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ŞEKİL 
Der:yişe sormuşlar: 
- ı<liçin böylt:: üstün başm perişan( Neden böyle pis geziyorsun} 
Dervi§ cevab vermiş: 
- içimi temizlemekten vakit bulup ta dqunı düzeltemiyorum 1: 
Bu hikmeti hize, daha Rü§tiyede ik~ ders diy~ okuturlardı. O der

vişi, ahlak nümunesi olarak gösterirler, onun gibi olmamızı bize telkin 
ederlerdi. Hakikatte, gördüğümüz nümuneler de biraz öyle idi. Rind
lik, kalenderlik, laubalilik, dışa ve §ekle ehemiyet vermemek o devrin 
modası idi. O zamanki hocalarımın, yakası yağlı caket ve paltolannı, 
bugün, yıpranmı§ haliyle hafızamın kuytu bir kC>§eainde bulmakta
yım Def terleri--nizdeki hataları düzetlmek için yakınımızda kalem tu .. 
tan zifirli pamıcı.klan ve kirli tırnakları aynı tiksi .. ti ile timdi de görü
yorum. 

lç ve dış .. Bugün düşünüyorum da için dıştan bafka olduğunu söy
lemekte bize mürebbilik edenlerin ne kadar yaruld.ıklanru bütün açık
lığı ve acılığı ile anlıyorum. lç dediğimiz yer neresidir. Ve onu temiz
lemek nasıl olur} Eğer bu, ahlak şuurumuz, yani vicdanımız demekse 
dışımızda hareket haline gelmiyen bir vicdanın ne kıymeti vardır} Dı
şan vurmayan hiç bir şeyin içerde var olmasının ne faydası olabilir} 
Cüzzam illetine tutulmayan, miskinleşmeyen bir ahlak, behemehal 
hari~te kendini hissettirecektir; ya hücum, ya müdafaa ederek .•• 

Fikir de böyle. Ben iyi düşünürüm mü diyorsunuz? O halde mutla
ka güzel söylemeli ve iyi yazmalısınız. Üslubun olmadığı yerde mima
ri, resim olmadığı gibi edebiyat da yoktur. Özü olanın, her halde ken
dine has bir izi olur. Harabede define devri çoktan geçmi§tir. Şimdi al
tın külçelerini ve kıymetli kağıdlan, intizamın ve zekanın en güzel e
serlerinden biri olan mahzenlerde ve kasalarda saklıyorlar. Şekil, esas.
tan ayn bir şey telakki edilemez. Şekil, esasın oluşunu dqla§tınnaktan 
başka bir şey değildir. 

Dış temizliği iç temizliğinden doğar. iç intizamı, dış sistemleri yara
br. Şekli bozukta düzgün öz nasıl bulunabilir} Fakat unutmamalı ki 
dışa. iç yönünden bakmalıyız. Şekle ehemiyet vermek, hiç bir zaman 
Şekilperest: F onnaliste olmak sayılmaz. Ne yalnız iç, ne sade dıı. İçli, 
dışlı mükemmelleşmek; işte hakiki medeniyetin gayesi! .... 

Enişte katili 15 
seneye mahkum 
Adana, (Huıust) - Bundan bir 

müddet evvel eniştesi Abdulrahmanı 
tabanca ile öldürmekle zanlı Ali'nin 
ağır cezadaki muhakemesi bitm{ş, 
AH 10 sene hapse mahkQm olmuttur. 

llflS Ulnlerlnlll temlıllll 
Vilayet ve kaza nüfua dairelerin· 

den birçoklarının temlsliğine baltıl
aıamak yüzünden toz, toprak içinde 
bulunduğu mühim bir kısmının da 
hükUmet dairelerinin alt ve bodrum 
kısımlarında bulundukları anlaşılmış
tır. 

Bu vaziyette bulunan ba.zı nüfuı 
dairelerinin iı sahihlerinin tehacüm 
etmesi dolayııiyle girilemiyecek ve 
otorulamıyacak bir halde bulunduğu 
ve bazı evrakın gününde tevzi edil· 
memesinden iglerin uzun müddet ge· 
ciktiği mUikiye mUfettişlerinfn yap· 
tıklan teftişlerden anlaşılmıttır. 

İç Bakanlık, bu hususta valilikle
re yeni bir emir göndermiştir. Bakan· 
lık bu emrinde it sahihlerinin en zi
yade uğrak mahalli olan bu daireler· 
de bulunan odacıların ve müvezzile· 
rin daha ziyade alakadar olmalarının 
teminini. gerek temizlik ı,ınin ge· 
rekse evrak tevziinin dikkat ve sür 
atle vapılmasının sıkı bir surette tef· 
tiş ettirilmesini bildirmiştir. 

Menemen 

Hasan • Ali YOCEL 

On beş günlük tibbi 
toplantllara başlandı 
Etibba odası tarafından tertib ol•t· 

nan tıbbi toplantılar· her on beı gün
de bir devam edilmete baflamlmıttır. 
İl ktoplantı Nilmune haataneainde ya
prlmıttır. Bu toplantıda idare heye
ti, intihabı yapılmıt ve Baıkanlıta 
Dr. Sellhi Duruıoy, ubafkanlıl• 
Albay Dr. Azi.z, genel eekreterllfe 
Dr. İzzet Kantemir ite sekreterliklere 
Dr. Adil Özkan, ve Necdet Özen 
seçilmiflerdir. Bu toplantıda muhte
lif meılekdatlar t~rafından apğıda
ki tebliğat yapılmııtır : 

I - Ankara sütlerine!. rnberkülo • 
ve bang buili (prof. Dr. Server Xl
mil Tokg8z.) 
2 - Arsenikle tesemmUmden mUt!· 
vellit felc vakaaı (Dr. ŞUkrll Yusuf) 

3 - Aıtm da röntgen tedavisi (Dr. 
Şemsettin Üstel). 

İkinci toplantı 2-12-1937 tarihinde 
gene saat 18.30 da Nümune haıtane

ıinde yapılacaktır. Göru,uıecek mev·· 
zular a~ğıda yazılmıştır. 

1 - Anadolu aeyahatı lntlb~ları 
(Prof. Dr. Eckıtein). 

2 - Amigdalektomi Aşo (Dr. Sa>
ri.) 

3 - Hematilri ••katı (Dr. Feyzi 
Taner.) 

Adana'da ulus okuilan 
Adana, (Huıusi) - :Jluı okulla

rına kartı büyük bir rağbtt var. Buı 
mıntakalarda bir derahane yerine iki 
dersh.rne açılacaktır. 

Yabanclların t6bi 
olacakları 
hükümler 

Layiha kamutayda 
tetkik olunuyor 

Son bir kaç yıl, idare kanunlarmu
ZJn tek!mill ve ıslahına harcanmıt e· 
meklerle doludur. Şimdi !{amutay da
hiliye encümeninin üzerinde çalışma
larını baylı ilerilettiği bir idare kanu
nu da, Türkiyede yabancıların ikamet 
ve seyahatleri hakkında hükümetçe 
huırlanmıt olan bir liyihadır. 

Türkiyede yabancıların ikamet ve 
sc:yahatleri, u.numi harbı.. başında os
manh imparatorluğu kapitUlaayonla
rı ilga ettiği zaman yapılan "Memali
ki osmaniyede ecnebilerin ikamet ve 
seyahatleri hakkında muvakkat ka
nun" ve bu kanunun tatbik au.retint. 
aid talimatname ile tanzım edilmekte 
ve cumhuriyet devrinde yapılan bazı 
tadilleri ihtiva eden ba.zı kanunlar iae 
1331 yılında konan esasları pek değiş
tirmemektedir. 

Kapitülasyonların kaldmlmaaı hak
kı, ancak Lozan muahedesiyle bütün 
dünyaya tamttmlmış ve milli hakimi
yetimizi bütün manasiyle tanıtmak 
hususunda milli hUkümetin o günden
beri aldığı kara.lar ve çalıpııa.Iar, bu 
yolda yeni blr kanunwı yapılmuı lü
zumunu hiı ettirmi9tir. 

Medenl cihanda bir memleketin ml
aafirlerino vereceli hakların ~lçilaU 
artık bcllldir; her memleketin mlaa· 
firlerinc vereceti haklar, o mllletin 
yüksek menfaatlerinin aınırları ile 
çerçevelidir. Yabancılar hakkında en 
genit ölçüde Hrbeatllk tatbik eder gi
bi görünen &&rb memleketlerinin hep
sinde de millt emniyet vo busurwı te
mini itinin en ileride tutulduğu g8ıe 
çarpar. 

Fakat son cihan buhranı, her mem· 
leketin milli birliğinin korurunası iti
nin daha ehemiyetle göz önüne alm· 
masını zaruri kılmış ve yabancıların 
millt hududlar dııında oturma ve se
yahat etme hakları her taraf da ga
yet ciddi takyidlere tlbi tutulmu9tur, 
memleketlerine en çok turiıt gelen 
devletler bile bu aiyaretlrle milli em· 
niyet iflerini telü huıuıunda çok milt
kilat çekınitlerdir. 

Hükilmetin hazırladığı layiha, yur· 
dun emniyet " husur ceplieabiöen is
tediği her ıeyi teminle beraber yaban
cıların 1eyahat ve ıkametıer1 için ae 
en genit misafirperverlik kaidelerini 
ihtiva etmit bulunuyor. 

Kanun, yabancılar için ihbar ve be
yanname vermek mecburiyetini daha 
vuzuhlaştmnakta, doğrudan doğruya 

ikamet tezkeresi alınması şekillerini 
gayet açık olarak teabit etmektedir; 
kanun yabancıların tezkerelerine kay· 
dettirebilecekleri aile efradını türk 
medeni kanununun hükümlerine &öre 
wif etmektedir. 

E.ıti kanuna göre bir yabancı bir 
tllrk vatandatının elindeki nüfus ki
ğıdı gibi, bir yabancı cüzdanı alır ve 
onunla ömrünün sonuna kadar otura· 
bilir, hatta dııarıya gider, bir kaç yıl 
kalır, döner ve onunla tekrar yatardı. 
Bir bayancıya bu kadar genit bir ıala
hiyet dünyanın hiç bir yerinde veril· 
mez, bunun için de topu topu elli ku· 
ruş cüzdan parası, on bet kuruş da pul 
parası alınırdı. Şimdi yabancılara ve
rilecek teı:kere ikametlerini iki aylık 

Niğde bir gezinti 
şehri oluyor 

Nlfde, (HU1uat) - Nifdenln Bor 
kazasında Kemerhisar içme suyu var
dır. Buraya her ıene ağuıtos, 'temmuz 
aylarında Tarsus, Adana ve Ceyhan
dan bet binden fazla seyyah gelerek 
bu sudan icttifade etmelctedir. 

Suyun içimi lezzetlidir. Fakat ge
lenler; otel ve barınacak yer bulama
dıklarından kahve ve gazinoıu da ol· 
madığmdan çok rahatsu: ve perltan 
olmaktadırlar. 

Önümüzdeki sene bu müşküllerin 
giderilmesi için hususi muhasebe 
tarafından bir otel ve gazino yapıl

ması dütilnillmüftiir. 

Niğde vilayeti, geniş araziye, sağ
lam havaye maliktir. Niğ'denin mulıte
lif yerlerine Romanya, Yugoslavya ve 
Bulgaristandan gelen göçmenler yer
leıtirilmektedir. 

Gelen göçmen kardeşlerimiz için 
bu sene vilayet dahilinde .525 ev ya
pılmaktadır. 

Bu sene Romanyadan 335 ev 1332, 
Bulgaristandan 44 ev 123, Yugoslav
yadan 103 ev 411 nüfus göçmen gel
miştir. 

Ayrıca Bulgaristandan 70 evde 271 
göçmen gelmig ve bunlar Nevşehire 
gönderilmişlerdir. 

Adanada Pire 
Münevver bıçaklandı 

Adana, (Husust) - Adil adında 
bir adam Pire Münevver adında bir 
kadınla uzun zamandanberi dost ge
çlnlyormuı.. Adil, Pire Münevverin 
aon zamanlarda kendiıini ihmal etti
flnl ve bqlı:alarlyle dÜfUp kalktığını 
görünce kııkançhk hiaalyle kadını 
blçalı:la muhtelif ytrlerlnden yarala
D:Uftır. 

Adapazaranda pancar 
ziraati 

İzmit, (Husus!) - Bu ıene Ada
pazarında 22 bin ton pancar istihsal 
edilmiştir. 150 bin lira alınmıştır. 
Kocaelinde pancar siraatı inki,af ey
lemektedir. 

Dünkü yarı~lan büyük heyecanla takib edenler 

Dünkü at yarışları 

Centilmen koşusu günün 
en heyecanlı koşUsu idi 

İki gündenberi yağan yağmur dün 
aabah durmuı ve açmağa başlıyan 
güneş at yarışlarına meraklı olanları 
ıevindirmişti. Bu sevinçle halk yürü
yerek, otomobil ve otobüslerle ipod-
roma taşmıyordu. Yarıtlara tam saa
tinde başlandı. Her hafta olduğu gi
bi dün de bahıimüştereke iştirak e
aenlerin adedi pek fazla idi. Bilhaa
aa üç dört haftadanberl bayanlarımı
zı da bahsimiltterek merakı sarmış
tı. Gişe önlerinde toplu bir halde u
fak ufak tirketler kurarak, listeleri 
tetkik ettikten sonra bahslmü,terek 
oyunlarına heyecanla ittirak ettikle
ri göze çarpıyordu. Eğer aon yarıt
taki ihtlllf da olmasaydı dün herkes 
yarıtlardan güzel bir gün geçirdiğine 
kani olarak dönmüş olacaktı. 

Birinci koşu 
MlÜ§ ko§uıuydu 

Dört ve daha yukarı yaşta ve 
bu koıuya gelinceye kadar kazançla
rı yekilnu 500 lirayı geçmiyen yerli 
yarım kan arab ve halis kan arab at 
ve kıaraklara mahsuı olan 2200 met
reli bu kotuya yazdı yedi attan yüz
başı Rifatın Der..:işi ittirak etmedi. 
Koşu diğer altr atın arasında yapıldı. 
Bu yarışın favorisi Sevim güzel bir 

fU ile diğer atlardan büyük bir fark
la birinci geldi. Güler ile Necm• 
başbaşa geliyorlardı en sonda Güler 
az bir farkla rakibini geçerek ikinel 
oldu. Necme de üçüncülüğe kaldı. 
Çifte bahiste dahi üzerine pek fazla 
oynanan Ünlü ümld hilafına soluk 
soluğa sonuncu geldi, hem yar!fl 
kaybetti, hem de üzerine oymyanla• 
rın kaybetmesine sebebiyet verdL 
Ganyana 440, birinci plbeye 140, i· 
kinci plbeye de ( 460) kurut verildL 

V çüncii. koıu 1 
Dumlupınar koııuuydu ' 1 

İki y .. ındaki hallı kan ingills er
kek ve dişi taylara mahsus olan 1400 
metrelik bu kofuya yazılı atların 
hepsi de girdi. 

Bu yartfta Uç pJlae olduğuna p 
re favoriler ıunlardı: Romanı, Şlp
ka ve Komiaarf. 

!"!!"!!!!!!!!"!!!!"'!'!'!"!!!!'~~"!!!!''!"!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!~zs!! koşu yaparak birinci geldi. Yüzbaşı 

Romanı'ın ganıyan ve plise bilet· 
leri biltUn gifelerde aatılmtftı. İki 
yaşındaki tayların k°'usu çok heye
canlı oldu. Romanı fevkallde bir çı· 
kı§la bap geçtikten sonra, güzel bir 
bitirişle ve rakiblerinden de bllyllk 
bir farkla rahat bir k~u yaparak bl· 
rinci geldi. İkinciliği B. Ahmed At• 
manm Özdemiri, UçUncillUğll de yUs· 
batı Burhanın Zavadaaı aldı. veya bir yıllık olarak teıbit edecektir, 

bu suretle yabancıları daha iyi kont· 
rol etmetl katili oii.caktır, bunuİı içid 
de ınak:Ql niıbette bir hare aJrn~r;:ılc. 
tır. 

Yeni kanunda talebler, ilim mün
teaibleri, turimı ve tedavi makaadiyle 
gelen yabancılar için bir çok istisna
lar d\itünlUmilttür. Türk ırkından o· 
lan yabancılar hakkında kolaylıklar, 

milli duygudan ve bir çok Avrupa ve 
Balkan devletlerince tatbik olunan u
sullerden mülhemdir. 

Bundan başka karşılıklı olmak ıar· 
tiyle yabancı diplomat ve konıolosla· 
rın iıtifade edecekten eeaalar, yaban
cı mUtehuıslar için iaabctli hükümler 
ve yabancılara aid diğer birçok tedbir~ 
Jer kanunun diğer hükümlerini ta
maınlamaktadır. 

Uyiha, dahiliye encümeninde bir 
till komisyona havale cdilm.İftir, tali 
komisyonu bu makıadla kabul edilmiş 
kanunların hükümleri il.zerinde tet
kikler yapmııtır. Encümen kanunun 
heyeti umumiyeaini bugün müzakere 
edecektir. 

İhsanın Ay,eıi ikinci B. Mehmed 
Durunun Mesudu da ilçllncU oldu. 

Sevim üzerine oynryanlara Kanyan-

~d\~'h'?b;;ci~ra:eye'"Jô 46ô k"üiüı ve
rildi. 

ikinci koıu 
ıürek koıutruydu 

Dört ve daha yukarı ya,takl halis 
kan arab at ve kısraklara mahsus o
lan 5000 metre meaafeli günün en u
zun ve heyecanlı kotuıuna yazılı at
lardan B. Settar'ın Yıldız'ı iştirak et
medi. Yarış diğer altı atın arasında 

yapıldı. Bu yarıtın favorisi Bahtiyar 
rakibi de Ünlü idi. Geçen yıllarda 
güzel koşular yapan Güler'in ismi de 
yarıştan anlryanlarm ağsında dol8'ı
yordu. 

Yarıt hatladığı zaman Can ile Me
ıut baf8 geçti. Birinci turu g~ne baş
ta bitirdiler. Bunları Bahtıyar ile 
Unlü takib ediyordu. İkinci turun 
yarılarına doğru Unlü bap geçti, 
Bahtiyar, Necme, Güler de takibe ko-
1uldular. Biraz sonra viraja giren at
lar sıraya dizildiler. Bahtiyar bap 
geçti ve çok aerbeıt ve rahat bir ko-

Romana üzerine ganyan oynryan· 
ların adedi pek fazla olduğu, diğer 
bil~tl~~."G~cıf\r ıW•1 ~ımı.-:~myah 
oyruyanlara iade edildi. Birinci pli· • 
ıeye 120 ikinci plbeye 370, UçUncil 
plbeye de (l 60) kurut verildi. 

Dördüncü koıu 
centilmen koıusuydu. 

Dört ve daha yukarı yattaki hallı 
kan İngiliz at, kısrak ve iğdiçlerı 
mahsus olan 2200 metrelik bu ko§uyı 
yazılı Uç at dahil oldu. 

Tomru 1arııın baılangr<Unda hafi 
geçti ve mesafeyi çok açtı. l!lunu Co
pain taklb ediyordu. Fena bir çıkıt 
yapan Dandi yarı§ı geriden takibe 
koyuldu. Atlar viraja geldiği ı:amaıı 
Copain geri kaldı. Tomru gene ön• 
de idi. Muvasalat yerine 40 metre ka• 
hncaya kadar hafta giden Tomrunuıı 
birinci geleceğini bekllyen halk a1· 
dandı. Dandi ıon bir hızla muvasalat 
yerinde bir at batı farkla Tomruyu 
geçerek birinciliği aldı. Bu at Uzerl· 
ne ganyan oynıyanların adedi pek 
fazla olduğu için 100 kuruta muka· 
bll ancak 105 kuruş verildi. 

ıuyu 

Menemen (Hususi) - Menemen ya· 
kında suya kavupcaktır. Su tesisatı 
için 103.682 lira harcanacaktır Bu p<' · 
ra belediye bankasından on senerl~ o· 
denmek şartiyle alınacaktır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Beıinci koıu 
Son ko9u at aahiblerl arasında ~,.. 

kan bir ihtilaf yüzünden yapılamadL 
B. Said Halimin atı Sağnak halis kan 
İngiliz olduğu için diğer at aahibleri 
onun bu yanp ginneaine ltiru ede
rek protesto ettiler, ve diğer atlar 
kotuay girmediler. Sağnak yalnız ko
şarak bir gösteriş k09uau yaptı. BU 
yarış için gitelerde satılan biletleriA 
bedeli halka iade edildi. 

Tesisat yakında eks1ltmeye kona· 
caktır. 

lonyadı drld oyunlın 
Konya, (Husust) - Atlıspor klil

bünün tertib ettiği cirid oyunları mu· 
bitte büyük bir alaka uyandırmıttır 
Geçen hafta yapılan cirid oyunlaı ında 
aahada 22 atlı vardı. Bunlardan beıi 
Adana ve Aksaraydan gelmitlerdi. O· 
yun çok !:eyecanlı olmuf, ıeyiıciler 
buyük bir alaka ile seyretmi,lerdir. 

Kamutay çağrılan 
X Arzuhal Encümeni bugün aa· 

at ı O da toplanacaktır. 
X Dahiliye Encümeni bugün sa· 

at 10 da toplanacaktır. 
X Hariciye Encümeni bugün u

muml heyet içtim.undan sonra top
lanacaktır. 

OilPJLilıJSP o SJOıs:Aıt1ıOIJO 9 SCiPI 

Ulus'a memmb muharrir ve 
muhabir arkadaşlarımızdan 
hiç birinin yerli ve yabancı 
hiç bir gazete ve ajansla mü
nasebeti yoktur. 
iAICIJC re saJ'l.T 9JlJJl10JlJJiJl 

Elmaya dair 
Geçenlerde Kudüs radyosunda 

tala portakalları için bir gece ya
pıldıtını yazmıJ, o portakal/ara dt:
ğil de, o portakalların biJylt: pro
pagandasına imundftlml slSylemlı-
tim. 

Ankara HalkeYlndı iJWnunun 
birinci günü akşamı bir elma gecesi 
yapılacağını oğreninct: ae bdar 
sevindim bilmezsinis. 

Elma, yalnıs rengi, tadı Ye koku
su ile değil, ata so.zlerimize, masal
larımı.za, tabirlerimise kadar ıiren 
kanı sıcaklığı ile de bizt: kt:ndini 
sevdiren yemişlerdt:n birisidir. 

- Armud / Kelimt:si tarkçenin 
;'argo" sunda kaba uba, 7o(ltalma
mr~ bir adam manaSina gelir. Bir an 
içinde armudun o emsalsi.z lu.zetini 
unuturuz. 

- Armudun iyisini ayı yeri der
kt:n o zavallının bt:dbabtlıtına yeni
den işaret etmiş olmuyor muyusl 

Halbuk.i elma hiç de oyle değil
dir. 

- Yarı elma gonaı alma/ Dt:diği
miz uman bütün bir ı~aJIJn bir ya
rım elma ile alınabilt:ct:tini anlat
mış oluruz. lıci gü.zel kardeş, yabud 
bir güzel çift için takdirleriml.zi an
latırluın yine elma batıtıllllza gelir: 

- Bir elmanın yuısı o; yarııı ol 
Sıhatli ve güsel yanakları yine 

onunla tasvir edt:ris: 
- Yanakları elma gibi-

Esiri masallarımızda çocukları ol
mıyan gençlert: esrarengis ibtiyar
lar yarımıar elma verir. 

NJaelerımiz gttceleri elmayı atı
p atmaktan korkarlar, bunun bir ta
kım uğursuzluklar getireceğine ina
nırlardı. 

Yurdun birçok tarailarında "El
madağ/' , "Elma il" gibi isimlere 
rastgellrsini.z. Hal§sa, elma t:fsant:
lerimize, halk edebiyatımıza, ata 
sö.zlerimlı:e giren kanı sıcak ve tatlı 
bir yemi,tir. Halkevindt: ona ayrıla
cak gecenfo tatlı ıeçmeıini dile
ris. - T .1. ' 

Tekniğe uylflln bir luidbe I 

Ufak bir polia haberinden p
kardrtmuz netice tad•ı 
A.nmızcla fen •e telımik en ufak 

ka•ıalarda, dölütlerde bile tesiri
ni aöetennekten geri durmuyor. 
ln•nrna zaanu fU haberi, beraber· 
ce, okuyalım ı 

"Belediye otobüı garajmda •a
zife aören kırfehirli Mutafa oilu 
Ali ile ailifkeli Mehmed araımda 
elektrik aöndüriip söndürmemek 

yüzünden bir kavra çıkmıf, niha
yet Mehmed eline geÇirdiii bir 
tornavida ile Aliyi ~den ya
ralamııtır ... .,, 

Ka•ıa, bakmız, nekadar asra 
uygun: 

Evveli. sahnesi büyük bir ga
rajdır; bir mahalle kahvesi, bir 
koltuk meyhaneai deiil. Sonrap 
bebi, mangalı küllemek, mumu 
üflemok gibi köhne bir teY değil 
de elektrik söndürmek söndürme
mek me1eleaidir. Ve nihayet Meh
medin Aliyi yaralamak için eeçti
ii aili.b da ne kunduracı bıçağı, 

ne kama, ne yalatan, ne de aaldır· 
madır; bir makinenin 'f'idalarmı 

aıkıtbrmaia, yahud IÖkmeie 7a• 
rayan bir ilettir ı T 09&'f'ida. 

Hi.diM baımdan 80DUBa kadar 
fenne ve telmiie uypn &'eçtiğine 
göre, cezası da fenni olacaia ben-
zer. 

Karaya düfmanlık 

Almanya hükümeti, Amerika 
birletik devletleri hüküınetine bat 

vuraark kendisinin kara listeden 
çıkanlmasmı istemit. 

Bir alman nıUah muharririnin 
kendi l.u.uai not defterine kolay 
kolay olınmmaz bir yazı ile yazdı
fı, eonradan karaladıtı birkaç &a• 

bra gÖl'e bu müracaatm "esbabı 
mucibeai,. tunlar olmak lazım ge· 
lir ı 

"Biz, kara saçtan, kara gözden 
~itik alametler oldufu için nef
ret ediyoruz. Hatta bu yüzden, 
hiç kimaenin kara gün dostu bile 

olmak niyetinde değiliz. Bir tek 
botlandıimuz kara renk, babet 
düpnaıu bir dostumuzun aırtmda
ki gömlektedir. Bunu kafi görerek 
bizi kara listeden çıkarmız!,. 

Siiphe t 

Şair Tevfik Fikret fÖyle bir mı&
ra aöylemiıti : 
"Şüphe, bir nura doiru koıınaktır . ., 
İspanyol iıilerinin lideri gene

ral Franko bile, bakınız, havaı mu
habirine neler söylüyor : 

- Kararlarımdan fÜphe eden 
bütün iapanyollara hain nazarile 
bakacağım ve onların cezalarını 
o auretle vereceğim. 

Demek ki Franko pir olsa, 
türkçe ve aruz vezni bilseydi, ya• 
kanki mıaraı fÖyle deiittirecekti: 
"Şüphe, bir mevte doiru kopnaktır-

Çifte bahiıte 3/5 yani Sevim .. 
Bahtiyar üzerine oynıyanlara (440) 
kurut verildi. 

Hava kapah geçti 
Dün ıehrimizde hava kapalı g~ 

mit, ısı gece 8, gündüz 12 derece o
larak kaydedilmiştir. Dün yurdutı 
her tarafında hava yer yer yağışlı 
geçmittir. Dünkü yağıfların kare
metreye bıraktıkları su mikdarları 
Konyada 63, Antalyada 17, Bodruaı
da 14, Adana ve Kocaelinde 13, Çor• 
lu ve Çanakkalede 10, İzmir, UlukW 
la ve Ialahiyede 9, Elazığda 6, İıtan• 
bul, Balıkesir, Eskitehir, Kayseri.. 
Malatya, Erzincan ve Zonguldakt• 
1-5 kilognm arasındadır. Dün en dU· 
şük ısı sıfırın altında olmak üzer• 
Edirnede 12 en yüksek 111 da Tr~b
zonda 19 derece olarak kaydedilın1t" 
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t::::~:i:ş::::!::s:~~•~:::::::::ı 
Yeni bir türk devletinin 

kuruluıu 
,._ ~ııqc\in aeçen may11ta Milleti~ 
-.n&yeti tarafından kabul ve tasdik 
e_dilen Hatay anayua11 yürürlüğe si· 
a-J1or. Yani yeni bir türk devleti do
t111or. Bu mesud hadise, Türkiye •• 

atay tÜrklerine kutlu olsun. Küçük 
~ beraber, enternasyonal iıbir· 

ULUS 

• 

DÜNYA HABERLERi 

Madrid cephesinde bttYuk 
ölçüde bir harb bekleniyor 

Asiler hükUmetcilere ait sahilleri 
umumi abluka koydular 

Sovyet sendikalara 
enternasyonal 

birliOe girecekler 

Rılıde kuvvetli bir unsur olacaima 
!İiphe edilmiyen Hatay'ın istatüsü 
Dllgüne kadar 1921 Ankara itilüma ---------------., Madrid, 28 (A.A.) - Asilerin aon 
~Yanmakta idi. Cenub hududlarımm ıUnterdeki niabt faaliyetinden ıonra 
~ bu mukavelenin yedinci madde- Fı.Iistı·n ve yakmd• büyük ölçlid• bir harekete te. 

Moskova, 28 (A.A.) - Taa ajansı 
blldiriyorı Moıkovada enternasyonal 
aendikalar federasyonu heyetile Sov • 
yetler Birliii sendikalar merkezi ko
mitesini temail eden heyet arasındaki 
görügmeler neticelenmi' ve 20 milyon 
uaaı'bulunaıı Smyetler ;Birll~i aendi
kaları ile federuyon arasında:, bUtlln 
dünyada barb ve fqimıle mlicadele 
için birlik kurmak eauı \lzerinde an· 
lapna yapılmıttır. 

llllde deniliyordu ki: tebblla etmelerine intisar edilmekte • 
" İ skenderun mmtakası için bir , dir. 

~111 idarei mahsu .. tesis olunacaktır. Surı·yede yem· Şehrin timalindeki cephelerde iai 
... lllltakai mezkurenin türk ırkından kıtalanrun mühim hareketleri görül-
~ aekeneai harslannın inkitafı mektedir. 

Keyfiyet iki tarafın merkezi teıek
kUllerinin tasvibine arzedilmittir, 

açiaı her türlü teahilittan müatefid hAdiseler Aail•rin tayyareleri, Madrid'in bli-
alae.kbr. Türk lisanı orada mahiyeti C1 tUn cepheleri iberinde uçmUf ve ıeh- Seym sullll ...... 
l'eaaniyeyi haiz olacaktır." rin mahallelerine bombalar atmııtır. 

Ankara mukavelesinin bu yedinci Kudüs, 28 (A.A.) -Tahrlklt devam Hasarlt, mühim de!ildir. .... ...... yek 
.._ddesi ahkanu,A 20 teıriniev.el 1921 etmektedir. Sacera ve Korkur'daki ya· General Miaja namına ı5z MSyle -
tı...!ı. ~-- 11 • u kal ! U • Adana, 28 (Hususi muhabirimizden) 

li
-.llllll • • de, yani mukavele imza edildi- hudi kolon erı tecav ze maruz - meğe aallhlyettar bir sat, ı enn on be gü de beri d 

k i 1 k rt ku rld' bu - Çukurovada ş n n evam· . IÜn, Fransa namına mukaveleyi mışsa da va a yer ne ge en aı e v· sekiz tayyareslnln Mad ın cenu 
• ..__ 'il -~ vetler muhacimleri pUskilrtmtlflerdir. kf • d • .n.d f ta bomba atmı• h surette yağmur yağmaktadır. Sey-
-·- eden Franklin Bow on tarmm· ıar sın e :I"" en aı; .. han nehri 136 santim kabardı. Fakat 
~ Yazılan bir mektubla ıu yolda tas- Hayfa - Cenin yolunda tilfek ateıi olduklarım beyan etmiıtir. ÖlU ve timdilik bir tehlike yoktur. 
tılı edilmitti: teati edilmiştir. yaralıların mikdan ve haaaratm dere-

44 • ., Tatbik edilecek uaul idarei Hayfada, geçenlerde bir otobUse ta- cesi malOm değildir. yılara yaklqari her gemiye hUcum e-
~suaa hakkında türk ekaeriyetini arruz etmit olmakla mUttehlm bet ki· Aıiler umumi abluka dilecelrtir • 
İlıti"• eden menabğm umumiyetle gi tevkif edilmittir. Uôıa euilsr Hüküme~iler gönüllüler 
türir ırkından olan memurlar tarafın. Be.rut' ta rnrp'Ulmalar s laman hakkındau notayı hasırl.adılcır daıı idare edileceii hususunu taarib _.. "'Y Salamanka, 28 (A.A.) - a • ıw 
e~Yİ faydalı addediyorum." Adana, 28 (Husuıt muhabirimi%- ka hükilmeti bahriye dairesi ıefi, Bar- Barsclona. 28 (A.A.) - Bakanlar 
, Aynı teahhüd, Lozan sulhunun den)_ Beruttan bildiriliyoır: Filistin selon makaınlanna t&bl btltiln aahil mecliai, ecnebi ıönüllülerin &eri çekil-
1.tnza.ından sonra Pelle tarafından h~diıelerl ve aon Suriye aeyllbı do- liserinde hfr tUrlU ticad aeyrisefain meleri hakkında anket yapacak olan 
)~dan 24 temmuz 1923 tarihli bir layısiyle ıeker bayramı kutlanmıya - için buıtınden itibaren mutlak bir ab- bir komiıyonun İspanyaya ıönderil • 
1'aektubla teyid edildi caktır. Berutta yeni hadiseler olmu1o luka ilın etmiftir. Salaıın1nka hilkU - muine müteallik olan inıilLs notuı • 

1926 aenesinde Türkiye ile Suriye poliale talebe çarpıgmııtar ve polise meti, Valanaiya Ye Banelon önünde- na verilecek cevabın metnini tuvib 
~n~~d~~kff~~~~ ~~hk~dm~e~kB~MMtl·-~-~--~--~-~~~-e_rı_~-~---·-~--~e~--d~tfu_·_. ______ ~-~-
~veleai akdedildikten aoara o za- cesi olarak 25 talebe, 13 polis hafif ya· 
lrıan Franaanm Ankara aefiri bulunan ralanmıglardır. 

~t ve Hariciye Vekilimiz Tevfik lrolc'ta niimayifler 
~iiıtii Araa 30 mayıata bir protokol 
~amıılar ve aynı ıeyleri tekrar Bağdad, 28 (A.A.) - Filiıtlnde 
ebniılerdi: geh Sadi'nin asılması dolayısiyle bu· 

"Suriye' de ittihaz edilecek teda • giln Bağdadda ve bllttln Iraktl lnril. 
L • • • ı.. __ tere aleyhtarı tenbUrler yapıtmııtır. 
Ulri İdariye veya teıkilitı eaaaıye ua.-

be oluraa olsun, Anıc.a itilafnameai 
)edinci maddesinin lakendenm nun• 
takası için teaia ettiii uaul idarei malı· 
•uaa daima nazan itibara alınacaktır.'' 

Fransa 1921 seneainden 1936 ... 
~ •Ylwünde Suriye ile muka-.ele 
llnzalaclıiı tarihe kadar geçen on be, 
--~ .. ll··J,G"*9..P.ıfi~.: 
trtık bU noktayı arqbrmakta ameli 
bir fa7da 7oktur. Şa muNıkk.Jrtir ki 
~ranaa bu teahhüdlerden kaçınmak 
toluna tutmamııtır. 1935 aeneai mar
tında Franaa•nm Suriye yüksek komi.
teri M. de Martel Hariciye Vekaleti
~ yapbğı bir teıebbüae cen.b ola· 
tak diyor ki: 

,. Franaa Sancafm muhtariyetini 
~aza ve bu huauata iki hükümet 
:---nıda mevcud mukavelelere riaye

teınin edecektir.'' 

il' Vaziyet, 9 eylul 1936 aeneainde 
l'l!ıaa ile Suriye arasında bu komf u 

::.ınlelıete üç aene içinde iatildil Taad 
..._,, ınukavelenin iımaama kadar bu 
:_-ıade deyam etti. Bu franaa - Suri
"~ lln&kavelesinde Hatay türidmiae 
;:_baldarmonbeıae•e~elimsa· 
lco n mukavelenin çerçevesi içinde 
ı..l'Unrnachğı anlqdır anlafdmaz türk 
~Ylmda uyanan heyecana terce
~ olarak hükümet Franaa nezdin
).e:.~efef>büaatta bulunmuıtu. Meaele 
-"'lletler Cemiyetine intikal etti n 
~ tnüzakerelerden aonra nihayet ._:7 senesi ikinci kanun ayında Ha· 
t. ~landaki türk noktai nazarını 
ı..~ ~- bir karar -.erilmitti. Bu 
~rore: 
)' l - Hatay bir entite diatuicte, 

'rı.i anı bir varlık t.eflôl edecek. 

'-hl 2 - Dahili iılerinde tam iatikW 
'bi olacak. 

) d ;l - l>q İtleri fU kayıdla mukay• 
rı~ obılak üzere Suriye tarafmdan i
~edilecek. 

~ ~letin berbanai bir auretle Ü· 
~~Y•tine ve iatiklAline halel iru ede
~ ~yette Suriye devleti tarafın
'-ı akdedilen beynelmilel hiç bir iti-

"• .__ - - - Mili ti Cemi tinin h:ıtı -.-ar, e er ye 
~it \'afak.ti olmakaızın Hatay' da tat· 

edilıniyecek. 

e>ı_ 4 - Türk liaaru resmi bir liaan 
ti~ Fakat Milletler Cemiyeti ikin
'de~~ lisan kullanma ıartlannı tayin 

udeeek. 

S H ··ıars·. ~ -:- ususı aJan , unyenın aa-
~~~e bırakılnut iıler için her iki 
~lı lcrai makamlan arasmdaki irti-

1etnin edecek. 
'-• 

6 
-: Hatay'm iatatüeü, 'Ye anaya• 

ttıi •ıı. l'layeti teminden Milletler C. Y;ti tneaw olacak. 
~k. - Hatay ukerlikten tecrid edi-

~I~ - Türkiye ve Fransa Hatay'ın 
9 

bunamlığmı deruhte edecekler. 
llııtd -: Türkiye•ye lakenclerun lima

a hır nuntaka verilec:ek. 
~t8" karardan sonra Cenevrede bir 
ı.t_~~•ıalar heyeti içtima ederek 

, Y ın anayasasını tanzim etti. Ve 
...... ~ ,,,,..,,,7 1 ,. ••• • , ·: ~ .... 

-
Viyanada kanh hadiseler 

Viyana, 28 (A.A.) - ArtldUk Otto· 
nun ıerefine tertlb edilmit olan bit 
toplantı eınasmda naıyonal I09yaliıt
lerle kırallık taraf tarlan arumda mU
ı..ı- t...ı .. • .,,...,.,. .. '1.9nrıattr. Polis ite b 
rışmıf ve ırırli: ~"Hum;&yaM;&J'A .... 
ldf etmittir. Yirmi yaralı 'ftl'dır. 

Parla, 28 (A.A.) - Polis, Provence 
sokağında ele geçirilen gb:lf evrakın 
okunmuına yarayan tifreyi ele ıeçir
mittir. Bu ıuretle "C.S.A.R." ihtiW 
teıldlitı menaublannın aayw ve bil· 
viyetlerl tesbit oıunınuıtur. 

Küçük Dıı Haberler 

X Sofya - Seıanik • Sofya bat • 
tında kaybolan tayyare bulunmUfbır. 
Tayyare parçalarumt ve içindeki 6 ~
ti yanarak ölmUftUr. 

X Bertin - Av .ser~ kapan
mıştır. 

X Tiran - İatiklil ıenlikleri bü • 
yük bir balo ile kapanınıttır • 

X Briiluel - B. Van Zeeland bir
kaç güne kadar Uzak Şarka gidecek
tir. 

X Sofya - Kıral Bori• Belgrad
dan Sof ya'ya dönmüş ve hllkümet er
kiniyle birçok zatlar tarafından kar
şılanmıttır. 

X Nevyork - Yahudi aleyhtarlı -
ğıyle mücadele için Vaıington'da bir 
yahudl kongresi toplanrmttır. 

miyeti tarafından kabul edildikten 
sonra 29 teıriniaanide yürürlüie gir
meaine karar verildi. itte anayuamn 
bugün meriyete airme•i ba karar ilrb
zaaıdır. Aynı karara cöre. plecek .. 
nenin niaan ayı içinde MÇİm yap.a. 
cakbr. Türkiyeain bqmdan beri Iİ
J ... ti. Hatay üzerine söz dilamk de
ğil, oradaki türklsin haklarım kora
yacak bir rejim kurulmuuu temin et
mekti. Busün yürürlüie airen anaya
aa bunu temin ediyor. Türkiye bu re
jimi temin etmekle Hatay#a karp nı
zifesini yapmıf balunayor. Bandan 
sonra türk ruhunun tenmiyeal " t6rk 
disiplininin teaisi Hatar'• mnda .,... 
luıunaktaclır. 

Şuarla •ahcletine kavatan ve keD" 
diaini me.ad eta.k imünlannı elde 
eden Hatay'm banu yapacaima ıüp
be yoktur. Müatakil Hataf'm Yakın 
Şark'ta bir sulh ve aükU.. unıuru ol
masmı ve iatiklilinin korunmuiyle 
idareainde ayn ayn vazife ve meauli
yetler alan Türkiye, Franaa Ye Suriye 
anumda hir dostluk batı tıetla1 etm. 
aini dileriz. 

ı\. ş ..--- ·r.n 

LonJrada neler konuıulacak ? 

Esaıh mes' ele Alriıanyanın 
sömürge İstekleridir 

Londra, 28 (A.A.) - Royter bildiri- Fronaı. görü,ü 
yor: İngllls mahafilf, franaıs ve ingi- ''Lö Tan" gazeteıi, BB. Şotan, 
Hs nuırlan arumda yann yapılacak Delbos, Çemberlayn ve Eden &6rüş
g8rfipnelere çok btlyUk bir ehemiyet meled hakkındaki bafmaülesinde 
vermektedir. ezcilmle diyor ki : 

Çok yubek bir mevki iıgal eyllyen "Londra hilliilmetl, gayet dürUst 
tam -ıtııivetli bir ntm bu akl8Dı bir aurette, Almany_a " İtalya ile 
RoytereoıJdıfodtgıne gore, bu goı'laf • cemt Dlr' lfblrlıtf temm edi611ec.Jr 
meler, ne inıiliz ıiyaaetinin esaa pren· bir anl&flD& euu ar•ıimaktadır. Bu 
•iplerinde herbngl bir defttlJrliğl suretle Avrupada sulh daha iyi koru
illD etmefe, ne de Pnua~ me1ell nacaktır, Franaıı: hllktlmetinin Iste
franaı.a - aovyet ~nm tadili aibi, diği de bundan ~][a bir fC'Y değil
herJıanıi bir politika değitikliiini is- dir. 
temeie bir 'Vesile teılı:il edecektir. İngiltere ile Franaanrn araaını aç
Londra, fransız - lngillz huıust mtl· mak bebia mevı:uu olamıyaeatr gl>i 
nuebetlerlnl tam kıymetle takdii' e- Roma - Berlin mihverini .sayıflatmak 
den Berlinde bu g~rilfme 1ebeblerinin da bahia mevsuu delildir. Temterai 
onlatılmakta olduğunu görmekten bahis mevsuu olan, bu lkl devletler 
amıenundur. Yarınki ı~rUJD!Clerde grupundan birinin diferint doktrin
ledkik olunacak mnele, Bedin - Ro· terin.den ve yahud hayat! menfaatle
ma mib-.eri ile franaıs - in&iliJ& an· rinden fedaklrlık yapmaksızın, ara
tantı aramda yaklqma yolunda bir Jarında bir itbirlifi imkanlarını arat
terakki elde edilebilip edilemiyeceli • tınnaktrr. 
ni öirenmektir. Fakat ıuruııu da te- Halen d'" ··-..1-L! • 1 ol 
bari1s ettirmek ıc.beder ki, bu yaklq - • u~~ıucı ucuıye . -
ına herhangi bir betinci dnlet n ya- tla~a cUIJıJu. oltlul;,ça oaJıim 
hud diğer bir taraf aleyhine teıebbU& tlalri denilebilir. Bu •ebebıen 
edilmesi babia meYSUU deiildir. Böyle dolayıdır ki, meauliyetlerini 
bir proje, hiç bir kbme tarafından ha- müdrik olan bütün ltiilıünwıler, 
arlamp teklif olunmamıt Te lngUtere lıı.a bir ZGlnanda ınaıüı neıice
hUlcUmeti de bunu bir dakika bile ak • l.,.• Uanria/t kati azmiyle bu bii
lma getirmemittir. Alman hUlcümeti, yalı İfe ""'1am-.iardır. 
no Avusturyada bir plebiait talebi ile- Bir anlatma, herkesin hukukunu 
ri stinnilf, ne de Çeko.lovak rejiminin ve megru menfaatlerini muhafaza e
tadll olunmumı iatemiftir. den ııamuakir bir ualafma ile kabil· 
Sömür~• m•Nl••İ, lro.ıu~ ve insi- dir. Bir uzlatına iıe, kar9ılıklı yapı

l~ n~rlarının toplantılarında mü· lacak fedaklrhklarm eaaılı mukabil 
zalı•r• •dU...lc m•Hl•l•r araaındG tarafları olması ile kabildir. 
bal~aldaJır. Jqiltere WWm«i, Almanyanın kendi lateklerlnl ne 
bir .;;m;;r •• .............. meoftıdiye • roldi tatbik mevkime çıkarmak iste
tİltİ ka6ul .,_.,,,.. IOltat 6a nwuı.. diğf hakkında aari.ti bir fildi tclinil-
nin alnıs Büyük Britanyayı d•fil, memit ~lma.kla. beraber, bazı alman 
ayn: ~anda Fran.ayı, Belfilcayı taleblerı belırmıı bulunmaktadır. Fa-

- · gilis dominyonunu da alô- kat, ~nter?asyonal hukukun ecaa 
.,. •ç ın L zJ-.ır... f!L • J b • prensıplerıne hünnetkar bir hal sure-lcadar •tmeııd• o 11-.... uırcnnue u . . . . . . 

_ _ı tı çerçcveıı ıçınde ısteklerinin yerme 
lrmınalıtaaır. . getirilmesine mukabil Al.manya•nm 

Pek fula hld telakkı olunmıyan ne gibi şeyler temin edeceği daha gö
tapanyadald Vailyet de, milsalı::ere e • rftlmektedlr. 

dllecelrtlt. Vasiyetin daha c:iddl olarak BB. Şotan ve Delbos'un Londraaa 
tecelli ettili •• ln,Utere ile Fransa • çok hararetli bir iyl kabul görecekleri 
nm dopdan dotruya alikadar bu· muhakkaktır. Franııı: • iiıgilü d&ya
lundup Usak terk mneleli de ıöril- DJflDISmm bu imtibanındaıi J&:Unet· 
ftllecek mevsular arumdadır. lqilte. lenmit olarak çıkacağından kimsen.in 
renin hedefi, Amerika Birlqik devlet- şüpheai yoktur. Franaanm buı dost
leri ile .m bir ifbirliii halinde çalıt- lukları~dan fedakarlık yapmasının 
makta. Avrupada vaziyet cüçlUkler- kendiaınden taleb edilebileceği fikri, 
le dolu olmakla beraber, harb tehlike- makul bir surette nazarı dikkate dahi 
li ıayri mevcud değilse bile, pek de alınamaz . . Esasen, bu dostluklar, alı
yakın ıörülmemektedir. Bu ıebebten nan teahhüdlerde ba.zr ince farklar ol
dolayıdır ki diplomasi, enternasyonal ma~la beraber, aynı zamanda lngilte
hararetf dflttlrmelıc fırsatım bulabilir. ~enın. d~ .doetl~klarıdır. Devainlı bir 
YarmJd toplantı da, ifte, buiia yardmı ıtblr~lının binncl tartı, kat! bir hal 
_... ~ ıuretıne Varmaktır. Şimdiki halde ba· 
cuecell[Ur. L :_ 1 

ftin R 'iri BhM'ld' ıua mevzuu o an ,ey, Almanyanm böy-
ğln Dl~r: ~rd Hali: fran:;;·: i~: le bir ~ ıureti için ne gibi ,eyleri 

e g ' terin iftirlk ed k hakkanıyete dayanan bir esaa olarak 
gilis. '~-'- e , .ece ve telikki etmekte olduğunu sarah&tla 
Berlin ve _._teegaden deki cöril§ - anlamaktır. 
meleri hakkında taf.u&t verecektir. 
Fran•• bafbalct:ım l&arelceı etti Bir gaasete Almanya lehine 

Parla, 28 (A.A.) - BB. Şotan ve haırlan1'U§ ealci bir planııı 
Delbos, akşam saat 16.30 da Londra- eaaalarını anlatıyor 
y;ı ı.~~-l·et etmi~ · ~ , H,., T.ondra, 28 ( A.A.) - Rf'ynnl(h; Ni-

Üç azgın 
mandanın 

mar:feti 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Bugün 

üç ugm manda Üsküdar, Sirkeci ve 
Aliırkapı .emtleriıli lbiribirine katmıt· 
tır. 

Oaoıaniyeden Haydarpaşaya 18 man
da geçirilerek Ü&küdara götUrülmüş
tür. Yolda bunlardan uç tanesi urkerek 
koşmağa ba'lamııhır, yolda rastladık
ları ilci kadını devirip yaraladıktan 
sonra a&hile inip xendilerini denize at
mıflardır. 

Mandalardan birisi Sirkeciye çık
mıf, yakilanara.ıt bır ahıra kapat1lmıJ· 

trr. Fakat ahırın kapısını kırarak tek· 
rar dışarıya çıktıgından. mandanın 
yeni kazalara meydan vermemesi için 
poliı memurları bunu tabanca ile öl
dünnlitlerdir. 

Saraybumuna çıkan ikinci manda 
hemen orada öldürUlmüf, dalgaların 

tesiriyle daha ilerilere kadar siırükle

nip Ahırnpıya çıkan liçilncil manda 
aa yakalanıp bir ahıra kapatdmı,tır. 

Bütün öu ifler bitirılinceye kadaı 

i:la o semtler halkı epiy telit ve neye
can geçinnittlr. 

Japonlar Şinkiangı 
bombaladdar 

Nankin, 28 (A.A.) - Japon tayya
releri, Yangtae üzerinde kam Şikiang 
limanına 140 bomba atmıılardır. Sanıl
dığına göre çinliler aruında çok tele
fat varlır. Çln ukerlerinı nakletmekte 
olan bir tren Vuhu civarında Suan
'ende tahrib edilm~tir. Yüz kişi ka
dar ölü vardır. 

Nankin ıarnizonu kumandanı ıene
ral Tani - Çen& - Çi, ap.gıdakı beya
natta ıbuıunmuttur: 
"- Yabancıların emniyeti için elim· 

den geleni yapacağımı vadediyorum. 
Fakat, mümkün olduğu takdirde, Nan
kini terketmelerini tavsiye ederim. 
Zira, muharebeler neticesinde ıinirli 
bir halde bulunan ve geri çekilmekte 
olan kıtalarm bazı karıtıkhklar çıkar
maıı lhthnali dalına mevcuttur.,, 

Japonların bir ı.tebbiUü 
Şanghay, 28 (A.A.) - Şinldang

da btıttriıan" aıtt ingiliz vapurunun ge· 
ri ahmnıMı l~lft Japonlar tarafmdan 
hıgills maki!iilan netdlnC!e fiddetti 
tetcbbUflera. balunmUftur. 

Ja:pon ketif tayyarelerhıin rapor· 
larına göre bu vapurlar mevcudiyet
leriyle binleree Çin kayığını mWıa· 
fua etmok iıtiyorlarmıt gibi bunla· 
rın aruında demirlemiılerdir, 

Japonlar gcıuıe aanıürünü 
ele aldılar 

Tokyo, 28 (A.A.) - Japonlar, 
bugün, Şanıhaydaki Çin matbuat 
aanaör bUtoeunu teslim almıflardır. 

Çin dl§ bakanlığt 
Hankov' a ta,ındı. 

Şanghay, 28 (A.A.) - Çin hariciye 
nezareti, Hankov'da eıkf ingiliz i.mti
yulı mıntmsına yerlepnittir. Eğer 
HanlroT h~uma utnraa bu nesaret de 
bürolarını Çungking'e naklcyliyecek. 
tir. 
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Millefler kendi kendllerlll 
yelelllllrler mH 

C."\JMHURlYCT'te Yun.,. Nadi. 
aon zamanlarda bazı d~letlerin 
kendi kendilerine yetme prensipini 
güden bir aiyaaet tak.ib ettiklerini 
itaret ederek milletler için otarıik 
hayatın mümkün olup olmadığmı a• 
rqtırıyor. ve naaıl dünyada tek bir 
ferd veya tek bir aile, münferid bir 
tekilde inaanca yaıayamana tıpkı 
öyle birer insan topluluiu olan mil
letlerin de inaanca yaf&ID&k için 
biribirlerine muhtaç olduklarını -. 
lirterek diyor ki: 

"Şimali Amerika cumhuriyetleri 
:ittihadı, iaterae otarfi yapabilir, Da• 

dir, müateana ve büyük memleket• 
lerdendir. Sentetik wwlwe ula ih
tiyaç olmaksızın ferd ve millet ha:y .... 
tına ne lizmıaa o ceniı kıtanın için • 
den tedariki kabildir. Öyle olduju 
h'alde Amerika bu fikirden uzaktD'. 
Çünkü iddianm aakatlıiını en iyi bi
len ileri ve büyük bir millettir. Ni -
tekim lngiltere ile akdine hazırlan• 
dığı ticari anlapna, nizamı bozuk 
diınyada bir inkılab huaule getir
m ek kabiliyetile yürümekte bwun~ 
yor. 

Siyaıi davilann bir çoklarının. 
.ıai çareleri bulunmayan iktisadi u
dıntdardan ileri geldiğini nihayet 
itiraf etmek lbnndır. iktisadı u
kınhlar iae ne aadece bir müatemle
ke nokganlığmdan, ne kaybedilmit 
bir imparatorluğun yeniden kurul· 
maaı ihtiyacından doğmaktadr. 
Geçen umumi harb müdehhar ser
vetleri mahvederek milletleri fakir 
düıürmüıtür. lıte bütün ııtırabm 
menbaı buradadır. Otarti ile gideri
lemiyecek olan bu ıeatırab yeni harb
la.rla hiç dinmez, belki daha ziyade 
çoğalır. Hatta yeni harblann mu
kaddemesi olan tealihat yanılan bi
le mmetlerin iliklerini aömürerek 
kanlarını kurutmaktadır. 

latırabı dindirmenin tek çareaİ 
awh hayatına katiyetle dönerek y .. 
ni refah kaynaiı, yeni zenginlikler 
kunnak için tıpkı karıncalar gibi 
sabırla ye ıttıradla çalıımakta ve 
milletleraraaı iktiaadi münaaebetl .. 
rini bir an önce tekrar en normal to
killerine irca eylemektedir!' 

HAVA KURUMUNA YARDIM 

KURUN' ela Amn Ua, ba.Ta.C-U • 
m-. Is.arp mUletiD anlayq, takdir 
" MY•iainin p.dea 8'ime arttıfau. 
kurumun ton altı aylak nridatmm 
eTVelkine niabetle daha yiikMk ol. 
maımm da buna bir delil teıkil .ıti
ğini yazarak devam ediyor : 

" Herkesin fitresini bava kunununa 
nnneai bu milli müe11ese içinde ça.. 
lııanlarm gayretlerini de teıvik ede
ceği için bu tanda hareketle eaum
da dini bir vazife olan fitre aynı .sa
manda .atan müdafauına yardim 
ribi bir mahiyet alır. Hüli.aa ban 
müdafauma hizmet için mübarek 
ramazan dini bir fınattır. Bu çok 
ıüzel fıraatı kaçırmamak li..zan
dır.,. 

EDEBIY AT VE MEKTEB 
AKŞAM'da Nurullah Ataç, bir 

çok talebelerin roman ve ıiir okuma
dıklarmı adeta iftiharla itiraf ettik-

yıu gazetesinin yazdığına göre onae- lerinden bahaederek gençlerde ede • 
ki% aydanbeii Ledi Astıorun maliki- biyata karıı ıevgi ve alakanm bu 
nesi olan Cliveden, ingiliz-alman dost- kadar a z olutunun aebeblerini arq • 
luğu lehinde kuvvetli bir hareketin trnrlten diyor ki : 
mcrkc~idU. Lord vo Lcdi Aator, Tay- "Gençlere, tiir, roman okumak 
mis gazetesinin baş muharriri Davson, ihtiyacım mekteb Terir. Halbuki bu
Halifaka ve Londonderi, eylül ve ilk- sün mekteblerimizde edebiyat derai 
te9rin aylarında Göringin yardımiyle filen kaUamıtır: Ecfebiyatm kendisi 
Halifaksın seyahatinin projesini ha- yok, tarihi var. Talebe ancak 1910 
zırlamıştır. dan önceki edebiyatımızı - dilini 
Mançeıter Guardian gueteıinin bil- anlamadıiı İçin - okuyamr.yor. Ho

dirdiği plana uygun bir plan hazırlan- calarm çoğu da 1910 dan aonrak.i 
mııtır. Bu plana göre Almanyanın ıö~ edebiyattan pek hotlanmıyor. Oku· 
mürge iıteklerinin tehirine mukabiJ yanlarla okutanlar araımda büyük 
Rayli orta Avrupada serbest bırakıla- znk ve anlayıı aynlıklan var. Ho
caktır. Keyfiyetten haberdar ediler ca, kendi anladığı, aevdiği eserleri 
Eden bu projeye 9iddetle itiraz etıni,, talebesine anlatamıyacatım, aevdi
hattt Çemberlayn projeyi taavib etti- remiyeceiini biliyor; zaten o edebi • 
ği zaman da istifa etmiftir. Bu iıtifayı yatm "fazilet" inden artık kendi de 
Nevyork gueteleri haber vermifti. fiiphe ediyor. Fakat 1910 dan aon -
Bunwila beraber Eden muvakkaten rak.i edebiyata da - bir kül halin· 
vazifesinde kalmağa razı olmuştur. de - alaka aösteremiyor; belki bir 

Bu haberi veren Reynolda Niyus ga- iki tairi, bir iki hi.kaye<:iyi beğenİ· 
zetcai, planın gazeteler tarafından if- yor, itte o kadar. Bunun neticeai ola
paı İngiltere b ükümetini güç bir va- rak hoca deraini bir "formalite,, yi 
ziyette bırakmış olduğunu ilive et- yerine cetinnek için okut~or. Tale
mektedir. Halifaksın seyahati mesele- be' de edebiyat tarihini, imtihan ha. 
si hiikilinet erkanı arasında derin an- zırlamak için öğreniyor. iki tarafta 
laşmulıklar doğurmuştur. da metinlere bat vurmak merakı 

Sunday Kronikle gazetesinin sandı- yok. 
tına göre Çemberlayn, Franaaya Sov- Bizde kıa.ik, yani güzelliii cemi • 
yetler birlili ve ÇekoaJôvakya ile ak- yet içinde bir akide haline aeldiği 
dettiği paktlar dolayııiyle İngiltere- için mekteblerde okutulan bir ede • 
nin iyi niyetleri hakkında teminat ve- biyatm ancak yıllarca aonra tefek • 
rccektir. kül etmeai kabil olduğunu biliyoruz. 

Bununla beraber Sunday Timeı ga· Bir eaerin o terefe eripneai için eaki
a:etesinde Scrutatör imzasiyle çıkan meai, "fazilet ,. ini ia.bat etmeai la
bir makalede .. Franaanın pek anlafU18· zımdır. 1910 danberi ge len tairleri -
tarı mevcud olmasaydı garbt Avrupa- mizden, nasirleriınizden haııa-ilerinin 
da sulh u.zu:n bir ı:aman temin edilmit "klasik,, olabileceği timdiden keatİ· 
olurdu . ., denilmekte .e Venay muahe- rilemez. O klasik edebiyat Tiicucl 
deeinin araziye aid hükümlerinde de- buluncaya kadar, mekteblerde ede • 
ğişiklikler yapılmaaı temenni edil- biyatın eserleri değil, ancak. tarihi 
mektedir. M<ntn1 .. ........ r , 
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INGİL.İZ ZABİTİ 

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Bir topçu düellosu iki tarafa da hiç bir 
tesir yapmadan 8 saat devam etti 

Eaas kuvvetler saat dokuzla iki 
arasında varmıtlardı. Çabucak bir 
yemek yedikten sonra her hangi bir 
bukma karıı koyabilmek için ora
da bırakılan eski taburdan mada 
bütün askerler kaaabadan çıkacak, 
civar tepelerde evvelce Atıf paıa tara
fından hazırlanan ve Mütir tarafın
dan da tasvib edilen mevzilere yerlet
tirileceklerdi. 

Atıf pa§a, Plevnede bir çok yiye
cek maddeleri, sığırlar, hububat 
toplamı§h ve gelen bütün askerlere 
burada yemek hazırlanmıt bulunu
yordu. 

Rualarm altı bataryası türk mev
zilerini hiç bir zarar vermeksizin 
bombardıman ettilerae de hücum et 
mediler. Türk bataryaları da mev
zi alır almaz bu atete kartılık ver
diler. 

Bu topçu düellosu iki tarafa da 
hiç bir teair yapmakaızm sekiz saat 
kadar sünnüıtü. Ortalık .karardık
tan sonra rualar, Ribina, Verliça, 
Sgaliviça, Tulçeniça gibi dört ayn 
yerde konaklamak üzere geri çe
kildiler. 

Bizim ikinci fırkanın topçusu A
tıf pafanm dÖl't topu ile kuvvet
lendirilmif, her fırkaya yÜzer çer
kez verilmi§tİ. 

Şimdi kuvvetimizin yekunu 25 
tabur, dokuz buçuk batarya, alb sü
vari bölüğü, yahucl 15000 asker ve 
58 top olmuştu. 

Sol cenahmuzda on üç taburla 
dört batarya vardı. (Bealm taburum. 
la bir diğer tabur da buraya dahildi, 
ve biz ertesi sabah mevzilerimize 
girmittik.) 

Merkezde be§ taburla bir buçuk 
batarya bulunuyordu. 

Sai cenaha iae dört tabur, iki ba
tarya ve süvarilerin büyÜ.k bir kıı· 
DU verilmittİ. 

Sol cenahta Opaneç'e karıı iki 
tabur ve bir bataryadan mürekkeb 
bir ileri mevzi vardı. Bundan bat
ka iki taburla bir batarya da Bu
kovanm içinde ve gerisinde yer al
mıttr. Ana kuvvet ise (ki benim ta
burum da bu kısma dahildi.) Ya
nıkbayır denilen tepelere yerleı
mişti. Bütün bu ıol cenahın cep
hesi ıimale karıı idi. 

Y anıkbayırm tark ilerisinde bu
lunan merkez, Criviça'nm timali 
garbisinde idi; ıimale, ıimali tar· 
kiye ve tarka karıı cephe almıftı. 

Sağ cenah iae (süvarileri yolda 
bulunmak Üzere) Bulgareni yolu· 
sıun etrafındaki tepelere yerletmit 
farka ve cenubu f&.Tkİye kartı cep
he tubnuıtu. 

ihtiyat krtalan, kasabanın hemen 
farkında ve karargaha yakın bu
lunan bir tepeye yerleflllitlerdi. 

Bir tabur, Kriain ile Lofça ,oae
ainin kasabaya girdiği noktayı m~ 
hafaza etmek üzere Pilevnenin ce
nubu ileriainde bulunan o noktaya 
yerleştirihniıti. 

Zamıederaem, burada taktik te,
kilat, biraz, biribirine kantmıfb. 
Mesela benim alayıma mensup iki 
tabur da aai cenaha verilmiıti. Bu
nun sebebi de, anladığmıa göre, 
tundan ileri geliyordu: Pilevneye 
g~len taburlar, ha~i fırkaya, han· 
gı alaya menaub oldukları gözetil· 
mekaizin en ziyade tehlikeye ma· 
ruz noktalara yerleıtirilmitlerdi. 
Sonra 30 temmuz muharebesinden 
Önce bu itler bir hale yola konuldu. 

Vidin ile Pilevne arasındaki 115 
millik yolu, yÜriİyÜf kolu yedi gün
de almıı, yani, vasati olarak 1rün
de 16 mil yol yürümÜftü. Yorgun
luktan, bitkinlikten ölenlerin nis
beti yÜzde onu buluyordu ki bun
lann da çoğu ayağı tifenler ara.un
da idi. Bazı neferlerin ayaklan cılk 
yara haline gelmiıti. Geçtiğimıiz sa
ha, bazan dalgalı, bazan düzdü. 
Bir çok yerlerinde de manzaralar 
gayet güzeldi. Fakat monotonlufu 
göz yoruyordu. Sıcak, kuraklık ve 
toz bir çok yerlerde ma1l%aranm 
rengini örtmüttü. Merhametsiz ~
Def ı§ığı gözlerimizi o kadar yor. 
mutlu ki bazı yerlerde manzara ne 
kadar güzel ohraa olsun, bizde ba
kıp görecek takat kalmııımıfb. 

Yol da hepai küçük köylerden ge
çiyorduk. Yolumuz bir tek ehemi
yetli kaaabaya bile uiramamıth. 
Buralarda bir yıl önce çıkan iaya• 
nm izlerini gÖl'Üyordu.k: yıkıJmıt, 
evler, botaltılmıı köyler ve bir yı
gm harabe. 

Geriden gelen kola kumanda e
den Miralay, hemen atma atlıya
rak Pilevnenin ıark tarafında bir te
pe üzerine kurul.mut olan kararga· 
ha,talimat almak üzere kOflu. Biz 
de bu esnada sokaklara oturup din
lenmeğe koYulmuttuk. Atıf paf&Dm 
taburuna mensub ukerler, bize 
kahve, ekmek, tütün ve eau kuv
vete hazırlanan yemekten artan etli 
pilivlan bize ikram ediyodardı.; 

Miralay gtri dönünce bize o c• 
ee ka...bada kalacajmuz müjde.ini 
getirdi. Bu itin böyle ola.caimı 
önceden aezinliyen Ç&VUf bakkal, 
kasabanın sokaklarmı bir kolaçan 
etmeie ve binbatı tarafmdan bizim 
ikametimize taluis edilen civarda
ki bot evleri gözden geçinneie git· 
miıti. Geriden selen lotalara, tamim 
edilen bir emirde bizim tef alda 
birlikte hareket ederek aav&f bo
yunda bize ayrılan mevzileri alaca· 
j-muz bil~riliyordu. Çavuılar, aktam 
yemeğini temin ettiler. 

Hastalar (ikiıi felç gelecek de
recede ayağı tifl!Üf, birisi yorsun· 
luktan bitkin olmak üzere ÜÇ tane
si benim bölüğümdendi; bunlar üç 
günde İyiletip bize iltihak ettiler) 
Seyyar hutaneye gönderildiler. Er
tesi (Ün benim bölüğümden bir kiti 
daha Pilevnede kaldı. Bu ıuretle 
muharebeye dört eluikle girmif bu
lunuyorda 

- Sonu var -

1 Dünyada neler oluyor! 

Eskim is 
transatlantikler 
otel olarak 
kullanıhyor 
Transatlantikler konfor ve ılirat ba

kımından modern ihtiyaçları tatmin 
etmcmeğe başlayınca. hurdaya atıla
rak parçalanmaları usulden olduğu 
halde, bu defa yaşh bir transatlantiğin 
bafka iflerde kullanılmasına karar ve
rilmiştir. 
Şimdiki adı "Leviatham" ve eski adı 

,.Faterland" olan alman transatlantiği, 
cihan harbından önce dünyanın en bü
yük iki gemisinden biri idi. 50.000 to
nilatoluk olan bu gemiyi, cihan harbın
da amerikalrlar zabt etmişlerdir. Yir
mi yıldanberi bir )Qenarda duran bu yaş 
lı deniz devi, artık zamanın ihtiyaçla
rına ktfi gelecek kudrette olmadığın
dan, Amerika hükümeti, bu gemiyi 
parçalamağa karar vermitti. 

Bunu haber alan bazı iş adamları bir 
sendika teşkil ederek, gemiyi üç yıl 
müddetle 500.000 dolara kiralamışlar
dır. 

Bu işe girişenler, geminin içindeki 
tertibatı haf tan apğı yenileştirdikten 
sonra. iki yıl içinde Nevyorkta açıla
cak olan cihan .ergiaine yakın bir ye
re getirerek otel olarak kullanacaklar
dır. 

Vapur haftan apğı beyaza boyana
caktır. 2000 yatağı, lokantaları, üç ge
ce kulübü, iki tiyatrosu ve bir çok bar
ları olacaktır. ~celeri çok kuv
vetli projektörler ile aydınlanacak 

olan gemi, serginin belli başlı eğlen
celerinden birini teıJcil edecektir. Ge
minin içinde ve dıtında yapılacak o
lan yenilikler 1.500.000 dolara mal o
lacaktır. Bu 1te girişenler, harcadıkla
rı parayı kat kat çıkaracaklarına emin
dirler. 

Polislik edecek 
kadın aranıyor 
Londra poliı idaresi, bir yıldı.ılı, po

lislik edebilecek va11fları haiz olan 
kadmlann peşindedir. 

İngiliz polisinde çalıpcak olan ka
dınların evli olmamaları, 25 - 34 yelfın
da. 1.63 metre boyunda olmaları ll· 
zmıdır. Bacaklarının kuvvetli, dif leri
nin aağlam, ba.kıflarının keakin olına
•• da a .. anıJan f=!rtl.ar AraAındA~
Bundan bafka, poli.liğin gUçlWderinc 
katlanabilecek derecede kuvvetli, ıı
hatlı olmaları da aranılan vaaıflarm 

en ileri gelenlerindendir. 

Hizmete alınacak olan kadınların 
güzel, cazibeli, terbiyeli, fakat ayni 
zamanda açık göz ve azimli olmaları 
da istenmektedir. Bu kadar çok ve 
muhtelif vaıuflar göz önünde tutulun
ca. lngilterede bir yıldanberi kadın 
poliı kadrosunun hali tamamlanama· 
mıt olmasına hiç pJmamalı. 

Bir yıl içinde binden fazla müracaat 
eden olmuştur. Ukin, bu bin kadından 
yalnız 24 ü hizmete elverişli görül· 
miiftür. Geri kalanların çoğu, bacak· 
larının, yüreklerinin, ditlerinin bo· 
zukluğu yüzünden hizmete alınma· 
mıştır. 

Yüz kırk iki kitiden ibaret olan 
Londranın kadın poliı kadroıunu ta· 
mamlamak için daha kırk kadın alına· 
cağından, Londra polis direktörlüğü 
gazetelere ilin vermeğe devam etmek
tedir. 

Fikir tıleminde Radyo 

20inciasır ANKARA: 

-ı- 1 -2-
. Goethe'nln §iirlerinl okuyanlar (Si· Mesafeyi ve .zamanı yenerek istih-

hırbaz Çıragı) nın başına gelenleri el- aali müthif ıurette arttıran ıürat yer 
bette hatırlarlar: yüzünü, tekli ve ~ngi, musikiyi, şe-

Öô:LE NEŞRİYATI 12.30 Muhtelif. 
neşriyatı - 12.50 Pllk: Türk musiki•1 

halle earlnlan - 13.15 - 13.30 Dahili ve 
rici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI Muhtelif 

ne:ıriyatı - 18.45 İngilizce ders: }.ı:iı:ııc 
pek - 19.00 Türk musikisi ve halk flr 
lan (Makbule Çakar ve arkadaştsrı) 
19.30 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 1 
Türk musikisi ve halk prkdan (Servet 
nan ve arkadaıları) - 20 ıs Musiki koıl 
ması: Halil Bedi - 20.30 Plakla dans 
aikisi - 21.00 Ajans haberleri - 2 
Stüdyo salon orkeıtra11: 1 - Roısini: 

. "İhtiyar aıhırbu bir yere gitmif· hirlerin mimarisini ve bir çok fCyleri 
tır; çırak ustaaınm ıihirli kelimeleri- de değittirmittir. 
ni biliyor, onları aöyliyerek ıüpürge- Eskiden ince bir kordela gibi ya
ye can verir, vo ailpilrge desti ile ne- maçları dolana dolana çıkan yollar bu 
birden ıu tafımağa hatlar; bütün kah- gün otomobilin belJ döndüren hızı ö
lar dolunca çırak dur emrini verir; ıü- nünde bütün kıvrımlarını, bütün iniş 
pilrge durmaz. ÇUnkil durdurmak içln ve çıkışlarını kaybetti. 

Barbier de Seville. 2 - tvanovici: scuf 
3 - Lalo: Pas des Chambalea. 4 - Giur 
Danse Perıane. 5 - ı.Iozıırt: La Finta S 
plee - 21.55 - 22.00 Yarınki procraııı ve söylenecek kelimeleri unutmuftur. Eskiden dü.ı çizgi ıevimsi~ ve çir

Sular her tarafı baaar, çırak feryad e- kin sayılır, faydasız bir çok süslerle 
der •.•. Nafile 1 ıüplirge müthit bir aü- örtülürdü. Bugün ıonsuz dü:ı asfalt 
ratle gider gelir; ıular etikleri llflll&· yollarm açığa çıkardığı ve gözleri a· 
ğa ba,lar. Köpüren çırak süpürgeyi i- lıştırdığı düz çizgi, yirminci asrın e· 
kiye böler; bir an .:vinçle nefeı alır nerjisini temsil eden · en güzel çizgi 
ve metum süpürgenin işi bitmit sanır. sayılıyor. (1) 

tikli! marıı. 

IST\1 BUL ~ 
OGLB N.EŞRıYA1'I 12.30 Pinlı 

musikisi - 12.50 - Havadis - 13.«IS P 
la türk musikisi - 13.30 - 14 Mıılıt 
plik neşriyatı. 

Faka~ ~eyJ;ıa~! bu aefer iki parça ayrı Eskiden bir Rubens'in veya bir De
ayrı, ıkı mıslı su tqımağa b~larlar. lacroix'nin paleti sıcak ve açık renk
Ç~rak . dehşet içinde .... A~tık bütün il- lerle cıvıldelJırdı. Bugün Braque'in, 
mıdlerı mahvolmuştur. Nihayet usta Picaaao'nun Juan Gris'nin Derain'nin 
yetitir ve büyüHi kelimeleri ıöyliyıe- paletleri, ıüratin renkleri biribiri iç.in
rek çırağı zamanında kurtarrr." de eritmek suretiyle vilcude getirdiği 

Sihirbaz çırağının başına gelenler kurıunt, kurşuni - yeşil, siyah • kurşu
X X nci asrın da batına geldi. Kurdu- ni gibi torpito, zırhlı tren renkleriyle 
ğu ve iflettiği makinayı bu gün dur· yüklü. {2) Sürat ıehirlerin bünyesini 
duramıyor, sihirli blimeleri unutmuı de deği9tirmiştir. 
gibi. New - York'da on iki avenue'nün on 

Makine ıilr'attir; sür'at zaman ka- ikisi de 80 metre ara ile 20 kilometre 
zandırır. Aarmıız kazandığı bof zaına- uzunluğunca cenuptan timale doğru 
ru ruhun ihtiyaçlarına ayıracağı yer- dilm düz uzanmakta ve bu genif cad
dıe, o zamanı daha. fazla bir istihsal i- deleri de iki yüz kadar sokak şarktan 
çin fırat saydı. Durmadan i9liyen ma- garba doğru aynı intizamla birer kaim 
kine, her tarafa döktüğü mahaullerle zaviye bırakmak üzere kesip geçmek
inaanları boğmak üzere. tedir. {3). Şehirin iç bünyesinde bu 

İnsan, kendi zevkinin izini tqıyan vaziyeti~ nasıl derin bir yeknasakhk 
şeyi sever. Bir fCYin yalny; kendi zev- vücude getirdiğini, ani tahavvüllerin 
kini temsil etmesinden hoflanır. Hal- vereceği hayreti nasıl yok ettiği mey
buki, durmadan ifliyen makine, ,ah· danda. New - York'lular bu muvazili
siyeti yok etmek için ellnden g~len ğin uyandırdığı yelrnasaklığı gider
her ,eyi yapmıttır. Her taraf standar- mek için binaların yüksekliğinde bü
dise eıya ile tafıyor. Şehirlerdeki ev- yük tezadlar vilcude getirmiflerdir; 
ler, evlerdeki mobilyeler, hatta en çok fakat. uzaktan tersine döruniit bir 
kullanılan efya biribirinden ayırt e- ıtalaktit ormanını andıran bu tehir bu 
dilmez oldu. Ferdiyet, biribirine ben- defa insanı aeraemletmektıen geri kal
zeyen §eylerin dairesine kapatılmıf mamıftır. 
gibidir. Her fCY· kendisini kendi ya· Eskiden musiki tenalite' ye ehemi
pan feyi, p.hsiyeti gün ~çtikçe kay- yet verir, kulakta tatlı melodiyi ve a
bediyor. Çünkü her kes aonsuz .eriler bengi devam ettirirdi. ~rç.i bugün 
halinde piyasaya çıkanl4n, dört buca· New • York'ta metropolitan isimli bir 
ğa yayılan aynı etyayı kullanıyor; on- opera vardır; Toıcanini gibi maestro
ların itiyadını kazanıyor. Radyo ile tarın idaresi altında bulunmuştur. Fa
dinlenilen konıer ayni, tefkilitlandı- kat new • York'lunun alamadığı hızı
rılmıı rekl1mlar ile okunan kitablar ru yatıttıran ancak Jack Hylton'nun 
aynıdır. Efya, geldikleri fabrikanın veya Paul Whitman'ın idare etti&i 
karakterini yani "alAmetifarikasını" cazdır, yahud da yazı makinesini, kay
tafıyor. Bu ıtandard~ bayat inaanla- nana zırıltııını emtrilmaıı olarak kul· 
rı aynı ruh eeviyeaine indirerek, ıeri lanan, di11onnance'ı liali:iın kılan me
h2 Hntt ... ~.ı... .. ,ı... -v•u• ı.__,__ı. ı- --..ıu.u-
tir. Sanetları dıeği§tlrcn ıUrat eakiden 

Eskiden bir mobllyo hu.us! bir sev- kullaııılan bir çok tabirleri de değiı· 
kin. bir fahalyetin ifadesi idi. Bir o- tirmittir. Dört nala, dolu dizgin .. gibi 

tabirler, yirmi milyon otomobili olan, 
danın tanzimi, dıvara bir tablonun uı· tayyareyi otomobil gibi kullanan, ıü-
Iışı, masaya bir vazonun konulu9u rati 650 kilometreye çıkaran, aynı ga
şahsi bir görüfUn, kıskanç bir titizli· zeteyi günde dört defa basan Birleşik 
ğin verimi idi. Bu gün eıya gibi oda- Amerika gibi bir yerde ancak gülünç 
!arın tanzimi de ıtandardi9E'dir, ano- görülebilir. 
nimdir. Eskiden bir filizof ya Eflitun gibi 

Sürate kendini kaptırmayan mem- İliaauı ırmağı kenarında, zeytin ağaç· 
leketlerck her cadde, her sokak bir bil· ları altında gezinerek, ideal bir alem
yüğü, bir büyük hatırayı canlandırır. den uzun uzadıya bahseder, veya diln
Halbuki korkunç makin.anın çarkına 
kendini kaptıran Amerikanın, cadde yayı doğduğu Königıberg gehrine ka-
ve sokakları da • e9yuı gibi • isimsiz- patan Kant gibi pancorları inik, loş, 
dir, gangeıterleri gibi sadece birer nu- odaımda bir örümceğin ağını ördüğü 
mara tatır. gibi senizlik içinde ıiıtemini örerdi. 

M.akinalatmıf bir asır olan X X nci Bugün filozof ta elektriklenınit gi-
asır, yalnız fazla iıtihıal tufaniyle re- bidir. Odasına kapanacağı yerde dtin
fahı ft huzuru boğmakla, eşya arasın- yayı plilmanla, otomobille, tranaatlan
daki mesafeyi orta.dan kaldırmakla tikle, tayyare veya zeplinle dolaşıyor 
kalmamı9, fikirler ve hiıler araaında- ft (Bir filozofun aeyahat hatıraları) 
ki mesafeyi de kısarak insanları biri- (4) ile dönüyor. 
birine benzetmit. Sinclair Lewiı'in Paul Morand yazıyor: 
"Babbit"inc çevirmittir. "Don Juan'ın bir temsilinde zeki bir 

AKŞAM NEŞRİYATI 18.30 Tanburi 
mil: Plikla - 19.00 Çocuk tiyatro&U ( 
lan öldü) - 19.30 Konferanı: Ali K 
Akyüz (Ço~uk terbiyesi) - 19.55 Bo 
haberleri - 20.00 Rıfat ve arkadaıları 
rafından türk musikisi ve halk prkılatl 
20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rııa 
rafından arabc;a söylev - 20.45 Belını 
arkadaşları tarafından tlirk musik..iıi 
hal~ prkıları (Saat ayarı) - 21.15 Rı 
f onık opera stüdyo orkeıtrau - .22.15 . 
J&ns haberleri - 22.30 Londra artistle 
den Matmazel Rizzo konseri - 22.50 • 
Son haberler ve ertesi ~nlin progranu. 

AVRUPA: 
0..1:'.t::!<A ve OJ:'ERETLER: 12 Ham 

ve diicr alma istasyonları - 19.10 F 
furt - 19.15 Stuttgart - 19.25 Viyana. .ı 

ORKESTRA KONSERLERİveSSr 
FONİK KONSERLER: 12 Lükaemb 
- 13.15 Laypzig, Münib - 13.30 Pral 
17.15 Münib - 19.20 Droitvicb - 20 ll 
burg, Könicıberg - 20.10 Budapelite 
21 Münib, Roma. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Beromünstet 
22 Paria - P. T. T. - 22.15 StokboJ.ııl 
23.5 Lükıemburg. 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 Haınb 
(piyano) - 17 Paria (Çello) - 17.15 j~ 
ma - 17.30 Viyana - 17.45 Kolonya_ ı 
Hamburg - 18.20 Laypzic - 19.30 B~ 
ıel - 23 Breılav. 
. NEFESLİ SAZLAR (maq v. a.): 12 'il,. 

nih-:- 16.15 Vartova - 19.15 Prağ - ,o.1, 
Berlın. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLJ.ll1 

17 Pada - P. T. T. - 18.20 Bresıav""' 
19.55 Beromünster - 20.20 Prağ - 21.ıJ 
Könipberg - 22.30 Breslav - 24 F~~· 
furt. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Breslav ve difef 

alman iıtuyonlan - 8.30 Breslav F~ 
furt, Stuttprt - 9.30 Berlin - 10.3o }laJll' 
burc - 12 Kolonya, Laypzig, Stutprt 
1.2.35 Praf - 14.10 Frankfurt - 14.lS B 
hn - 16 Brealav ve diğer alrnM iıtaa1oıt" 
lan - 16.5 Künigıberc - ıs" Berlill """ 
19.~0 Berlin, Kolonya - 20.15 Keza - Si 
Brüksel - 21.30 Hamburc - 22.20 MtıııiJlı 
- 22.30 Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttprt ~ 
17.5 Stolrholm - 19 Vaqova - 19.30 Sto•• 
bolm - 21.30 Beromiinster - 23.5 911dl" 
pqte( Sipn müı:iı" i> •" _._ ____ . 1.,.~., ;MIQ'""''" - ,~.,, 

Hamtiurg, Miltiih - 20 Frankfurt - 22· 
Kolonya - 22.30 Laypzic - 22.35 - 24 JC6-
nipberc - 23 Milano, Roma. 23 - 2:uo JC,. 
toviç, Krakovi, Lemberg - 23.5-23.30 Vi'fl• 
na - 23.45 - 0.30 London - Regiooal """ 
23.50 - 0.30 Lüksemburc - 24 Droitvicll 
- 0.40 - 1 London - RegionaL 

kadının Mozart'm ıahıslan hakkınd' 
fU çıok doğru şeyi söylediğini ifitınir 
tim: Çok hızlı gidiyorlar, fakat istf' 
miş olsalardı yavaşça gidebilirlerdi.'' 

İşte her fCY bu noktada. Frenleri ~,. 
aabilmektıe. lnsanlaştmlan makine pY 

stl bir nimet Ü>e, yalnız aüratin fi 
maddenin zaruretine tabi olan makio' 
öylece bir Afettir. Maddeyi her şeYiP 
üstüne koyan, makineyi ruhun niıt' 
mma uydurmayan Amerika göz önnıı· 
de. 

Suud Kemal YETıd~ 

(1) F. Strovıki • L'homme modeme 
(2) P. Morand ·Sur la vite11e 
{3) Jules Romaina • Viıite aux Aın6ric:liı" 
(4) H. Kayaerlinc • Journal de voyage d'°' 

philoıophe. 

Doktor Hikmet, kendi kendine : "Ben h&la ay
ni küçücük ve pısmk çocuğum, diyordu. Ayni a
ciz, ayni çaresizlik içinde çırpınıp duruyorum. Bu 
yirmi yirmi iki yıllık ömrün tecrübeleri neye yara
dı ? Yananda yürüyen bu adam beni bulundu
ğwn noktada bırakıb kayboluverse, aktam, yata
cağım yatağı bulmakta zorluk çekecefim. Şu ya
nımda yürüyen adam, benimle meıgul olmaktan 
vaz geçae veya kalkıb batka bir memlekete gitse, 
bu engin tehrin içinde bir deniz üstünde bir tahta 
parçası gibi kalacağım. Şu yananda yuruyen a· 
dam ? Ukin, itte, o benim bugünkü lalamdır. Şu 
fark ile ki, birinci lalam, benim bütün kaprisleri
me boyun eğerdi. Bu ise, timdi, beni kendi kapris
lerine bağlayıb sürüklüyor.,, 

BİR SÜRGÜN 
ana bat dönmeai Yeren bir meyille yukanlara 
dofnı yükaelen bir kocaman demir sütuna ilifti. Bu, 
ilk bakıtta bir asma köprü kaidesini andırıyordu. 
Doktor Hikmet, bu acaib nesnenin utikametince 
bqını havaya kaldırdı ve ilk defa olarak, Tow: 

Doktor Hikmet, böyle düıünerek, Ragıp beye bi
raz kızar gibi oldu. Daha doğru.su içinde ona k.arJı 
bir nevi isyan duydu : 

"- Kuzum Ragıp bey, dedi. Sorması ayıp ama, 
böyle dolu dizgin nereye gidiyoruz? Sizin muay
yen bir hedefiniz varsa ben mani olmıyayan. 

"- Yok canım; hiç bir yere gidecek değilim. Bu 
ak tam tamamiyle serbestim. Şöyle biraz ( Champs 
de Marı)' a doğru gidip hava alırız, diye diifünü
yordum. 

Batmı doktor Hikmete çevirmeksizin burundan 
gelen bir sesle konutQYordu. Birdenbire : 
"- Bütün iti karıfhran o kerata Uf&k; dedi. Cör

dünüzya gitmit, doktora, bizim için caponyah de
miı. Caponyalı? (Ragıp bey, japon yerine capon 
telaffuz ediY,ordu) bir münasebet aba bari. Terea, 
biç yoktan icadetmit. Caponya nerede, Mısır ne~ 
de? kapıdAn çıkarkeıı pezevengi bir temiz kalay-
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lamak i.terdim ama, haydi ne ise, feytana uyma• 
yayım, dedim. 

"-Aman Ragıp bey, kalaylayacağmız yerde, 
herifin eline bir frank da bahıit verdiniz. 

"- Bahtİf mi Yerdim? Vallahi farkında deği· 
lim. Ne yaparam, iytiyat, iytiyat be birader... Bu 
kırrluı el hep vermeie alıfllUf· Biz, türkler yok mu, 
adam olmayız veNelim. 

Ragıp bey, bir kaç aaniye durdu, düıündü ı 

"- Lakin bilir misin, 1DOnfer, dedi; tU bahtiti 
girerken Yeneydim, batanıza gelenlerin hiç biri ol
mıyacaktr. 

Doktor Hikmet, arkadatmı teselli için zoraki bir 
kahkahayla süldü : 

"- Batmııza selenler mi ? dedi. Batımıza ne 
seldi ki, a Ragıp bey. Gerçi, profoaor tarafından 
nazikane bir tarzı kabule mazhar olmadık ama 
yine makaadDDizı yerine getirmit sayılabiliriz. A
damcafız, bana ne yapmam lazım geldiğini açıkça 
anlattı ve ati için de doinuu ümid kapılarını büa
bütün kapamadı. 

Doktor Hikmet'in bu kadarcık sözü, Ragıb Beye, 
her zamanki neıvesini iade etmeie kafi gelmitti. 

"- Cuum, oruı dojna.: Oruı doinJ. .• FU.at; 

YAKUB KADRi 
dedi. Şu herifin mıarrlr ile caponu kanttırıtı yok 
mu? 

Ve kıs luı sülmeie bqladı. Bulvanmaı kıaa, lot 
bir caddeden birden bil"e senit. aıydmlık bir mey
danlıia çdmı11lardı. Bu aaha, göz alabildiiine, uza. 
nıp serilen çimenli tamları, irili, ufaklı afaçlan, 
kumlu yollarmm kenarına dizilmit bahçe kanape
leriyle bubayafr bir park manzaruı gö.termekle 
berabert lüzumundan fazla keılkin 'H hendeıi hat
ları, herbanri bir kuytuluktan ve ırölgelikten mah
rum çıplaklığiyle bir kotu yerini, bir talima'&hı veya 
bir kıtla avluaunu da andırıyordu. Hatta bazı ço

cok dadılarııun, önlerindeki bebek arabalarını ite· 
rek dolafıtlan ve kanapelerin üatünde bazı yqlı 
efendilerin ya sazete okuyup, ya uyuldayıtları bile 
manzaranm bu aertliiini Jlllllutatamıyorıdu. Dok
tor Hikmet, burayı ilk defa görmekle beraber ı 

"-Mutlaka Cham,,. de Ma• buraar, dedi. 
"- A, bilmiyor mvdrmz? Hiç gelmediniz mi? 

Demek ki (Tour Eiffel)' ide yeni görüyorıunuz ? 
Doktor Hikmet, bu IODUDCU aualin manumı bir • 

den bire anl&munlftı. Tour Eiffel'le Claampa de 
Mtırrm ne JllÜneeebeti var? Böyle diifünerek yü

rürken, ıö:aleri tarhlardan biriniıı ıöbeiinden. in -

Eiffel'in yÜzlerce dev büyÜklüğünde bir mamut ia.
keletine benzeyen kOl'kunç cüaaeainin iiri bacakla• 
n üatünde göklere doğru uundıjmı gördü. Çocuk• 
luğundan b~ resimli gazetelerde kim bilir kaç biıl 
defa zarif endamına baktığı ve Paris'e geldiii gün.o 
den beri, tehrin kim bilir kaç noktaaındaıı baımı 
çevirip hayretle seyrettiği bu i.biden~ yakmdan, 
bu kadar manasız, bu kadar çirkin gö~ 
tattı. Çünkü, Doktor Hilmıet'in. tu anda duyduğu 
hiı ancak bir uzvi rahataızlıktan ibaretti. Kendini 
tutamayıp : 
"- Aman ne kaba, ne biçimsiz §e6' ••• diye mml· 

dandı. 

"-Kaba mı? Biçimsiz mi? Amma da yaptın hal 
Yahu, dünyada bunun bir misli daha yok. Her gö • 
ren ecnebinin parmağı aizında kalır. 1900 aergi• 
sinde, amerikalılar bunun etrafında adeta cezbeye 
tutulmut derviıler gibiydiler. Hele gece olup da 
bqtan bata elektriklerle donandı mı. hey all&hmı, 
hey, akla, hayale aığmaz •.• 
Ragıb Bey, Tour Eiffel'i, o aa.nki kendi eaeri inıit 

gibi müdafaaya koyulmUflu. Fakat Doktor Hikmet, 
çok defa olduğu gibi bu sefer de, onun bir acemi 
kılavuz izahatına benzeyen bu söylenitlerine kulak 
aanıyor ve kendini kendi intıbalarma bırakıyordu. 
Çelik kulenin tam altına geldikleri vakit, tekral' 
batını kaldmp baktı. Gök yüzü bir demirden kafet 
içine hapsedilmiı gibiydi. Ragıb Bey : (Sonu var) 
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Pamuk için gizli harb <*> 

Niçin hazmedemiyorsunuz? 
Pamuk da, petrol gibi, k?mür v~ de

mir gibi, ve onlar derecesın?e. mıllet
ler arasında cereyan eden gızlı ve ha
ris mücadelede ehemiyetli bir mevki 

CI Ya, yemeklerinizi iyi çiğneme- olduklarından onlar da öğrenir· almıştır. Pamuk denince, pan;ıuklu~.un, 
he~ 1Utuyoraunuz, yahud mideniz ler. iştahsızlık, dilin paılı ohnaıı, yani en fazla işçi kullanan bır. e_ndust-
e.ııraaklannız iyi iflemiyorlar. A- ymekten sonra mide üzerine ağır· ri şubesinin hatıra gelmemesı ımkanı 

tele Yem.enin, iyice çiğnemeden yut- lık baamaaı, karnm ıipnesi, sofra- yoktur. Bu mühim endüstriyi y_aşata: 
~ zararını herkea bilir de, öy- dan kalkmca uyku bastırması, ha- cak olan ham maddenin elde edılmesı 
e Yapanlu gene çok bulunur. Ha· zılarma bat dnmesi, hatta baygm- emperyalizmin paylaşamadığı başlıca 
~Otıaızlık bu aebebten ileri gelince, lık gelmeai hazmı güç olanların davalardandır. 

11 Diyarbakır,, 
Adı üzerine toponomik 

bir tetkik 

Binaenaleyh ve imdi ile 

devam eden bir fetih 
-Japon orduları nereye kadar 

ilerleyecektir, bilememl Bu sözler, 
çin - japon anla§oIDAzlığı hakkında. 
iki gün evel beyanatta bulunan ja• 
pon batbakanınmdır ve Çin hakika• 
ten büyiik bir kıtadır: Galib bir ordu 
orada günlerce ve aylarca yürüıye
bilir. "Fakat Japonya Çin milleti ile 
harb etmemektedir. Ancak, Japon• 
ya'nm çinlilerle konuşma zamanı 

gelmiı değildir. Binaenaleyh diğer 
devl.tlerin bu aıı.1apnazlığı •rtadan 
kaldırmağa delalet etmeleri fayda
sızdır. Zira Asya itleri Aaya devlet• 
leri arasında hallolunur." 

0~u düzeltmek en ziyade kendi eli- herkeae dinlettikleri baılıca. ali.- Kıymet ve şöhreti enternas~~nal _o
biıde deJnektir • metlerdir. Sabahleyin uykudan kı&I- lan Antoine Zischka "pamuk ıçın gız-

F akat hazmı.aızlrk mideden :le kınca ağızlannm koktuğunu kendi- li harb,, ismile 1934 de bir eser neşret
lelebilir. Midenin yemekleri haz- leri söylemeseler de kendileriyle mişti. Her taraf dan pek büyük bir ala
~•b:nek için iki ~ürlü iti vardır. Bir konuıanlar onu da duymaya mec-- 1 ile karşıl?::'.Uilıf olan bu eser ~ünev
l er>e afhıdan çi,nenmit olarak ge- bı. olurlar... ver gençlerimizden Hasan Erdınç ta
~ll ı>arçalan daha küçük parçalar ha- Bu alametleri geçirecek, bazım· rafından terceme edilerek neşredil-

Yazan: Proluör Haıan Re,it Tankut 
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~~e, onları bulamaç kıvamına ıetinnek sızlıiı düzeltecek ilaçları, perhizi miştir. Bir pamuk müstahsil_i olan 
için adelelerini hareket ettirir. Son- tabii hekim tertib eder. Bununla be- memleketimiz için bu hadisenın ehe
't'll ifraz ettiii ek,isiyle onlar Üzeri- raber kolay hazım edilen yemekle• miyeti üzerinde fazla israr etmeye lü
rıe, hilbuaa albüminli maddeler ü- ri hatırlamak hazmıaızlar için dai- zum V'e hacet yoktur. 

2 - Mardin. Bu şirin Türk kasa
basının g~:.zel adını S:tryant katiı;ler 
(Mar-din) kmmlarma ayırdılar ve 
Mar kelimesine aziz manasını verdi
ler. Halbuki bütün tarih sürümü 
Türklerin ve Türk kalmış olan bu 
memleltet, topografik hususiyetine 
göre adlanan seçkin toponomik bir 
tiptir. Bütün çölü ve arkasındaki 
dağlrk araziyi en çok engelsiz bir ko
laylıkla tarassut edebilen, 1080 ra
kımlı tepeye bu hususiyetinden do
layı isim vermek gayet tabii idi. 

V. + t alınea yükseklik ve ışık yap
ma ve yahut yükselme ve pa.ı lama 
kıymetlerini alır. Nitekim Martta
mak bir nevi tarassut demek olan 
tahkik manası vermektedir. (Rad. 
Tel. Sagay.) . 

Mardin kelimesinin sonundakı 
(V. + n) (ğ) den çevrilmiş olarak 
manayı tamamlıyan ve ifade eden bir 
eleman olduğuna göre Mardin yük
sekliğin ve ıfığın bir obje veya ıü
jede takarrür etmesi demek olur. Şu 
yer adlan fikrimizi takviye edecek 
toponomik misallerdir: 

Mantık böyle konutmak lazım de
ğil midir? 

leıritıe teair eder. Bu iki türlü iti11 ma faydalıdır. : Müellif eserinin başında yazdığı ön 
biı;, çok defa iki&i birden, yavaıla· Yağsız, suyu az, koyuca çorba- sözde şöyle demektedir: "İki bin sene 
1ınc:a midede hazımsızlık meydana lar • pek az pişmiı ymnurta • ı&ga- evel Niniva ve Babil döğüşüyorlardı. 
çı1Qu.. Yem.ekler midede iki r.a.at rada yahud fırmda kızannıf etler, Bugün İngiltere ile Japonya döğüşü
k..dar kalacakları yerde bet saat, onun da yenirken küçük küçük yarlar. !sanın doğumundan 575 sene 
.ıtı saat oradan çıkamazlar. parçalara ayrılmak ıartile • pek ta- evel yalnız kendi kendilerini mahve-

Zaten gevfekliğinden dolayı iyi ze balıklar, ıakarada pifDlit ve ya· den iki şehir kavgası vardı. !sanın 
~taınıyan mide bu kadar uzun za· hud h&§lanmıt olmak üzere • seb- doğumundan 1934 sene sonra ise bü
lllan itle.meğe mecbur olunca bir zeler iyice pi§mİf yahud püre ha· tlin dünyayı sarsan bir harb mevzuu
~t daha yorulur, adaleler büsbü- line ~etirilmit olmak ıartiyle • süt, bahistir. Yirmi bcf asır zarfında ya-
1"1l BOVJer ve bütün mide &fağıya bilhassa yoğurt ve taze peynirler • pılan mücadeleler, üşüyen veya çok 
doiı-u dü.ıer. reçel ve pek olmut yemiıler ·kızar· kızgın güneşten derisi yanan ~ütün 

Böyle hazımaızlıia tutulan kim· mıt ekmek, bunun büyük bir fay• insanlara örtünecek şey tedarık et
leler biraz tiplerinden de belli olur. dası insanı çok çiğnemeğe mecbur meye muktedir bir teşkilatı inkişaf-
8.acakları uzunca, ıöideleri öne etmesidir. Su da mümkün olduğu !andırmaya kafi gelememiştir. 
doiı-u eğilmif, yüzleri uzanuıtır. kadar az yağb etler, tavada kızarmıı Dokuma tezgahlarının ic~dmd~n ü~ 
lier teyden çabuk yorulUl"lar, da· balıklar, aalçah yemeklerin her tür- dört bin sene sonra bir mılyar ınsan 
bıe.rlanndaki tanaiyon da düıük· lüıü, konserve sebzeler ve konser· hal~ çıplak veya hemen hemen çıplak 
tih-. Bu uzun boylu, hazmi güç tip ve balıklar. En zararlı olanlardır. dolaşıyorlar. 
daha ziyade erlıı..,kler ara••.odadır. Pamuk mücadelesinin geçirdiği sa. 
8ayaıılar b ... •ai tipte olsalar ha· Bunlara karııhk yemeklere lez- fahatı tekrarlarken bu müca~lenin 

~ zet veren "baharat,, hem iıtiha ar· B · t 1 ltnnıızbğa daha çok iatidadlan var· sebebleri anlaşıhyor. eşenre e e -
dır. tınrlar, hem de hazmı kolaylath· zem olan diğer mevadı _iptid~ııye için 

rırlar. Fakat turıular baharattan &a· k b d 1 b liaznnaızbim kabahati her vakit yapılan mücadeleler ta ı e ı ınce u 
tnııtlaka midede değildir. Yemekle· yılmazlar. vaziyetlerin kabil af olınıyaca.ğı görü-
tin bazdan daha çabuk, daha ko- Hazımsızlık bazılarına kalb has- lüyor. Milletler olsun, efrad olsun 
llly hazmedilir. Bazılarının da. meae- talığından, ve,.em haıtalığından, üremi plansız çalı~anlar, ayni zamanda_vü~u: 
l~ Yağlı yemeklerin • hazmi daha başlangıcından yqlı erkeklere prostat da getirip imha edenler, kendılerını 
~ç ohD'. Çok, lüzumundan f~!a hastalığından ıelir. O vakit hazımsız- allahın yardımcıları ad eden vıe haki
)iyenlerin de eonunda midelennın lığın çaresini bulmak büsbütün hekim katte engelden başka bir şe_y olmıyan 
~zulına•ı, geç ve güç hu:metmele- iıidir. Genç bayanlarm bazılarına bu kimseler için artık af edılmek key-
li tabiidir. da gebelikten hazonsızlık gelir. fiyeti mevzuu bahis değildir." 

Hazımsızhğm alametlerini çe- O vakit de hem yine bekim iti, hem Eser şu bahisleri ih~i~a etmekte· 
lcenıer pek iyi bildikleri gibi, çek- de sabır iıi olur. dir: T~knik tarifler, Nıçın pamuktan 
lnİJenler en çok dinlemeğe mecbur G. A. bahsetmek zamanı gelmiştir, Kıral pa-
____ .....,;:.,________________________ muğun doğuşu, Dünyayı değiştiren Uç 

~tt8eyg i rle r bir 
.. aaam çıgneauer 

Mersin, (Huauat) - Şehrimizde 
~k arabacılığı yapan Mustafa, satış 
kooperatifine yllk taşırken araba 

hayvanlarını kooperatif fabrikası ö
ll\inde yemlemeye bırakmı9tır. Bu 
•ırada fabrika dUdUk çaldığından 
haYVanlar UrkmU9, kaçmaya batla
ıtlıt. fabrikadan çıkan Mahmuda çar· 
Paraıc yaralamıttır. Yaralı memleket 
haıtanesinc k.alduı'arak tclıwi ılt,na 
llıruniftır. 

Babasına bıçak 
çeken çocuk 

konya, (Huıuıl) - Yenicami ma
~~lleaiı:ıde oturan Mehmei adında 

lr Çocuk, babasının kendisini azarla-
~asrna kIZtJUş ve biçağını çekerek 
habasımn üzerine yürümüştür. Asi 
St?C\lk yctkalanarak ~dFyeye verilmiş-
ı:r, 

Cellat gölünde 
JllUll 
İzmir, (Husus!) - CellM gölünün 

kurutulmasiyle buradan çıkacak ba
hklarm temin edeceği gelir hesab 
edilmektedir. İktisad vek~Ieti müte
haaaıslarından doktor Bade Cellad 
gölünde tetkikat yapmı9tır. Burada 
mühim miktarda yılan balığı vardır. 
Bunların bir anlapna ile ihracına te
şebbüs edilecektir. MalOm olduğu U
zerc Alman):&, yılan balıklarına ta
liptir. -Mersinde okuma kursları 

Menin, (Husuıt) - Halkevi oku
yup yazmasını bilmiyen yurddaşlara 

kurslar açılmaaını karar altına almış
tır. 

Bayanlar için Gazipaıa okulunda 
ve baylar için de İleri okulunda kurs
lar açılacaktır. Cezaevine bir öğret-

men gönderilebilmesi ve bura1a m::ıh
kum ve mevkuflardan yeni harfleri 
bilmiyenlere dersler verilmesi; İhsa
niye mahallesinde de bir kurs aç:l
ması takarrür etmU,tir. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
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Ortaklarım 
"'l 'tekrar yutkundu ve ayni sesle ~-
aııı etti: 

'la- ~de9bn, SUleymancığım. Bu 
n Ptıgın sana hiç yaraşmıyor. Sen yal
~~ kendini düşünüyor ve başkalarını 
li~ hesaba katmıyorsun ..... Düşün ki 
•c\lııcyin Tuğrulun bütün ümidleri 
t\i ndc idi. Temiz kan bir at iizerine bü
ta~ ıel"'ietini koyan bir at yarııı ıne· 
he h•x gibi ben de, gece rüyalarımda, gl •~nin muvaffakiyetini görüyor, 
lıy lldüz ıenin muvaffakiyetini sayık
tri~~durrı. Halbuki o temiz kan at. tam 
~ nlcrin önüne gelince, ko§maktan 

geçiyor .... Yakışır mı bu sana? 
''So tııt . ~ra benim halim neye varır? ar-

d ilıtıyarladnn ..• Hapı yutmuf bir a
'/~_ 0ldum ... Sen de beni böyle yarı 

,,.. bırakacak olabilir misin? 
"13 

" en ıeni azarlanuyorum, aana yal-
~~1Yor1.un. Vaziyetimizi anlatıyorum .. 
,,. Uk-etnzneı bir köfkte, beyler gibi yi
.rıp i . 

Nakleden: N, B. 

ka11ısında 
Hüseyin Tuğrul ıözünü tamamlaya

madı. Ağzı sulanıyordu. 

Sonra, birdenbire aklına bir 9ey gel
miş olacak ki devam imkanını buldu: 

- Ben sana elimden gelen iyiliği et
tim. Ya gece taarruzu meselesi ortaya 
çıkar da zaten aram pek iyi olmıyan 
polis beni yakalarsa, sen, iyiliklerime 
karşı bana kötülük etmit olmaz mısın? 

Hüseyin Tuğrul ağlıyor. Bu haliyle 
her zamankinden çirkin, fakat onu ge
ne amcamdan daha temiz, daha aaf 
kalbli farzediyorum. Onun zararlarını 
kabil olduğu kadar tellfi etmeği ken
di kendime vaad ediyorum. 

Amcamla Hüıeyin Tuğrulun uzun 
konuşmaları esnasında Prcnaeı Şükri-

ye hemen hiç •öze karı§Plamı9, hatta 
çantaıını açarak pudra ve boyalarını 
tazelemi§ti. Hüseyin Tuğrulun da ıöz· 

terini dinleyip tam çıkmak üzere aya

ğa kalktığım zaman: 

adam, Teknik terakki yerine spekülas· 
yon,. Asya, Rusyanın v~~ fid~lıkla
nnda. Cihan pivaaaları ıçın mücadele, 
ramuk, yun ve--aunı -ıpe.11: ıUu:ut:~ u•· 
dukları halde biribirleriyle caniyane 
döğüftiyorlar, mücadele ne netice ver· 
di? 

Mütercim eserin sonuna memleketi
mizin pamuk vaziyetini hülasa eden 
bir kısım ilave etmiştir. Türkiye pa
muk ekimi, pamuklu endüstrisi yazı 
ve rakamlarla gösterilen bu kısım. e
seri okuyanların bilgisini tamamlaya
cak mahiyettedir. 

Pamuk davasını, dünyada mevzuu
bah!ı olduğu şekliyle ele alan ve bütün 
teferruatiylc mütalea eden eser, eko
nomik meseleler üzerinde düşünmek
ten hoılananlara bilhassa tavsiyeye 
değer. 

Bu kıymetli eseri terceme ederek, 
dilimize kazandırmı§ olan mütercime 
teşekkür etmeliyiz. 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından neşredilen bu gü
zel mecmuanın 19 ikinciteşrin tarihli 

., 
( * ) .t'amuk ıçin gizli harb. Sayfa 144. Mu

allim Ahmed HaUd kitapaneııi 75 Kr. 

yabilmeni.z için sesimi çıkarmadım. İş 
suya düştü. Bana ne? her iş muvaffak 
olsaydı şimdiye kadar ben milyoner o
lurdum. Yalnız sizden şunu öğrenmek 
istiyorum: Fikreti ne yapacağım? 
tahmin edersiniz ki bu zavallı aşıkı i-
lmehaye teselli edemem. Sevimli ço
cuk; fakat benim tipim değil ... Şimdi· 
ye kadar itiniz olsun diye ona taham
mül ediyordum. Madam ki iş yanda 
kaldı ben de onu bırakırım .... 

Amcamla Hüseyin Tuğrulu işin bu 

tarafı alakalandırınadığı için ikisi de 
Pren•esc hak vererek mübhem birer 

harekette bulundular. 

Prenses, eldevenle:rinin düğmelerini 
ilikliyerek, mühmel bir tavırla devam 
etti: 

- Süleyman bey, tabii bu da sizin 

umurunuz da değil ... Şu halde yaptı
ğnn zararı tazmine çalışırım ve Fikret 
hakikati öğrenip gider, kızı bulur ... 
Ve kız sizin karınız olacağına Fikret 
Selimin karısı olur ... 

Kalbime ıanki bir bıçak girdi ... Ben, 

Güzinin saadeti namına kendimi feda 
ediyordum, fakat Fikret Selimin sa

adeti namına değil. Bu ihtimal karşı

ıında .arsıldım. Güzin karım olmaya
bilirdi, ancak doktor Fikretin karısı 

olmamak 9artiyle ... Zira bu rakibi ben 

Türkler bu gibi; her tarafı müşa· 
hede hükmü altına alabilen yüksek 
yerlere Marak (Rasat yeri) manasıp
da (Rad. Sart) derlerdi. Rasathanesi 
ile meşhur olan Maraga bu fikri tak
viye edebilir. Mensubiyetleri ne iti
bar edilirse edilsin Mertek ve Merdi
ven dahi anakökün yükseklik anla
mından gelişmiş elemanlara bağla
nırlar. 

Böyle olmakla bera.ber Süryani 
katipler bu kelimeyi aslından o ka
dar uzaklaştırmış değillerdir. Çünkü 
Mar aslmda ağ + aJA + ar olduğu 
için ana kök anlamının yükseklik ve 
ışık anlamlariy_le yücelik ve aydınlık 
takarrürünü ifade eder. Onlar da bu 
kelime ile büyüklerinin yüksekliğini 
ve nurluluğunu ifade ederler. 

Türkçede Mar + ak rasathane ol
duğu gibi Marakçı rasıt Maraklama 
Rasat ve Maraklamak tarassut etmek 
manalarını verdiğine göre Marteması 

Aydnldl kültür t~erl 
Aydın (Hususi) - VilS.yetiınizde 

105 ilk okul bulunmaktadır. Bu okul
larda 67 si kadın olmak üzere 261 öğ -
retmen vardır. Şehir ve kasaba okulla

rında 3107 erkek, 1978 kız talebe oku-
J ...... 

Köylerde 6094 erkek, 2322 kız talebe 
vardır. Bunlardan başka tehrimizde 
bir sanat ve iki orta okul mevcuddur. 

61 inıei sayısı çocuklar için bir çok 

faydalı yazılar ve rettimlerle çıkmış
tır. 

Hukuk fakültesi 

mecmuası 

İatanbul Univeraitcsi Hukuk Fa
kültesi ınecmuasının nisan tarihli 10 

uncu say1aı şu yazdarla çıkmıştır : 
Richard Honig : Hukuk ide•inin 

müsbet hukuk için ehemiyeti, Sofis.t
lerde lahit hukuk eaaslarr, A. Schwa
rtz; İngiliz hukuku ve kontinantal 
hukuk, Dr. G. Ke&Sler : Almanyada 

Türk kanı, Fritz Nevmark : Vergi 
yükü ve iktisadi bayat, Halil Arelan
lı: Bibliyografya, Sabri Ülgener : 
Bibliyografya. 

yani bende olmıyan bütün faziletleri 
dolayısiyle ondan nefret ediyordum. 
Ona bir taraftan da hayrandım; be
nim olabileceğim, olmamı daima arzu 
edeceğim tipi temail ettiği için ... 

Şimdi anlıyordum ki ortaklarıma 
karşı elde ettiğimi sandığım galebe va
kıtsızdı. Aşk beni başka bir adam hali
ne getirmiş, fakat kendine zincirle
mişti. Beni kötülüklerimden kurtarı
yor, fakat koparmak cesaretini kal
biınde bir türlü bulamıyacağım bağlar
la beni Gtizine bağlıyordu. 

Madam ki kıskançlık beni geriye 
döndürecekti, kaçnağa teşebbüs boş 
şeydi. 

Ah kahpe Şükriye ı senin kadın kur
nazlığın birinin tehdidlerinden ve ö
tekinin tazallümlerinden kuvvetli i
miş! 

İşte onlar da işin farkında olarak 
biribirine gö.z kırpıp oldukları yerden 
kımıldarunıyorlar bile .... 

Demin otuz iki di,imi göaterip ka
ranını kabul ettirebilecek kadar tiddet 
ve azim gösternıiı olduğum halde, fim
di, süt dökiimüş kedi gibi, bafmı avuç
larmun içinde, rüya görüp görmcmif 

olduğumu kendi kendime ıorarak am
camın karşısında ıeeaiz ve dalgın otu
ruyor, içimi çekiyorum. 

Sevmek ne büyük zaifmıf allahım 1 

••• 

Bu mantığa bizde isagoci man• 
tığı derlerdi; timdi buna kuvvetin 
mantığı deniliyOI'. 

Mardar Samsun Mardik Bayazıt, 
Malatya Mardin Kayseri Mardo Ba
yazıt ... 

•*• 
Bütün bu izahlardan öğrendikleri

mizi şöylece hulasa edebiliriz. Halk 
etimolojisi o günkü zihniyetlerin 
doktrinlerini zerkederek kelimeleri, 
bilhassa yer ve insan adlarını hem 
semantik hem fonetik bakımdan de
ğiştirebilirler. EtüdümUz olan. Di·~a~
bakır'da böyle bir istihale geçırmıştı. 

Her vasfı ile öz ve temiz Ti!:k o
lan Diyarbakır adı yabancı teıirlerle 
uzun müddet pas ve curuf içinde ya
şadı. ATA TÜRK'ün, yurd ve millet 
severlik aşkının ilahi ocağı olan kal: 
binden bir kıvılcım 'imdi onu yenı 
süzülmüş temiz bir bakır parçası ha
line getirdi. Ne mutlu Diyarbakır'a. 

- Bitti -

Soya f asulyıısı 
lzmit, (Hususi) - Sanayide kul

lanılan ve Soya adı verilen yeni bir 
fasulyenin ziraatı için koyHi teşvik 
edilmektedir. Bu fasu!yeden makine
lerde kullanılan bir nevi yağ çıkarıl
maktadır. Bu yağı Almanya çok çek
mektedir. 

1 zmitte dilenci bollu§u 
İzmit, (Hususi muhabirimizden) -

Bugünlerde 1zmitte dilenci bolluğu 

vardır. Bir takım sapa sağlam insan
lar, "sevgilinizin ba,ıı için!,, hitabile 
kötü kötii sı.danarak avuç açmakta 
halkı rahatsız etmektedirler. Bu di
lencilerin ç.oğunu çingene çocukları 
ve kadınJan te7kıl ttmektedir. 

lzmiı'te Cumhuriyet buğdayı 
İzmit, (Hususi) - Villyet fakir 

köylünün aya~ma kadar götürerek 
cumhuriyet buğdayı dağıtmaktadır. 
Bu hareket, köyliller araıında eonsuz 
bir sevinç ve sevgi uyandırmıştır. 
Cumhuriıyet buğdaylarının köylü a
rasında adı "Birebindir." 

U "'' 111 l l IUl ltfM 

Dedelerim~den miras ka
lan fitre adetini, memlekete 
faydalı üç kuruma yardım e· 
derele en yerinde, en uypn 
ıekilde kallanmalıyı~ 

temi§ olduğu huausi görüşmenin ma
hiyetini tayin edememit olacak ki me
raklı, heyecanlı-.• 

İki jandarma arasındaki mahktlm 
gibi bir tarafımda amcam ve öbür ta
rafımda Hüseyin Tuğrul içeriye giri· 
yorum. 

Amcam hemen taarruza geçiyor: 

- İsmail Zeki Bey ... Yeğe.nim Sü
leymana iyilik etmek arzusunu daima 
izhar buyurmuştunuz ... 

İsmail Zeki bu sözleri tasdik ederek 
batını sallıyor. 

Uzak ~ktan gelen haberlere gö
re Çin'in manzarası §Öyle tasavvur 
edilebilir: Bir tarafta deniz yollan
na bi.kim olan ve yaptığı muharebe
ler neticesinde kara yollanndan en 
mühimlerini de ele geçiren mükem• 
mel cihulanınıt bir ordu ve diğer 
tarafta hiç bir yerde ciddi bir barba 
girişmiyerek geri çekilen bir ordu, 
ve bunlar arasında da, Tonkin pi• 
rinçlerinden mahrum bulunan, te~· 
lataızlık dolayııile birçok noktalar '" 
da açlık tehlike&i karıısmda kalan 
milyonlarca ki~i .... Bu mily~]~ca 
kiti kadm, erkek ve çocuk çııılıler
dir. Eski payitaht Pe-King çıo~tan 
japonlarm elindedir. Yeni ~yıtaht 
Nan-King belki bu akıbete ugr~ak 
üzeredir. Fakat Çin'in ciğerlerı far~ 
edilen Şanghay tealim olmuttur ... ~ı· 
limnez neden büyük harbm buyÜk 
bir kwnandanına atfolunan Çin'deki 
Hindenburg hattı, iki sene evel ~a: 
beşistan'daki Hindenburg battı gıbı 
çabucak diifmüıtür. 

F ernand de Brenon bir makale
sinde bu bale hayret ederek soru
yor: "Çin ve japon genel kurmayla
rı ara.amda bir anlatma mı var ve bu 
facia böyle bir anla.pnanm neticesi 
olarak mı oynanmaktadu-?,, 

Diğer taraftan büyÜk denilen dev
letler çin gümrükleri hakkmda ja
ponla.rca alınmak istenilen yeni ted· 

birlere kal'!• hafif itirazlarda bU1u
nuyorlar. Amerika, "aulh çarelerini 
araıtırmakta devam ettiğinden,., 
bahsediyor. Fransız radikal aoaya• 

listlerinin yan resmi organı, "bu va
ziyette, Japonya ile bugün yarın ko
nU§lnağa mecbur olacağız, ancak 
yalnız baıunıza uı:ı, yoksa lngiltero 
ve diier Avrupa devletlerile beraber 
mi konU§Acağız?,, sualini 90ruyor. 

Bizce uzak f&l'k hadiseleri herke-
ıin bildiği ve her fınatta tekrar etti· 
ji bir hakikati bir kere daha teyid 
etmektedir: Aarmıızda kuvvetli ve 

bel' ihtimale kartı hazır bulunmak 
lazımdır. Kuvvetli ve hazır olmanm 
tek prtı da millet ıuurwıa a.ahib ol• 
maktır. - N. B. 

KADiR GECESt 
Diyanet işleri Reisliğinden ı 

-30 ikinci teşrinl 19 3 7 salı günü ra· 
mazanı şerifin yirmi altısına tesadüf 
etmekle o gün akşamı "Yani çarşam
ba gecesi" leylei kadir olduğu il~ 

olunur. 

evlenme işinin gene sarpa sarabilece
ğini dilşünerek İsmail Zekiden hiç ol· 
mazsa büyücek bir sermaye kurtarmak 
istiyor. 

İsmail Zeki düşi.inüyor, sonra hay
retini zabted~miyertk: 

- Tecrübesinden daima f eyz aldı
ğımız dostumuz Hüseyin Tuğrul bey-

- Fakat, azizim Ahmet Sırrı Bey
M uhterem dostum .... Sizi temin ede
rim ki bana hangi teklifte bulunursa
nız bulununuz onu, Süleyman beyi 
tatmin ettikten sonra, gözü kapalı ka
bulde tereddüd göstermem. Yalnu; 
müsaade ediniz de Süleyman beyi biz
den böyle uzaklaştıracak olan bir ka
rar hakkında itirazımı dermeyan ede
yim. .... 

Amcamla Hüseyin Tuğrul beni ~üp
heye düşüren bir göz kırpmasiyle bi
ribirine bakıyorlar. 

le uzun uzadıya müşaverede buluna
rak bu iyiliğin ne şekilde tahakkuk 
edebileceğini ve hangi itte Süleymana 
faydalı olabileceğinizi dil§ündük. 

Ne oluyoruz? biz buraya, İsmail Zc 
kiden kızını istemeğ~ gelmiştik. Sa
pıttık mı? yoksa bu da amcamın biı 
manevraaı mx ? 

Amcam iti ileri götürüyor: 

- Süleyman, Karadcni% kıyıların

da, mesela Gireıunda teeaıüa ederek 
orada genit mikyasta fındık ihracı ve 

o kıyxlarda geçen ecnebi mallarının it

hali ile uğra~ istiyor. lcab ederse 
Giresuna yakın şehirlerde de şubeler 
a~mayı tasavvur ediyor .... 

'Amcam: "Süleyman, uzun boylu dü
şündükten sonra 1stanbuldan uzaklaş
mak kararını kati surette vermiş bu
lunuyor" diyor. 

_ Demek ki herkes beni bırakıp gi
diyor 1 Fikret bir Prenses buldu, ona 
biri tercih etti ... Süleyman da uzaktan 
davulun sesi gibi tatlı gelen, fakat içi
ne girilince insanı üç günde çileden 
çıkaran uzaklara hicret ediyor. Bu 
gençlere ne oluyor? 

Hüseyin Tuğrul da, ağlar gibi bir 
sesle, söze karışıyor: 

d çıyorduk, dlinya bize vı.z geliyor-

~· O dolmaları, o bindi pala.zı kı-
- Bir dakika da beni dinler miıiniı:, 

azi.ı:im Süleyman Bey?... Kirli çama
şırlarmızı üçünüzün de aranızda yıka· 

bir haıım sayıyordum. Yakacıktaki kC>şkUn büyük salonu... Amcam beni ailrpri:dere alıştırmış-
Bilgisi, dürüstlüğü, fenne bağlılığı, İsmail Zeki, amcamın kendisinden is- tı. Fakat bu kadarı da fazla. Demek ki 

- Ben de gidiyorum. Süleymanla 
beraber ben de Karadenize gidiyorum. 

- Sonu var -
ttrnaıarını .... " 



ULUS 

• 
Istikla.Iine kavuşan kardeş Hatay 

4.ntakya'nın flÜzel bir RÖrünüsü 

Antakyada Aıi nelari 

1.ntakyada cumhuriyet bayramı şenlikleri 

ReyhaniyeJe Hatay oteli 

lıkencleron'un güzel bir görünüşü 

Cumhuriyet bayramında Antakya Başkonsoloslı!i1..ı -önünde 
toplanan muazzam kalabalıktan bir parca 

Vaktiyle mutad huclucl İfleri komiıyonuna ittirak etmek üzere 
Hataya giden Anteb valiıinin otomobilini •aran hallı 

Antakya mekteblerincle İıtiklôl askı 

Antahyada cumhuriyet hayramı $cr1'klerinde nutuk ıöyliyerıl; 

Kırı1ıhan' dan RÜzel bir t(Örünüt 

Hataya giden Co;tncure h ··y ı:. ~ in;n : l! :'. lcri 

Beylan yolu üzerinde e•ki devirlerden kalma bir kale l•kenderun'la Antakya ara.,ndaki Beylan .volu 



s • ınema Sanatı 
t tttt•y 4 '"' t't' ' 

S 'et 11n ........ ., .,,..,,.... 
mn ~uwı lüm.t 
edip etmiyecefi mae-

lai artık miinakQfa mecz:ıııı 
olmaktan çılrmqtır. Renııin 
h.Ya.Z perdeyi i•tilci elımuine 
İntQaren, -.. lilm Mnatının 
ananeleri arcuında yer almq 
bulunuYor· Sa.iz filmleri dü
fİİniinü, biu ne lıadar ~ 
Ve İçimizde laiç talaaaür U]CClll

dırmıyan bir mai. 
F alıat •nli nnemanm inlri

tal MYTİ lmaumnda nmal biT 
Vaiyet karfınnJa bulunuyo
ruz? ilk yılların bat döndürü
eii terakki huı halli devam et· 
rnekte miJir? Böyle bir 11örii
tii bugün miidalaa etmek bi
'C1.Z güçtür. Çünkü 1936 yılın
da nnemanın bize ,,.,.Jik/eri
nin 1934 yılı malaaulüne üatün-
/,;;:ı:.:! " • L...ı _,ı L 0 L b• 
--.ıruna UCHH suece11 .arın ır 

lark kartmnda bulunduiumu
~ iddia edeme)'Ü. 

Bununla beraber. muhtel il 
ıraemleketlerin nnema Mnatı 
8eviyelerinde birkaç yıldanbe
ri ehemiyetli JeiitiklilJer ,,.,. 
4aa 11elJiii söylenebilir. 

Sa.iz nnema devrinde Ni-
6elun11en1ler, Metrepo/i .. ler ve 
F rit:z Lang gibi lotohal nlair-
6o:ziariyle .ine1r1a aleminde 
~uk bir nNVki tutan alman 
8Gnatı, aon yJICll'da bir tered
di buhranı ıreçirmektedir. U
la'nın talae•er meukiine yÜk· 
aelrne•e bile itimad uyandıran 
Prodükaiyon'lan yerine bURiin 
bize Almanyadan, daha ziya
de, zevk ve kaliten füplaeli lıo
rnediler 11elmekteJir. Bütün 
6iiyak nnema •anatkarlarını 
Eiollivud'a kaçırmış olan ve 
•enelerdenberi onların yerini 
"facak vanlta yenilerini yetit
fırerniyen alman nnemannın. 
ealri mevkiini ·tekrar elde et
ntek için pek büyÜk bir gayret 
8ttrletmen lazımdır· 

Buna kartılık, e•kitlen biz
~t F ransada bile daima ten
~cl ve istilazalı:rra maruz kalan 
I rcınsız lilm endü•trisi, ıon yıl· 
,,".~~~ aşikar bir kalkınmanın 
~~tun delillerini 11öıtermekte-
uır. 

1tö Gf!rf:İ bu memleketten bize 
··tü, hem Je tafılacak kadar 

ltötü aerler 11elmiYor JeiiJJir. 

F,.,_, 6anwı .. 6e6ini, F..,... 
tla, lilmdliiin. birlıaç bin lüa
lılı ıermaye elde eden iter 1... 
valı&rın ırirltebilJiii bir ko
lay it telakki edilitinde GTa· 
mak llizuntlır. Buna kartılık. 
Franaa bİ2e her Hile 11ençlik
leri ve c:aaretleri niabetinde 
mııuallalı y.ni re.iüörler ve 
yrlJizlar tamtmalıtatlır. V.,... 
dik lilm mii•ba-.nda enfer· 
nasyanal jürinin laer üc malıô
latı Ja lraMIS lilmlerine oer
mit olmaa lrOIUIZ ainemaculı
lının bagünltii Heri vaziyetine 
bir delil teflıil etla. Tam bir 
ayanq Jevraine .;rınit olan 
ı~ 9İnfllft0 Mnatmm, ar
tiaderinin ve reiisörlerinin dai
ma İnltita/ eJM kabiliyetleri 
((Öz önünde tatalunc:a. bize 
10n sözünü eö.Ylemit olmaktan 
uzak bulunJuiu ileri mriilebi
lir. Fran.aıla nnema sanatının 
yühek va.ıllı blr tiyatro ve o
nan biJtün a,...,.ıariyle. mu
laarrir, 81111GfWr, nii.ör • be. 
lenmai mulaalılıalı ki bu sürcıtli 
laamleJe 8mil olmaktan geri 
Jıalmamqtır. 

Amerika icin yeni bir fey 

aöylemelı mlbnlriin delildir. 
Genit ~ale pelı lnıd
retli bir .inema enılütrüi lrur
ntllf olan bu memleht, bize, 
iter zamanki MVİYftİncle aer
ler vermekte devam edi'YOr ve 
edecelıtir. Ve fiiplaeaiz ki, bu 
endüttrinin zenııinliii. onu, 
büyük marallarla liiı ve de
kor içine boiulmııt mil'YOn 
lilmlerintle tlaima ralıib.U bı
rakacaktır. 

Sovyet lilmdliiini mıılaak. 
me etmelı icin veıikalara ma
lik deiiliz. Fakat olruduklan
mız oe ııörmek imkcinını bal
duiumıız bir iki aer, bu mem
leketin. nnema aanatı lrıua
ıunJa Euendein'in altın dev
rinde bulunmaktan uzalı elJa. 
iu hiınni veriYof'. 

Fakat Jiier memleketler? 
Maattee•ül, oelı az mahmlle
rini ırörebilmemü, bizi, ~
lü, İtalyan, leh, çelı. mac:ar 
lilm ıanalları luaa•ncla umu
mi bir laülriim Hrmelıtcn alı
koymalıtaıla •• Y. N. 

Ne aıeındelerl 
.. Siyah Gözler .. de Harry Baur'le 

birlikte bUyülı: bir muvaffakıyet ka· 
zandıktan 90nra Hollywood'a giden 
Simone Simon, yuın tatilden i•tifa
de ederek Jl'ranuya gelmit. sonra 
gene Amerikaya dönmu,ın. Bu •
sonda seyredecefimiz filmleri ara
sında James Stewart•la beraber çe
virdiği .. Yerle gök arasında" vardır. 

Gin&'er Rogen'e gelince. Jean 
Harlow'un ölUmiinden .onra her ı:a
mankl partöner! olan Fred Astaire·· 
den ''Botanarak" Willlam Powell'le 
beraber çallJK&fı aöylenmiftl. 

Ginpr filhakika bqka bir par· 
tönerle iki tlç film çevirdikten ve bir 
müddet MUdkhollerde numaralar 
yaptıktan sonra gene Fred Aataire 
ile birlepiftir. 

Bu 1esonda bu iki 1evimli artiı· 

tin ·•uçan valsler" adlı bir filmini 
,areceiiz. • 

Onalb yaıında 
bir 

yıldız 
Solda re•mini 11ördüiünüz 

Olympe Branda'nın macercuı 
bir peri maaalını hatırlatır. 

Olympe Branda küçük yaffan
beri akrobatik numaralar yapa
yorda. Çok llÜzel ve pek iyi IIİ· 
.vinmit bir kız deiildi. 

Günün birinde Amerikaya ııit
ti ve mahtelil kabarelerde akro
batik danı numaraları yapmaia 
devam etti. 

Onun ırüzel dana, HollywooJ. 
daki .iane vazılarınJan birinin 
dikkatini cekti ve Jalaa Jiin i•
mini kimıenin bilmediii ba 16 
YQfındaki ırenc kız, methur bir 
lilm yılduı oldu. 

Çevirdiii lilmler üçü bulmuf
tur. Banlar arannda Le dernier 
train pour Madrid her tara/ta 
büyük bir alôlıa uyancl~tır. 

oeoe e neeeeet euue uıre " t' ,, ' tt 

Pierre Blanchar 
c4 Hulyalı dudaklar '' ve 
"Cürüm ve Cem'' nın 

uru.ıtulma.s yaraııcuı 

PIERRE BLANCHA.R ••• 
Onu bu mevsimde ' 'Bir 

bal.o haıırcuı" nda 
göreceğis. 

Bir Baıo Hatırası 
Yt1nl 6ia.rmth g~nt1riıım.,,. IMflaDllUf o/•11 •sır Bmlo liat~ 1111111 

bu •• g4ıwoellmi• nerhtrhı en eı.mlyetli6idir, ~Z#bilir. 
Veaedilıte lıer iki seMde bir yapılan entermsyonal film mfl.ubdıuro

da all#riha, alme11, İtalyan n Jngiliz ıw.ldbleri ırasrnth birinci/ili h..a
mq olan bu film, lranszz sinema sanatı için çot yerinde ve baldı bir ıwk· 
lim vasıtası olmUffur. 

Fransa'!'n en bQyQi sinema yrldnlarmt!an Harry Baur, M•ri• Bt1ll,_ 
Françoise Ro97, Ferııandel, P. R. Wilm, Pierre Blanchard. Louis ]ouwıt, 
Raimu gibi bir lilmdt1 ancak bir iltinnl g~rmeye alışık olduğamus gilll 
f6hmleria bir araya gelditf bu lı"lm, .,,.n1 parlamaya bqlıyan f taDSlı: nır
jisörlerirıd•n Jullen Duvivıer tanfradan yapılmıJtır. 

Bir mibver lltra/ıllda birçok rruw.U•N ubib olmd bu lilmia bir ili• 
sruiy«J w nbmn bu bdar dalılmorm njıa.n birlilin boml,,,.,.,.. 
oaun muv.Jl•Jayet/ni temin edea basusiyetlerdea biridir. 

Canı sıla/an bir pnç dul, Cbristim, on sene eve/ hndisiae kur yap
tlNJ olan ve isimleri lllı balo lra!"Dtlsinde yuılı buluma gençleri anum.tt.

dır. Bellci bunlardan biri bof ba1Wtfı
DI doldurıbilt1celctir. ille ~nce hadi
sini bQylJlı bir inlci•r btlklemelctedir. 
Aradıklarından ilkinin evlendiğim 
iJğttninoe intihar etmiı ve ınur <Ml
lirmiştir. Ondan sonra diğer ifılclan· 
m bir bar sahibi, bir bırsıs çetesi 
ttiai, bir papa.s, bir d.ğcılık rehberi. 
bir berber Jmllası, bir doktor bllvi.,.... 
tinde r&stlıyacalctır. Hep!li onu bflt 
batırlamalcla beıwber hiç biri telcnr 
hayatında ~r alacak hıldt1 değildir. 

Son sryabatinde aradığı adamın 
61Qmünil 6ğrenecek ve ona çok bel> 
ziyen oğlunu evlid/ığ.a alacaktır. 

G6rüldağa gibi bu muhtelif M
diseleri bir araya toplamak kolay bil 
Jı değildi. Fakat ]ulien Duvivier, J1> 
tihab ettiği artistlerin yllbek t•m
silleri sayesinde, buna muvaffak ol· 
muştur. Filmin umumi heyetinde ha· 
lif bir hüzan hali vardır 1ci esrrıe •T
rı bir cazibe vermektedir. 
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Lik maçlarının ikinci haftası 

Demirçankaya Gttvençsporu 
4- 1, Muhafızgücü de 

GenÇlerbirliğİnİ 2-1 yendiler 

Dünkü maçları büyük bir alaka ile •eyredenler 

iki gündenberi durmadan yajan yağmur dunnuı ve öj~ye 
doğru günet bütün ıpoı:culan sevindirmiıti. Tribün~~~. bu H'YIDÇ· 

le An.karanın her köteıınden grup grup Muhafızaucu alanının 
yolunu tutan meraklılarla dolmuıtu. Muhafızgücü ~lanı. Ankara
gücü aabaaından daha iyi hazırlanmıı, aland.a ha~ıf bır çamur 
tabakuı kalmıttı. Birinci maç Demirç~ar• ıle G~~ençapor ara
aında idi. Hakem harbiyeli 8. MazlUın adı. Her akı takımda da 
geçen haftaya niabetle bazı defiıiklikler vardı. • 

Demirçanltaya: Ateı, Hüıeyin, Gazi, Nihad, K~il. Maraton 
lbrahim, Abbu. lbuıhim, Orhan, Fethi, Kemal Selık. 

Güvençıpor: Sala, Haydar, Murad, Mutafa, Mahmud, Av· 
ni, Necib, Tevfik, Füruzan, HaYTi._.Ali. . H ·k· _ 

Oyuna Demirçankayalılarm bucumıyle batlan~~· er ı ı ta 
rafın karıılıklı ve müaavi bir oyunundan aonra Guvençapor De-
mir Çankayanm baskısı altına düıtü, 
ve bu şekilde uzun bir müddet kendi
lerini iyi müdafaa eden Güven~porlu
lar zaman zaman fırsatlar elde ederek 
kendilerini göatermek iıtiyorlardı. 

lJemirçankaya' nın 
birinci golü 

Demirçankaya Güvençsporu sıkış· 
tırmağa başladı. Top Uuven<s::.porun 
nıaıf sahasından ayrılmıyordu. urban 
arkadaşlarından aldığı bir pasla takı
mına ilk golü kazandırdı. 

Denı.irçankaya'mn 

ikinci golü 
Güvençspor mağ!Qb vaziyete düt

til.kten aonra çok çalııaıağa ve Demir 
Çankayayı sıkıştırmaga batladı. Orta
dan gelen güzel bir paaı aolaçık hava· 
darı atarak muhakkak bir golü kaçırdı. 
Bundan sonra top gene Demirçankaya 
lıların ayağına geçti, O)"Una hakinı u· 

lan Demirçankayalılar 32. ci dakikada 
Orhanm ayağiyle ikinci golünü cıı. 
yaptL 

Güvenç sporluların Uk 
ve son golü. 

Güvençapor canla başla oynuyor, bu· 
na mukabil Demirçankayada bir can 
ıızlık göze çarpıyor. 31 inci dakikaa. 
çok aıkıpn demirçankayalıların Dt:K 

Güvençsporun santrforunu topla ııeı 
terken tuttu. Hakem yerinde oır pt 
naltı verdi. Bunu güvençsporlular iyı 
kullanarak ilk ve son gollerini yaptı· 
lar. 

Bundan ıonra oyun tatsız geçti ve 
birinci haftaym 2 - 1 DemırçanKaya-

vaziyete düten güvençliler mütemadi· 
yen çal11ıyor. Deınlrçankaya kalesi <. 
nünde aantftor Firuzan bir fırsat dah< 
kaçırdı. Demirçankaya kalesi ııkıt 
mıttı. Hayati topa çıktı, açık .kalan 
top kaleye girdi. Bu aralık Demırçaı~.
kaya aleyhine bir firikik oldu; ~
vençsporlular da bunu avuta atarak ıs 
tıfade edemedi. 

Demirçankayanın 

dördüncü solü 
Güvençapor kalesi ııkıtmaia başla· 

dı. Deınirçankayanın sağaçığı topu •Ü· 

rerken güvençliler korneye attıla~. 

Demirçankaya güzel bir korner ~ektı, 
Orhan Jr.ale önüne düfen bu fırsatı ka
çırmadı. Kaleci ile karşı karfıya kaldı 
.ı.{afasından ıonra aırtına vuran top 
kaleye girdı. Oyunun aon dakikaları 
Çankayatıfn uıtunlugu ile ıeçti. ~a~ 
da 4-1 l>cmırçanlt&yaum lehıne bıttı. 

ı'usıl oyrwaılar l' 
<.iüvenç::.poruan Kaleci, santrhaf ve 

santrfor .reru.zan çok çalıftı. <.iüvenç· 
sporlular geçen tuııtaya nıabetle daha 
ıyı idi . .uort golle ma~lub olmaların& 
ragmen .Uemuçanııtaya uereceainae oy· 
nauı. ~ilhana uunci oattayı.min bat· 
ıan~ıcıncıa çeyrek aaat kacıar çok Ua· 
•• .ı .. vynachau. 

...,ı;-"U§i<ll1Jeaya ta.lcımuıa Orhanın il
......... , u .. ıu başına bır kaaanÇ ounuıtu 

• u.rvct natu çolı. 5&i'fU. AobUm haı 
... ı.Lt•nua uynau.ı.maa1 u&n.a ııwu.>etb 01&· 
oıJırcıı • .Nın•c1, vrnan, Aem&.l, ~evJU ve 
A.-ıayau DUKun çoı. ıyı 101. vaaı ue A.4 

mu oıç oyııayamac.h. rluaeyın uyunuı 
soniar ında yuq,untıu. .ue.ı.uu çankaya· 
ıdar maaıeaet &ene ıyi bir takım kura 

nın lehine bitti. .namı9tı. 

l kinci ha/taym. 
Güvençsporluların vuru~uyle ~şl~

yan bu haftayimin ilk çeyrek saatı lıu· 
vençsporun çok çalışması ve ~emıı· 

çankaya.nın müdataası ııe .. geçtı. Çe}' 
rek aut hakim ..,ynıyan Guvenı.ııporlu
lar çok fırsatlar kaçırdı. l>emırçankil 
ya beklerinde, hatta aantrhahnda biı 
cansızlık var, topa kuvvetli bır vur~ı 
yapmak l(Syle dunun, ayaklarını bı
le dokundurmuyorlar. Güvençsporun 
aantrforu Firuzan günl paalarla topu 
Demirçankaya kaleainden u.zaklattır
mıyor; likin bütün unatlar ka· 
çıyor. Hele bir defaaın~ a~ğdan ge
len bir topu .aliç aürdil, ıçerı atarken 
kaleci Ateı gil.zel bir çıkıt yaparak to
pun üzerine kapandı ve muhakkak biı 
gole mani oldu. 
• Uzun müddet müdafaaya mecbur ka· 

lan Demirçankayalılar Güvençapor 
baakıamdan kurtuldu. Top aağdan or
taya geldi. Orhan topu aldı, aUrdtl, ka· 
leye şüt çekeceği zaman karşı tarafın 
beki hatalı bir çıkışla favul yaptı. Bu 
favulü Orhan hafif, lakin isabetli bir 
vuru,la 21 inci dakikada üçüncü defa 
Güvençspor kalesine attı. 3-1 mağlub 

GençlerbirliOi - M. gücO 
uwu..ı.ı uıe&aAld ..,~ •• u;111:u ..-. 'il· ....... ~. 

ıer birııgi - Muhatu eücü araıunda idı. 
İki takım bir arada aahay<& ç.a.tdar ve 
orta çizgiıın.e 11ra1anarak nil1ıı:1 ıelam 
ladılar. ttakem B. Umerdi. h.a•eter ae· 
çıldikten ıonra, oyuncular 9u teıcila 
.;erıennı aldılar: 

'1ençıer birliği: 

Nureddin; lhnn • Yusuf, Ah
med - itana - K.efii; SalilNdin • Ga· 
Jip - ı<uım. Manür - Ali. 
M uhaiı:ı Gaca 
~ uad; Hüsnü - Sa.ilet, LO.tli • Cibaa 

• Ahm«J; Salih - lbrabim ·Ali Rısa 
izzet • Naci. 

Saat 14.30 idi. Hakemin düdüttl çal· 
dı. Fakat oyuncular bir ihtiram vasi· 
yeti aldılar. Bitiln tabayı dolduran 
kalabalık bir dakilla .... ts kaldı. Spor
cu gençlik, Gençler birliif. aafaçıtı Se
limin ölen babuının hitıruma olan 
hürmetini göıteriyordu. 

Gençler Birliğinin ilk 
ve son golü. 

Maça muhafızlı oyuncular bafladı
lar. Top hemen Gençler birliğine geç-

Muhal ızgücü, 

Gen~lerbirllği 

sportuları 

bir arada 
ti. Ust Uate iki akın oldu. Birinciainde 
Salihaddinin. ikinci dıefuında da Ha· 
ıanın 1Utleri kaleye yakın mesafeler· 
den avuta kaçtı. 

Gençler aılu, çabuk ve enerjik oynu
yorlar. Belli ki maçm ilk dakikaların· 
da Yuiyeti lehlerine çeyirmek istiyor 
lar. 

UçüncU dakikada bu fırsatı buldu· 
lar. Sal taraftan Muhafız kaleıine ka· 
dar i:ıe.n Sallhaddin ıtısel bir ortala· 
yıf yaptı. Soldan Ali yetitti ve topu 
bekletmeden kalecinin ıol kolu altın· 
dan atlara taktı. 

Heyecanlı dakikalar 
Bu gol halkı ve oyuncuları heye

canlandırdı ve oyun daha ıüratletti 
Muhafıs takımı mailQb vasiyetten 
kurtulmata çabalıyor. Fakat Gençler 
birliii futbolcuları üstün oynuyorlar 
ve kartılarındalrilere aman Yermiyor· 
lar. 

17 inci dakikada Muhafıs gücü aley
hine çekilen bir korner aonunda top •· 
yaktan ayata kale önünde epiyce do
la9tı. Ruimden aldılı pula Milnilriln 
çektili aıkı tüt avuta ıittl. 20 inci da· 
kikada Sal&haddinin bir tütünü Fuad 
büyük bir ıotukkanlıhkla tuttu. 

Hakem bir oyuncu çıkardı • 

r İzmir maçlan 

Doğan spor 
Demirsporu 
13-1 yendi 
İzmir, 8 (A.A.) - Lik maçlarına 

bugün devam olundu. Hava yağıglı ol
duğundan tribünlerde seyirci azdı. 

İlk maç Doğanspor - Demirspor 
arasında idi. Bütün takımların adeta 
tecrübe sahası gibi olan Demirspor 
bugün de Doğanıpora 13 - l gibi bü
yük bir farkla yenildi. 

Bu maçtan ıonra Alaancak - Ateş 
takımları kargılaıtılar. Yağmurun ha -
fif hafif devam etmesine ve aahanın 
da çamurlu olmasına rağmen, maç çok 
ıeri oldu. Ateglilerin lehlerine olan 
bir penaltıdan iatifade edememeleri
ne mukabil Alaancak beter dakika fa
ııla ile Uıt üıte Uç gol yaptı. 

·l~i~ )laçudıfı dördUncü 
golden ıonra AtCfliler penaltından bir 
Sol yapabildiler. Bu ıuretle birinci 
devre 4 - ı Aluncağın lehine Gitti. 

ikinci devre batladıtı ftkit her iki 
takım da usun müddet ıol çıkarama -
dı. Oyunun ıonlarına doğru Ateı'in 
ikinci golüne mukabil Al11&ncak 5.inci 
golünü de yaparak, maçı 5 -2 kuan
dı. 

Son maç Üçok - Yamaalar aruın
da cereyan etti. 

Birinci den-ede her iki takım da 
ınuvaffak ve ıUzel bir oyun çıkararak 
bir bire vaziyette iken, Uçok aon da -
kikada bir gol daha çıkararak devreyi 
2 - 1 lehine bitirdi. 

ikinci devre batlar batlamu, ırkı 
ve aeri hilcOnılarla Yamanlar kalesini 
wyik altına alan Uçok birbiri arka -
ama üç gol yaptı. Bu arada birden bi -
re canlanan Yamanlar da lnl bir hü
cQmla ikinci aayılarmı kaydettiler. 
Yapılan bu aon ıolden aonra oyunun 
zevki kalmadı. Uçokun ağır baaması 
gol adedini ıekize çıkardı. Maçın bit
mesine 15 dakika kala vaziyet 8 - 2 
iken Yamanlar hakemin verdili bir 
karara itiraz ederek uhayı terkettiler. 

'Gençler birlili forvedleri Muhafıa L-------------

Dünit iimaçlardan heyecanlı bir an 
ııtıcü kaleai önünde toplanmıtiardı . 
Hır dakika artan tazyik bir golle ne
ticelenmek llsere idi. Saiiç Galib bu 
karıtıklık aınıında kaleye tutulmas 
miltlrill bir flit gönderdi. Kaleci Fuaı 
bu ıole ancak kornerle mani olabildi 
Alinin çektiii kornerden ıonra Muha 
fu ıtıcU aleyhine kaleye yalan bir me· 
aafede hend oldu. Hakem, bu cenya i
tiru eden Muhafıs GUcil beki Saffeti 
oyundan çıkardı. Takım on kiti kald 
ve Salih müdafaaya ıeçtt. 

Gençler Birliği 
penaltıdan kurtuldu 

Oyunun ilk yarım saati bu suretle 
Gençler birliğinin hakimiyeti altında 
geçti. Muhafızlılar aantrforved Ali 
Rıza ve ıolaçık Nacinin phsi gayret-

teriyle münferid buı akınlar yaptılar. 
Bu kaleye kadar initler birkaç defa 
Gençler birli~ine tehlikeler yarattı. 
31 inci dakikada da hakem Ali Rızanın 
üzerine sıçrayan Keşfinin vaziyetini 
hatalı glSrdil. Gençler birliğine penal· 
tı verdi. Nureddin, Nacinin çok hafif 
çektiği 'ütü kolaylıkla tuttu. 

MuhaJı:rs Gücünün 
beraberlik aayuı • 

Son onbeş dakikada muhafıs &iiçlü· 
ler daha gayretli ve netice werine 
müeaair olabilecek fekilde oynadılar. 
35 inci daklkada Ali Rızanın bir ıUtü 
nü Nureddin güçlükle tutabildi. 40 ın· 
cı dakikada da saif ç İbrahim bir gol 
fırsatı kaçırdı. Topu avuta attı. Genç-

(Sonu 10. uncu sayfada) 

.. 
Çamur deryası içinde 

Enosis takımı dün 
Feneri 3 -2 yendi 

İstanbul, 28 (A.A.) - Şehrimiz
de bulunmakta olan Yunaniıtanm 

Enoıiı takımı ikinci maçını bugün 11&· 

at 11 de Takaim stadyomunda Fener
bahçe takımı ile yaptı. 

Hava adamakıllı yatıılı, aaha bir 
çamur deryaaı içinde idi. Buna raf -
men bir gün evvel Gilnete karıı oyna
dığı birinci maçı kaybeden yunan ~
kınunı aeyir için atada oldukça mühim 
bir kalabalık toplanınııtı. 

Saat 10.55 de yunan takımı, lcı11& 
bir fasıla ile de fenerliler gözüktüler. 
Yağmurun şiddeti merasimin kısa ke
silmesini icab ettirdi. Tam 11 de ha
kemin başlama düdüğil öttü. 

Yunanlılar bir gün evvelki kadro
larını aynen muhafaza ediyorlardı. 
Fenerliler de f3yle bir takım yapmıı· 
lardı: 

Hüsameddin· Orhan, Lebib· Re
şad, Aytan, Ei&d • Niyui, Naci, Na
mlk, Fikret Hilanll. 

ilk dakikalar 

'Oyunun ilk dakikaları fenerlilerin 
tazyiki ile geçiyor. Muavin hattı ta -
rafından mükemmelen bealenen Fe· 
ner muhacimlerl ekıeriyetle Nidan 
iniflerle yunan kalesini tch~d ediyor
lar. Yunanlı müdafilerin bıru rahat 
oynayabilmek için seri oynadıklan &ö
rülüyor. Bu yüzden ikinci üçüncü . ve 
beşinci dakikalarda yw_ıan kaleaıne 
yakın meaafelerden Uç fırikik atıldı: 
birinci Firikik Aytan tarafından atıl· 
dı ve kaleci topu yakaladı. • 

İkinci firikiki Esad attı. Ve top 
kalenin köıesinl yalayarak avuta git
ti. U çUncü firikiği de Rep.d attı ve 
Fikretin bir kafa vuruıu ile avuta 
gitti. 

Sert hareketlere hakemin milaa -
maha etmediğini gören yunan müda
fileri makul oyun oynıyorlar. Maama
fih Fener hücumları hali yunan kale
sini tehdid etmekte devam ediyor. 

Altıncı dakikada yunanlılar ilk a
kınlarını yaptılar. Fener kalesinin ö
nünü kaplıyan çamur deryuırun içine 
gömülen top ayaktan ayağa ıidip ge
liyor ve bir türlü çıkamıyor. Nihayet 
Lebib kuvvetli bir degajmanla tehli -
keyi uzaklaştırdı. 

Bir dakika aonra fenerliler hUcum
lannı tazelediler. Naci, Niyaziden al
dığı ileri bir palı ıiit vuiyetine getir
di. Sıkı bir güt attı kaleci, müşkül va
ziyetine rağmen topu keamefe muvaf
fak oldu. Top hemen daima yunan 
yarı sahasında oynanıyor. Fenerliler 
hlicum avantajlarını muhafaza etmek· 
le beraber beklendi~i derecede mu
vaffak olamıyorlar. Bunun ıebebi 
bariz: 

iki iç muhacimi de geri alarak Hll 
bir mukabele yapmak iıtiyor. 

18 inci dakikada topla ilerliy• 
Naci ceza çizgisi Uzerinde hatalı bir 
ıarja maruz kaldı. Frikik, Fikret, 
kartııında dizilen sekiz yunan oyuaıo 
cu araaından geçirdiği kuvvetli bir 
tütle takımının beraberlik 1&yıı .. 
çıkardı. 

Fener muavin hattı enfeı bir o• 
yun çıkarıyor. Eaad - Aytan • Re ... 
hıattı, yunan hücumlarını yUz ged 
eden bir müdafaa olduğu kadar, he
cum hattını da mükemmelen takviye 
ediyorlar. Fakat sıkışık bir müdafaa 
·yapan yunanlıların arasından topl 
mükemmelen kontrol ederek gcçlı
meğe imkin yok. Yerlerin vıcık vıcık 
su blriklntllerl ile dolu olması ...,.... 
lacivert muhaclmlerln semere alı 
bir oyuıı oyıwnalarma mani olu1 

Vç mükemmel ıUı 
Yirmi dakika top yunan yarı .. 

hasında oynanıyor. Bu müddet için
de Enotiı kaleclal yüksek kıymetini 
ortaya koymak f ıraatını buldu. Fit. 
retin, :&..dırı, Nacinin Uç muhakkak 
gıol aayılacak tUtü, çok gUsel yer ta
t.an kalecinin elinde kaldı. 

Fener hücum battı eol taraf tan 
akaayor. 

35 inci dakikada Niyui yunua 
aıüdafauını arkuına takarak kaleye 
aktı. Topu ortaladı. Fakat bir çamul' 
yıiınını BfD18k mecburiyetinde kalua 
Fikret kala ile ıyetitemedi. 

Yunanlılar 40 ıncı dakikada, F .. 
ner kaleıi önilnde bir kargaıalık ya
rattılar ve bir tiltle ikinci gollerini 
attılar. !ki dakika aonra da fenerli
ler, bir gole mani olmak iıtlyen yu
nanlı müdaflin topu elle tutması ytı
zünden bir penaltı kazandılar ve N.,. 
mık yeniden beraberliği t~iı etti. 

l kinci devre 
Fenerliler ikinci devreye batladı• 

ları zaman Adeta değişmit bir halele 
idiler. İlk dakikadan itibaren haklmlı
yeti yunanlılara verdiler. Oyunaa 
nihayetine kadar çırpındılar kaldılar. 

Yunanlıların aoliçleri yedinci da
kikada güzel bir gol çıkardı ve on
dan aonra fenerlilerin bütün pyretl 
netice vermedi. Çünkü hücum battl 
semere alacak oyun çıkaramıyor, 

sağaçığa ieçen Naci ile' ıolaçıja p
çen Orhan topu mütemadiyen ezdiko
leri için liç orta muhacim faal netice
den dalma uzak kalıyorlardr. Bu me
yanda muavin hattının biltiln çırpm
maları ıemere vermiyordu. 

Nlha·yet Fenerliler maçtan 3/'I 
mağlfıb çıktılar. 

Lik marlarının neticeleri : 
Bugünkü lik maçlarının neticele

ri şunlardır: 
Y ilk l • Şeref stadında: Vefa Top kapıya unanlıların go ıl 4/ 1, Beşikta9 Eyüb'e 11/ 2 galib. 

Solaçık zayıf kalıyor ve üç orta Taksim ıtadyomunda: Galata_. 
cenahlardan sürüklenecek hücum fır- ray İstanbul Spor'a 4/ 1 galib. 
aatlanndan dalma mahrum bir halde. Fenerbahçe stadında: Güne' Bey
On ikinci dakikada yunanlıların orta kon 3/ 0 galib. Fenerbahçe Siileyma
muhaciml topu usun bir pula ıafa· niyeye 4/ 1 gallb gelmitlerdir. 
çığa geçirdi. Salaçık topu yıldınm gi- -------------
bi indirirken hakem fenerli mUdafiin 
şarjım hatalı saydı ve firlkik verdi. 
Sıkı bir vunış, top yunanlı muhaci • 
min kafaıı ile Hüsameddinln elini sı • 
yırank ağlan takıldı. 

Ustün oynamalarına rağmen fe -
nerltler ı · O mağUlb vaiiycte dilımuş 
lerdl. Maamaflh enerjilerini kaybet -
meden derhal hücuma geçtiler ve yu
nan kalesini yeniden aardılar. 

Yunan kalesinin önünde çetin bir 
mücadele geçiyor. Enosiı müdafaaıı, 

lstanbulda hava 
kGIJI hücumlarına 

tedbirler 
Istanbul, ?8 (Telefonla) - İstanbul 

~hrini hava hücumlarına karşı koru• 
mak için muhtelif tıeJbirler alın. 1>_ak• 
tır. Şimdilik Hl tedbir teablt olunmUf" 
tur. Bunların tatbiki için vilayet te 
belediye itbirliği yapacaklardır. 
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H 1 K A Y E 
Su pazartesi günleri .. 

d' Genç Bayan Linford gogua geçir
b~· İşte gene pazartesi gelmişti. O da 
~Çok kimseler gibi pazartesi olunca 
k hhcm bir üzüntü duyardı. Sık sık 
Ocasına derdi ki: 
- Keşke parlamentodan bir kanun 

Çtltsa da şu pazartesileri kaldırsa ... Pa
tardan sonra doğrudan doğruya salıya 
geçsek 

Ko~~~ şu cevabı verdi: 
- Fakat sevgilim o zaman salı pa

laxteai olur; arada bir fark var mı? 
t 
.. Fakat genç kadın bu fikrinden bir 
llrl" u vaz geçmezdi. Kocası Hugh onu 
~layanuyordu. Sevimli, sevgili bir 
~rkekti ama her ıeyi kuru bir mantık
a Illuhakeıne ediyordu~ 
. Hu pazartesinin gene eski pazarte

&llerden birisi olacağım biliyordu. Ge
~e Babahleyin kalkılıp yıkanılacak, 
kaıı'Valtı edilecek, yataklar düzeltile:ck, Balonun tozu alınacak, yemek o
n ~tna. çeki dü"n verilecek. .. Ey son· 

b Yatağı düzelttikten eonra tekrar 
Uı:nuna pudra aürdü ve buoun kencli

llJti ~ kadar güze Ue§drdiğiui gard
tobun aynasında seyretti. O sabah ga
~~-teıinde ilanını gördüğü gri aincab 

Urk mantosu kendisine ne kadar ya· 
lifacaktı. 

Bakana kasab mutadları olan za
~da uğradılar. Yemek odasındaki 
Pottınntodan, pencıere kenarlarından 
'ie dolablardan her günkü kadar to.ı 
~dttı. Meşe yemek ma.aaaında Hugh'
~ ayağının değdiği yerlerde her gün-
~ Çizikler duruyordu. !Gene onları te-

1:1\~leyici bir madde ile • oğdu. 
J\ Bu ıuada kapı hızlı hızlı vuruldu. 

caba postacı mı ? 
.. l>oıtacı değildi. Kapının önünde gri 
~0.ılü, ıoluk yüzlü, keaik kesik nefea 
~ asabi bir genç duruyordu. 
.uedi ki: 

c· - Müsaade ederseniz Foreat e'ya 
~1f!:.rnın nasıl kullanıldığını göstere-

- liayır iıtemem, tefekkür ederim. 
iia llelikanlı holde bulunan bir maaayı 

ret ederek dedi ki: 
t - l:hrakıraanız şunun üstünde bir 
bccr:'ibe edeyim. Sonunda hiç bir mec:
lırlyet yok. 
İtadın, bir dost tavriyle: 

.,_ - Ben kullandığım cilidan mem
~llnunı, dedi, onun için boşuna zah-

et etnıeyiniz. 
,~:likanlı cilasını satmak için bir 
bi u Çene çalacağı yerde yutkundu; 
d~ tek söz bile söylemedi. Bu hale ka
l'o hayret etti. Delikanlı hep susu
~o~du. Delikanlı gençti, hasta idi ve 
cld •uı olduğu belli idi. Kadın ona a-

l "te sordu: 
- Peki, bu cila kaça? ill:-- IHr defa tecrübesini yaptırmadan 

""l<lYınız. 

h- Çok namuslusunuz; (kadın gülU
b~~ peki, bir defa tecrübe ediniz 

et ~~likanlı kapıyı kapayıp içeriye d:. ı. :Rengi eıkisinden daha solgun-

~ a'Vaş yavaş: 
b.c- Bu Forest cilası ucuzdur, dedi, 

41 ttı de uzun sürer. Fakat delikanlı
ton elinde hiç bir kutu bulunmadığını 

ten kadın ıordu : 
;- Peki ama cila nerede? 

~or e~c~~ ~aşı · sallandı, bir şey dinli
hıltbı ıdı. Bu ıırada bir gürültü du
lto u. Dışarıda bir takım adamlar 
ııotU}'odardı. Delikanlının gözleri bir 

'f3. taya. dikildi, dudakları ıslandı. 
ltt,, <lfı tekrar sallandı. Kadın ona ba

,, ordu. 

tc~ Yannnda cila mila yok, arkamdan 
l}'orlar. 

Ka:ın geri geri çekilerek haykırdı: 
:: eki ne diye buraya geldin? 

aol'tn Caddede bir kuyumcu dükkanını 
ak istedim. Tam camı kırmıttnn 

- lngilisceden -

ki bir koca karı beni grdü. Tarlalar a
rasından kaçtım. Arkamdan geliyor
lardı; yakamı kurtarabilmek için bu e
ve girmem lazım geldi. 

••• 
Neden renginin soluk olduğu, ne· 

den nefes ıııefese soluduğu anlaıılı

yordu. 
Gürültü yaklaııyordu. Delikanlı: 
- Af ederseniz, sizi rahatsız ettim, 

dedi, onların yanına gideyim. 
Kapıya güm güm vuruldu. Kadının 

aklı başından gitmişti. Bir kapana tu
tulmuş gibi geliyordu ona. 

..... Mutfağa gir; dolaba gir, ben kit
lerim. 
Kadın mutfakdan geri döndükten 

ıonra kapı bir daha vurulmugtu. 
••• 

Kara bıyıklı bir polis, kapının ö
nünde duryordu. Arkasından iki tane 
daha geliyordu. İleride bir kaç bisik
letli çocuk birikmifti. 

Polis, elini kasketine götürerek: 
- Tel&, etmeyiniz, madam dedi, bi

risini talrib ediyonız. Kendisi buralar
da olacak. 

- Ey ne yapmıf? 
- Telaş etmeyiniz. Sizinle beraber 

evi bir dolapyım; ondan ıonra da 
bahçeyi ararım. 

Önce yemek odasına girdilu; son
ra miısafir odaaına baktılar. Polis ka
faıını aalladı. Pencereden başını çıka
rıp bahçeyi gözden geçirdi. Bahçede 
bir batka polia vard. 

İçerideki dıprıdakine eeılendi: 
- Burada yok Corc:, yanılaugıs, he

rif yarı yolu boylamıftır. 
Sonra kadına: 
- Afedersiniz Madam, dedi, yanıl· 

mışız:; fakat çok geçmeden yakalarız 
onu. 
Kadın ıordu: 
- Dediğiniz adamı tarif edebilir 

misiniz? 
- İnce, zayıf, genç bi radanı.. Batın-

Çapraz kelimeler 

11tinkü çapra~rk kelimelerin 
halledilmiş şekJi 
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Soldan aağa: 
1- İçki içilen 1er. 
2· YttkleJdlk - Çelik npıJuı madea. 
3- Keyfsiz - Vilayet. 

ULUS 
t' t, 

Andaç 

Ankaradan ~; 14.10 
İstanbul& varıı : 16.00 
İatanbuldan kalkıı r 10.00 
Ankuua 'VUll: 11.50 

NÖNÖBETClECZANELER 

1ıtanbul eoaanesi 
Merkez 

Puar 
Puartesl 
Salı 
Çarp.mba 
Pcrıembe 
Cuma 
Cwnarteaı 

Ankara .. 
yeni ve Cebeci ecıı.leri 
Halk ve SabrYa 
Ece eczanesi 

: Sebat ve YeniıehJr ec.leri 

HALK vo YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergiiıı 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Panr 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Par:ar ve cumarteai giinlerinden başka 
HALK ai.iıemaaında her&iin H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Fihn değişme günleri: Parartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yancm ihb&n: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şebirlerıra11: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagatı Arıza Me
marluğlı: 1845. - Mesaj eri Şehir Anba. 
n: 3705. - Tabi Telefon numaralan: 
Zincirlicaml civarı: 2645. 1050, 119~. 
Samanpazan civarı: 2805, 3259. - Y enı
:ıehir: 3333. Havuzba~ı: 3390. 

OTOBÜSLERİN fLK ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah Akııa.m 
t 1 k Son 
ıefer ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K dereden Ulua M. na 7.15 ı3.20 

Ulus M. dan Çankayaya 7.ZS 23.30 
Çankayadıın Uluı M. na 1.ıo 23.30 

Ulus M. den Dikmene 7.30 20.0Q 
Dikmenden Ulus M. na 8.00 20.30 

Uluı M. dan Kec;lörene &.00 21.00 
Keçiörenden Uluı M. na 6.30 21.lO 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlikten Uhıı M. na 1.00 21.00 

Uluı M. dan Cebeciye 1.00 20.30 
Cebeciden Uluı M. na 7.00 20.3() 

Cebeciden Aı. fabl. ra 6.30 
As. fabl. dan Cebeciye 17.15 

S. pazarından Akköpriiye 6.30 7.15 
Aklröı>rüden S. pazarına 9.45 

Yeniıaehlr. tıtaayon Ye Bakanlrklar
her aaatr bet ıeçe muntazam aefedeT 
vardır. Pazar a'ilnleri ilk seferler birer 
saat sonra ba.,lar. 

TREN SAATLERİ 
Ha:vdarPataY8 ı Her sabah 8.20, her 

aQam 19.15 Yt 19.45 
de (Sah. perşembe cu
martesi Toroı ılirat). 

Samıun hattına : HerRitn 9.35 (Kayae-. 
rl, SITll, A.muya bu 
bat Userladedir). 

Dinrbabr hattı : HerıUn UO 
Zonpldak battı : HerıUn U .00 
Krrtkkaleye rayotobüa 16.05 

POSTA SAATLBRt 

Poıta aut 19 a kadar tıtanbul clhetln~ 
mektub kabul eder. 
TaahhlitUi 18 e kadardır. 
Tayyare 1>0ataar 1S e bdar mektub alu. 

GÜNLÜK.: _____ ... _ 
Arabi • 1356 

24 Ramann 

B. D. 
GiiDet 7 03 

Ramt. 1353 

İldncl Tetriıı 17 

S. D. 
Ütanl 16 42 

da bir fötr fapka var. Peki, gUn aydın 
Madam. 

K.a:dm: 
- Gün aydın 1 diye ccvab verdi ve 

(Soau 10 uncu sayfada) 

4- Çok deill - Ekin biçan alet 
5- Bir mmr parçaer - Atıf edatı. 
6- Şayed - Evli olmayan 
7- Bir nevi iskambil oyunu. 
8- Döldllmlil su - Bir arab harfi. 
9- Kapama bi7tltü - Sorp odau. 

Yukarıdan ap.iı:raı 
1- Savaa. 
2- Elhizin yeni adı. 
3- Matem - Yemekten emir - Yakma işa-

ıet edatı. 
4- Hiic:um 
5- Su ortuında kan • Cefa. 
6- Sorp edatı. Uçünc:ii tahıı zamiri - il&ç 
1- KllllWlda • Diiiıueye b&IUlça çalar. 
8- Her eumart•i ı;ılrardıtmuıı - Llhza 
51- Erkek - Bir tok aöıı, 

Biz iltj Meliz; bizi 

biliyor muımn~? 
Blz iki kelime:vi.I. İldmiı de biriblrinden 

uzak bulunan inaaıila.na konuım .. ına an
Jaımaaıııa biniıet edcri.L 
Birincimizin; 

1, 2, 3 Uncii harfleri baıhea vaaıtamıschr. 
1, z 3, 4, 5 inci harfleri mahvolmak. 
8, 7; Jncl harfleri bir aded. 
7, 6, 1 inci harfleri ~d. 
6 5 inci harfleri Karadeniade bir klaaba. 5: 4, 1 iııci harfleri bizi icad eden bUıi. 
'I, 6, 2, S Uncll harfleri llkklnunun yirmi 

beti. 
2, ı üııçü barfleri parmaklı bir ul olur. 

İkincimizin: 
1, 2, 5 incl harfleri yorulunca aJmda beU

rir. 
1, ı. 1 inci harfleri ,.ılJ ile beraber ~-

nır. 

1 2 inci harfleri plılriUp yenir. 
ı, 5 iJıçl harfleri talim &örür. 
S, 8, '/ inci harfleri ıöylenJr. 
5, s inci harfleri bir renk 
7, il, S üncü harfleri latllrbalden haber. 
1, 5, S, 2 inci harfleri kedinin düıman ol

duiU bir hayvan. 
5, 2, 1 inci harfleri iıe kaldırmalı: manası

na reJlı', 
Bizim ne olduiwnll%U anJadımı mı 1 

Komplo tahkikab yeni 
hakikatleri meydana çıkardı 
Önce "Cagoulards" teşkilitınm ha

urldığı bir hareket §.t:klinde taavir e
dilınit olan, radikal gazetelerin fran
sız "uataşi"leri ve aol organların da 
"faşist komplosu" diye bahsettikleri 
son tahrikat bidiıeainin tahkikati ge
nifledikçe, önce sanıldığından çok da· 
ha geniş bir ihtilil tebekeai karşısında 
bulunulduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 

Le Populaire gazetesinin verdiği 

malU.mata göre, polisin ımydana çı
karmış olduğu ihtilal şebekesi içinde 
sağ ve müfrit &ağ partileri azaları, da
ğıtılmış olan cebhelerin en aktü un
surları bulunınaktadır. 

Tefkilat modern ve askeri bir tarz
da vücuda getirilmiştir. Azalar çok 
küçük gruplara taksim edilmi,tir. Her 
grup ancak kendi 9efini tanımakta ve 
grup 9efleriyle, küçük ve büyük ku
manlarlar arasındaki münasebetlerden 
haberdar bulunmamaktadır. 

Disiplin ıon derece tiddetlidir ve 
mutlak bir ıır muhafaza edilmektedir. 
Bizzat iç baltanı Mar:ıt Dormoy'un ne
zareti altında polisçe yapılan tahkikat 
aona ermi' olmaktan çok uzaktır, çün
kü her yeni kepf, tahkikatin genitle
tilmesine ihtiyaç hia ettirmektedir. 

Meydana çıkarılmış olan siıa.blarm 
ınikdar ve kalitesi, Pariain muhtelii 
yerlerinde keşfedilen yer altı zırhlı 
mahzenleri ve hapishanesi, bu teşkila
tın malik olduğu vasıtaların genişliği 
hakkında bir fikir verecek mahiyette
dir. Öyle ki, ne kadar zengin de olsa
lar, kendi vasıtalarının bu kadar geniş 
bir işe girişmek için kafi gelmiyeceği 
düşünülerek. J>Mka memleketlerden 
yardım görmüı olmaları ihtimali hatı
ra gelmektedir. 

Le Populaire diyor kl: 
"'Fakat yalnu bir malt yardımla ik

tifa etmişler midii? Bunun akal dü1ü
nWebilfr. Yabancı teknisiyelerin ptın
ların hazulanmaaında fa.'al bir rol oy
namı9 olmaları muhtemeldir. 

Bu komplonun hedefi nedir? Şüphe
ye mahal yoktur: Fa9ist bir rejim kur
mak için cumhudyeti devirmek. 

Faşistler bir hükümct darbesi yap
maya ve iç harbe sebebiyet vermeye 
hazırdılar. Görülüyor ki faşistler si
lahlarmı terketmiyorlar." 

Pariste Uç ayrı ıilih deposu meyda
na çıkarılmı,tır. Franaanın bit çok 
yerlerinde tebckcnin 9ubeleri aran
maktadrr. Şimdiye kadar bir çok kim
seler tevkif edilmittir. Fakat henüz c· 
beıniyetli ıahıslardan kimsenin tevki
fi mal\Uxı değildi, Son gelen franaız 
pzctelcri Moreau de la Meuıe iıtiınli 
bir fabrikatör mühendisin tevkifi ve 

L--ııGUM•....,ı 

g sATRAMC:fl 
il. b. c. d. e. r. g. h. 

MESELENiN HALLl 

Birinci bal '4tkli 

Beyazlar Karalar 
1) Kale g8 - h8 1) Fil e5Xh8 
2) Kale ıs - ı7 2) Fil b8 x c7 
3) Fil d4-el mat. 

lkiııc ihal tekli 

1) Kale r8 - h8 

2) Şah el Xe2 

3) Kale ıs-g& mat 

1) Fil e$-ı3 
+Cıah der) 

2) htedifinJ 
oynayabilir 

Dünkü sayımızdaki 
bilmecenin halli 

1 • Batak, baı. nı, ıaka, kab, ak, aı, baş-
ka. . 

2 - Kurum, kwn, mur, kur. 

bu adamın 9efler arasında bulunduğu 
haberini vermektedir. 

Geçenlerde Pariste iki binanın bom
balarla atılması bidiseıine şahid olan 
ve o zamandanberi aranan Paul Geskes 
adında bir adamın da tevkif edilmi§ 
olırıası evelce Fransayı heyecana dü
şürmüş olan bu bomba hadiseleriyle 
son günlerde meydana çıkarılmış olan 
isyan şebekesi arasında bir münase
bet bulunduğu zannını uyandırmıştır. 

Gagoulard'lar arasında bir gazetede 
ismi geçmiş olan general Duseigneur, 
kendisinin bu teşkil!tla hiç bir alaka
sı bulunmadığını, yalnız her nangi bir 
komünist isyanı ihtimaline karşı vü
cuda getirilmi§ olan bir silahsız müda
faa teşkilatında rol almış olduğunu 
söylemiştir. 

Fransa şimdi, büyük ve tanınmış 
Pbsiyetler arasında bu teŞıkilatla ala
kalı olan tevkifler yapılmasını bekli
yerek heyecanlı dakikalar ya,amakta
dır. Tahki katın satbaıarı son derece 
gizli tutulmasına ragmen, gazeteler, 
her gün bu mesele üzerinde sütunlarca 
yazı yazmak imkanını bulmaktadırlar. 
Fakat zabıtanın elinde mevcud deliller 
ve bütiın Fransa ölçüsünde yapılan a
raştırmalar neticesınde hadisenin ala
cagı mahiyet genişliği şimdiden tah
min etmeye imkan yoktur. 

Her hangi bir adamın bir kaç gün 
ortada görülmemesi, zabıtanın belki 
her hangi başka bir mesele hakkında 
olan bir tahkıkatı, gazetelerin, bu ha
diselerin de komplo ıebekeıiyle ala
kaaı ihtimali üzerinde durmalarına yol 
açmaktadır. 

Bu itibarla i9in hakiki mahiyetini 
anlamak için daha bir müddet bekle
mekten ba9ka çare yoktur. 

Yunanistan 
Türkiye Jiakkinda yaZılar 

Alcropolis gaı:etesi!'!de T. Çakiridis 
yuıyor : 

1.ımirde ıize ilk tevcih edilecek 
auaJ : 

- Fuarı gördllnUııı mil, cilmleaidir. 
Bu franaı.zça keUme tilrk ta.biiyeti

ni iktieab etmittlr. Şehrin bu semti
ne de bu lalın verihııektedlr. Türkler 
bu ıemtle iftihar etmekte haklıdırlar. 
Eaki İzmiri bilenler bugilnkUnU ta
nryanıaıdar. Alaancakta mükemmel 
aad caddeler açtlmtttır. Modern a
partmanlar yapılmııtır. Kafeslerin 
ıyerinc rezıit balkonlar ikame edil
miıtir. 

İmıirin elektrik tebekesi çok mü
kemmeldir. bmir, Balkanların en 
lfıkh 'cbridir, denilebilir. 

Ankarada. olduğu gibi, bu 9ehir de 
eski ve yeni olarak iki kısma ayrıl
mıttır. Yeni lzrnirde eaki devrin ku
lör lokalini bulmak imkansızdır. iz. 
mirde nakil vesaiti ucuzdur. Konak 
rneydanın~an Kokaryalrya kadar beş 
kuru9la gidilebilir. Me,ıaur uaneör 
elin işlemektedir. Karataş, Karanti
na ve Kokaryalı gibi eski semtler eı
ki gilzeUiklerini muhafaza etmekte
dirler. 

Basmahaneden Tepeciğe giderken, 
kblör lokalini muhaf aıa eden dar bir 
sokaktan geçil~ktedir. Burada tam 
manasiyle tarkı andıran bir de çartı
crk vardır. Bu çarşı gece de İller. A
nadolulular faal lm~anlardır. Bu tar.z· 
da çalı,a.rak aervet sahibi olanlar az 
de~ildir. 

Bı~ çartıya gelir gelmez, otobüıtten 
indim. Biraz meşgul oldum. Set8nik 
milbadillerlnden bir kahveci ile gö
rUştilıiı. Yunanlıları ~ok sevmekte 
idi. 

- S<SzUıi kısaaı; dedi, biz Yunanis
tanı ikinci vatanımız sayarız. Yunan· 
lıları gördUkçe seviniriz. Türk - Yu
nan dostluğu bizi çok memnun et
mektedir .. 

Mubadil Rumların da b8yle düşün
C!Uklerinf. kendisine temin ettim. 

- Zaten ba.tka türlü dll9Unemez
ler. Burada dıolmu!ılar, burada yaşa
mr9lar, burada bilyUmu,ıerdlr. Bun
larla Türkler daima kardeş gibi ya
şarlardı. Biz sizsiz ya,ayamayız. Bu 
dostluğumuzu kuvvetlendiren Ata
türk için gece gündüz dua ediyoruz.,, 
cev~brnı verdi. 

Her iki millet ift:e b8yle düşünü
yor. 

lst.anburun imarı : 
Etnos gazetesinde Ap. Dalkalakis, 

meınleketlmi~den bahseden bir yazı-
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smda diıyor ki : . 
İstanbulun imarı için Türkiye hil· 

kfunetfoin sarfetmekte olduğu gay
retlerden, bundan evvelki makalele-
rimizde bahsetmiştik. Bu şehirdeki 
her devre aid bulunan fi.bideler mu
hafaza edilerek, turistlik faaliyeti ar
tırılmak gayesi takiıb edilmektedir. 
Yapılmasına karar verilen limanlar, 
rıhtımlar, parklar, tiyatrolar v. s. den 
maada, mazinin abidelerine de son 
derece ebemiyet verilmektedir. Kale
lerden bir kısmı yıkılma tehlikesine 
maruzdur. Şehirler kraliçesini asır• 

larca korumuş olan bu muaz-zam du· 
varlar mahvoluyordu. Şimdi bunla· 
rm önüne geçilmiştir. Kalelerin Uze
rine yapılan barakalar yıktırılmıf vo 
etrafı temizlenmiştir. Kalelere çık· 
mak için hususi merdivenler yapıl
maktadır. 

Ayasofya bir senedenberi Bizans 
müzesi olmuştur. Türkler mozayikle
ri temizlemekle, medeni zihniyetleri
ni isbat etmiş oluyorlar. Eski saray
lar da meydana çıkarılmaktadır. Bu
günkü Türkler, Bizans medeniyeti• 
nin gömülü kalmasına. ı:azı o)~mr19 
lardır. Atatürkün emn ıle İngılı.z ve 
Türk arkeologları bu işde çalı§IDClk• 
tadır. Masrafların büyük bir kııı.tnın1 
Tilrkirye btikOmeti vermektedir. Es
ki Bizans eserleri meydana çıkarılır
ken, kıymetli Türk eserleri de tamir 
ettirilmektedir. 

Bu tedbirler, bugünkU TUrkiy~~iıı 
medeni kanaatlerini göstermek ıçın. 
az karakteristik değildir. 

Bulgaristan 
Bu.günkü bulgar hükümetinin 

emeli 
Bulgar vekilleri içinde yalnız ~n

di vekaletini alakadar eden işler hak
kında değil, iç ve dıt durum hakkında 
gazetelere sık ıık beyanatta bulun
makla da kalınıyarak politik konfe
ransla.t tertib eden ve makaleler yazan 

adliye vekili Ogniyanof, "Nove Ob,. 
tine" mecmuasında yazdığı son bir ma
kalesiyle Bulgariatanda bu&iin hiç bir 
ferdin otoriter bir hilkümet tesis et• 
mek fikrinde bulunmadığını yazmak· 
tadır. Vekile göre, bugünkü hüküme

tin emeli, Bulgaristanı parlimentoya 
kavuşturmak ve konstltilayonel idare
yi tcııis etmektir. Bunu yapar~e.n do 
icrat ve te~rit kuvvetleri binbırine 
karıştırmak veya aralarındaki ahenk
sizliği yafatmak değil, maziden müte
nebbih olarak bu iki kuvveti biribirin
den ayırmayı dü,Unmektedir. Adli~ 
vekili yeni intihab kanunundan bahıe• 
derken de şunları yazmaktadır: 

"Bulgar müntehibi, bu kanuna göre, 
vatani vazifesini yaparken kendi sos• 
yal hayatının esaslarına ve ulusal an
anelerine de sadık kalmış ve bunlar
dan ayrılmamış olacaktır. Halbuki ma
zide vaziyet böyle değildi. Her vatan· 
daş, millet vekillerini bizzat s~mekle, 
konstitüsyonel idareye kar§ıl hakiki ve 
tam manasiyle hizmet etmiş olacaktır. 
Halbuki partizanlık devrinde vatan
daflar, Rylerini mensub bulundukları 
partilerin gösterdikleri ve ekseriya. 
tanımadıkları namzetlere vermek mec• 
buriyetinde idiler. 

Bu yazıya Mir gazetesi baş muhar• 
riri doktor Vazof cevab vererek veki
lin doğru yolda yürdüğünü söylemek· 
le beraber işin tatbikinde muvaffak ol· 
mak için böyle doğru bir yolda yürü
menin kafi gelemiyeceğini ve mazide 
politik partilerin anayasayı mütema· 
diyen yanlış bir surette tatbik etmek· 
te olduklarından memlekette "hükü· 
met ancak siyasal partilerin tesis ve 
teşkil edebileceği" kanaatini doğur· 
duğunun unutulmamasını hatırlat • 
maktadır. Muharrire göre, icrai ve teş
rii kuvvetleri biribirinden ayırmak 
fikrinin mütemadi bir surette halka 
telkin edilmesi l!zımdır ve müstakbel 
parlamentonun mukadderatı da bu hu
susta yapılacak propaganda ve telki
nin neticelerine bağlı yalacaktır. Hal
lQn kabul edeçeği ve benimseyeceği 
bir hükümet, aamimiyetle ve yeni bir 
dava halinde ve bir inkılab olarak bü· 
tün ruhları i~gal etmelidir. Yokia böy
le muazzam bir it sadece bir "bitaraf. 
lık" prensibiyle ortaya atılırsa, dava 
sukuta mahkumdur. Yazı şöyle bit· 
mektedir: 

"Kendisini tahrik eden kozlara ilet 
olmamak için bu millete her şeyi açık 
ve ıamimi söylemek lazımdır. " . ...... . h4•A':w T 4hh; 44 4 ' ' 

Cumhuriyet gençliğinin ka· 
natlı bir ne11il olmcuını istiyor

sak litrelerimiz1 Türk Hava 
Kurumana vermeliyiz. 

\A;t ''"'''''*" 4 ••A'** n • ,;t 
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Konyayı sel bastı 
Sel yüzünden 40-50 kadar ev 
yıkılmak tehlikesine maruzdur 
(Hususi muhabirimiz telgrafla bildiriyor) 

Konya, 28 - UÇ dört gündenberi faıılalarla devam eden 
yağmurlar, eve iki günden batlıyarak, 24 saat mütemadiyen yağ. 
mıt ve dün gece çok tiddetlenmittir. 

Birçok senelerdenberi görül- olduğu halde hükUmet ve belediye te1-
miyen bu müthiı yağmur yalmz kilatı, elbirliğiyle, selin büyük tahri • 
kıt mevsiminde sel yatağı olan bat yapmaması için icabeden tedbirle
ve ''Takkelidağ" dan tehre doğ- ri almıJlar ve asker, jandarma kuvvet
ru uzanan "Keçilerderesi" ile leriyle tehlikeyi bertaraf etmeğe ça • 
Konyanın sayfiyesi bulunan lışmışlardır. 
"Meram" bağ ve bahçelerini su- Sel yüzünden 250 - 300 nüfusun 
layan dereyi ta§ırmııtır. Husule açıkta kaldığı tahmin edilmektedir. 
gelen seller iki koldan tehre Hükümet ve belediye ilk yardım ola-

d b 
rak bunları yerleıtirmiş ve iaıelerini 

oğru yürümeğe aılamııtır. temin etmiştir. 
Bu sel kollarından ilki bazı bağ Bugün öğleden sonra yağmur dur-

ve bahçelerde hafif tahribler yaparak muştur. Birkaç gündür kapalı ve bu
Ziraat mektebi etrafını, askeri orta lutlu olan hava açar gibi olmupa da 
mekteb civannı kaplamış, Selimiye, akıama doğru gene yağmur istidadı 
Akbaş mahallelerinden uzanarak şeb- belirmiştir. Dün şehir çok heyecanlı 
rin şimaline doğru ilerlemiştir . bir gece geçirdi. Halkın bu heyecanı 

Meram deresi, Dere köyünden ilk bugün sükunet bulmuıtur. 
tahribatını elektrik fabrikası bendle- Nüfusça zayiat yoktur. Mali za _ 
ri üzerinde göstermiş ve şehrin elek- rar henüz tesbit edilecek vaziyette de
trikleri saat yirmi dörde doğru bir • ğildir. Yıkılan evlerden bir kısmının 
denbire sönmüştür. Bu sel yolu üze • eşyası kurtarılamamıştır. Şehirde bir 
rinde bulunan Dere köyünde bir ev at enkaz altında kalmıttır. 
yıkılmış iki koyun sularla sürüklene -
rek boğulmuştur. Sel hafifliyor, elektrik yandı. 

Sel Meram bağlarım da kaplamıı 
ve şehirle bu yazlık arasında araba ve 
otomobil münakalesi durmuştur. Me
ramda bulunan vali konağının dört ta
rafı da sellerle sarılnuştır. Vali B. 
Cemal Bardakçı gece onbire doğru 
atla şehre gelerek sel basan mrntaka
larda hükümet ve belediyece alınan 
tedbirlere nezaret etmiştir . 

Meram deresi yatağından ilcrli -
yen sel, şehrin cenub mahallelerine 
doğru yüı:ümüştür. Ve bu kol ilerleyi
§İ sırasında derniryolu menfezlerin -
den bazılarını tahrib etmiştir. Cedidi
ye. Mamuriye mahalleleri ve muha
cir pazarı denilen semtler su altında
dır. Ziraat mektebini, askeri kuman
danlığın bulunduğu binayı. Zindan 
kale denilen mevkideki birçok . evleri 
basan Te yıkan sel memleket hastane
aiyle hapishaneyi tehdid etmektedir. 

Selin yıktığı ev sayısı 30 ile 40 
arasındadır. 40 - 50 evin de yıkılma 
tehlikesine maruz bulunduğu görül -
mil§ tür. 

Her sabah şehre gelmekte olan 
posta treni, acl yüzUnden, Pınarbaşı 
iatasyonunde sekiz saat kadar bekle
mek mecburiyetinde kalarak akşama 
doğru Konyaya gelmiştir. 

Başta vali B. Cemal Bardakçi ve 
belediye reisi Bay Şevki Ergun 

Hatay ve biz 
(Başı 1 inci sayfada) 

ki her zaman hakkını arayan bu mille· 
tin bu bariz haksızlığa karfı aksülame
li nasıl olsa kendini gösterir ve tesir
lerini yapar. 

Fransızlarla olan münasebetlerimiz 
dostluk sahasında inkişaf etmekte gö
rünüyor. Fakat ATA TÜRK dedi ki : 

"Yarınki türk • lrannz mü
ncuebetlerinin düediğimiz yol
da inkifalına, Hatay işinin iyi 
bir yönde yürümesi, esafiı bir 
ölcü ve amil olacaktır- kanaatın
dayım.,, 

Bunu do&tlarımızın hakkiyle an-
layacaklarına ve Hatay meselesinin 
hallinde velev ikinci derecedeki kü
çük memurların dürüstlükten vaki o
lacak en ufak inhiraflarmın bu dost
luğa birer darbe olacağını takdir ede
ceklerine inanmak istiyoruz. 

İstiyoruz ki Fransa hükümetinin 
Paris'teki liaaniyle Berut'taki lisanı 
biribirine uysun. İstiyoruz ki türk -
franaız dostluğunun lüzumunu, fayda
aını ve icabatını Berut da Paris ka· 
dar takdir etsin. İstiyoruz ki Hatay'da 
manda idaresi partizan zihniyetten 
feragat etsin. Orada şu veya bu unsu
run fazla rey almasiyle alakadar olma
ıın. Şu veya bu ırk mensublarını hak
larının müdafaa ve himayesi kisvesi 
altında parçalamağa çalışmasın. 

Biz Hatay iıini beynelmilel bir mu
vaffakıyetin üç günlük ifadesi gibi al· 
madık. Biz Hatay işinde beynelmilel 
muvaffakıyet peşinden koşmadık. Ce
nevre anlaşmalarını izzeti nefsimizi 
tatmine yarayacak bir boş teneke gü
rültüsü telakki etmedik. Cenevre an
laşmaları bizi sevindirmiş değildir. O 
fedakarlığı türkler netice, haklarını 
tasavvur ettikleri derece tatmin eder 
ümidiyle kabul ettiler ve bugün Ce
nevre mukarreratının arifesinde oldu
ğu gibi hassasiyetle, alaka ile hatta 
endişe ile bekliyerek filiyatın nazari
yata uygun olup olmadığını görmek 
istiyorlar. 

Hatay halkının akibetine olan alaka 
ve merbutiyetimizi gizlemeğe lüzum 
görmeden ilan ediyoruz: 

Halay bizim büyÜk bir milli 
davamızdır. * 

Konya, 28 (Tlcfonla) - Dün ge
ce inkıtaa uğrayan elektrik cereyanı 

bugün tamir edilmiı ve tehir karan • 
lıktan kurtulmuıtur. 

Sel gittikçe hafiflemektedir • 

Hatay rejimi 
bugün 

meriyete girdi 
(Ba~z 1. inci sayfada) 

tay bayrağı çekmeğe karar verdikleri 
ve bu kararlarını delege Garoya bildir· 
dikleri ititilmiştir. 

Hatay bayrağından başka bayrakla
rın çekilmesine müsaade edildiği ve 
türkler tarafından Hatay bayrağının 

ç~kilmeaine mümarwat olunduğu tak
dırde karıtıklıldar çıkacaiı melhuz
dur •. ~~.mes~liyetiıı taınamiyle Antak
ya hukumctıne raci olacağı tilrlder ta
rafından delegeye bildirilmiftir. 

Delege Garo halkı 

ıehdid ediyor 
Antakya, 28 (Huıuıi Muhabirimiz

den) - Dün aaat 18 de Hataydaki 
fransız delegesi Roje Garo parti aza
larından bazılarını delegasyona davet 
etmiş. bu ayın 29 unda sancağa gele
cek olan Kont dö Martel'in iıtikbal 
merasimi ile bayramda Suriye bay
rağının çekilmeıi meaeleai ü.ıerinde 
kendiledyle konupuıtur. Delege 
Roje Garo Sancak tilrkleri arumda 
merasim ve bayramda Suriye bayra
ğının çekilmesine mümaneat edilmek 
iıtendiğine dair bir cereyanın mev
cud bulunduğu haberini aldığını, ata· 
tü ve ana yasada Suriye bayrağının 
kaldırılacağına dair bir kayıd ve aa
rahat mevcud olmaması dolayııiyle 
böyle bir hareketin doğru ve haklı 
olaııııyacağını aöylcmiftir. 

Garo bundan aonra Suriye bayra
ğının çekilmeli keyfiyeti, devlet • 
lerin anlapalarına ve ıalihiyetinc 
taalJQk eden diplomatik ve hukukf 
meselelerden olduğundan Sancak 
türklerine bir cemile olmak il.zere, 
çarşılarda, yollarda ve husust bina
larda Suriye bayrağının çekilmesine 
müsaade etmiyeceğini illve etmiftir. 

Delege yalnız, hükil.met konağı, 
jandarma ve belediye dairelerinde 
bayrağın çekileceğini, ıtatünün lllnı 
gününde, siyasi mücrimlerin af ve 
Halkcvinin açılmasına müsaade edi
leceğini ve bu milaaadeyi 28 ikinci 
teşrinde tahriren tebliğ edeceğini 
bildirmi~tir. 

Hazır bulunan mümessil heyeti 
azaları, statüde, Suriye otoritesinin 
kaldırılacağına dair kati sarahat mev 
cud olduğuna göre, Suriye bayrağı
çekmenin Sancağın istiklali ile telif 
edilemiyeceğini ve bu hareketin San· 
cak balkı üzerinde çok derin ve f e
na intibalar husule getireceğini aöy
ler.ıişlerdir. 

Bunun üzerine delege Garo tilrlı:
ler bayrağın çekilmemesi hususunda 
ı~rar ettikleri takdirde, rejimin tat
bık ve illnı için de Kont dö Martcl
in gele~iyeceğini ve bayramın yapıl
masına ımk&n bulunmadığı cevabını 
vermiştir. 

Diğer taraftan Elurup gazeteıl de 
Kont dö Martel'in gelemiyeceğine ve 
bayram için yapılacak müzakereler
den sarf mazar edildiğine dair bir i
lave ne,retmiftir. 

Vaziyet anormaldir. Bayrak me
selesi henüz halledilmit değildir. 
Antakya Halk partili bafkanı ve genel 

u~us 

H 1 KAYE 
Şu pazartesi gDnleri .• 

(Bap 9. uncu say/ada) 
poliı caddeye çıkıncaya kadar arkasm
dan baktı. ... 
Kadın geriye döndli. Bir polis, tar

lalar araaından ilerliyordu. Genç ka
dının dermanı kesilmi9ti; adeta ayak
ları yürümek istemiyordu. Mutfakta 
bir sandalyaya oturarak yav3f bir ıcs
le: 

- Gittiler, dedi, fakat acele etme; 
bekle, adam akıllı uzaklapınlar. Dola
bın kapısını açtı; delikanlı dıfUı çık
tı. Yalnız 

- Teıekkür ederim, diyebildi. Fa
kat gözlerinde öyle bir hal vardı ki ka
dm, az kalsın, ağlayacaktı. 
Kadın bundan sonra gence kül ren

gi bir kasket getirdi: 
- Bunu al, giy; dedi, kocamın kas

keti. Arayıp sormaz. Sorarsa bir dilen
ciye verdim, derim. Kendi şapkanı da 
güzelce cebine sok. 
Delikanlı kasketi aldı. Dudakları 

oynadı; fakat hiç bir fCY söyleyeme. 
di. Kadın ona dedi ki: 

- Pek ali oldu. Şimdi ten önce bah
çenin içinde sürün.erek git. Köşede bir 
tahta vardır. Onu kolayca çıkarıp dı
şarı çıkabilirsin. Ondan sonra kaske
tin başında yürü, git. Kimse senden 
fÜ phelenmcain. 
Kadın elini uzattı. Delikanlı. bu eli 

mukaddes bir 9eyi tutarmış gibi, tut~ 
tu. 

- Haydi, yolun açık olsun 1 
Delikanlı gittikten sonra kadın, he. 

yecan verici bir orkestranın üz.erinde· 
ki aahneden iner gibi mutfağa girdi. 

Pazartesi sabahı idi. Sahiden pazar
tesi aabahı. Bu gece kocaama bu vaka. 
yı anlatırken neler ıöyliyccekti? 

Hayır, ıöylemiyecek, polisin geldi
ğini filan, hiç bir fCYİ anlatmayacaktı. 

Yemek odaama girdiği zaman gözü 
parlıyordu; bir prkı tutturdu. 

Hugh, o akpm, gene her zamanki aa. 
atte geldi. Karııını öptü ve sordu: 

- Bugünün nasıl geçti karıcığım? 
Kadın güldü: 
- Pazartesi itte ; her zamanki pa

Ankara lik 
maçlarının ikinci 

haftası 
(Baız 8. inci sayfada) 

ler birliği de bu arada MUnürün acele
ıi yüzünden bu golden mahrum kaldı. 

Tam 42 inci dakika<ia idi. Top orta
larda dolafıyordu. İki taraf müdafauı 
da emin bir vaziyette idiler. Ali Rıza 
~üaaid bir f ıraat yakaladı. Topu ıoli
çın yardımıyle kaleye kadar getirdik
ten 1011ra birdenbire bir aıyrılIJla Mu
hafız gücünün beraberlik aay11mı yap· 
tı. Birkaç dakika ıonra ilı:i tarafm ne
ticesiz gayretleriyle birinci devre ni
hayet buldu. 

1 kinci devre 
İkinci aevreye Gençler birliğinin 

vuru,uyle baflandı. İlk dakikalar mü
tevazin geçti. Sonra Muhafız Gücünün 
yavat yava9 bir üatünlük kurduğu gö
rüldü. Bu üstünlük, takımın yerinde 
kullandığı enerji i~ temin ediliyordu. 
Fakat 'Gençler birliii takımı da gay
ret ve faaliyetten geri kalmıyordu. Be-
9inci dakikada Galip kaleci ile karfı 
karşıya kaldığı halde gol yapamadı. 
Yedinci dakikada da Gençler birliği
nin kazandığı bir korner Rasim.in bir 
bat vuruşu ile neticcaiz kaldı. 

M ulwf ızın ikinci golü 
M.açın umumi manzaraaı dıcvrenin 

ortalarına doğru f(iyle idi: Dört kişi 
kalan Muhafız akıncıları ileride dura
rak her an gol çıkaracak vaziyetler ih
das ediyorlar. Fakat haf hatlarının 
yardımından mahrum oldukların ... 
İhsan ve Yusufun müdahaleıi kartı· 
aında bir tey yapamıyorlar. 
Diğer tarattan Gençler birliği for

verdleri de Muhafız kal elini uman za
man ııkıttmyorlar. Onlar da oyunu a
çaınadıklarının cezaaını çekiyorlar. 

Onyedinci dakikada iki taraftan de. 
beklenen golü kaleci Nureddinin ileri 
duruıundan istifade ederek muhafu
lılar yaptılar. 

Kaçan penaltı 

zarteıiler gibi geçti. 

'Golden sonra, \.iençler birliği oyun
cuları daha atılgan oynamağa b&fJadı-
1~. Solaçık Ali yerini Raaimle değiş

Dudley Hoyı tı_rmitti. c;etin bir mücadele içinde da-
kikalar geçiyordu. 20 inci dakikada 

Hatay mektubu 
Muhafız ale_yhine bir korner oldu. Ka· 
leci bunu topu çekmek ıuretile kurtar
dL Bu korneri takib eden dakikalarda 
Gençler birliğinin birkaç tehlikeli a-

(Baıı 1. İllci sayfada) kını daha oldu. Ve bunlardan birisin-
bir taraftan bir cemaat mensubunun de hakem Muhafu gücü aleyhine bir 
djjer cmnaat lehine rey vermeaini ya- pıenaltı vereli. Alinin çektiği tüt kale· 
ni diler cemaatle birlqmeaini meu. cinin elinde kaldı, gol olmadı. 
cleceğini IÖylerken diğer taraftan çer- Gençler birliti oyuncuları penaltı 
kes cemaatini diier bir cemaatle bir- fıru.tını da kaçırınca nevmid oynama
lepnefe dant ederek halk hulnl· ğa bafladılar. .Muhafulı.l&r da artık 
nuıda bile tenakuza düımekte " kendilerini yormuyorlardı. Maç bu ha
h.kiki m•k•dmı gizlemiyecek ka· va içinde 2·1 Muhafu i\lcünün galibi-
clar çirkin duruma düpnektedir. yetiyle bitti. 
Bu durumun JM oldufmıu evvelki Takımlar i.Userindeld 
mektubum~~. yumııtım, tekrar edi· düıüncelerimis. 
~.: Bu~un anuırı !iirlder aley • Gençler birliği takımında dlln akaa· 
~· bırleıtbrmek, tahnk etmek ve yan yerler çoktu. Bunların batında u
nihayet fraıuıs taraftan bir parti lecinin tecrübcaizliği ve aağiçle aağha-==-" ~nene anlqmalannm tat· fın ncfe..Ulip daha çok göze çarpı-
• • manı ol~. ~auen ~ yordu. Ali dıc aolaçıkta ite yaramaz bir 
t~id~n kenc:bauım mılletler cemı - vaziyette kaldı. Şüphesiz Sellin v N _ 
7etı mumeuili olarak tayini için eli • ri ile takım daha çQk kendini bul e ~-
ier unaurlan milletler cemiyetine tır. a 
müraca~ta tahrik etmektedir. Bu Muhafız takonuıda kaleci çok mü
tlesenı_n . Ha~(m meıud ve • ~ kcmmel_ Beklerden HU.nü Saffetin 
ahl.ı ııtikbalini karalamak ıçın ~~ında zayıf kalıyor. Bu mevkide Sa
çnırmele çalıttıiı dolaplan yasma· lihı oynatmak ve onun yerine bir aa •• 
ia devam edecel.~· ~ütün ~taylı - açık bulmak wımdır. Haf battı ç:k 
!_ar, anaaırı yekdıgen al~ybıne ~ ~>:ıftı. Yukarıda da İfUet ettiiimiz 
l~~a ..-rkeden bu. elım. •• fed gıbı~ forverdi hiç takib edemiyorlardı. 
tahrikat kal'flımcla müteeeur oldu • llerıde Ali Rua ve Naciden bafka mil
iunu •• heyecanda bulunduğunu eair bir akıncı yoktu. Maamafib M • 
yazmalı da bir vazife bilirim. - .. baf u takımı, aynı kadroyu mubaf.:. 

ackreteri bu alqam aaat onda tekrar 
delcgaayona davet edilmiflerdir. 

Kont de Marıel Antakya' ya 
hareket euı 

Şam. 28 (A.A.) - Franaa fevkallde 
komiseri Kont de Martel Antakyaya 
hareket etmittir. 

Bayram 00,ladı 
Adana, 28 (Huıuıi muhabirimiz te

lefonla bildiriyor) - Hatayda bayram 
daha bugünden batladı. Bütün Antak· 
ya aydınlatılmı9tır. Bayrama aynı ha
raretle iıkenderunlular da ba9lamıf· 
Iarlır. Yarın aabah fevkalade komiser 
dö Martel ıtatil ve anayaaanın meriye
te konulduğunu Antakyada ilin ettik
ten ıonra lakenderuna geçecek ve o
rada yapılacak törene i9tirik edecek· 
tir. 

Dö Martel yarın belediye de bir nu
tuk ıöyliyecektir. Yükıek komiserin 
nutku ,ehrin muhtelif yerlerine konan 
hoparlörlerle bütün tehir halkına din
letilecektir. Nutuktan aonra bir ukeri 
geçid retmi yapılacaktır. O esnada bü
tün antakyalılar Antakya belediyeıi ö· 
nünde toplanmıı olacaklardır. 

Umumi yollarda t~zahürler yapıla
cak ve yarın gece fener alayları ola· 
caktır. Şimdi Sancakta bulunmakta o
lan Suriyeli memurlar aeçim ıonuna 
kadar vekileten vazife göreceklerdir. 

Hatay bayramında bulunmak ü.ıere 
dün ve bugün Adanadan birçok batay
lı Antakyaya gitmi9tir. 

etti.ği. takdirde, bu aene lik maçlarında 
en ı yı neticeyi alacak gibi ıörünmek
tcdir. 

ikinci takımlar 
.arasındaki maç -

Anka ragDçlüler 
Muhafızı yendiler 
Dün öğleden evvel, 10,30 da An -

kara Gücü ile Muhafu GUcU ikinci 
takımlan kar)ılqtılar. Takımlar 1a -

haya ıu tekilde çıktılar: 
Ankara Gücll : 
Mazhar, Cemil. Necip, Ahmet • 

Cevdet • Ali Rısa, İbrahim • Seyfi • 
Namık • Muzaffer - Muaa. 

Muhafız Gücll : 
. İlyas, Sait - Ertuğrul, Uğuz. Bed

n • Kemal. Ahmet. Ncsimi. Muzaf. 
fer - Mehmet. En•er. 

Birinci dene Muhafız GtıcUnUn 
hlkimiyeti altında geçti. Muhafu Gll
clWer birkaç gUzel alanla devreyi 2-1 
bitirdiler. 

~kinci devrede Ankara gUçliller 
hilrimiyeti ele aldılar ve güzel bir o
yunla maçı 4 • 5 galibiyetle bitirdiler. 
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Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık lriiçilk illnlardan
Blr defa için 3' kuruı 
ltl defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kurut alınır. 
De•amlı lriiçilk illıılarm her defuı 
için it kwııı alınır. Meıeli il defa 
neıredllecek bir illn için 14t tunıı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere her satır 
kelime •ralarmdaki boıtukİar müatea: 

na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin IZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fula her satır için ay
nca 10 kuruı alınır. 

Satdık : 

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

Sablık arsalar - Y eniıehirde Se
llnik caddesinde Maliye ıubesi kartı· 
sında 592, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık - DikiJ, nakıt makinesi: . ' 
peıın para 200 liralık son model, her 
yanı kapalı, yeni N marka makine 17 5 
liraya satılıktır. 

Koyunpazan caddesi Bakırcılar üs-
tü No. 105 3-6589 

Aranıyor: 

A..UNIYOR - Y eni§ehWle , 
nişçe 3 - 4 odalı kiralık ev ver,,:; 
tıman arıyorum. Ulus'ta B. 
dine mektupla" müracaat . 

Kiralık: 

Kavaldıderede 6 oJaıı - ~ 
derede Otobüs durağına bir da1Jlll' 
mesafede iki katlı ,altı ~ bir -""" 
bir hol, bütün konforu haiz bef d1Jtlll 
bağiyle birlikte yeni bir ev kir~ 
Telefon: 2658 ze ınüracaat. ~ 

Kiralık - Maliye VeklUeti )llllf!_ 
sında Sümer Bank arkasında 4 -,., 
bir daire. Telefon 1283 ~ 

Kiralık üç octalı aparbmaıı - f' 
nişehirde, Elektrik Şirketinin talll t 
nünde No. 34 Bay Ekrem evinde. 

3-6611 
Kiralık Daire - Şengül ~ 

sokağında Bahriye caddesine ""1!_ 
havuzlu apartman. 3 odalı bir '1111' 
kiralık. Askerlik şubesinde 

3 
~ 

Mahmud Ertana müracaat. 

Kiralık - 2 oda mutfak el; 
su ve sair aylığı 27 lira N. 40 rrJlll' 
kil hanedir. Yenişehir Kocatepe il 
dakale sokak No. 38 B. Abbaa

3 
~ 

den de bir oda kiralıktır. 

Oda - Yakınlık. Merkezi~ 
Karaoğlan. Çiftlik mağazası ~ 
da Merkez apartıman. Birinci ltllJJ" 
Apartıman karıısındaki gazet~ 
sual. 3-6658 

Bir bay için - Möble, banyolıl fi 
konforlu bir oda. Y eniıehir ~ 
caddesi, Yiğitkoıun Sokağ?, No. 11 

3-6457 

Refikaaile birlikte bir mühendis 
kalorifer ve aaire konforu haiz bir iş Arıyanlar : 
apartımanda bir veya iki möble veya Diplomalı ve tecrübeli bir ba,-""' 
möbilyaaız oda arıyor. - Ulus'a E Z Franşızca ders veriyor. Ulus gaz~ 
5 e müracaat. 3-6660 ne L.İ. rumzuna müracaat. 3-6525 

Kazalar 
Elektrik işleri ilanı 

Atça kasabası belediye riyasetin
den ı 

1 • Musaddak projemiz mucibince 
ondoku.z bin dokuz yüz yirmi ıekiz 

lira elli kuruf ketifli Atça kaaabaaı e
lektrik teaiaatmdan timdilik bet bin 
sekiz yUz elli lira keşifli makina teçhi
zatı ve ayrıca ilı:i bin bcfylls yirmi 
1ekis lira ketifli elektrik teçhizatı 
ve aantral binası kablo çrk19 tertibatı 
açık ebiltmeye lronulmu9tur. 

2 - Eksiltme 15.12.937 çarpmba gUnll 
aut 15 de hitam bulacak ve ihale Atça 
kaaabuı belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Bu işe aid evrak ve projelerin bi
rer kopyaları İıtanbul, Taksim, Be
yoğlu Şark apartımanındıa yüksek e
lektrik mühcndiıi Bay Hasan Halet I
ııkpınardan ilcreti mukabilinde alına
bilir. 

4 • Eksiltmeye İf tlrlk edeceklerin 
yüzde yedi buçuk teminat ve ihaleyi 
müteakip yüzde on bete iblağ teminat
lariyle ihaleden bir aaat eveline kadar 
müracaat etmeleri wımdır. 

5 - Ebiltmeye talip olanların şart· 
nameye göre ekıiltmcye girebilmek 
prtlarını haiz olmaları lizımdır. 

6 • Fazla izahat almak istiyenler At
ça belediyeıioc veya adı geçen Hasan 
Halet Itıkpınara müracaat edebilirler. 

(4359) 3-6629 

Beşiri hükümet konağı . 
ınşası 

Beteri kaymakemlıfından : 
Befiri ilçeainde yeniden inp edile

cek (20005) lira (44) kurut bedeli ke
,ım hUkiimet konağının tahsisatı 

Yulaf ve arpa 

alınacak 
Karacabey merinos yetiı~ 

çiftliii müdürlüğünden ı 

Karacabey Merinoe yetittirme r)l1 
liği hayvanatı ihtiyacı için aatm a1Jf#. 
cak iki maddede .zikredilen 
yemleri a,ağıda yazılı olduğu v 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - "529.500" kilo yulafın e·Irım·-.,. 
si kapalı zarf usuliyledir. 

A - Yulafın beher kilosu 'Ci!t;aLDı-..... 
fiat bet kurut on iki buçuk ıan~ 

B - Muvakkat teminat ~ 
"2035" lira alınacaktır. 

C - İhale günü 9 birinclkinUA f'lf 
tarihine müsadif pHfCmbe günü ,,Jll 
on bir olarak tesbit edilmi9tir. 

2 - "264.100" kilo arpanın eklil' 
meai kapalı zarf usuliyledir. 

A - Arpanın beher kilosu ~ 
fiat beş kuruı yetmiş bCf aaııtimdil

B - Muvakkat teminat olarak ııl 
lira alınacaktır. 

C - İhale günü 9 birincikin.Ull f!I 
tarihine müsadif perıembe günü ""
on bet olarak tesbit edilmittir. 

3 - İhale yeri Karacabey ~ 
mütefekkil Merinos yetiıtirme 
ği müdürlüğü binasıdır. 

4 - İsteklilerin yukarıda göstert1'f 
ği gün ve saatlerde ve 2490 aayıll 
nun tarifatı dahilinde komisyona "'
racaatları. 

5 - İfbu istenilen hayvan yef1J111 
evsafı yazılı olduğu ,artnameleri 
tekliler İstanbul, Bursa, Balı.kesir,, f# 
kişehir baytar müdürlüklerinde 
bilirler. (7846/4317) 3-6586 _,,,, 
mevcud (15000) liralık kısımlan 'dit'_ 
lı zarf usuliyle talip çıkmadığ~ 
eksiltmenin 10.12.937 cuma gilnil ~ 
14 de kadar bir ay zarfında p=-~ 
terkedildiği ilan olunur. ( 4237~ 

• Can kaya eczanesı açıhyor· 
Y enigehir Megrutiyet caddesinde 

~===================================''·: 

Bayramda yalnız 

Kız il ay Gazetesi 
çıkacaktır 

Müracaat edecek olan memura ilinlannızı vermekle 
be~ müe11esenize reklam yapmıf, hem (Kızılay) ayardım 
etmıı olacak11mz. 

llin için aynca Kızılay Genel Merkezi Muhasebe Mü· 
dürlüiüne de müracaat olunabilir. 
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Kanaviçe almacaka 
Maliye Yekaletind.n ı 

11ı! - Ekıiltmeye konulan if: Bir 
tre eninde on mulluk yirmi bin 

llıetre kanaviçe. 
_ 2 - İhale açık eksiltme ıuretiyle 
1 •Pılacaktır. 

llt~ "'::'" Tahmin edilen bedeli üç bin 
k 1 Yuz ve muvakkat teminatı iyi ıyüz 
ır][ liradır. 

1 
4 - Eksiltme 14-12-937 salı gUnü 

l~t 15 de veldlet levazım müdürlü
ildeki ekıiltme komisyonunda ya

Pılacaktır. 
5 - Şartnamesi levazım müdürlü

lünde ve lstanbulda Dolmabahçede 
ıııar 
...,, 1Yt evrakı matbua anbarmda gö-
• "lcbiUr. 

İsteklilerin 2490 aayrlı kanunun 2 
;-e 3 ncü maddelerlnde,yuılr belge
.,crıe Ye muvakkat temınat makbuz 
~Ya banka kefalet mektubiyle birlik-

bclli gün ve saatte komlayona gel-
~rl. (4355) ~666 

Vakıflar .Umum Md. 

BiNA TAMİRİ 
Vakıflar umum mlidürlüğünden: 
Ankarada Anaf artalar caddesinde 

l>?lis merkezi olarak kiralanan vakfa 
~ıd binanın ke~fi mucibince ve pazar-
~~ suretiyle tamir ettirilecektir. Ke
lıf bedeli 420 lira 40 kuruf olup 1 kt
~~nu evvel 937 çarpmba günü ıaat 
la de ihalesi yapılacağından talip o
le nl~rı~ %7 buçuk teminat akçelerl-

bırlıkte vakıfla~ umum müdürlü· 
iii infaat dairesinde milteşekkil ko
lniayona müracaatları. 
-- ( 4362) 3-6668 

A. Leva•ım.'Amirligi 

Pancar alınacak 
A . 

d 
· le. A. Sa. Al, Komıqonun-

aa: 
Senanı .,.. •il eri için alınacak olan 

·~.80() kilo pancarın llıalnl 25-11-937 
f tarih ve 5866 sayıda 2-12-937 saat 12 
~ ilin edilmit iM de bu uat tati
le tesadüf ettiğinden saat 15 olarak 
'-aııi1ı olunur. 

(4357) 3---6667 

Yulaf alınacak 
'Ankara levazım bıirliii aatm 

alana komiıyonUQdan ı 
k' 1 - Denizli Birliklerinin 340400 

1 
ılo yulafın kapalı zarfla ekalltmeıi 

I 0/1. K:!n./937 cuma günil saat 11 ue 
•parta Tümen satınaln:.a komisyo

lhındc. yapılacaktır. 
be ı - Tlbmln bedeli beher kiloeu 
kul kuruıtan ilk teminatı 1310 lira 25 

. ruıtur. Şartnamesi her gün ko
:•Yonda iÖrillilr. lateklilerin kam.1-
le •etılka ve teklif mektuplarını iha
konı ~tından bir saat eneUne kadar 

ıayona vermeleri. (4336) 3--6591 

36 ton zeytinyağı 
alınacak 

Ankara levazım &mirlifi aatmal
m.a komisyonundan: 

1 - İatanbul levurm amirliğine 
bağlı müesseseler için 36 ton zeytin 
yağı 8.12.937 taat 15 de Tophanede İs
tanbul levazım Umirliği satın alına kıo
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22320 lira 
ilk teminatı 1674 liradır. İlteklilerin 
vesikalariyle birlikte teklif mektubla
rını ihale saatmdan bir ıaat eveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(4275) 3--6480 

Dahiliye bakanhğı 
' . . 

Daktilo aranıyor 
D~ Vekaletinden ı 

Orta tahsilini ikmal etmif ve bir 
ecnebi lisanına vakıf, makinada sü
ratli ve doğru yazabilir daktilo ara
nacaktır. 

Yüz liraya kadar ücret verilecek
tir. Talip olanların, imtihan gilnü o
lan 10.12.1937 tarihinden evvel, Bele
diyeler bankası binasında belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine evrakı 
mUablteleriyle müracaatları. 

3-6669 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Yazlık elbise 
yaptırılacak 

Gümrük Muhafaaa Genel Komu· 
tanbji lata.bal Satmalma Koenia~ 
nunclan: 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 
3409 takim yulık elbisenin 10.12.937 
cuma gUnU uat ıs de kapalı zarfla ek
ıiltmeıi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 18749 lira 50 
kuru,tur. 

3 - Şartname ye enaf komiıyonda
drr. Görebilirler. 

4 - tatelrltteniı ilk ...ınat olarak 
1407 liralık vezne inaklnızu veya banka 
mektubları ve f ennt vealkalariyle bir
likte eksiltme saatından bir saat •Ye
line kadar teklif mektublarmı Galata
da eski ithallt gUmrlllü binasındaki 
komisyona vermeleri. (7108/4265) 

s-6483 

Demiryolları 
Köprü malzemeıl almacak 
D. D. Y. aatm alma komi.:ronun· 

dan: 
Muhammen bedeli 4500 lira olan Af

yon d&ıer köprilıU Çukur lba mal
zemesi 28.12.937 sah günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada lda· 
re binuında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek lıtiyenlerin 33? .50 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 

Kışlık sebze eksiltme suretile satın alınacak 
Ankara lenarm imJrliti •lm alma komlıyonundaa ı 

Cin.i 
Pırasa 
l.aıına 
lıpanak 
kuru aoğan 
Pıtateİı 
'l'aze bakla 

Miktarı 
Kilo 

450 
450 
450 
350 
550 
150 

Muhammen bedeli İlk' teminatı 
Lira Kurut Lira Kuruı 
45 
45 
78 
35 
ss 
::17 

75 

296 25 22 22 
'1~Jrıkkale askert sanat mektebleri muhafız eratının ihtiyaçları olan 
~ lrılem krfhk ıebıe t5. 1. lrlnun.93? puırteef rUnU ıaat 14.40-15.50 
Jq r açık ekılltme ıuretlyle aatm al ınacıktır. lıteklllerln yukarda mu
lat lrınıen bedeline mukabil gösterilen 22 Hra 22 kuruştan ibaret ilk temi· 
-~.a~ını Kırıkkale askeri fabrikalar muhaaipli~i vHnesine makbuz mu-

ılınde yatırarak belli gün Te 1aıtte mekteb, Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 
( 4295) 3-6521 

10,000 kilo elanek almacak 
Cı Aıakara leva:aım &mirliii aatm alma komiıyonundan 

illi Miktarı M. Bedeli I. Temtnatt 
t~ Kilo Lira Lira Kuru, 

l{ı ek 10.000 1100 82 50 
ktı r:kkale askert sanat mektebleri muhafız eratın ihtiyaçları olan 10.000 
,, 

0 ekınek 6. ı. kin. 937 pazartesi saat 13.30: 14.30 kadar açık eksiltme ile 
u~rn al_rnacaktır. 1ıtekl11erin yukarıda yudı muhammen bedeline mukabil 
l'e tenıınatıarı 82 lira. 50 kuru,u ıt.ırıkkale askeri fabrikalar muhasipliii 
"1.ınesine mıtkbuı mukablUnde yatırarak belli gün ve saatte nıektep Sa. 

· ko. da bulunmaları. (4207) ~519 

2000 kilo sığır eti alınacak 
Ankara levazım amirliii ~tm alma komia7onundan ı 

c· · Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 
S ı~si kilo Lira kurut Lira Kuru' 
l(ıgır eti 2000 600 45 

aoooır,ı~kale Hkori Hnat mektebleri muhafız eratrnm ihtiyaçları olan 
~ılt :ı~o 11ğır eti 6. 1. klnun. 937 pazartesi günü saat 15.20: 115 kadar a· 
lin e •ıltme ile satm alınacaktır. !ıtekUJerin yukarıda muhammen bede
lrer~ ~u~btı götterilen 45 llradab ibaret Ôk teminatlarını Kırıkkale U ·· 
'le abrıkalar mubaecbesinde makb ua mukabilinde yatuarak belll gün 

saatte mekteb Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (4296) 3-6520 

ULUS ,· 

tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reiıliğine vermeleri lbnndır. 
Şartn~ler paraarz olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk tefliğinden dağı-
tılmaktadır. 3 - 6636 

10.000 metre mikabı 
oksijen alınacak 

Devlet Dem.iryollan ve Limanlan 
Umum Müdürlüğü Satm Alma Ko
miıyonundaıı ı 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 
10000 metre mikabı oksijen 10.12.937 
cuma gilnll saat U de kapalı zarf uıu. 
111 ile Ankarada idare blnaaınck Atın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 750 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettifi veeikaları ve nafıa milteah
hidlik vesikaaı ve tekliflerini aynı gUn 
saat 14 de kadar komiıyon reislifine 
vermeleri lbrmdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpap. 
da teaellUm ve ıevk tefli~inden dağı-
tılmaktadır. (4341) 3-6599 

M. M. bakanlığı 

180 ton ağır benziri 
alınacak 

M. M .Vekaleti aatm alma ko
rniayonundan ı 

ı - Beher kilosuna biçilen ederi 
21 kurut olan 180 ton afır benzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - İlk teminat pa.raaı 2835 lira
dır. 

3 - İhalesi 14 I. kanun 937 Salı 
günü saat 15 dedir. 

4 - ~artnameıi 180 kurut muka
bilinde M. M. V. aatın alma komis
yonunda alınır. 

5 - Ekııiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte te· 
minat ve teklif mektublarını ihale 
gününde ve saatinden en geç bir sa· 
at evveline kadar M. M. V. aatın al
ma komisyonuna vermeleri. (4300) 

~577 

Aseton eksiltmesi 
Makkap kalemi 

alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komlayoııumdan: 
1) İnfi aiklti 0,700 _ 0,795 olan 

5000 kilo aeeton kapalı zarfla eksilt.
O. D. Yolları ve Limanları Unıwn ıneye konmuttur. 

Müdürlütü Satmalma Komiayon\Rl. 2) Tahmin edilen bedeli 6900 lira 
dan ı olup ilk teminat parası 517 lira 50 

Muhammen bedeli 24.000 lira olan kuruştur. 
muhtelif cinı ve ebatta makkap ka- 3) İhalesi 2 1.kanun 937 perşembe 
temleri 24. 12. 1937 Cuma gilnU saat günü ıaat 15 dedir. 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Anka- 4) Eksiltmeye gireceklerin 2400 
rada idare binasında satın alınacak- sayılı kanunun 2, 3 ilncU maddelerin-
t de iatenilen belgeleriyle birlikte teml. 
ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1800) nat ve teklif mektublarınr Jhale gfl-
liralık nıuvakkat teminat ile kanunun nünde en geç bit saat eVftllne kadar 

M.M.V. satın alnıa komisyonuna vor-
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mil- meleri .. (3863) 3-5696 
ceahhidlik vecikası ve tekliflerini ay-
ni gUn saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anlı::a

rada malze= dairesinden, Haydarpa
pda tesellüm ve sevk fOfliğinden da
ğıtılmakt.drr. (43151) 

s-6578 

Mühendis ve fen 
memillıi alınacak 

D. D. yolları velim.anlan wnum 
muaarlqil iitlll .... konilsyonun 
danı 

Devlet demiryolları §ebekesinde is
tihdam edilmek üzere, İstanbul Yük
sek mühendfı mektebi Teya Avrupa
da Hohşule ve teknikurn tahaili gör
müş olanlardan diplomalı mühendis. 
mühendis ve fen memuru alınacak
tır. Taliplerin, evrakı müsbitcleri ile 
birlikte, Ankarada cer daired reisli· 
ğla.e müracaat etmeleri ( 4302) 

3-6551 

lstanbul .Deniz Lv. A. . . . 

· Defterdarhk 

l\lütekaldini mülkiye ve aske-
riye ile du] ve yetimlerin 
bankadan Iskonto suretiyle 

aJacaklan üçer aylıkları 
hakkında 

Ankara IWtıerdarliiuıdan: 
Mütekaidini mülkiye ve askeriye \le 

dul ve yetimlerinin bankadan iskonto 
ıurctile alacakları mart - mayıs 938 U
çer aylıkları 1 K. evel 937 den itibaren 
verilmek üzere 27 .11.937 • 30.11.937 ye 
kadar muameleleri yapılacaktır. 

1- Vezneden yapılacak tediyeler: 
Askeri: 1.12.937 çarşamba ı numa

radan 1500 numaraya kadar, 
Asker: 2.12.1937 perJembo 1500 nu

maradan 2700 numaraya kadar, 
Mutkt: 3.12.1937 cuma 1 numaradan 

1600 numaraya kadar, 
2 - Evelki gazete illnında yoklama 

ır:ıüddeti 25.11.937 olarak gösterilıniş
tır. 

Bu müddet zarfında yoklamalarını 

M t mun•• kasa yaptınnıyanlarm maafları binaruro u-
azo a Si muınr tevdiattan sonraya kalacaktır. 

M. M. Veklleti Deniz Merkez J...e. 3 - Maa9 aahiplerinln yukarıda gBs-
Tazım Satmalma Komiıyonu Riya• terilen muayyen günlerde bizzat voya 
setinden : bilvekale defterdarlık muhasebe mü· 

1 ·Tahmin edilen bedell 266.700 lira dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
olan 5000 ton mazotun kapalı arfla (4392) 3-6662 
mUnakasasr 16. 1. k!nun 937 tarihine -------------
müsadif per"mbe günü ıaat 14 de ve· 
kilet binur dahilinde mUteşekkil ko• 
m!syonumuzda yaprlacaktrr. 

2 - 13 lira 34 kuruf mukablltnde 
şartnamesini almak istiyenlerin her
giln ve mUnakasaırna iftirlk edecek
lerin de 1 inci maddede ya.ıılr gilnde 
a1a.mr saat 13 i! kadar 14585 liralık te· 
minat mektupları ve kanunt belgele
riyle teklif mektuplarını komisyonu
muza tevdi etmeleri. - 3-6002 

Limanlar 
Muhtelif tip vinç ısmarlanacak 

latanbul Liman lıl•tme Jdanı
ainden z 

I • tıtanbul •• Trabson limanları i
çin muhtelif tip, ev.af ve kabiliyette 
vinçler ısmarlanacaktır. 

II - Bu iıle alakadar n tam bir ihtı
sası olan müesseselerin idaremiz fen 
heyetine müracaatla şartnameleri al
maları ilan olunur. 

III - İtin yüksek teknik hususiyeti 
itibariyle, idaremiz alakadar müease· 
11lerln bllhaHa mUhendislerinin ve 
fen mümessillerinin müraçaat etmele
rini bildirmtii faideli bulmaktadır. 

IV - Müracaatlar en son 15 birinci 
k!nun 937 ~rşamba gününe kadar ya
pılmak lazımdır. 

V • Müracaat edecek müesseseler 
fimdlyt kadar diğer başlıca limanlarda 
vücuda ıetirdikleri mümasil tesisat 
cetvelini ve meakQr limanlar idarele
rinden aldıkları muvaffakiyet vesika
larını ve bu işteki ihtisaslarını tesbite 
yarıyacak diler vesaiki müracaatların· 
da, tevdi edeceklerdir. (7961-4373) 

3-6647 

Harita Umum Md. 

6 adet f otograf 
malzemesi 

Harita Genel Direktörlüğünden : 

1 - Muhammen bedel (780) lira har
ta fotolrafaneıl l~ln aptıda clnl Ye 
ınikdarları yazılı (6) kalem fotoğraf 
efyası açık eksiltme ile satın alına
caktn. 

2 - İıteklil.er ,eraitl anlamak üzere 
hergün ve eksiltmeye gireceklerin de 
(58) lira (50) kuruş muvakkat teminat 
makbuzlarile 30.11.937 salı günü saat 
(15) de Cebecide harta Gn. Drk. lUk 
11tın alma komisyonuna gelmeleri. 
Miktan 

Adet CİNS t 
1 Aıitnitrik koymağa mahıuı kapalı itap 
2 Aıit mqrapaıı 

1 Asitnitrilı: tenekeıi 
1 Asitnitrik tenekesi 
1 NitntdarJan lrU•etl 

{4210) 

60/70 
7(,/ 80 
90/102 

3-6345 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane haataneal nitaiye aeHri

yab aabılı: rnuftai 
Birinci ııruf kadın baatahldan ve 

dolum mOtehaaaıaı 
Herıun ölleden 10nra POltabane 

:addeai Devrim llk okulu karfı· 
unda Esen apartımanında 7 numa· 
rada hastalarını kabule ba,1amı,_ 
tır. reıefon: 3549 J.6190 

Dr. EMiR NECiB 
AT AKAM 

Doğum ye Xadm Hutalıklacı 

MütehaaaııL P0ttabane caddetl B. 
usuf Hikmet apartımuu No. 3 u 

t 11 den itlbann haltalarma bakar 
Telefon: 1816 

Vilôyetler 
İneboluda pazarlıkla 

mekteb yaplacak 
KaıtamODU ml:reti daimt enci1 • 

meninden ı 
1 - İneboluda yapılacak mektebin 

intası için mUnakaaa müddeti içinde 
talih çıkmadıfmdan 1.11.937 tarihin
den itibaren bir ay müddetle. puarlığa 
konuımu,tur 

.ıı -

Almanca bilen 
bir sanatkar 
aranıyor 

Türk Han Kurumu Genel 
Merkezinden ı 

1) TilrkkufU plln8r atelyesin
de çalrftmlmak Uzere iyi alman
ca konupn bir marangoz veya bir 
demirci uıtaaı alınacaktır. 

2) Kaynakçılık bilen demirci 
uıtaları ve ıanat okulu mezunları 
ile aakerlil'ini bitlımit ve fabri
kalarda çalıfZD'I olanlar üstün tu
tulacalctır. 

3) İmtihanda muvaffak olanla
ra ayda (90) lira verilecektir. 
Kaynakçılığı 'bilen demircilere 
ehliyetlerine gere fazla ayl4k ve
rilebilir. 

4) İıteklller veaikalarile birlik
te Hava kurumu genel sekreterli
ğiıı.e müracaat ~elidirler. 2 - 24820 lira 40 kuru' ke,lf bede· 

1l olan bu me.kteb için bu ıene muhu
lls dört bin liralık k11rm yapılacak- .. ••••••••••••I 
tır . 

3 - Mün&kaı prtnameal ve kefifna· 
me ve evrakı aaire encilmen kalemin
de görülebileceği gibi kefifn&me hak
kında muktazi malClmat nafıa müdür
UlğUnden öğrenilebilir. 

4 - Puatlık müddeti S0.11.937 ta· 
rlhine müsadif salı günü saat pnda bi
tecektir. Saatm geldiğinde Kastamoni 
hükümet kona&ında encümen daire
ılnde yapılacak pazarlık neticesinde ı, 
bale edilecektir. 

5 - İıtcklller 7338 liranın yU%de 
yedi buçuğu olan 300 lira dipozitc ve· 
receklerdir. Bu teıninat 2490 numaralı 
kanunun on altıncı maddeıinde tadad 
olunan iıtikruı dahilii, Eriani demir 
yollan tahvilleri de kabul edilir. 

6 - İsteklilerin ihale aaatından evcl 
encilmen dairesine ielmeleri ilan olu-

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Oniveraitesı kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
aarayı hizasında Ahmed Şahin i
partunannıda hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon: 2022 

Taşköprüde pazarlıkla 

mekteb yapdacak 
Kaatamonu vilayeti daimi encü

meıtinden: 

1 - TqköprUde yapılacu mekte
Hastahane inşaatı bin ınşaaı için münakasa müddeti 1-

T..u.o. ~ Iİbat "~timai çinde talih çıkmadı~mdan 1.11.937 ta
ınuavenet müdürlüi'Qnün ı.---•· urf rihinden itibaren bir ay mUddetle pa-

...,.... zarlıfa konulmuştur. 

nur. (4257) 3--6445 

uıuliyle ekailtme İlanı : 2-24393 lira 37 kuru§ keşif bedeli o-
Trab.oa yam:~;_.1_ ı 

-.-- lan bu mckteb için bu sene muh ..... 4 
1 - Eksiltmeye konulan if: Trab- bin lira ile halk tarafından maWlllinde 

ıonda yapılacak meınleket hastahane- teberru edilen n talihler tarafından 
il hafriyat ve betonarme iıleri: Ke- aynen kabulü lazım gelen kereste, ki· 
lif bedeli: Yüz elli bin on bef liradır. reç, tuğla iİbi malzeme bedeli 3338 ll· 

2 - Bu ite aid ,artnameler Te ev- ra ki ceman 7338 liralık kısmı yapıla-
rak 9unlardır: caktır. 

A - Eksiltme f&l'tnamHl 3 - MUnakua ,artnameıi n ketlf· 
B • Mukavele projeli name evrakı saire enctlmen kaleminde 
C • Baymdırlık itleri genel prtna- görülebilece~i gibi keşifname hakkm.· 

mui da mukwi malWn&t ıW.ıa müölirlil· 
E • Huıuıt fartn1me huıt.uı fUnden lSfrenUebllfr. 
P • Kttlf cetnll 4 - Puarlık müddeti 30.11.917 ta-
0 • Proje rihine milaadif •lı ,onu aaat onda bl· 
lıteklller ba tartnamelerlı nrakı tecektir. Saatin geldiflnde Kutamonl 

750 kurut mukabilinde Nafıa Vekl- hilktlmet konağında ençllmen daire
letf Yapr lf)ırl Umum MUdilrtUtu •e ıinde yapılacak pazarlık netlcetlnde 
Trauon. !ttanbul, Enurum Nafıa ihale edilecektir. 
MUdilrlUğilnden alabilirler. S - İsteklilerin 7338 liranın yUzdo 
~ - EklfJtmı 3.12•937 cuma gUnU yedi bu~uiu olan 550 lira 35 kutuı di· 

saat 15 de Trabzon sıhhat müdilrlUğU poı:lte vereceklerdir. Bu terninat 2490 
numaralı kanunun on altıncı madde

binasrnda toplanacak komisyonda ya- ıinde tadad olunan iıtikruı dahili. 
pılacaktrr. Ergani demlryolları tahvilleri de ka-

4 - Eksiltme kapalı sarf uıullyle bul edlllr. 
yapılaca~rr. 6 - 1ıtek11lerfn ihale ıaatmdan .. 

5 - Eksiltmeye rlrebilmelr için 11- vel encümen dairetine gelmeleri ilin 
teklilcrin 8750 lira 75 kuru9luk mu· olunur. (4258) 3-6446 
nkkat teminat vermeai bundan bat
ka aşafrdakl YHikalan bab olup ge- · 
tirmelerl limlldır. 

Malatya ceaz evi 
inşaatı Nafıa Vek&lıtlnden 937 Hnnlnde 

ahnmıı müteahhitlik vesikalı gös
termesi ve yapttlı en büyük işin be
deli 100.000 liradan lfafr olmaması 
ve müteahhidin diploınah nıUbendiı 
veya mimar olmalı veya bunlardan 
biriyle mtltterı1ren teklif yapmaıı, 
mukaveleyi birlikte imza etmcai. 

6 - Teklif mıktubları yukarda U
çilncU maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar sıhhat müdilrlülU 
binasında toplanacak komisyon reiı-

li~ine makbu. mukabilinde verecek
lerdir. Potta ile (&ndırilecek mek
tupların nihayet UçUncU maddede ya-
zılı saate kadar gelmif olma1ı ve dıı 
zarfın mUhür mumu ite iyice kapa
tılmı, olması prttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4223) 3-6367 

Malatya Nafıa Müdürlüğündenı 
9.12.937 perşembe gUnU aaat 15 de 

M a l a t y a nafıa müdürlüğünde 

(2Z49S.44) lira keşif bedelli Malatya 
ceza evi in,aatı kapalı urf uauliyle 
eksiltmeye konulmuftur. 

Mukavele, eksiltme, bayuıdırbk &,.. 
leri genel, huauıi ve fennt prtname~ 
rl, proje, ke,if hUllsasiyle buna mUM
ferd diğer evrak her gUn nafıa mU
dürlilğilnde g6rülebilir. 

Muvakkat teminat (1688) liradır. 
İsteklilerin teklif me.ktubları ve en 

u (15000) liralık bu ite benzer it yap
tığına dair nafıa veklletinden a1mı, 
oldutu milteahhidlik ve ticaret odllı 
veıikalarını havi laıp&1• a..nJaruu ı. 
12.937 per,embe günU ıaat >4 de kadar 
Malatya nafıa müdilrliliilne \1erınele-
ri ilin olunur. (4269) S--048l 

Un ve arpa alınacak 
Mardin ıümrük tabunı aatm alına komiıyonundan : 

Cinsi 

Un 

Miktan 
kilo 

l!>UOUO 

Tahmln Yil..zde 7,5 
edilen 
bedel 

Lira Kr. 

eüvenme 
akcesı 

Ura Kr. 

l!>l~ uu 

İhalenin yapılacalt 
İha1e su•,.ti rnin Saat 

Kav.111 zarı 30.11.937 il ) 

) Salı 
Arpa 280350 17522 00 1342 00 Kapalı zarf 30.11.937 10,30) 

A - Yukarıda yazılı iki kalem ernk hizalarında gösterilen gün ve aaattıe 
Mardin <Minirilk taburu kararglh blnaıında aatııı alınacaktır. 

B • İstekliler prtnameyi hergiln sözü ieçen binadaki satın alma komisyo
nı.ından parurı: alıp gtsrebtllrler. 

C • Bu iki kalem eraaka afd adlan isteJdll~r hot kalemin hiı:aarnda gıst
terilen aaatten en az bir ıaat eveline kadar komısyona vereceklerdir. 

D - Teklif mektublarmda ıarmamenln tamamen okunup kabul edildill 
ı ttkllf olanan fiatlann htm yan " hem de rakam ile yudıp ıillnti oluu· 

yacaktır. 

E- İıteklller her kale~n hlnımda gösterilen yUzde yedi buçuk teminat 
akçeıinin veya banka mektubunun Mardin gümrUk veznesine yatırarak ala
cakları makbuzla prtnamenin 4. üncü maddesinde yazılı vesikayı zarfın içi· 
ne koyacaklardır. ( 4228) - 3-6381 
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Yavrularını öpen ve bağrına basan anneler çocuklarınıza saf ve tabit 
pirinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, Patates, mısır, Bezelye 

türlü, badem. çavdar 

Hasan özlü unları 
yediriniz. Avrupanın bayat veya terkibimeçhul unlannı yedinneyiniz. 

Doktorunuza sorunuz 
AIJahrn yarattığı saf hububattan alman, vitamini ve kalorisi kuv

vet gıdaiyesi çok olan Hasan Oılü Unlarına doktorunuz ıehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam Uiyet temin eder. Ne9vünil· 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta· 
lıksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemekler yapılır. Mutlaka H A S A N markaaına dikkat. 

G 
Emlak ve arazi ohm satım evinden 
Ulus meydanı Santral Kıraathanesi üstü No. (5) Tel. 2818 
imar dahil ve haricinde arsa ve apartıman, dükkan almak 
ve satmak iatiyenlerin müessesemize müracaatları. 3-666 

Juvantin 
saç boyalan 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu. 
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlara tabit renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Doktor araruyo 
Mühim bir müessesenin şarki A· 

nadoluda şimendifer güzergihın
de bulunna işletme idaresinde ça· 
lışmak üzere bir doktora ihtiyacı 
vardır. Bu doktorun birinci sınıf 
emrazı dahiliye mütehassısların
dan olması ve icabında operatör
lük yapabilmesi lbrmdır. Talip 
olanlar yaşlarını, muhtasar tercü
mei hallerini ve istedikleri ücret 
mikdarını bildiren talepnamele· 
rini (posta kutusu 216 Ankara) 
adresine göndermelidir. 3-6614 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa

talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımam No. 1 3-5645 

Diş T abibleri 
Diyorlar ki: 

D.iılerinizi: ıabah, öğle ve aktam her yemekten sonra günd4 
3 defa frrçalayın12. Ancak 

"Li.zmı olan, ditleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evveliıl 
dit temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 

Diılerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel v~ 
beyaz pek az insan tanımaklığımız bu aözün doğruluğunu ispat ede 
en kuvvetli delillerden biridir. Dit macununuzu iyi dü9ünerek seçiniz' 
Daha doğrusu dit macunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, eq 
müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun olduğunda §Üphe bulunmı~ 
yan "R A D Y O L t N" i kullanınız 1 

·RADYOL N 
Sabah, öğle ve akf&ID lier yemekted 

sonra günde 3 defa 

Jandarma 
Ekmeklik un alınacak 

Bayramiç J. 2. A. Satmalma Kom 
İsyonu Baıkanlrimdan : 
Tahmin Mikdarı Muvakkat İhale 

bedeli Kilo teminatı günle-
L. K. L. K. meci 

65850 00 439000 4938 75 13-12-937 

Günü aaat Cinsi Ebiltme ıekli 

P. teai 15 Ek. unun Kapalı zarf 
usuliyle 

1 - Bayramiç jandarma alay 1, 2, 3, 
taburların ihtiyacı için 10.11.937 de i
halesi yapılmak üzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş olan yu
karıda mikdarı ile muhammen bedeli 
ve muvakkat teminatı yazılı ekmek· 
lik unun eksiltme gününde gelen is
teklilerin verdikleri teklif fiatlarının 
amiri itaca yüksek görülmesinden ye
niden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminat yukarıda ya
zılıdır. Komisyon Bayramiçte 2 nci 
jandarma alay gazinosunda toplana
cak, ihale salahiyettar makamın tasvi
bi ile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kanuni belgeleriy
le teklif mektublarını ihaleden bir aa-

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;" at evel makbuz mukabilinde komisyo-
na •erecektir. 

Güzel diı istiyenlerin macunudur. 

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

lıim ve markaya dikkat! Taklidlerinden ıakınınız. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ıefi 
Her g{ln saat üçten sonra evin

de hastalarmr kabul eder. 
Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. S 

imtiyaz sahibi ve Bafmuharrirı 
F .ılih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ide.re eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Münıtaz Faik FENiK 
Ulus Ba~rmevı: Ankara 

Eğe bölgesinin· eşsiz, 
rakipsiz kuru incirleri 

Bu markayı taııyan zarif ambalajlar içinde piyasaya çıkarılmıt tır. Amerika 

ve Avrupanın en güç beğenen muhitlerinde ancak frmasmın 

hazırladığı ve sevkettiği incirler aranmaktadır. T ARIŞ firması; 

temizliğin, güzelliğin, nefiıliğin garantisidir. Onu her yerde arayınız. 

Ankara umumi acentemiz memurlar koperatifidir 
Her villyette acente arıyoruz, isteyenler müracaat edebilirler 
Telgraf adresi: TARIŞ. lZMlR. Posta kutusu: 53 - Telefon: 2017 • 2018 

3 • 6603 • 2 Türkiye it ve Ziraat Bankaları UZUM KURUMU Limited 

938 radyo 

4 - ~rtnamelerin komisyonda gö
rülebileceği ilin olunur. (784814326) 

3-6584 

Muşamba alınacak 
latanbul Jandarma Satmalma Ko 

miayonundan : 

Miktarı 

Adet 
2088 

Tahmin bedeli 
Lira 

Cinsi 

Nöbetçi muşambaaı 

İlk teminatı 
Lira kuru' 

25056 1879 20 Krem Balsamin 
1 - Jandarma birlikleri için cinsi, 

mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminat 
mikdarı ya.zıh "2088" adet nöbetçi mu
şambası kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

Kumral, Sarıf111. Esıner her tene tevafuk eden yegane aıhht krem· 
lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarını 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları aıhht güzellik 
kremleridir. 

2 - Eksiltme 9 birinci kanun 937 
perşmbe günü saat 15 de Gedikpaşada
ki jandarma satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune her gün 
komisyonumuzda görülebilir ve şart
name "125" kuruş mukabilinde aldırı
labilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme günü niha. 
yet saat 14 de kadar 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde teklif mektub
larını ve ilk teminatlariyle kanunda 
yazılı evrakı komisyona vermiş bu
lunmaları lazımdır. (7877/4327) -6585 

KREM BALSAMtN 4 ŞEKİLDE T.AKDtM EDtLtR 
1 - Krem Balıamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündilz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, lstanbul 

yur u 
Naciye Unver Samanpazarı Alimbey apartımanı 

3-:--6607 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en büyük fransız şaheseri 

BiR BALO HATIRASI 

Oynayanlar: 
Harry Baur - Marie Bell • P. R Wilm 

• Pierre Blanchard - F. Roıay -
Fernandel 

Ayrıca : Dünya haberleri 

Seanılar: 2.45, 4.45, 6.45 
Gece: 9 da 

arı geldi Merkezi: 

Şubeı 

BUGÜN BU GECE 

Meşhur revü artistlerinden Dick Po
wel ve dilber yıldrz Nancy Carrol 

tarafından temsil edilen 
AŞIKLAR YOLU 

Fransızca sözlü 

Aynca : D_ünya haberleri 

Seanslar: 2,30 • 4,30 • 6,30. Gece. 9 da 

Halk Matineıi: 12.15 de 
VENEDİKTE BİR GECE 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddeai Tel. 2619 


