyana - ArtidUk Otto yirmi 
betlnci yıld<SnUmUnU kutlamaktadır. 

Halkın nazarı dikkatine 

Sömikokun evsafı 
değiştirildi 

Ankara Belediye reiıliğinden: 

1-Ankarada aıatıda yazılı liatla 
aatılacak Samikok evsafı 20111193 7 
tarihinden itibaren ıu suretle detiı. 
tirilmiıtir: 
O- 1 O milimetre ebadlı % 2 

10- 30 milimetre ebadlr % 5 
30-150 milimetre ebadlı % 93 

2 - Depolarda perakende satış fi
a tı «müşterinin getireceği nakil va-. 

TONU 

sıtasına kömürü dökmek depo sahi- 25 Ura 
bine aittir.» 

• 
3 - istasyonda vagon içerisinde 

teslim fia tı «asgari bir vagon top- 2J,5 ,, 
tan addedilir.» 

4 -Bu fiatlara kömürün mahalline teslim 
bedeli ve resmi mübayaalara ait vergiler 
dahil değildir. . 

5 - Sömikok alışından dolayı şikayeti o-
lanların en yakın polis karakoluna veya be
lediyeye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Yunus Nadi gene bu meıele dola• 
yıaiyle yazdığı baımakalede mühendis 
Waııner'in düıüncesini yanlıt anlad~· 
ğmı, bütün latanbulun yıkıl~ra~ yenı• 
den yapılma11 detil, avrupaı bır tarz• 
da tedricen 11lahı mevzuu babı oldu • 
ğunu hatırlatarak diyor ki: 

" Şehircilik mütehauııı M. Proıt 
latanbul için bir plan hazırlıyor. Nihai 
ıeklinde bu, belediyenin tatbikine ne
zaret ve ittirak edeceii bir pli.n ola • 
caktır. lıtanbulun imarı heaab~na bi • 
zim düıüncemiz daha geniıtir. Biz İs
tanbul dediğimiz zaman lstanbulu ve 
hinterlandını kastediyoruz. Filhakika 
bütün dünyanın sıbta edeceği &"iizel 
htanbulu ıimdiki belediye hududiyle 
çevirmek, çok dar bir dütünce içinde 
kalmak demek olur. Bizim bütün dün· 
yaya güzel olarak arzedeceiinüz la
tanbul, Kara ve Marmara denizleri a· 
ra11nda Çekmece göllerinden Geyve 
boğazına ve Uludağ tepeıine kadar u• 
zanan bir sahayı ihtiva eder, ve bu 
mecmuanm hepıine birden htanbul 
ve hinterlandı denilir . 

O halde latanbulun turiııtik nokta· 
ımdan imarı bahsa mevzu olduiu za -
man iki plan lazımdır: 

1: NeEıi lıtanbulun planı, ki bunu 
M. Proıt hazırlıyor. 

2: latanbul ve hinterlandının pla· 
nı ki, iıte bu yapılacakhr. 

Birinci plina ıöro latanhul tehri • 
nin yolları, meydanlan yapılıu.·ak, ahi· 
deleri ve bu abidelerin etrafı düzel· 
tilecek, modern tehrin bütün icabları 
yerine getirilecektir: plf\~ mucibince 
ve peyderpey tabii. 

ikinci plana ıöre İstanbul tıinter • 
landı güzel lıtanbula otostratlarla bağ 
fanacak ve bütün hinterland lıtanbul· 
la bir mecmua tetkil etmek f:rere dü· 
aeltilecek, gÜzellettirilecek, otellerle, 
plajlarla, ormanlarla, ıu tehirleriyle 
alabildiğine zensinleı tirilecektir ." 
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Şanhay 'da imtiyazlı ·... Radyo-· bölgelerde 
----------~-----

Japonlar yeniden birçok ANKARA: 

ÖÖLE NEŞRİYATI - 12.30 )'. 
p]filı: neşriyatı. 12.50 Plak: türk rııu 
halk şarkıları. 13.15-13.30 Dahili ff 
haberler. İsteklerde bulundular 

Yazan: CeviTen: 
Yüzbası F. W. von HerbeTt Nurettin ART AM 

Karargôhta iki liva harekete 
bir vaziyette idi 

hazır 

(Başı 1. inci sayfada) 
istemektedir. Ayrıca, Japonya, ken
di askeıılerinin enternasyonal imti
yazlı mıntakalar dahilinden geçmek 
hakkını da taleb etmektedir. 

pon ordusu Şanghay cephesinde müsa
id şartlar içinde ilerlemektedir. Şimal 
mmtakasında Şangsu istikametinde i
lerlemekte olan japon yürüyii§ kolu 19 
son teşrinde fecir vakti mrntakanın en 
mühim noktası olan 288 raknnlı Yus
han tepesini işgal etmiştir. 

AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 t 
plak neşriyatı. 18.45 İngilizce ders· 
İpek. 19 Türk musikisi ve halk f 
(Makbule Çakar ve arkada§ları). ~-gri, 
ayarı ve arapça neşriyat. 19.45 'fıı 
kisi ve halk şarkıları (Hikmet _Fıs! 
gör ve arkadaşları). 20.15 Konfeı1' 
kir Hazim Ergökmen. 20.30 Pi~ 
musikisi. 21.00 Ajans haberleri. 2JJ 
yo salon orkestrası: (1- Rossini: 
2- Turina: Orgia. 3- Planquette: ı..r 

·ches de Corneville. 4- Czibulka: Set 
mour apres le bal. 5- Adam: La (j 
21.55-22.00 Yarınki program ve 
marıır . 

Kocaman kurşun kalemini kulağı-, saltanatla olan son bağmı da kopa. 
nm arkasına yerleıtirdi.. Defterini rıyordu. Vidin ordusu için bu hadise. 

Bu talebler yerine getirilmediği 
takdirde, Japonya, lüzumlu telakki 
ettiği diğer tedbirleri almak hakkı
nı muhafaza etmektedir. 

19 son teşrin gecesi bir müfreze 
Şangsu ile Soşov arasındaki gölü geç
meğe muvaffak olmuştur. kaptı ve bağırdı : nin manası ŞU idi: Bir nehir ötede 

- Hip, bip, hurra! her an harb etmeğe istekli ve hazır 
. Sonra~ şems~!esi~i aç~ kasketini 1 bir düşman bulunuyordu. Ve fili 0 • 

bır kulılgmın uzerıne dogru eğerek larak bu harb da batlamı§h. 

Şanghay, 21 (A.A) - Japon or
dusu namına söz söylemeğe salahi
yettar bir zat, gazetecilere şu beya
natta bulunmuştur: 

Merkez mıntakasında japon kıtala
n 20 son teşrinde sabah saat 2 de So
şov'u kısmen ve saat 11,50 de de ta
ma.men işgal etmeğe muvaffak olmuş
lardır. Çin kıtalan dağınık bir halde 
Vusih istikametinde kaçmaktadırlar. 

Darendeyi ışığa kavuşturacak 
ISTANBUL: 

uzaklaştı, gitti. Romanya için de bu, üç buçuk a-
Tam bu dakikada Gazibayır tab- sırdan beri metbuu olan babı aliden 

yasından bir top atılmı§, daha sonra ayırılp istiklale kavuşmak, - mu
bütün bataryalar da buna i§tirak vakkat bir zaman için de olaa -
ettiğinden yer sarsrlmıştt. Ortalığı Rusya çarının emir ve arzularına 
bürüyen kesif duman tabakaları boyun eğmek demekti. Türkiye'de 
içinde hızlı adımlarla kapıya doğru artık, resmen yeni bir dü§man tanı
aeğirttim. yacaktı; Rusya'nm kendisine mütte-

Nöbetçi beni durdurdu ve nöbetçi fik hale getirmek için uzun zaman
zabitine haber verdi. Zabite kendi. dan beri yırtındığı bir düşman. 
mi anlattım. O da yolumda devamı- Karargahta iki liva hazır vaziyet
ma müsade etti. Sokaklar, korku- te idi. Taburlar yüriiyü§ nizamına 
dan titreyen türk, yahudi ve bulgar gİrmİ§, neferler sil8.h çatarak yere 
halk ile dolu idi. Hayatlarının ve ev- oturmU§lar, zabitler hareket için 
lerinin selametini korumaktan iba- gelecek kumandayı beklemeğe ba§
ret olan müşterek kaygı ile bunlarm lamıtlardı. 
!°:asındaki ırki münafer~tl~r ~ir an • Binbaıı bana hareketimi beğenir 
ıçmde ortadan kalkıvermı§tı. Bır ta· bır nazarla baktı. Bir ta§m üzerinde 
kmı cam~ar kırılmıf, yeni yapılmak- uyuyan yüzbaıı, bir an yeıil gözleri
ta olaıı bır takım duvarlar yıkılmıftı. ni açtı, kırparak bana baktı· ondan 
Serseri köpekler, insanın &inirini bo- sonra yine §ekerlemesine de~am et
;ıan seslerle uzun uzun havlayor- ti. Ben de kendi takonrmm ba§ma 
lardı. Bu dakikada toplar swnnqtu. geçtim. Bir aralık, ben liva kuman • 
Bir müddet sonra Kalafat'taki top- danma giderek Vidin'de gördükleri
lar gümledi ve buna Vidin tabyaları mi bildirdim. Bekliyorduk; fakat 
dehıetli bir mukabelede bulundular. hiç bir emir gelmiyordu. Kalafat da, 

Bir iki saat, ate§ daha az şiddetli Vidin de bir iki çift lakırdı söyliye • 
bir surette. devan.- ~ttikte:? :ı_onra ~r- rek birbirlerinin elini sıktıktan aon
talıkta yemden sukunet hükum ıur• ra susmu• iki k' d t 'b' kind' 

B 
.. . . ,.. es ı os gı ı sa ı-

meğe başladı. ugun ıçın bu kadar ler. En gayretli zabitler bil b ·-
kAfi lm'. Tb 1 d . e uvazı 

a !e ıuf§bak. ba' y.a abrımızlman bır yetten bıkmıt görünüyorlar' ya o-
tanesme ır ısa et 0 ll§tu; turmu• dinleniyor yahud k k 

b . bo d k' ·ı . . d ,.. ' uy u es-ne ır yun a ı mevzı ermuz e tiriyorlardL 
hiç bir hasar yokt& Vidin kasaba-
sında iki yerde yangın çıkını§ ve bir Saat 9 da içeri girmek emri geldi. 
minarenin külahı uç.muttu. Bizim ': ataklarnnı~ı. aradık. Uyumak bah-

üll ı d y d ·· sm dı§mda ıdı. Daha aonralan top 
g e ~~ e~n çogunun U§mana F v;~ seslerine adam akıllı alı§Ullt bulu-
~t 'nil? ugunu Aaa.nmıt . yorum.d ~p aBa nuyorduk. Artık teli.§ ve heyecan 

"- Fransız imtiyazlı mmtakası 
makamları ve enternasyonal imtiyaz
lı mmtaka makamları, kendilerince 
mümkün olduğu nisbette japon is
teklerini yerine getireceklerini va
detmişlerdi~. Esasen, aksi halde ja
pon ordusu lüzumlu telakki ettiği 
bütün tedbirleri almak hakkmı mu
hafaza eylemektedir. 

Enternasyonal japon ordusuna ne 
gibi tedbirler almak salahiyetini ver
mekte olduğu hakkındaki bir suale, 
japon ordusu namına söz söylemeğe 
salahiyettar zat şu cevabı vermiştir: 

"- Bu meselenin bahse mevzu 
olmıyacağından eminiz, zira, vakalar 
herhangi bir hareketi lüzumlu kıl
nuyacaktır.,, 

Çin sansürünün yerine japon san
sürünün kaim olması ihtimali hak
kında da aynı zat şunları söylemiş
tir: 

''- Şimdiye kadar böıyle bir ted
bire lüzum görülmemi~ir. Japon ma
kamları, kendisinde, terkedilen ara
zide Çin hükümetinin icra etmekte 
olduğu bütün devlet vazifelerini ken
disine almak hakkını bulmaktadır. 
Japon makamları, şimdiki halde, pos
ta telgraf ve gümrükler üzerinde bir 
kontrol icra etmek niyetinde değil
dir. Maamafih japon makamlarının 
bugünkü bu hattı hareketleri, istik
bal için bir sened teşkil eylememek
tedir . ., 

Sagnhay' da japon ileri 
hareketi devam ediyor 

Tokyo, 21 (A.A.) - "Tebliğ" ja-

Cenub mmtakasında Tahu gölü -
nün cenubunda japon ordusu 19 son
teşrin sabahr N anzıu kasabasını işgal 
ettikten sonra mütemadiyen ilerleme
ğe devam etmiş ve 20 sonteşrinde 
Svangiyanşen ve Şangpankiao şehirle
rini işgal etmeğe muvaffak olmuştur. 

Japon ordusu düşmanı Nankin isti
kametinde takibe devain etmektedir. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Asahi gazetesi, 
önümüzdeki büdcenin Çinde ihtiyar 
edilmiı olan askeri masarif dahil ol· 
madığı halde 870 milyon yen'e baliğ?· 
lacağınr haber vermektedir. Maliye 
nezareti servislerinin tetkikatı, muha
sematın muhtemel devamı esasma da
yanmaktadır. 

Polonya ve 
Salamanka 

Varşova, 21 (A.A.) - Varşova siya
si mahfilleri, Salamanka hükümetinin 
Polonya tarafından pek ya.kında zım· 
ni bir surette tanınmasına intizar et· 
mektedir. Fakat salahiyettar makam. 
lar, bu hususta tam bir sükO.t muhafaza 
eylemektedir. Bununla beraber öğre· 
nildiğine göre, Salamanka hiiıkümeti 
reisi nezdine bir Polonya ajanı tayin? 
için ~imdiki halde müzakereler cere
yan etmektedir. 

olan A.şudu ~elaleıi 

Darende de 
elektrikleniyor 

Malatya, (Hususi) - Vilayetimize 
bağlı şirin kazalardan biri de Daren
dedir. Etrafı meyve ağaçlariyle çev
relenen bu Y'C'§İl kaza, içinden geçen 
Tohma suyu ile ikiye ayrılır. Halk 
çiftçilik ve meyvecilikle hayatını ka
zanır. Kazamızda kültür işleri gün 
geçtikçe inkişaf etmektedir. Dördü 
merkezde, sekizi köylerde olmak üze
re on iki mekteb vardır. Mekteıblere 
giden talebe sayısı iki binden fazla
dır. 

Kasabaya temiz bir içme suyu ge
tirtmek için yapilan çalışmalar neti
celerini vermek üzeredir. Ayrıca bir 
arteziyen kuyusu da açılmaktadır. 
Darende elektriğe de kavuşmak üze
redir. Kasabaya beş kilometre mesa
fede bulunan Aşıdu köyünden çıkan 
kuvvetli bir su 25 metre yükseklik
ten şelale teşkil ederek akmaktadır. 
Bu suyun şelalesinden elektrik elde 
edilmesi işi de yakında tahakkuk e
decektir. Yapılan tetkikler, bu suyun 
sade Darendeyi değil civar kazalarr 
da aydınlatacak bir kudrette olduğu
nu meydana çıkarmıştır. 

N. N. Dumanlıoğlu 

ÖCiLE NEŞRİYATI- 12.30 PiS~ 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 ptaf. 
musikisi. 13.30-17 Muhtelif plak ııe: 

AKŞAM NEŞRİYATI - 17.00 
tarihi dersi: Mahmut Esat BozkLl~ 
fından. 18.30 Tanburi Cemil: Plaıd! 
Çocuk tiyatrosu: Arslan yolda. 19.~· 
ferans: Ali Kam.i Akyüz (Çocuk tert 
19.55 Borsa haberleri. 20 Rifat ve ı 
lan tarafından türk musikisi ve ~ 
kıları. 20.30 Ömer Rıza tarafındaD 
söylev. 20.35 Hava raporu. 20.45 :Bt 
arkadaşları tarafından türk musi~ 
halk şarkıları (S.A.) 21.15 Radyo f 
pera: Stüdyo orkestrası refakat ile 
22.15 Ajans haberleri. 22.30 Plakla f 
opera ve operet parçaları. 22.50-23 S
berler ve ertesi günün programı 

AVRUPA: 

OPERA ve OPERETLER: 12 ll 
ve diğer alman istasyonları - 19.25 
na (Barbier de Seville). 19.30 L~fl" 
19.35 Prag - 21 Paris. 

ORKESTRA ve SENFONİK oF 
TRA KONSERLERİ: 10.15 StraZlı 
15.25 Hamburg. - 20.45 Stokhohıı. _,, 
Münib. - 21.15 Frankfurt. - 23.5 L 
burg. - 24 Stuttgart. 

ODA MUSİKİSİ: 17.25 Beroııı· 
- 18.30 Bükreş (Beethoven kuartet 
Sot~ens. - 21.30 London - Regional- • 
Parıs - P.T.T. - 23.5 Droitvich. 

SOLO KONSERLERİ: 13.30 Sto~ 
- 16.15 Varşova. - 17 Berlin pı 
17.15 Milano. - 17.30 Viyana . ..:_ ıs 
gart. - 18.15 Kolonya. _ 18.25 :9~ 
~ 19.10 Liypzig. - 19.35 Brno. - 19· 
rıs - P. T. T. - 19.55 Beromünstet• 
Milano, Roma - 21.25 Brno. - zı.~ 
lonya. - 23 Breslav. 

NEFESLİ SAZLAR: 8.30 Fraııkfd 
12.30 Prag. - 19.30 Stokholm. 

ORG KONSERLERİ ve KOROI 
15.20 Liypzig. - 17 Paris. P. T. 'f, 

11 e en manevı eıır yap mış.... u .. . h • k . 
____ .. , d" h k t h 1 gostermıyor, atta ulak bıle ver· 
•~e ll§mana, are e e azır o • . d . 
d w b. b km 1 mıyor uk. Bununla beraber bırkaç 

u.gwnuzu, ıze aa yapı masma d f 1.. w 

inak. b l d w ani tnu 1 e ~ u:ı:umsuz yere tel-atlandıgı-
an u onma ıır:mı a • o .. u- nnı: da old~ 

70rclu.k. Bu aayede kar§ıınızda dU§• 
man vaziyetinde bulunanlar, yedi ay 
kadar bitaraf kalmıtlardı. 

Birkaç gün aonra böhigüm karar
gi.lım be§ mil ti.mali garbisirıde, Tu
na'nm be§ mil cenubu garbisinde, 
sırb hududunun yedi mil cenubu 
ıarkisinde, nehrin yirmi bet millik, 
sırb hududunun da on bet millik bir 
kısınma bakan dağlık araziye gön
derildiği için ben de ilk ileri karakol 
vazifesini almıt bulunuyordum. Bu -

Balkan antanb devlet 
bankaları konferansı 

Trakyanın 
her tarafı 

.ol.okt.il,l.e .. iv"-• 
Edime, (Huauat muhabirimizden) 

- Trakyanrn kazalarında su ve el~k
triık i9lerl Uerlemektedir. Malkaranm 
elektrik malzemesi tamamiyle gelmiş
tir. Tesisat ikinci kinunun başında 
bitmiş olacaktır. Keşanın elektrik işi 
de eksiltmeye konmuş ve Uzunköprü
nün elektriği de 31.000 liraya ihale o
lunmuştur. Vizenin elektriği ise önü
müzdeki yıl içinde Kale üzerinden 
şütle temin edilecektir. 

HAFİF MUSİKİı 6.30 Breslav ~e 
alman istasyonlarL - 7.10 Münib."" 
Breslav, Stuttgart. - 9.30 Bertin. -' 
Haınburg. - 12 Beromünster, Münifı•, 
~~.m-.Ja)-p\ır,':='14.15 ':aerliıi:'
Berlin. - 16 Breslav, Frankfurt, ll 
Könlisberg, Stuttgart. - 16.S5 Prai· 
Bedin. - 19.15 Stuttgart. - 20.15 iC 
hağ. - 20.40 Tuluz. - 22 Stokho!IJl. Bir an için Doria'i görüp 4İnirleri 

bozulmuıaa yabşbrmağı dütündüm. 
Fakat kendi kendime: 

- Once vazife, sonra atk! dedim. 
Kalabalık caddelere daldmı ~e do
lambaçlı aokaklarda bir aralık yolu
mu kaybettikten sonra tekrar kapıyı 
buldwn. Burada nöbetçiler yine kim 
olduğumu sordular. Ondan aonra 
artık kasabadan çıkımı, üzeri mül
tecilerle dolu yokU§a varm.ııtım. iki 
buçuk millik bir yolu yarım şaat için
de yürüyerek saat beı buçuk yahud 
alhda, yani iznimin nihayet bulma -
amdan üç saat önce, karargaha var
dım. 

ıehrimizde toplanıyor 
Heyetler dün Ankaraya geldiler 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutt~ 
12.40 Beromünster. - 22 Budap~tc: (• 
musikisi). 

DANS MÜZİCİ: 21.50 Floransa . ...
Viyana. - 23 Milano Roma. - 23.S 
peşte, Lüksemburg. - 23-23.30 J{rfı 
23.2S-0.30 London - Regional. - 23 

Kalafat'tan atılan ilk top, hem po
litika, hem de tarih bakımmdan 
önemli idi. Bu hadise onlarca aene • 
den, belki de bir asırdan beklenen 
bir §eyin vukuu demekti. Bu auretle 
Romanya'nm ne vaziyet alacağı hak
kında beslenen bütün tübheler orta
dan kallanıı oluyordu. Bu top, vasat 
bir memleketin tabi bulunduğu bir 

ra~ı Tuna sathından 400 kadem yük- ------------------
sekte ve vaziyete tamamile hakim 
bir yerdi. 

Takımını günlerce yamacın muh
telif yerlerinde konakladı. Ben. ci
vardaki bulgar köylerinde oturan 
ahaliyi bize sıcak yemek hazırla· 
mak hususunda çahttırdım. ilk Ön -
ce bunlara, mesela çocuklarını Ö· 

püp okşamak gibi, gayet tatlı dav
ranarak it yaptırmak istiyordum. 
Bu usul sökmezse - ki çok defa sök
müyordu - zora bat vuruyordum. 
Fakat cebir ve zulümden var kuvve
timle çekiniyordum. Romanyalılar 
daha önceden kaçıp gitmişlerdi. Bir 
takım evlerin kapısını çalıyor, içeri
den ses gelmeyince kapıyı kırıp içe-

riye giriyor. orad.a kabkacak, batta
niye ve saire gibi İ§imize yarayacak 
etya buluyorduk. 

Geceleyin bölük her biri yarımıa.r 
takım olmak üzere üç yere ileri ka • 
rakol çıkarıyor, ayrıca on iki kadar 
da tek nöbetçi dikiyordu. Biz nıüla
zim.lere bunlan tefti§ etmek vazifesi 
verilmi§ti. Gecenin zifiri karanlığın
da bu, öyle kolay kolay yapdacak 
bir it değildi; kaç defa yuvarlan
dnn ve suratım çizildi. Hiç bir hadi
se olmaınıttı. Bir müddet sonra ye • 
rimize bir batka bölük geldiği za• 
man. rahat çadırlarımıza döneceği
miz için ziyadesile sevinmiıtik. 

(Sonu var) 

Bugiln Ankarada toplanacak olan 
Balkan antantı devlet bankaları kon -
feransma iştirik edecek Elen, Romen 

ve Yugoslav heyetleri, devlet banka -
ları genel direktörlerinin riyasetlerin
de olarak, dün ekspresle Ankaraya gel 
mişler ve istasyonda Cumhuriyet Mer
kez Bankası Genel direktörü B. Sala
haddin Çam, Merkez bankasının bü

tün erkam ve diğer banka direktörle
ri ile Balkan antantı devletleri elçileri 
tarafından karşılanmışlardır. 

Ankara Palasta misafir edilen he
yetler adsı, pazar günilnü hususi su • 
rette geçirmişlerdir . 

Saray merkezinin suyu da önümüz

deki yıl içinde bitirilecek ve elektrik 
tesisatı aynı zamanda tamamlanmıt 

olacaktır. Tekirdağmın suyu 169.000 

liraya ihale edilmiştir. O da önümüz
deki sene bitecektir. 

Aydmda göçmenler 
Aydın, (Hususi) - Bu sene Bulga

ristandan vilayetimize 400 evlik mu
hacir gelmiş, hepsi de Sökeye yerleş
tirilmiştir. Bunun için yaptırılan 146 
göçmen evi bitmek üzeredir. 

Poste Parisien. J 

SADAKAİ FiTi 
Diyanet itleri Reiıliğindell 
Un 20 
Buğday 9 
Arpa 11 
Kızıl üzüm 100 
Çekirdeksiz 
üzüm 
Kara üzüm 
Hurma 

(4312) 

133 j 

58 1 
233 ,. 

3-6535 

sakladığı parasından on Hı-anın bu yolda akıp git
tiğini görünce kemerini en son deliğine kadar kas
mak lüzumunu duyınuttu. Bahusus ki, Ragıb beyle 
dütüb kalkmağa hatladığı gÜndenberi Pariste en 
aıkı ekonomya ile nasıl yafanabileceğine dair ol
dukça geni§ malumatı vardı. 

BİR SÜRGÜN 
tarafı, ona, derhal bir saygı hissi verdi ve heıneP 
bahsi deği§tİrmek lüzumunu duydu. 

Fak.at, Ahmed Rıza Beyin, herhangi bir ciddı 
ınevzua, hele politika işlerine hiç temas etmek iste' 
miyen bir hali vardı. Günün birinde bir §ey olabile' 
ceğine de pek umudu yok gibiydi. Doktor Hiknıetı 
onun bu ka.palılığmı, bu çekingenliğini, biraz d• 
kendisine kartı bir nevi emniyetsizliğe hamletti• 
Bunun içindir ki, o gün, Ahmed Rıza Beyden oldulı' 
ça kırgın ayrılmıttı ve kendisine, adreslerini verdi• 
ği diğer arkadatlarmı, artık gidip görmek isteııta" 
mişti. Bunlar arasında Doktor Nazmı veya Ba.bl'' 
eddin Şakir gibi adlarmı s,anlarmı ilk defa İ§ittiJl 
kimseler olduğu eserlerini çocukluğundanberi daill" 
hazla okuduğu Sa.mi Pata zade Sezai Bey de vardi• 
Fakat, Ragıp Beyin söylediğine göre, o, epef"' 
uzak bir semtte, bilmem hangi prensle birlikte arir' 
tokratik bir inzivaya çekilmiş imi§ .•• 

Ragıb bey, onu her ıeyden evvel, günde be§ 
frank vererek oturduğu otelden çıkarıb "Rue Bo
naparte,, de mütevazi bir "Garnie,, ye yerleıtir
mİ§tİ. Bundan başka ona, en ucuz ve en iyi yemek 

yenen bir kaç lokanta da göstermitti. Bu progra
ma göre, Doktor Hikmet Pariste bütün bir yıl kim
aeye muhtaç olmaksızın geçinebileceğini tahmin 
ediyordu. Bütün bir yıl... Ya sonra ? Doktor Hik· 
met, sonrası için de büyük endİ§eye düpniyordu. 

Bir halk hastahanesinde bir nöbetçi hekimlik veya 
bir hekimin yanmda bir asistanlık ta mı bulamaz· 
dı ? Her mütkülü halleden ve Pariste bir çok ta• 
rudıkları olan Ragıb bey mutlaka buna da bir ça

re gösterir, diye dütünüyordu. Sürgün yoluna re
van olduğu gündenberi, hayatının ilk §ansı bu 
hayırhah ve babacan adama rast gelmek olmuş· 
tur. ilk giinler, doğrmu, bu adam hakkında fena 
fikirlere sapmq, onun da atağı yukarı, Pirede ta
nıdığı acente Cemal nevinden bir serseri olduğunu 

zannetmi§tİ. Hele ilk tanı§tığı gün Ahmed Rıza ve 
arkadaıları aleyhindeki sözleri, onun yüreğine ha· 
zı kötü §Üpheler de vermemiı değildir. Doktor 
Hikmet, onun, laakal, sefarethaneye mensub bir 
hafiye olabileceğini ve kendisini kim bilir hangi 
tuzağa düıürmek için çalıttığını da hatırından ge
çirmittir. 

Nitekim, o sıralarda Ahmed Rıza beyle vuku 
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bulan bir mülakatında, büyiik vatanpervere Ra· 
gıb bey hakkındaki mütalaasmı sormaktan çekin
medi idi. Ahmed Rızabey. yarı istihfaf, yarı iatih
zayı ifade eder bir tebessüm.le gülümsiye'l"ek : 

- Ragıb bey mi ? dem.itti. Onu kim tanımaz .. 
Ona adiyle saniyle Baba Ragıb, derler. iyi yürekli, 
ba&it kafah bir adamdır. O kadar basit kafalı ki 
a§ağı yukarı on bet seneye yakın bir zamandır Pa
riste oturduğu halde hala fransızca doğru dürüst 
bir cümle yapmasmı bilmez. Buna rağmen Quarti
er de son derece Populairedir. Herkese, her smıf 
halka kendisini aevdirmittir ? Eli de çok geniıtir? 
Belki, biraz da bunun için seviliyor. 

Doktor Hikmet, : 
- Elinin genitliğine ben de §ahid oldum, dedi 

Ne vakit bir arada bulunsak masrafları hep o gö
rür. Doğrusu, biraz da bunun için §Üpheye düt· 
tüm. 

Ooo, bu hususta zerre kadar tübhe beslemeyin. 
Ragıp Beyin o tarafı da aon derece basittir. Ragıp 

Beyde alameti farika basittir. Anlatayım: Bu, ls
tanbul'da, Hidiv İsmail Paıanın vekilharçlığını et
mİ§ bir admm oğludur. O mün~uıebetle çocukluğun
danberi bir takım Mısır prensleriyle dütüp kalk
mı§tır. Hidiv ls~ail pafB.Dm vefatından sonra oğul-

YAKUB KADRi 
larnım pe§İne takılıp Italya.ya gelm.it.Oradan Mısıra 
gitmiş. Mısırdan da gene bu prenalerden birinin re
fakatinde Paris'e kapağı atmııtır. Çok sempatik, 
nekre ve biraz da dalkavuğwnsu olduğu içn bütün 
bu nusırlılar araamda payl~damıyan bir meta gi
bidir. Birkaçından mukannen aylı§ı bile vardır. Ay
lık venniyenler de onu, buraya her gelitlerinde ih -
sanlar~ atifetlere gal'kederler.Buna muk-abil, hepsi
nin Paria'teki itlerine o baıkıar. Prensesler siparitle
rini ona yapar. Bu itibarla Ragıp Beye, Hidiv ailesi
nin Paris'te gayri remıi sefiri unvanı verilebilir. 

Ahmed Rıza Bey, biraz durdu. Dütündü ve ciddi 
bir tavırla ilave etti : 

- Yalnız bir kusuru vardır: Oldukça zemmam -
dır. Biraz da, ne bileyim, yalancıdır. Her dediğine 
kulak asmamalı .•..• 

Ve bu son aözleri aöylerken, kırçıl bir sa.kalla 
çerçevelenınit düzgün ve beyaz yüzü bulandı, pen
çe pençe kızardı, ba§mı önüne eğdi.Hayatm bir sürü 
sert mücadeleleri içinde kanrkaamıı olmuı lazmı 

gelen bu yatlı adamm, bir baıkasmm ahlakı hak
kmdaki mütaleaamı söylerken bÖyle muztarib ve 
mahcub görünü§Ü, Doktor Hikmet'e bir ruh iffeti
nin alameti gibi geldi. Deminki müstehzi adam, hiç 
hotuma gitmiyordu. Fakat, Ahmed Rıza Beyin bu 

Doktor Hikmet elinde açılmıt bir gazete il• 

Luxemburg bahçesinin kanapelerinden biri üstiiıJ' 

de, son günlerin hadiselerini böyle birer birer :ıib • 
ninden geçirirken ak§am saatinin epeyce ilerlemit ol• 

duğunun farkma varmadı Biraz eveline kadar çığ· 
hkları kutların cıvıltılarına karıtan küme küıne çD' 

cuklar dadrları veya annelerile beraber çekilip git' 

mişlerdi. Tenis kortundan gelen muttarit ve yekı" 
sak raket ve top sesleri de artık işitilmiyordu. yşl' 
nız, sarayın taraçasındaki sıralardan, henüz dedi
kodularını tüketmemi§ grup grup mahalle kal'llaı1' 
run konuşmalan, gittikçe uzaklaşan bir kalab11hi'tl' 

mırıltısı halinde hala kulağa çarpmakta idi. sa_. 
(Sonu var) 
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İnsan neden üşür? 
le Tabii soğuktan, diyeceksiniz. Fa-

at aynı derecede bir soğukta her
keı aynı derecede üıümez. Bir oda
nll'l içinde oturanlardan biri sıcak
tan tikayet ederl:.en bir baıkası 
Paltoıuna ıarılır. 
h ~ok üıümekte alıımanm da, §ÜP· 
~ıız, teıiri vardır. Şimdiki genç 
_ ~anlarm büyük anneleri çabuk 
~turler ve elma kürklerine son aı-

ıanhrlardı. Şimdiki gençler, çok 
defa Yatlıca olanlar bile, yakaıı a
çık ve kolıuz eavablara alııtıkla-
1:1'daıı kıt ortasır.da bile hafif gi
Yıniyorlar ve az üşüyorlar.. Kürk 
lllanto giyseler de onu ısmmak için 
~e!il, modaya uymak için giydik-
erı rnantolarm da yakaaı açık, :>· 

n.un altındaki bluzun da kolları ke
ıık olmaımdan belli oluyor. 

Y azrn güneı banyosu yapmak 
~aımm da bayanlarm üıümeai
;1 azalttığını itiraf etmek lazımdır. 

•kat bu, aadece yazm büıbütün a
çık olarak kumlann üzerinde yat
~•ia alıımaktan değil, günetin cil
dı karartmasından ileri geliyor. Ya
•ın güneıte yanmıt vücudlar kıtm 
daha az ütüyorlar. 

Bununla beraber üıümemek her
•~kit bir alıııkhk meselesi değil
~1~· Bazıları soğuktan korkmamak 
IÇll'l ne kadaı cesaret göıteneler, 
az giyinmeğe ne kadar alıpnağa 
çalıtaalar, gene azıcık eoğuktan 
Çok üıürler. 

Onun için inaan çok ütüyünce 
~unu Yalnız alıııklığa hamlederek 

erkesten fazla giyinmekle kalma· 
inalı, çok üşümenin sebebini arat· 
bnnalıdır. 

Her hangi bir aebebten kansız 
kalnııt olanlar çok ütürler... Bunu 
at ı· h 9f ı astahklardan yeni kail- an-
lamı, verem hutahimın batlangı
cnıda bulunmaları isbat eder. 

1 
Bunlarm aksine olarak, vücud

annın beılenmesi ağır yürüyenler 
de çok Ütiirler. BöbNk haatahiı-
1\lft bati . k .. ••t-llllgıcı ınaanı ço uıu ur. 

Aydında ziraat 

çahımalara 
11yuıu \ 4.&.W•w...,.,, ~J ..aa.a.a...a- ..,. _.. 

tek avları tertib edilerek yaban do
llıuzları öldürülmektedir. ~çen sene 
~16~ domuz öldürülmfittUr. Hükümet 

u ış için mükelleflere barut. kur~ 
tun ve fişek vermektedir. 
Aynı müddet içinde 15<>00 portakal 

•lacı ilaçlanmıttır. 

-
tnn1n1e 11111 ve incir sıflıı 

t .lıınir, (Hususi) - Bu yıl rekol
l~ıtnden bugUne kadar 22.300.000 ki
ın tUtUn aatılmıttır. Muhtelif ecnebi 
~~e~etlere timdiye kadar 19000 

ıncır ihraç edilmittir. 

kan ya telefonu 
J.te~?nya, (Husuıt) - Konyanm, 
~llıın, Adana ve İzmirle telefonla 

1\la lnrnaaı iti kararlatrnıttır. Bu hu-
tı tetkikler yapılmaktadır. 

dı ~ktehir, tehirler aruı telefonu 
)a ir haftaya kadar iflemeğe başlı

C.ktır. 

Damarları ıertleımeie başhyanlar 
çok ütürler. Sinirlilerin de çok ü
tüdüklerini bilirsiniz. 

Bunlarm hepsinden mühim, yani 
çok yayılmıı olduğu için mühim o
lan, bir sebeb karaciğerin itini iyi 
görmemeıi, vücudiunuzWı zehirle· 
rini iyi temizliyememesidir.. Kara· 
ciğerleri kifayetsiz olanlıırm kıt 
yaz sıcaklık dereceleri biraz atağı 
olur •. Elleri ayaklan daiına az çok 
soğuktur. Daimi olan bu hal üzeri
ne, hava da aoğuraa ütüme da':.ıa 
ziyade artar. Şuraıı insanın tuhafı· 
na gider ki karaciğeri yolunda iş
lemiyenler çok defa, titmanca da 
olurlar. Şiımanların çok üıümeme· 
si lazım gelir, çünkü derilerinin al
tında kendilerini eoğuktan koruya· 
cak, soğuğa dayanabilmek için 
bol bol kalori verecek bir yağ ta• 
bakası vardır. 

Halbuki ıitmanhğı yapan da, 
çok üıümek de karaciğerin iyi itle
memesidir. Karaciğer iyi itlemeyin
ce yağlarl erilemez, bunlar VÜC\a• 

dün ötesinde berisinde toplanırlar, 
Fakat kalori teminine yaramazlar. 
Bir taraftan da vücudumuzdaki 
zehirler temizlenemeyince ÜfÜme 
artar 

Bazıları çok ÜfÜmelerine karı• 
biraz alkol içerl"r. Vücud sağlam 
olup da çok üıümek soğuğun teai· 
rinden ileri geliyorsa biraz alkol iç· 
mek pek de fena bir teY değildir. 
Fakat karaciğerin İyi · ılememesin
den, böbreklerin bozulmaya bat
lamasmdan, sinirlerin zayıf olma· 
amdan ileri gelen çok U,ümeie kar
tı alkol daha ziyade zarar verir. 
Çünkü karaciğer iılemeyince, böb
rekler açık olmayınca, ıinirler za· 
yıf bulununca insanı alkol yaka· 
maz, soğuğa kartı kalori temin e· 
demez. içilen alkol fazla bir zehir 
olarak vücudun içinde kalır. insanı 
daha ziy~de iifütür. 

G.A. 

larlldll ir• lpekbkeli 
tohumu g6nderlldl 
-- (u.- ... _.) n_..... -· .,.,___ 

fU İrana satmı~ olduğumuz {35) bin 
kutu ipek böceği tohumunun Irak 
hududuna varmış olduğu Trabzon ti
caret odasından buraya telgrafla bil
dirilmiftir. İlk defa doet İrana yapı
lan bu sevkiyat Bursa ipekçilik ale
minde mesud bir hAdise telakki olun
muştur. 

Konyada buğday stoku 
Konya (Husus!) - Ziraat Banka

sı şehrimiz şube~ı~ buğ~ay alı~~ı 
kısa bir zaman ıçın tatıl etmıştır. 
Bunun sebebi, bankanın elinde mev
cu<i silo ve anbarların tamamen dol
muf olmasıdır. 

Banka, bu vaziyet karşısında is
tasyonda mevcud anbarları kiralama
ğı kararlaştırmış ve bu yolda gere
ken teşebbUslerde bulunmuştur. 

Bu anbarların kısa bir zamanda 
kiralanacağı anlaşılmaktadır. 

Banka, anbar temininden sonra 
köylüden buğday alımına tekrar baş
layacaktır. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
-23_ Nakleden: N. B. 

Eski dostlar düsman olmaz 
llu,, · d ı bir e ~ın Tuğrul da imalarla o u 
~ ılc· 

])~ tvet,. ben de ayni fikirdeyim: 
~~r Fikret Selimden kUfkulanınak 

.\ ... 
tin,~~ da, Hüıteyin Tuğrul da ine
li ~ınııe oynamak iıtiyorlar; bu bel· 
de ol doktorla mukayCK edilmek ne· 
~ sa hoşuma gitmiyor· heınen ka· 

1Yoruın: ' 
- au ·· F'k ret S . tun rakiblerim kefke bu l · 

eiıın gib. 1 ı o ıalar .... 
Pa-:alAYnası ittir kişinin ..•. Bence ya· 
tir, 1!1 tey boşuna vakit geçirmemek· 

çi~r~ulu rUyalarla dolu bir eece ge· 
nr,~ uyu~um, uyandım ve he~.u!.a
tcle rı· . dUtündüm, taaındmı. Duşun· 

illin h -r · y • ili h odbinliğimden gelmedıgı· 
• er' . ittilıazn e~ı kendime, iıtikbalime. para 

• lL l ırca etmediğimi eördÜ!XL 
~iın 'b• b flltirl gı ı bir aervet avcııı için u 

Ptyn:~budalaca bir fCY; fakat ne ya· 
dü§Ün.. bu böyle ; Güzinl, w doktoru 

uyanını. 

oaye timdi değ~tmi~ bulu?uyor: av
laınak istediğim tımdı İsmaıl Zeki de
ğil, kızıdır. Şimdi kadınlara taarruz 
ediyorum ve bu suretle de ldilikte bi
raz daha ilerlemekte olduğurnu his e-
diyorum: hele bu a~iliği Glizine karşı, 
yani temiz, aaf ve sılahsız .ba?a doğru 
gelen bir kızcağ ız~ karıı ırtıkaba ha
zırlanıyorum. Barı onu sevmek gibi 
bir mazeretim olsaydı; halbuki gözle-
rimde ilanihaye büyüttüğüm benli
ğimden bafka kiınaeyi sevdiğim yok. 
GUzini kiminle paylapmıyacağun? O
nun için bu müdafaasız doktorla mı 
mUcadele edeceğim. 

Birdenbire içime fÜphe giriyor: ya 

0 saf haliyle benden daha kurnaz bir 
adaınta 1 Prenıee Şükriye hidiıesin

denberi gözlerim dört açıldı: diinyayı 
tcurnazlar ve iki yüzlUlerle dolu sanı· 

yoruııı. !Cimdir bu dokt:>r Fikret Se~ 

lim? 
Bilmem neden, maceramda bir rolü 

oıac:aiını .aodığım bu adamı iyıice tet
kik etmeli, yakından tanımalıyım. 

ULUS 

Marş 
Müsabakamız 

15 inci yıl marfı gülteıinin, 
fairinin emek ve heyecanı
nı uygunsuz bir beıte ile a
raya vermif olmamak için, 
riayeti mecburi bir takım 
muıiki kayıdları göz önün
de tutularak hazırlanmaıını 
muvafık buluyoruz. Evvelki 
ilaanlarda verdiiimi:z talıi
latı, bu Jela tanınmıt beıte
karlarla temaıtan ıonra, fil 
,ekild e tavzih ve taınil et
mek imkanını elde etmit bu
lunuyoruz : 

1 - Martın bünyesi evvelce de taı
rih ettiğimiz ıibi dorder m11ralı 3 kı
tadan ibaret olacaktır. 

"A": Ana fikirleri ihtiva eden, baı
ta ve diğer kıtaların ıonlarında birer 
defa tekrar edilen ana parçadır. 

B ve B
1

, "A" daki yalın mısraların 
izahını ve edebiyatını yapan iki kıta
dır. 

2 - Hece aayııının çift olmaıı ter-
cih olu.nur. 

12, 10 ve 8 heceliler beste için uy
ııun olanlardır. "A" kıımırun diierle
rinden ayn hecede yazılması muıiki
de kontrastı temine imkin vermeıi i
tibariyle tavsiyeye deier. 

3 - Marıın iddia ve manaaına uy
ııu.n bir bestenin temini için, kullanı
lacak kelimelerin nihayet 4 heceden 
fazla olmamasına dikkat etmek, ıair
lerimize muğlak ıörünecek vurıu 
:ıartlarına her kelime için bir kerre ri
.ıyetden kurtulmak için en doğru ve 
üzumlu çaredir. 

4 - Kıtalarda mıaraların, ya birer 
.ışırı, ya biribiri ardı aıra, musiki bün
yeleri ayni olmalı yani hecelerin cin
si ve nevi itibariyle aralarında muta
bakat olmalıdır. 

Bu itibarla heceleri dört kııma ayı-
racd:ız: 

1 - Uzun ve vurıulu hece, 
il - Uzun ve vurıuıuıı: hece, 
·n - Kııa ve vurgulu hece, 
IV - Kısa ve vurıuıuz hece. 
Vurgu, bir kelimenin tabii ve bariz 

bir telaffuzda üzerinde en fazla du
rularak kuvvet verilen hece sesidir. 
Hemen söyliyelim ki: Uzun hece vur
ıulu hece demek değildir. Meseli 
vurgu kelimesinde "vurgu" "gu" he
cesindedir. "Vur" uzun hecedir, vur
gulu hece değildir. Bir kelimenin han
gi hecesinin vurgulu olduiunu, ken
di kendinize ,tabii telaffuzunuzla, her 
hecenin uzerinde bir kere durup, her 
hecenin bir defa en fazla hakkını ve
rerek kelimeyi söylemek suretiyle, 
kontrol ve teııbit edebilirsiniz. İıtis
nalarının çok olduğunu peıin söyli
yerek şu umumi kaideyi kaydedebili
riz. Türkçe kelimelerde vurgu, ekse
riya son hecededir. Fiillerde. muzari 
ve hal s!galarında lahikalardan bir e
velki hecede. mazi sigalarında llhika
nın kendisindedir. Tek heceli kelime-
1~,.. Haifedelci ehemiyetlerine cöre 
vurgulu veya vurgusuz itibar oluıı.aoı
lirler. Deıuek oJu,.or Jd: musiki i41ba
riyle mütenazır olmaları latenen nuıı- ı 
ralarda ve musiki bünyeleri birbirinin 
aynı olması ıart olan B ve :81 kıtıla-

rında bir nevi muılki aruıı:una riayet 
.. tmek, hecelerin ya.lnııı: uzun ve kın
lıklarma değil, vurrulu ve vurııruıuıı: 
oluılarına göre de mütenazır olmala
,.ını temin etmek llzımdır. 
Şöyle bir m11rl alalım: 

Meydın, bu ıölı senin,· çıi dı yüuel! 
Hecelerinin cins ve nevilerini tea

bit edelim: 
Uzun, uzun ve vurgulu, kı11 vurgu

ıuz, uıı:un vurrulu, kı11 vurruıuz, kı
h vurıulu, uzun vurculu, kı11 vurıu
ıuı:, uzun vurıulu, uzun vurıulu. 

S - Çift aayıh mııraların ıon hece
lerinin muhakkak vurgulu ve açık 
ıe'1i harfleri ihtiva eden uıun hece
lerden ıeçilmiı olmaıı ıarttır. 

Bu kayıdlara riayet ebnek ve 
bu ıuretle iyi bir beıteye imkan 
vennek f&l'tİyle bazırlanmıı ıüf· 
teler arumclan birinciliği kaza. 
nanın f8İJ'İne telif halda olarak 
500 lira verilecektir. 

Gültelerin •n •on 30 ıubafa 
lıatlar "Ulu marı müaabcdıcuı,, 
atlr .. in• 6Öntlerilmeai lôrmtlır. 

Sütten atzı yanan yoğurdu llfliyerek 
yermif .... 

••• 
Erte1i 1&bah, çabucak &iyinip dok· 

torun kapııını vurdum. Makaadım o
nu yataimdan çıkarken yakalayıp ne 
oldutunu, denildiği &ibi hakikaten i· 
yi bir operatör olup olmadıtını anla· 
maktı. Fakat odayı bom bot buldum. 
Sabahleyin erkenden kalkıp hutaba· 
neıine gitmi9 olduğunu hizmetçiler· 
den öğrendim. 

"Mesele bundan ibaretse hiç eheır.i
yeti yok, gidip doktoru h1ı1tahanede 
bulurum" dedim. Zaten Zizi'den uzak
ta. onu, her hangi bir ,ekilde ıöylet
mek daha lGolaydı. 

Bir veaile bulup ak§am dönmek il· 
zıere, lıtanbula gittim. 

Her hastahane üzerimde daima elim 
bir tesir yapmıştır. Haatalık ve isti
rab - ne kadar beyaz olurlarsa olsun
lar - onların aanki dıvarlarmdan sı

zar, ve hastahane bahçelerinde bir par
!ja günet arayan sıaka bacaklı, uzun 
beyaz donlu hastalar sıhatlerini ne ka
dar kuanmıt olurlarsa olaunlar 1&11ki 
ölümün haytiidirler. 

Fikret Selimin hutahaneaine doğ
ru ilerlerken içimde bir tee, bir törpü 
gibi hırıldayan bir seı: "Sen de ıon 
demini hutahaneôe ıeçireceksin ..• Se
nin ıibilorin ıılındıkları eon melce 
ora11dır.... Haydi hutahaneyo git; 
hastahaneye 1" diyor. 

Ve ben adımlarımı sıklaştırıyorum. 
Hastahanenin hariciye koğuşunda 

Bir roman ve bir romancının 
uyandırdığı düıünceler 

Garb edebiyatının orijinal eserle
rini kendi neslimden olan her genç 
gibi ben de rehbersiz okudum. Daha 
doğrusu "tesadüf" denilen bir reh
berimiz vardı. 

D'Annunzio'yu bana tesadüf ta
nıttı . 1924 yılının temmuzunda, yük
sek kald ırımın eski kitablar aatan 
bir kitab evinde elime geçirip okudu
ğum (Şehvet çocuğu) nun düşünc-:m
de ve hassasiyetimde bıraktığı o za
manki lezzeti hiç unutmam; hafızam 
o lezzetten daima bir şeyler hatır

lar. 
Bu ilk intibam tesiri altında sa-

natkarın bütün romanlarını okudum. 
Gabriele'in bende uyandırdığı bu 
coşkunluğa, Pariste tahsilde bulun
duğum sıralarda, Burhan Toprak da 
iştirak ederdi. Bir g~n (Şehvet çocu
ğu) nu tercümeye bıle kalkıımıttık. 
Fakat dersler bu arzunun tahakkuku
na mani olmuştu. 

D' Annunzio'ya olan bu dütkün
lük 1927 yılına kadar Dostoievski'nin, 
1bscn'in, Meredith

1
in ruhumu d·,1-

durmağa başladığı tarihlere kadar 
devam etti. Yirmi yediden itibaren 
ellerimi (Atef) şairinin hiç bir ki
tabına sürmedim. Şimdi tahlil ede
miyeceğim karışık hislerin baıkısı al
tında D' Annunzio'ya tahammül e· 
demez olmuştum. Onu çok pcdant, 
çok suni, çok romantik, bilmem daha 
ne buluyordum. Bu ihmal, bende git
tikçe kökleşti ve tam on yıl devam 
etti. 

Geçen gün bir arkadaşım benden 
Remzi kitabevinin neşrettiği "Dün
ya muharrirlerinden tercümeler ıe
risi., nden bir kaç kitab istemişti. Bu 
kitablar arasında d'Annundo"nun 
(Sığıntı) sı da vardı. Arkadaşım o 
kitabı da istedi. Fakat nasıl oldu bil
mem, dudaklarımdan "Bu kitabı bu 
akşam ben ok~~acağım: biti~di~t~~ 
sonra sana verırım,. kelımelerı d<:iku-
lüverdi. 
Kısmen bu kelimelerin ani olarak 

içimde tutuşturduğu arzunun, kıs
men farkında olmadan kendime ver
diğim sözün tesiriyle (Sığıntı)yı o
kumağa başladım, bitirmeden de e
timden bırakmadım. Vaktiyle duy
muf olduğum aynı heyecanı içimde 
tekrar yaşattım. Aynı alaka ve haz 
uzun saatlar beni teshiri altında bu-
lundurdu. 

Hayret 1 D' Annunzio eskimemiş, 
bilakis bir şarap gibi lezzeti, zaman
la artoıışur. ltaıyan ısan;ıtkarını be
mm .gibi aevip de u.un müddet ter· 
ketmit olanlara, Nasuhi Baydarm 
tercüme ettiği (Sığıntı)yı okumala
rını taniye ederim. Romanın tUrkçe
ıini franıızca tercümesi ile karıılaş
tırmadım. Fakat bir tercümenin mü
kemmelliğine, eseri bir yudumda, bü
yük bir zevkle okumak pbadet eder
se, tereddildıüz söyliyebilirim, tercü
me ınUkemmeldir. 

On senelik bir ayrılıktan sonra ka· 
vuttnanın verdiği heyecanı içimde bi
raz daha devam ettirmek için, (Sı
ğıntı) nın uyandırdığı düfünceleri 
anlatmaktan kendimi alamıyacağnn. 
Bu hodbin hareketimi, muhterem o
kuyucularımın mazur g"eceklerini 
umar un. 

<' • • • 
İnaana öyle geliyor ki bir eeer ve 

bir eaer ıahibi, ~gocentrique hayatı
mızın çevresinden çıkmadıkça, uma
nın. ufkunda ufalmadıkça, onlara da
ir verilebilecek hükiimler çok zaman 
hata ile yUklU olmaktan kurtulmıya
caktır. 

Bunun içindir ki yatıyın unatkir-

doktor Fikret Selimi ıorar ıormaz 
but& bakıcının aldığı nazik tavırdan 
genç hekimin ehemiyetini takdir edi
yoruın: 

- Fikııet bey ameliyathanede ... Fa
kat birazdan çıkar. 

Doktoru bekliyerek hutalarla dolu 
koridorlarda dolqırken ııbatte olma
nın deleri ölçülmez bir 1ervct ordu
tunu bir kerre daha anlıyorum: za
vallı inaanlar ı 

İleride bir kapı açıldı: beyaz çını
lerle döşenmiş, aydınlık bir salonun 
bir parçaaı göründü. O zerine beyu 
örtüler örtülmüş bir insanın dim dik 
teklinin belirdiii lastik tekerlekli bir 
araba bu kapıdan yavafça dışarı çıka
rıldı. Sonra. haatabakıcı kadınlar a
rasında, beyaz gömlekli iki erkek, biri 

kah bıyığı matruş bir ihtiyar, ve di-
0cri, bu ihtiyarı hürmetle dinleyen 
Fikret Selim, meydana çıktı. Fikret, 
bu haliyle, daha cana yakmdı ve bütün 
bu beyazlıklar arasında kara gözleri 
pırıl pırıl yanıyordu. 

Beni orada görür g6rmez şatırdı, 
merak içinde, k09up aelerek, tolitlı 
ıordu: 

- Ne o Yakacıkta bir fey mi oldu? 
- Hiç bir tey yok ... Ben de bir iı i-

çin İltanbula gelmif tim. Hasta.haneni
zin önünden geçerken içeri eirip beın 
bu aü.zel müeıseseyi, hem sizi görmek 
aklıma geldi. Şayet serbestııeniz eidip 
bir yerde ~meğimizi beraber yiriz ve 
sonra gene birlikte Yakacığa dömriz. 

Bu izah ona yetmit olacak ki derhal 

lar hakmda verilen hükümlere, pek i
timad etmemek llzmı gelir. Hele 
mevzuu bahiı .anatkir, D' Annunzio 
gibi en gizli lnaiyaklanmız, en 
köklepniı telakkilerimize, en karan
lık ve mahrem dütüncelerimize hi
tabeden, daiına benliğimizin sayıtsız 
tellerinde hırçın parmaklarını gezdi
ren bir tanatk!r ,.1una. 

D' Annunzio hakkında çok şeyler 
söylendi ve yazıldı. Onu Max Nor
dau gibi (1) miltereddiler aras.na 
katanlar, Jean Domiı ve Maurice 
Muret gibi illb mertebeıine çıkaran
lar oldu. Fakat benim gii:ıi ilk edebi 
tatkınhkları bir av'.IÇ hatıraya inki
lab ettikten tonra (Sığıntı) yı veya 
(Şehvet çocuğu) nu bir defa dahli 
gözden geçirenler nazarında d'Annun
zio ne miltereddidir, ne illlldır. Sa
dece urmm muhtelif cereyanlarını 
müteceuia muhayyele ve hauasiyette 
birleıtiren büyük bir sanatkardır. 

(Bakir toprak) da (Bakirelerin 
kitabı) nda Giovanni Verga "Veris
me" zinin, (Şehvet çocuğu) nda fra~
ıız dekadantizminin ve Bourget psı
kolojizminin, (Sığıntı) d~ ruı üma.~i
tarizminin, (Atet) de Nıetc1ehe u~
tün adamının tesiri gl)riilmiyecek gı-
bi değildir. . 

Bu tesirleri gören bazı edebıyat a-
damları, D' Annunzio'yı dl.ti muh~r
rir zümresine katarak alçaltmak ıs
temiılerdir. Bunlara göre erkek mu
harrir zUmresine mensub olan sıtnat
kir yarattığı eserin tohumunu :<en
disinde bulur; D' Annunzio ~ibi d.işi 
muharrir zümresinden olanlar ıse 
tohumu daima dısarJan alır. 

Bu ta1nifin ne kadar keyfi olduğu
nu ıöylemeğe lüzum var mı bilm~~ ? 
Değeri olan her roınancıd~. kendısın
den ve bqk11ından gelen unsurlar 
vardır. Tesir altında kalan sanatk~r 
- egcr sanatkarsa · kıymetinden, hı~ 
bir zaman kaybetmez. Burada, Andre 
Gide'in (Pretextes) !erdeki "tesir" e 
tahsis ettiği nefis sayfaları nasıl 
hatırlamamah? 

Tesirden kendini kurtaran sa
natkir yoktur; sanat bir teeelsüldü~. 
D' Annunzio kadar, aldığını benlı
ğinde eriten ve kendi hayatı ve tec
rUbeai olarak bize veren sanatklna 
yok gibidir. Onun kahram~nları h~p 
kendi•idir. Efrena, Sprelh, Ermıl, 
romancının te~hhus eden heyecanları, 
ihtiraalan, hülya ve ıztırablarıdır. 
Kendisini bu kadar eserlerine koyan 
sanatk.lr pek az gelmiştir. Bunun i
çindir iri D'Annundo'nun romanlan
na kelimenin objektif manuiyle ro
man denemez. 

Bunlar daha ziyade hatıralardır. 
.. Son Hır çocuğunun itirafları., dır. 

D' Annumlo'nun romanlannda bir 
menu olmuına rağmen onlan bir 
kıymet veren (action) detilôir. Her 
romanı, atkın çılgınlıkları, tereddüd
leri, inkiaarlan, t~nakuzları hakkın
da piıikolojik ve ba.ıan fizyolojik 
bir ankettir. 
Romanlarında dahi f&ir kalan D' An· 

nunzio bilhasaa kadının tiirini 
yazdı. Unutulmaz kadın tipleri ya
rattı. D'Annunzio'yu okuyup da Ma· 
riayı, veya Helenayı hatırlamamak, 
onların hülyalarını ve ıztırablarını 
anmamak kabil mi? Marianın hatıra 
defteri, kadınlığın hatıra defteridir. 

D' Annunzio, kadının uyandırdığı 
i.htira11 anlatmak için ruh tutuşturan 
tefbihler buldu: ''Gözlerini kapıyarak, 

- Bana öyle geliyor ki, diyordu, 
derimin bütUn meaameleri ıeçilmek 

(1) Maıt Nordau ·La D616nereacence. 
2. •· 6d. Alcan. 

muvafakat etti: 
- Zaten itim bitti. Ben de çıkacak

tmı. Bilmem ıbe bahaetmi' mi idim? 
benim bazı nebatlardan hazırladığım 
bir !iefid panaıman vardır; bundan 
kendisine baheetmiı olduiwn profe· 
sör, demin opraayon salonundan çıka· 
rıldığını &örmüt olau&mız adamca~ı
za bu pansımanı tatbik etmem için er
kenden telefon etmitti; &eldim ve ko
lunu bir çarka kaptırmı9 olan haataya 
tatbik ettim. Kolunu kurtaraca&ınu 
umuyorum, Bir işçi... kolu ile çalıfılUl 
blr adam .••• Onu da kaybeder1e ..• 

Fikret Selim beni küçük bir odaya 
ıoktu: 

- Buraaı benim laboratuvarmı. Gil
zel kokuyor dejil mi? Levanta çiçeii 
ve nane: bahıettiiim panıımanı bun
larla yapıyorum. 

0, arkaamdaki beyu &ömle&i çıka
rırken ben de, ınerak içinde, bu hekim 
odaaını tetkik ediyorum. Fikrıet Seli
me yuihane vazifcai ıören küçük tah
ta ınua ii&crinde gümüıten beyzi bir 
resim çerçevesi &özüne ilifiyor: Gil
.zinin bir fotoğraHai... Çer!jevenin ö
nünde, kısa bir mavi aakıı içinde bir 
kUçUk demet mcnek,c .... 

Yep yeni bir fCY öğreniyorum; ho-
9uma &itmiyen bi rJCy ... YUrellm bir 
tazyik altma giriyor ... Bu retmin bu
rada iti n~? iki akrabadan biri diteri
ne resmini vennig: bunda hayret cdi
lece.k ne var? Belki Fikret Selimin de 
Zlzi'nln maaası üstünde böyle bir res
mi durmaktadır ı ... 

-S-

Bir haydudun nasihatları 
"- Terbiyeyi kimden öğren

din? 
- Terbiyesizden ... ,, 

Hakikaten, insan terbiyenin de
ğerini terbiyesiz kartısmda daha 
iyi takdir eder : 

- Görüyor musun fU terbiye
siz çocuğu? Sakın aen onun gibi ol· 
ma, kızım ! 
Yanhıla doğruyu, çirkinle güze

li, kötü ile iyiyi kıyaıhyarak doi· 
runun, güzelin, iyinin faziletini te
barüz ettirmek umumi terbiye ıia
temlerinin ilk ıekli olsa gerektir. 

Buna tecrübeyi de ilave edebi
liriz: "Ben aınadım, muvaffak ola• 
madnn.,, diyen tecrübelinin naaiha· 
bnı, garaz11z olduğuna emniyet 
edince, dinlemeliyiz. 

İtte bir haydud ki, bugünlerde 
elektrikli koltukta can verecektirı 
Amerika'nın meıhur Dillinger çete
ai gibi imha edilen çetelerinclen oi· 
rinin son ferdi olan Jim Dalhover, 
hapishanede bir gazeteci ile gÖrü· 
ıürken geride bıraktığı iki çocu· 
gundan bahsederek ıunları aöylÜ· 
yor: 

" Sürmüş olduğum hayatı esef
le anmıyonun. Fakat umarım ki 
çocuklanm izimde yürümeyeceklerdir. 
Şayet onların terbiye edilmelerine na• 
zaret imkanı elimde olsaydı - huıuıi
le büyüyüp yüksek tahsil çağına e
rittikleri zaman • ceplerinde kafi 
harçlıkları bulunmasına çok dik· 
kat ederdim. Kendilerine yetecek 
kadar paralan olan çocuklar hır
sızlık etmez ve aenraları da batla· 
rmı bin türlü belaya sokmazlar. 

"Fakat Dillinger'inki ve bizimki 
gibi çetelerden kati surette kurtul· 
mak iatiyoraanız kulübeleri, tavan• 
aralarını kaldırınız. iddia edeTİm 
ki cinayet tohumları büyük tehir
lerin bu gibi meskenlerinde ~kilip 
büyütülmektedir. Ve canilerin ço
ğu kahvelerde yeti§mekteclir. Polia 
bu çetid yerleri bir an evvel temiz· 
)emelidir. lali.hı lbnn gelen bir 
müeaaeae vana o da hapishanedirı 
caniler mektebi olan hapishanede, 
ıenç. cani, sanatını Yatlı cininin ağ. 
zmdan oralarda öğrenir ..... ,, 

Nihayet bir baba olan ve hayatı
nın son demlerini yafıyan Jim Dal• 
hover' den garazuz kimte tuaYWr 
edebilirmiıiniz? Korkunç haydu· 
dun ölüm brfmnda •erdifi naai
hatlardan babalar, devlet ve bükü. 
met adanılan, ve cemiyetin vaziyeti 
ile uaaktan yakmclan ali.kalı h~ 
kes, mütefekkirler, muharrirler isti• 
fade edebilirler : 

- Genci parasız bırakmaymı 
çalmaia teıvik etmit olW"Sunuz. 

- Kahveler ahlaksızhk yuvalan• 
dır. 

- Hapiahaneler birer cinayet 
mektebidir. 

- Kulübe Ye tavan araları, (Ya· 
ni bizdeki kenar mahallelerimizin 
liubali kalabalıiı) cinayet tohu. 
munun bir nevi fidelifidir. 

Bütün suçlular böyle konUfN• 
tardı, cemiyet, aideceii doiru yolu 
kolaylıkla seçebilirdi. - N. B. 

ümidi ile mest, biribirini kıskanan 
bir milyon küçük ağ ız gibi, ağzına 

doğru uzanıyor.,, . . . . . 
D' Annunzio, hayatımızı ve hıssı· 

mizi imaz ve lirizm tufanı içeriıin
de kamaştıran büyük bir tair .. Fakat 
takib edilmemesi gereken adam 1 

Suud Kemal YETKiN 

Nefıimi zorluyorum, görmemeıli~ 
geliyorum, gülilmsilyorum. 

Lokantada Fikret hemen her ~yden 
ve hususile metbur profeı6rllnden, 
bulmuf olduğu pansunan sisteminden 
bahsediyor. Bunlardan bana ne? 

Fikret Selimi, farkında bile ol· 
rr.akaııın lımail Zekilerden bahse 
mecbur ettim. Ve sıkıntı çekmelnıi
zin anladım ki o, İsmail Zeki'nin ka
rısı taraf mdan uzakça akrabasıdır ve 
1stanbulun eski tüccanndan olan ba
bası büyük harbta birçok zararlara 
uğradıktan sonra blr &iln yUretine 
ienerek öldüğünden ienç tıbbiyeli
nin tahsilini tamamlamak için muh
taç olduğu parayı İtınail Zeki temin 
etmiftir. 

Bunu öirendikten eonra istikbal 
hakkındaki tasavvurlarını 6ğrenmek 
isteyormu,uın gibi bahsin Güzin'e 
intikaline muvaffak oldum. 

- Tabil İstanbulda bir muayene
hane açacakıınız, değil mi ? 

- Vallahi, size ne diyeyim, bil
mem. Muayenehane ıçmağı pek dü
tünmiyorum. Kocakarıların bağırsak 
rahatsızlıklarını veya pimponların a
kametinl giderecek reçeteler yazarak 
üç be! kuru! kazanmaktan daha iyi
sini yapacatımı umuyorum. Bir kli
niğe girip orada, hatdkt bir labora
tuvarda, ilmin terakkisine çahtmayı 
daha doiru buluyorum... Bir ıeru.m 
veya bir &Jı bulmak ... ilicı ke~fed~l: 
memiş hastalıklardan herhani• hırı 
üzerinde tetkikat yapmak ... Sonu var 



Bir 1l1C1klı 
Borçlunun 

çocuğun Kaçırdı 
Konya, (Hususi) - Bakırotlu kö

yünde Kerim adında bir adam, Süley· 
man adında bir adamın on yqındaki 
oğlu Haaaru kaçırmıttır. Süleyman po
liae müracaat ederek kendisinin Keri· 
me borçlu olduğunu, bu yüsden ken · 
disine kızgın bulunduğunu ve çocu • 
ğunu kaçırdığını söylemittir. Polis 
çocuğu aramaktadır. 

--· _._ 

Feci bir yaralama 
İzmir, (Huaust) - Bayındır'da 

feci ve çirkin bir hidiae olmut. Hasan 
adında bir delikanh, namuslu bir ev 
kadınını zorla kaçırmak istemiı, arz:u
aunu yerine getiremeyince kadıncağı
n aol küreği üzerinden feci ıekilde 
varalamııtır. 

Konyada canavar 
düdüğü 

Konya (Husust) - Belediye, te· 
bir içinde tek aaat ayarı tatbik ede
bilmek için bir canavar düdüğü satın 
almı,tır, öğle zamanları aaat ayarı 

Ankaradan alınmakta ve canavar dü
düiü ile halka ilin edilmektedir. 

Samaunda bir mO. 

vücuda getirilcH 
Samsun, (Husud) - Şehrimiz 23 

niaan ilk mektebi tamir ve tadil ettiri
lerek müze haline konmuttur Bir bU
yilk, bir küçük salon ile d8rt odadan 
ibaret olan bu müzede, arkeolojik, et
notrafık eterler ve devrim CfYU1 bu
lunmaktadır. 
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MEMLEKETTEN GÜZEL RESiMLER 

lçel Namrun yaylalanndan güzel bir görDnUı 

--~~~--------------------~~~---.. 

Zeytlnyalı rekoll 
Bursada 4,5 milyall 

kiloyu buldu 
Buru, (Hususi) - Bu aene 

tin zeytin mıntakaları olan Buna. 
danya, Orhangazi, Gemlik, ve 
bey kazalarındaki zeytin yağı re 
si fÖyle tahmin olunmaktadır: 

Mudanya: 1,250,000, Orhaıı 
2,000,000, Gemlik: 1,250,000, 
bey 1,275; Buna 50,000 kilo. T 
edilen yekftn (4,5) milyon kiloyu 
mektedir. Yeni mahsul topl 
l>Bflanmıttır. Bir ay evelki yağmur 
la epiyce olgunlqan zeytinler 
kaplığa, hem de yağlığa son der 
elveriflidir. 

İzmir, (Huıu.r Muhabirimizd 
- Belediye, reisinin Avrupa .ey 
tından 10nra tehrimizin simaaını 
dernlettirecek yeni buı kararlar 
mıttır. Bu kararlar arasında Ko 
da otomobil ve otobüslerin koma 
klakson çalmaları yasak edilmit 
tebrin bu bölgesi sükftna kav 
tur. Burada alınacak tecrübelerd 
aonra bütün tebirde bu uaul ta 
edilecektir. Bu tedbir aayeainde 
mobil kazalarında mühim bir u 
ıörillmüttUr. 

Belediye, i9letınekte olduğu o 
b~slerin daimi tamirinde çalıttı 
içın, sanat mektebi mezunların 

Uç genci Almanyaya gönderecektir• 

Aydınlık i•lerinde kullanılmak 
zere Avrupadan ıs bin liraya 15 o 
matik elektrik aaati ~tirtilmittir. 
9Utler otomatik olarak geceleri 
birde sönmekte, sabahları da ameli' 
nin it aaati olan beft~ yanmaktadır• 

Uludağ kıt sporlanna 
hazırlanD111 bir vaziyette 

ı:::::::::::::::::::::!.~~~~:::~~~~~~~:::::::::::::::::::::::ı 
lzmirin canh bir gece 

hayatına cok ihtivacı var Sporcuların her ihtiyacı düsünülmüı 
ve en moetem es1sat yapılmııhr lzmitte rıfif yapılıyor 

Bana, (HUIUll Muhabirimiz· KIŞ GELiNCE NE YAPMALI ? 
... .__..._..._ ______ den) - Kıt sporlan menimine 

lzmir, (Hmual Muhabirimiz· 
den) - Kahvede donuk camla
ra alınlarını yaklaıtırmıt iki iz. 
mirli konufUyordu: 

Bir muıbalanu tm' 1 

Bir 1dıab oflam.s. •• 

veya ic olmazsO 

Bir 1dtab ra/ırıu ••• 

Var mı? 
Eier yolaa lta/an1111 

ne Ue baUyonfUlllll1 

8oluda kar 

airerbn Uluclaida timdi1e ka
clu ba ıpor için yapılanları ve 
yapıhmıkta olan taiaab rhden 
pçirmek, ıençlik arumda bu 
sporun y&Jllmaamı temin bakı
mından faJclah.olacaktır. 

Çtlnktl : Gerek Tilrk Spor Kuru· 
mu ıenel merkezinin, gerek mabalıt 
htlkilmetin bu apor için ve gençlili 
ba -s>ora tepik için Uludaida yap
tırdılı tesiaat büdçıe darlıklarına rağ· • 
men bUyUk bir f edaklrlık tetkil et· 
mektedir. 

Bilbalea tUrkiyede ilk defa olarak 
2500 metre irtifada bir dal lbedne 
yapılan betonarme bir binanın iltf&· 
aı için oraya kadar, aarp y~lar
dan katırlar Uattlnıde çimento ve 
mabmne nakil gibi bllyilk zahmetler 
aarfedildiil ah önilııe getiriline, 
cumhuriyet tUrklyesinln bu ıpora 
•erdlii k1J1Mt ve ehemiyet daha ko
lay anl&fdır. Şimdi Uludaidaki eald 
bllyUk otel •lllyetçe buı iliveler ya
pılmak ıuretlyle biru daha genifle
tilmittir. Otele aynca elektrik, sıcak 
banyo ve 80pk dut tealaatı yapd
mıttır. C. H. Partiıtinin kayak evine 
,elince : Buruı da hemen hemen 
battan ba,. ıallh edilmif bulunmak-
tadır. Mneli : binam cephesindeki 
açık teraa t•nmnen cameklnla kapa
tılarak buruı 6ç tarafı karla örtUltl 
ıenit bir sabayı, zengin ve muhte· 
9em bir dekor içinde ayaklar altına 
teren bir .ton olmuttur. Kıtm ka
yakçılar bu cameklnh aıcak terHta, 
fakat brlann ortasında zevkle ye
mek yiyeceklerdir. Kayak evinde e
lektrik, alırar a11, .,,. dut teaiaatı ya· 
pılnu9tır. Şlmdiye kadar kayak nin- lanit, (ffualİ M..._.irimbd•) - bmitin yapılmakta olan ~ 
de aert ot yataklar lberinde yatılır- nhtm. telaft çok ....... tiawektir. Rıhtım. belecli~ 'bahçeeindeD -.. 
dı. Bu sene yataklann illtitne pa layacak, mimar Sinuun Y enicama camüne kadar uayacaktır. Rıhb
muktan ince birer tllte illYe edilmi~ mm lata İfİ 6ç kuma aynhmfbr. Şimdilik birinci kmnı yapdmaktacl... 
tir. Bunlardan blıfka kayak evinde Rıhbm 938 ...- -1arma kadar bitirilmit olacak•• ıeceleri bol 
blr Atatlrk k6fea1 yapılmıftır. Şeker splda aydınlatılacaktır. Pllna ıin ba sahada Halkni, park, oteller, 
bayramında açılma tareni yapılacak L:-a.ı _ __._ __ .._ L-' - ı:. 1 uf 
olan ba orijinal 1ııl5fe sporcu geaçll- ::;;.;-: 7.....---.-. Ba ..ıaa .,.. -açı alt bir c:adcle ile aülene-

lin dalma kaJblnde ya9ıyacakt11" 
Kayak nlııln &ıtl btlyflık n ıtUel 

- Ne olacak, ne yapacafıı 
bundan ıonra?. 

- Evet, kıt ıeldi. Sinemadan. 
ara aıra ıpor aahaaından · bqka 
ıidecek yer yok •• 

- Yazrn ne yapabildik ki ? !. 
Bu kıaa konu,manın içinde, büyük 

bir hakikat yatıyordu; 
lzmirin eğlence yeri, eğlence çeti· 

di ve eğltnce ucuzluğu ihtiyacı cid
den üzerinde durulacak bir mevzu 
idi. 

Belki bazılarımız için, yaz ve kı' 
gidilecek, yerler vardır. Fakat halll 
için vaziyet böyle midir? 

lzmirde bütün bir yaz hayatı, Kar 
tıyaka ve Güzelyalı banyoları ile 
bir kaç gazinoya inhisar eder. Bir de 
lnciraltı plijları vardır ki, büyük 
tehrin nüfusuna niabetle giden, sa
yılacak derecede u. 

Sonra, eflence pahalıdır. Yiyecek 
içecek, nakil vasıtası, hulha bat vu 
rulan her ,ey pahalı .. Orta halli hal
km eğlenebilmesi için, mutlaka onun 
kazanç seviyesine uygun bir eğlence 
ucuzluğu bulmak ve yaratmak lizım
dır. Büyük tehir iddiuını tatıyan İz. 
mir, bu ihtiyaçlara muhakkak suret· 

· te kavutmalıdır. Eğlenceyi, sadece 
halkın ruhi, medent ve tabii bir ih· 
tiyacı olarak tellkki etmekle de it 
bitmiyor. !zmire ıelib giden yabancı
ları, seyyahları heaablaraak, eğlence, 
böyle güzel bir aahil ,ehri için ayni 
zamanda bir kazanç vuıtasıdır da-

lzmirin yanı batında bir Çepe'si 
vardır ki, sıcak ve 80iuk auları, plljı 
ve her ,eyi ile çok gilzel bir yerdir. 
Fakat halk ondan da istifade edemi
yor. ÇUnkU gidib gelme çok pahalı· 
dır. 

bir dmrla atlelenmiftlr • . 
Bu sene Klraslı yaylada (70) kifl· 

tik yeni bir otel daha yapılmıt bu· 
lunmaktadır. Bu otel. ıporculann 
yolda dinlenmelerine ve fnkallde 

ÇtlııJıdl : slne,.. çıbnlar, tiiketllmit 
bir enerjiden eonra orada barınmaya 
ve dinlenmeye muhtaçtılar. Halbuki; 

lmıir belediyesi bu ıene, Karfıya· 
kada Deiirmentepede Kaskat adını 
t&fıyan bir gazino teala etti. Henlb 
yeni olmakla beraber gelecek yıllar 

Artık timdi aporcular bu çifte JOr"\ için buradan faydalanılmuı ihtimali 
gunluktan kurtulmUflardır. pek çolmtur. 

havalarda bannmüarına yarayacak· 
ur. 

Bul... Uludağdaki teaiaat, kıt Şehirde bir tek bar bir kaç ta meıy-

Bolu, (Huaua!) - Şehrimizde et
raftaki dallıua kar dipep baf'MDlf" 
ur. Hentb yakacak buhranmm iatbae 
,eçilmemiftir. 

Villyetıln daim tepeeinde yaptırdı-
lı n bu aene bqtan qalı ılllh ve 
tamir ettirdifi ufnalr, lırayalııçılar 
için çok mllhim bir yer oJmUftur. 

timdiye kadat shw çırçıplaktı. Gi
denler, cMSrt taraftan Hea ve imanın 
yilrinde yakıcı birer kııbaç teeiri 
yaparak timfelder çakan ribcirdan 
orada çok dur1111U1ar, bir iki dakika 
lçlııde inmeye yani telıırar yorulmaya 
mecbur kalırlardı. 

.porculuğunu gittikçe lnki,af ettir· hane var .. Gece ha~tı namına aade
meye milaaid bir aafbaya gelmittlr, ce ainema var.. Gece saat onda İs· 
gönlll iater ki : oraya çıkmayı kolay· mirin ana caddelerini bombot etir· 
lBfbrmak için de bir ha'va battı ya- mek cidden huin oluyor. tıittiiime 
pılam. Kar ve kıt aporcuı.rmın en pre Balçova ılıcalarının lnciraltı 
bUytlk dilekleri budur. plljlarına nakil ve burada bir otel 

Maa Atat lGfMI dlif8ntllmektedlr. Bu fftlnl· 

/zmir nnemalanntlan biri 
ıUn iaabetinde ve güzelliğinde, isi 
tüphe yoktur. Balçova ılıcalarının ; 
ğer adı Ağamcmnun ılıcalarıdır. ,., 
radaki sıcak sular, borularla pllJ.
bulunduğu aahile indirilecektir. ~ 
auen ılıcalar hususi muhasebeye ,il' 
dir ve bulundukları yerle sahil 9" 
undaki meufe de udır. Ancak 

1 

takdirde traııway hattının da burd' 
kadar uzatılmuı lizımdır. Beledl1' 
meclisinin bir kararı ile bu ~ 
da belediye hududu içine almmıfCI' 
Sahilde bir otel de in,a ediline, ~ 
rek lmıirliler, gerek yabancılar iy 
hem sağlık, hem de eğlence no~ 
aından hakikaten hayırlı ve fay-
bir it yapılmıt olur. 

Gittikçe tekimül eden, gilıellef" 
ve tabii renklerle dolu olan bu fC~ 
de, her halde bu vadide de bir r
eaerler bafarmak imklnı vardır. 

O. R. (j. 

&mirde hiunetçilet 

muayene edilecek 
t.mir, (Huaud) Belediye, .nel'.: 

rin yanında hismetçilik, qçıbk, P" 

nlnelik edenlerin adıl kontrolun& tJf/ 
1ıyacaktır. Bu itçiler belediye>'! ~ 
caat ederek llbat olUdanı ~-



........... : ·····································································-.. . . 
i Yeni bir Türk Filmi ~ 
~ : 

•··············· -••...•••••••••••••••••......•..............•................• ,. 

G üneıe D oğru 
Hakikati, acı da 
olsa. sövl ivel im· 

melodram halinde Mevzuu bir 
tasarlanan bu film, insanda bir 

vodvil tesiri yapıyor 

B 
u haf ta Halk sinemasında Tür ki yede yapılmış yeni bir film 
s~y~ettik: Güneşe doğru 1 ipekçi kar~~ş firm~sının memleke
timızde bir film endüstrisi kurmak ıçın yaptıgı teşebbüs vü 

c.ude getirilen eserlerin muvaffakiyetsizliği ve bu itibarla da ra~bet· 
7~liği yüzünden akamete uğrayalıberi, bir kaç yıldır memleketimizde 
ılın yapılamıyordu . Geçen yaz bir kaç amatör genç lstanbulun mü 
t~vazi bir köşkünde bir araya gelerek iptidai vasıtalarla bir film çe 
vınnek tecrübesi yaptılar. Bugün bize takdim edilen film, işte bu a
nt t"' a or çalışmalarının eseridir. 
k Memlekette vücudu his edilen bir boşluğu doldurmak için karınca 
ararmca bir gayret sarfetmiş olan amatör gen~leri~ heveslerini kır
~~k Ve bu teşebbüslerini tenkid etmek istemezdık, eger • son derecede 
guç Ve pek çok gayrete, bilgiye ve vasıtaya ihtiy~~ g~steren bir sanat 
~asında yapılmış olan bu ilk tecrübenin mahsulu bıtmiş bir eser ha-
•nde halkın önüne çıkarılmamış olsaydı. • 
h ~cı da olsa hakikati söylemek lazım geli~se m:vzu~ ~ir melodram 
alınde tasarlanan bu eserin mükemmel bır vodvıl tesırı yaptığını ve i: acıklı sahnelerinin, seyirciler arasından haklı kahkahalarla karşı-
ndığını itiraf etmek mecburiyetinde kalırız· 

· . Bu filmde bütün kusurlara tahammül etmek mümkündür ama, 
~nen acemisi amatörlere bile mükemmel fotoğraflar elde etmek im
la nını veren bugünkü ileri teknik asrında beyaz .perdeye akseden bu-
nık ve karanlık resimleri beğenmek elden gelmıyor. Ama vasıta di

~eceksinizl fakat unutmamak lazımdır ki sinema vasıta işidir ve bun-
an mahrum olanların oyuncağı olamaz. 

1
. ''Güneşe doğru'' nun son derece iddialı fakat gene de en basit bir
~kten mahrum olan mevzuunu bir taraf~ bırakınız, aktörlerin. konuştuk
fi ll .o türkçe nasıl şeydir? Acaba bu fılmde oy~ayanlar, hıç bir garb 

hni .seyretmemişler ve bunlarda ne kadar ~bıı ~o?uşu~~uğunu işit
~rn~şler midir? Konuşmada tasannuu~ ve ozentı~ın .. m~emmel bir 
d~~cgi olan bu film, en ziyade bu tarafıyle halkı guldurmuş değil mi-

b· Sonra filmin sonuna alkış topla~ak .. için ilave edilmiş olan kısımları 
ıraz cüretkfulık telakki etmemeye ımkan yoktur. 

"' Eğer .. Gi\ncsıe doğru" da sanatımız hesabına en küçük bir ümid ışı
~ f?rketmış olsaydık, tenkidlerimizi .b~ ~adar acılıkla if~de etmekten çe
kınırdik. Ne yazık ki, bir buçuk saatımız~ a~an - çalan dıyecektik - bu te
tna§adan s d' w ızda biriken ıntıbalar arasında her Qey var faka onra, ımagım lı w • d ~ • 

8 

.. t Ümid yoktur. Şu halde sinemac~ ~ızın y~nı. e~ dirilmesini hu-
~~~1 teşebbüslerden beklemekten ümı~.1 k;melı mıyyız? Aksi isbat e
'4ülnceye kadar buna inanmaya teınayu e ıyoruz. • • N. 

Ôğretid filmler 
Bunların 

iki 

beklenen faydayı 

ıartın tahakkuku 
vermeleri 
la%ım: 

• • 
ıçın 

Manzara filmleı:inden vazgeçmeli 
filmlerdeki izahat türkçe verilmeli.:. 
---------------
----
------------------------------------------------------------------

Geçen sene Kamutaydan çıkan 
bir kanun her ainema aeansmda bir 
öğretici filmin göaterilmeaini mec
buri kılmıttır. Bu aayede Türk _ 
yircileri, timdi, her sinemaya gidı:
lerinde, dünya hakkındaki bilgi ve 
malum~tlarına yeni bir ıeyler ili.ve 
eden bır faydalı filim seyretmek 
imkanını bulmaktadırlar. 

Halk arasında büyük bir alaka 
ve memnuniyet uyandırmış olan bu 
yeniliğin kendisinden beklenen fay· 
d~l~r~ tam olarak verebilmesi için 
bır ıkı tartın tahakkuku gerekli gö
rünmektedir. Evvela bu filimler son 
zamanlarda gördüğümüz gibi yal· 
nız muhtelif memleketlerin görü
nütlerine inhisar etmemelidir. Bu 
takdirde harbden evvelin "manza· 
ra,, filimlerinden bir farkı kalma· 
yacaktır. 

Bundan batka bilhassa ehemiyet· 
li olan diğer bir nokta da, izahatı 
yabancı bir dille verilen bu fil:m· 
lerin türkçe aözlendirilmeleridir. 
Bu filimlerin anlatılması ancak ve· 
rilen izahatın tam olarak anlatıl· 
maaına bağlıdır. Arada bir perdeye 
aksedecek iki satırlık türkçe yazı 
bu eksiği tamamJıyamıyacağı gibi 
okuma bilmiyenlerin de iatif ad esi 
göz önünde tutulmalıdır. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
~1111111111111111111~ 

Oç ila bet dakika süren bu kısa 
filimlerdeki izahatın filimlere türk· 
çe sözlü olarak ili.ve edilmea; her 
filim batına ancak on bet yirmi li· 
ralık küçüit bir masrafı İcab ettirir. 
Filim idhali.tçılarımızm, halka kar· 
tı vazifelerini dütünerek bu küçük 
fedakarlıktan çekinmiyeceklerini 

------ ---- -- -- --- --- -----------------
.:!1m111111111111 w ----------------------------------------------------------------------------r-

........................ 
Doğan 
yıldızlar 

Holivud ainema meraklıları için 
iki genç ve güzel yıldız yetif· 
tiriyor: Bunlardan biriai Ve· 
da Ann Borg, öteki Sigrid 
Gurie'dir. 

Veda Ann Borg (yukarda), 
Franaada Roubaix'd• yerleı· 
miı bir ailenin kızıdır. Şimdi 
Metro Goldvin Meyer tara
fından yetiıtirilmektedir. 

Norv.ç'te O•lo'da doimuf olan 
Siıırid Gurie (ortada), Mar· 
line Dietrich'le mukayeae e· 
dilince biraz çirkindir bile .. 
Fakat konuımaya, bilhaua 
,ülümaemeye bcqlculı mı, yü
zü aydınlanıverir. 

6 yaıından beri artiatliie hev .. 
eden bu kız, nihayet muradı· 
na ermiı, ilk /ilmini Gary Co
oper'le çevirmiıtir. Adı Mar
co Polo olan bu filimde iki 
artİ•t tam 144 dela öpüı· 
mektedirler. ........................................................ 

BUSTER KRABBE 
Heykel vücutlu kadın ...................... 
Bu mevıimde Buıter ı 
Krabbe,in iki yeni 

filmini göreceğiz 
DRIFT FENCE 

Te 

NEVADA ................................. 

j 



lstanbulda yapılan maçlar 

Fener Beykozu 5 -1 yendi 
Galatasaray Beşiktaş 
4-4 berabere kaldılar 

İstanbul, 21 (A.A.) - Mıntaka fut
bol şampiyonası maçlarına bugün de 
devam edildi. Hava kapalı, fakat fut
bol için azami derecede müsaiddi. 

'Ankaradaki lik .maclarıncla Ankaragücünü 4 - 2 yenen Muhalız11ücü Fener atadında: 

p R 
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Ankara lik maçları devam ediyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhafız gücü A. gücünü 
Harbiye gücü de 

Güvenç sporu 2-6 yendi 
Evelıi gün baflayan ve dlin öğleye 

kadar devam eden yağmur herkeste lik 
maçlarının yapılamıyacağı kanaatinı 
uyandırarak ~k üzmüftU. Öğleye 
doğru ümidler hilifına açılan güzel 
bir glinet ıporcuların yüzünü güldür
mÜJ ve neşe ile Ankara gücü alanına 
doğru yolcu etmitti. Gücün alanı ta
maınen dotmuı, tribünlerde, ayakta 
duracak yer bile kalmamı9tı. Bu allka 
ankaraldarın Jik maçlarına ne kadar 
hasret çektiğini ifadeye klfi idi. · 

Saat 12.30 da fenerbahçeli B. Ragı· 
bın idaresinde oyuna ba§landığı n
an.an, büyük merakla beklenen Muha
fız ve Ankara gücü takımları qağı
tf .. ırl ı,..,tfrn n .. aııth"v• crlr .. rolr hryr 

karııya yer aldılar: 
Ankara gücü: Atef- Ali Rıza, En

ver - Nuaret, Muaa, Abdül - Ahmed, 
Fahri, Yatar, İsmail ve BiW. 
Muhafız gücü: Fuad - HüınU, Saf. 

fet - Ahmed, Cihad, Mehmed - Sa
lih, Sallhaddin, Rıza, İbrahim ve Na
ci. 
Yukarıdaki isimlerden de görUldii

iU üzere Ankara gücü evelce yudığı
mu: gibi Hamdi ve Semihden mahrum, 
buna mukabil Muhafız gücü yeni ve 
genç oyuncularla daha eağlamdı. 

gilcUnU dakikalarca Jııkıftırdığı halde 1 
bir fey yapamayııından muhafızhlar 

iıtifade etti. Kalecinin ye.rinde çıkıf
ları, çevik ve atılgan mukabeleleri Mu
hafızı bu baakıdan kurtardı. İleride 
dinlenınit olan muhafızlılar topu ya
kalar yakalamaz Ankara gücü kalesine 
kadar inerek ıon dakikalarda dördün· 
cu gollerini de yaparak maçı 4-2 gali
biyetle bitirdiler. 

Naaıl oynadılar? 
MuhafızgücUnUn kalecisi çok ce

ıurdu, yerinde çıkış ve yerinde kale
de yer tutu9ları vardı. Muhafızın 
bugünkll aldığı netice üzerinde bU
vilk rol ovnadı. Snlbek Saffet iyi oy
nadı. Sağbek HU.nü zayıftı. Karşı-
aında aolaçık Hamdi bulunsaydı hiç 
muvaffak olamazdı. Santrhaf Cihad 
güzel yer tutuyor, nefesli ve çahı
kan. Ukin forved batından ziyade 
müdafaaya yar<ıım etmesi yani hü
cum hattına yardım etmeyişi takana 
çok tehlikeler geçirtti. Oyunu uzun 
paalarla açı'ı da yerinde idi. Muha
cim hattında hepıl iyi çalıştı. İçle
rinde aantrafor Rıza hepsinden ener
jik ve taın manaıiyle bir muhacimdi. 

lzmirdeki maçlar 

Üçok Ateşi 
4-1 yendi 
İzmir, 21 (A.A.) - Lik maçlarına 

bugün de devam edildi. Havanın çok 
güzel, maçların çok mühim ~lmasına 
rağmen sahada çok az seyirci vardı. 
İlk maç likin en kuvvetlilerinden 

Alıumcak - a:ıhılc Altay t.akrmiyle en 
zayıflarından biri olan Demir ıpor a
rasında yapıldı. Demir sporun birinci 
devrede attığı yegane gole mukabil 
Alıancak üçü birinci, yedisi ikinci 
devrede olmak üzere 10 golle mukabe
le ederek maçı 10-1 kazandı. 

Bugünkü kar91laşmaların en mühi
mi Kadıköyünde, Fenerbahçe stadında 
Galatasaray ve Beşiktaş takımları a
rasında oynanan müsabaka idi. Bunun 
için futbol meraklıları daha ziyade bu 
sahada toplanmıştı. 

Beykoz - F enerbahçe 
Günün ilk maçını Beykoz ve Fener

bahçe takımları yaptılar. Fenerliler 
sahaya fU kadro ile çıkmışlardı: 

Hüsameddin - Sedad, Lebib - Re
şad, Aytan, Esad - Naci, Niyazi, Bü
lend, Fikret, Orhan. 

Beykozlular bu seneki müsabakala
rın ba§ından beri muhafaza ettikleri 
aynı kadro ile oynuyorlardı. 

Hakem Feridun Kılıç. 
Oyuna fenerbahçelilerin hücumu 

ile başlandı. Hemen bir tazyik şeklini 
alan bu hücumlar Beykoz müdafaasını 
bunaltıyor. Dakikalar, fenerlilerin 
netice vermiyen tazyiki altında geçi
yor. 

BC!inci dakikada beykozlular orta· 
dan bir hücum yaptılar. Şahaptan Tur· 
hana geçen topu Turhan ııkı bir şilt
le gole çevirdi. İlk dakikalarda mağ!Ub 
vaziyete dliıen fenerliler enerjilerini 
arttırdılaı ve yedinci dakikada Niya
zinin bir köşe vuruşunu Fikret bir ka
fa vuruşu ile beraberlik sayısına tahvil 
etti. Oyunun devamı hep Beykoz ka
lesi önünde geçiyor. Fakat hakemin 
müsamahaamı kazanan Beykoz müda
faası çok sert bir tabiye ile sayı adedi
nin artmasına mani oluyor. Bu sırada 
Bülend yaralanarak oyunu terketti ve 

llefiktat'la 4 - 4 berabere kalan Galata•araylılar 
kik Galatasaray için tehlikeli bir şe
kil almak üzere iken hızırm elinde kal
dı. Yarını dakika geçmeden Eşfakın 
uzaktan çektiği bir şütü Mehmed Ali 
güçlükle kurtardı. 

Penaltı 
Galatasaray yavaş yavaş daha ağu 

basmaya başlıyor. On birinci dakikada 
HUanüniin falsolu bir vuruşunu yaka
layan Blilend, muhakkak bir golü ta
kib ederek kaleye slizülUyor. Hüsnu 
arkadan yetişerek çelme taktı ve pe
naltı. 

Necdet havadan bir vuruşla fırsatı 
kaçırdı. Fakat daha bir dakika geçme
mişti ki, Danyalin ortaladığı topu Hi
risto ceza sahası dahilinde eliyle tu~· 
tu ve ikinci penaltıya sebebiyet verrli. 
Necdet bu sefer fırsatı kaçırmadı ve 
takımına ilk sayıyı kazandırdı. 

Bu golden sonra oyun sert bir cere
yan almağa başladı. Hakem, Salimi top 
gittikten sonra bir tekme ile bayıltan 

Beşiktaşıhlar kısa bir Umidsizlik 
devresinden ıonra faikiyeti yeniden 
ellerine aldılar. Galatasaray müdafa
aısının düştüğü tereddüd iki dakika 
içinde iki hataya meydan verdi. Bun
lardan mlikcmmelen istifade eden 
Hakkı ile Şeref kısa bir müddet için
de iki gol çıkararak beraberliği te· 
sis ettiler. 

Oyun ilerledikçe Beşiktaşın taz· 
yiki artıyor. Fakat Galatasaraylılar, 
kalelerinin önünden kurtardıkları to
pu münferid bir akınla Beşikt8' ka
lesine indirdiler. Hüsnünün bir ha
tasından istifade ederek Haşimin a
yağı ile dördüncü gollerini yaptılar. 
Daha güzel ve h.likim oynıyan Be· 
şiktaşlılar yeniden mağHlb vaziyete 
düşünce bir ümidsizliğe kapılır gibi 
oluyorlar. Hakkının çok favullü oy
nadığı görillüyor. 

Oyunun bitmesine beş altı dakika 
var. Galatasaray oyuncuları topu hep 
dışarı vuruyorlar. Fakat Beşiktaşlı
lar kırk dördüncü dakikada Galatasa
ray kalesi önünde bir karışıklıktan 
istifade ettiler ve Hakkının ayağı ile 
dörd'1no\& ı.. ..... b.rlit.: ... ,.. ••• - s.ı.... .. 
dılar. 

Oyun bu şekilde beraberlikle bit
ti. 

Galatasaray bugün talili bir oyun 
çıkardı. Betiktaş daha üstün ve çok 
daha h!kimdi. 

Şeref stadınd<ıki maçlar 
Şeref ve Taksim stadında oyna

nan maçların neticeleri şunlardır: 
Şeref stadında, İstanbulspor ve 

Topkapı takımları 1 - 1 berabere, Ve
fa Süleymaniyeye 3-2 galib. 

dı. 

Oyun her iki tarafın karşılıklı ve 
müsavi oyunu ile devam ederek ilk an
latma devresini atlatıyor. Muhafızın 
daha üstün oynadığı göze çarpmağa 
başladı .Oyun bu şekilde devam eder
ken Muhafız gücü ~naltıdan ilk go
lünü yaptı. Biraz; aonra da burnundan 
yaralanan Ankara gücünün yeni oyun
cusu Enver oyunu terketti. Böylelik
le 10 kifi oynamak mecburiyetinde ka
lan ankara güçlüler vaziyeti telifi için 
fazla çalışmağa batladı. Hamdi ile Se
mihin yerini doldur~ınıyan ankara 
gliçlüler Envereiz kaldıktan sonra çok 
enerji sarfetmek mecburiyetiJlde kala· 
rak zaman zaman muhafızın baskıs 
altına dlitmeğe ba9ladı. 

AnkaragUcU, Semih ile Hamdinin 
yernl dolduranuyacak vaziyette. En
verin de oyundan çıkması takımı çok 
aaratr. Kaleci vazifesini yaptı. Bek
lerden Ali Rıza çok iyi idi. Haf hat
tı vasattan a~ğı. Nusret hem oyun 
hem karakterce zayıf. Hakeme karıı 
yaptığı hareket affedilemiyecek ka
dar ayıptı. Şampiyon takımdaki o
yuncuları daha itidalli görmek iste
mek hakkımızdır. Billl ve İsmail ça
hftı. Yapr bira.z ağırdı, Fahri kor
kak oynadı. Ahmed zayıftı, Hamdiyi 
çok arattı. 

llundan ıonra Doğanspor - sabık 

Gözte~ ile - Yamanlar ıpor ·sabık 
Karşıyaka - takımlarının karııla9ması 
daha bliyük bir alaka ile ıeyredildi. 
Maç battan ıona mütevazin bir tekil
de cerey'\11 ettikten ıonra Doğanspo
run son dakikada penaltıdan yaptığı ı 
golle 2·1 onun lehine neticelendi. 

En mühim maç Beraberlikle biten ~eşiktaş - Galataıaray macı.n~a~ bir enıtan-
Son maç günün en mühim müsaba- tane: Betıkta.şlılar Galatasaray kalesı onunde 

Taksim stadında, GUnef Eyübc 
5 - 1 galib. 

1 kinci devre 
İkinci devre aynı tekilde devam e

derken Muhafızın ıantrforu yerinde 
aldığı bir pası ııkı bir tütle Ankara 
gücü ağlarına taktı ve maç 2-0 Muha
fızın lehine devam etmeğe başladı. An
kara gücü kendiıini toplaınağa vakit 
bulamadan muhafızlılar ıantrfordan 
kaptıkları topla Ankara gücü ıahasma 
kadar inerek Salahaddinin ayağı ile ü
çüncü gollerini de yaptılar. 

Hiç beklenmedik bir anda yapılan 
bu tahvüllerle Ankara gücü hezimete 
uğrıyacak zannedilirken daha ıerbeıt 
oynamağa baıladılar. Muhai"tz gücü 
mağrur ve durgun oynamağa batladı. 
Oyun Ankara gücünün baskısı altında 
Muhafız gücü nısıf ıahaaında cereyan 
ederken muhafızlılar aleyhine bir pe
naltı oldu. Bunu Abdül hafif ve pl!se 
bir şiltle kale direğini sıyırarak takı
mının ilk sayııını yaptı. 

Ankara gücü daha canlı oynamağa 
batladı. Çok geçmeden Ankara gücü 
İsmailin ayağıyle ikinci aayııını da 
yaparak oyunu 3-0 mağlubiyetten 3-2 
vaziyetine getirebildi. Muhafız yor
gun dliştü ve müdafaaya çekildi. Bu 
yanlıt hareket lizerine ıiz kaldı mağHlb 
olacaklardı. Ankara gücü forvedleri 
kale önündeki fırıatları kaçırmualar
dı maçın netlceıi değitebilirdi. Lakin 
Hamdisiz forvet hattı Fahrinin de çe
kingen oynaması yüzünden, Muhafız 

Maçın hakemi B. Ragıb oyunu çok 
iyi idare etti. Hiç 11zıltıya meydan 
vermedi. 

Harbiye gücü - Güvenç ıpor 
maçı 

Birinci maçtan ıonra aahaya kır· 
mızı don beyaz fonna ile çok temiz 
bir tekilde harbiyeliler çıktı. Biraz 
ıonra aynı temizlikle muntazam bir 
tekilde Güvenç ıporlular çıkarak hal
kı ıelamladılar. Bu maçın hakemliği 
ni iki tarafın rızuiyle Harbiye Gü
clinden B. MazlQm yaptı. 

Herkeıin meraklı beklediği Har
biye gilcUnUn kadroıu tU tekilde idi: 

Fethi, ŞUkrU, Sabri, Hltim, Ce
lll, Zeki, Şerif, İzzet, Murtaza, Kad
ri ve Hilmi. Buna mukabil Güvenç 
ıporlular da tU tekilde idi. 

Hami, Retid, Turgud, Tevfik, 
Feruzan, Necib, İbrahim, Muzaffer, 
Ali Rıza, Adil ve Avni. 

Birinci haftayun zaman zaman 
güvenç ıporun hücumiyle, likin u
mumiyet itibariyle harbiyelilerin 
baskııı altında geçti.. Harbiyeliler 
list üıte iki gol yaptıktan aonrı dur
gun oynamağ~ ba,ladı. Bundan iıti
fade eden Güvenç ıporlular Füruza
nın ayağiyle 2 gol yaparak maçın bi
rinci devreıini 2·2 berabere bitirdi
ler. 

İkinci haftayım batladı. Haııblye 
gUçlUler çok zayıf gördUkleri Gil· 
venç ıporla birinci devreyi berabe
re bitirdiklerinden dolayı fazla ça-
11'!Mnın ebem olduğunu anhyarak 
enerjik bir oyun ıiatemi tutturdular. 

Güvenç spor harbiyelilerin bu oy
nayı§ı kar§ııında fazla dayanamadı 

kası idi. Bunda Üçok ismini almış olan 1-1 berabere biten birinci devrenin son Eşrefe sade bir ihtar vermekle iktifa 
sabık Altınordu ile İzmirapor namını dakikalarında takımına iltihak etti. etti. 
Ateşspora kalbetmi~ olan eski marµf Beykoz müdafaası ikinci devreye 
takım kartılaşıyordu. Başlangıçta bil- çok yorgun çıktı. Bunu üçüncü daki
yük bir enerji aarfeden Ateş, ilk da kada Bülendin çok enfes bir kafa vu
kikalarda Üçok kalesini tehdid etmeğe ruşu ile yaptığı ikinci golün tesiri de 
başladı. Netekim üıtüıte yaptığı akın- tamamlayınca Fener muhacimleri ra
ların birisinde oyunun ilk golünü kay- hat bir oyun oynamaya muvaffak oldu
dederek devreyi bu tekilde, yani 1-0 ]ar. Adeta bir ekzersiz yapar gibi oy
galib vaziyette bitirdi. nayan fenerliler Fikretin ayağı ile ü-

lkinci devreye aynı enerji ile başla- çilncü, Blilendin kafası ile dördüncü 
mak ııra11 Üçoka gelmitti. Bunun ne- ve ve Orhanın ayağı ile beşinci golü 
ticeıi olarak soldan bir akınla daha ilk çıkardılar. 
dakikada beraberliği, ve az sonra ikin- Oyun fenerlilerin tazyiki altında 
ci ve üçüncü golleri kaydetmekte ge- devam ederken bu netice ile bitti. 
cikmedi. 

Bu suretle galip vaziyetten mağlU 
biyete geçen ateşliler yılmadan oynu
yorlar, ve vaziyeti kurtarmağa çalışı· 
yorlardı. Bu didişme eınaıında oyun 
birdenbire çok heyecanlı bir şekil al
dı. İki taraf da ııkııkr gol vaziyetle· 
rine geçiyorlar, fakat bunlardan isti
fade edemiyorlardı. Nihayet daha tec· 
rübeli oyunculardan mürekkep olan 
Üçok, seri bir inişle, dördüncü golü de 
Atet ağlarına takarak maçı 4-2 galibi
yetle bitirdi. • 

Geçen ıene bir araya gelmek için i
ıimlerini terketmek mecburiyetinde 
kalmıı olan İzmir kulüplerinin bu se
ne eski mevcudiyetlerine avdet ettik
leri halde o güzelim iıimlerini gene 
feda etmeleri, yalnız maçların ehemi
yetle takib edileıbilmeleri noktasından 
olaun, çok garip neticeler vermekte 
dir. Bir Altay, bir Altınordu, bir 'Göz
tepe bütlin Türkiye dahilinde ş.öhıet 
ıahibi kulüpler iken bir Alsancağın 
kendini tanıtması tilpheıiz senel~re 

tevakkuf edecektir. 

yorgun dU§tU. Bu devrede de dört 
gol' daha yapan harbiyeliler 6-2 ile 
maçı galib bitirdiler. 

Harbiyenin gollerinin 2 tanesini 
ıolaçık Şerif, ikisini aol iç İzzet, bi
riıini aağaçık Hilmi, birisini de san
trafor Murtaza yaptı. 

Güvenç sporluların daha çok çalış
ması icabeder. 

Galatasaray - Beşiktaş 
Sıra asıl mühim maça gelmişti. Ev

vela galatasaraylılar oldukça uzun bir 
fasıla ile de beşiktaşlılar sahaya çıktı
lar. İki takım karşılıklı dizildiği za
man Galatasarayı şu kadro ile görüyo-
ruz: · 

Hızır - Suavi Salim - Mustafa, 
Eşfak, Fazıl - N~cdet, Süleyn{an, Bü
lend, Haşim, Danyal. 

Beşiktaş da şu kadro ile oynuyor: 
Mehmed Ali - Hıristo, Hüsnü -

Rifat, Bülend, Feyzi - Rıdvan, Mu
zaffer, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Hakem Sami. 
Oyuna galatasaraylılar başladılar. 

Oyun ilk dakikalarda mütevazin cere
yan ediyor. Beşiktaşlıların emniyetli 
çıkıılarına mukabil, Galatasaraylılaı 
daha seri ve daha enerjik. 

Üçüncü dakikada Şeref sayı ile ne
ticelenebilecek bir vaziyete girdi. Fa
kat topu Hakkıya verecek yerde Ga
latasaray müdafileri araımdan geçir
meğe teşebbüs ettiği için fırsatı kaçır
dı. 

Beşinci dakika: Bülendin sağa derin 
bir pası, Necdet çizgi üzerinden topu 
ortaladı. Silleymanın güzel bir plasf -
si, kalenin müdafaasız tarafından dire
ği yalayarak avuta gitti. 

Oyun gittikçe süratleşerek inkişaf 

ediyor. Feyzinin attığı güzel bir firi-

ikinci gol 
Oyunun müteakib inkişafı seri ve 

hadiselerle dolu olarak geçiyor. 21 ci 
dakikada Danyalin çok güzel bir pa
ı;iyle fırlayan Necdet enfes bir şiltle 
Galatasaraya ikinci golü kazandırdı. 

2 - O mağlub vaziyete düşen Be
şiktaşın daha güzel oynamağa başla
dığını görüyoruz. Galatasaray kale
si şayanı dikkat tehlikelere maruz 
kalıyor. Biraz da tesadüfi bir şekilde 
bu tehlikeleri savuşturuyor. 33 üncü 
dakikada Şeref güzel bir şiltle takı- , 
mına ilk golü kazandırdı. Beşiktaşlı
lar birinci devreyi beraberlikle bitir
mek için bütün enerjileriyle çalışı

yorlar. 41 inci dakikada Hakkıdan 

bir pas alarak kaleye doğqı inen Şe
ref Salimin hatalı bir şarjına maruz 
kaldı. Hakem penaltı verdi. Eşref fe
.na bir vuruşla topu Hızırın eline 
verdi. 

Galatasaraylılar, devrenin son da
kikalarını bir sayı peşinde koşarak 
geçiriyorlar. Birinci devre 2 - 1 Ga
latasarayın lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devre seri bir başlangıç 

gösteriyor. Galatasaraylılar ellerinde 
tuttukları avantajı kaçırmamak, Be
şiktaşlılar da evvela beraberliği kur
tarmak için bütün gayretleriyle ça· 
hfıyorlar. Top, iki tarafın seri akın· 
larına tabi olarak mütemadiyen iki 
kale arasında dolaşıyor. 

Galatasarayın bazı noktaları aksa
yan oyununa karşı Beşiktaşıhlar gü
zel ve anlaşmış bir takım manzarn
sı veriyorlar. Fakat Salimin, Eşfakın 
ve Suavinin bugün çok muvaffaki
yetli bir oyun çıkarmaları muvaze
nenin Be§iktaş lehine bozulmasına 

mani oluyor. 
Onuncu dakikada Fazıldan güzel 

bir pas alan Bülcnd, kuvvetli bir pas
se ile takımını 3 - 1 galib vaziyete 
çıkardı. 

Tekirdağlı 
hindliyi 
yendi 

T ekirilağlı Hüıeyin 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Tür

kiye profeıyonel serbeıt güreş şampi
yonu Tekirdağlı Hüseyinle geçen 
hafta Mülayim pehlivanla güre1en ve 
55 inci dakikada kavga çıkmasından 
dolayı maçları bitmiyen, hindli peh
livan Faddal Muhammed bugün ol· 
dukça kalabalık bir halk önünde gü· 
reştiler. Herkes Tekirdağlının hind
li devin sırtını yere getireceğini e
velden tahmin ediyordu. Fakat kitn· 
se bu yenişin altı dakikada biteceği
ni ummayordu. 

İlk bir iki dakika denemelerle 
geçti. Nihayet Tekirdağlı güzel bir 
oyunla hindlinin sırtını yere getirdi. 
Ve tutla gaHb ilin olundu. 
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H 1 K A Y E -
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~lmanca,.J • 
<uın çevırenı 

Hikmet TUNA 
Yazan: 

Franz MOLNAR 

(Vak'a memleketin %enginlerine 
bir kulübte aiti erkek arasında geçer) 
l3irin • k 

mahsus 

tok cı er ek - Beniın hiç korkum 
bağİatar~ı. o. kadar sağlam işlere 
Bat" ını kı, ıkı 4rgil adeta bin ayak 

unde du b" ilin ran ır lıııanı andırıyorum. 
lyak~Yakh bi~ insan tasavvur ediniz. 
riyc, 0annı~ yırmisi kesilmiş olsa, ge
tiiz se~u dun dik tutacak daha dokuz 

tk· ~en ayak kalır. 
kad ınc~. e.rkek - Benim servetim o 
aı11~.h~yüktür ki, politika veya borsa 
ltlgra~~n:ıden g~lecek en korkunç bir 
U .. ıle benı ürkütemez. 

Çuncu e k k . 
Qe har r e - Ben de aervetımi, 
le d .hın, ne ekonomik buhranın ve 
l~a~~şçi grevlerinin veya siyasi kar
~ ların ~fak bir zararı bile doku
bir ;a~ak hır şekilde dünyanın dört 

b" ra ına dağıttım. 
Otdün .. k 

lbı gü cu er ek - Ben de paraları-
~irdc ~en altına alı~ak için hiç bir ted

nc . Usur etmedım. 
Şınci erkek H · · b tapın - angımız unu 

~şı a:ık ki?. İnsan kendini zarara 
Satt b oruyabılmesi için, zaten bun
İı, ~ka bir çare ve metod da kalma-

İkinc · k . 
biç bi 1 er. ek - Ama ve lakin, kadın, 
~!ilt r şeyın tesir edemiyeceği en bü
h1.8~rveti bile, mahvedebilir. 
arın · 

lUnyad~ı .e:k_ek - Paramız için bu 
1\r., bırıcık tehlike, kadındır. 

1 u;ıUnc" 
l'lltiin u erkek - Arkadaşlar 1 evvela 
~ kadın tı' l . . . d h . . 
llıali b P erı ıçın e angısıne 
fa.tın akınıdan en tehlikeli kadrn" sı-

ı Verebı'l ~ · · · · bötdü . ecegımızı tesbıt edelim. 
Pabiı· . ncü erkek - Bunu nasıl ya

ırız;ı 

Uçünc:. 
Hibeı . u erkek - 'Gayet basit: tec-

erırn· · lonra, k ızı ortaya koyarız; ondan 
>e ay . ocası tarafından çok sevilen 
lok t~ı ~~anda adamın serveti için 
ıe b· ıkelı olan kadını gösterebile-

ır ın··k~ a u afat veririz 
epsj b' d • 

,a tll"•-" ır en - Kabul! peki ama, 
H Uıı;afat? 
uçün .. 

ligilt cu erkek - Bir kutu Havana 
lı <itası. 
<4e" • 
h· .t_'lll - Bu da kabul! 

"-aırın . 
-~ b cı erkek - Arkad3.1lar, evvela 
~\t\, a;ıhyorunı. Benim bahsedeceğim 
Pata}> sabahleyin aldığı avuç ooluau 
ftrıt ı, akfam olunca, nereye harcadı
ler aa il&Ja bilmiyordu. ufak tefek şey
lerd,:1? alıyordu; fakat, bunların ne
~Otdu tbaret olduğunu hatırlayamı
li.>'ortİ !{adın arkadaşlarına ödünç ve
~Otdll u. Önüne gelene bahşiş dağıtı

"et' Yabancı kimselerin çocuklarım 
. G·~dcrek, onlara yidirip içiriyor-

1" ~ geçmiyordu ki, yardım ku
. ..rına 
tıi ç para vermemiş olmasın. E-
i ~~asına her atışında sokağa bir 

. la d no~. düşürüyordu. Onun, so-
lt a.i~ a d~şürdüğü paralarla, fakir 

bi e geçınebilirdi. Harcadığı para
iı.. "t &antinı hesabını veremiyordu. 
~"l_,et b · 
lttııı. .ır yıl g~tikten sonra, bu ka-
·~"a.t:caıb. tabiatleri yüzünden mali 

iordiitn neının tamamiyle bozulduğunu 

\ı' "-1t1n · 
~t le cı ~~kek (yaşlı) - Bunlar hiç 

bıt it~ degıl. Zengin bir erkek böyle 
t'ıırı.tı.. 1na katlanabilir. Devam buyu-1 ... 

itine· 
it}> ta 1 erkek - Benim anlatacağım 
ı:_ı tıı;aet basittir. Sevdiğim kadın gü
İttıtkıe letıere, mantolara, şapkalara, 
11tla~ te~. ayakablarına ve nefis çama· 
:rıi , ~UŞkündü. Parisin en pahalı 

1kiy0 al 0nları, hep onun dik.işlerini 
:ıın gj~·ar~ı: Neler çekmiyordum: o-

are ~rcıı ıle alakalı muhabereleri i
:e "aıif e~ için bir büro tesis etmek, 

1 
ettıelttecsı s.adece onun faturalarını ö

b~tttıaıc 11 ıbaret olan bir veznedar 
'rl.1 ~eYle~ecburiyetinde kaldım. Bu gi-
1 ıı lti, .e o kadar çok para harcıyor
di!.tak, b~•hayet sinir hastalığına tutu-

liktir. Ve bu parmaklar, gerçekten 
zengin olan bir erkek tarafından yü
züklerle doldurulamıyacak derecede 
de uzun değildir. Tırnaklara yilzük 
geçirmenin henüz moda olmadığını da 
hesaba katabiliriz. Güzel bir kadının 
kuğu kuşu gibi boynu, istediği kadar 
büyük göğsü olsun, inci gerdanlık ve 
plak'lar için mahdud bir ıahası vardır. 
Kadınlarımızın, Afrikadaki yabanile· 
rin modalarını alarak, burun ve dudak
larına halkalar geçirdiklerini farzede
lim. Bu takdirde de israf imkanları 
mahduddur. Böyle bir kadının mali 
bakımdan tehlikeli olmadığını söyle
mek istemiyorum ama, tepeden tırna
ğa kadar mücevherlerle süslenince, sa
kinleşir ve bu suretle kocası da rahat 
bir nefes alır. Devam. 

Dördüncü erkek - Benim karım 
kumara düşkündü .... 

Altıncı erkek (gülerek) - Başka 
bir kusuru yok mu idi? Hiç anlatma· 
yınız 1 kumara dilşkiln olan bir kadı
nın, şansı bozuk bile gitse ara sıra ka
zanabileceğini düşünmek lbımdır. Bu 
itibarla, kumar oynayan bir kadın ha· 
kikaten o kadar tehlikeli değildiri. 
Devam. 
Beşinci erkek - Benim ıevdiğim 

kadın fakir bir ailedendi; fakat, çok 
kalabalık bir aile idi. Ailesine, akraba
larına taparcasına bağlı olduğu için, 
bunların her birini zengin etmek isti
yordu. Tabii benim, kesemden 1 

Altıncı erkek - Bu aile efradı kaç 
kişiden ibaretti? 

Beşinci erkek - Tam altmış altı ki-
şi. 

Altıncı erkek - Öyle ise, mesele 
yok demektir 1 çünkü bunun da bir 
hududu varmış. Altmış altısı da zengin 
olunca, rahat etmiştir. Öyle değil mi? 

Beşinci erkek - Evet, öyle oldu. 
Ne kadar yaşlı teyze dayı amca varaa, 
hepsi de birer villaya sahih olduktan 
ve yıllık mükemmel bir gelir temin et
tikten sonra, karım boynuma sarıldı, 
teşekkür etti. Ben iae, kendime yeni· 
den bir servet hazrrlayahilmekliğim 
i5in, var kuvvetimle 5alr9maya koyul
dum. 

Altıncı erkek (kahkahayı koparı
yor) - Bu kadına, t-ehlikelidir, deme· 
ğe diliniz varıyor öyle mi? 

Birinci erkek (asabileşiyor) - Ama 
acaib tavırlar takınıyorsunuz ı 

İkinci erkek (keza) - Her şeyin bir 
haddi, hududu vardır! 

Dördüncü e11kek (keza) - İnsanın 
sabrı tükenince, hiç şaşmamalı t 

Beşinci erkek - Öyle ise siz daha 
tehlikelisini bize söyleyiniz de, bir gö
relim. Bakalım bundan tehlikelisi ne 
biçim şey imiş! 

Altıncı erkek; - Arkadaşlar ,evvela, 
mükafat olarak ortaya koyduğumuz 
kutudan birer cigara yakınız. Kendi
mi, mükafatı kazanmış saydığnn için, 
malım gibi aize ikram ediyorunı. Bu
yurunuz! 

Hepsi birden - İlk önce anlatınız. 
Bu tehlikeli kadını anlayalım da, on
dan sonra! 
Altıncı erkek - Tepeme bakınız; 

saçlarım, bir kadının yüzünden dökül-

Capraz kelimeler 

' ' a kaı,..ı ır sanatoriuma gitmek zorun-
" \lıtn ' l .,,ltın . 

l~abııi cı erkek - İnsan buna da kat- I 
ıJ, Çu;k~u da o kadar ehemiyetli de

!cl~ "ardı u, .~ihayet bunun da bir sını- ~ ı--f.--t-
taa log5 ~· Gunde üç tuvalet yapsa, yd- • 
:ıl alsa ~"alet eder; günde üç çift ço- i.--1-...--f>-

ttı 't aıarn•u .. da 1095 çift çorabı geçmez. S "---
t <lı. liu ~ ?lçü var ki, kadın bunu aşa
~erı, "onr ıtıbarla, azamiyi tesbit ettik-

bilıırı,. a, Yıllık büdcemizi ona göre 
" "rız 

!t 0Yle ş Vesselam. Zeki bir erkek, 
~. eylerden korkmamalıdır. De-
Ur·· te ;ılltıcü 

~ "here erkek - Benim karını mü-
,.a~ar .Pı btY1hrdı. Cevahircilerde ne 
1

11.i Sat r anta Ve zümred gönıe, hep· 
"4ltın ın alırdı. 

~nlılı, ~ erkek (sözünü keserek) -
l tııanıa u da bir tey değil. Önce an
Kt i!.htıı e~an daha tehlikeli olduğunu 
tı'rı.ın d hekle beraber, bu tip bir ka
~ lidu .a addi hududu vardır: bu hu-
1' .. • ' ınsa ·· L~lti ,.

1
· n vucudunun bünye teşek-

~d z zer B" 
tı ilt dii ·.. ır kadın tac taıımaya ne 

1~.dir. l{~ku~ olursa olsun, ba§ı bir ta
~ ı ltttıa. ~ Pe Ye gelince, çok fükür ki, 

0la, ;>U g.~ Vardır. Bilezikler için iki 
ZUkler için de on parmağa n:ıa:-

Soldan ıağa: 
1- Hava tazyikini ıöıteren alet. 
2· Ev • ViUiyet • Beı parmağı vardır. 
3. Yama - Et. 
4- Gözün bir rengi - Yunanca bir harfin 

hııni. 
5. Candan sonra relen • Damarlarımız 

da dolaşan. 
6- Dahil - Kışın yağar, 
7- Köyiin dışı - Çarmıha gerilmişti. 
8- Bize benzer ama ca.naızdır. 
g. Bol delil • Lahze - Bir nota. 

{ukarıdan aıatı: 

1- Bir kasabamız. 
2- Hastalıfa iyi gelir - Su. 
3. Tefrika edilir - Krım yafar. 

ULUS 
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Sıhiye mecmuası 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka

leti tarafından neşredilen aylık "sıh· 
biye mecmuasr,, nın ağuıtos tarihli 
87 inci sayısı şu münderecatla çık
mıştır. : Kanun, nizamname, talimat
name ve tamimler, İstatistikler, tayin 
ve yer değiştirmeler, sıtma hülasali
rı, ecnebt devletler istatistikleri, sı
hl v~ içtimai şutin. 

Taşprnar 
Afyon Halkevi tarafından neşredi

len bu aylık derginin birinciteşrin 
tarihli 60 ıncı sayısı şu yazılarla çık
mıştır : Zihni Çerçel : 29 Birind
teşrin, Edip Ali : Cumhuriyetin eşi
ğinde, Bekir Sıtkı Sencer : Cumhu
riyet bayramı, Arif Dündar Ataker : 
Ülkü yolunda, Sabahaddin Öz : Hür
riyet ve cumhuriyete dair, Aziz Üç
ok : Cumhuriyet köylüsüne, Fikret 
S. Güneşoğlu : Cumhuriyet gençliği, 
Şevki Berker : Türklerin devletçili
ği, Halk şairi ZUlıni : Cumhuri
yet hakkında, Şemseddin Gürpınar : 
Cumhuriyet ve At:yon, Murad Öner : 
Cumhuriyet ve çıkı~ımız, Celil Con: 
Devrim ve gençlik, Muzaffer Görk
tan : •Cumhuriyet gençliğine, Fethi 
Kökkaya : Ormanlar, Süleyman Ü
çer : Ralden parçalar, Edip Ali : Af
yona aid fıkralar, E. A. : Afyonda 
eski zamanlarda yaşayış. 

dil. Hayatımın seyrini pek ala biliyorsı 
niz: bir zamanlar, bu memleketin en 
zengin adamı olduğum halde, bundan 
on yıl evel, beş param kalmamak şar
tiy le, bütün servetimi kaybettim. Ki
min yüzünden, 1 tabii, kadın yüzün
den 1 size en tehlikeli kadını takdim e
diyorum: karım 1 

Birinci erkek - Karınız neye düş
kündü? 

Altıncı erkek - Para biriktirmeye! 
(gözleri yaşla doluyor,) arkada.tlar, 
en tehlikeli kadın, para biriktiren ka
dındır. En tehlikeli kadın bütün para
sını tasarruf sandığına yAtıran kadın
dır. Yeni bir şapka alsın diye verdiğim 
parayı bankaya yatıran, boğazından 
keserek, biriktirdiği parayı tasarruf 
sandığına götüren kadın, en tehlikeli 
kadı.ndır. Bir gün cvelisi biriktirdiği 
parayı sandıktaki hesabına yatırmak 
için, gün doğmadan sokağa fırlayan 
kadın, en tehlikeli kadındır. (ağlaya
rak devam ediyor.) 

Çünkü arkadaşlar, har vurup har
man savuran k.adina katlanılabilir: tu
valete, kostümlere tapman kadını bin 
tuvaletle tatmin etmek kabildir. Mü
cevher seven kadın, baştan aşağı mü
cevherlerle donatılabilir. Kumar oy
nayan kadm, hazan kazanır. Kendi a
ile ve taallfikatına yardım eden bir ka
dın da, nihayet günün birinde yarJı
mını tamamlamış olur. Fakat, dostla· 
rım, bir bankanın para oburluğuna sı· 
nır var mıdır? Hangi banka., müşteri
sine artık yeter, fazla getirme der? 
Banka hesabı için ,insan fantezisinde, 
bir had ve hududun tayin edildiği gö
rülmüş müdür? Arkadaşlar, muktesit 
bir kadın, bankaya girince, bir sonsuz· 
lukla karşılaşmaktadır. Deniz kaşıkla 
da boşaltılabilir; yeter ki ,insanın sab
n tükenmesin. Ancak, bir bankanın, 
kendisine para yatırılmasına göster
diği sabra nisbetle, bu sabrın bir de
ğeri var mıdır? Bunun hududu (hıç· 
kırarak) sonu nerededir? Bunda ümid 
denilen şeyden ufak bir iz var mıdır? 
Allah her erkeği, para biriktirmeye 
düşkün kadından saklasın 1 (hüngür 
hüngür ağlamağa başlıyor.) 

4- Uçüncii şahıs • Hiicum. 
5- Bir :ı:ıota - On sırt. 
6- Keder • Boyun zıddı. 
7- Bir - Ayıların yurdu. 
8- Erkek - Dikmek. 
g. Renkler • Amcamızın yenıeai. 

Dökülmiyen su 

Romanyada çıkan 
son kabine buhranı 
~~ 

Romanyada açılmıt olan kabine buh
ranı kimseyi hayrete düşürmemiştir. 
B. Tataresku'nun reisliği altında bu
lunan liberal etiketli kabine bir za
manberi çok sarsılmış görünUyordu, 
halbuki diğer tarafdan nasyonal - köy
lü partisinin muhalefeti memlekette 
günden güne daha faal bir mahiyet al
maktadır. Bugünkü parlamentonun 
iktidar devresi gelecek sene başında 
sona ereceğinden ve yeni intihabat ya
pılması icab ettiğinden, iş ba§ında es
kimiş olmanın tesirlerini his eden ka
binenin ehemiyetli surette tadiline ön
ceden başlamak suretiyle vaziyeti ay
drnlatmak faydalı görtildU. Daha B. 
Tataresku kırala kabinenin toplu isti
fasını vermeden önce, yeni hükümetin 
teşekkülü için müzakerelere girişildi 
ve hükümdar, nasyonal ·köylü partisi 
şefi B. Mihake'ye yeni kabinenin teş
kili vazifesini tevdi etmek suretiyle 
kabine buhranını bizzat açmış oldu. 
Kıralm bu teklifi çok mantıkıydi. 

Gerçekten, nasyonal - köylü partisi en 
kudretli ve en iyi organize politik 
grupu teşkil etJDektedir. Bu partinin 
eski şefi B. Maniu, tahtla aralarında 
çıkan ihtilaf neticesinde arzusiyle ik
tidardan ve partinin reisliğinden çe· 
kilmiş olmakla beraber, bu partiyi bi
rinci sınıf bir politik kuvvet haine ge
tirmiştir ve içinde nüfuzu daima ha
kim olan nasyonal ·köylü l.arckctinin 
canlandırıcısı olarak kalmaktadır. A
nayasa ve parlamento usullerine ria
yet edilmek istenirse, normal şartlar 
içinde bugünkü liberal kabinenin ye
rini ancak bu partinin içinden teşek· 
kül edecek bir hükümetin alması icab 
eder. Hususiyle ki memlekette halk ve 
köylü kütleleri üzerinde elde etmi9 ol
du~u inkişafla ~lecek Be!Jimlerin ne
ticeai hiç şüphesiz onun daha lehine 
olacaktır. Krral Karol bu itibarla B. 
Mibalake'ye yeni kabineyi kurmak va
zifesini vermiştir, fakat bu teklifine 
öyle şartlar ilave etmiştir ki nasyo
nal • köylü partisi kabul edememek ıs
tırarında kalmıştır. Hükümdar,· nas
yonal • köylü partisi r,ei.sinden, çok 
geniş bir kombinezon vücude getirme
sini ve bilhassa nasyonal • köylü parti
sinden ayrılarak iç ve dış politikada 
B. Maniu partisiyle uyuşpıası güç te
mayüller besliyen rumen cephesi adlı 
grupu te,kil etmiş olan eski ba~bakan 
B. Vayda Voyvod'un kabineye alınma
sını ist~mi~tir. Bu şartın natyonal -
köyl~ ~ıderıni devlet tefi tarafından 
kendısme tevdi edilen vazifeyi yap
maktan menedeceğini tahmin etmek 
k-olaydı. B. Mihalake politik dostlariy
le istişare ettikten sonra, B. Vayda 
Voyvod'un iştirak: edeceği bir kabine 
kurmasına imkan olmadığını kırata 

bildirmi§tir. Bahusus ki hUkilmdarın. 
iç, dış ve harb bakanlıkları gibi en mü

him cüzdanların şahsen kendi i tima-

Aynada karagöz 

dmı haiz şahsiyetlere verilmesini ar
zu etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nas
yonal - köylülerin B. Vayda Voyvod'
la iş birliği yapmalarını biliı~ssa güç
leştiren keyfiyet, bu sonuncunun son 
seneler zarfında. otoriter bir politika
ya temayül etmiş olması ve kendisine, 
haklı veya haksız, Hitler tarafdarbğı 
atfedilmesidir. Nasyonal - köylü par· 
tisinin demokratik programı ve de
mokratik devletlere olan sempatisi bu 
temayüllerle tezad teşkil etmektedir. 

Mihalake kombinezonu bu suretle 
suya düşünce, kıra! Karol, Tataresku 
kabinesinin istifasını kabul etmekle 
birlikte müstafi kabine reisine, daha 
geniş bir politik esas lizerinde yeni ka
bineyi kuımak vazifesini tevdi etmi'
tir. Bu kabine liberal parti mümessil
leriyle, Bratians tarafdarı liberallerle 
halkçı radikal grupunun mümessille
rinden ,ınürekkeb olacaktır. B. Tata
reskunun vazifesi, bu takdirde, son de· 
recede güç olacaktır. Çünkü nasyo
nal • köylülerin sarsılmaz bir muhale
fetiyle kar,Ilaşacağı muhakkaktır. 

Politika işlerinde büyük dirayeti ve 
rumen partilerinin rekabetleri arasın
da mükemmel bir manevra kabiliyeti 
tasdik edilen kıral ikinci Karol, nüfu· 
zunu, milli partilerin faaliyetlerini 
bir dereceye kadar müşkilata uğrata
cak şartlar içinde icra etmeye sevke.
den politik telakkilere maliktir. B. 
Tatareskunun teşkil edeceği yeni ka
bine kombinezonu yalnız iç politika ü
zerinde değil ayni zamanda krrallığın 
dış politikasında da btlyük akisler ya
P.abilecek olan bir evolüsyon'un muh
t~eP inkiıafı husuıunda bizi tenvir 
edcektir. Kıral, bir çok defalar, teşrii 
nizama ve küçük anlaflll'i, Balkan an
lafDW1ı ve meriyette olan uzlafID"llara 
sadakatini ktt aurette teyid etmittir. 

Bulgaristan . 
Tarihi meıuliyeder karıuında 

Mir gazetesi 13 son teşrin tarihli aa· 
yıeında yazdığı bir başmakalede dün
yanın bugünkü karıtık ve tehlikeli va
ziyetini tahlil ederek diyor ki: 

Enternasyonal vaziyet günden güne 

kötüle§mektedir. İnsan kültürünün 
korucuw ve ta§Jyıcısı olan bUyUk dev

letler, tepeden tırnağa kadar ıilihh 
olarak, iki haarm cepheye ayrılmışlar
dır, bir taraf • Alınanya, İtalya ve Ja
ponya • tatmin edilmemişler cephesin
de ve bu itibarla da mütecaviz duru
munda bulunurken, ötekiler • İngilte
re, Fransa ve belki Rusya - tatmin e
dilmişler cephesinde ve bu itibarla da 
S\llhçudurlar. Her şey bu iki cepheyi 
biribirinden ayırmaktadır. Bu kadar 
büyük müttefik ve ideoloji tezadları 
kar,Isında bu ayrılığı devam edecek 
bir tezahür telS.kki etmek lbımdır. 
Daima realist olan ingiliz politikası, 
enternasyonal vaziyetin gerginliğini 
izale için iki grup arasında telaki nok
talan bulmaya çalıımaktadır. Fakat 
buna muvazi olarak aüratle ıilahlan
mak için pek büyük gayretler sarfet
mektedir, bu da vaziyeti ne kadar cid
di tellkki ettiğini isbat eder. 

Ne de olsa h;6r-be yanaşılacağmı san
mıyoruz. Mağlublar için kayıblar milt· 
hiş ve galibler için kazanç pek küçük 
olacaktır. Milletler bunu biliyorlar. 
Onların nesli muhafaza insiyakları 
hükümetlerin silahlı bit kavgaya gir
melerine müsaade etmiyecektir. 

.Reıi~de ıöriildüiü gibi duvara eğri a
sılmış bır aynanm karşısına üstü örtüli.l bir 

• masa konulur ve karagöz oynatacak olan bu 
masanın altında aizlenir. 

Küçük milletler bu vaziyete ciddi
yetle bakmalıdırlar. Ve menfaatlerini 
müdafaa i~in veya giritilmif teahhüd
lere riayet için bir harbe atılacak bü
yük bir devletin bulunabileceğini ak
lından çıkarmalı ve milletler cemiye
tinin fili bir müdafaasına gUvenme
melidirler. 

Canbazhanelerde yapılan numaralar ara
sında dolu bardakların dökülmeden ba3aşağı 
çevrilmesi de vardır. Usta aaraonların da 
kahvelerde aynı numarayı yaptıklarını bel
ki görmli:ısüniizdür. 

Bunu eiı de yapabilininiz. Su ile dolu 
bir bıı.rdağı m11.1a ilzerinden elinizle kavrr
yarak, gerıin kolunu.ıla ona havada aiirat
le bir daire resmettiriniz. Eğer hareketi 
muvaffakiyetle yapabilireeniı ıuyun dö
külmediğini ~öreceksiniz. Bunun için de 
evvel& bardagr, au içerken yaptığınız gibi 
değil, elinizin tersiyle tutacak ve kolunu· 
zu korkmadan havaya kaldırarak si.lratl 
fazla müballıal~ndırmadan· çeviriniz. Fa
kat kolunuzun tıtrememesine ve aarsılma· 
maaına dikkat ediniz. İyice itiyad kazan
dıktan sonra tecrübeyi ıarab dolu bir bar
dakla da yapabilirsiniz, fakat ilk zamanlar
da, yere dökmek tehlikesini düııünerek te
miz ıu ile tecrübe etmeniz d~a dotru olur. 

Bir çerçeve ve bir tahta par~asmı ,ıra
larma ~tar veya tahta parçalan mıhla
yarak kuç~k .kıtada bir tiyatro sahnesi mey
da111 ıetirınız. Bu ıahnenln ar~1rndıki a
ralıktan karagöz takımlarının değnekleri

ni ıeçiriniz. Bu aahne tertibatının karııııı
na ilstü kapah bir IWıba veya ıı.bajorlu bir 
elektrik ampulü yerleıtiriniz. Tertibatı tam 
aynaya akse~ecek ııekilde yaparsanız, ay
nada kukla tıyatrosuna benzer· canlı bir 
aahne elde edeJ:>ilirainiz. ' 

Bu göla-e oyunlannı yapaJ;ilirıinİz 1 

Bu vaziyette memleketimizde sulh
çu ve müstakil inkişafını temin için 
ne yapmalıyız? 

"Her 9eyden evel istisnasız bütün 
komşularımızla iyi münasebetlerde 
bulunmak. DUrüat sulhçuluğumu.zdan 
şüphe uyandırabilecek bütün hareket 
ve sözlerden sakınmak. Ebedi dostluk 
paktiyle Yugoslavya ile tesis edilmiş 
olan milnuebctlerimizi takviye için 
devamlı gayretler sadetmek. Ordu· 
muzu bütün münakaşa ve mücavelele
rimizin üstüne çıkarmak, ti ki bu or
du yalnız devlet emniyetinin hizme
tinde olsun. Fakat hepsinden fazla 
milletimizin birllğini yaratalım.'' 

-9-

Çinin harp kuvveti 
Foreign Affairs dergisinden: ÇI,.. 

nin harb kuvvetini tetkik ederken 
yalnız nefer sayısını dü~ilnmemcli• 
yiz. Bu neferlerin kumandanlara sa
dık olup olmadıklarını da göz önün• 
getirmek gerektir. ÇtinkU her ne ka
dar şimdi bir hayli inkişaf olmuşsa 
da 1911 ihtilalinden beri çinliler biri
birine muhalif bir takım liderlerin 
kumandası altında harekete alışmış· 
lardı. 

Çin ordusu, harb • öncesi alman 
usulilne göre tanzim edilmiş tümen· 
lerle kolordulardan mürekebtir. Bu 
ordunun da muvaffak olup olmaması 
imkan ve ihtima1i, dünyanın her ta· 
rafında olduğu gibi subaylarının iyi 
yetişmiş olup olmamalarına bağlıdır. 
Çinde 180 tümen kumandanın vardır 
ki yabancı müşahidlerin kanaatine 
göre bunların pek azı vasatın üstün· 
de bir liyakat gösterebilmektedirler. 
Bugün Çinde askerlerin talim ve ter• 
biyesiyle meşgul 80 kadar alman su• 
bayı asked müşavir olarak bulunmak· 
tadır. Harbiye mektebi Kantondan 
Nankin'e nakledildikten sonra ıslah 
ve tanzim edilmişse de bunun büyük 
bir orduya Iazımgelen biltiin subayla· 
n ye.tiştinnesine imkan tasavvur olu
namaz. HuHl.sa, Çin ordusu, subayla· 
n bakımından kifayetsizdir. Bunu 
yalnız genç subaylar için değil, eski 
kumandanlar ve genel kurmay heyeti 
için de söyliyebiliriz. 

Bir harb ünitesi olarak da Çin or· 
dusunun seviyesi aşağıdır. Çin top· 
cusu ile piyadeler arasında beraber 
hareket imkanı temin edilmemiştir. 
Süvari sayıca pek azdır. Kendi bay
raklarını kullanarak Çin ordusunda 
hizmet eden Mogol süvarilerinin de 
ne dereceye kadar sadık olacakla:ı 
biıı meseledir. Bütün kıtalarda teçlıı· 
zat noksandır. 

Sahra topçusunun elinde 1900 topu 
vardır ki bunların ancak 1000 taneal 
kullanılabilir bir haldedir. Hava d!fi 
toplan kifayetsizdir. Kimya ?a~br, Çin 
stratejisine daha yeni yenı gırmefe 
bqlamıştır. 

Piyadenin elindeki tüfekler muhte-

lif zamanlarda muhtelif yerlerde ya• 
pılmıttır. Bütün askerler cebhanele

rini beraberlerinde taşırlar ve ihtiyat 
mühimmat hemen yok gibidir. Çin, 
her ne kadar iki buçuk milyon asker 
çıkarmakta güçlük çekmezse de bu?~n 
ancak bir milyonunu silahlandırabılır. 

Hava kuvvetine gelince bunda en 
mühim mesele pilotların yetiştirilme.· 
sidir. 1927 senesine gelinceye kadar 
pilotlar çinliler taraf mdan yetiştirilir· 

di. 
Ondan sonra yabancı mütehassıslar 

getirilmeğe başlanmıştır. Her ne k~
dar çinliler tayyaredlik için çok k~~ı
liyetli iseler de askeri tayyar:~ıl~k 
hususundaki bilgileri fazla degıldır. 
Muharebenin başlangıcında çinlilerin 
Şanghayda 500 tayyareleri v:ardı; ~un
ların 100 tanesi günü geçmış makıne· 
lerdi. 

Buna mukabil japonların bin tayya
releri ile 400 deniz tayyareleri ve biri 
Mançukoda, ötekisi Koreada iki mü· 
kemmel tayyare üıleri vardır. 

Çin, asker almak hususunda gayet 
zengin kaynaklara malik olmakla be· 
raber, ecnebi müşahidler, Çinin şima
lin 400.000, merkezi Çinin sahil kısmı• 
na 350,000 ve cenuba 250.000 askerden 
fazlasını tahşid etmesi mümkiln olma-
dığını söylemektedirler. ' 

Bundan başka nakliyat meselesi de 
mühimdir. Çin askerlerinin şehir dı
şrnda oturmaları bir adettir. 

Sonra Çin, her ne kadar bir ziraat 
memleketi ise de hiçbir şehir fazla gı
da maddesi hasıl etmez ve bunların ya 
başka bölgelerden, yahud ~a dışarıdan 
getirilmesi icab etmektedır. 

Aynı müşkülat bir istila ordusu i· 
çin de variddir. Fakat japonlar, elle
rinde fazla vasıtaları olduğu ,ııu yol
larından daha fazla istifade edecekle
ri, motörlü vasıtaları mebzul bulun· 
duğu için çinliler kadar güçlük çekmi
yeceklcrdir. 

Edimede bir 
kültürpark 
yapılıyor 

Edirne, (Hususi) - Edirne kültilr 
parkının inşaıma baılanmıştır. Parkın 
planları gelmiş ve tatbikatına geçil
miştir. Burada bir aydanberi 50-60 •· 
mele çalı9maktadır. 
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11111 1111111111 Resmi Gazete 
ıstınsahları 

Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede pkan 
kanunlan, nlqmnamelerl ve tamlmleri bulaeakamız 

KARARNAMELER 
Kararnam• No: 2/1635 

Maliye vekilliiinden yuılan 4.11.937 ta
rih ve 1323/S484 1&yılı tukerede, muvue
Dei umumı1e kammwı& bailı E cetveline 
dalıil masraf tertiblerindcn idare olwwı 
ücretli vuifelere bidayeten tayin olwıan
lara tabail derccnine ıor~ verilebilecek 
icretler iataıileıı evaafı haiz memur bulu-

• aamadıiı ve bunun neticesi olarak ücretli 
ftdfelerde çahtuılann tayin ve terfilerine 
aid 2/6162 aa,W kararnameden bir çok me
muriyetlerin iatianuı hakkında kararlar a· 
lındıi• n balen iatiuıa haricinde kalanla
rın nazarı itibara aJ.ınmuı mümkün olmıya
..ıine dahil olmı1aıı ücretlilerle bunlar 
yeliiin• dahil olmıyan ücretlilerle bunlar 
arasında fark husule celdiii ve bahsi ceçen 
Jrararname tatbikatta ıımulan neticeleri 
yennemit olduiu cihetle yükaek meclise au· 
nulan teadül kanunu tadilitına aid layiha· 
mn kanuniyet iktıub etmnine intizaren 
3/6162 aayılı kararnamenin mer'iyetten 
kaldınlmuı Nkkında bir karar ittihazı i .. 
Pnilmittir. 

Bu it icra vekilleri heyetinin 11.11.937 ta· 
rih1i toplantıunda ıöruıiilerek 2/6862 ... 
~ kararnamenin mcr'iyetten kaldınlmuı 
OllUUDlttır. 

(imzalar) 
ICararnanN No: 2/1659 

den ihalesi imtiyazlan uhiblerinden bentla 
imallta baılanınamıt olanların kanunun bi
rinci maddaiyle muaddel maden niarnn•
meainin 59 uncu maddesi hükmüne tabi Ye 
bu maddede en ıeç bir ba.çuk yıl içinde ma
den mültezimlcrinin madenin tealimi tari
hinden itibaren iki nliaba fen rapora ve har
ta vcaair evrakı vermeie mecbur oldukla
nm Amir bulanmHma n 19 tctriniaani 
1341 tarihinde talim edilmit olan madenin 
1imdi1e kadar iıletilmaine ıeçilmediii Iİ
bi ikamctclb cöaterilen yerde tebliiata mu
batab olacak ne mülteaimlerden bir kimse 
ve ne de maden•n mcsu: ı:!Üddrü bulwıama
masma binac:ı hukW usulü muhakemeleri 
ka.ıun•ı:ıa te,;fikan 22 m&)ll 19~7 tarihinde 
ika.ı:ctciha Wık aurctiyle yapılaı:ı ıebliia
ta kar11 bir itiı-u da \.ıki olma<:•i: anla
ııı.rr.aıına mebni adı C~tı.ı ma1ene aıd im
ti1uın feabı hA'.ck·n·l~ vekiletc;e 7apılan 
mu.Amelenin kamın b&ikümlc:-ine .ıyıun <.1-
duiuna ve fesih muamelesinin muvafık bu
lwıduiuna dair maliye ve naha dairesinin 
11.8.937 tarih ve 32/41 aayıb mazbatası he
yeti umumi:yede okwıdu. 

Mubatada ıoaterüen mucib aebebler 
muvafık ve kanuna u1cun cörWmiit olda
iwıdan daire mubataamm ittifakla kabu
lüne 23.8.937 tarihinde karar verildi. 

Tamimler Belime vllbetinin Kctan kazaamm Ka· 
111Ceçit köyünde bulunan ve imtiyazı 27.3. 
1136 tarihli fermanla Emine, Mediha, Zeli- Gümrük ve İnhl8arlar 
lla, Zafer ve A11e Sabiha uhdesine ihale e-
dilmil olan liinit madeni imtiyazımn fes- Vekilliğinden : 
laine dair lap ı6rayı devlet reialiiinin 3.11. Karulmamıı olarak ıelen otomobil pıi-
1917 tarih ve 17898 aa,W tukeraiJle son· !erinin tarife tatbikatında buı dınrükleri
clerllen maliye ve aaiıa dairesiyle ıenkurul misde husule ıelen tereddiidleri ortadan 
mubatalan icra vekilleri heyetinin 11.11. kaldırmak ve muamelede birliii temin et-
1917 tarihli toplanmmda tetkik edilerek i· mek için •taiıdaki izahatın verllmnine 111-
litik mubatalara ıöre fcaib muaD&eleauun ıam ıöriildii: 
7Qılmau OllUUDlltır• Tarifenin 651 - 666 numaralarında iearet 

(lmzaı.•J edilmiı olduiu üzere makineler karalmut 

1 Mali veya kuralmamıı olarak ıelcliii cibi, oto-
Şôra yı Dev et ye ve mobil tuileri de kanıJmut veya karalma-

Nafıa Dairesi Mazbatası mıı olarak ıelebilir. Bu aebeble karalma-
mıı celen makinelerin veya tuilerin ku-

lktiaad vekiletiııin yilbek batvekllet ralmut makine veya pai libi muameleye 
makamından t6ra1l devlete ıönderilen 16. tabi tutularak makinelerin aid olduklan ta-
1.937 tarih ve 2723/29541 aayılı tezkercain· rife numaralarına ve pailerin de 667 /B 
de· pozisyonunun numaralarmdan birine veril-Bcurne rillyetinin KCIUI kuHma baib mesi için: 
Kurqeçit koyüııde klin olup imtiyazı 27 1 - Parçalar halinde yani kuralmamıt o
mart 1136 tarihli fermanla Emine Mediha, ıarak ıelen makine veya pailerin biittin 
Zeliba Zafer, Ayı• Sabiha ve terilderi uh· parçalannm. montajları için lizıın olan vi
cleleriade bulunan liinit madeni imtiyazı· da ve civatalanna kadar, tamam bulanma
Dlll feabi hakkında maadin umum miidiirlii- sına dikkat edilmesi; 
ttlnden tamim kılman 16 lllAD 1937 tarihli 2 - Diier tarafdan faturalarında yalnız 
mubatanm tudikli örneti sönderildiiin· makine veya ta•i kelimesinin yazılı bulan
dm bahisle muktuaaınm ifuı iatcnmiıtir. dutu bu nevi kamlmamıt makine yabud ta· 

Jlaadin umum müdürlüğünün maıbataaı: silerin ıelen parçalan için idbalitçıların 
1 - Maadin nizanm:uneainin 2818 nama· verecekleri beyannamelerde her kabın 

nJı lramuıl~ tacııı edilen 59 anca maddcei· mahtevi:yatmı ayn ayn stiatremeei (beyan
lliD A fıkrumda (madenin tealimi tarihin- name üzerinde sti•terilmuae banlar "çeki 
den itibaren en ıeç bir buçuk yıl içinde ma· paauluı'' pbi beyannameye eklenecek bir 
den mtutuimleri mad-1D illetilmeai içia mtlfredath listede de lhterilebilir) laman 
ric1lda ptirllecek bqlıca a.iaatl 7llPlla- Jcabı olup 1"a ~lda tamim ~ ,,.,.. 
cak lbsarl ameliyatı ba tmat ile amelin· mflfredat liateal cklenmi7tD be:yannamele
tm M•ulii w - -1 olaaıis........ rla lıabal ecHJnıaullllı 
1aJmeti teaiaat ve ameliyat bittikten IOllr8 3 - Bundan batb, maa7enece miitkillt 
stmlllk vuati iKi •YlSİYle çıkarılacak ve ıöatercek mahiyette olan mak,inelerde ve
iımar edilecek maden cevherlerinin mikda- r.ı tullerde bittin parçalan kanıbmat bal
nndan ibaret olan normal ialetme aulan· de ıöateren vuib bir r•im nıra krokinin 
IUD uprl badlerini Ye imıarma kadar çıka. dahi beyannameye bailatllmuı Ye R mret• 
n1aa maden cevherlerinin sörccekleri mu- le kanılmamq selen makine veya tuilerin 
ameleleri muhtevi olmak tlaere iktiaad Ye- mevcad parçalan bu reeim veya krokideki 
We&iae tellisat ve illetme balrlrıncla iki nla- ,..ı..u.. Ye vuifelerine brplık dnerile
.. fen rapora v~e mecburdurlar. Bu relc fula Yeya ebik parça blınedrtmm 
'- nporlanna taiaatm ammnl YUiyetiai teabit edilmeei; 
pıeten ild aölba harta ile ihnd ameli7a- Llnm selir. 
tm ildter diba plln Ye mtlrteeemleri ve İtin bil bildlrlte anan JQllmalmı dlle-
a.den J&taimm teklini balı eden Jeolojik rim. 
kroki Ye maktalarmı da raptedeceklerdir.) --------------
~e2 - llaadin nizanmameeiııhı ıene bu a- Pavyon yaptırılacak 
mla tadil edilen 60 mcı maddeeinde (miid- lataabal Sıhhi MiesHnlır Arttar-
detleri içinde teaiaat ve ialetme fen npo-
namm iataıilen vuıf ve tartlara aypıı o- - " eksiltme Komiqoaand111u 
1ank Yerilmeıneei veya teeiaat ve ibzad a- Ebiltmeye konulan it: Bakırköy 
melinta bl1l•nm•m111 v.,. bunların biti- Emruı akliye ve uablye butaneain
rilmemeei Yeya normal ialetmeye ıeçilme-
meei hallerinde ibate faholanar). Diye ya- de yaptırılacak pavyon. 
nh bulanmakta oldaia. Xqif bedeli 43289 lira 44 kurut 

S - Edime vilbetiain KCIUI kuHIM ... • 46 li 71 ı... Wiı Karapçit lröJlinde kliıı olup itletil· -.uvakkat garanti 32 ra •u· 
mai imtl7uı 27 mart 1336 tarihli ferman· nlf. 
Ja Emine. llediba. Zeliha. Zafer, Ane Sa· Bakırkay :Emrazı akliye ve aaabi-
biba, Fatma Nimet, Ane Seniha, Hikmet "'-----ı -'---'- lan •e llaatafa abclelerine ihale ,,. 11 tetrini- ıye ~nde yaptır~ o 
NDi 1341 tarihinde teelim maameleei icra pavyon kapalı zarfla ebiltmeye ko
lalmaralr bentls itletilmeye baılanılmayaı nulmuttur. 
UiDit madeni için miiltaimlerin muldlr 1937 
maddeye tevfikan itaama mecbar oldukları 1 - Ebiltme 10 • 12 • lil-
npor ve bartalar maddeaiD tayin ettiii müd nil uat 15 de Cağaloğlunda Slbbat 
det içinde verilmemit oldaia beyaniyle 60 ve lçtimat Muavenet Müdürlüğü bi
mcı maddeye tevfikan muldlr imtiyuır numda kurulu komisyonda ySftıla-
f..ı.i buuaamı batveWete arn ve key- -r 
fi"'1 feebine kartı bir dna itirazlan ol- caktır. 
ata takdirde llO ilin içinde devlet t6ruma 2 - Mukavele, Baymdırlık itleri 
=:-~:;r~~ldaklarmı allkadalara genel husuat ve fennt prtları. proje 

Oetirtil• doeya tetkik edildikten aoara ve kefif huıa..ı ile buna milteferri 
itin sereti diltiiniildii: lladen niııamname- diğer evrak 217 kurut bedel mukaıbi
••e llOI aa,W kananmı buı maddelerini linde komim:vondan alınabilir. 
detittirea 2118 aayıb kanunun 4 üncü mad- -ı 
deeinlD ı iDcl fıkrası kanumm newri tarihin- 3 - lıtekliler cari ıeneye aid ti-
den ev.ı mer'i olan maden ihaleei imtiyaz caret odası veaikuiyle bu İfe benzer 
lan uhiblerinden bentla imalata batlama- ~ da' Naf 
mq olanların kanmıan birinci maddesiyle 30,000 liralık it yaptı5ma ır ıa 
muaddel maden nizamnameeiııhı 59 mıca Velrlletinden almıı olduğu mUtellı
madeei hWmıiiae tlbi ve bu madde de ma- bitlik vealkuiyle muYakkat garanti 
d-1D tnliml tarihinden itibaren en ıeç bir maldnıs veya banka mektubu ile bir
baçuk yıl içinde maden milltuimlerinin iki 
ni1aba fen raporu ve harta veeair evrakı likte ihale aaatmdan bir uat nvel 
yermeye mecbar olclaldarmı Amirdir. tekliflerini havi mektuplarmı komiı-

19 tqrinlaani 1341 tarihinde teslim edil- / ) 
mit olan madenin thndiJ'e kadar itletilme- yona vermeleri. (7833 4315 3-6544 
abuı pçilmediii libi ikametslb ıöaterilen 

Enstitüler 
Ayakkabı alınacak 

Gui T..t.iye EMtitüsi Direlrtör
litiıulen: 

uı:us 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -
!Sümer Bank~ 

lstanbuldaki lclaliye : : 
Vilôyetler 

ham satılacak 5 &ıııl AIMldllll•ı1: 5 
ı .... ~. 5 Mütercim 5 - -Galatada gUmrUk 1rarf11mda nhtmı : : 
ft Xılıçalipqa caddeleri aramda, her = aranıyor = 
iki caddede yilzi1 bulunan ve l760 ~t- § Genel direkıtarlUIUmilzce iıtlh· § 
re murabbaı saha Userinde lnta edıl- : dam edilmek üzere tilrkçe ve in- : 
mit olup evelce tUtiln inhisar ~dare- !:giUzceyi bihakkm bilir ve bu5 
alnce depo olarak kullanılan eekı 3 ye- : lisanlarda bilıbU1a teknik mev· : 
ni 187, 189, 191 numaralı lcliliye hanı 5 zuları tercüme edecek kabiliyet• 5 
namlle anılan klrıfr han ile altındaki 5 te bir mütercime ihtiyaç vardır. 5 
193, 195, 197 numaralı mai~ pa- 5 Alınacak memura iktidarına g6- 5 
raaı petin ve sırf naJdd verilmek tar- ;;.e Z00-250 lira ücret ve aynca mu-= 
tile altmıt bin lira muhammen bedel 5..yyen Ankara pahalılık zammı ve-5 
üzerinden kapalı zarf usuliyle ıatıla- 5rilecektir. Taliplerin 5 birinci Jıı:i. § 
caktır. Sıun 1937 tarihine adar bankamız: 

tı~eklilerin .4500 liralık. mu~kat 5personel .ervisine tahriren veya ,ı 5 
temınat akçeeı makbuzlarıle teklıfna- ::tah müracaatları. 3-6526 : 
melerini 29.11.1937 pazartesi günü sa- : en = 
at on dörde kadar Milli emlik müdür- '"'11111111111111111111111111111111111111,. 
iüğilnde toplanan komisyon bafkanlı
ğına vermeleri ve aaat on bqte de 
mektublar açılırken komiıyonda huır 
bulunmaları. (7631-4225) - 3-6383 

Zonguldak ceza evi 
yapılacak 

Zonplclak Nafıa Müdürlüiünden: 
Mukaddema kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye çıkarılıp da talip çıkma
yan Zonguldak viliyeti içinde Bar
tın kazasında yapılacak 33254 lira 35 
kuruı ketif bedelli ceza evi inıaatı iti 
artırma, eksiltme kanununun 40 mcı 
madec:leine tevfikan 9-12-937 pertem
be günü ıaat on bette Zonguldak Na
fıa MUdürlUğü odasında toplanacak 
komieyonda ihale edileceğinden is
teklilerin muvakkat teminatları ve 
Nafıa Vekaletinden ahnmıı müteah
hitlik veaikaıiyle ticaret odasından 
937 yılında ahnmıt vesika ile birlik
te tekili mektuplarını ihale taatın
dan bir saat evveline kadar komiıyoıı 
reisliğine vermeleri ilin olunur. 

(7777/4305) 3--6542 

En bot meyva tuzudur. lnkibuı 
defeder. Mide, bağırsak, Jcaraciğeden 
mütevellit rahataulıkları önler. Hu. 
mı kolaylaıtmr. 

tngilia Kanzuk eaaneai 

Yol yaptınlacak 
Zonplclak V aliliiinden: 

ZonKUldak viliyeti içinde &fağıda isimleri ve ketif bedelleri ve mu
vakkat teminat miktarları yazılı. 

Ebiltmeye konu-
Keıif bedeli lan kmmın tutarı Teminat miktarı 

Yolun l1ml Lira Kr. Lira kurut Lira Kr. --
1 ·Bartın· Safranbolu 68130 24 21000 00 '°" 2 • Zonguldak • Denek 25367 es 10000 00 esulı 

3 • Ereill - Devrek 32269 6CL llQQO 00 talDİr· 
leri 

4 - Beycuma • Çaycuma 57834 92 22500 00 1688 00 Yeni 
5 • Safranbolu • Araç 25014 81 10000 00 750 00 .,. 

lnpatı 
82500 00 

Yolarında pe euüı tamirleri ile yeni pe inpatı itlerinin 937 malt 
yılı 80nuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kıaımlarmın 

iDıfMI ifleri kapalı sarf usullyle ellslltmeye konubnuftm. 
Elmiltmeel 13-12-937 puarte.l &ilnil saat 15 de Zonıuldak vilayeti Dal· 

mi Encilmeninde yapılacaktır. Ebiltme prtnamesl ft bana mikeferrl eti· 
ter wrak Zonpldak Nafıa MUdilrltllUnde l6rl1lel>lllr. 

Muvakkat teminat yukarda yollar Waalarmda 7uıbdır. !etekliler ba 
itlerin ya hepelne ve yahut içlerinden herbanci bir veya bir kaçma talip 
olabilirler. Ebiltmeye girmek iatiyenlerin talimammmenne tevfikan Nafıa 
Vekaletinden 937 yılında alnmut mUteabbitlik ehliyet veaikulyle Ticaret 
odMından g37 yılında alınmıt veaika ve muvakkat teminatları ile birlikte 
teklif mektuplarım, yukarda yasılı gf1nde ihale saatmdan bir IMt evveli
ne kadar villyet Daimi encümeni rewiiine vermeleri iJAn olunur. 

(7778/4306) ~543 

Halil Sezer karyola Ye madeni etY• fahribaı 

Karyola ve Celik Möble 
MEŞHERİ 

Son ıistem karyolalar muhtelif cinste çelik 101Dfeler ve çelik made
ni möblelerimia tqlrir edi1miftir. Salk1111961tld Demirkapı caddeei 'I 

Tel. 26132 3-6547 

Sömikok kömürü satıı 

. ........ 111 ......... 

Vehbi Kaç ticaret evi 
Mahmud Kara Eie otla depoeu lltuyon 

H61eyin Orak Mahrukat depom 1.turon 

Zonpldak Puan Refik Halid letuyon 

Mutafa Dural Mahrukat d.,... lltuyon 

yerleri 
Telefon 

1428- 1468 

3450 

274.1 

2791 
1911 

,.-de teblipta mabatab olacak ne mülte
simlerden bir kimse ve ne de madenin me
..ı mlldflrfl balanm•mHı buebiJ'le lna1mk 
uall lllllha1ı:emeleri lwmııana tevfikan 22 
111&718 1917 tarihinde i.kametslba talik n 
nti)'le 78.Pllan tebliiata kartı bir itiru ela 
'ftki olmadıiı söriilmllttür. Adı ıecea au 
dme ald imtiyum feehi baklanda vekllet
çe 78.Pllan muamelenin kanun biildlmlerine 
...- oldata ııörillmekle bu babdald fesih 
mubatumm tudllri muvafık matalea kı· 
lmmqtrr, Bir kerre de heyeti umamiyedc 
aöriltülmek tlaere evrakm riyaset makamr 
na nnalmaama 11 aiutoa 15137 tarihinde 
kanr verildi. 

1 - Gazi Terbiye Enetitn.11 Er- .111111111111111111111111111111111111111!:, - -
Umumi Heyet Mazbatası 

Ytlbek bqveWetten tGn.11 dewlet re
l.Utine baftle bu7nılapaaliye ve nafıa dai
resine tndl kılman Belime vilbetinin Ke 
fail kanama baib Kamsecit köJtinde kiin 
Ye imtiyazı 27 mart ıssa tarihli fermanla 
Emine lledfba, Zafer, Ane Sabiha ve tc
rllrleri uhdelerinde bulanan linyit maden· 
lmtlyumm fe9bine dair ikti•d veklleti
llÜI 16.6.917 tarih ve 2723/29548 aayılı tu
lrereel berine keyf lyet tetkik olanarak ma
dm ıılsamnamıni1'1• ll08 aayılı kanmmn ba
n .-ddelerlai detlttiren 2118 aayıh kana
m 4 tincfl madd•inin birinci fırkau, ka
- nqri tarihinden evel meri olan ma-

kek talebesi için 160 - 170 çift ayak- : Doktor : 
Kiralık Ev kabı aatın alınacaktır. Beher çiftinin 5 "--- av 5 

muhammen fiatı 495 kunlf, ilk temi- = uur: ,., = 
natı 53 lira 11 kuruttur. ! ! Y enitebirde Kuılaym ar-

2 - tbaıeal açık ebiltuıe ile 9-12- 5 Cebeci Hutanesi 5 kumda b:mir caddeeincle 
1937 peqembe gllnil aut 15,30 da An- : RONTGEN mllteha11111 Çoc11k5 
kara Mektepler muhaaebecllliinde 5 1&r&yı caddeli Nlyui Kanauk5 8ükret elçiai B. Subhi Ta. 
toplanan komi•yonda yapılacaktır. 5 Ap. No. 2 Telefon: (3509) = niftl"in m kıiralıkbr. Gk-

3 - İstekliler Belli gllnde ibale ';u111111111111111111111111111111111111r mek İatiyenler erin pek J&• 
saatından bir saat evvel teminatı IDN• .1IHlllllllllllllllllllllllllllllllllll1ıı. kmmcla balanan Be .. n C.. 
ldlr muhaıebe veznesine yatırmıı bu- : : miyeti meıkemde B. O... 
lunacaktır. 5 SERSERİLER KJRAU 5 

4 - Şartnamesi her gi1n Gui : 5 na müracaat edebilirler. 
Terbiye EnstitUıü Direktörlüğiinde S LOREL - HA*1>t S ~-----------
görillebilir. (4311) 3-6545 ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

KGçlk ilan 
ŞARTLARI 

Dört aatırblı: ldlçlk ~ 
Bir defa için JI kamt 
liri defa için il kamt 
Uç defa için 7t kanıt 
Dört defa için• kanat almır. 
Devamlı ldlçiilı: ilinlarm her defuı 
için il kamt almır. lleeell 11 defa 
nctreclilecek bir ilin için l• kamt 
almacaktır. 

Bir lrola)'blı: olmak tlaere. her satır, 
kelime aralarmdalri botluklar milatea

na JI harf itibar edilmlttfr. Bir ldlçiilı: 
ilin ı• harften ibaret olmahdır. 
Dört aatırdan fula her satır için ay
nca 11 kanat almır. 

Satılık : 
H .. tarafta • Satddı • Ar.., EY .. 

Aparbmanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Xaraoilan Koç apartıman. 
Tel: 2181 3--6304 

Sabhk analar - Y enftehirde Se
IJnik caddesinde Maliye ıubeai kartı-
11nda 592, 439, 423, metre murabba-
mda. Telefon: 1538 3-6294 

Sabhk ana - Çıkrıkçılar caddesi 
tapu kadastro okulu arkasında Say -
lavlar aokak 121 metre çapında bir 
ana aatıhktır. Talibinin mezkQr okul 
ittisalinde muakkip Bay Hacı Meh -
medle a&ilfmeleri. 3--6466 

tran aefaretinin tehir tarafındaki 
mtmda ve ana ufalta 300 metre mesa
fede Ankaranm bütün ufuklarına ha
kim manzaruı olan imar hududu için
deki 1400 metrelik bal 2000 liraya sa-
tılıktır. Telefon: 2092 3-6501 

Satıhk analar - Yenitehir Su de
po9U tı Banaksı köfkil karpamda vez
nedar Bay Oamamn apartmwu yanın
daki 734 M2 ana üç daireli inpat plin 
ve ruhaatnameaiyle birlikte 3500 lira
ya acele aatıbktır. Telefon: 2092 

3--6500 

Müteferrik : 

AJıa.a ailesi 7aamda oda aranı
yor - Bir ingiliz bay alman ailesi ya
nında lyl liaan öğrenmek için bir veya 
iki mobilyalı oda arıyor. F. İngiltere 
lefaretl Çankaya. 3-6514 

iki odalı - feblr içinde iki odab 
bir daire aranıyor. MGracaat: 'Benıa.. 
lar caddnl. FMfmıd map..uı3-a4H 

it Venmler ı 
Bir -.. armll70I' - 5 yapndakl 

gocutuma nearet ve n lflerini yapa
bilecek bir bayana ihtiyaç vardır. Ar
sa edenlerin teldiflerini Posta lmtu8u 
412 ye bildlrmelerL 3-6504 

Ortak anniyor - Türki 
yeni bir it için en u 5.000 · 
mayedar anyorum. Bu ite aid 
20 itçi ve uatanm çahıtığı fa 
tanbulda faaliyettedir. tmaıi 
teri aramağa rekabete lüzum 
gibi her menim daimi aezond 
imkanı ve ihtimali yoktur. Çok 
min eder. İtin mahiyeti halı:Jdlll• 
lOmat almak için: Ankara 
No. 22 Bay Ragıp. Tafsil!t ve 
için Beyoğlu Balıkpazan çepal 
No. 24 M. B. 3-6517 

•.ı ~anlar: 
Bir bayan it arıyor - Ev ifi 

cuk bakmasından anlar. Arzu 
rin Ulus'a S. N. rumuzuna 
lar. 3-6527 

Diplomalı •• tecrübeli bir 
Fran11Zca den veriyor. Ulus 
ne L.t. rumzuna müracaat. 3-6 

Bir bayan iı arıyor - Ev 
çocuk bakmasından anlar otut 
biraz fransızca bilirim. Y'uııhll .. 
de çalıtınm. Merkez po9~uuıU1D-. 
Restan S. N. rumuzuna me·lrtu-
racaat. 3-6535 

Kiralık : 
Kiralık - Yenitchir Atatürk 

van Baht Ap. altında Arul 
mağazasınm nıafı 20 lira aylık 
ralıktır. Günq kundra ma 
.orunuz. TeL : 3588 

Kaloriferli daire - Altı oda 
v. L Çankaya caddesi, San kiSfl' 
1111 No. 49. Şekerci Hacı Bekitt 
racaat. Telefon (3050) 

Ka..ıdıclerede 6 odalı -
derede Otobüa durağına bir 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir 
bir hol, bütün konforu haiz bet 
bağiyle bir\i]rte yeni bir ev · 
Telefon: 2658 ze müracaat. 

Bir bay için - Möble, baıı 
konforlu bir oda. Y enitchir 
cadden, YifitkOfWl Sokağı, No. 

3-6457 

Kiralık Ev - 4 oda, 1 hol, 
banyo, su, elektrilı:, havaguı 
Y enitehir Demirtepe Akbay 
No:4 

Kiralık - Sıhhiye V ekileti 
11 Çağatay sokak No. 5 Deniz 
mam. Antre, aervla kapm ayrı S 
hol ıu, elektrik, havaguı, çolr 
~--~ 

Kiralık IMiyiik daire - Sıhtı.W 
klleti ittisalinde Sağlık ao. No. 
im Demir apartıpwımm 5 n 
dairesi 6 oda iki büyük ..ıon ve 
konforu havidir. Aym apart 
nwnaraama müracaat. 3--6511 
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~ M. Galib Çankaya 
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lened fban 
1891 UYANIŞ 

Bavaan: A. n..n TokgGa 

&eneti mnuo 
1891 

47 unedlr durmadan p1mwkta olan bu haftalık resimli ,
ntenln Aabra'da tabf yeri A K B A ltltabevidir. 9r 
nelik obae 10 lira, Sayma 20 kurut 



M. M. bakanlığı 

Kriple kömürü 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Komia

Jonundan : 
1) Beher tonuna biçilen ederi 25 lira 

olan 920 ton kriple kömürü pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 1725 liradır. 
.. 3). İhalesi 24 2. teşrin 937 çarşamba 

eunu saat 10 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 1&· 

r•tı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
ıat ·ı . 1' enı en belgeleriyle teminat ye tek-
bı.f ınektublarını ihale gUnUnde en geç 
.::~t eveline kadar M. M, V. ıatın 
~ komisyonuna vermeleri. 

(4273) 3--6479 

Fireze makinası 
almacak 

M. M. Vekileti Satm Alma Komi .. 
hnıuıdan: 

1 
; ) Bir adet fireze mlıkine.t pazar
ı la eksiltmeye komnuttur. 

1 
2>. Tahmin edilen bedeli 8750 Ura O· 

up ılk teminat paruı 656 lira 25 ku
l'Uftur. 

3_) İhalsi 29 ikinci teırin 937 puar
tcsı g\inü saat on birdedir. 

4) Eksiltmeye ıireceklerin 2490 ta· 

Ltlı ~unun 2. 3 tlncü maddelerinde 
~eıtilen belgeleriyle birlikte ihale 
k ve aaatında M. M. V. aatm alm· 

Olnisyonunda hazır bulunmaları. 
(4206) ~41 

Aleminyüm matra imal 
eden makina alınacak 
M. M. V eklleti Satmalma Komia

)'oııa'1nclan ı 

. Millı müdafaa vekiletince alemin
)'Uızı ınatra imal edecek bir makina ve 
teferruatı en müsaid terait teklif ede
~~ bir firmadan aatın alacaktır. Mez-

r makina ve teferruatını verebile
~~k firmalar makinanın kudret, kabi
f~Yet, katalog ve resimleriyle birlikte 
b~Yat ve ıeraiti muhtevi tekliflerini 10. 
ırinci kinun 937 tarihine kadar milli 

lbUdafaa vekileti levazım dairesi riya
letiııe vermeleri ilin olunur. 

(4272) 3-6478 

Fırın tamiratı yapılacak 
M. M .Vekaleti S.tmalma Komia
~ ı 

1staayondald aaked furwılarda 
._, lira 13 kurut ke9lfli taırıirat pa
'-ttıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 23-11-937 çarıamba gil
: laat 10 da M. M. V. satınaluıa Ko. 

Japılacaktır. Ke9lf ve prtnamed 
laer gün öğleden sonra komisyonda 
1'6rUU1r. 

Pazarlığa girecekler 61 lira 51 ku
'1ıtluk ilk teminatlarile birlikte pa
~hk gi1n ve aaatında M. M. V. aatm 
~ komisyonunda bulunmaları. 

(4286) 3--6490 

Portatif mahkeme 
kürsüsü yaptırılacak 
~ t.ı. M. Vekaleti Satmalma Komi .. 
.. '""111adan ı 

ltıl - Tahmin edilen fiyatı 512 lira 72 
~ 11ıt olan bir adet portatif mahkeme 
~su pazarlık ıuretiyle yaptmla-

r. 
"12 - Pazarlık 25.11.937 parşembe gU
' laat on birde M. M. V. satın alma 

a syonunda yapılacaktır. 

4 
- İlk teminatı 38 lira 50 kuruttur. 

tt.· - Şartname, keıifname, plin ve 
~ lrnleri her gUn öğleden sonra mez

r( komisyonda gl;rUlebilir. 
4234) 3-6439 

QuYiik ve küçük Domw. 

satılacak 
lıt. M. Veküeti Sa. AL Ko. elan : 

tlıt ~tlilcte Serom ve atı evinde mev
' iiç büyük ve yedi bat küçük do
lırtı artırma suretiyle satılacaktır. 
ıt(i ftna 23 ikinci tefrin 937 salı gtı. 
to llat 10 da M. M. V. aatın alma 
ltacİc da Yapılacaktır. Domuzları gör
~i is.tiyenler her gtln serom ve &fi 

ler lrlildUrlüğüne artırmaya girecek· 
•at~rtınna gUn ve natında M. M. V. 

alına Ko. da bulunmaları. 
(4271) 3--6463 

Karyola tamir 
ettirilecek 

~· P.t. Yeki.Jeti S.tmalma Komü
'-ıldaıa ı 
l 

tarıı - liava Müdafaa Genel Komu· 
ittir ~ğı~ ait 44 karyola pazarlıkla ta
tin g:;•rılecektir. Pazarlığı 26 2. Tef"' 
l>tlac ı... cuına günü saat on birde ya· 

lıqır 2 • 
li~ - karyolalar Harb Okulunda 
ll'lUr Genel K. Daire MUdürlUğUne 

acaatıa g·· ··1 b"l· 
3 oru e ı ır. 

•tte ; İsteklilerin belll gUn ve aa
llllııa · M:. V. satın alma komisyo-

gelıneleri. ( 4287) 3-6491 

250 paybent ve 300 yular 

başlığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Komia

yonundan: 

1 - Tahmin edilen fiyatı 1250 lira 
olan 250 adet paybent ile 300 adet yu
lar baflrğı açık ekıiltme ıuretiyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 3 B. kinun 937 cuma 
gilnU aaat on birde M. M. V. satın al· 
ma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 93 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

aonra mezkQr komiıyondan alınabilir. 
( 4235) 3--6440 

Kimya aleti 
alıruruyacak 

M. M. Veki.leti Sa. Al. Ko. dan: 

29 birinci kanun 937 günü kapalı 
zarfla satın alınacağı ilin edilen 80 
kalem kimya alltmın alınmasından 
vu geçilmittir. (4310) 3--6540 

3 adet motopomp 
alınacak 

M. M. V ekileti Sa. AJ. Ko. dan: 

1 - Hepsi (30.000) lira fiat tah· 
min edilen 3 adet otopomp ve bir ili 
Uç motopomp kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuıtur. 

2 - İhalesi 10-1-938 pazartesi gü· 
nü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı (2250) liradır . 
4 - Evsaf ve prtnamesi (150) ku· 

ruf mukabilinde M. M. V. •tın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3 Uncu madde
lerinde gösterilen veaaikle ve temi
nat ve teklif mektuplariyle birlikte 
ihale saatından en az bir aaat evvel 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermelerL (4283) 3-6541 

Demi ryolla rı 
Yeşil ve kırmızı 
döşemelik deri 

D.D. Yol lan n Limanlan Umum 
Müdiirlüiü Sa. Al. Ko dan: 

Muhammen bedeli (11000) lira olan 
iki kalem yetil ve kırmızı renkli d5fe
melik keçi derisi 8.12.937 çarpmba gü
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare blnaaında aatm alına
caktır. 

Ankara Belediyesi 

Y enişehirde satılık 
arsa 

Ankara Belediye Reiıliiinden: 
1 - Yenltehirde 1054 üncU adada 

19 parselde 730 metre murabbaı arsa 
on beş gün müddetle açık artırmaya 
konulınuıtur. 

2 - Muhammen bedel (3650) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı ifleri kalemine ve 
.isteklilerin de 3 kinunusani 937 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4279) 

3--6468 

Yenişehirde satılık 

arsa 
Ankara Belediye Reiıliğinden: 

1 - Yenişehirde 1057 inci adada 
1 parselde 856 metre murabbaı arsa 
on bef gün müddetle açık artırmaya 
konulrnu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (3424) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (255,80) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün yazı işled kalemine 
ve isteklilerin de 3 kanunue~l 937 
cuma günU saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4280) 

3-6469 

Yenişehirde Arsa 
satılacak 

Ankara Belediye Reiıliğinden: 
1 - Yenifehirde 1054 üncü adada 

12 parselde fazla olarak zuhur eden 
101,75 metre murabbaı belediye ma
lı arsa on beı gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 508,75 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (38) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyerr· 
lerin beı- gUn yazı lflerl kalemine w 
isteklilerin de 3 kt.nunuevvet 937 cu
ma gilnü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. (4282) 

3-6470 

A. Levazım Amirliği 

zarfla 25 2. teırin 937 saat 16 da İzmir 
levavnn lmirlii• utm alma komis
yonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17205 lira 
ilk teminatı 1290 liıa 38 kuruttur . 
Şartnamesi her gUıı komisyonda gö
rülebilir. Teklif mektubları belli sa
atten bir ıaat evveline kadar kabul 
olunur. hteklilerln ticaret odası ve 
kanun! ve tartnameainde yazılı vesi
kalarile comisyonda bulunmaları. 

(4158) 3-6235 

23.800 Kilo Sade Yağ 
alınacak 

Kültür bakanhğı 
Lise ogunluk 
imtihanlan 

KültGr Bakanlrfmdan ı 

ı 937 - 1938 den yılı ıtıe fen " ede
yat kolları yazılı ve sözlü olgunlulc 
ıınavları huiran Ye eylQl devrelerin
de girecek ol.anların muhtelif den 
ıruplarının apğıda yazılı kısımlarm· 
dan sorular ıorulacaktır : 

1 - Liae fen kolundan olgunluğa 

Ankara levazan &mirliği Sa. Al. ıireceklere : 
Ko d 1 - Jl'izlk kimya ırupu : • an : 

ı _İzmir müstahkem mevki kıtutı- a) Fizikten: Lise birinci sınıfta eski 
nın 23800 kilo aade yağı kapalı zarfla programa göre okutulan bütün bahis-
30 2. tef. 937 aaat 16 da İzmir kıtlada lerle lise Uçtlnctı aınıfm fen kolunda 
levazım Amirliği satın alma komiıyo- alternatif cereyanlara kadar okutulan 
nunda alınacaktır. bahisler, bu bahiılere aid tecrübe ve 

2 - Muhammen bedeli 21896 lira meseleler. 
ilk teminatı 1642 liradır. Şartnamesi b) Kimyadan: lise birinci ve ikinci 
her gün komiıyonda görülür. İstekli· ıınıflarında okutulan metaloidler 
lerin ticaret odası ve kanunt tartna- {tibihamadenler) bahisleriyle lise U
mesinde yazılı vesikalariyle teklif çüncü ıınıf fen kolunda okutulan w
mektublarını ihale saatından en az bir vt kimya büıleleri " b,ı bablılere ald 
saat evci komisyona vermiş buluna· laboratuar tıecrUbeleri ve meaeleler. 
caklardır. (4180) 3-6309 2- Riyaziye grupu: liae ımıfların-

da okutulan bUtiln cebir bahisleri. 
104.950 kilo Sığır eti Fen kolunda okutulan bUtUn hendese 

alınacak ve kozmoğrafya bahisleri. Bütün bu 
bahislere aid meseleler. 

Ankara levazım imirliiinden ı 3 - Tabii re grupu: nebatat anato-
1 - İzmir müıtahkem mevki kıta- mi w fizyolojiaine giren bütUn bahis

atının 104950 kilo kesilmit sığır eti ler. 
kapalı zarfla 24 2. te9rin 937 saat 16 II - Lise edebiyat kolundan olgun-
da İzmir kışlada Lv. Amirliği satın luğa ıtrecekler: 
alma komisyonunda alınacaktır. 1 - Tarih • coğrafya grubu: 

2 - Muhammen bedeli 29386 lira a) Tarihten: liselerde okunan tari-
ilk teminatı 2204 liradır. Şartnamesi bin birinci ve dlSrdilncll cildindeki ba
her gün komisyonda görülür. Teklif hisler. 
mektubları belli saatten en az bir sa· b) Coğrafyadan: Tilrlrfye, Alman· 
at evetine kadar kabul olunur. İltek- ya, Fransa ve lnglltere coğrafyasına 
lilerin ticaret odası ve kanuni prt- aid bahislerle Fransa ve İngiltere 
nameainde yazılı vesikalarla belll müstemlikeleri ve mandalan altındaki 
giln ve saatte komisyonda bulunma- memleketler coğrafyası. 
lan. (4157) 3-6234 2 - Edebiyat tarihi: tanzimat ve 

250 ton saman alınacak =r~ sonraki devirler türk edebiyatı 

Ankara levazım i.mirliii Sa. Al. 3 - Filozofi ve sosyoloji grupu: li-
Komiıyonundan ~ ıe ikinci ıınıfı ile UçüncU ıınıf edebi-

l _ Muhafız alayı hayvanat ihtiya- yat kolunda gösterilen bütün bahisler. 
cı için 250 ton saman 27.11.937 saat Gi!çen olgunluk sınavlarında bir 
ıı de açık eluiltme jle Ankara Lv. &- veya daha ziyade cruptan muvaffak o
mirliii eatın alma komiıyonunda a- lamıyanların 1937-1938 den yılı hazi· 
bnacaktlr. ran ft eylül devrelerhadeld olpnluk 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk sınavları yukarıda ya.sılan bahiı5lerden 
teminatı 375 liradır. Şartnamesi her yapılacaktır. (4252) - 3-6420 
gün komisyonda görülür. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat ve kanun! VHl· 
kalariyle belli gün ve saatte komia
yonda bulunmaları. (4147) 3--6284 Gümrük ve inhisarlar B. 

50.000 kilo ispanak 
alınacak 

Ankara levamn lmirliiincl• ı 

Bu ite girmek iıtlyenlcrin 825 lira
lık muvakkat teminat lle kanunun ta· 
yin ettiği veıikaları ve nafıa mUteah- · 
hldllk vesikuı ve tekliflerini ayni 
ıUn ıaat 14 ele kadar komiayon reiıli
ğine vermeleri lhımdır. 

1 • Ankara garnizon ve harb okulu 
ihtiyacı için 50000 kilo iıpanak açık 
eksiltme ile 24.11.937 aaat 15 de An· 
kara levazım Amirliği satın alma ko
misyonunda alınacaktır. 

Baymdırlık BokonlıOı 

14.000 litre benzinin 
açık eksiltmesi 

Nafıa Vekaletinden : 

Tütün ve saire nakliyatı 
münakasası 

inhisarlar Sama un tütün fabrika
aından ı 

Fabrikamızdan bir sene içinde 
prtnameslnde yazılı yerlere yollana
cak tUtUn ve sipralarla lalr lfYllllD 
nakliyesi 18-11-937 tarihinden itiba
ren on bet giln müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıftır. İstekliler eksiltme prt 
nameıini reaml dairelerin açık oldu
ğu eaatlerae her gün fabrika sevk fU· 
besine müracaatla görebilirler. Ek
uiltmeye çıkarılan nakliyatın mu
hammen bedeli 5340 liradır. 

Şartnameler parasıs olarak Ankara
da malseme daireainden, Haydarpi1f8-
da teaellUm ve sevk ıefliğinden dalı-
tılmaktadır. (4276) 3--6505 

Amee vagoneti madeni 
aksamı ve yedekleri 

alınacak 
D.D. Yollan ve Limanları Um1Dn 

Müdürliliil Sa. Al. Ko dan: 

Muhammen bedeli 13.000 lira olan 
100 adet amele vagoneti madent aba
mı ve yedekleri 20.12.937 pazartesi ıu
nü aaat 15.30 da kapalı sarf utulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 975 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettill vesikaları ve nafıa müteah
bidUk veıikaaı ye tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 ıa kadar komiıyon reislifi
no vermeleri li%ıındır · 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme daireılnden, Haydarpap.
da tesellüm ve sevk f!Cnlğinden dağı-
tılmaktadır. (4244) 3--6506 

30.000 çam traversi 
alınacak 

D. D. Yolları ve Limaıalan Umum 
Müdürlüiü Sabnalma Komiıyanun
dan: 

Muhammen bedeli 68250 lira olan 
30.000 adet normal hat çam traveni 30 
ikinci tetrin 1937 sah günü saat 15.30 
da kapalı ıarf uaulü ile Ankarada ida
re binasında aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 4662,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
giln 11&t 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lhmıdır. 

Şartnameler 341 kurup Ankara. b
mir Eıkitehir ve HaydarpafA vemele
rinde aatılmaktadır. (4243) 3"6417 

2. Muhammen bedeli 4000 lira ilk 
teminatı 300 liradır. Şartnamesi her· 
gün komisyonda görttlür. İsteklilerin 
belli giln ve saatte llk teminat mektup 
veya makbuslan ve kanuni vesikala· 
rile komisyonda bulunmaları. 

(4150) - 3-6204 

40.000 kilo lahna 
alınacak 

3.12.1937 cuma günü aaat 15 de An
karada Nafıa vekiletl malseme eksilt
me komisyonu odasında 2590 lira mu
hammen bedelli 14000 litre benzinin 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 194 lira 25 kurut
tur. 
B~ ite aid prtname ve sair evrakı 

vekalet malzeme müdürlüğünden pa· 
rasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 3.12.1937 cuma gilnü sa
at 15 de komisyonda hazır bulunmala
rı liznndır. (4241) - 3-6419 

Ankara ınazım &mirlifind8'l : Bahçeli evler mahallesi-
1 - Ankara garnizon ve harb okulu 

ihtiyacı için 40000 kilo lahna açık ek- ne yapılacak su tesisatı 
ıiltmt ile 24.11.937 aaat 14 de Anka· 
ra levazım &mirliği aatın alma komil· Nafıa Vekaletinden : 
yonunda alınacaktır. 1 -:- Eksiltmeye konulan it: Anka-

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk rada. ıstaayon arkasında Çiftlik yolu 
teminatı 180 liradır. Uzerınde fiaanlığın kartısında bahçe-
Şartnameıi her gün koıniayonda glS 1i evler mahallesinde isale edilecek •u 

rülür. tesisatı. 
İsteklilerin ilk teminat mektub ve Muhammen bedeli: (50.211) lira 

ya makbuzları ve kanuni vesikalariyle <41) kuruı~ur. . • 
belli giln ve saatta komisyonda bı 2 - Eksıltme 7.12.937 tarıhın«l rast· 
tunmaları· (4144) 3-6224 lay.an salı nünü saat 15 de nafıa veki

letı sular umum müdürlüğü su eksilt-
2 Baş hayvan satılacak me _komisyonu odasında kapalı sarf U• 

Le 
sulıyle yapılacaktır ~ 

Ankara vazım Amirli .. · Sa. Al İ · gı • 3 - stekliler · eksiltme şartnamesi 
Ko. dan: mukavele projesi. bayındırlık itleri 

1 - Ordu himıetine elverifli ol· genel p.rtnameai, fenni p.rtııane ve 
madıfmdan çOrUfe çıkarılan iki bat pro~e.yi (2) lira (51) kurut bedel mu
baıyvan 26/ 2. Tet./ 937 saat 14 de pa- kabılınde sular umum müdürlüğünden 
sadıkla Ankara Levazım amirliği aa- alabilirler. 
tınalma komisyonunda satılacaktır. 4 - Eksiltmeye ılrmek için istek· 

2 - İatekliler evveli Umum Sıh- lilerin (3760) lira (57) kurutluk mu
biye .deposu Müdürlüğüne müracaat vakkat teminat vermesi ve 25 bin lira· 
ederek hayvanları görecek ve belli hk nafıa su itlerini teahhüd edip mu
gün ve saatte pazarlığa ittirak için vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil au 
komiıyonıda bulunacaktır. itlerini batarmakta fenni kablllyeti ol· 

(4264) 3-6461 duğuna dair nafıa vekiletinden alın· 

ki mıt müteahhidlik vesikası ibru etme-
18.500 lo sade yağ ıi, isteklilerin teklif mektublarını i-

l k kinci maddede yazılı saatten bir saat 
a maca eveline kadar sular umum müdürlüğü-

Aakan levazun illllrlltind• ı ne makbuz mukabilinde vermeleri la
l - bmlr müstahkem mevki kıta· zundrr. Poıtada olan gecikmeler ka-

atmın 18500 kilo sade yağı kapalı bul edilmez. ( 4229) 3-6443 

Ekailtmcye girmek için bu para
nın yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
dört yüz lira muvakkat teminat ver
mek llzımdır. Ekıliltme 2 birinci ki· 
nun 9S7 perıembe günü ıaat on dört· 
te fabrikada müteıekkil komisyonda 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. Mu
vakkat teminat makbuzlarile teklif 
mektubları eblltıne aaatlnden evvel 
komisyon batkanhğına verilmit bu-
lunacaktır. 3-6499 

Harita Umum Md. 

6 adet f otograf 
malzemesi 

Harita G...a Direktörlülünden ' 

1 • Muhammen bedel (780) lira har
ta fototrafaneai için apğıda cins ve 
mikdarları yasılı (6) blena fotıolraf 

etyuı açık eksiltme ile aatın alına
caktır. 

2 • lsteklUer t•raiti anlmıak iisere 
bergiln " ebiltmeye gireceklerin de 
(58) lira (50) kurut muvakkat teminat 
makbuzlarile 30.11.937 aalı günü aaat 
(15) de Cebecide harta Gn. Drk. 1Uk 
satın alma komiıyonuna gelmeleri. 
Miktan 

Adet C ! N I! 
ı Aıitnitrik ko:rmaia mablu kapalı kap 
2 Aıit mqrapaaı 

1 Aaltnltrlk tenekesi 
ı Aaltnitrik teneknl 
1 NltratclarJan irinti 

.(4210) 

I0/70 
70/IO 
90/ 102 

3-6345 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt. -
~KİRALIK KAT~ 
: "Anafartalar caddesinde evel· : 
: ce Bayındırlık Bakanlığının bu· : 
: lunduğu apartımanın suyu elek· : 
: triği ve kaloriferi bulunan 15 o- : 
: da ve bir salondan mürekkeb bi- : 
: rinci katı toptan kiraya verile- : 
: cektir. Gerek mevkii, gerekse : 
: dahilt taksimatı itibariyle resmi : 
5 mUeaaesata ve şirketlere çok el· : 
: verişli olan bu katı kiralamağa : 
: talih olanların lütfen Vehbi Koç: - -: Ticaret Evine müracaatltrı Rica : - -: olunur. Telefon: 3450 3-6434 : - -'"tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 



Bat, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrdarmızı keser 
Icabmda günde 3 kqe alınabilir. 

lıim ve markaya dikkat! Taklidlerinden ıakınınız. 

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

Büyük İkramiye 40.000 Liradır 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiye1er1e 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

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

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -- -
§ Yenişehir Cocuk Yuvası ~ - -- -§ Modem bir ana mektebidir. § - -E: Kayıt ve kabul her gün 9 • 16 Kazımpaıa caddesi lnkılib :: - -: sokak No. 15 Telefon: 1983 2-5882 : - -'""ll1111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııı•t"" 

ve 

Yavrularını öpen ve bağrına basan anneler çocuklarınıza saf ve tabii 
pirinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, Patates, mısır, Bezelye 

türlü, badem, çavdar 

Hasan özlü unları 
yediriniz. Avrupanın bayat veya terkibimeçhul unlanm yedinneyiniz. 

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

vet gıdaiyesi çok olan Hasan Ôzlti Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasrdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünü
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta· 
lıksız tombul yapar. Hasan Özlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemekler yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

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

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt hususi milessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ı-ssı 7 

ile dişlerinizi frçalaymız 

A 
D 
v 
o 

1,. 
• 
1 

N 
Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? 
Çünkü "RADYOLİN., in ter

kibi yüksek bir kimya şahese

ridir. 

Çünkü "RADYOLİN,, emsal
kullananların dişleri temiz, sağ
lam ve güzeldir . 

ıÇünkU "RADYOLttN,, emsal
siz rağbeti dolayısiyle hiç stok 

yapmadığı için mütemadiyen ta• 
ze taze piyasaya çıkar. 

Çünkü "RADYOLİN,, diğel 
macunlara nazaran çok uc\121' 
dur. 

Artık bütün bunlardan ~ 
''RADYOLİN,, kullanan Oll 

binlerce kişinin ne kadar haklı 
olduğunu anlamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi f ırçalaymız · 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... 

~11111111111111111111111111111111111111~ ~ B A L I K y A G I ~ 
e Türk antrasiti = = :: ~ E Kilosu 85 Kuruş Ulus Hruk Sinemam ~ 

F. O. B. ~ ~ Sırasında Sakarya Eczanesi. ~ 
~on1;uldalt vapuI' ~ '""•ıırıırııııııııııııııırıııııııııııııııııııırııırıırıııııııııııııııııııııııııııııf 

--------------
MERKEZi: ANKARA - -

~ veya vagon içinde sa-i - -- -
Sübeleri - lstanbul, İzmir, Bursa : tılmaktadır. :: - -- -- -- -

§ Beher tonun fiatı § 

• 

- -
Yapllacak ve yapısına baılanmıı meskenler i,in 

valandaılar- mimkün olan kolayhkıa· yardım eder 

E İktisat Vekaletinin ! - -- -a tesbit ettiği (17.25) E - -- -§ liradır. 5 - -- - Krem Balsamin 
Mevcut gayrimenkuller 
karşıltğinda ikrazat yapar 

Faiz senede % 9.1/2 dur. 

aynca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti ( 1.000. ) liraya kadar 

istekler için 1, fazlası için 2 liradir 

Gayrimenkul ipoteğ! ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka ·nuamel91eri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

- -E Antrasit satış Bürosu: Tahir : 
~ Han Beıinci Kat lstanhul - E 
E Galata. Telefon: 44916 5 - -= ~37 = - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

r~ı 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı tıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GECE 

Kumral, Sarıpn, Esmer her tene teva:Euk eden yeg!ne sıhhi krem
lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhht güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsaınin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

- -- -: Cebeci hastanesi dahili haıtalıklar mütehaHısı := - -- -E Doktor Zeki Hakkı Pamir E - -- -: Hastalarım her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartımanmda:: - -: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 ::: - -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfr" 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BUGECE 

Fransız komikler kTah Fernandel 
tarafından temsil edilen 

SEVİMLİ SERSERİ 

Gör - işit - Söyleme 
Muhteşem bir dekor içinde temsil 

edilen mevısimin.en güzel 
komedilerinden 

Mauricc Chevalier'nin en güzel ve 
en muvaffak eaeri 

Ayrıca- Dünya haberleri 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,3-0 gece 9 da 

Ayrıca - Dünya haberleri Halk Matinesi: 12,15 de 

Seanslar 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 9 da BİR GÜN SANA GELECEGtM 

~=============================================================::=·~ 

Merkezi: Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anaf artalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 938 PHILCO radyoları geldi Şubeı 


