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BUGÜN: dördüncüde tarihi sıvas, 

beşincide dünkü at yarışları tafsila
tı - altrncıda: lstanbuldaki lik maç· 
larr ve Mülayim hindli müsabakası 

tafsilatı, dünya basrnrnda g6rdükleri
miz - yedincide: bizim köy· sekizin
cide hikaye, Trakya röportajları, do
kuzuncuda: memleket haberleri. 

ükümetin programı kamutayda 
-Süt çocuğu ölümünün azhğından dolayi memleketi 

tebrik ederim.- Dr. Eckstein - Lutfen başyazımızı okuyunuz -

Türk köyü 
Bizim sandığımız 
Halde midir? 

Atatürk umumi milli kalkın
~-anın temeli ziraat olduiunu 
;?Ylemiştir. Ziraat, köy demek
;~ ve Türkiye nü/usunun yüzde 
l 1 bu sanatla uiraşmaktadır-
ar. 

Beynelmilel arlı~ olçü8Ü 
kadın ha~ma 3,4 çocuk
tur: Tiirk köyü kadınları 
bu nisheti çok a~wakta
dırlar· 

cl.-;caba köy bugün ne halde
,.~·. ~izim bildiiimize göre ip· 
~İr~ıdır, Reridir, hastadır, cahil-

Bir t I r·· k' ara tan da istatistikler ur ll'e .. 1 ber nu usunun arttıiını ha-
S h~rm.ektedirler. 

Eckı t ı~e Bakanlıiı mütehassıt 
d" s eın ve asistanı pek mukte
t ır ~enç hekimlerimizden dok-

k~~ <ılô.haddin vasıtası ile bir 
oyc··1··k M'•t hu tetkiki yaptırmıştır. 

l ~ e as.sısl'!r 3 ,000 ,000 nüfus· 
b". genı, bır saha içinde emin 
•• 

1! metod kullanarak, h~kikati 
ogrenmek istemi•lerd' H k . .. ır. 
c w•eb esın kolayca anlıyabile· 
eRı u raporu bugün nefreJiyo-
• n,... •. • •• r 

••diletle cilAf!=, ··-~--..1,..ı,,.,--. 
e-· • aRwandıracağm'ilan 
••ıtnız. 

Hcutalıklarla savatın verdiği 
1"e8ud neticelerle, köyde okuma 
Yrcılazm.a vaziyeti hakkındaki lık-

ar ·· · uzerınde bilhassa dikkat 
uyandırmak İsteriz 

Türk köyu·· h Al. A b.. !! ı. r·· k' • a a, en UYUR 

k:l .. 'Ye istikbalinin maycuıdır: 
tur, teknik ve •that ,artları 

~mam olunca, onun nasıl bir 
b d~_et alacağını anlamak için, 

Ut:unkü vaziyetini öğreniniz. 

Falih Rıfkı ATAY 

Köyde hayat 
d Sı~hat vekili Bay Dr. Refik Say
Şa anı ın emri üzerine köylerin sıhhi 
v r~Iarını ve bilhassa çocukların sıhhi 
~1Yeti hakkında bizzat bir kanaat 
~de edebilmek üzere asistanım Dr. 
A alahaddin Cevdet ile birlikte orta 

nadoluda iki ay süren bir tetkik se
yahati yaptım. Maksadımız ayni za
Jna1 • • nda kadınların valüdlu~. çocuk ö-u .. 
~ .ınu ve her kadının hayatta kaç çocu-
g~ olduğu hakkında bir fikir edinme
yı tecrübe etmekti. 
d Bay vekilin tensibi üzerine her yer-

1 
e sıhhat idaresi teşkilatının yardım
arını g·· dük or . Bu suretle Yozgad, Ço-
r~ _Samsun, Amasya, Sivas, Kayse
~ Nığde, Adana, Mersin, Gazianteb, 

.onya, Afyonkarahisar ve Eskişehir 
;ılayetlerini dolaştık. Bunların hepsi 

e : yalnız köyler dikkata almmak şar
~~- ıle • nüfus mecmuu 3.171.972 olup 

ufus kesafeti kilometre kare başına 
~,6 dan 36.7 ye kadar değişmektedir. 
alnız bir takım kısmi muayeneler 

Ya~1:11~kla iktifaya mecbur olduğumuz 
tabııdır. Bu suretle nüfus mecmuu 
52662 olan 60 köyü muayene ettik. 
li~r defasında köyleri muayyen nok
taı nazarlara göre seçtiğimizi ve köy
lere, Önceden haber vermeksizin, ani 
olarak gittiğimizi ters anlayıılara 
meydan vermemek için bilhassa kay
detmeye mecburuz. Bu suretle nüfu. 
·~ 100 den biraz fazla olan küçük 
koylerle takriben 5000 kadar nüfusu 
0~~n büyük köyleri, fakir ve :zengin 
koyleri, dağlardaki ve ovalardaki, 
münbit ve çorak yerlerdeki köyleri, 
Karadeniz ve Akdeniz sahillerindeki, 
Yayla~ardaki köyleri gözden geçirmek 
aayesınde en değişik hayat şartları 
hakkında bir fikir edindik. Her köy· 
de k .. ıu · oy ıle uzun uzadıya ve yakın-
~an temas ettik. ltiyadlannı sorduk, 
oğrendik. Şikayet ve derdlerini söy
~~~ti.~ ve bu esnada her tarafda en 

uyuk bir itimadla karşılaştık. Her 

••• 
60 köyiin yalnız 10 tane
si tatmin edecek kadar 
temiz değildi! 

köyde her evi her hanı içten ve dıştan 
tetkik ettik. Hemen hemen her çocuk 
ve kadını muayene ettik yahud ken· 
dileri ile konuştuk. Tabii, erkek nü· 
{usun ekserisi ile de temas ettik. Her 
yaştaki her hastayı muayene ve teda: 
vi etmiş olduğumuz için köylerdekı 
her türlü hastalıklar hakkında ince 
tetkiklerde bulunduk. Bundan başka, 
zahire, sebze, meyve ekimi, bakari 
hayvanatın bakımı, irva ve iska şera
iti hakkında malumat edindik. Niha· 
yet her vesile ile çacuklarm okuma 
,1 • _ • .-. • • - •·o•• t a · : ,........, 

mumi bilgilerini tetkik ettik· Bu itı
barla her bir köyün her türlü husu
siyetlerini öğrendiğimizi, bunlar hak
kında tarafsız bir fikir yürütmeye sa-

(Sonu 7 inci sayfada) 

GÜNDELİK 
Savyel bayramı 

Enternasyonal alemde ilk dostu· 
muz Savyetler, ihtilallerinin 20 inci 
yddönüınünü kutlamaktadırlar. 20 
yıl, bir inkılib için, i ı t i k r a r 
demektir: dostlarımızı gönülden teb
rik ederiz. 

Türkiye ve Savyetler dostluğu, 
davalarınuzın bqlangıcında, nasıl 
kartılıklı inanıtma ve anla~a 

Üzerine kurulmuısa, karıılıklı iti
mad ile kuvvet bulmuıtur; öyle de
vam etmektedir. 

Savyetlerle bizi birleştiren nokta· 
lar yalnız politik ıfeğildirler: aynı za· 
manda beynelmilel bayatı alakalandı· 
ran birçok hususlarda birlikteyiz. 
Milli hürriyetler :n, ve cihan barıt ni
zamının taraftanyız. Her iki inkılab, 

hiç bir hareketini baıka ınilletk..rin 
hürriyeti ve toprak bütünlüğü aley -
hine tevcih etmemittir ve sükun ve 
sulhu müdafaa eden bütün hareket· 
ler, her iki inkılabta mesned bulmuı
tur. 

20 inci yıldönümlerini kutlayan 
Savyet dostlarımız, bugün muvaffak 
olmuı oldukları her iıte, evveli, iti
madsızlıkla karıılanmıılardı. Halbuki 
Savyet Ruıya, 20 ıene içinde, yirmin
ci asnn baılıca medeniyet aahalann· 
dan biri olmuıtur. Bundan, Moskova
nın en eski dostu olan Türkiye'nin 
haz ve memnunluk duyrnaınasnvn ih
timali var mıdır? 

Cihan lhu, inkılablanmızın it ve 
elbirliğinin, ve dostluğumuzun deva
~na ve kuvvetlenmesine muhtaçtır: 
·~~nde bulunduğumuz nazik coğrafya 
bolgelerinin ,barııçılığımız yüzünden 
kavuftuğu huzur, cihan sulh davası
nm muvaffak olmasına yardım ede· 
cektir. 

. ~ostlarunıza bayramlannın yir· 
mıncı yıldönümlerini kutlarız. Şu 18• 

atleı-de 160 milyonluk muazzam bir 
halk yığınını mesu.t eden bu bayram, 
v~tand~ılanmızın yüreğinde hakiki 
bır sevınç aksi bulmuıtur. lnkılabla· 
~~ız, bizzat, banşçı ve insaniyetçi .ol. 

ugu kadar, onların arasındaki dost-
luk dahi ban" · . f.k. I . . __ ,_ ,.. ve ınıanıyet ı ır ennın 

an"'1K zaferine hizmet edebilir. 
F. R. ATAY 

Kamutay bugün toplanacak, ve 
Baıbakan B. Celal Ba;ar yeni kabine. 
nin programı hakkında beyanatta bu
lunacakbr. 

Yukardaki reıim başbakanımız 
dünkü at yarışlanndıı ' "illi Müdafa~ 

Bakanı General Kazın l}zalpla konu· 
furken göstermektedir . 

Mebus 
• • 

seçımı 

yapıldı 
Parti namzedleri 

ittifakla seçildi 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Sekreterliğinden: Boş olan Bayazıt 
ve Kütahya ve Zonguldak saylavhkla
n için 7 .11.1937 pazar günü yapılan 
seçimde Cumhuriyet halk partisi nam
zetleri Sıhiye vekaleti müsteşarı Hü
samettin Kural, Başvekalet Huıusi ka
lem müdürü Vedid Uzgören, eski Er
zurum saylavı tarih coğrafya öğret· 
menlerinden Necati Güneri ittifakla 
seçilmişlerdir. 

Mare,al Voro,ilol kızıl meydanda bir nutuk •öylerken 

Sovyel ihtilalinin 20 inci yıl dönümü 

Sovyetler birliğinin her 
yerinde bayram yapılıyor 

Dün akşam Ankarada da Sovyet 
büyük elçiliğinde kabul resmi yapıldı 

Moskova,. 7 .<~:A) - ~ii!ün Sovyetler Birliği büyük tenlik
lerle S~vyet ıhtılalının 20 ancı yıldönümünü kutlamaktadırla 

Stalın, cumartesi günü büyük tiyatroda bütün hüku··met r.kA 
rt. ·1 . . h l • er a-

nAı ::
1 
pa i 1 1 .erı. gele~_le~ .. a~~ 0 duğu halde, birinci teşrin inkı-

la~ . n Y ı mıncı yıldonumunun kutlanması celsesine riyaset et
mıştır. 

Molotof. bir nutuk söyleıniş 
isimlerini alkışlamıştır. 

ve İspanyol ve çin milletlerinin 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

At yarışlarını merakla takib edenler 

Efgan meb'usan meclisi 
reisi dün Ankaraya geldi 

Bir müddetten beri lstanbulda bulunan Afganistan mebus.an meclisi 
reisi B. Abdülahad Han dün büyiik elçi Sultan Ahmed Hanla birlikte 
~hrimize gelmif ve istasyonda Afgan büyÜk elçiliği erki.nile ali.kalılar 
tarafından karıılanmııtır. 

B. Abdülahad Han dün ıehri gezmitler ve at koıularında bulunmU§
lardır. Yukarıdaki resim misafirimiz Baıbakan B. Celal Bayar'la birlikte 
hipodromda bulundukları aırada alınmıttll' . 

Komünizm aleyhindeki pakt 

Paktı imzalıyan 
delegelerin sözleri 

Roma, 7 (A.A.) - Stefani ajansı bildiriyor: Dün ltalya'mn 
25 ikinciteırin 1936 tarihli antikomünist japon • alman anlatma· 
sına ittirakine dair protokoJun imzasından sonra her üç devletin 
mümesıilleri beyanatta bulumnutlardır. 

ltalya Hariciye Nazırı Kont 1 
Ciano ezcümle demiştir ki: Fıkra 
''- Bu üçler paktı ile İtalya, Al - -

manya ve Japonya bolşevikliğin pu Pitoresk 
sularına karşı cebhe almış bulunuyor
lar. Biltün medeni memleketlerin sağ
lam ve kurucu kuvvetleri onlarla be· 
rabe. ~ir. Paktın gizli hiçbir hedefi 
yoktur, hiçbir kimse aleyhine çevril
miş değildir ve bu üç devlet ile müş
tereken hareket etmek iıstiyen bütün 
devletlere açık bulunmaktadır. Bu 
pakt faşistliğin her türlü tehlikeye 
karşı müdafaaya azmetmit bulunduğu 
sulh ve medeniyetin hizmetinde rea· 
list bir alettir • ., 

Alman delegesi fon Ribbentrop de
miştir ki: 

"Bu pakt tarihi ehemiyeti haiz bir 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

[Y azm 5 inci sayfada] 

- Nasıl siz de Karacaahmed'i ma-
dalaa ediyorsunuz .. 

- Karacaahmed'i, Eyüb'ü, çeşme
leri ve sebilleri ... Ya ne zannettiniz? 
Hem artık Piyer Loti'yi de -.sevmekte 
olduğumu söyliyebilirim. 

- Nasıl? Piyer Loti'yi mi? 
- Evet! Şimdi ben Karacaah-

med'e gömülmiyorum. Ve Piyer Lo
ü'nin pitoreski içinde değilim. Ben 
bir garblryım ve osl113nlı şarkrndan 
kalma Pitoresk ile ticaret edeceğim. 
Onu, belki de garblılar gibi tadacak 
olan çocuklarıma devredeceğim. 

''Rodos'ta italyanlurn yaptığı gi
bi, ben d~, eğri taşlarr olduğu gibi 
tahkim edeceğim. Beniw yeni me· 
zarlrklarım var. Piyer Loti ve o 
çeşid edebiyatta nefret ettiğimiz, 
ürktüğümüz, dehşete <lüştüğümüz şey, 
alemi eğlendirmek için şarklı kalma
ğa, tahta köprüden geçmege, etnog
rafya müzesinin kostümleri ile sokak
larda dolaşmağa mahkum olmaktı. 
"Şimdi ben de :.anatkarımı Bursaya 

gönderdiğim vakit, ona, yeni garb 
Bursasmı inşa ederken, osmanlı 1•e 
şark Bursasınrn pitorcskine riayet 
etmesini tavsiye edeceğim: çünkü 
bu pitoresk, hususi tadından başka, 
memlekete milyonlar verir ve dur
dukça kıymeti artar. Gelecek nesle, 
bizim rıesle olduğundan birkaç misli 
kazanç temin eder. Asfalt yol, Türki
yenin şark pitroseki ve harabeleri se -
bebi iledir ki, döviz oluklarrna o~ne
cektir. 

"Tanzimat'tan sonra evlerimizden 
sokağa attığımız eşyayı, şimdi, nasıl 
bir bir toplayıp vitrinlerimiu koyu
yorsak, hocalar hacılar saltanatı %a
manrnda, ve şark zrndanrnrn zencirli 
111ahkumlarr olarak, isyan ettiğimiz 
Pitoresk'i srtık müdafaa "'1ebili-jz. 
Onlar dün ar' ıml7. idi: bugün en 
basit tüccar kafası ile bile k a r 'ı-
mızdır. - Fatav 
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Okumak itiyadı 
j\nkarada eskiden beri oturan veya şehre yeni gelmiş tanıdıklardan 

ekseriya şu şikayeti işitirim: "Eğlence yok, geceleri ne yapacağımı 
bilemiyorum, sıkıntıdan patlıyorum r· 

Onlara kendi hesabıma sıkılmadığımı, sıkılmak için de hiç bir sebeb 
göremediğimi söylediğim zaman adeta samimiyetimden şüphe eder 
gibi hayretle yüzüme bakarlar. 

İ§lerinden çıkınca bir kahve camekanı ardında bir Buda hareket
sizliğiyle oturup gelip geçeni seyretmekle vakit öldürmeye çalışanlar 
için can sıkıntısından daha tabii ne olabilir} 

.. Fakat ne yapayım},, diye soranlara "okul'' cevabı verildiği za
man can sıkıntısını defetmek için hatırlarından geçirdikleri bütün ihti
maller içinde unutulan bu yegane çareyi itimadsızlıkla karşılarlar. 

"Ne okumalı}", "Kitab yok" gibi ııebeblerle kendilerini mazur 
göstermeye çalışanların "okumaktan fazla can sıkan ne vardır?,, dü
şüncesini sizden saklamaya c;ahttıklarını hissedebilirsiniz. 

Okumak can sıkıcı bir iş midir? Şüphesiz ki evet, okumak itiya
dında olmayanlar için. Bir defa bu itiyad elde edildi mi, bundan daha 
zevkli ve vaz geçilmez bir meşgale olamıyacağını hatırdan çıkarma
mak §artiyle. 

Ankarada, garbın en kalabalık ve hareketli şehirlerinden gelmiş 
pek çok ecnebiler ya§amaktadır. Emin olunuz ki bunların hiç biri, yu
karıda bahsettiğim vatandatlarımız kadar sıkıntıdan §ikayetçi değildir. 
Çöl ortasında vazife almak için Berlinden seve seve hareket eden al
man genci ile, §arkı adeta bir menfa diye tasavvur ederek, orada bir 
yüksek memuriyete lstanbulda aç dolatmayı tercih eden gencimizi 
kıyaslayınız. Arada zihniyet farkından ziyade bir itiyad farkı vardır. 
Birincisi, kitablarilc bir inzivada bile yaşıyabilecek kadar okumaya 
dütkündür. İkincisi için ise okumak, hatıra gelmiyen tek meşgaledir. 

Okuyan bir adamın, dört dıvar arasında da olsa, ne kadar zengin, 
ne kadar geniş bir alemin içinde yaşadığını tasavvur ediniz. Bizim dar 
imkanlarımızla görmemize, tanımamıza imkan olmayan yeni ve sayı
sız ufuklar 6nümüzde açılmııtır. Binlerce kilometre aşmak için, ayak
larımızı kıpırdatmadan, sadece parmaklarımızın ucu ile yaprakları çe
virmek kafidir. 

Okuyan adamla okumayanın dünya görüş ve tasavvurları arasın
Claki aşılmaz farkı düşünürsek bu itiyaddan mahrum olanlara, hayat
ta en büyük nasibden hisse almayı bilmedikleri icin, acımamak elden 
gelmez. Y qar NABi 

Tuz kaçakçılığına 
karşı tedbirler 

Tuz nerelerde 
serbest 

nakledilecek 
Ucuz fiatla tuz satılan mıntakalar

dan normal fiatla tuz satılan mıntaka
lara yapılacak tuz kaçakçılığını 
önlemek için tuz hakkında evet -
ce kabul edilmiı hlikilmler inhisar
lar genel direktörlüğünce değiş • 
tirilmiştir. Bu değişikliklere göre in
hisarlar idaresinin kapalı ve mUhilrlU 
kapları içindeki tuzlarının naklinde 
tezkere aranmıyacaktır. Bu tuzlar 
yurdun her tarafına denizden ve kara
dan acrbestçe naklolunabilecektir. 1n
hi.arlar idaresi tenzilatlı &atıf yapan 
mıntakalardaki tuzların mıntakaları 

dışına çıkarılmamasına dikkat edecek
tir. 

Ecneıbi ve yerli kaçak tuzların itha· 
line ve sürümüne meydan bırakılma
mak üzere İstanbul, İzmir, Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, 
Balıkesir, Bilecik, Zonguldak, Kasta
monu, Sinop ve Samsun vilayetlerin· 
de dökme tu.z nakliyatı serbest ola
caktır. Diğer vilayetlerde 25 kilodan 
fazla dökme tuzlar için gene nakliye 
tezkeresi aranacaktır. 

Ege bölgesinde 
tütün piyasası 

Muğla, 7 (A.A.) - TiltUn piyasa
aında eski hareket kalmamı,tır. Alış 

veri§ dev'1Jtl ediyor. Bodrumda pek az 
tütün kalmıştır. Milasta daha satıl
madık üç dört yüz bin kilo tütün var
dır. Fethiyede henüz piyasa açılma

mı9tır. Şimdiye kadar viliyet dahilin
de satılan tütün mikdarı yirmi beı 
bin balyadır. 

Adanada odun ve 
kömür pahalı 

Adana (Huıuıi) - Geçen yıl bu 
mevsimde kil06u Uç buçuk dört kuru
,a satılan kömilr bugüıı sekiz kuruşa 
hatta bakkallarda on kuruşa satılmak
tadır. 50-60 paraya satılan odunlar da 
bugiln iki kuru,a satılmaktadır. 

Bursa Belediye Reisliği 
Münhal olan Bursa belediye reiıli • 

ğine, Bursa askeri liae müdürlliğün· 
den mütekait yarbay Neıet seçilmiş· 
tir. 

Suriyede Amerika konsolosu
nu öldüren ermeni idama 

mahkum oldu 
. Adana, 7 (Husuıi muhabirimizden) 
- Suriyeden alınan haberlere göre, 
bundan bir ay önce Amerika konsolo· 
sunu öldüren ermeni, Beyrut mahke
mesi tarafından idama mahkum edil
miştir. 

ULUS 

Kacakcılık 
..:> ..:> 

para 
Cezaları 
Kaçakçılık para cezalarının tahsili 

mahkumların hapis cezasının bitir
mesine bırakılması yüzünden geri kal
maktadır. 'Gümrükler genel direktör
lüğü, bu vaziyeti göz önüne alarak ka
çakçılardan istenilen para cualarının 
bir an evel tahsil edilmesini ve bu su
retle kaçakçılığı haber veren ve tu
tanların ikramiyelerinin çabuk verile
rek bunların gayretlerinin arttırılması 
için tedbirler almıştır. Bu tedbirlere 
göre hapisle birlikte olmayan ve kati
leşen ilam hükümleri derhal suçlula
ra tebli ğedilecek ve kanuni müddetler 
içinde vermedikeri takdirde tahsilat 
komisyonlarından karar alınacak hac
ı-edilebilecek malları varsa haczi yo· 
luna gidilecektir. Hapis ile birlikte 
para cezasına da mahkum olanlar, ha
piste iken para cezasını ödemeleri 
kendilerine bildirilecek diğer taraftan 
da menkul ve gayri menkul mallarının 
hak ve alacaklarının tesbitine çalışı
lacaktır. 

Haczedilebilecek malı bulunmayan 
veya taksite bağlanmıyan, bu suretle 
tahsili kabil olamıyan para cezalarının 
hapse çevrilmesi ıçın cumhuriyet 
müddei umumiliklerine tezkere yazı
lacaktır. 

Bu suretle devletin bir takım yük
sek mülihazalarla koymuş olduğu ce
zaların mümkün olduğu kadar çabuk 
bir şekilde tahsili imkan dahiline gir· 
miş olacaktır. 

Sorgu hakimlerinin 

vazı yeti 
Adliye bakanlığı, sorgu hakimleri

nin kaza salahiyetini umumi mahiyet· 
te kulanmalarına imkan olmadığını, 
osrgu hakimlerinin katiyen heyete iş
tirak ettirilmemelerini teşkilatına bil
dirmiştir . 

Talebelerin paltolarını 
çalan hırsız 

Guraba hastanesinde staj gören 
tıb fakültesi talebelerinden Uçlinün 
birkaç gün zarfında "pardösüleri ça
lınmıgtır. 

İstanbul emnlyet ikincı şube me• 
murları sıkı takibat neticesinde hır· 
sızı yakalamışlardır. Bu, Hasköylü 
Aziz isminde birisidir. Çaldığı par
desUler satıldıkları yerlerden geri a
lınmış, ıahiblerine verilmiştir. 

Ada na c iva r1 nda 
portakal bahçeleri 

Dörtyol ve Payas mıntakalarında 

yeni ve büyük portakal fidanlıkları 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Adana civarında bu sene bol mahsul 
olacağı tahmin edilmektedir. Yakın 

şarkın en büyük portakal bahçelerin -
den birini ihtiva eden Portakallı kö· 
yünde mahsul bilhassa eyidir. 

Suriye - Fransız anlaşması 

Adana, 7 (Hususi muhabirimizden) 
- Suriyeden gelen haberlerıc göre 
Suriye ile Fransa arasında yapılan 
muahede, bu ayın yirmi dördünde 
fransız parlamentosunda tadilen tas
dik edilecektir. 

Kazalara 
Karşı 
Tedbirler 
İstanbul, 7 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesi nakil vasıtaları kazalarının 
önüne geçmek üzere yeni bir karar 
daha almıştır. Yıl başından itibare 
tatbik edilecek olan bu karara göre 
bütün motörlü nakil vasıtalarının ıe 
hir dahilindeki azami süratleri tahdi<" 
edilecektir. Bu arada binek otomobil
leri azami 40 kilometre süratle gide
bilecekler, orta büyüklUkte kamyon
lar 20 kilometre ve çok büyük kam
yonlar da azami beş kilometre sürat 
yapabilecektir. 

Dişçi mektebinden 
mezun olmıyan 

dişçilerin vaziyeti 
Dişçi mektebinden mezun olma

yıp ta ellerinde birer icazetname bu
lunan ve diş tabibleri gibi if gören 
dişçilerin dif tabibleri cemiyetinden 
çıkarılmasile, yurdun birçok yerle
rinde çalışan diş tabiblerinin vilayet
lerde açmak istedikleri fUbeler mese
lelerini görüşmek Uzere İstanbul diş 
tabibleri, Etibba Odasında f'evkaHide 
bir kongre toplamışlardır. Kongre 
çok kalabalık ve münakaşalı olmuş

tur. Evvela fUbe meselesi konu§ul
muş, neti~ede İstanbuldaki cemiyetin, 
İzmirde, Ankarada, Adanada, Trab
zonda ve 25 veya 25 ten fazla di§ ta· 
bibi bulunan yerlerde birer ıubenin 
açılmasına ve bunun için nizamname
de tadilat yapılmasına karar verilmiş
tir. Yurdun başka yerlerinde açıla
cak olan cemiyetin şubeleri müstakil 
surette çalışacaklar fakat muamele
lerinde de merkeze tabi olacaklardır. 
Bundan sonra idare heyetinden isti
fa etmiş olan Kazım Esat ile Ziya 
Cemalin istifalarının kabul edilme
mesine ve eski heyeti idarenin aynen 
ipkasına karar verilmiştir. 

Son olarak konuşulan mesele mes
lekten yetişen dit tabiblerinin cemi
yetten çıkarılması meselesi idi. 

Bunun ilzerinde bir aralık aöz a
lan dişçi mektebinden mezun Osman 
Bürhaneddin dişçilik yapmak müsa
adesini haiz olan bu meslekdaşlarm 
l~indc konn~rak,. cemlvetten pka
rzlmamasını istcmıgse de umumı he-
yet sayıları 30-40 ı bulan bu azaların 
cemiyetten çıkarılmalarına ve azalık 
aıfatının yalnız dişçi mektebinden 
mezun olanlara tahsisine karar ver
miştir. Toplantı geç vakte kadar ıür
mUştUr. 

Hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava az bulutlu 

geçmiş, ısı gündüz 21 gece 7 derece 

olarak kaydedilmittir. Yurdun Koca· 
eli, Trakya mıntakalarında hava ka
palı, cenubi Anadolu mıntakası ile 
Karadeniz sahilerinde bulutlu, orta 
Anadoluda az bulutlu, diğer mıntaka
larda açık geçmiştir. Dün yurdun hiç 

bir yerinde yağış olmamıştır. Dün en 
dUşilk ısı Vanda sıfırın üstünde kal
mış, en yüksek ısı da Adanada 28 de· 
rece olarak kaydedilmiştir. 
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Selônik panay1rında türk 
pavyonu büyük bir 

alôka ve takdir gördü 

Selanik panayırında türk pavyonunun gece görünüşü 

Zigana ve Kop 
dağlarında 

Kara tipiye tutulanlar 

için sığınaklar yapıldı 

On ikinci Selanik beynelmilel pa· 
nayırındaki pavyonumuza nümune 
vermek suretile i§tirak eden resmt ye 
hususi muhtelif ~ekküllere panayır 
idaresi tarafından verilmiş olan mii• 
kafatlara dair mektuplar TUrkofis 
başkanlığı tarafından alakadarları 
gönderilmiştir. 

En modern dekorasyon tekniğine 

göre tertib ve azami bir intizam ile i· 
dare elilen pavyonumuzu Sa Majeste 
Yunan kıralının, Veliahtının ve bir-

Memleketimizi dost İrana bağlıyan çok nazır ve valilerin ziyaret ettikle
büyük transit yolunun 44 kiJomctre- rini yazmıştık. Halkın da pavyonumu• 
lik son kısmının tamiri bitmiştir. za gösterdiği rağbet pek4 fazla olmuş 
Şimdiye kadar 3 milyon küsur lira ve panayırın açık bulunduğu müddet 
sarfedilmiş olan bu yol üzerinde ha- zarfında pavyonumuzu üç yilz bin ki
len 12 silindir geceli gündüzlü çalış- şi den fazla ziyaretçi gezmiŞ;tir. PaY· 
maktadır. yonumuzun her tarafı ziyaretcilerin 

Yolun tamiri bitirilirken bir taraf- takdirlerini kazanmıştır. 
tan da çok lüzumlu ve faydalı bir ta- Memleketimizin içtimai ve iktısadi 
kım teııisat yapılmıştır. Her sene kış inkilabını canlı bir surette gösteren 
mevsiminde Zigana ve Kop dağların· fotoğraf, grafik ve elektrikli otoma• 
da tipiye tutulan birçok insanlar bo- tik harta gibi propaganda vasıtalariy· 
ğulup ölüyordu. İşte buna mani ol- le mücehhez olan kısım bilhassa aUika 
mak için, yazın pek 'irin ve sevimli, uyandırmıştır. 
kışın da pek amansız bir korkunç o- Pavyonumuzun en mutena tarafını 
lan bu dağların insan yutan en teh- turistik kısım teşkil etmekte idi. Yur• 
likeli yerlerine sığınaklar yapılmıf· dumuzun birçok manzaralarını göste• 
tır. Bu binaların içinde, insan ve hay- ren fotografların bulunduğu bu kı· 
vanların barınması için icab eden bü- sımda Ankara, İstanbul, Bursa ziyalı 
tün tertibat mevcuttur. Bundan baş- ve mücessem bir surette canlandırıl· 
ka, sığınaklara, ilk tedavide kullanıl- mıştır. Gerek Sa Majeste Kral gerek
mak ilzere birer ilaç dolabı ile bunla- se veliaht bilhassa modern Ankara ö-
-·- ._._,. _ .,. • __ , _...__ -- ı..:~t- nünde uzun rn.flnq..• e.!"1 .... ,,ı, ı. ... .,.:~"-' 
sıhhr tavsiyeleri ihtiva eden duvar mızaen etratıı ızarnı.t almışıaroır. 
afiı:ıleri asılmıştır. Bu binaların üze
rinde sesleri uzak yerlerden işitilebi· 
lecek birer imdat çanı ile fenerler de 
vardır. Diğer taraftan, gene bu tehli
keli mıntakalarda tipiye tutulan yol-
culara rehberlik vazifesi görmek üze
re her elli metrelik mesafeye birer 
siyah demir levha dikilmiş ve tehli -
keli virajlarda şoförleri ikaz ve korna 
çalmağı ihtar eden beynelmilel işaret· 
ler konulmuştur. 

Yol, kenarlarına dikilmiş olan bin
lerce akasya ağaçları ile de süslen
miştir. 

Trabzondan İran hududuna kadar 

işlemekte olan devlet otobüs ve kam
yonları da kış tarifesini tatbika baş

lamıştır. 

Pavyonun en cazib bir yeri olan bU 
kısımda Ulu Önderin gayet sanatka· 
rane bir ıekilde yapılmı' ve aydınla• 
tılmış bulunan büstü bütün ziyarıetsi
lerin takdir ve hürmet nazarlaıını çe
kiyordu. 

Sa Majeste Kral ve Veliaht sınat 
maddelerimize de büyilk alaka göster· 
mişler ve memleketimizin her sahada 
az zamanda gösterdiği büyük terak· 
kiden dolayı takdir ve tebriklerJni bil• 
dirmişlerdir. 

Pavyonumuzda kendi terefine veri· 
len resepsiyonda bulunmak üzere yu• 
nan İktısad nazırı Atinadan Selaniğe 
gelmiştir. Yunan matbuat mümessil· 
]erinin de hazır bulunduğu bu resep
siyon çok parlak olmuştur. Ertesi gün 
Atinaya hareket eden İktısad nazırı 
türk heyetine gönderdiği bir mektup-
ta, pavyonumuzda gördüğü intizam ve 
mükemmeliyetten dolayı tebrik ve 

Eski evrakın tasfiyesi takdirlerini teyia eylemiştir. 
Eski evrakın tasfiyesi için müzelere 

bağlı bir arşiv dairesi kurulacaktır. 

Bunun için Sultanahmed medresesinin 

tamirine başlanmıştır. 

Tezkere mecburiyeti konulan yer· 
lerde belediye. nahiye ve köy ıınırı i
sinde olması şartile bir yerden diğer 
bir yere naklolunan tuzlardan ve bele· 
diye, nahiye ve köy hududu dıJ:nda 2: 
kilodan az olan tu.z nakliyatından 
tezkere aranmıyacaktır. 
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Memleketimizin içtimai, iktısadi ve 
harsi sahalardaki yüksek inkılabını 

gösteren ve hassatan SeUinik panayırı 
için bastırılan albüm ve sair matbua• 
lar halk tarafından kapışırcasına alın
mıştır. Türk inhisar idaresinin Sela
nik panayırı için hususi surette hazır
ladığı sigara ve likröler de verilmek 
suretiyle ziyaretçiler izaz edilmiıler· 
dir. Tezkere mecburiyeti konulan yer· 

lerde tezkereai.z naklolunan tuzlar ka· 
çak sayılacaktır. Satıf fiatları ucuz
latılmıı tuz ile veya anbarlardan satı· 
lan tuzların tayih olunan mıntakalaı 
dııına !iıkarılmaıı yasak olacaktır. 

Tenzilatlı aatıt fiatı tatbik edilen 
yerlerdeki inhisarlar tefkilltındım, it· 
taıyon anbarından veya tuz satıcıaın
dan alınan, damgalı ve çuvallı tu:dar 
başka mnıtakalara çıkarılr ve dökme 
olarak satılan tuzlar da tezkert'ainde 
yuılı yerlerden ba'ka yerlere naklo
lunuraa tuzlar müsadere edilecek 'e 
her bir kilo tuz için üç kuru9 para ce
zası alınacaktır. 

Kamutay çağrıları 
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mildafaa encümeni saat 10,5 da top
lanacaktır. 

Teşekkür 
Yeni ,ekilde ve bUyilk hacimde çık

mağa baıtıyan gazetemizi tebrik ve 
tetvik etmek ve hakkunrzda çok güzel 
yazılar yazmak lOtfunda bulunan İs
tanbul ve Anadolu arkadaşlarımıza te
fekkürler ederiz. 

Gülcamal ! 
Gülcemal vapuru Boğazın suları

na dayanamıyacağı için Halice çeki/
mi§. Bu suretle çok gün görmüş, e· 
mek çekmiş, yorulmuş, örselenmiş 
bir ihtiyar, nihayet, darülaczeyi 
boyluyor, demektir. 

Orta yaşlı olanlar, onun rahmetli 
Mahmud Şevket paıa tarafından 
satın alındığı zaman gözlerimizde 
ne kadar biJyiidUğüni1, daha gençler 
ise biçarenin §hiri ömründe Ame
rikaları kadar nasıl gidip orada na
sıl haciz yediğini hatırlarlar. 

Nihayet, tekaüdlüğll çoktan hak 
ettiği halde, ''Meclisi hlsı vOkeli" 
kararile tekrar tekrar tavzif edilen 
eski uman paşalarını andıran bu 
gemimiz hayattan çekiliyor demek. 

Rahmetlinin iki bacası ile dört di· 
reği de hani tenasübliJ dururdu. 
Yalnız, çerkes saraylılardan birisi-
nin galiba Sultan Rttşadın annesi
nin ıdı olan "Gül cttmaf' ismini, 
hiç bir uman, sevmemiştim. 

Bu emelıli vapurun Amerikada 
çürüğe çıkmıdan 8nceki adı galiba 
Ottava idi. Ondan sonra o da Kal· 
kasyadan kaçırılan bir çerkes hala· 
yığı gibi ad değiştirmişti. T. t. 

Bir damadın seyahatı 

İngilizce konutan bir ülkenin hü
kümdarı, kendi ülkesinden ayrılıp 

giderken ne kadar heyecana sebeb 
olmuıtu, habrlarıınız. 

Şimdi aym zat, inıilizce konuıan 
bir baıka ülkeye ıidiyor. Orada da 
büyük bir heyecan, alaka ve merak 
hüküm ıürdüiünü tahmin ebnek 
ıüç deiildir. 

Vindıor Dükünden bahıediyo • 
ruz. Sekizinci Edvard'm tahttan çe. 
kilmeıinin sebebini arayan bir ta· 
lam amerikan gazeteleri, hi.diıeyi, 
qaiı yukarı, bir amerikan kadını 
ile evlendiği iç.in tacını kaybettiği 
ıeklinde göıtenniılerdi. Daha önce
den Madam Simpıon ile kıralın ta· 
nıııklığım da - inıiliz gazeteleri bir 
teY yazmadıkları halde - ortaya atar 
amerikan gaıeteleri olmuıtu. 

Şimdi. Vindıor dük ve düteıinin 
gittikleri Amerikada kamoy bu tür· 
lü vesilelerle onları CO§kun tezahür. 

}erle karıılamağa, zaten, hazırlan· 
ınuıbr. Karıılanaa da yeridir: belki 
lngiltere kiliıeai Madam Simpıon'u 
gelinliğe kabul etmek istemedi a
ma, Amerika, Prenı Vindıor'u da
mad edindiği İçin memnundur. 

Kırmızı bibere dair 

Kırmızı biberde C vitamini var· 
nuı ve bunu keıfeden macar dokto
ru Albert Szentayogyi'ye nobel mü· 
kifah verilmiı. 

Bizim bu C vitamininden pek ha· 
berimiz yoktu ama, kırmızı biberi 
uzun zamandanberi bilir, onu Ar
navud piyazının ve ciğerinin üzeri. 
ne serptiğimiz kadar, bir terbiye 

vaııtaar olarak da kullanırdık. Ana
lar, babalar, yaramazlık, hatarılık, 
araızlık eden çocuklarına tehdid 
makamında: 

- Şimdi ağzına kırmızı biber ıü
rerim hal derlerdi. 

• 

Bu ıon ketiften ıonra zamane 
çocuğu, böyle bir tehdide uğrarsa, 
acaba, §U cevabı verir mi? 

- Süreraen sür j daha iyi, onda 
C vitamini de varmıı ! 

ıUü=scdeki kıyafetler ve 

bir hatıra -Poliı enıtitüıü müı:esindeki eı• 

ki zabtiye, ıubaıı, Üeıbıqı kıyafet· 
lerini görünce latanbul aıkeri mü· 
zeaindeki yeniçeri kıyafetlerini ve 
büyük harbta o ıalonu gezen bir 
kadının korkuıundan dütüP bayıl-
dığını hatırladık. 

O zamanki müze müdürü Muh -
tar Paıa, bu salonun hizmetine ba
kan hademeye tıpkı o canıız ıe
killer gibi kavuk, cübbe, çedik pa. 
bÜç giydirmişti. Anlatbiımız hadi
ıe ıöyle olmuıtur: 

Bir gün bu hademe, öteki canıız 
ıekillerin ara11nda. aıağı yukarı. 
ötekiler kadar hareketsiz dururken 
bir kadın müzeyi dolaşnıağa bqla
nuı. Hademe, uzun müddet hare
ketsiz duracak değil ya; bir müddet 
ıonra yürümeğe baılayınca zavallı 

ıaf kadın, korkuıundan dütüp ba... 
yılmış. 

Müze müdürü bu hadiseden ıon
ra bu kavuklu hademeleri kaldır

mııtı. 

Pavyonumuzda teşhir edilen madde
ler hakkında tilccarlara istedikleri 
mah1mat ve adresler verilmiştir. 
Panayır idaresinin misafiri olarak 

SeUiniğe gelmiş olanlar meyanında 

İzmir valisi Fazlı Güleç ve Trakya U· 
mum milfettiti general K!zım Dirik 
pavyonumuzun çok muvaffakiyetli 
bir surette organize edilmiş olmaaın• 
dan dolayı heyetimizi tebrik etmlf" 
!erdir. 

On ikinci Selanik beynelmilel pana• 
yırına Almanya, İsveç, Yugoslavya 
gibi sergicilik tekniğinin çok inkişaf 
ettiği memleketler ve diğer muhtelif 
hükümet ve firmalar iştirak etmişler• 
dir. 

Bu panayırda Ulu Önderin yilbelc 
ilhamları ve sayın Ba~bakan Celil 
Bayarın değerli direktifleri ile Tilr• 
kofis tarafından organize edilen pav" 
yonumuz, panayırın teessilsUndcn be
ri hiç bir memleket veya firmanın a• 
lamadığı en büyük milklfatr kazan• 
mak suretile birinciliği elde etmiştir. 

Yerli planörler 
Yerli fabrikalarımıza ısmarlanan o' 

pUinörden mühim bir kısmı tamaın· 
lanmış, TUrkkuşu filosuna iltihak et" 
mittir. 



8- 11 -1937 --
k c:::::~ış:::xÇ,:~~:~:::::::::::ı 

Roma-Berlin-Tokyo 
mihveri 

Brüksel' de Uzak Şark konferanıı· 
~tn içtimaına karp Japonya komüniıL 
lik aleyhinde geçen ıene yapılan pak· 
tın içine ltalyayı da almak ıuretile mu 
hbelede bulunmuıtur. İtalyanın da 
~kta iltihakiyle biri Roma - Ber
tin, diğeri de Berlin • Tokyo ohnak 
ti~re. biribirinden ayn gibi görünen 
llu nııhver artık birleımiı sayılabilir. 

Malumdur ki Almanya ile Japonya 
arasında tarn bir ıene evvel komünist· 
lik aleyhine bir pakt imza edilmişti. 
Bu pakt ile iki devlet biribirine kartı 
fu teahhüdlere giriımekte idiler: 

1 - lki devletin salahiyetli ma· 
kaını .. - k .. . ı· . f . -: omunıst entemaıyona mın 

aalıyetı htlkk.1nda biribirine malumat 
Yerecektiı·. 

la 2 - ~ki devletin salahiyetli makam 
" dahılde ve hariçte komünill en • 

ternaıyonali için çalııanlar aleyhine 
tedbirler alacaktır. 

le 3 - iki tarafın salahiyetli ma -
• .. arnlan bu vazifeleri kolaylaıtınnak 

~-zere daimi bir komite teaiı edecek • 
-erdir , 

•• 
a 

• 
, 

' t 

~lınanya ile Japonya arasındaki bu 
an aşma zahren komüniatliğe kartı 
tedbir almak · · be ıçın yapılmıı olmakla be-
:ıa f r, ~akikatte Sovyet Ruıyayı iatih
R a edıyordu. Bu sebebledir ki Sovyet 
p~;ad~~ uzak olan ltalya geçen sene 
.. et' ınd ıçıne alınmadı. Milletler Cemi. 
., ın en '--'ld" tak' Çeıu ıkten ıonra uzak ıark-

1 gayeler' 
hedefi olrnı ıne varmaktan baıka bir 
Pakt i · Yan Japonya, l talyayı da 
rar kaçıne alarak Avrupa iı1erine tek· 

rıırnak istemedi. 
Fakat a d 

fında 
1 
~ an geçen bir sene zar~ 

Avrupa';re ~zak Şarkta ve gerek 
deği!mif~r. 11~~ıi vaziyet hayli 
Berlin mih . .1r defa Roma • 

vennın .. l" 
Sonra Uz k Ş tunıu u artmııtır. 
Çinde eh a . ar~ta Japonya timali 
rniıfır Bernıyetlı bir teıebbüıe giriı· 

· u teıebb" Ruıya'nı d ~. us, yalnız Sovyet 
re gibi d~:gıl, Atnerika ve İngilte· 
lefeti ile k krat devletlerin de muha· 
bir ceph ar~ılaımııbr. Böyle müttebid 
Pakt · . e 1ıie karıılatınca Japonya 

ıçıne ta]ya d _, __ 
rrıuuur . • yı • aunaya razı ol-
tnünistİ·: ·l~akı~a paktın adı hala ko
&eçen ı a eyhıne Pakttır. Maali de 
Paktı tene Almanya ile iınzalanan 
ebernj~ a~nıdır. Fakat İsmin ve maalin 
··~ .. ~ ..... ~lamaz. imza edenlerin , __ t d .............. 
Ka ıu. ur k. ·· •""1 '-•t.••· .......... 
nıiaakı · 1 

'Uç taraflı anti komünizm 
, ııtatüko . . . 

len üç b~ .. k Y'1 deiııtirmek ılte-
lı&faza et~ .devletin iıtatükoyu mu. 
lete kar ısteyen dört büyük dev
.,. - ın·· • tı Yaptıkları bir anl••madır 
~ unııtlik -s • 
hın Perde . aleyhtarlığı bu anlatma· 
'-le 0 kad:nden_ ibarettir. Eaaaen mi. 
trıübhe d' ı~nıt ve mana11 o derece 
hilir J rn ır ki her tarafa teımil edile-
.L • aponya na . l ' l . 
~ kornu'" . . ııyona 11t o an Çın· 
ıl · nıstlık tehlikea" ·· d"~~ ·· erı ıür k ı 1ıor u• .. nu 
Y• lıpaner~ taarruza &'eçmiıtir. ltaJ-
~rnbilir Y:;a. aynı kokuyu hissetti. 
~oılo 'ak iki, Yarın Almanya da 
bıeie "~-ı Ya da kızıl bir renk gör-

ll -tar. 
• oma ·Beli Tk • · tıın k\lr hrı. r n • o yo mihverı 

teyen k" il istatükoyu bozmak iı 
d uvveu . . . • 

emektir F· erın organıze edilme11 
"""'°etle;e ılhakika mücerred olarak 
Amerika Fbakacalc olursak, İngiltere, 
"-rtıııncİ ranıa ve Sovyet Ruıya 
\tet if •d a b1.1 nıihver büyük bir kuv
l9fkil e; etrnez. Fakat üçler mihverini 
"atd en devletler arasında teaanüd 
b ır. liaJb k" •t Yokt u 1 dörtler arasında bir 
~l ile tu~~- ~u dört devlet ara11nda 
~et . abılecek bağ fran11z - sov· 

ltlİlaJu ile • •ı• !L! 
lbeıaiı' d" 

1 
1.ngı ız - fran11z teıruu 

llz nıi '_;;-. ngılterenin Sovyet - lraıı. 
bile 

1
k 1 tneseleıinde ne düıündüğü 

:>İn b~ıet belli değildir. Amerika iıe, 
r eredd""d tıid ol u den sonra yarı mÜf&· 

ıne;;. arak Brüksel konferansına gel
..,e razı old•· 
~ ... 

<uru;::;.· Berlin • Tokyo mihverinin 
lolitikaaııy).e Avrupe, Aıya, Amerika 
lalar 1 dıye ayn mıntakavi politi-
7a trı Ortadan kalkıyor. Artık bir dün· 

l.lvazene . b" d"' li 'ka 'ardır. Bu 11, ır unya po tı l ıı 
'o) • • nıuvazenede oynıyacak an 

•sın ltaı J 
~ır) Ya, A manya ve Japonya 
lİ h arunıılardır. Tarih göıtermittir 

er ko b' 
•İn rn •nezon mukabil bir kom-

ezon 
torna meydana 1retirir. Her halde 
tarş • Beri in - Tokyo mihveri de 
feri 

1 
kt~ta akiıler uyandırmaktan 

a tnıyacaktır. 

------ A. Ş. ESMER 

Acık t~şckkür 
Ailemi · ~ . 

N d' zın reııi, Kocaeli mebuıu B· 
bel ıın Bozatık'ın cenaze merasiminde 
u unrnak l"' 
M·ı utfunu gösteren BilyUk 

ı let M ı· 
h ec ısi reisi B. AbdUlhalik 
~enda ·1 
ta 1 e, Sıhat vekili B .Hultlal Ala-

Şa ve ıa" 
'l• •

11
• J ın mebuslarla dostlarımıza, 

uı.ı ı ntUd f 
ka a aa ve fen ıanat kısmı er-

nına tcıekkU 1 • . • . 
1 . r erımızı gazetenız va-
ltası~Je arzederiz. 

ba efikası: Ferhunde Bozatık 
~ yın b" 

ıraderi: eczacı Kemal Ustüner 

uı;us -3-

DÜNYA HABERLERİ 
Balkan orduları 

Şanghaydaki çin kıtaları 
çevrilme tehlikesi altmda 

Yunan kralı 
Londra'da 

Lö Tan gazetesinin türk 
elen dostluğu hakkında 

bir yazısı 

mümessillerinin 
toplantısı 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi 
Balkan orduları mümessillerinin An· 
karadaki toplantı ve müzakerelerin
den bahsederek nntantın sulhçu ma.k· 
aadını tebarüz ettiriyor ve diyor ki: 

Şimalde Jap~n. kıtaları~ın . 
T aiyuanf u ıehrını zaptettıklerı 

" Balkanlarda istatükoyu bozacak 
hareket nereden gelebilir? Bedihidir 
ki Balkanların hem dahilinden, hem 
haricinden veya mÜ§tereken. Mantıki 
bir zaruretle antantın Balkanlarda 
sulhu ıiyanet etmek hesabına bu ihti· 
mallerin hepsine kartı koymağı der
pit etmit olması lazımdır. Bu mantıki 
zarurete rağmen zaman geçtikçe fik· 
rin ilk antant zamanına nisbetle pek 
mesud inkitaf ve tekimüller arzetti.. 
ğini memnuniyetle kaydetmeliyiz. Bi
dayette belki bazı devletler Balkanlar 
çevresine aid i1lerde tamamen mütte· 
fik olmakla beraber bazı harici müna· 
sebet §ekillcri üzerinde ihtiyati kayıd· 
Jar koymağı lüzumlu sayrnıtlardır. 
Maksadı hakikaten sulhtan ibaret olan 
antant fikri o kadar samimi ve kuv
vetliydi ki antant devletleri esasında 
me§ru ve hiç olmazsa mazur gibi 
görünebilen ihtiyati kayıdları müte • 
kabilen acık kalb1e iyi telakki etmek
te hiç bei~ görmemişler ve antantın 
tekamülünü zamana bırakmamağı en 
doğru yol bilmiılerdi. Zaman vaktiy
le vaziyeti böyle telakki edenleri haklı 
çıkannıştır. Şimdi antant ilk akdolun
duğu güne nisbetle çok mesafe almıf 
ve vüsat peyda etmiştir. Geçen yıl 
müttefik orduları silahları arasındaki 
ahenkten bahsolunuyordu. Bu sene 
Akdeniz işi bütün bir serbestlikle ve 
çok tabii bir iı olarak müzakere olu· 
nabiliyor. 

haber veriliyor . . 
h 7 (A A ) _ Şangbayın cenub ve ıarbındakı ve. bıl-

Paris, 7 (A.A.) - Yunanistan kıra
lı, sabahleyin Londraya hareket etmit 
ve istasyonda Reis~cu~ur ve dıf 
iJler bakanı mümessıllerı tarafından 
teıyi edilmiştir. ŞanPuı ay, böl • ·• d ki çinlilerin ricat hattı 5 ikinciteırınde 

haua tk~lf . teıın e çıkanlmıt olan japon krtalarının ileri Kıral bu akşam Londraya muvasalat 

hHangkç~ .?~. ezdı ıykıımı'lamek tehlikeıine maruz bulunmaktadır. 
are etı yuzun en eı 

etmiştir. Kıra!, b~rka~ gU!1. ingiliz kı
ral ve kıraliçesinın mısafırı olacak ve 

Yeni Zelandalı tayyareci 
Bayan Jean Batten Avuıtu
ralya • /ngiltere rekorunu 14 
aaat 10 dakika ile kırmak ü
zere tayyareıiyle havalanma- · 
ia hazırlanırken. 

Çin kıtaları, japon kıtalan ta· 
rafından çevrilmekten kurtul· 
mak için gece Putung'u ~plt
mıılardır. On kıtalar Sungkıanı· 
ın cenub ıahilini geçmit ve Su· 
çeu'nun cenubuna doğru ileri~ 
mekte olan kuvvetlerin kıllDI 
külliıiyle birleımek üzere tim&· 
le doğru yürümektedir. 

Putung'un tahliyeıi üzerine, 
birçok ıivil çinliler nehri sallarla 
geçmektedir. 

Japon kıtaları üç günden beri i9gal 
etmekte oldukları Çuçiakiang kasaba· 
sının hizasında Suçeu nehrinin üze· 
rinde bir köprü kurmağa muvaffak ol
muşlardır. Mühim miktarda takviye 
kıtaları nehri geçmeğe muvaffak ol
muştur. Burada çin ve japon kıtal arı 
araaında yapılan muharebe neticesin
de çinliler 1000 kadar tedefat vermiı· 
ler ve S top kaybetmi§lerdir. 

Japonlar Taiyuanfu'yu 
tnbtetmiıler 

Tokyodan bildiriliyor: Şimali Çin'· 
de Şansi eyaletinde Taiyuan istikame· 
tinde cenuba doğru ilerlemekte olan 
bir japon yürüyUş kolu 6 ıonteşrin sa· 
babı saat 9 da Taiyuan surlarının ti· 
mal kapısını ve şehrin bir kısmım iş· 
gal ederek burada temizleme hareket· 
leri yapmııtır. Aynı gün saat 11 de 
japon tayyare filoları Taiyuan tchri· 
nin 4 kilometre timalinde kain hava 
meydanında karaya inerek piyadele • 
rin yardımına ihtiyaç göstermeden 
meydanı iıgal etmişlerdir • 

Yütze'v~ lcad.ıır jl~rı,.,,.,;. ,.1~., •-
pon yurüyÜf ]colu ilen bareketiıae de-
vam ederek 6 aonteşrinde Çin kıtala· 
nnın cenub cihetindeki ricat hatları • 
ru kesmiştir. 

Muharebe devam ediyor 
Pekinden bildiriliyor: Taiyuanfu'

da muharebe devam ediyor. Şansi mer 
kezin.in aukutu haber veriliyor. Şeh -
rin sukut etdfi tayyarelerle yapılan 

sonra ikametine hususi olarak devam 

1 1 a ·ı • • edecektir. 
spanyo Si erının Türk_ Elen dostluğu ve 

resmi tebliği Lö Tan .................................................... 
Salamanka, 7 (A.A.) - Umumi Atina, 7 (A.A.) - Atina ajansı bil-

kararılhrn harb tebliğinde deniyor diriyor: Kıra! Majeste Georges'un Pa- S k .. 1 
ki: .. Aragon cepheıinde, Sabinaniko risteki ikametine dair fransız matbu- B. pcia göruşme ere 
bölgesinde Franko kuvvetleri ileri atının tefsiratmı neşreden gazetf'!ler, 
mevziler:ni düzeltmitlerdir. Düıma- Fransada kırala yapılan kabulün sami- devam ediyor 
nın aon günlerde elde ettiğimiz mev - miliğini tebarüz ettiriyorlar. 
zilere karıı yaptığı bir mukabil taar- Gazeteler, Balkan antantı çerçevesi BrUksel, 1 (A.A.) - Sosyalistler· 

d 1 w k den sonra liberaller de Spaak hükü· ruz püskürtülmliıtür. içinde türk • yunan ost ugunu ay- 'ld' 
· · k 1 · met"ıne müzaharet edeceklerini bı ır· Jaulin bölgesinde Franko kuvvet· deden Lö Tan gazetesının ma a esıne 

leri keza mevzilerini ilerletmişler ve hususi bir ehemiyet atfetmekte ve Lö mişlerdir. Katoliklerin kati cevabı he· 
düzel~tlerdir. Tan'ın bu görüş.ünün, dünyanın bu- nüz malftm değildir. 

Bilbao bölgesinde demir fabrikala - günkü karışık anlarında büyük bir e- B. Spaak bu sabah yaptığı görüş-
. · · ld ~ b"' .. meler neticesinde istiı;:arelerine devam rının tam randımanla çalrşabılmeSl i- hemiyeti haız o ugunu ve utun yu- :r 

l db. l f da b"" t" k lbl · ı etmegve karar vermiıı.tir. Katolikler.in .. çin lazım ge en te ırler a mmıştır. nanhlar tara m n u un a en:,• e :r 

Kömür istihsali eskiden beşbin ton tasvib edilmekte olan türk • yunan iş- yeni kabinede bakanlıkla.~ın .. taksımı 
t . · · ··1 üd hususunda çıkardıkları O'uçlukler el· iken, bu havali frankistler, geçtikten birliğinin kıyme mı genış o ç e tem· "' 

sonra 90 bin tona çıknuıtır. Bilbao li-h ıı~ir~e~tt~i!ğ~in~i-b:i::ld:i:.:r::m.:..:e::k:.:t.:.ed:i:.:r.:le:.:r.:.. ___ !..:an:._:g;::i:.::d..:.er:.:i_le:.:.m_e_m_:iş:..tı_·r_. -------
ınaruna uğrayan gemilerin sayısı da -
yüzde altmış nisbetinde artmı§tır. 

keıifler neticesinde teshil edildiği an
laşılmaktadır. 

Çin doğrudan doğruya 
görüımelere wraf tar değil 
Nankin, 7 (A.A.) - Çang • Kay -

Şek bugün verdiği bir mülakatta, Çi
nin uzak doğu anlaşmazlığının halli 
için Japonya ile doğrudan doğruya 
görüflllelere taraftar olmadığını aöy
lemittir. 

Maretal, aıkeri vaziyet hakkında 
nikbin oldu&unu töylemit ve timdiki 
mücadeleye devama azmetmiJ olduğu
nu bildirerek: 

''- 'Rir \r,.r,. nıırl'kl't~ O'l!t:ı>n 11il:ılet 
lruvvetlıerinin arzu edilen hedeflere e-

riJmekten geri kalmıyacaklanna kati
yen kani bulunuyonım. Brüksel kon· 
feransının tatbik edilecek neticeler el
de edeceğini zannederim.,, demiıtir. 

Çang • Kay - Ş.C,k, konferana dıJın· 
da teva.a.ut gayretleri yapıldığı hak· 
kında Brüksel konferanıırun açıhıın· 

danberi dönen pyialarrn tamamen a · 
adsız oldufunu bildirıniıtir. 

Sovyet ihtilôlinin 20 inci 
yıldönümü 

· '' d d ki · f'l' gösterilmiş· 
(B 1 birinci ıayıfada) rın a ın a yenı ı ım 

•t f'l' d Le · •· bü "k sanat • 
M k siyasi tasfiyelerin tir. Bu 1 ım e nın 1 yu . 

os ova, . . Af kar "Çukin" tem.sil etmektedır. Halk 
Sovyet Ruıyanın kuvvetını za a . .. .1. . d L . ,

1
• ve onun 

.. l d b ku filmın gosterı ışın e enın 
dütürmek. t 0 Y e urau~ .. u ~- yanında gözüken mücadele arkadaşı 
veti ıimdıye k.~~.ar ~orulmemıt Stalin'i ıiddetle alkııtamııtır. 
bir dereceye goturınut ?lduğu- .. .. • • 
nu öıtermek iıtemektedır. Buyuk geçıd re~mı 

S~vyet Birliğinin hilkiimet merke· Sovyet hUkUmeti erkSnı ve Stalin, 
zi çok güzel bir tekilde donatılmı~~r: bugün ilktetrin ihtilalini~ yıl?önü
Şehrin milhim meydanlarından bınsı mu dolayı&iyle yapılan büyük bır: ge-
olan Sverdlof'a Lenin ve Stalin'in hey d 

çit resminde hazır bulunmuglar ır. 
kelleri konulmuıtur. Büyük tiyatro Moskova garnizonu kumandanı 
binaaı, Marka Engels, Lenin ve Sta- Budienni kıtaları Mareşal Voroşilofa 
lin'in muazzam resimleri ve Sovyet. takdim etmit ve Voroşilof da askere 
ler birliğini teıkil eden 11 cumhuri • hitaben söylediği nutukta kızıl ordu-
yetin bayrakları ile silalenmittir· nun bir sulh ordusu olduğunu ve fa. 

Büyük tiyatroda kat taarruza uğrarsa harbı dil,man 
6 - ilkteırin gecesi bilyük tiyatro- memleketlerine götürecek kabiliyette 

da bUtiln merkezi kurumların ve iıçi· bulunduğunu beyan etmiıtir. 

Zaten vaziyet Nyon konferansında 
kendiliğinden bir inkiıaf ve tekamül 
safhası göstermiıti. Bulgaristanın da 
ittirak ettiği o konferans kararlarına 
balkanlı müttefikler kendi aralarında 
yaptıklan müzakereler neticesi o!.ı· 
rak tam bir anlatma ile iştirak etti• 
ler. BöyleJikle antant hem faaliyeti 
ıahaıını Balkan çevresi haricine çı· 

kannıı, hem mil1etlerara11 teahhüd
ler alacak vaziyete geçmiı oluyordu. 

Muharrir, bu itibarla Ankaradaki 
müzakerelerin Balkan antantının ilk 
yıllanna nazaran daha büyük, daha 

esaslı, daha ci~di ıahalara intikal el· 
mit olduğu neticesini çıkararak "hatti 
bu giditle, diyor, balkanlı milletlerin 
birgün - milli iıtiklillere tamamen 

hürmelkir - bir konfederasyon man• 
~umeıine inkılab edeceklerini bile dü· 
ıünmek acaba fazla bir hayal midir?'' 

SULH NlÇlN BiR HAY ALDlR 

AKŞAM' da Neomeddin Sadak, ıİ· 
yaıi ihtiLlflann son zamanlarda almıı 
olduiu ideolojik mahiyeti teırih ede-

Paktı İnizalıyan 
delegelerin sözleri 

ter ,köylü kurumlarının da iştirakiyle Bundan sonra piyade ve süvari 
ilkteşri~ ihtilalinin 20 inci yıldönümü kıtaatiyle motörllt kuvvetler gec;mi§· 
münasebetiyle bilyiik bir toplantı ya· tir. Geçit reeminin en parlak kısmı· 
pılmıı ve bu toplantıya ecnebi meml:· nı motörlü 200 topun geçişi teşkil 
ketlerden gelen iıçi heyetleri de iıti· etmiştir. Bundan sonra da Mr cesa
r!k etmiftir. Stalin, Molotof, Kalenin, mette tanklar geçmiştir. Bu esnada 
Voroıilof ve diğer parti ve hükümet yüzlerce bombardıman ve o mikdar· 
erkanını bir alkıı tufanı karşılamıı ve da da avcı tayyaresi meydan üzerin· 
biltiln halk ayağa kalkarak bunları ae- de uçuyorlardı. 

l!mlamıştı.r. Sovyet Biiyiik elçiliğindeki 

rek, ideoloji rejimlerinin, ayakta du· 
rabilmek için halkın heyecanını, ve 
rakib ideolojilere kartı husumeti kö
rüklemek mecburiyetinde bulundukla· 
rmı ıöyliyerek diyor ki 

" Kemalist rejimde bu heyecan, 
vatanın kurtuluıu ile, yeni devleti ku
ran inkılabla, vatanı kurtaran ve yeni 
devleti kuran ıefe baAlılık1a baıladı. (Başı 1 inci ıayfada) 

vesikadır. Çünkü, dıflrdan gelecek si
lahlı müdahaleye önayak olmak Uzere 
muhtelif devletlerin içinde yapılan 
propaganda ile bu devletleri infisaha 
uiratmaya çalı,an üçüncü enternaayo
nalin her türlü tehdidin-: kartı kati 
bir sed çekmektedir. Bu pakt hiçbir 
kimse aleyhine çevrihnit olmayıp her. 
milletin serbest milli inkişafı ve dün
ya sulhu için bir garanti teşkil etmek
tedir.,. 

Japon delesıesi liotta da şöyle de
mittir: 

"Almanya, İtalya ve Japonya bu üç
ler paktını imza etmekle dünya sulhu
nu ve nizamını tehdid eden beynelmi
lel komüniıtliie karp kendilerini mü
dafaa etmek iıteınişlerdir. Bu pakt 
herhalde çok iyi neticeler verecektit, 
buna eminim. Çünkü her üç devlet de 
ananeleri itibariyle pek eski olmakla 
beraber emelleri itibariyle çok &en~ 
ve milli hayatlilnnda çok faal bulun 
yorlar . ., 

B· Musolini bir akfam 
yemeği verdi 

Almanya - İtalya - Japonya proto
kolunun imzası münasebetiyle, B. Mu-
solinl dün alqarn Venedik sarayında 
anla~mayı iınza eden büyilk elçi von 
Ribbentrop ve bUyilk elçi Hotta 'ere
fine bir yemek vermittir. 

Duçe, diln öğleden sonra B. von 
Ribbentropu tekrar kabul etmif ve bu 
göriltmede B. Ciano da ha.zır bulun
muttur. llcl 11.atten fazla ıüren bu gö· 
riltmeie bilyUk bir ehenuniyet atfedil
mektedir. 

Tokyoda ziyafet 
Tokyo, 7 (AIA·) - Hariciye nazır 

B. Hirota, japon • italyan protolı:olu
nun akdini tesid makaadiyle dün it&l· 

yan ve alman elçileri ferefine bir ziya· 
fet venniftir. 

B. Hiıler'in Prens Konoye'ye 
telgrafı 

Bcrlin, 7 (A.A.) - B. Hitler, B. 
Muıolini ile Prens Konoye bir telgraf 
çekerek İtalyanın Komentern aleyhin
deki alman - japon misakın~ girme
sinden ve boltcvizmin dünyada bir in
hilil huaule eetirmek husuıundaki ?· 
hşmasına kartı müdafaa için milletle
rin vücuda &etirmiş oldukları camia· 
ya bir azanın daha iltihak etmesinden 
dogan memnunluğunu bildirmfJtir. 

B. Moloto/'un bahları kabul reınıi 
• lçerde yapıcılık ve kalkınma hareke. 

tiyle devam ediyor. 
Sosyalist IhtilAlinin 20 inci yıldö -

nümü dolayısiyle komiserler heyeti re llktetrin Sovyet ihtilalinin 20 in
isi Molotof'un verdiği izahat büyük el yıldönUmü mUnasebetiyle diln ak
bi.r di~~atle dinlenmiJ ve Sovyetler şam Sovyetler birliği büyUk elçiliğin
Bırllğının elde etti~i muvaffakiyetle- de bir kabul resmi tertlb olunmuş, 
ri Stalin'e medyun olduıı.una dair bu· Başbakan Celal Bayar Dış İtler Ba-

r; kanı Dr. Aras ve İç İşler Bakanı ve Junan son kııım halk tarafından coı • 
C. H. P. Genel Sekreteri B. Şilkrü kun tezahüratla kar1ılanmı9 ve enter-

nasyonalle aelamlannuştır. Kaya ile diğer bakanlar, kordiploma· 
tik, birçok mebus ve Hariciye Vekll· 

Kon~er ve /ilim Jeti erkanı hazır bulunmuşlardır. 
Bu toplantıdan aonra büyük bir Suvare pek parlak olmuş ve geç 

konser verilmit ve "Lenin ve ilkteı -1 vakte kadar devam etmiştir. 

Konoyenin Hitlere gönderdiği 
telgro/ 

Berlin, 7 (A.A.) - Japonya baş· 
vekili Prens Konoye Hitlere gönder
diii bir telgrafta dUn, Romada imza
lanan alman • İtalya - Japonya paktı· 
nın beynelmilel komliniıt tehlikeıine 
kar§ı bu üç milletin mildafaaıı miica
delesinde tarihi bir hadise teşkil et· 
tiğlni blldlrmlJ ve bu münasebetle al
man milletini •elamlamııtır. 

Mareşal Voroşilof 'un Kızılorduya 
günlük emri 

Baıka rejinJerde, tam manaıiyle 
ne bir vatan kurtuluıu, ne bir devlet 
kuruluıu vardır. Bunlar, bizimki ıibi 
milli hareketle değil, ferdi ideoloji ile 
doğmuştur. Dııardan gelecek bir va• 
tan ve istiklal tehlikesi yoktur. İçerde 
ıörülecek itleri kalmamıı gibidir. 
Memleketleri zaten umrana ermiıtir. 
Yeni rejimler, buralarda, halk kütle• 
ıini refaha ıötünnekten ziyade, ideo
oloji nanuna daha fazla mahrumiyet 
ve fedakarlıklara sürüklüyor. O halde 
heyecanı devam ettirmek, zaman za
man ateılendinnek için halk kütTele
rinin hayalinde, milli hudud <htında 
hedefler göe~ermek lazımdır. Bundan 
dolayıdır ki yeni ihtilal rejimleri ma• Moıkova, 7 (A.A.) _ Mare§&l Voro

şilof sovyet ihtilAlinin 20 inci yıldl>nil· 
mü mUnaıebetile Kızılorduya hitaben 
bir günlük emir neıretmittir. 

Marepl, ihtilalin bir tarihçesini ya
parak 14 devletin silAhh mlldahaleıine 
ve ilç yıl •üren kanlı mücadelelere rağ
men ihtilalin muvaffak olduğunu ve 

.Jllllllllllllll 11111111111111111111111 iL. bütün rus milletlerinin ayrılmaz bir ıe-
: : kilde birleıerek buglinkü sovyet dev -
5 u L u s : letini kurduklarını zikrettikten sonra, 
5 : bu 20 sene içinde endilstri, %iraat ve 
5 S ilim sahalarında elde edilen bilyük 
: 13 ikinciteşrin : muvaffakiyetlerl ve kurulan yepyeni 
: : sosyeteyi anlatmaktadır. Ve bu muaz-
5 cumartesi = .ıam itin başarıJmaaı için canlarını f e· 
! 5 da edenleri saygı lle anmaktadır. 
S 12 5 Yeni sovyet ana yaauını yalnız bil-
! :;: 1 yük bir zafer değil, aynı zamanda bü-
5 Say/alık ilavesi ile çıkacaktır: tün çalııkan insanlık için yol gösteren 

5 iLAVEMiZ E bir yıldız olarak tavs.if ed~n mareJ:&l: 
• : yapılacak olan seçımlerın gayesınt 
E Simdiye kadar türk baıınınJa': de anlattıktan sonra, elde edilen mu-
5 ırörülen tekillerJen biiıbütünE vaffakiyetleri çekemedikleri için sov-
- L • • - yet eaerini baltalamak lıtiyen suikast· 
: b(JfRa, ve %en11ınJır. E çilerle mütemadi yapılan amansız mU-
.,1111111111111 lllllllllllllllllllllllllf 1 cadeleyi zikretmekte ve ıulhun mUda· 

fii olan Kızılorduya biltUn milletin hiyetleri itibariyle "emperyaliıttir." 
beslediği sevgiye işaret etmektedir. Burada muayyen hiç bir devletin 

Mareşal, Krzılordunun, dUşmanlarm ne politika11, ne idare tarzını tenkid, 
hesaba katmaları gereken bir kudret münakaıa ediyoruz. Mülihazalar:ımız 
haline girdiğini anlattıktan ve son se- sırf nazaridir. Bunun için, miıal de 
nelerde b,u orduyu teıkil eden asker, söylemiyoruz. 
kumandan ve fencilerin vardıkları bü- Emperyalist olmak, milli heyecanı 
yilk tekamül derecesini iftiharla an· sınrraıırı bedellerle daima muhafaza
dıktan sonra, faşist müdahaleciliğinin ya çalıımak, b"ır kmm rejimler için, 
alevlediği Uç harbtan bahsetmekte ve politika iıi delil, bir hayat meıeleıi
Habetiıtanı, İspanyayı ve Çin'i, bu dir. Bu rejtmler sulhsever olduklan 
müdahaleci ve istismarcıların kurbanı 
olarak tavsif etmektedir. gün kuvvetlerini kaybederler. Çünkü 

de.tekleri olan ümid ve heyecan o 
Marepl, aovyet sulhçuluğunu şu anda ıöner. 

kelimelerle tebarüz ettirmektedir: 
Sulhtan nhsetaeler, ıulhu özler "- Harb amillerinin entrikalarına; 

şu cevabı verdik ve veriyoruz: Biz görünseler bile, bu, baıka neviden bir 
harb istemiyoruz, fakat harbdan da sulhtur. Hiç ardı arkası gelmiyen ıart
korkmuyoruz ve harba hazırız. lara bağlıdır. Bazı milletlerin kuvvet 

lçerdekl düşmanların ezilmiş olma• ve tefevvuk hakkını tanıyan, "hakki 
sına rağmen, silahlarını el'an elden bı- hayat .. bahsinde bir meratib ıilıileı;, 
rakmayan fatist casusluk tetkilAtrna tanıyan sulhtur. 
kartı her an uyanık olmak lilzumuna Bunun için, Avrupada, dünyada 
da ipr~t eden Mareıat, lıçi ve köylü sulhu temin etmek için devletler ara• 
Kızılorduıunun bayramını tebrik et- sında anlatma çareleri arıyanlar bey-
mektedir. hude uğraııyorlar, demittik." 
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~ · 1 Müdafaa!ıında f)ir 
INGİLİZ ZABİTİ 

Gene larihiğ Sıvas 
Ankara: 

ÖÔLE NEŞRİYATI - 12.30 ?ti: 
plak neşriyatı. 12.50 Plak: Türk ın fi 

ve halk §arkılarr. 12.15-13.30 Dahili 
rici haberler. 

Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Plevnede hepsi benden iyi otuz bin 
kişi şehit düştü; ben onların 

hikôyesini yazma~ üzere yaşıyorum 

Selçuk anıtlarından daima 
ilham alabiliriz 

AKŞAM NEŞRİYATI - lS.30 ?ıl 
lif plak neşriyatı. 18.45 İngilizce 
Azime İpek. 19.00 Türk musikisi fe 

şarkıları. (Makbule Çakar ve arkad3i 
19.30 Saat ayan ve arapça neşriyllt. 
Türk musikisi ve halk şarkıları (l-l; 
Rıza Sesgör ve arkadaşları). 20.15. 
dans musikisi. 21.00 Ajans haberJefl. 
Stüdyo salon orkestrası. (1- Masca&~ 
ris. 2- Lugmam: Wiener Graıımbi~~ 
Crandos: Macenais Paticas. 4- L. Sı 
Primier baiser). 21.55-22.00 Yarınki pi 

ram ve istiklal marşı. 
Yollar kötü, bazı taraflarda ise 

berbat bir halde idi. Bazı yerlerde 
o kadar darlaşıyordu ki iki araba
nın yan yana geçmesine imkan ol
muyordu. Arada bir, Mithat paşa
nın himmeti ile başlanmış bir şose
ye rastlayor, bunun üzerinde ingil
terenin taşra yollarında imişiz gi
bi. bir iki mil rahat rahat yürüyor
duk; fakat bunlar çabuk tükeniyor
du. 

Toplarını ve ağırlıklarını berct· 
berlerinde götüren topçular, hepi
mizden fazla eziyet çekiyorlardı. O 
derecede ki hazan onların cephane
sini ve ağırlığını götürmelerine biz 
de yardım mecburiyetinde kalıyor
duk. 

Bütün bu sefer esnasmda biz za
bitlere hiç bir zaman bir harta ve
rilmemiştir. Benim gibi bazı zabit
lerin elinde Avusturyada basılmış 
bir takım hususi hartalar bulunu· 
yordu. Türkçe hiç bir harta görme
dim. İhtimal ki böyle bir şey de yok
tu. Kumandanlar ve erkanıharbla
rı, öyle sanıyordum ki, yabancılar 
tarafından yapılmış hartalar üze
rin de hareketleri idare etmekte i
diler. 

Efradın mtuıeYi kuvvetleri, disip
lin çok mükemmeldi. Bellova ile 
Vidin arasında ancak on iki defa 
ufak ihtarlarda bulunmaya lüzum 
duydum. Hiç kimseden bir şikayet 
işitmedim. Hiç kimsenin temaruz 
ettiği görülmediği gibi hiç bir ça
pulculuk vakası da olman11ştır. 

Nisanm 9 ncu günü karanlık çö
kerken münbit arazi ve sıra dağlar 
aı;asmda merkezi bir vaaiyette bu· 
lunan Sofyaya vardık. 

Bugünkii günde Sofya, Bulgaris
tanın payıtahtıdır. O zaman Türk
ler idaresindeki Rumeli vilayetinin 
merkezi 14,000 nüfuslu bir şehirdi. 
Bugünkü nüfusu (1911) 80,000 ki
tidir. 

Şehrin civarında bir çok karar

gahlar vardı. Biz, bunlardan biri· 
sinde bir gün mola verdik. O gün 
ben, kendihe tavsiye mektubları 

getR-diğim bir Avrupalrmn evin
ft gizlice sivil elbise giyerek o 

zaman da baltmısız olan, fakat bu· 

günkü kadar borab bulunmayan 
Ayasofya klisesine gittim. Orada 
diz çökerek girişeceğimiz harbda 
bize yardım etmesini Tanrıya yal
vardmı. Sonradan giriştiğimiz bu se

ferde hepsi benden iyi otuz bin ki
şi ıehid düştü; ben de onların hika· 
yesini anlatmak Üzere işte yaşıyo
rum. 

11 nisanda gün doğarken iki yü
rüyüş alayı ve dört ağır batarya ile 
birleşerek büsbütün büyÜyen kafi· 
lemiz, yeniden yola düzüldü. Kafi
lemizde beş bin kişi, otuz top, on 
sekiz topçu cephane arabası, 800 
araba, 800 beygir, 500 baş ta sığır 
vardı. 

Sofya ile Vidin arasındaki mesa
fe düpedüz gidilecek olursa 100 
mildi; fakat yolların dolaşması, 

kıvrılması yüzünden bu mesafe 140 
mil oluyordu. Biz, ilk önce Tuna kı
yılarında ve Vidinin otuz beş mil 
aşağısında bulunan Lom Palanka.ya 
doğru yöneldik. Böylece yolu iki 
misli uzatmış olduğumuza kaniim. 
Pirot yolu daha kısa olacaktı. Fakat 
bu yolu takib etmedik. Bence bu
nun sebebi, bu ikinci yolun o za
manki Sırp hududuna 20 mil mesa
feden geçmesi idi. Bugünkü günde 
Pirot bölgesi ile Niş Sırbistana aid 
bulwnaktadır. 

Balkanları Ginçi geçidinden geç
tik. Bundan geçildikten sonra Ber· 
koviçe kasabası geliyordu. 

Balkanda manzara, çok göz alı
cı, hazan da haşmetlidi. Bu geçid, 
yalnız acınacak bir kaza ile geçil· 
di : Bir öküz arabası, iki öküzü ve 
arabacısı ile birlikte uçurumların 
içine, insan yardımının erişemiyece
ği ve insan gözünün göremiyeceği 
yerlere yuvarlandı. Topları bu sarp, 
dik keçi yolarından geçirmek çok 
zor ve tehlikeli bir işti. Bir top öyle 
tehlikeli bir hale geldi ki onu kesip 
arabadan ayırmaktan başka çare 
bulunamadı. Zavallı top büyük bir 
gürültü ile uçuruma yuvarlanıp 
parçalandı. Arada bacak kırılması, 
mafsalların yerinden çıkması, araba
ların çarpışması gibi, ufak tefek 
kazalar da oluyordu. Bir takım at
lar ve öküzler düştüler; bunları öl
dürmek mecburiyetinde kalınııtık. 

Yalnız bu kazalarm, bereket ver
sin, yüzde nisbeti pek yüksek değil. 
di. 

Ginçi geçidinin en yüksek yeri de-

niz sathından 4800 kadem irtifaında 
idi. Etraftaki dağların yüksekliği ise 
6500 kademe kadar yükseliyordu. 

Yanımızdaki hususi hayatlarında 

buralarda etkıyalık etmiş olan bir ta

kım adamları yardsncı ve kılağuz o

larak kullanıyorduk. Kılağuz olarak 

yanımızda iyi giyimli bir takım zabti
ye (jandarma) da bulunuyordu. Bun
ların eşkiyalarla aralarının iyi oldu
ğunu görüyorduk. Bu zabtiyelerden 
beş bini atlı olmak üzere 14.000 kiıi 
idi. Bu rakamlar 1877 deki rakamlar
dır. Şimdi (1911) jandarmaların mik
tarı elli iki bin kiıiyi bulmuştur. Bun
lar, harb çıkbğı zaman taburlara ve 
alaylara taksim olunur ve türkler, 
bunları muallem efrad saydıkları için 
fazla kıymet verirler. 

Berkoviça ile Lom Palanka arasın
da ehemiyet verilebilecek hiç bir yer 
yoktu. Garbi Bulgaristanda belli baş
lı• şehirler az, ufak köyler ise sayıla
rnıyacak kadar çoktur. Yolculuğumu
zun bu safhasında yolun yansı dağlık 
ve gayet güzel manzaralı yerlerden 
geçmişti. ikinci yarJSJ ise hiç de ente
resan sayılamazdı. 

(Sonu var) 

Sivasın tarihi ~ıtların~ .inşa ta
rihleri sırasıyle degıl, otur

duğum otele yakınlıkl~rına .ve ge~in
tilerimin icablarına gore bırer bırer 

zıiyaret ettim. . . 
Çifte minareler şehrın merkezınde-

dir. Daha çok mavi, yer yer yeşil ve 
kırmızı renkler ve altın yaldız kulla
nılarak, bildiğimiz çiçek ve hendesi 
şekilleriyle, kitabelerle süslenmiş o
lan çinilerdeki zengin ahenk, ziyaret
çiyi, ilk bakışta, bu sanat nefisesine 
hayran eder. 

Çifte minarelerin bekçisini buldum. 
Koruduğu eser hakkında esaslı malU
matı yoktu. Yabancı memleketlerde 
bu gibi eserlere bekçilik edenlerin ne
ler bildikleri ve bu bilgilerini nasıl 
istismar ettikleri hatırıma geldi: E
sere aid bütün masallarla tarihleri bi
ribirine mezcederek sizi dakikarca İ§r 
gal eden rehber - bekçiler, kapıdan 
çıkanken bir kaç kartpostalı da elini
ze sıkıştırarak ve sizi bir ç.ok şeyler 
öğretmiş olmakla minnet altında bı
rakarak ömürlerini rahat geçirmenin 
en kısa yolunu bulmuşlardır. 

Bekçi bana buranın Darülhadis diye 
anılmış olduğunu ve daha geniş malu
matı müze muhafızı Bay Hüsrev'den 
alabileceğimi söyledi. 

Müze muhafızını görmeği bekç.iye 
vaad ederek ilık önce çifte minareleri 
ve karşısındaki şifahiğ medresesini e
peyce gezdim, bir kaç resimlerini al
dun. Bekçi, bu iki binadan birinin 
medrese ve diğerinin hastahane olarak 
yapılmış olduğunu söylüyordu· Med
rese ve hastahane bugün birer yarı ha
rabe halindedir. Darülhadisin kapısı 
ile iki minaresi ve Şif.ahiğ medreses.i
nin gene kapısı ile h&relerıi kalmış
tır. 

Bugün eS<ki eserler müzesi halinde 
kullanılan Gökmedreseye doğru Bay 
Hüsrevi ziyarete giderken yol üzerin
deki Büruciye medresesine D.e ui!'ra
dıık. Ağustos sicağında Sivas sokakla
rı beni "sağdan mr, soldan mı geçe
yim?" diye saniyelerce düşündürecek 
bir çlııkef kan.alı halinde idi. Eğri 
büğrü geçıidler kenarmda büyücek bir 
ev yanında ywk bir bahçe kapısı a
ralığından iki odalı bir kerpiç kulü
be, önünde oynayan kirli çocuklar; bir 
başka kulübe kapısından baş örtüsünü 
ağzına doğru indirmeğe çalışarak ta
kunyalarını Ş:aıkırdata şakırdata ve e
lindeki bakracı sallaya sallaya çeşme
ye giden bir yaşlı kadın; önünden ge
çerken burnunuzu tıkamağa mecbur 
eden yere gömülmüş bir eski hamam ... 
Gök medreseye giden yolun manzara
sından işte size bir iki siluet. ... 

Gök medresenin önünde yere mıh
lannuşcasına durup kapıyı ve kapının 
yan taraflarını seyretmeden içeri gi
remezsiniz. Bu kocaman bina bir fağ 
fur kase kadar hurda tefarruatlı bir 
sanat ıeşeridir. 

*** 
M tize muhafızı Bay Hüsrev, be-

yazı daha çok kırçıl sakallı, 
kısarak boylu, gayet sevimli, güler 
yüzlü, pek nazile bir zat .... Beyaz, ter 

)~:.. ~~~ 

Gökmedresedeki tarihi eserler rasyonel bir tasfiye 
beklemiyor mu? 

.................................................. 1 
Yazan: i 

.~~~~~.1~.J 
temiz badalanarak hazırlatmış oldu 
ğu odasında yalnız başına yaşıyor. 

Tanışıyoruz. 

Bay Hüsrev kitabeler, lahid parça
ları, türbeler arasında eski kitablar o
kuyarak gününü geçirmeği adet etmiş 
her yaşlıca adam gibi ikrama bayılı
yor: 

- Size bir kahve pişireyim... Ça
yımdan da tadınız ... Hayır, hayır, hiç 
zahmet değil zaten çaydan mangalm 
kenarında duruyor .... 

Bay Hüsrevle gördüğüm ve görece
ğim Selçuk eserlerine da.ir gö.rüşüyo-
ruz: 

- 'Gökmedrese, babası Kılıçarslanın 
nJ,.ü .... ;;ırnP-Cİ ;;,,~,..;t"IA AAr4o •• -...,....-....:ı .... !t-

hükümdar olan Gıyaseddin Keyhüs
rev devri devlet adamlarından Sahipa
ta Fahrettin Ali tarafından, 686 sene 
evel inş_a ettirilmiştir. Bu medrese i
ki katlı idi. Günün birinde yıktlmış 
ve bir asır evel Sivas müftüsü olan 
Abdullah efendi ve otuz sene kıadar 
evel de vali Reşid Akif paşa tarafın
dan tamir ettirilmiştir. Burası bir za
manlar imam ve hatib mektebi ve bü
yük harbte askeriğ depo olarak kulla
nılmıştır. On sene evel müzeye tahsıis 
edilmiştir. Müzemizi görmek ister mi
siniz? 

Soldaki kapıdan çıkıp asma k.ilidler
le de tahkim edilmiş koca anahtarı bir 
başka kapıyı açarak tahta döşemeli, 
basrk tavanlı bir salona giriyıoruz. 
Yerde ve camekanlar içinde eski za
manlardan kalma silahlar, elbiseler, 
gürzler sıralanmış. Bir yanda da biı 
çok bayraklar var: Kapanan tekkele
rin bayrakları .... 

- Müze fakir değil mi? 
- Evet, fakirce, yavaş yavaş zen 

ginleşecek... Bulunan eşyayı getirip 
buraya yerleştirmek için çok para rn-
zım .... 

Bir çay daha içerken Bay Hüsrev 
Selçuk eserlerini anlatıyor: 

- Buraya gelirken gördüğünüz ve 
halk dilinde çifte minar.eler denildi
ğini işitmiş olacağınız Darülhadis 
medrese olarak İsadan sonra 1250 
Şemsettin Mehmet tarafmdan Sifiiiğ 
hastahanesi İzzettin Keykavus tara
fından 1217 de, Hacı Maksud medre
sesi adiyle de anılmakta olan Büruci
ye ise gene 1250 de, Muzafferettin 
tarafından yaptırılmıştır. Sonra Bağ
dad kapısı civarında göreceğiniz Gü
dük minare Alaettin Erdıana'nm oğ
lu küçük Hasana türbe olarak 1328 de 
inşa ettirilmiştir. Bütün bu eserlerde 
dikkati celbeden cihetler tuğlac~'rk ve 
çinicilikte Selçuk tür.klerinin erişmiş 
oldukları sanat merhalesinin ilertiliği
dir. 

Bir tarafdan Bay Hüsrev, diğer ta
rafdan avluda gürül gürül akan çeı-
mr.,n.in a .. ııu1U.-; ,1;"'1; • .,-" ...... - u ... ___ ,r ..,:: __ _ 

içınde, yüzlerce kırık taş parçaları, 
kiminin üzerinde bir Eeti :iyeroğlifi, 
kiminde Devaniğ hatla yazılmış birkaç 
satır, beride bir arslan başı, ötede bir 
kitabe kırığı .... 

Bütün bu eserlere kiiltiir bakanlığı 
layik oldukları ehem.iyeti vermekte, 

mütehassıs gönderip temizletmekte ve 

tamir ettirme.ktedir. Yalnız Gökmed

resenin, onu çirkıinleştiren sonradan 
ilave edilme bir çatı parçası kaldırıl

mış, fakat bu suretle üstü açılan 
dxvarlar örtülmemiştir. Sivastan ay
rıldığım iki aydan beri, bilmem, bu 
dıvarlar örtüldü mü? Şayet bu iş he
nüz yapılmamışsa 'Gökmedresenıin bu 
kış yağacak karlar altında ne hale ge
leceğini yüreğim sızlayark düşünü-

yorum. 

* * * 
S ivasın bu eski eserlerinde dik-

katime şunlar çarptı: 
- Selçuk türkleri çağında inşa e

dilen binaların ölçüleri gözlerimizin 
alışmadığı kadar geniştir. Çifte mi
narelerin arasınlaki kapı tasavvur edi
niz ki, 73 ayak, yani şöyle böyle yirmi 

lstanhuJ: 

ÖGLE NEŞRİYATI - 12.30 1' 
türk musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 ?d 
lif plak neşriyatı. 14.00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 '.faD' 

Cemil plakları. 19.00 Çocuk tiyatrosıl· 
lan, kaplan ve saire. 19.30 Konfer:ıııS: 
Karni Akyüz (Çocuk terbiyesi). 20.tıl 
fat ve arkadaşları tarafından türk ııııı 
ve halk şarkıları. 20.30 Ömer Rıza tacı
dan arabça söylev. 20.45 Belma ve arııs' 
lan tarafından türk musikisi, halk 
ları (Saat ayarı). 21.15 Radyo fenik 
ra (~a boheme). 22.15 Ajans ve borsJ 
berleri ve ertesi günün programı. 
Plakla sololar, opera ve operet parç• 
23.00 Son. 

Avrupa: 

BERL!N - Orta dalga: 6.30 Hafif 
zik. 8.30 Konser. 9.30 Halk muziğİ. 10 
cuk şarkılarL 17 Küçük konser. 18 Yet> 
eski marşlar. 19.10 Telli iletlerle kO 
22.15 Alman musiki üstadlarırun eserle 

BRESLAV - Orta dalga: 13.45 1 
konseri. 14 Keza 15.30 Radyo ork~S1C 
tarafından konser: Drorak, DonizettJ, 
eg, Sarasate, Enesko, Rivier v.s. deJl 
çalar. 21.20 Opera aryaları ve şar~ 
21.40 Piyano. 
BUDAPEŞTE - Orta dalga: 12.S 

yano ve keman konseri: Mozart, Re 
Bartok, Ravel ve Paganiniden mult1' 
parçalar. 13.30 Sergey Smirnov bata!• 
orkestrası. 17 Macar halk şarkıları. J$ 

Plak konseri. 20.10 Konser. 22.25 Sigall 
kestrası. 23.5 Caz. 
BttKREŞ - Orta dalga: 17 J{o~ 

ıs.ıs Romen şarkıları. 19.10 Plak ko~ 
ri. 20.15 Radyo orkestrası tarafından lı 
ser. 21.45 Konser. 

KOLONYA - Orta dalgaı e.30 sııbol 
konseri. 8 Konser. 16 Konser. ~ 
LAYPZİG - Orta dalga: 15.40 şa 

Prusya masal ve şarkıları. ,,! 
- - .... • .r. • .&. • - '-'"' "a. UAl&CI.• 

Şarkılar. 18.30 Plak. 19.30 Şarkılar. (Pli' 
mazel Fay tarafından). 19.45 Şarkılar. Z3· 
Plak konseri. si 

PRAÖ - Orta dalga:ıo.ıı Plak ko11
1 

ri. 10.40 Keza. 11 Keza. 11.35 Keza. 12 
Keza. 13.40 Keza. 17.40 Keza. 18.55 J{d' 
21.20 Çaykovski. 22.35 PHik konseri. 

beş metre yüksekliktedir ... 
- Bu anıtları kuranlar Anadolu f1 

neşine daima tahammül edebile' 
malzeme ile onları süslemeği biı!ll1 
}erdir: Aradan altı yıedi yüz sene gro 
miş olmasına rağmen hala canlı ol 
çiniler en sağlam sıvalara sanki bı 
altından gülmektedir. 

- Renkler, bozkır ortasında, etl 1'1 
savetli ruhları bahar neşesile titr' 
cek kadar parlak ve tatlıdır. 

Selçuk anıtlarını tetkik eden art 
mimarlarımız onları ölçü, renk, ziyt11 

malzeme itibariyle bir ilham hazil'I 
sayacaklardır. Anadoluyu iki dt1 

bayındırmıştır: Selçuk devri ve p,V 
türk devri. 

Sivas kongresi bu yeni devrin ıl 
langıç tarihidir. 

ta enternasyonal bir sahne Üzerinde aleni bir re· • 
zalet mahiyetini alıyor. Doktor Hikmet'in, bu ha
di&enin içinden, mutlaka gülünç olmadan, rezil ol
madan sıyrılması lazımdı. Fakat nasıl ? Fakat na
sıl ? Papas, hala vaazında devam ediyordu ve yü- BİR SÜRGÜN 

l'İ daima aym helecanla koridordan gelip geçenleri 

yokluyordu. O, sanki kaçak bir mücrimmiş de bir 

takipten korkuyormuş ğibiydi. Bir an eve} büyük 

şehre vanp o yabancı kalabalığın içinde kaybolmak 

istiyordu. Vagonun koridorundan gelip geçen, kay• 

naşan alacalı bir kalabalık... Tıpkı deminki vaput 

çıkışını hatırlatan ve ne çocuğun, ne kadının, ne ih• 
tiyarm aczini hesaba katmıyan egoistçe bir itişip 

kakışma ... Doktor Hikmet, lstanbul'da, vapur iske• 
lelerinde olsun, banliyö treni istasyonunda olsun 
gişeler önünde daima görmeğe alıştığı teşrifa

tı, o " buyurun efendim " leri, o " zatı ali• 
lerinden sonra,, ları, o "Evladım bana da bir bilet 
alıverir misin'' leri, o "Aman efendim, siz oturun, 
ben ayakta da dururum" ları teaccüble hatırladı .,,e 
ilk defa olarak bir tarklmın bu gördüğü insanlara 
nisbeten ne kadar yumuşak, ne kadar pelte, ne ka.· 
daı· tath bir hamurdan yapılmış olduğunu dü§ündiİ· 

Bu sırada kalabalık ~ir aile kompartiınana girmek 
istedi. Fakat, yalnız üç kişilik yer kaldığı için geri 
döndü. Bunları müteakip şişman, kmnızı çehreli 
ve babayane tavırlı bir yaşlı adam girdi. Elinde tut• 
tuğu ağır bir bavulu ıkına sıkına ve kendi kendine 
bir şeyler söylenerek e§ya rafının Üstüne yerleştirdi· 
Kendisi de geçti; doktor Hikmet' in karşısında yer 
aldı. Onun arkasından sıska, uzun boylu bir geııÇ 
geldi. O da, çocuklu kadının yanına oturdu ve tren 
hareket etti. Doktor Hikmet geniş bir nefes aldı. O• 
turduğu yer, koridor tarafmda olmakla beraber dı• 
şarıyı kafi derecede seyredebiliyordu. Fakat bütün 
iyi niyetine rağmen gözünün önünden geçen ınan• 
zaralarda henüz alışmadığı veya hayran kalacağı 

zü doktor Hikmet'e yönelmiş olmakla beraber 
sözleri artık umumi bir hitabe şeklini alıyordu. 

Doktor Hikmet, dinliyenlere döndü ve eliyle pa-

pası işaret ederek : 

- Acayib adam; dedi. Fakat kusuruna bakma
malı; mekteb hocası değil mi ? Ders vermeğe a
lışmış. Yalnız bir şeyde yanılıyor bizi mekteb ÇO· 

cuğu sanıyor. 

Ve arkasını çevirib uzaklaştı. Fakat bu kadar
cık bir mukabeleyle bütün hıncını almış değildi. 

Yine o boğazındaki düğüm, yine o kalbindeki taz· 
yıkla tir tir titriyen bacaklarının üzerinde yürü
yerek gitti'; güvertenin tenha bir noktasından de
nizi seyre dalar gibi göründü. Lakin gözleri ne 
Korsikanın som silluetini, ne daha yakındaki kü
çük adaların kayalıklarını, ne de bunların ara· 
sında dolaşan yelken gemilerini görebiliyordu. 
Birden bire, bu güzel deniz ve bu tarihi hatıralar
la dolu kara parçaları manalarını kaybetmiş, sili
nivermişti. Doktor Hik.met'in önünde yalnız o ka

ra sakallı Papasın galiz ve küstah kalıbı dimdik di
kili kalmıştı. Kendi kendine : 

- Menhus herif; diyordu. Bütün seyahatmu ba

na zehir etti. Şimdi ne Marsilya'ya çıkmanın, ne de 
belki Parise varmanın zevkini tadabileceğim. 

Ve hakikatte de öyle oldu. Marsilya; Doktor 
Hikmet'e, sert ve keskin çizgileriyle, limanın tat
sız kalabahğiyle oldukça sevimsiz göründü. Hele 
(Nigere) vapuru sık bir direk ve baca ormanının 

-10-

arasından, can s ......... an· agırırKıa, uerııyerek kirli 
ve baknnsız bir rıhtıma yana.ıtığı vakit yüregını 
adeta nedamete benzer bir his burktu. Bu rıhtım 
boyunca bir takını mavi gömlekli, siyah kasketli ha· 
mallar yukarıya doğru bağırıyorlar, işaretler edi
yorlar, numaralarını uzatıyorlardı. Biraz sonra 
bunlar vapuru, adeta, muzaffer bir ordunun piş
tarları salvetiyle zabt ve istila ettiler. Ve vapurda 
her zaptedilen ıeyde olduğu gibi bir anarıidir baş 
gösterdi. Hiç kimse elinde tuttuğu nwnaranın sahi-

bi olan hamalı bulamıyor, hamalını bulan da eşya
sını kaybediyordu. lıte bu kargaşalığın içinden bir 
adam, Doktor Hikmet'i ve eıyasını aldı, ite kaka, 
söğe saya iskelelerden aıağıya indirdi. Pencerele
rini örümcek ağları sarmış bir gümrük odasına 

tıktı ve orada iki saat süren bir intizardan sonrc 
onu tekrar önüne kattı. Bir arabaya kadar götür 
dü. 

- Paris trenine daha elli dakika var; siz ıimdide 
gidin, beni orada bekleyin; dedi. 

Doktor Hikmet trende ve vapurdaki yol arkada~ 
larına rast gelmemek için dua ediyordu. ''Eğer ras 
gelirsem treni değiştiririm, yanna kalırım,, diyoı 
du. Zihni bu çocukça korkular ve bu garib endiş<: 
lerle o kadar meşguldü ki, limandan gara kadaı 

YAKUB KADRi 
geçtiği mesafe boyunca hemen hiç bir şeye dikkat 
etmedi ve garda tren saatini beklemek için bir kö
şeye sindi, oturdu. Ermeni komitecisi Vahan'ın bir 
müddet Marsilya'da kalacağmı biliyordu. O men
hus papas da ihtiyar anasını ziyaret etmek için Pro
vansa'da bir köye gideceğini söylemişti. Lakin ka
marasındaki diğer iki adam Paris'e ilk trenle hare
ket edecekti. Bunlardan başka paapsın nutku es
nasında doktor Hikmet'in yüzüne sırıtarak bakan· 
lardan birkaç kişi daha vardı ki onların da bu postada 

bulunmaları çok muhtemeldi. Doktor Hikmet: 
"F arzedelim ki bunlarla, bir de, aynı kompartima· 
na düşmüşüm. O vakit çıldırmak işten değil.,, dedi 
Zavallının bu adamlardan o kadar gözü yılmıştı ki, 
'kide bir garın kalabalığı içinde birini bunlardan 
1irine benzetti mi, yÜreği çarpmağa ba§lıyor ve he· 

len yerinden fırlayıp kaçmağa hazırlanıyordu. 

Bu helecan içinde nihayet tren saati geldi. Dok 
r Hikmet'in hamalı da elinde ikinci mevki bir bi-

tle göründü. 

Biraz sonra girdiği kompartimanda orta yaşh bir ka
mla bir küçük çocuktan başka kimse yoktu. Doktor 
Iikmet, seyyar satıcıdan aldığı gazete ve mecmua-

ıarı dizlerinin üzerine kokyup otuM.u. Fakat gözle· (Sonu var) 
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Kış geliyor ... 

Dünyada neler oluyor 

Diinyacla hala alıib.,.iz 
topraklar var. .. 

Dünkü at yarışları 
çok güzel oldu 

[l@n ıQıa 
Daha çok okuyabilirdik 

B · d imdilik bir alamet bulunmama· 
u yıl kıt mevsimi tiddetli olursa, ır el § b ld k h mma hastalığı 

Fennin bu derece terakki, mustem· 
lekecilik ihtirasının inkişaf etmiş ol
duğu bir devirde hala sahibsiz b'JŞ 
toprakların bulunabileceğine aklını~ 
erer mi? Fakat son günlerde vukua 
gelen bu hadise, her türlü tahminin 
aksine, bu neviden toprakların mevcud 

Y arıŞlar alaka ile takib , edildi 
Bizde ıazetelerin % 90 dan fazla· 

h• 1 de ve kasabalarda satılır. 
ıı te ır er .. 
Nüfuıunun dörtte üçü köylu olan 

hahe · · ok . . h · 81 atan u a ara u 
nmız y tu, demeyınız. ava •t· ·• hah da çoğalırken 

lerinden anliyan alimler daha yaz için· her sene son . 8:"1nde durup durur· 
de in d'l bu yılın yaz mevsımın 

' tın sert olacağını haber ver 1 er. . l h r Jmesi mosko-
Geçen yıl da öyle söylemiılerdi, fakat ken bır sa g~ k a ın~· ge ek gibi geli
inananlar pek az olmuştu. Vakıa ge· vah hocaya a ver ırec 
çen kıı onların dedig~İ kadar §iddetli yor. ~ı· 
ima Bununla beraber, astronomi, a ıın· 0 diysa da uzun sürdüg~ünden pek l 
ki . . 1 1 b ber moskova ı ~o arının son baharda, her seneki ka· lerının ve on ar a era 

~~r aldıkları odun, kömür yetişmedi· hocanın dediklerinden korkmaya d.a 
gınden tekrar almağa mecbur olmuı· lüzum yoktur. insan oğlunun medenı
lardır. yeti tabiatın tesirlerine karşı koy· 

E.aki zamanda müneccimler hava- mak içindir. ispanyada . ~~şık~ı~ 

olduğunu gösterdi. . 
lngiliz donanmasına mcnsub hır ge

mi, Pasifik okyanusunun üzerindeki 
Feniks adalanndan biri olan Kanton 
isimli küçük bir adaya asker çıkara
rak buraya merasimle ingiliz bayrağı
nı çekmiş, şimdiye kadar sahibsiz bu
lunan adacığı muazzam İngiliz impa
ratorluğuna ilhak etıni~tir. 

Türitiyede köylerin gazete okum.al~· 
n temin edildiği zaman gazetelenms-

• • • da ne zin sayısının umuma tiraJının 
kadar artacağını buna göre hesab ede
bilirsiniz. Köylünün gazetelere ucu:ı. 
fiatla abone olabilmesi meseleyi yarı 
yarıya halledebilir. 

Bir lniıal: Finlıındiyanın 3.700.000 

dan haberler verince, her müneccim çıkdı ise ispanyollann bırıbırlerını 
Yalancı olur, diye sözlerine inanmaz· boğmaları daha Don Carlas zamanın· 
·~nnıı. Şimdikiler, böyle önceden ver• danberi adetleridir. lıtanbulda kaı:a 
~ıkleri haberleri güneıin gölğelerine humma çoğaldıysa, İstanbul zaten hiç 
ııtinad ederek söylüyorlar. Onun için bir vakit temizliğiyle şöhret almamıı
bu Z8ınandaki astromi alimlerinin ver· tır. Güne§ lekesinin kar111rnda baıka 
dikleri haberleri mutlaka doğru diye bir çok yerler bulunduğu halde oralar· 
~eği~ae bile, ihti~li çok olarak te- da ne kanııkhk çıkmıı, ne de kara 

Mercanların üst üste birikmesinden 
husule gelmiş olan bu adacık, denizin 
sathından 3 metre yükselmekte, ge~ 
nişliği 40 la 400 • metre arasında de
ğiımektedir. İçinde 12 kilome~re 'J· 

zunluğunda bir göl vardır. Bır kaç 
hindistan cevizi ağacı, biraz çimen, 
fareler ve deniz kuşları, adanın yega
ne canh unsurlarını tetkil etmektedir. 

Dünkü at yarışlarında bulunanlardan bir ı!rup 

nüfuıu 372.604 kilometre murabbaı 
üzerin~ ıer:pilmiıtir. Şehirler nüfusu, 
umumi nüfusun % 21 ini ancak bul· 
maktadır. imdi, Finlandiyada 226 ıa. 
zete ve 400 dergi intiıar etmektedir. 
Gündelik gazetelerin değil, hatti der
gilerin tirajı daima 5.000 • J0.000 den 
yükıektir. Finlandiyanın merkezi olan 
Helsinski'de bazı gündelik gazetelerin 
basmevleri büyük amerikan gazetele
ri idarehanelerini hatırlatmaktadır. Bu 
az nüfuslu genit menllekette b~ ~d~ 
çok okunmasının bathca ıebebı~ !'ü: 
tün gazeteciler bilir: abone... akıncı 
aebeb, Finlandiya'da kağıdın ucuz ol· 

llikki etmek lazımdır. humma salgmı olmuıtur. 
Biliyoraunuz ki timdi güneıin leke- Bu haberlerden aklımızda kalması 

lcrine pek büyük bir ehemiyet verili· IAzım olanı yalnız önümüzde kıtın sert 
Yor. Biz.im düny nın o lekelerden bi- yahud uzun olması ihtimalidir. Buna 
• kar•ı da timdiden ihtiyatlı bulunmak 

l"lnin kar-tısına gelmesi adeta felaket " 
oluyor: Salgın hastalıklar çoğalıyor. yeti§ir • 
kıı ıoğuk oluyor. Bu kadarla kalsa ge· Kıt zaten sert olmasa da, grip has
ne bir ıey değil. Dünyanın ahlakına talığı bizi her yıl ziyaret eden dostu-
da muzdur. Onun da bulaıık olduğunu 
. t ıir diyor. Moıkova üniversite· 1 d 

Bu ada, Pasifik okyanusunu geçe-
cek tayyareler için bir istasyon olarak 
kullanılacak ve burada l~zım gelen 
tesisat yapılacaktır . 

Sinema ve kadm 

ınatııdır. 
Bir baıka misal: Portekiz'de 1934 

ıı~de, çok bilgili bir profesör, Çijevski, elbette bilirsiniz. Kalabalık yer er en 
auneıin lekeleri meıclcıini kendisine hoılanır, toplu yerlerde, hele sinema-
bG "k b al tarda ,.ok bulll§ır. Sıcak yerde oturur· 

Y\i ir it edinmit• Bütün ı gın % k ı 

Sinemanın bilhasa kadın seyircile
rin maneviyatı üzerinde tesir yaptığı· 
na dikkat ettiniz mi? Bir fransız mu
harriri anlatıyor: Tanıdığım bir çift 
geçen gUn bu yUzden kavga ettiler: 
Filimdeki kocanın karısına karşı hu
Şunet göstermesi kadının hoşuna git· 
memişti. Bunun üzerine koca, karısı
nı başka bir filme götürdü. Burada 
da görülen erkeğin karısına karşı fev· 
knlade kibar ve sev.imli davranıyordu. 
Fakat bu defa da kadın kocasına çıkıt-

At yarışlarında bir at seyirciler önünde gezdiriliyor . 
şı az bir farkla Novice kazanarak ikı 
hafta evelki mağlubiyetin acııını çı
karttı. Girgin ikinci oldu. 

senesinde 704 mevkut gazete ç~ 
dı ve bunlann 266 11 haftalıktı. Lız· 
bonda 10 gündelik, 237 haftalık, on· 
bet günlük veya aylık; Porto'da 4 
gündelik 97 haftalık, on bet günlük 
veya aylık gazete intitar ederdi. O va• 
kittenberi ıündelik gazetelerle diler. 
terinin aaym artmıt olm&kla beraber 
niıbet pek değitmemiıtir. Portekizd• 
kağıd ucuz olmadığı için ründelik fa• 
zetenin yerini dergiler tutmuıtur. Fa• 
kat orada da abonman esaahr. 

h l kcn birden bire soğuğa çı an arın ••ta ıkl nn arttıklan yılları tarihte 
bir b' yakasına çabuk yapııır. Zayıflara m. u.· . er ırer tetkik etmİf. Hepsi güne· 
!•n lekelerinin bize kar§ı geldikleri sallat olur. Kapalıca ve ka1ınca gıyı-
Yıllarda imiıler. Rusyanın kanııkhk nenleri pek sevmez. 

Dün şehir ipodromunda, sonbahar 
at yarışlarının altıncı haftası büyük 
b'r meraklı kütlesi önünde yapıldı. 

Ganyana 120 kuruş, birinci pl~seye 
120, ikinci plaseye 130 kuruş verıldı. ~nlan da gene 0 lekelerin zaman- Grip mikrobları burundar ve ağzı· 

~na düıüyor. lngiltere ıibi, inkilab- mız:dan girdikleri için sabah, akşam 
J lrını yapımı, ağır başlı bir mem· burun deliklerine yüzde bet niabetinde 
b~ketin hükümetinde parti deiiımeıi gomenol yağından damlatmak, ıene 

tı: 

1 Havanın güzelliği nisbetindc, yarış
ların heyecanlı olması herkesi. me.~· 
nun bırakmıştı. Bu hafta bahsı muş
terek kişelerinde. gorülen kalab~lı~ 
di .. er haf talara nısbetle çok fazla ıdı. 

üsüncü koşu Kayatepe koşusuydu. 
1200 metrelik bu koş~;:a ~~ıh atl~:· 
dan B. Atmanın Esinı ıştırak etme ı. 
Yarış Romans, Özdemir, Çiçek, Kutlu 
Florya ve Şipka arasında ya~~ldı· ~· 
Said Halimin Romans'ı çok guz7l b;r 
koşu yaparak rahat rahat bir~nc.' ge · 
di. Şipka ile Özdemir müsavı ~•r. ko
şu yaptılar. Muvasalat yerind~ ıkı atı 
başbaşa görerek hakem heyetı. de b~ 
iki atı ikinci olarak kabul ettı. Nurı 
Sümerin Kutlu Çiçek'i müşterek ba
histe üzerine oynayanları aldattı. Üç 
hafta evclki yaptığı koşuyu bugUn ya-

Ucuz kağıd, ucuz abonman ıue
te ve kitab için genİf ve ~cuz • "?'~ 
serviıi... Bu cihetleri temın ettifnnı:ı. 
zaman bizim de Finlandiyaya veya 
Portekize imrenmemiz için aebeb kal· 
mıyacaktır. Anadolu okumak istiyor, 
fakat pahalı ve geç okuyabildiğinden 
bir gazete veya kitabı on ve daha faz· 
la ki'i okuyarak paradan ve ~dan 
tasal'Tllf ediyor. Yazın, meıeli Erzu· 
rumda, en yeni gazete altı giinlüktür. 
Alb günlük gazete kahveden veya ıe
ce yataktan baıka nerede oku. 
nur?- N. B. 

de güneı lekeleri zamanında olmuı.. günde iki defa kaynamıı ve biraz 110-

Aı"- • ·1 · d d'kl • g-utulmu• ıuya bir kaşık oksijenli •ronomı a imlerınin e ı erıne ,.. 
CÖre b' k ı · d.. ıu koyarak onunla gargara etmek in-ır aç yı danberi bizım unya 
Rene güneıin bir lekesine kartı bulu- insanı hastalıktan korur. 
nuyor H ı k E k' Yemeğe otururken eUerini sabunla · er e enin müddeti. ı ı za· 
~larda Mısırdaki kıtlık zamanları yıkamak her vakit lüzumlu bir temiz· 
gıbi - Yed' ı .. . l d ki lı'k olduğu gibi, grip hastalığına kar-it ı yı ıurennıt- spanya a 
~rıııklığın hi1; manasız olarak ıürüp 11 da bir korunma çaresidir. 

~bnesi ve yedi yıl ıürmeycceğine da· G. A. 

- Gördün mü bak, sen hiç bir za· 
man bana bu kadar iyi muamele et
mezsin. 

Bir çok kadınlar, bu vakanın kahra
manında kendilerini tanıyacaklar mı
d ı dersiniz? 

Kız kaçırma 

~ün yazdığ~ı.z gibi ikin~i ~~ışta 
Novice ile Girgın arasıudakı dıdı§~e 
ok heyecanlı oldu. Nihayet. ~o~~~~ 
~u hafta rakibini geçerek bırıncıbgı 
aldı. h' d" f 1 b' Y Müsterek ba ıs un az a ır şe 

bırak~dı. Meraklılar daha ziya~e 
f ori atlar üzerine oynadılar. Aşagı 
av .. • l' be 
karı gUnün en surprız ı yarışı • 

Y.u · koşu oldu. Son dakikada Uğur, 
şıncı 

Ayrılmak için karısmdan 
nnfnkn istiy~n nrlnm 

Saraybosna civarında bir köyde otu
ran Mikloş Dikliç isminde ve 63 ya
şında bir ihtiyar bu köyden Helen 
Matiç isminde güzel bir kıza aşık ol
muş, fakat izdivaç teklifi kızın ailesi 
tarafından katiyetlc reddedilmiştir. 

Bu red üzerine sevgisi büsbütün 
alevlenen ihtiyar genç, kızı kaçırt
mava karar v nni ve kendisine ~a
dık iki adamını bu ;ışe memur -etmı · 

Karakuşu bir at boyu geçerek yar.ışı 
kazandı ve üzerine oynayanları sevın- pamıyarak büyük farkla mağlltb oldu. rışı oldu. Herkes B. Said Halimin ~

Dördüncü koşusu günün heyecanlı rakuşunun birinci geleceğini tahmın 
koşunlarından birisi idi. ~lgun ve ediyordu. Bahsi müştereklerde bu at 
kuvvetli atların 2600 metrelık uzun üzerine olan bütün biletler satılmı,tı. 
bir mesafedeki yarıfill<llan g6rülecek Karakuş üzerine oynamak iatiyenler 
bir yarıştı. Bu yanŞıta aynı zamanda bilet bulamıyor, müteessir olarak tri
çifte bahis de vardı. Bu yarı9m ehe· bünlere dönüyorlardı. Uğur ile Uyaal 
miycti bu sebcble çok artmıştı. Uzerine oynayanlarm adedi pek azdı. 

Mckaikada Vera Cruz şehrinde ya- götürüp bırakacak kadar vakit de bu-
9ayan Gonzaies adında bir karı koca luyor ve fOförlük bile ediyormuş. De
var?ır. ~unların evlenmeleri ne kadar diğimiz gibi, yedi yıl hiç bir sızıltı 
~~b hır şekilde cereyan etmişse, a- olmadan geçinip gidiyorlarmış. Fakat 
ıbe:l~~i de o derece garib olmu,tur. günUn birinde aralarında bir kara ke-
KUçuk b' · d' . G ır memur olan Enrıco ı geçmı,. 
onzales, birinci karısı öldükten son· Geçenlerde mcktebten evine gelen 

~~ tekrar evlenmiştir. Seçtiği kadın, kadın, mutfağa girmiş· Kıim bilir ak-
ı~ mekteb hocası idi. Bundan yedi lına ne esmiş, doğruca gidip gaz oca

yı cvcl yapılan evlenme töreninde, ğmın musluğunu kapatmış. Belki de 
~k acaib bir mukavele akdedilmişti. ay başında getirilen gaz faturası ca
h ızın geliri, damadın gelirinden da- nını yakmıştır da onun için böyle sel· 

a fazla olduğu için, evlendikten son- lemehüsselam rnüdahalede bulunmuş· 
~~ ~rke~in, vazifesinden istifa edere~ tur. Ancak, ~v işlerine hiç bir müda-

ı9lerıyle meşgul olması, kadmm ı- haleyi sevmıyen koca, kadını hem 
8~ hocalığa devam etmesi ve dolayı- mutfaktan hem de evden dı arı atmı,. 
sıyle ekmek parasını kazanması ka· tır. Bunun ü.zerine, kadın mahkeme
rarlaştırılmıştır. Tabii, mukavele bu ye müracaat ederek ayrılma davası aç-
esas U . 

.zenne yapılmıttır. mıştır. 

k 'i cdi yıl hiç bir aksaklık olmamış: Mahkeme huzuruna çıkan Enriko, 

1 arı: koca mesud bir hayat geçirmiş- yalnız bir tın.rtla karısından ayrılmaya 
crdır. r-e hazır olduğunu ıöylemiştir: Mahke· 

,,.,_ rkck, evi süpürüp temizliyor; ye-
k-.ck pi~irip hazırlıyor, bulaşıkları yı- meden karısından kesilip öHinceye 
ayorınuş. Hatta bütün bu vazifeleri kadar kendisine nafaka bağlanmasını 

arasında, karısını sabahları mektebe istemiştir. 

r-----------------------------------... l Hayat, sen ne güzelsin! 

Tali nasıl denenirmiş? 
-9-

Fakat mısırlı prensesin kocası olma
yı neden uzak görmeli? Onu kendime 
ba~ı be g ~yamaz mıyım, Onun ~ayat tecrü-

le.rı, görgüleri, Mısırdakı feddanlarr 
benı de yavaş yavaş bir prens yapa
nıaz mı? Prenses Şükriye benden bel
k~ bir kaç yaş büyük ... Fakat benden 
bıraz yaşlı olması da benim için bir 
kazanç değil mi? Küçük yaşta öksüz 
kaldım: ana sevgisi nedir, bilmedim. 
P~nses bana biraz da analık etmez 
tni? 

Yorgodan sordum: 

- Evli mi? · 
- Zan etmem. Geçen ene kocasın-

dan boşanmış olduğunu işitmittim. 
Fakat çok ciddi kadındır. Buraya 
böyle hep yalnız gelir, hazan ihtiyar· 
ca bir kibar zatla gelir· dayısı veya 
amcası.... ' 

Kulağıma doğru eğilerek: 

Nakleden: N. B, 
rasında şatkın bırakarak gitti, bir ma
sa üzerinde elma kümelerini düzclt
meğe başladı· 

Nasıl etmeli de Prensesle tanışma
lı Karşısında iç çe~rck, göz süze
rek mi? Yoksa yazarak mı? 

Prenses, birdenbire, gözlerini taba· 
ğmdan kaldırıp bana bakıyor. Bakı· 
şıyoruz. Belli belirsiz gülümsüyor. 
Fakat dilini çıkarmışcasına bakmakta 
devam ederek Yorgoyu çağırıyor ve 
Yorgo onunla bir kaç kelime teati et· 
tikten sonra masama gelip gayet res· 
mi bir tavırla: 

- Bu ilk baharda sizinle Venedik
te tanıtmış olan Prenses Şükriye ha
nimcfendi yemeğinizi bitirince gidip 
elini sıkmanızı sizden rica ediyorlar, 
diyor. 

tir. Kızın evine gece vakti iplerle 
giren bu adamlar kızı kaçırmaya mu
vaffak olmuşlar ve bir gün önceden 
bütün düğün hazırlıkları yapılmış o
lan Dikliç'in evine getirmiı;lerdir. 
Fakat bu arada kızın ailesi uyanmıı, 
vakanın farkında olarak vakit kaybet
meden ihtiyann kapısına dayanmış
lardır. Çingene orkestrasının nağ.m~
leri için de müstakbel saadetmın 
hulyasiyle mest olan 63 lük aşık, kı
zın babası içeriye girince dıvardan 
tabancasını almış ve... havaya üç el 
siiah atmıştır Boşnak adeti mucibin· 
cc üç el silah atılınca kız tarafının 
evlenmeye itirazı kalmazmış. Bu ana
neye riayetsizlik edemiyen kız tarafı, 
hazırlanmıt olan dUğtin sofrasına O· 

turmaktan başka yapacak şey bula
mamı§lar. 

Kız kaçırma, Anadoluda sık sık 
rastlanan hadiselerdendir. Ekseriya 
kanlı sahnelerle ıona eren bu vaka· 
lan bu şekilde tatlıya bağlayacak bir 
Adetin bizde de mevcud olmamasına 
esef etmez zn!siniz? 

- SUleyman bey, siz Venedik'te 
iken Danieli'ye inmemiş miydiniz? ... 
Evet ... Evet, iyice hatırlıyorum ... Fa· 
kat o sırada siz, Venedik'in en güzel
lerini bir araya toplamıı bir konağın 
sanki paşası idiniz. 

Prenses Şükriye, pa~a kelimesini 
başa gibi teUiffuz ediyordu: hakiki 
bir Mısır prensesinin karşısında ol
duğum muhakkaktı. 

Devam ediyordu: 
- ... ve fransız, ingmz, ve nele 

amerikan güzelleri arasında, benim 
gibi artık yazını geçirip hazanına 

yakla§mış bir kadını nasıl farkeder
diniz. 

Gene dikkat ettim: prenses, ha
zan'ı da h'nın üzerine basmakla arab 
tecvidine riayet ederek söyliyordu. 
Yorgo beni, bir Mısır prensesi ile ta
nıştırmıştı; yedilemenin altıncı günü 
Hızır karşıma çıkmı§tr. 

di rdi. 
Birinci koşu orman siftliği handi

kllp 'tio uım ~ni ıaoo mrtreJik bu ko
şuya yazılan atların hepsi de girdi. 
Neticede B. A. Atmanın Malkapı gü
zel bir koşu yaparak favori zannedi
len Bozkurt ve Nazlıyı geçerek birin
ci oldu. 

İkinciliği B. Rifatm Ülkcri, üçUn
ctilüğü de Bozkurt kazandı. 
' Ganyana 200 kuruş, birinci plaseye 
120 kuruş, ikinci plaseye 130 ku.ru~, 
üçüncü plaseye de 160 kuruş verıldı. 

İkinci koşu gene hapdikaphydı. 

Günün en çetin yarışı bu idi. İki hafta 
evel Novice'i geçen Girgin'in bugün 
zorlıyacağı muhakkatı. Zira iki hafta 
evelki yarışlarda atları mağlUb çıkan 
B. Said Halim bu hafta Girgini yene
bilmek için bu koşuya iki atla iştirak 
etmiı;ti. Bu mühim yarışa yazılı atla· 
rm dördü de iştirak etti. 

1 • Novioe, 2 • Capain, 3 • Çelenk, 
4 ·Girgin. 

Yarış başlar başlamaz 'Capain ve Çe
lenk öne geçti. Viraja kadar devam e
den bu hal virajdan sonra deişti. İ· 
tidalle koıan Novice derhal öne fırla
dı. Arkadan Girgin takib etti ve yarı-

bütün bir servet harcamış olmalısı
nız. 

Hemen Iazımgelen cevabı verdim: 
- Paranın ne ehemiyeti var ... 
- Erkeklere öyle imrenirim ki: 

şöhretlerini tehlikeye koymaksızın 
istediklerini yapabilirler. Evli iken 
dünyanın en mesud kadını bendim. 
Koca, kadın için bir sancak gibidir: 
kadına dil uzatabilmek için evvela ko
caya hücum etmek lazımdır; halbu
ki bir dul kadın için böyle mi? ... 

Prenses, son cümleyi sesi ve uzun 
kirpikleri titriyerek söyledi. Gözleri
nin hafifçe yaşardığını görür gibi ol
dum ve heyecanı geçer geçmez sor
dum: 

- Sonra evlenmediniz mi? ... Kim 
bilir ne kadar fırsatlar zuhur etmiş
tir! 

SözümU kibar bir tavurla keserek: 
- Ne fırsatı? Ben fırsat beklemi

yorum, beyefendi: beklediğim beni 
sevecek ve benim de kendisini seve
ceğim erkektir. 

Dilimin ucuna geliyor: "İstediniz 
de böyle erkeği bulmadınız mı?,, Fa
kat bir dakika evel almış olduğun'l 
ders sözlerimi boğazıma tıkayor. Yor
go birinci sınıf demişti. Hakkı var: 
Kahire salonları, ne Konya lisesi, ne 
Kart iye Laten, ne de Bursa barıdır l 

1' - Tanışmak isterseniz çok dikkat-
1. davranmak lazımdır. Mısır Prense· 
sı bu: Hem hoppa, hem ciddi kadın
lardır onlar ... 

Yorgo, beni, hoypalıkla ciddiyet a-

İ9te Hızır imdadıma yetişti. Tali 
'imşcği benim de bqnnda çaktı: 

Meyvemi bırakıp hemen öteki masa
ya koşuyorum. Prenses, gUzel elini 
bana uzatıyor. Ne kadar zarif olmak 
kabilse o kadar zarafetle eğilip elini 
öpüyorum. 

Prenses, dediği gibi, hayatının ha· 
zamnda değil, ilk yazında idi. Ziha
bım şiddetle reddederek yanına otu
rup kadından anlayan tecrübeli er· 
kek gözlerimle onu derhal tetkik et
tim. Prenseı kendine sadece iftira e
diyordu: kumrala yakın esmer cildi 
altında etleri sımsıkı, ve gözleri, Mo
da koyunda bir yaz akşamının sıcak
lığı ve koyuluğu ile hareli idi. Madeni 
kupada parmaklarının uçlarını yıkar
ken devam etti: 

- Siz Venedik'te, mehta.b gecele· 
ri, yaptığınız ıaz Alemleriyle me bur
dunuz. Bu pahalı eğlencelerle orada 

Rüya görüyormuş gibi mırıldanı
yor: 

- Yaslı gönlümü seyahatlerle a
vutmağa çabalıyorum... Venediği, 
Fransanm cenub sahillerini, 1-stanbu-

Yazılı atların hep i de girdi. Yarı~ Bu yanl}B yazılan B. Kemal Odabllfı· 
başlar başlamaz Olga il.e GUlizarı nın Ferhan'ı koşmadı· Yarı~ batladı
başta görüyoruz. Ceylan ıle Andran· ğı zaman Uysal öne g-eçiyor, arkasın
lendin en geride. Atlar viraja geldik- dan Karaku§ takib ediyor. Uğur çok 
Jeri zaman hepsini toplu bir halde gö- fena bir çıkıf yaptı. Buna rağmen bir 
rilyoruz. Bayburt birden bire öne fır- az ıonra farkı kapattı. Karakuf bap 
ladı. Bunu Mahurıe takib edoyordu. geçti. Uğur takibde. Uysal geriledi. 
Arkadan Andranbudinin sü~tle hep- Virajda Karakuşun tam sUratle Jlerle
sine yetişerek başa geçtiğini görUyo· diğini gördük. Uğur üzerine oy~yan
ruz. Arkadan Ceylan kamçılanıyor. larm Umidi kırılmıştı. Yarıtın bıtme
Atlar muvasalata yaklaştıkları zaman ıine dört yüz metre kalarak Uğura 
Andranbudin başta, Ceylan hemen ar- binen cokey Kfunilin büyük bir ince
kasında. Herkes Ceylanın hızlandığı- Jikle tuttuğu atı kamçılıyarak sahver
nı görerek yarışı kazanacağını zanne- diğini görUyoruz. BütUn ıeyircil~rin 
derken yarış bitiyor. Neticede Andra- hayreti arasında Uğur bap geçtı v• 
budin birinci, Ceylan ikinci, Bayburt pek az bir farkla Karaku9u geçerek bi
üçüncü oluyor· rinci oldu· Bu oyunda . p~ase yoktu. 

Ganyaııa 190 kuruı verildi. Birinci Ganyana 220 kuruş ;enld~.' .. 
plaseye 130 kuruş, ikinci plaseye 130 Çifte bahi.u birincı ve dor.dUncu ya
kuruş, Uçüncü plaseye de 150 kuruş 1 rışlar arasında idi. Malkoy ıle Andra
verildi. budin ilzerine oynayanlar 570 kuru' 

Beşinci koşu gilnUn en sürprizli ya- kazandılar. 

Iu pek severim. Kışın Mısıra giderim. şam.-

Çiftlik hayatından çok zevk alırım. Bu başam kelimesi kulaklarıma 

Siz de kırlardan, köylerden hoşlanır pek hoş geliyor. Prenses, tilrkçeyi ne 
mısınız? d d k 

- Pek ziyade ... Benim de oldukça gilzel konuşuyor 1 Mısır a a ım pe • 
güzel bir çiftliğim vardır: Konyanm !la Süleyman ba? Hüsea.moğlu ola· 
hemen içinde... Bize Hüsamoğulları bilir. 
derler: beş altı yüz senelik, eski bir İlerdeki masayı düı:eltmek'e olan 
aileyiz ... Fakat bu koca aileden kala Yorgo prensesle aramızda teeasilı e
kala bir ben, bir de kendi toprakları- den dostluktan pek memnun görUnli· 
nı ekip biçtirerek binlerce lira ka • d h -
zandığı halde bir tarafa kımıldamı • 
yan amucam kaldık ... 

Hayat, sen ne güzelsin 1 İşte mil· 
yontar sahibi bir Prensesin gözleri 
önüne, bir an içinde, Karamanoğulları 
kadar eski bir ailenin son çocuğunu 
getirdin 1 Hayat, biraz da avunmağı 
ve avutmağı bilmek değil midir? 

- Amucanızın mirasçısı da sizsi
niz, değil mi? 

- Tabii... 
Şimdi prensesle kibar hayatın bin 

bir hususiyetinden bahsediyoruz. 
- Bu mevsimde Trabya kıyıları 

ne güzeldir. Hemen her akşam Ustil 
ata binerek o 'civara gider, karşı sa
hilde güneşin oynaşmasını seyrede· 
rim. Sizi oralarda hiç görmedim ... 

- Çiftlikte ormanlarımı teftite 
gitiğim bir gün bindiğim attan düşe: 
rek ayağım kırıldığı için rutubetlı 
yerlerde kırık sızılayor. Gene aynı 

sebeble ata binemiyorum. 
Prenses birdenbire ellerime sarı

larak: 
- Vah vah, tedavi ettiracnin ba-

Yor. Fakat bu lokantaya bir a a ug

ramamalıyım. 

Sokağa birlikte çıkarken prensesi 
evine kadar götUnneği teklif ediyo
rum. Kaldırnnın kenarında duran aon 
model bir Pakkartı göstererek: 

- Arabam var, teşekkür ederim, 
diyor. 

Bakla kadar iki pırlanta kUpe, Mı
ıırda çiftlik, İstanbulda huıuat oto
mobil ... Yedilemeyi tavsiye eden Hü
seyin Tuğrul'a içimden tetekk:Ur e
derken sık ıık göriitmek vadiyle 
prensesten ayrılıyorum. 

Vl 

Gülmek mi, ağlamak mı 
lôzım bu hale! 

Eh i~te fundolarım yükaelmefe 
batladı: İtalyadaki fabrikatörün km 
macerası, benim için kifi bir dersti. 

(Sonu var) 
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:Vabancı basında gördüklerimizi p R Merhametsiz Şarkta 
Garb silahları 

Garpta teknik ilerlerken 
insanlık hisleri de ilerler 
Amerikada çıkan Aıia dergi

ainde Pearl S. Buck yazıyor: 
meğe devam edecektir. 

almayı teahhüd ediyorlar.,, 
Japon basını İtalyanın alman - ja

pon paktına iltihakını ittifakla alkış· 
la.maktadır. 

Japonya 
Japon gazeteleri anlaşmayı 

alkışlıyorlar 
Gazıeteler, Fransayı, İngiltereyi ve 

diğer demokrasi devletlerini Almanya 
ve İtalyaya karşı tahrik edici bir ha
reket hattı almaktan ve diğerlerinin 
de komünist tehlikesini idrak ederek 
üçler cebhesine girecekleri ümidinde 
bulunmaktadır. 

"Japonya ile Çin arasındaki harb öy
le bir fecaat ve mezalim devri açmıştır 
ki birçok korkulu hadiseleri görmeğe 
artık kanıksamış olan dünya, bunların 
karıısında yeniden sarsılmaktadır. 
Binlerce masum insanlar ölüyor, sulh 
içinde yaşayan köyler harab oluyor; 
çocuklar ve kadınlar öldürülüyor; ~e
hirler kısmen harabe haline geliyor; e
sirlere eziyet ediliyor. Bütün bunları 
okuyanlar, uzun sürmüş bir harbda ya
pılmış i§lerden bahsettiğimi sanacak -
lardır. Halbuki mücadele başlayalı da
ha çok olmadı. Eğer başlangıcı böyle 
olursa, kim bilir, sonu nasıl olacak 

Ölüm tehlikesini hissederek para 
kazanmak için orada boğuşanlara silah 
satınamazlık edemiyoruz. Halbuki et-
meli idik. ---------------

Her insanın yapmağa hakkı bulun- D • • 
duğunu düşünerek topları, gülleleri, unya 
bombaları, alelade ticaret malları gibi, 
gemileer yükleyip oraya göndermek-

ten geri duramıyoruz. Halbuki durma- KupaSI 
lı idik. 

Bizim ticaret eşyası gibi para ka-
zanmak için gönderdiğimiz silahlarla 
orada birçok insanların boğazlanması
ru en ufak ve hakiki manasile bir ada

Buna cevab vermek güçtür. Yalnız 

fazla adam ölmesi şarkta harbın bit
msini temin etmez. Biz garbhlar şark
ta bir adamın hayatına verilen değeri 
anlayabilmek için, bu hussutaki telak
kilerimizi bir tarafa bırakarak şarkta 

bunun için ne düşünülür, onu ele alma
lıyız. Onun için şarkta harb, harbdan 
daha fazla bir şey halini alır. Şarkta 

letsizlik değil midir? 

Komünizm aleyhinde 

imzalanan pakt 

nasıl tefsir ediliyor? 

Sofya, 7 (A.A.) - Çek ajansı bil
diriyor: 1938 dünya kupası için Çe
koslovak ve bulgar takımları ilk mü
sabakalarını bugün 12 bin kişi huzu
runda Jünak stadyomunda yaptılar. 
Hava çok bozuktu ve bardaktan boşa
nırcasına yağmur yağıyordu. 

da, garbda da yapılan medeniyet gös- Fransa 
terileri kötülükte, fecaatte birbirini 
geçmektedir. ----

Medeniyet de, her §ey gibi, muvaze· İmzalanan paktın gayesi 

Müsabaka 1 - 1 beraberlikle netice
lenmiştir. Evvela Çek Riha ilk sayı
yı kaydetmiş ve bulgar soliçi bir pen
altı neticesi olarak maçın neticesin
den bir dakika evel müsavatı temin 
etmiştir. Bulgarların bu sayısı ahali 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

Ajansın notu : Buna mukabil bul
,. gar ajansı afağıdaki telgrafla bulgar 

takımının galebesini iddia etmekte
dir. ne ile büyür ve ilerler. Garbda bir ta- İtalyan - alman - japon misakı 

raftan yeni silahlar keşfeditir, teknik münasebetile Eko dö Pari gazetesinde 
ilerlerken bir taraftan da insanlık his- Pertinaks diyor ki : 
leri ilerler, bu suretle en ümidsiz Bu sistem, ihtimal Sovyet Rusyadan 
adamlar bile kendilerinde yaşamak ziyade ingiliz imparatorluğunu istih
§evkini bulurlar. Şarkta bu vaziyet daf etmektedir. Bu misaka imzalarını 
yoktur. Orada geri ve zayıf olan öldü· koymuş olan üç devlet, Moskova hü
rülmese bile, hiç olmazsa, ölmesine kümetine karşı cidale girişemezler. 

müsaade edilir. Orada ferdin ehemiye- Buna mukabil bu üç devletin üçü de 
ti yoktur, yığma bakılır; ölenin yerine lngiltereye tabi memleketlere darbe 
bir başkası geçer. Tek başına bir fer- indinneğe kadirdirler. Almanya hava 
din hayatı hiç bir mana ifade etmez. filolarını Londra üzerine sevkedebi
Asırlardan beri çin memurları kıtlık - lir. 
ların önüne geçmek için esaslı bir ted- Aynı şey Fransa hakkında da söyle
bir almamışlardır; çünkü bu sayede nebilir. Salahiyetli bir zatın dün de
fazla nüfus artmasının önüne geçilebi- diği gibi hakikatte ahval ve vakaların 
leceğini düşünmüşlerdir. Şarklı, bin- ittifak ve tesadüfünde bir fırsat gibi 
lerce adamın ölmesi karşısında ürk- görünmektedir. Önümüzde yazılmış 
mez. Hatta o, kendi ölümünü düşüne- bir alman - İtalyan muahedesi vart3ır. 
rek bile telaşa düşmez. Onun kadınla- Ve biç olmana bu muahede hakkın
rı ve çocukları himaye etmek duygusu da malUmatımız mevcuttur. 
gibi bir ananesi de yoktur. 1936 senesinde İtalya, bu kadar ağır 

Kendi felsefesinden insan hayatının bir surette inkiyada mütemayil değil 
kıymetsizliğini öğrenen şarklı, buna di. Fakat nihayet ikna edilmiştir. 
mukabil, garbda olduğu gibi insanları X Okyanoatan Akdenize - Epok 
daha çabuk öldürecek kudretli ölüm gazetesinde B. Kerillis diyor ki: 
makineleri icadına da kalkışmamıştır. Bizim için medeniyetin bu büyük 

Bunun için insanların saadeti ile müdafilerinin samimiyetlerine değilse 
alakadar olmasa da şarklı, saçma bir de menfaat endişesinden ari oldukları
tabir olarak insani harb vasıtaları de- na itimad etmek müşküldür. Büyük 
niJen büyük tekniklere de sahih olına- Okyanustan Akdenize kadar vücuda 
mıştır. getirilmekte olan koalisyon, başka bir 

Onun için emniyet bölgelerinden, gaye takib etmektedir veya edecektir. 

harb-dışı insanlardan bahsetmek bir 
ahmaklıktan başka bir şey değildir. ,. •ıı 
Onlar, kaidelere uygun olarak harbet- ngı ere 
meyi, harbetmiyenlerin hayatını koru- -----
mağı tanımazlar. Karşılarında bütün 
insanların hayatı birbirile eşit olarak 
değerli ve yahut değersizdir. 

Şimdi bizim Çin'de gördüğümüz 
harbda iki medeniyet ve iki tel~kki 
muvazenesiz bir surette birbirine ka
rı§mış bulunuyor: Garbın icad ve imal 
ettiği en modern vasıtalarla harbedil -
mekte, fakat insan hayatına, şark te
lakkisine uygun olarak, biç bir kıy
met verilmemektedir. 

İngiliz gazeteleri bitaraf bir 
siya et takınıyorlar 

Londradan Dnb. ajansının muhabiri 
bildiriyor: 

Gazeteler, İtalyanın antikomünist 
pakta iltihakı hakkında geniş tefsirat
ta bulunmakta bitaraf bir vaziyet ta
kınmaya çalışmaktadır· 

Observer gaeztesi, paktın hiçbir 
kimsenin aleyhine müteveccih bulun
madığını ve bütün devletlere açık bu
lunduğunu yazıyor. 

Sunday Taymis gazetesi, Londrada, 
paktın uzak doğu ihtilafı hakkında 
daha geniş bir anlaşmayı tazammun 
ettiğini iddia eden bazı şayialar dön· 
mekte olduğunu kaydediyor. 

News of World gazetesi, bilhassa 
büyük elçi von Ribbentropun dün B. 
Musolini ile yaptığı uzun milli-kata 
ehemiyet atfetmekte ve anlaşmanın 
gizli hükümler ihtiva etmediğini bil
dirmektedir. 

Yeni keşiflerimiz pek şeytani bir 
hal aldığı için, garbda bile harb bugün 
pek korkunç ve feci bir şekle girmiş
tir. Fakat, hiç olmazsa biz, bunların 
şeytani şeyler olduğunu biliriz. Bizim 
çoğumuz, hala, bombalarla, zehirli 
gazlarla binlerce masum insanın öldü
rülmesi fikrini bile aklımıza getirmek
ten çekiniriz. Asırlarca yaptığımız 
tecrübeler sayesinde tüfeğin kılıçtan, 
topun tüfekten, tayyare bombasının 

ise toptan daha öldürücü olduğunu öğ
renmişizdir. Biz, bir işi yapmağa giriş
tiğimiz zaman, yaptığımızın ne oldu
ğunu biliriz. Biz, cebheye askerlerle Almanya 
birlikte hekimler ve hasta bakıcılar da 
götürürüz. 

Fakat şarklı tedrici surette bu tec
rübeleri yapmamış olduğundan böyle 
düşünmeğe lüzum görmez. O, hekim
lerle hasta bakıcılarla kendini oyala
yamaz. Sonra ona tuttuğu esirleri ölü
me terketınek İ§in daha ucuza halli te
lakki edilir; buna karşı isyan edecek 
duygular beslemez. 

İşte Çin'deki harb, her manasile 
barbların en kötüsüdür. Orada kimse
nin ölümden kurtulması için tedbir a
lınmıyor. Kimseye merhamet edilmi
yor. Toplar ve bombalar, kayıtsız, 
prtsız birer zafer vasıtası olarak kul
lanılıyor. 

Garbda öyle zannederim ki prkhya 
yalnız mekanik olarak kullanılmasını 
öğrendiği modern silahları bulup ver-

Anlaşmanın miinha~ıran 

tedafüi olduğu söyleniyor 
Alman - italyan - japon paktını ba· 

his mevzuu eden "Lokal Anzeiger,. 
diyor ki: 
"Yalnız bu üç memleket değil di

ğer birçok memleketler de komünist 
tehlikesini hissetmektedir. Bu anlaş. 
ma iyi niyet sahibi her adamın müca· 
dele edebileceği bir kale teıkil etmek
tedir.,, 

"Berliner Tageblatt,, gazetesi de di 
yor ki: 

"Cebhe genişliyor. Anlaşma mün
hasıran tedafüidir. Bu anlaşmaya işti· 
rak edenler - herkes iştirak edebilir • 
kendi hududları içinde üçüncü enter
nasyonal tahrikatına karşı tedbirler 

*** 
Sofya, 7 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Dünya kupası için bugün karşıla

şan Çekoslovakya ve Bulgaristan fut
bol milli takımları arasındaki müsa
baka 2 - 1 Bulgarların galebesiyle 
neticelenmiştir. 

Ordu atı 
Musaba kası 

Her yıl yapılmakta olan ordu atı 
ntiwha~larmnı hu sen.eye m=ıhcıııs o
lan kısmı bugün saat dokuzda başla
maktadır. Ordu menaubları arasında 
olduğu kadar halkanızı da alakalan
dıran bu müsabakalar, bugün ve çar
şamba günü Atlı Spor Kulübünün 
manej yerinde, salı günü de arazi ü
zerinde yapılacaktır. Arazi üzerinde 
yapılacak müsabakalar, muhafız ala
yı garnizonunun cenubundaki tepe
lerden seyredilebilecektir. Ayın 11 • 
ne rastlayan perşembe günü de saat 
16 da Orduevinde bir çay ziyafeti ve
rilecek ve müsabakalarda kazananla
rın mükafatları dağıtılacaktır. 

Öğrendiğimize göre, ·bu müsaba
kalardan sonra önümüzdeki cumarte
si günü saat tS de, gene Atlı Spor 
Kulübünün manej yerinde, arsıulusal 
müsabakalara gönderilen atların bir 
kısmiyle mani atlama tecrübeleri ya
pılacaktır. 

Saat dokuzda başhyacak müsaba
kalara bütün halkımız davetlidir ve 
hiç bir duhuliye almmıyacaktır. 

Futbol grup 
birincilikleri 

Adana, 7 (Telefonla) - Bugün 
grup birinciliklerinde Mersin şampi
yonu idman yurdu Diyarbekir birin
cisi Halk sporu 1 - 2 yendi. Salı gü
nü Mersinle Adana şampiyonu karşı· 
!aşacak ve kazanacak takım Çukurova 
grup birincisi olacaktır. 

Federasyonun maçları idareye 
gönderdiği B. Kemal Halim her ak· 
şam sporculara konferanslar vermek
tedir. 

Manisada 
Manisa, 7 (Telgrafla) - Bugün 

epeyce kalabalık bir seyirci önünde 
yapılan grup birinciliklerinde Aydın 
bölgesi şampiyonu Nazilli (Menderes 
spor) takımı, Çanakkale birincisini 
0-2 yendi. 

Salı günü Aydın birincisi Balıke
sir şampiyonu idman birliği ile kar
şılaşacak ve Ege grupu birincisi belli 
olacaktır. 

Afyon' da 
Afyon, 7 (Telgrafla) - Bugün 

grup birinciliklerine devam edildi. 
Kocaeli birincisi Akyeıil takımı Bur
sa şampiyonu Acar idman yurdu ile 
kar9ılaştı. Hava açık ve rüzgarsız, 
hatta sıcaktı. Saha çok kalabalıktı. 
Maç heyecanlı geçti. Kocaeli şampi
yonu bu maçı birinci devrede yaptı· 
ğı iki golle kazandı. 
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İstanbul lik maçları başladı 
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Beşiktaş-Fener, Güneş-İstanbulspor, 

i Süleymaniye - Eyüp, Beykoz - Vefa 
~ birer sayı ile berabere kaldılar 
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I' enerbahçelt rvacı 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Bölge 
futbol maçlarına bugün başlandı. Ha· 
va bulutlu olmasına rağmen çok mü
saiddi. 

Taksim ıtadyomunda 

Günün ilk maçını Galatasaray ve 
Topkapı oynadılar. Galatasaray müsa
bakaya yeni elemanları da ihtiva eden 
şu kadro ile başladı: 
Hızır - Salim, Hüseyin - Kemal, Eş· 

fak, Hicri - Necdet, Süleyman, Fikret, 
Haşim, Bülend. 

Topkapr da şu kadro ile oynuyor: 
Tahsin - Hakkı, Salahaddin - Şeref, 

Mehmed, Tahsin - Yunus, Ziya, Sala
haddin, Emin, Besim. 

Hakem Ahmed Adem. 
Oyuna galatasarayhlar başladılar. 

Fakat i llr .:ıkın annA-fnplr:ıruı.1 ... ,.__ 

f ından yapıldı. Oyunun ilk dakikaları 
müsavi kuVV'ette iki takımm karfdaf• 
tığı zannını veriyor, Hatta topkapıh
lar biraz daha canlı oynayarak Gala
tasaray kalesi önünde yerleştiler. 

Galatasarayın birinci golü 

Yirminci dakikadan &onra galata
aaraylılar vaziyete Mkim oldular. 
Topkapr hücumları, muavin hattı o
yunu takib etmiyerek daha ziyade mü-
9afaada kaldığı için, devamlı olmu-
7or. Tehlikeyi sezen galatasaraylılar 
•ah.a de~li_ toplu oynayarak vaziyeti 
lakıplerının aleyhine çevirmeye mu-
9'af fak oldular. 

. Yirmi beşinci dakikada sağdan inen 
~ır. 'Galatasaray hücumu Topkapı ka
lesı önünde paniğe sebebiyet verdi· 
Kaleci muvaffakiyetsiz bir çıkış yap
mıt ve kaleyi bot bırakınıŞ.tı. Süley-~ 
ınan hafif bir 9ütle topu kaleye gön
.terdi. Kalenin içinde vaziyet alan top 
kap~lı müdafi, ayağıyla karşıhyabile
cegı bu topu elile tuttu ve penaltıya 
sebebiyet verdi. Necdet sıkı bir şütle 
takımına bir sayı kazandırd. 

T opkapının golü 

Birinci devre bu netice ile bitti. 
İkinci devrenin ilk inişi Topkapıya 

beraberlik sayısını kazandırdı. Sağiç 
25 metreden çektiği bir şiltle topu ağ
lara takmıştı. Bu beraberlik sayısının 
tevkiyle topkapıhlar daha canlı oyna
mağa ba9ladılar. Fakat galatasaraylı
lar h!kimiyeti ellerine almakta ve ra
kib kaleyi sarmakta gecikmediler. 

Galat.asarayın galibiyet golü 

25 inci dakikada galatasaraylı Nec 
det, iki topkapılı müdafi arasından çı
kardığı bir tütle takımını galib vazi
yete geçirdi. 

Oyun bu MJretJe 2 - 1 Galatasara-
7••• 6 ..... ..,.7 ...... , • ., ........... -~----=~--

Fenerbahçe - Beşiktaş 
Sıra büyük maça geldiği zaman 

stadyomdaki kalabalık sekiz bini geç-

Varyete numarasına 
benziyen bir güreş! 

Mülayim 
pehlivan 

yenildi Hindli 
da dans etti! 

Mülayim pehlivanın Cenubi Alrika tampiyonu ile yaptığı 
maçtan bir enstantane 

Bugün Taksim ıtadyomunda, evelce ilan edilmit olan ıüreı müa.abaka
ları ya~.ıl~ı .. Oç uf~ g~reti müteakib a.aat 18 de günün en mühim maçı 
olan Mulayım - hindlı Faddal Muhammed intikam maçı batladı. Geçen 
hafta yarım saat gibi kıa.a bir müddet zarfmda hindli pehlivanı kolaylık
la 1Yenen Mülayim, bu seferki maçta kendinden beklenen muvaffakiyeti 
gösteremedi. 

.. iki ~hlivan ringle profeayonellere mahsua bir takon ciddi olmayan 
goaterıtlerde bulundular ve bu arada maçın mühim bir kıamı devammca 
lüzwnsuz yere altta kalan Milliyim adeta ayağa kalkmak iatemiyordu. 
Bu göateritlerin halkın botuna gitmiyen birisi de iki pehlivanın birbirini 
tokatlamaları oldu. Maçm heyeti ummniyeai aeyirdlerde ciddi bir mü -
sabaka intibaı bırakacak mahiyette değildi. 

Nihayet ansızın hakemin düdüğü maçın bittiiini haber veT"di ve, pek 
farkına varılamadan, Mülayim 40 ıncı dakikada yenilmit oldu. Maçın bit
tiğini haber veren düdükten aonra hindli pehlivanm zafeT' dansı batladı. 
Bu suretle zaten ciddi olmayan maç varyete numarasına benzer bir tekil
de bitmit oldu. 

iki pehlivanın maç müddetince iki defa ringten yere atla,ıyarak adeta 
hirbirlerini kovalamalan halkı epey güldürdü. Hakem B. Sami Kara
yeP di. 

• •• 

Beşiktaşlı Hakkı 

mişti. Sahaya evvela Beşiktaş, soıı 
Fenerbahçe çıktı. 

Fenerbahçe şu kadro ile oynı.ıYo' 
du: 

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

Beşiktaşlılar da şu kadro ile offl 
yorlardı: 

Mehmed Ali - Hristo, HüsnÜ 
Rüat, BüJend, Feyzi _ Rıdvan, H~ 
Muzaffer, Şeref, Eşref. 

Hakem Nuri Bosut. 
Fenerbahçe birinci devreyi rüz# 

arkasına alarak oynuyordu. İlk .P 
ruıu beşiktaşlılar yaptılar. Bunu fr 
nerbahçenin ortadan başlıyan ve ,ı:J' 
dan inkişaf eden bir hücumu takib et' 

ti. Fenerbahçelilerin muntazam ~ 
larla ilerledikleri ve Besilrt:ı c:. I<a.lfi!t. 

· ---····~"'cov" ~"uıui:t -~11uiJ!.l . 
görülüyor, İki dakikaya yakın bil 
müddet Hüsnü - Hristo - Mehıne( 
Ali müdafaası Fener muhacimleriY~ 
uğraştı ve Nacinin havadan giden tıif 
şütü ile bu hücum neticesiz kalııııl 
oldu. 

Çetin miiccidele 
Oyun ilerledikçe iki takım ara~ 

da çetin bir mücadele geçtiği görUlG
yor. Beşiktaşlıların kuvvetli bir erıı' 
jiye dayanan oyunları ile fenerbah( 
lilerin yerden sistemleri çarpı~ıyor• 

9 uncu dakikada Naciden bir UI 
pas alan Bülend Hüsnüyü atlattı~ 
sonra Beşiktaş kalecisiyle karşı kat 
şıya kaldı. Fakat biraz ilerliyecek yef 
de uzaktan bir tütle talüni de~ 
Şilt kale direğini yalıyarak avuta gitti' 

19 uncu dakika: Beşiktaş hücııı' 
hattı soldan akıyor. Reşad topu keP 
ve Naciye verdi. Naci diribling yapıı: 
ken topu kaçırdı. Feyziden Hakİcıf 
uzun bir pas. Hakkı müdafaayı üstiill' 
aldıktan sonra topu Şerefe verdi. şr 
rcf Sedadr kolaylıkla atlattı ve ~ 
metreden kaleye bomba gibi bir f 
attı. Hüsameddinin soğukkantıtıi 
korner pahasına muhakkak bir go" 
mani oldu. 

F enerba~enin golü 
33 üncü dakikada: Esadın güzel bi 

pasını yakahyan Bülend topla bet' 
ber Beşiktaş kalesine akıyor. Hii•11 

ile Hristo Bülende doğru koştı.ılP 
Bülend topu çevirdi ve arkadan gel~ 
Fikrete pas verdi. 30 metııeden V 

bir şilt ve Fenerbahçenin sayısı. 
Devre 1-0 Fenerbahçenin lehine J>J 

ti. 

ikinci devre 
11 inci dakika: Hakkı ar kadarı f 

len bir pası kuvvetli bir çıkışla ya'# 
ladı. Fenerbahçe kalesi önünde bir.~ 
rışıklık oluyor. Şerefin bir pıases1 

Betiktaşın beraberlik sayısı. . 
Oyunun bundan sonrası çok çetl 

bir mücadele halinde geçti. İki ta.1'~ 
da aynı derecede muvaffakiyeth ·r 
güzel oynuyor. Zaman zaman J3ef1 
taş, vakit vakit Fenerbahçe daha ~ 
essir ve hakim oynadı· Fakat ne~ 
deği~edi ve maç 1-1 berabere bitt" 

Kadıköy sahasında: 
Fenerbahçe stadında oynayan Y~~ 

ne maç Güneşle t. por arasında~ 
Bu kaqılaşrna tarafeynin penalt1• 11 
attıkları birer sayı ile beraberli) 
bitti. 

Sere/ Stadında: 
Şeref stadında bugün iki rrıa~ f 

Bu müsabakadan önce yapılan üç maçtan IOftuncuau aındırgıb lbra
himle Harun pehlivan araamda idi. Smdırgıh İbrahim bütün seyircileri 
coıturan gayet güzel bir rüreften aonra rakibini on dakikada luti• yendi. 

pıldı : ~ 
Süleymaniye - Eyüp. ı - ı berab'C 
Beykoz - Vefa. 1-1 berabere. 
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ı mesi hayvancılığın tekrar hız 
i l almasına sebeb olmuştur. 

~ . (Başı 1 inci sayfada) 
:a_hıyettar olduğumuzu söyliyebilece
gıtnizi zan ederiz. Hekime karsı iti· 
~ad köylerde fevkalade büyük' oldu
gundan dolayı tetkiklerimiz esnasın
da hiç bir güçlükle karşılaşmadık. 
Bundan ba~ka son nüfus tahririnden 
beri ''İstatistik tetkikatı mefhumu" 
h~r tarafda yer edinmiş olup büyük 
hır alaka uyandırmaktadır. Bu saye
~~ .~adınlarm velfidluğu vıe çocuk Ö· 
lumu istatistiklerini toplayabilmemiz 
evelce tahmin ettiğimizden daha ko
lay ~ldu. Köylüler katiyen mahcup ve 
sekıngen değillerdi. Gayet serbest ko
n~şmakta, vazih oevablar vermekte i
dıler. Kadınların kısıru azamı yaşını 
ya~y_an ve ölmüş bulunan çocukları
nı ıyıce bihnelt'-di~· ifade ettikleri rak ... ' 
d anıla~ • gayet muhtelif kontroller-

en geçırdiğimiz halde bile • doğru 
çıkmıştır. Tetkikat esnasında oğlan 
~ı~ ~o~uklarmı ayrı ayrı sormak, 
l ıyısı çocukların isimlerini söy-
etnıck muvafık bulundu. Her türlü 
şüpheden bir dereceye kadar uzak gö
rü nen vasıtaları kullanmış olduğumuz 

o 
uı:us 

NE yer ? 
• • 

ıçer 

Köyde kadın ve çocuk 
hayah doğumlar nasıldır? 

~~ı 
~--·~ô K©yd~ 
Sıhat şartlan, gıda, temizlik çocuk 
ölümleri, yaşama şartları, üzerinde 

yapılan tetkikler 
w.-. • .,, ... . .. +t4 ** ••••.• 

tabiidir. İhtimal dahilindeki yanlışlık· 
lan bir dereceyıe kadar azaltmak için 
kadınları yaşlarına göre altı grupa a
yırdık: 18 - 24, 25 • 29, 30 • 34 V. s. 
Yaşlarına aid gruplar yaptık. Bu su
t~tle bize yaşlar bildirilirken yapıla
bılnıi§ olan küçük hatalar istatistik 
neticelerine tesir etmemiş olur. 

.Nerede su varsa koyuı orada "S'ebze ve ~:dft1 ~liş tirmektedir 

Elcle edilen neticeler 
Şimdi elde etmiş olduğumuz netice

lere gelelim. Her vilayette karşdaşmış 
0.lduğumuz vaziyet en önce iklim te
aırieri yüzünden biribirinden farklı
dır. Hayat seviyesi ziraat imkanları
na, bakari hayvanların vaziyetine ve 
~sleniş şartlarına göre saslı deği.şik
lıkler göstermektedir. Su meselesı en 
lnÜhim rolü oynamaktadır. Kafi mik
darda ve iyi suyu bulunan her yerde 
ıneyve ve sebze zeriyatma rast gelini· 
Yor; başka yerlerde bunlar yoktur. 
.K:öylünün beslenmesinin ana hatları· 
nı şöylece çizebiliriz: Gıdanın esası 
bütün köylerde bulgurdur. Bundan 
başka çok ekmek yenmektedir. Bunun 
en çoğu ihtimar etmemiş (mayasız) 
ekmektir. Buna yufka deniliyor- Bun
dan baıka ihtimar etmiş yufka ve baş
ka cins ekmekler de vardır. Çavdar, 
arpa, mısır ekmekleri ile bu hububa. 
tın halitasından yapılan ekmekler var
dır. Ekmeğin lezzeti iyidir, iyi hazm 
edilmektedir •.. Pişirilmeden evel hu
bubat iyice yıkanır. Eicıneğin hazır
lanınası fevkalade temiz bir surette 
Yapılmaktadır. Bazı yerlerde evd 
yapılan m~arna (erişte) bol bol kul
lan.ılmaktadır. Şekerli gıdalar sm:1bm 
da üzümden yapılan pekmez, pancar 
usaresi ve bal bulunmaktadır· Albü
:tnin ihtiyacı birinci derecede süt (ko· 
Yun, inek, manda sütleri) ile kapatıl· 
nıaktadır. Sütün cinsine göre evsafı 
değişen yoğurtlar vardır, en iyisi ko
Ylln yoğurtudur. 

sarfiyatı fevkalade değişiklikler gös
termektedir. Yozgad Çorum gibi fa. 
kir vilayetlerde ayda bir iki defa, 
başka zengin kö!l.erde her gün yenil
mektedir. Bu gıbı yerlerde kesilmeık 
üzere başka köy !erden hayvanlar sa
tın alınmaktadır. Tavuk eti az sarfo
lunuyor. Kışın fazla keklik ve tavşan 
yendiğini tek tük bazı yerlerde işit
tik. Buna mukabil bol mikdarda yu
murta yenilir. (ekseriyetle yağda pi
şirilmiş olacak.) 

Balık istihlaki 

mühim bir gıda maddesi olmak üzere 
kabul etmekteyiz. Meyvelerden kay. 
sı, elma, armut, vişne, şeftali ve bil· 
hassa bir çok vilayetlerde üzüm, he
men hemen her yerde kavun karpu:. 
ınevcuddur- Meyve yetişmiyen köy
lerde meyve, sebze gibi, satıcılardan 
alınmaktadır. Tabii fakir köylerde bt 
hal daha az görülmekte olup buralar 
da az çok meyve ve sebze azlığı var 
dır. Lakin bu iki nevi maddei gıdai
ye vitamin hamuleleri itibarı ile soı 

derecede lüzumludur. Bundan dolayı 
köylerde şimdiye kadar susuzlukta 
dolayı yapılamamıf olan meyve V< 

sebze zeriyatmı tamim etmek en mü· 
hirn vazifelerden biridir. 
Meşrubat olarak esas itibarı ile yal 

ruz sudan bahsolunabilir. Küçük istis· 
nalardan geçilirse her köyde iyi cins
ten su mevcuddur. Çeşmeler her yer
de çok mazbut, su lezzetli, sıcağa rağ
men serindir. Su bazı köylere civar
daki menbalardan getirilir. Yalnız A
masyada fazla mikdarda çay içildiği
ni gördük, bu hal ihtimal eski bir a
detin devamıdır ve sıhat üzerine pek 
müsaid bir tesir yapmaktadır. 

Beslenme vaziyeti 
Beslenme vaziyeti her köyde iyidir. 

İyi beslenmemiş olduğu hissini veren 
hiç kimseye rast gelmedik. Çocukla
rın beslenmesi de büyüklerininkine 
tekabül etmektedir- Süt çocukları he
men hemen Nla istisna 1.5 yaşına ka
daru meme emmektedir. Birinci yaşın 
sonuna doğru munzam gıda almakta
dır. Lilzumundan fazla uzun müddet 
yalnız meme ile beslenen ve bu iti
barla pek iyi neşvünema bulmayan 
tek tük çocuklar da gördük. Bilhassa 
tegaddi teşevvüşü denilen hallere süt 
çocuklarında hiç tesadüf etmedik. 

cededir. Hiç bir zaman ihmal edilmiş, 
fena bakılmış süt çocukları görmedik. 
Ciltleri, temizlikleri en fakir köyler
de bile fevkaladedir- Çocuklar açık 
hava ile çok temas ettiklerinden vü
cudları sağlamdır. Dişleri erken çıkı
yor, çocuklar erken oturmak ve erken 
yürümek öğreniyorlar. Kendileri ma-

kul çocuk bakımı noktai nazarından 
her yerde niimune olarak gösterilebi
lir. 

.K:ilçük çocukların vaziyeti de mem
nunluğa değer. Bu yaşlarda hareket 
kabiliyeti fazla olduğundan dolayı, 
dünyanın her tarafında olduğu gibi, 
temiz tutulmaları güçtür. Bu yaşla
rın hususiyetleri göz önüne alındrğz 
takdirde küçük çocukların temizliği 

.ı 

......... , ................................... . 
Ankara pazarı civardaki köy

ler için çok esaslı bir kazanç 

kayna.ğıdır. 

de pek ala iyidir. 
Mekteb çocukları kendi yaşlarında

ki şehir çocuklarına nisbetle vüc~dca 
daha iyi gelişmiştir· Erkenden zıraat 
işleri ile meşgul ediliyorlar. _Elb~sele
ri ekseriyetle muntazamdr, hıç hır za
man fazla pis veya perişan değildi. 
Fakir kölerde bile vaziyet böyle idi. 
Mekteb bulunan yerlerde çocuklarm 
okuma, yazma ve hesab bilgileri ile 
umumi bilgileri gayet iyi idı. Çocuk
lar cevval, serbest olup vazih cevab
Iar vermektıe idiler. Mar.evi grdaya o

lan açlık çok defa şayanı hayret de
recede büyüktür. Bize, çok defa, ken
dilerine gazeteler, kitablar getirip ge
tirmediğimizi sordular. Çocukların 
elinde mekteb kitablarından başka O· 

kunacak eser yoktur, bu itibarla sırf 
okumak zevki yüzünden tekrar tek
rar mekteb kitablarxm okumaktadır
lar. Kabiller çok defa muntazam su
rette gazete buluyorlar ise de (Köylü 
gazetesi) çocukların bunu okuyup an
laması güçtür. Diğer tarafdan oku
yup yazmak bilenlerin bilhassa çocuk
lar olduğu unutulmamalıdır. Bu iti
barla, muntazam fasılalarla çıkan ve 
çocukların ihtiyaçlanna uyan bir ga
zete temin etmeyi ve köylere kitab 
göndermeyi düşünmek lazımdır. Bun
dan her halde iyi neticeler alınır! 
modern ruha uygun ve çok iyi idare 
edilen bir çok mektebler gördük. A
masyada Sarayözü'ndeki mekteb bil-

hassa zikredilmeye değer. Burada ga

yet güzel el işleri, çamurdan yapıl· 
mıt plstikler çocuklar tarafından vü
cuda getirilmiştir. 

Köylerin temizliği umulmadık de
recede iyi idi. Dikkatle muayene edi
len 60 köyde, evelce dediğimiz gibi, 
evlerin içini de gezdik; temizlik de
recesi şöyl·e bulunmuştur: 

7 köyde temizlik derecesi fevkalade. 
Bunlara nümune köyü denilebilir. 25 
köyde temizlik derecesi çok iyi. 18 
köyde temizlik derecesi tatmin ede
cek derecede. 10 köyde temizlik dere-

cesi tatmin etmiyecek derecede. 
Çocukların sıhhi vaziyeti alelilmum 

gayet iyi idi. En mühim hastahklar 
bugün bile malarya, trahom ve ishal 
hastalıklarıdır· 

Mücadele mıntakalarmda malarya-
nın dehşeti kalmamıştır. Malarya mü
cadelesi ve prophylaxie'si sahaların• 
da sarfedilen muazzam gayretler ço· 
cuklar arasında taze malarya vakala
rmın gayet nadirleşmesi neticesini 

vermiştir. 

Her köyde bir doğum ölüm kitabx 
olduğu için nüfus hareketini mükem

mel surette tetkik etmek kabildir. 

Burada fikirlerimi hülasa olarak söy
leyerek vekaletin neşrettiği netice!~ 

re istinad edeceğim: .. 
1934 senesinde kontrola tabi tutul· 

muş 1.094.433 nüfusta 42.7 51 doğum, 
% 9.6 süt çocuğu ölümü· 1935 &enesin
de kontrola tabi tutulmuş 1.208.581 
nüfusta 53.353 doğum, % 12.5 süt ço
cuğu ölümü. 
Tesbit edilmiştir. Nadir bulunur dere
cede müsaid olan bu neticeler veka· 
letin vasi ve enerjik çalışması ve fev• 
kaiade olan organisation'u sayesinde 
elde edilmiştir. Bu tekildeki bir sıh· 
bileştirme hareketinin şümul ve ma· 
nasını pek az kimseler tasavvur ede
bilir. Nümune sayılabileoek olan bu 
gibi muvaffakiyetlerden dolayı mem· 
leketi tebrik etmek lazımdır. Malar
ya prophylaxie'sinin henüz başlama
mış olduğu mmtakalarda çocuklar a· 
rasında da henüz sık olarak malar-ya
ya tesadüf edilmesi tabiidir. Lakin 
buradalarda memurlar tarafından el· 
den gelen her türlü yardımlar yapıl
maktadır. 

(Doktor Eckstein'in raporunun 
ikinci kramr, köylerde hastalıklarla 
mücadelelere annelerin veludluğu ve 
çocuk ölümlerine aiddir. Bunu da ya
rın ayrı olara lmes~..aii:is. 1 

Yoğurtun yağını ayrıca ticarete 
sevk ettiklerinden bir çok yerlerde 
yoğurt yağsız olarak yenilmektedir. 
P_eynirin bir kısmı yenilmekte mühim 
bır kısmı satılığa çıkarılmaktadır. Et 

Balık istihlaki serin mevsimlerde 
ve yalnız deniz kenarında bulunan ba
lıkçılıkla meşgul olan köylerde g-ö
rülmektedir. Sahilden ancak bir kaç 
kilometre uzakta bulunan köylerde bi
le artık balık yıenmemektedir. Balık 
çok kıymetli bir gıda maddesi oldu
ğundan ve Türkiye'de büyük bir ba
lık bolluğu mevcud bulunduğundan 
bu hal teessüfe şayandır. Yağ ihtiya
cı ekseriyetle koyun yağı ile kısmen 
de yoğurt ve peynir ile kapatılmakta
dır. Yemekyağr yenmesi nadirdir- Ne
bati yağlar, bilhassa pamuk yağı kul
lanılmaktadır. Dolaşmış olduğumuz 
sahada zeytinyağı istihlaki azdır. Es
kişehir vilayetinde aspiryağı kulla
nılmaktadır. Bu ziraat vekaletinin 
teşviki üzerine i\.i sene evel şarktan 
getirilip ekilmiye başlanılan oir neba
tın tohumlarından çıkarılmaktadıt 
Bu yağ ayçiçeği yağı ile yakın surette 
alakadardır. Lezzeti iyidir. Lakin bü· 
tün bu nebati yağlar hemen hemen vı 
taminsiz olduğundan dolayı kıymetle 
ri düşüktür. Gezdiğimiz mıntakalardi 
pirinç az yenilmekte idi. Sebze ve 
merve, evelce söylediğimiz gibi, muh
tehf mıntakalrda muhtelif cinslerdt: 
ve muhtelif bolluktadır. Yerine gön 
kabak, ıspanak, fasulya, qomates, ha 
vuç, pancar, patlıcan, çok yerlerde d 
patates mevcuddur. Patatesi bilhassa 

Süt çocuğunun bakılması çok defa 
büyük kardeşleri tarafından deruhte 
edilmektedir, ve fevkalade bir dere- Temizlik, sıhat şartları balumcnclan avrupalr mütebassıslarrn bile takdirini kazan"n kövJ,.rimiz<f,.r, biri 
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FRANSIZ HiKAYESİ 

Denizci kızın hevesi 
Ayni muttarid hareketlerle, baba 

fe kızı, takaya bağlı ıılak ipe aaıh· 

yorlar. İki vilcud tempoyla eğilib kal
kıyor; yavaş ve emin adımları bir danı 
figOrUnün zarafetiyle birbirine u· 
yuyor. Sen-Marten kanalının suları 

üzerinde Vil-dö-BrUj [•] kayıyor. So· 
ğuğa ve günün hüzünlillüğüne rağmen, 
merakh insanlar b~ hareketi alaka ile 
seyrediyorlar, ve işinden başka bir 
§eyle metgul olmayan ihtiyar deniz
cinin yanında, gergin vücudiyle yere 
bakan kumral kadının güzeUiğiyle a
lakalanıyorlar. 

Teşrin rüzgarının fidanlarını sars
tığı küçük bahçelerin ortaeında kanal 
kara bir delikte kayboluyor. Bugün 
oraya kadar gitmiyecekler : Taka, 
ıon köprüye varmadan, geceyi sahile 
bağlı olarak geçirecek. 

Anna Paristen geçmeyi hiç ıevmeı. 
Yüksek esmer evlerle çevrili bu kısa 
ufuklar ona hüzün verir. O kırdaki 
nehri, ağaçlar ve çayırlar arasındaki 
kanalı tercih eder. Babaeının yanın
daki yalnızlık, eğlence kıtlığı, her 
günkü güç işler, bunlardan hiç biri 
onun canını sıkmaz : O taka üzerin
de doğmuştur; ilk adımlarını burada 
denemiş, sonra gene burada koşmuf, 
oynamıı. biraz vahtı çocuk hayatını 
burada geçirmiştir. Şimdi, o, daima 
sevmiş olduğu bu gemi ile müftehir
dir; onu bir Filamand kadınının her 
temiz ve parlak feyine karşı duyduğu 
ihtiraela yıkar, ziftler. Her ıene, 
baharleyin, takayı boyamak için baba
aına yardım eder; o zaman, ~öğsünün 
derinliklerini taze hava ile doldur
mak için ağızı geniş açılmıt olarak 
flrkı söyler. 

Anna asla bir başka hayat tasavvur 
etmemiştir. Taka nadiren şehirlerde 
durur; genç kız için babasından, işin
den, genit ıemadan, açık mavi gözle· 
rinin önünden geçen bu değişik man
zaralardan başka hiçbir şeyin ehcmi

YAZAN: 
F r6deric Lef evre 

akisler halitesidir. Hissedilmz bir şe
kilde, Anna bu meçhul ve parlak fi.
lemde açılıyor. Etrafında, endişele

rinden ve ıokağm soğuğundan kur
tulmuş, hatları yumuşamış, kendisi
ninkine benzemeıi l!zım gelen yilz
lerden başka bir şey yok. 

Burada, el yordamında olan bütiln 
bu ucuz şeyler, refah ve zarafeti ar
tırarak, daha fazla zevk ve neşe ver
mek için yapılmıştır. 

Onun gibi halk kadınları veya zen
gin kadınlar, bir sıtmaya tutulmuş 
gibidirler. Her §eyi yakalamak, elle-veti yoktur • 

• * • mek hıraiyle, yanındakinin baktığı 

Rıhtımın büyük halkasına halatları feyi arıu ediyorlar. Birkaç dakika 
dilğUmlerken, bazı şeyler satın almak sonra, bu havadan sıyrıldıktan, hu ca
için bu durugtan istifade etmeyi dil- zibeden kurtulduktan sonra, gilçlilkle 
tünüyor. Memleketlisi onun gibi de- muvazeneleştirilen büdcelerini tah
nizci bir kadın, bu kıtın yeniliği olan rib etıniye onları mecbur eden sar
o maktu fiyatlı mağazaların birinde hoşluğa nadim olacaklar, fakat, şim
mükemmel kelepirler bulunduğunu dilik, yeni şeylere sahih olmaktan 
ona ballandıra ballandıra anlatmıştı. başka bir şey düşünemiyorlar. 
Kamaranın küçücük penceresine a- Anna, güzelleştirici ışıkların ve us-

aılmıt aynada, Anna uçlarını düzelti- taca makyajın suni bir güzellikle be
yor, ağır topuzunu eağlamla1tırıyor. zedikleri satıcıları saf bir hayranlık
Beyaz yünden bir kazak göğüslerini la seyrediyor. Tesadüfen biran işsiz 
bütün yuvarlaklığiyle meydana çıka- kalan bunlardan biri, tesir altında ka
rıyor; omuzlarına bir eşarp atıyor, labilecek müşteriyi keşfediyor. Ve in
triko bir ppkayı başına geçiriyor ve ce çorapları, ipek eşrapı ve, hiç şüp
rıhtıma atlıyor. Kaldırım soğuk ve hesiz denizci kızın kullanmaya asla 
serttir. Otomobillerin gidip geldiği cesaret edemiyeceği bu nahif çantayı 
sokakta ihtiyatla ilerliyor; o kadar satın almış olan bir başka Annadır. 
yabancılarla dirsek dirseğe geliyor ki Buraya yeni mi gelmiştir ? Yoksa 
eli büyük çantasını daha kuvvetle sı bir saatten beri mi buradadır ? Artık 
kıyor. Akşamın saat beşidir; şimdi- bilemiyor ... 
den Tampl mahallesi şiddetle aydın- Umbanın etrafında çırpınan bir 
lanmıştır. Anna, çiğ ışığın altında be· kelebek gibi, bütün tezgahlar birden 
yaz yüzlerden milrekkeb bu insan a- onu çekiyor. Musiki ile serhoş, ken
kıntıııiyle, kanalın sakinliği, Takanın dini hiç bir zaman duymamış olduğu 
gölgesi ve suyun silk{itü arasındaki bir rehavete terkediyor. Fötr ve kadi
tezaddan şaşkın, adımlarını yavaşlatı- feler tecrübe ediyor, kürkleri okşu
yor. Ona çarpanlar oluyor; kendini yor, ve cezbedici rafların cazibesin
iyice bıraktığı bu akıntı onu genit den kurtulamıyor. 
meydana kadar sürükliyor. Boyalı, Hafifletilmiş ışıklar, şeffaf ve tür
narin ve zıplayıcı Pariıli kadınlardan lü renkli lhanta §işeleri, denizci kız 
bu kadar farklı olan, sade ve sakin bütün bunları geni§ açılmış gözleriy-
bir tavurla ilerliyen bu güzel kıza le ve titreyen burun delikleriyle ya
erkekler dönüp dönüp bakıyorlar. kalıyor. Adi madeni paralarla kirli 

Kalabalığın üstünde ışıldıyan yük- banknotları bütün bu arzu' ettiği şey
ıek kırmızı harflerle "maktu fiyat,, lerle değiştirmek ne kadar kolaydır 1 
ona rehberlik ediyor. Knallar üzerin- İki üç paketin ipleri parmaklarını a
deki gece sisini mini mini gözlerle de- cıtıyor ve o bundan ince bir zevk du
len küçük fenerler de kırmızıdır. An- yuyor. Şimdiden çılgınlıklarını ba
na, nereye gittiklerini bilmiyen, du basından gizlemek çaresini ke§fet
rup tekrar ilerleyen, camekanlar ö~ rniştir ve kreplerin, muslinlerin üze. 
nünde biriken ve hazan genç kızı bo· nnde biriktiği. tezgaha doğru iler
ğulmaktan korkutacak derecede kesif liyor. 

sız kadın, ganimetini terketmemiş o
lan çocuğunu beraberinde sürükliye
rek kayboluyor. 

Annada artık dıprı çıkmaktan baş
ka bir §ey dilşünmüyor. 

Nihayet kendini sokakta bulmak
tan mesud, buzlu havayı bir kurtuluş 
hissiyle teneffils ediyor. Bir adam, 
kendini takib ettiği takdirde bir he
diye vadini kulağına fısıldayor .... Ma
ğaza yanı başlarındadır ... Ne isteree .. 
Ve hemen bir el dirseğini yakalıyor. 
Anna geri çekiliyor ve dudakları ara
sından memleketinin küfürlerinden 
birini savuruyor. Canlı bir hareketle 
kendine yol açıyor. Hırsız kadının 

yüzü onu takib ediyor; çılgın ve sert 
bakışları yeniden görüyor; ve bir be
bek gibi çalınmış süsleri kucaklıyan 
küçük elleri görüyor. Anna hala bu 
sarsıntıdan kurtulamamıştır. Fikirle
ri, karışık ve tezadlı olarak kaynaşı
yor. Kolunun ucunda hafif paketler 
eallanıyor. 

Meydanı geçmişti, süratle mahalle
yi aşmıştır. Kalabalıktan, gürültüden, 
ışıktan yorgundur. 

Az sonra rıhtıma, karanlık ve hare
ketsiz suya, nahif tahta geçide, ve 
sis içinde hatları belirsiz takaya ka
vuşuyor. 

İhtiyatsız bir şekilde saçağından 
ayrılmış olduğu bu kendisine aid 
olan küçük kainatın göbeğinde, kü
çük karamarasında kendisini bekle· 
yen babasını tahayyül ediyor. 

Uzun bir scyahattan dönüyormuş 
gibi kalbini sevinx kaplıyor. 

C eviren : Hikayeci ______ ...;..._ 

(*) Taka'nın iımı 

Mersin höyüğünde 
kazılara başlandı 
Adana, (Hususi) - Mersin Höyü

ğünde kazılara başlanmıştır. Bu mü
nasebetle yapılan törende vali, bele
diye reisi ve diğer vilayet erkanı ha
zır bulunmuıtardır. 

Bu kazılar üç bölüme ayrılmış bu· 
lunuyor. Kazıları idare eden profe 
sör Garstang bu çalıfınaların netice· 
ıinde müııbet eserler elde edecğine e
min bulunmaktadır. Profesör Mersin 
Höyüğü bakında bana fUnları söyle· 
di: 

BİZİM TRAKYA 

Dünyanın ilk tıb 
f akoltesinde 

e irgün boş vaktinizde ıu i~i mu-
hakkak yapınız: Bu tarihten 

tam 400 sene evveline aid dünyada 
nekadar tıp müessesesi varsa bunları 
en ıatahiyetli tıp tarihlerinden çıkar
tınız. Bugün garb medeniyetinin mü
messili sayılan en ileri memleketler; 
bilgiye dayanarak inean vücuduna şi-
fa vermek ilmi yerine, sihirbazların 
bin bir hokkabazlıklarına hayatları
nı teslim etmişken, cihanın biricik 
tıp fakültesi Edirnede idi. Tam dört 
asır, bütün 4'stila sellerine, tabiatın 

tahribine göğüs geren medresei tıp; 
tlirk medeniyetinin şaheserlerinden 
biridir. Burası bir medrese değil, bir 
mahalle imiş : - Tıp mahallesi. ... 
'Ostilnde mekteb, altında darüşşifa 
yani hastahane, baş doktor odası, ida
re odaları, katibler, ziyaret salonu, 
asabi hastalıklarla malfıl olanlar içi.ı 
tedavihane, münferid odacıklar, ame
liyat masaları, nekahat odaları, dahili 
harict kılinikler ... 

Lôboratuvarı, kilinikleri~ 
ameliyat salonu olan dört 
yüz senelik bir hastanenin 

öğrettiği hakikat 

Sonra; bugün, hangi tıp fakülte
sinde şunlar vardır: Fodlahane, fırın
lar, aşhane, tabhane, !iayhane. ve saire 
saire ... 

Burası bundan 400 sene evci, bir 
sağlık fehri olarak kurulmuftur. Ko
ca Sinan'ın her eseri gibi ayaktadır. 
Mimar Hayrettin ve mimar Sinan, bu 
bilyük ve hala ayakta duran esere, bil· 
tün sanat bilgi ve emeklerini sarfet
mişlerdir. Edirnenin işgalinde müs
tevliler burasmı hayvanlarına ahır 

yapmıtlardır. Türk medeniyetinin bu 
e§siz !bidesi, bütün bu yıkmak ve yok 
etmek hücumlarına rağmen hala ayak
tadır. 

Edirne'de kız talebe yurdu 

Bir bahxenin içinden geçerek bli
yilk, taş bir kapıdan genit bir salona 
giriyoruz. Burası hastahanenin holü
dilr. Burada bir Hünkar mahfeli var
dır. Somaki sütunların eserleri hali 
gözüküyor. 

Burada, padişahlar ailesiyle vezir
lere mahsus hususi yerler var: tmpa· 
ratorlukta sınıfçılık, hayat ve ölümün 
karşı kar9ıya olduğu yerlerde bile gö
züküyor. 

Yukarki katta mekteb kısmı bir çok 
ufak odalardan milrekkeb· Her talebe
ye bir oda ayrılmıJ. Laboratuvar o
lar.ak kullanıldığı anlatılan bir salon 
var ki, burası, eczahane olarak kulla
nılmakta imiş. Bir çok havanlar, kap
lar, küpler, camdan huniler var. Ba
na, bahçenin bir köıcsinde kocaman 
bir yer gösterdiler. Burada, ?İfa has
sası olan bütün nebatlar, kökler a
. ığaçLar yetiştiril.irmiş. 

B en burayı gezerken, bir tesa
düf Edirnenin çok sevilmiş 

ve değerli bir doktorunu da, benimle 
beraber bulundurdu: insanın, ne işe 
yaradıklarını pek iyi anlamadıkları 
bir çok vasıtalar, bir mütehassıs ağ
ziyle dinlendiği zaman, buranın değe
ri daha iyi kavranıyor. 

''- Size tunu söylemek isterim. 
Pıek uzak bir tarihte değil, daha niha
yet bir asır eveline kadar, dünya tıbbı 
şu gördüğünüz vasıtaları kullanırdı. 
Şu medrese ve bu tesis bir millete 
tek başına tarihi ve medeni ol -
mak imtiyazını verecek kadar kuvvc:t 
lidir. Burası tam bir ilim cüzütamı 
halinde imiş. Hasta talıe-be buraya. ge
lir. Ameliyat lour, tedavi olur, ne
kahat devresini geçirir ve sapa sağlam 
çıkarını§:- O zaman elimize geçen bir 
çok kitablar, doktor dedelerimizin 
neler kullandıklarını çok iyıi anlatı
yor. Onlar, bugün bizim şimikman el
de ettiğimiz bir çok ilaçlan; nebat
lardan, köklerden tabii vasıtalarla el
de ediyorlarmış. Bilhassa asabi hasta
lıklarla malCıl olanları tedavi etmek 
için kulandıkları vasıtalar gerçekten 
harikuladedir. Telkine büyük ehemi
yet verirlermiş. 

Bir delinin şOuruna sahih olup ol
madığını nasıl anladıkları hakkında
ki usulleri çok enteresandır. Deli, te
davi edildikten sonra, bir çok doktor
ların bulunduğu bir odaya s.:>kulur
muş ve orada bir ;;aat kadar oturur
muş. Hastanın, ne kadar şuursuz ha
reketi varsa onlar tashih edilirmiş. 

O zamandanberi bize kalmış tavsi
yeler, şimdi doktorların size yap· 
tıklarımn hemen hemen aynıdır. He
men hemen aynı ... Yalnız ifade ve us
lô.b değişmiş... Sizi temin ederim. 
Dört asır evet burada tıb tahsil eden
ler kaloriyi de bilmekte imiJ?ler ... 

v;~~ .. ; ................ I 
Cemal Kutay İ 

'il il 1111111 ........ il il il.' il. 111 "il""'" ... 1 
kudum. Doktor, akşam midenin fazla 
yorulmamasını, ).'.emek saatlerini, n,e.. 

!er yeneceğini o kadar gUzel izah e
diyordu ki, onu bugün olduğu gibi, 
yüz sene sonra da hastalara bir ifade 
değişikliği ile tavsiye edebilirsiniz." 

T ürkiyenin garb hududunun a-
ğız başındaki Edirne için - ki 

bir turist şehri olmak yolundadır - a
caba burada bir tıb müzesi kurulamaz 
mı? Bu müze, dünyada en çok bura
ya yaraşır. İnsan sıhhatinin, insan e
liyle tanziminin mümkün olduğunu 
isbat eden bir binanın sıhat müzesi 

General Dirik Trakyanzn tarihi top 
raklarr üzerinde yeni hayatı kuran ba~ 

unsur, iki küçük kıziyle beraber 

olması kadar tabii bir ıey yoktur .. --------------
Ele geçen vesikalar arasında çok en
teresanları var: Bunlardan birine gö
re, Medreseden ilk mezun olanlar 7 
kişi imiş. Sonraları dinini değiştirmiş 
iki venedikli, bu medresede okumuş 
ve sonra memleketlerine ve eski din
lerine dönerek orada doktorluk yap
maya başlamışlardır. 

Fakat bu medresenin asıl enteresan 
ve bugün dahi, bize mükemmel bir 
tedbir olarak gelen tarafı; hastalarla 
alakalı olan bütün iş_lerinin hep kendi 
vasıtasiyle yapmasıdır. Hastaları için, 
kendi yaptığı yemeği vermiştir. Ken
di pişirdiği ekmeği yedirmiştir. Has
tasını, nekahet devresini bitirinceye 
kadar bırakmamıştır. Edirnenin en 
güzel köşesinde ve Meriç sahilindeki, 
devre göre iyi yapılmış bina sayılan 
yerlerde hastalarını barındırmıştır. 

Havanlarda, hala dövülmüş olan ne
batların bıraktıkları izlere rastlanmak
tadır. Türk doktorları, bugünkü dok
torluğun tabiattan aldığı her şeyi al
mışlar ve bunu en mükemmel şekil
de kulanmışlardır. Ancak senelerce 
bir emekten sonra icazetname alına
bilmesi, buradaki tahsile ne kadar e
hemiyet verildiğini anlatıyor. Bir 
doktor, burada on senede yetişirmiş. 
Yalnız lüzumu olur diye, taze sebze 

ve meyvayı saklamak için yer altında 

serin izbeler yapmışlardır. Fodlahane
nin camlarından bakan fırıncı, ekme
ğin nasıl piştiğini, a~ı sebzenin nasıl 
kaynadığını görebiliyor. Dünyanın ilk 
tıb medresesinde her şey ilimleşmiş
tir. 

. J.i~di Sinanın Edirneye hediye et
tı gı olmez eserlerinden biri olan Ali
paşa çarşısını geziyoruz. İnsan, asır
lardanberi, biribirine bel vermiş ola
rak duran bu taşların düşeceğini zan
nediyor. Fakat bu taşlar; altından 
milyonların geçmiş olmasına rağmen 
kıpırdamamış bile ... 

Aşka karşı sigorta 
Modern sigortacılığın ana yurdu, 

İngiltere; olduğunu ve bugünkü si· 
gortanın, lngil terede daha 17 inci a
sırda yapıldığını belki bir çoğumuz 
biliyoruz. Bugün sigortacılıkta hala 
en büyilk ileriliği göstermekte olan 
bu memlekette, Avrupa kıtasında bi· 
linmiyen, işitilmiyen sigorta şubele· 
ri, usulleri vardır. 

Bir çok kimselerin havsalasına aıf• 
mıyan türlU tehlikelere karşı lngilte• 
rede sigorta yapmak mümkündür. 

Mesela, tatilini iyi ve hoş geçirmek 
istiyen bir kimse, bozuk havaya kar• 
şı, şarkı söyliycn bir artist sesinin 
bozulmasına kar§ı, monden bir kadın 
erkenden yaşlı görünmek tehlikesine 
karşı, hasılı, bizlerin akıl ve hayalle· 
r;ine gelmiyecek bin bir çeşit tehlike• 
ye karfı sigortalanmaktadırlar. 

Avrupa gazetelerinin yazdıklarına 

göre, şimdi aşka karp, daha doğrusu 
gönlün kaptırılması tehlikesine kar• 
şı sigortalar başlamıştır. Bu yeni si· 
gortayı yapmağa teşebbüs eden, filinı 
yıldızı Solly Gray'dır. Bu filim yıl• 
dızı, hayatta yegane alakasını sanat 
teşkil ettiğini ve bir gönül işine yu· 
varlanıp istikbalinin mahvolmasından 
korktuğu için, kendini sigortalamak 
istediğini söylemektedir. 

Artist Sally meşhur Loyd sigc rta 
kumpanyasına müracaat ederek, yılda 
1000 İngiliz lirası bir prim vermeği. 
buna mukabil, mukavele müddeti i
çinde gönlUnü birine kaptıracak olur• 
sa, sigorta kumpanyasının kendisine 
20.000 İngiliz lirası ödemesini teklif 
etmiştir. 

bir kalabalık haline gelen insanların Birdenbire, bir sütunun arkasında, 
arasına karışıyor. Bununla beraber, yere eğilerek küçük kızının pelerini
~yi k.al}>li kal~~a~ık. Annayı . gi~ek · ni ilikliyor gibi gözükürken bu pele
~s~edığı yere surUklUyor. Denızcı kız, rinin arasına ıüslü ipeklerden bir pa
ıtılerek, adeta .~~l~ırıb götürülerek, ket sıkıttıran bir kadınla karşılaşı
kapısından geçugının farkında olma- yor ve çocuk, onu gizlemiye vakit bu
dan kendini mağazanın ortasında bu- lamadan işin farkında oluyor. Hay
luyor. Ve ayni anda musiki, ı§ık, ha- reti o kadar büyüktür ki küçük kızın 
raret, onu bir bayram havasiyle sarı- ve şaşkına dönerek kokudan gözleri 
yor. Oparlörler vals ve melodiler da- titreyen ve ıor.ra bu korkuyu yenen 
ğıtıyor. Lüks ve kocaman mağaza kadının karşısında biran hareketsiz 
baş döndürücü bir ses, renk, koku ve kalıyor. Birden, ani bir dönüşle, hır-

- Bu bilgi kazılarımız her sene 
kinden daha müsbet neticeler verece 
ve bize eşsiz eserler kazandıracaktır 
Bu Höyük Anadolunun en eski is
kan izlerini ve eski göç yollarını bize 
gösterecektir. 

Selimiye kütüphanesinde elline ge
çen bir tıb kitabında sabah ve akp.m 
yemekleri hak.kında bazı tavsiyeler o-

Yarın, Edirnenin yeni kültür mü
esseselerini gezeceğiz. Bunların, hu
susiyeti, eskilere göre hiç de az de
ğildir. 

Çünkü Edime bir mekteb şehridir. 

Ancak, sigorta kumpanyası bu tek· 
lifi kabul etmek cesaretini göstereıne
mittir. Henüz yirmi bir yaşında otan 
artistin fotoğrafına bir göz atacak o· 
lursanız, sigorta kumpanyasının ce
saretsizlik göstermiş olmasına hiç şa~
mazsınız I 
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ömür a~amı 

Bugün Zonguldaklı ilk kömürü 
bulan lürk saygı ile anlla<ak 

Uzun Mehmet ilk 
kömürü nasıl 
buldu? 
Bu ke,fine mukabil önce ihaan 

aldı, aonra saltanatın bir 

derebeği tarafından 

zehirlenerek öldürüldü 

UZUN MEHMET KiMDiR? 

Bundan 109 yıl evel, Usun lleh· 
medf,. bulup ~ıkardıtı bu bUyülr aer• 
nt, ancalr cumhuriyet ydlarmdı bir 
ter.et lraynafr haline geldi. BucGn 
bütün dtlnyaca 8nıek k6m0r uyılan 
ttlrlr klmOrD. haldırt deferini cumhu• 
riyette buldu. 

BugOa yurddalri endUıtrl lrallrın

mumm bellremltfni teıkll eden ıl
yah e1muı bbe hediye eden Uzun 
MehmecU uygı ile analım.. 

Bir facia 

Gebe bir kadın 
çöken ahır1n 

içinde can verdi 
Balıkesir (Huıuıi) - Çağ19 nahi

yesinde feci bir çökme hldiaeıi ol
DlUflur. Çiftçi İlmailin karııı Hatice 
gece yuııı hayvanlara yem vermek Ü· 

zere ahıra girmif, hayvanların yemi
ni vermif, kapıdan çıkacağı ıırado: 
birdenbire ahırın tavanı çökmUttür. 
Bu esnada ahırın dıvarı da yıkılmı; 
zavallı kadın bu enkazın altında kal 
mı9tır. 1ımail ve Ud çocu&u bu mUthi~ 
gilrltü ile uykudan uylmnı91ar, ve a· 
hıra ıirdikleri zaman feci bir manza 
ra ile kartılafDUtlardır. Ahırın bir kc 
teıine ııkıtın vıe enkaz altında kalaı 
zavallı kadın güç hal ile meydana çı 
karılmıttır. Hamile bulunan Hatic. 
biru ıonra ölmüttür. Ahırın yağmuı 
ıularının teıiriyle çöktüğü anlatıl 
mıttır. 

Bozdatda eski 
bir eıer bulundu 
İzmir (Huauat) - Ödemifin Boz

dağ Kaplandereai mevlaiinde kıymet
li tarihi eı9erler bulunmuıtur. Bu va
ziyet üzerine Ödemite giden müzeler 
müdürü B· Sallhaddin Kantar tehri
mize dönmUttür. Kaplandereıinde bu
lunan eser Binzana devrine aid çok 
enteresan bir ki~id ocağıdır. kire
mid ocaımın bütün tetkilAt ve yapı-
11 uflam olarak durmaktadır. 

ı::::::::~:~:~::~:~::::~:i.:~:~:i.:~:~:~:~:~:~:~::::::ı 
İzmirde büyük bir 
okuma iştahı var 

Mırdlnde bir ana <adde a~lldı elektrik 
tesisatı bitmek üzere 

Mardin, (Huauat) - Aurlarm ihmali yüzünden çok babn•m 
hir halde kalan clotu, cumhuriyetin prosramlı çabflDUlriyle me
denirete •• baymdırlrfa dotna dev ad•mlariyle ilerliyor. Bet ... 
nelik ba:rmclırbk proır•mımıam ilk alb aylık kıum tahakkuk et.
mit bulunuyor: 

Mardin doğunun bir yıldıı:r olmafa 
dofru gidiyor. 

Bilha11a ,ehrimizin ıu ihtiyacı 
karıılandıktan ıonra Mardin hayata 
ve harekete kavupcaktır. Şehrin ıu· 

ıuz bulunmaıına ra&men yemyefil 
bahçeler yetııtirilmiı ise de bunlar 
çok mahdud bir uhayı it&al etmekte· 
dir. Su meaeleai halledildikten aonra 
Mardin yurdun Yetil bir diyarı ola • 
caktır. 

Memleket resımıerl 
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Ülkü 

HALKEVLERl DERGiSi 

Bay Fuad Köprülü'nün salahiyetli 
idaresi altında muntazaman neşriyatı
na devam eden Halkevleri dergisi Ul
kü'nün ikinciteşrin tarihli 57 inci sa
yısı da intişar etmiştir. Atatürk'ün 
Kamutayda söyledikleri büyük nutuk
larile şereflenen ve Parti Genel Sek
reteri İç Bakanı Şükrü Kayanın rad
yoda cumhuriyetin yıldönümü dolayı· 
siyle söylediği nutku ihtiva eden bu 
sayıda şu yazıları görüyoruz. 

F. R. Atay : Atatürk'e selam ve say
gı, Kemal Unal: Geçen cumhuriyet yı· 
lı, Şakansu: Cumhuriyet köy çocukla
rı, Profesör A. Mez: Orta zaman türk 
_ islim dünyasında şehircilik (çevi
ren Cemal Köprülü), F . Rauh: Eyi a
damın ruhiyatı (çeviren Z. F.), Coş
kun Ertepınar: Böceğim (şiir), Nahid 
Sırrı (hikaye), Rasovaki: Eski 
rus tarihinde kara kaplanların rolü, 
Behçet Kemal Çağlar: Yaşamak (şiir), 
H. T. Dailıoğlu: Ayaş ve ayaşlı şair
ler, H. Aydıner : Zirai hapishaneler, S. 
Murad Elçin: Köroğlu hakkında not
lar, B. Kemal Çağlar: Halkevlerindc 
göze çarpan çalıpnalar ve beliren de
ğerler, Halkevleri neşriyatı. Fikir ha
yatı, Nahid Sırrı: Bir otomobilcinin 
notları. 

Görüldüğü gibi bu kadar olgun ve 
zengin yazıları bir arada toplayan Ül
kü'yü okumak bütün aydınlara borc 
olmuştur. ' 

Havacılık ve Spor 
937 yi memleket için şerefli bir ha

vacılık olarak geçirten Türk Hava 
Kurumu; son havacılık ve spor nüs
hasiyle türk milletine çok şerefli bir 
bilanço verdi. 

Derginin kapağındaki sembolik re
aim; göklerimizi fetheden çelik kar
tallara karşı, milletin nasıl heyecan 
ve takdirle baktığını gösteriyor. 

İlk sayfada Atatürkün en güzel 
büstünün resmi ve Server Ziya Güre
vin'in Atatürke minnet ve şükran his
lerimizi anlatan gezci bir şiirini gö
rüyoruz. 

Yine Server Ziya Gürevin'in Cum
huriyetin yeni yılına aid nefis bir ya
zısını okuyoruz. Behçet Kemal Çağ
lar inJ3cı ve fetihci Cumhuriyeti bi
ze bir buçuk sayfanın içinde canlı 
bir tablo halinde veriyor. 

Sevinçli acı, bqlıklı yu19mda Ser
ver Gürevin beş hava şehidimizin, 
kalbimizde bıraktığı acıyı ve fakat 
hiç geytemeyen inan ve azmimizi an-
latıyor. • 
Kazım Nami Durunun Atatürk\in 

kızları yazrsı ve bu yuıaının canlı, 
inandırıcı ve tctyik edici resimlerin
den sonra; kurumun değerli bafkanı 
Bay Fuad Bulcanın bir senelik it bi
linçosunu anlatan salahiyetli bir ma
kalesini zevkle ve iftihar duyarai 
okuyoruz. Yazının vesikası olarak 
yanındaki sayfada güzel bir resim 
kompozisyonu var. 

Orta sayfalarda büyük ve müces
•em bir harta, Türkkuşu filolarının 

6800 kilometrelik turnelerini göster
mektedir. 
Türkkuşu baş öğretmeni Bayan Sa

biha Gökçen ve Türkkuşu kumanda
nı ön yilzbaifı Zeki Gülsün bu ıeyaha
tın muvaffakiyet, neşe ile geçen ha
tıralarını anlatıyorlar. Memlekette 
havacılık ahlikınm en geniş ölçüde 
yer bulduğunu bu iki sayfacık bize 
çok güzel anlatmaktadır. 

Son turne, Ergazi motörlü uçuş 

hangar ve tesisleri, 936 da çadırlı, 
937 modern inşalı İnönü, mukayeseli 
grafikler, artan para,Utçü sayısı mec
muanın son sayfalarını süslemekte
dir. 

Türk göklerinde parlayan yıldızlar 
batlıklı yazıda kızlarımızın askerlik 
hizmetine hazırlıklarına temas edili
yor. 

Son sayfa: havalarmızın emniyet 
kaynağı olan plinörcü uçman sayısı
nın bize ümid ve gurur veren rakam
lari yle doludur : Bu rakam, 935 de 12 
idi. 938 de 750 oldu. 

Bu mecmuayı tavsiyeye lüzum var 
mıdır ? 

Yeni Adam 
Bu fikir ve kültür mecmuasının 4 

aonteşrin 1937 tarihli 201 inci sayısı 
çıkmıştır. Bu sayıda şu yazıları gö
rüyoruz : İsmail Hakkı Baltacıoğlu ı 

Halkevleri, Okuma meselesi, Haya

tun. Suphi Nuri : Ataşemilitcrlik. 
Hüseyin Avni : tı kanunu nasıl tat
bik ediliyor ? Ahmed Naim : Yokla-
ma. Tarık Onan : Aristo, lzzeddin 
Şadan : Akıl hastalıkları. Ayrıca 

Hormonlar, Espion, İzcinin yemini, 
iç ve dış sosyete, kitab haberleri, 
Haftanın düttlnceleri. 

..4kiu ve ernlôk gıueıeai 
Akar 'V'C cınlik gazetesinin son sa· 

yısı çıkmıftır. Bu pzetcde münaka
ulara aid geniş malOmat vardır. Mü
nakaaalarla alakadar olanlara tavsiye 
ederiz. 

M. T. A. 
Organı olduğu ileri ve modern 

müessenin neşir işini, eşlerine örnek 
olacak bir olgunlukla yapan Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün 29 
teşrin sayısı çıkmıştır. 

Kapakta, şerefli ve meaud bir aene 
olarak geçen Cumhuriyetin on dör
düncü yılına aid, kabartma yaldızla 
basılmış bir şükran ve kutlama yazısı 
var. Sonra yine kabartma ve çok nefis 
bir baskı ile, hususi bir kağıda tabe
dilen Atatürkün tarihi ve emsalsiz 
vecizelerinden biri : ''Ekonominin 
her sahasında memleketin her tara
fında türkler kendilerine ve devlet
lerine tam bir güven içinde çalışıyor
lar ... ., 

Bu sayının en büyük hususiyeti, 
Atatürkün kabartma yağlı boya bir 
resmidir. Türkiye matbaacılık tekni
ğinde ilk defa görülen bu çok muvaf
fak tarzı, birçok mecmuacılık husu
siyetleri gibi M. T. A. bize getiriyor. 
Yazı kısmı çok zengindir : Son yı

lın bilançosu, güzel bir yazı, .çok zen
gin bir dökümandır. 

Etüdler kısmında beynelmilel 17 
inci jeoloji kongresi için genit bir 
hulasa vardır. M. T. A. Enstitüsünün 
çalışmaları, resimlerle çok güzel izah 
ediliyor. 

29 ilkteşrin nushasının bize getir
diği müjdeli ve sevinçli bir haber o
larak Divrik, Demirdağ madeninin 
değerli serveti hakkında bir yazı var
dır. Bu yazının İngilizce ve fransız
casını okuyoruz. 

Orta Anadolunun tuz domları ya
zısı İngilizce ve türkçedir. 

Dokümantasyon kısmında Sovyet
ler Birliğinde kömür sanyiinin maki
neleşme durumu, Balkanlarda petrol 
araiftırmaları, dünya maden haberle
ri, istatistik fiyat ve grafikleri var· 
dır. 

Her bakımdan örnek olacak bu 
mecmuayı, bütün okurlarımıza tavsi
ye ederiz. 

Fikir hareketleri 
6 sonteşrin tarihli 211 inci sayısı

nın yazıları şunlardır : C. Bougle : 
İnsan haklarına karşı ırk taraftarları, 

Gerard Walter: İlk hıristiyanlar ve 
komonizm, Hüseyin Cahid Yalçın : 
Meşrutiyet hatıraları, Felicien Chal
loye : Güzellik ve cinsiyet, Lucien 
Romier : Yalanlara karşı hakikat, 
Levy-Bruhl : İptidat kavimlerde iz
divaç. G. 'MOK& ı Sosyalizm ile hıria
tiyanlığı telife çalışanlar, Matbuat 
hayatı : Anadolunun pentatonik me
lodileri hakkında birkaç not. Clawi
jo : Timunrun sarayında bir İ•pan
yol sefiri, Kitablar arasında, vecize
ler. 

Ankara Radyosunda 
söyle<liklerim 

Kazım Nami Duru, Ankara radyo
sunda evvelce ıöylemi' olduğu çocuk 
terbiyesi hakkındaki konferansları
nın ilk serisini "Ankara Radyosunda 
Söylediklerim,, batlıkh bir kitabda 
toplamıştır [*] Kıymetli bir terbiye
ci ve kalemine hakkiyle sahih bir mu
harrir olan üatad, bu konferansların
da bilhassa çocuğun bakikt mahiye
tinin anlafılmaaı, ve onun hususi ka
rakterine uygun bir tcrbifc sistemine 
tabi tutulması ana davaları üzerinde 
fikirler yürütmektedir. Çok açık bir 
dil ve sade bir ifade ile yazılan bu 
musah.abeler, ilmi araştırmalar olmak
tan ziyade, çocuk sahihlerini, çocuğu 
terbiye ile mükellef olanları, bu va
zifenin ehemiyeti ve layıkiyle ifası 
için neler yapılması lizım geldiği et
rafında dilfündürmek gayesini takib 
etmektedir. Bu kitab on konferanı
tan mürekkebdir. Hcp&İ önceden çi· 
zilmiş muayyen bir plln dahilinde, 
müstakar bir fikrin müdafaa&1dır. 

Çocuk zekasının, seciyesinin te,ck
kül ve tekamülünde terbiye hususun
da tutulan yolun ehemiyetini göste
ren muharrir, eski zihniyetin bu mev
zu üzerindeki yanlış telikkilerine i
şaret ederek, bütün ana babaların dik
katini tekrarlanmaması icab eden bu 
hatalar üzerine çekiyor, ve çocuğu 
iyi bir insan, kabiliyetli bir meslek 
adamı halinde yetiştirmek için tutul
ması gereken yolu gösteriyor. Bu 
kıymetli kitabı çocukla mefglll olan 
bütün vatandaşlara tavsiye ederiz. 

[• ] Ankara. Ulus 8asımevi. Sayla: 
14. 25 Kuruş. 

Varlık 
Ankarada on be' günde bir çıkan 

bu fikir ve sanat mecmuasının 1 son
teşrin tarihli 104 üncü sayısı çıkmı•
tır. Behçet Kemal Çağlar'ın, yeni 
Cumhuriyet yıhmz dolayısiyle yaz
dığı bir konupa ile baflayan bu nüs
hada Said Emin Özbek'in "Tasarruf 
sandıkları ve Posta tasarruf sandık
ları,, hakkıada etraflı bir etüdü, Po
lonyanm eski Cumhurreisi meflıur 
musiki,inae Padarevski hakkmda bir 
etüd, İngiliz edibi Olcar Wildc'nin 
Doryan Grey isimli l'Glllllllmdan Stl· 
reyya Berkem taraf ındea pvrilen bir 
kısım, Baudelairc'in meD•ur iilrlcrin· 
den birinin tercümesi, yeni Yunan 
hikiyelcrinden güzel bir çevirme : 

ucus 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

ikramiye 15400 Lira 
Ketide 8. 12.937 bir bilet bir lira 

Biletler: Cemiyet merkez ve şubeleriyle yeni posta· 
hane kartısmda Erzurum hanında ilin işleri bürosunda 
ve piyango bayilerinde satılır. (6553/3631) 3-5375 

Fardi çavuşun nöbetçiliği (yazan : 
Terzakis), Orhan Alsar'ın orijinal 
mevzulu uzun bir hikiyesi, Vedat Ne
dim Tör'ün "köksüzler., isimli piyesi
nin devamı, Fuad Ömer, Orhan Veli, 
Melih Cevdet, Oktay Rifatın şiirleri. 

Kaynak 
Balıkesir Halkevi tarafından çıka

rılan bu kültür mecmuasının 29 ilk
tetrin tarihli 57 inci sayısı Cumhuri
yetin yıldönümü dolayıaiyle milli 

mevzulara tahsiı edilmiftir. Bu sayı
da şu yazıları görüyoruz : 

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Cum
h,uriyet, Tarih kongresi, 14 yılın kül

turu, Cumhuriyet devrinde ekonomi
ye verilen önem, Bir kuvvet abidesi: 
Türkiye, Mef3lesindcn kaptım, 14 
yaş ve 14 yıl, Balıkesir tarihçesine il
gili eski bir vesilta, eski tarihlerde 
garbi Anadoludan İstanbula üzüm 
nakline dair bir veıika, otomobil ka
zası, 14 üncü cumhuriyet yılında Ba-
lıkesir viliyetinde neler yapıldı?, 
Halkevi çalıflllaları. 

Türkiyede döviz kontrolu ve 
milli parayı koruma 

Paramızın her türlü tehlikelere 
kartı korunması ve istikrarının mu
hafazası mim iktiaad politikamızın 
şaşmaz esaslarından biridir. Bu pren
sip, harbden aonraki tecrübe devre-

sinden alınmıı olan dersin en tabii 
bir neticesidir ve bu mevzu üzerinde 

Vilôyetler 
Çankırı hastanesinde 
yaptırılacak pavyon 
Çankm Vilayet Daimi Encümenin-

den: 

1 - Talip çıkmaması hesabile yeni

den eksiltmeye konulan if: Çankırı il 
merkezinde yapılacak hastane pavyo
nu olup keşif bedeli (36569) lira (80) 

kuruıtur. 

2 - Buna aid şartname ve evrak §:Un
lardır: (A) Eksiltme f3rtnamcsi, (B) 
Mukavele projesi, (C) bayındırlık İŞ· 
leri genel şartnamesi, (Ç) fenni şart

name, (D) Hususi şartname, (E) Kc
tif cetveLi (F) silsilıei fiat cetveli, (G) 
metraj cetveli (H) proje ve grafiktir. 

lstiyenler bu evrak ve ~leri 
Çankırı, Ankara, İstanbul ve İzmir 
Nafıa müdürlüklerinde görebilirler. 

3 • Hastane inşaat bedelinin yirmi 
bin lirası 937 aenesi büdcesine mevzu 
tahsisattan verilecek mütebakıisi 938 
senesi büdceaindeki tahsisattan tediye 

edilecektir. 

4 - Eksiltme 29 ikinci teşrin 937 pa
zarte~i günü saat 16 da Çankm Vila
yet daimi encümeninde yapılacalctu. 

5. Eksiltme kapalı zarf usuliylıe ya
pılacaktır. 

Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlardaiı
Bir defa için 30 kuraı 
!ki defa için Si kuraı 
Uç defa için 71 kurut 
D<Srt defa için IO kuruı alınır. 
Devamlı küçük illnlann her defaaı 
için 10 kurut alınır. Meseli il defa 
netredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmalı: bere, her satır, 
kelime aralanndaki boılulı:Iar müıtea
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin ıze harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca il kurut alımr. 

iş Arızanlar : 

it arıyor - Kalorifer ateşçiliği 
arıyan ve her hangi bir apartıman in
ıaatında bekçi ve çavuşluk olarak 
apartımanın hitamına kadar mecca
nen çalıştırmak ve biWıare inşaat hi
taınında o apartımanda daimi ücret 
mukabilinde kapıcı veya odacı olarak 
istihdam etmek istiyenlerin Atpazan 
Safran hanında No. 55 odada Nevşe
hirli Mehmed'e bildirilmesi. 3-6197 

Satıhk : 

Satılık piyano - Çok iyi kullanıl
ımı bir adet Bechstein markalı kuy
ruklu piyano satılıktır. Her 
gün saat 18.30 dan 20 ye kadar Ye
nigehirde Düzenli ıokak N o: 12 de 
Bay Haendschkeye müracaat edilebi
lir. 3-6184 

Müteferrik : 

Bir alman genci almancaya muka
bil türkçe derı almak istiyor. Elka, 
P. K. 18. Ankara. 3-6191 

it Verenler : 

3 nüfuslu bir ailede evin her türlü 
hizmetini görecek bir kadın alruacak
tır. Apğıdaki adrcıe bqvurulması. 
İsmetpqa mahallesi, Uzunyol No. 114 
üatkat. 3-6194 

de Güney Apartımanında 

bir salonlu, kaloriferli, konfor~~.t 
kapıcıya müracaat. 3--f>VI""' 

* Kiralık miıtakil bahçeli ev -
nişehir Gelir sokak 5 numaralı 
oda bütün konforu havi eşyalı 
eıyaaız verilebilir. 

* Kiralık ev - D~!t oda, 
lüks banyo, muşamba döşeli -
üzerinde - Kavaklıdere Güven 
hallesinde. No. 31 - her türlü 
havidir. Müracaat. Telefon: 1771 

* Kalö-::iferli da:•! - Altı oda, 
v. s. Çankaya caddesi, SanköJk 
şısı, No: 49. Şekerci Hacı BdJrt 
racaat • Telefon: 3050 

* Kiralık kat - Hamamönünd• 
Akaretler karıısında, sabık 
apartımanında üç odalı bir kat 
lıktır. Görmek ve görilfmek · 
apartımanın kapıcısına müracaat 
bilir. 3-6217 

* Kiralık - 2 oda mutbak su 
rik bahçeli 40 No. hane. Yeni 
Su deposu yanında adliye müS 
B. Hasan'ın kötkü bitişiğindedir• 
No. lu evden de bir oda 

3-6200 

* Kiralık - 5 oda bir büyük hol, 
yo, geniş balkon Kızılay hah 
mükemmel nezaret: Havuzbaşı 

zım Özalp caddesi Ilgar ap 
No. 4 Kınacı zade han No. 6 ya 
racaat. Tele: 3290 3-6199 

* Kiralık 4 oda - Yenişehir "/ 
yeşil asfalt cadde üzerinde dört 
aynca bir salonu olup her türlü 
dem tertibatı haiz bir ev kiral 
Müracaat: Çağatay sokak ( 
karşısında) 6 numara Tel. 1851 

3-6233 

* 
Kiralık dükkan - Yenitehir 

ciler caddesinde eski Orman ç· 
aatıı mağazası karşısında 45 n 
h dükkan kiralıktır. Selinik cad 
de 15 numaraya müracaat. 3-6 

hükOmctimiz' daima huaas bir alaka 
göatcrmif, ara sıra, devaluasyon hak
kında çıkarılan pyialan her defum
da kati surette tekzip etmiştir. 

6 • Eksiltmeye girebilmek için ia- Kiralık ı 
teklilerin (2742) lira (73) kuruş, mu-

Kirahk Çlll"lnnml __: Y enitehir Ha
vuz bap Kiim:ıözalp caddesi methalin-

* Kiralık mobilyah bir oda -

Fakat eeki devirlerden beri millt 
paramız hangi safhalardan gcçmif, 
milli paramızı korumak için alımıllf 
olan tedbirler nasıl bir seyir takib et-
miştir. Bu meseleleri toplu bir halde 
mütalea etmemize imkan verecek bir 
esere şimdiye kadar aahü> bulunmu-
yorduk. 

İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası 
tetkikler müdürü B. Tevfik S. Ala-
nay'ın "Döviz kontrolu ve milli para
yı koruma,, ismiyle [•] nc,retmit ol
duğu eser ifte bu eksiği tamamlamak
tadır. 

Müellif kitabında eserin makaad ve 
mahiyetini i.r:ah eden bir önsöı:den 
sonra ıu mevzuları tetkik etmekte
dir : Harbden sonra türkiyenin vazi
yeti ve iktieadt himayeye hazırlık 
devreai. Paramızın ıukutuna takad
düm eden zamanlarda iktisadi vaziyet 
ve sükQtu icab ettiren acbebler : İk-

tiaadt, ruhi ilib. ve bunların tahlili. 
MWıtclif tedbirler ve bu meyanda 
konaorayom ve bunun muvaffakiyctli 
meni ve faaliyeti. • parayı doğrudan 
doğruya muhafazaya yarayan mevzu-
at : kanunlar, kararnamelerin sırasiy
le ve bütün tadilitla izahı, vazını icab 
ettiren eıtbabı mucibenin izahı, şimdi
ye kadar çılcmıı olan kararnamelerin 
fihristi ve bugün tatbik edilmekte o
lan döviz kararnamesinin ve ihtiyaç 
listesinin bütün tadilitiyle tam ve 
eski hükümlerle mukayeseli bir iza
hı - Paranın kıymetini muhafazaya 
dolayııiyle yardım eden mevzuat -
Ticaret politikasının istinad ettiği 
kanunlar ve kararnameler ve bunla-
rın eababı mucibffi • Kliring anlat
malannın döriz muamelelerine tesiri 
ve bu anlqmalarda lehimize temin e
dilen prtlar, kontenjan listeıiyle on
dan sonraki idhallt rejimlerinin mu
kayeseli surette izahı, dünya memle-

ketlerinin türkiyeye kartı mübadele 
vasiyetleri - paramızın istinad ettiği 
kıymetlerin toplu bir tekilde hulisa
sı ve izahı. 

Bu mOnderecattan görüldüğü gibi, 
B. Alanay, paramızın ve dıt iktiaad 
muvuenemize taallQk eden en mühim 
meseleleri, açık bir görüt ve sade bir 
ifade ile tahlil etmittir.. Ekonomi 
meseleleriyle alikadar olanlar gibi, 

bona ve ticaret itleriyle uğğratan 
vatandqlar da bu eserden faydalana-
caklardır. 

[•] Cumhuriyet Matbaası. 168 say· 
la. Fiyatı l lin. 

Yakkat teminat vermesi bundan başka 

en az onbeş bin liralık yapı işi yapmı9 
olması ve Nafıa vekaletinden alınmıı 
ehliyet vesikası ibraz etmesi 'VIC tica

ret odasına kayıtlı bulunması tuttır. 

7 • Teklif mektupları yukarıda dör
düncü maddede yazılı saatten bir sa
at evelinc kadar eksiltme komisyonu 
reialiğine İnaJgbuz mukabilinde veri
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplaru 
nihayet dördüncü maddede yazılı sa-
ate kadar gelmiş olmaaı ve dı' zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmıt ol
ması lizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. (7503-4164) - 3-6252 

Mektepler 
Müzik öğretmen 

okuunda yapılacak 
tamirat 

Müzik öğretmen okulu direktör. 
lüiünden: 

M.l - Müzik öğretmen okulunda 
yapılacak tamirat açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Ke§if bedeli 3156 lira -31 
kuruttur. 

M.2 - Münakaaa 22.11 .937 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat üçde 
okullar aağışmanlığında te,c~ül e
den komisyonda yapılacaktır. 

M.3 - İstekliler %7.5 güven para
larla tayin olunan gün ve saatte ko
misyona gelmek. 

M.4 - Keşif projesini görmek isti
yenler müzik öğretmen okulu direk
törlüğüne müracaatlan. (4100) 

3-6135 

Enstitüler 
Bir eczacı ve bir ebe 

alınacak 
Ankara Polis Emtitüıü 

iünden: 
Müdürlü. 

Ankara polia enstitüsü için 30 lira 

asli maqlr bir cezacı ve 20 J.ira asli 
maaşlı bir kabile veya hemfire aranı
yor. Şeraiti lizimcyi hab olanların 
doğruca polis enstitüsü müdilrlUğ\ine 

müracaatları. - 3-6105 

tehir inlalib eoka.k No. + alt -
3-62215 

... 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ------ Cebeci laatanui dalaili ha.talJJ.ar mütelaaauı ------ Doktor Zeki Hakkı Pamir -: Hastalarım her gUn saat 14 den sonra Himayei Etfal apıartımaJUJJ'1' 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Doktor A. Ihsan Aksan 
Nümune luutanui dahili htutalıklm miiteluusuı. 
Hastalarım her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkaamda 

Ali Nazmi apartımam Nr. 12 de kabul etmektedir. 
T .üelon: 1216 3-5828 
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Ankara Levazım 
Amirliği . _: .... , -

Açık eksiltme ile 
alınacak pancar 

~nkara levazım amirliğinden : 
1 - Ankara serum ve aşı evi tecrübe 

hayvanatı ihtiyacı olan 16800 kilo pan· 
car 9/ 2. teşrin /937 saat 15 de Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda açık eksiltme ile alınacaktzr. 

2 - Muhammen bedeli 840 lira, ilk 
teminatı 63 liradır. Şartnamesi hergün 
ko'?1isyonda parasız görülür. istekli· 
lerın kanuni vesika ve teminatlarile 
belli giln ve saatte komisyonda bulun· 
ınalap. (4012) - 3-5912 

Odwı alınacak 
Ankara Levazım Amirliğinden: 
1 - Diyarbekirde bulunan birlikler 

ihtiyacı için 900 ton odun kapalı zarf
la Diyarbekir levazım !mirliği satın 
alına komisy<>nunda 11. 2. teşrin 1937 
•aat 15 de alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28500 lira 
ilk tctninatı 2137 lira 50 kuru~tur. 
J~namcsi 143 kuruş mukabilinde ko· 
ltıisyondan alınabilir. Teklif mektup· 
ları belli saatten bir saat evveline ka
dar kabul olunur. İsteklilerin kanuni 
ticaret odası vesikalariyle belli gün 
•c saatte komisyonda bulunmaları. 

3964 3-4859 

Pazarlıkla ekmeklik 
un alınacak 

~llkara Levazım Amirliğinden : 
1 - Pazarlıkla olan itler: Vize a· 

l~yının 306000 kilo Alpullunun 252000 
kilo ekmeklik unu. 
V~ - İhaleleri ayrı ayrı pazarlıkla 
ııede yapılacaktır. 

3 
3 - Vizenin muhammen bedeli 

9780, Alpullunun 32130 lira. 
4 - Vizenin ilk teminatı 2984 Al

.Pullunun 2410 liradır. 
5 - İhaleleri il 2. teırin 937 per· 

feınbc gtinü saat 16 da 

1 
6 - §artnamelerini görmek istiyen

ere her giln Vize satın alma komis
yonunda gösterilmektedir. 

(4081) Ml45 

Arpa alınacak 
Ankara levazım amirliğinden 

1 - 650000 kilo arpa alınacaktır. 
2 • Tahmini bedeli 29250 lira olup 

ftluvakkat teminatı 2193 lira 75 kuruş· 
tur. 

bi: ll Sartname ini görmek istiyenler 

lab.
1
.ral kırk altı kuruş mukabilinde a

ı ır er. 

1 
4 

• Eksiltme kapalı zarf usuliyle o
;p 15.11.937 pazartesi günü ıut 9 da 
d rfada askeri satın alma komisyonun-

a Yapılacaktır. 
5 - Teklif mektupları 15.11.937 pa

~lrtesi günü saat sekize kadar satın 
d ma komisyonuna makbuz mukabilin· 
; verilmiş olacaktır. Bu saatten son· 

mektuplar kabul edilemez. 

Ankara Valiliği 
Müzayede ile kiralk 

dükan 
Ankara Valiliğinden ':' 
Hususi idareye aid Bankalar cad

desiyle Kmlbey sokağında yeni ~ap~
lan 8 dükkanın birer bu~uk senelık ı
carlan müzayedeye konulmuştur. Mu· 
hammen bedellerile numaraları aşa
ğıda gösterilen işbu dükkanların iha· 
lesi 22.11.937 gününde yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelin % 
7 buçuğu nisbetinde teminat ve~ele
ri ve şeraiti anlamak istiyenle.rın de 
daimi encümene müracaatları ılan O· 

lunur. ( 4052) 
Dükkan No. Muhammen icar bedeli 

22 1500 lira 
1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 

1800 ,, 
720 .. 
720 .. 
720 ,, 

720 " 
720 " 
720 " 

3-6068 

60 çift f o tin alınacak 
Ankara Valiliğinden : . 
1 _ Etimesut yatı okulu talebelerı· 

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

2 • Bu ayakkabıların muhammen be· 
deli 948 liradır. Pazarlığa girecekle
rin bu miktarın yüzde 7 ,5 nisbetinde 
ki muvakkat teminat akçesini hulıusi 
muhasebe müdürlüğü veznesine yatır
maları ve açık eksiltme 29.11.937 gü
nü saat ıs de vilayet binasındaki en· 
cUmeni daimi salonunda yapılacaktır. 

3 • Bu husus hakkında daha etraflı 
maIUmat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktör
lüğüne müracaatlan. (4168) 3-6249 

Açık eksiltme ile telefon 
malzemesi alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli (1200) liradan i
baret bulunan ve jandarma komutan
lığı ihtiyacı için satın alınacak olan 
telefon malzemesi 25.11.937 günü saat 
on beşte ihalesi yapılmak üzere ı.11. 
937 gününden itibaren açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Taliplerin bedeli muhaınmeninin % 
7 buçuğu nisbetinde teminat vermele· 
ri ve şeraiti anlamak istiyenlerin da
imi encümene müracaatları ilan olu
nur. (4134) - 3-6250 

uı.:u s 

I 
.................................................... , 
Ankara belediyesi .................................................... 
Açık artırma ile arsa 

satışı 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Yenişehirde 1057 inci adada 

5 parselde 269.50 metre murabbaı be
lediye malı arsa on beş gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. 

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

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 teırini sani 937 cu
ma günü saat on buçukta belediye en· 
cümenine müracaatları. 

(4115) 3---6156 

Şehirde yapılacak 

yol eksiltmesi 
Ankara Belediyesinden: 

1 • Şehirde yapılacak yol inşaatı on 
beş gün müddetle kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Keşif bedeli (30000) liradır. 
3 • Muvakkat teminatı (2250) lira

dır. 

4 • Şartname ve kcşifnamesini gör
mek istiyenlerin hergün fen işJeri 
müdürlüğüne müracaatları ve ihale 12 
teşrinisani 937 cuma günü saat on bir
de belediye encümeninde yapılacağın
dan isteklilerin teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını saat 10 na kadar 
belediye encümenine vermeleri. 

(4084) - 3-6108 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediye.inden: 
1 - Yenişehirde 1165 inci adada 7 

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

2 - Muhammen bedeli (543) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (40.72) li· 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her giln yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 teırini sani 937 cu
ma günli saat on buçukta belediye en· 
tümenine müracaatları. 

(4118) S-6159 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediyesinden: 

uzatılmıştır. 

2 • Muhammen bedeli (1040) lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (78) liradn . 
4 • Şartnamsini görmek istiyenlerin 

hergün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 9 teşrinisani 937 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları (2083) - 3-5107 

Fabrikala·r · . 
Düzeltme 

16.12.1937 perşembe günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği Ankarada 
Ulus gazetesile 27, 29 birinci teşrin 
ve ı. ikinci teşrin 937 İstanbulda Son
telgraf ve !zmirde Anadolu gazeteleri
le 27, 29, 31 birinci teşrin "ve 2 ikinci 
teşrin 1937 günlerinde ilan edilen 115 
ton elektrolit bakırın, Ulus ve Anadolu 
gazetelerince herhangi bir sehiv neti· 
cesi olarak cins ve miktari yazılmaksı
zın neşredilmiş olduğundan mezkur 
günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 
(4126) 3-6246 

115 ton elektrolit bakır 
alınacak 

Tahmin edilen bedeli 74.750 lira o
lan yukarıda yazılı US ton elektrolit 
bakır aakeri !abrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 27.12. 
1937 pazaıtesi günil saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname (3) lira (74) kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (4987) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(4125) - 3-6245 

Jandarma 
Arka çan talık bez 

alınacak 
Jndarma Genel Komutanlığı An· 

kara Satm Alma Komisyonundan : 
l - Bir metresine (110) yüz on ku· 

ruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun arka çantahk bezden (16,000) 
lira kıymetinde 14,500 metreden 
17,500 metreye kadar 19.11.937 cuma 
günü saat 15 te kapalı zarf usulile sa· 
tın alınacaktır. 

dt 6 • Şartnamesinin 4. üncü maddesin· 
le istenilen ticaret odası ve sair vesi· 

alar muvakkat teminatı konulduğu 
&arf içerisine konulacaktır. (4010) 

3·5914 

154 tonluk pirinç 
eksiltmesi 

1 - Yenitehirde 1044 üncU adada 
9 parselde 113.50 metre murabbaı be
lediye malı arsa on beş gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. 

- 2 - Muhammen bedli (340.50) lira-

• il - Şartnamesi parasız komisyo
numuzdan alınabilecek olan bu eksilt· 
meye girmek istiyenlerin (1200) bin 
iki yüz liralık ilk teminat vezne mak
buzu ve yahut hanka mektubunu muh 
tevi teklif mektuplarınr beJli gün ek· 
siltme vaktinden en az bir saat evel ko
misyona vermi~ olmaları. · ---6122 

Pazarlıkla 48 ton nohut 
alınacak 

Ankara levazım amirliğinden : 
l · Ankara garnizon birlik ve mü

~•ııeseleri ihtiyacı olan 48 ton nohuda 
9·10.1937 eksiltmesinde verilen fiat 

Pahalı g·· ··1d··~ .. d 1911937 saat 
15 oru ugun en . . A • 

1. de pazarlıkla Ankara levazım amır-
ı ~ · 
gı satın alma Jcomisyonunda alına-

caktır. 

2 • Muhammen bedeli 4800 lira ilk 
te~inatı 360 liradır. Şartnamesi her
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
t~rninat ve kanuni vesikalarile belli 
i n ve saatte komisyonda bulunmala· 
tı, (4142) - 3-6243 

ı ı .ooo kilo zeytin tanesi 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliğinden: 

1 .ı. Ankara garnizon ve ha~b okul~ 
htıyacı için 11000 kilo zeytm tanesı 
açık eksiltme ite 25.11.937 saat 15 de 
Ankara levazım amirlig-i satın alma ko· 
rn· 
ısyonunda alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 3300 lira, ilk 

terninitı 247 lira 50 kuruştur. Şartna
Jnesi hergün komisyonda görülür, İs
t~klilerin kanuni vesika ve teminatla· 
rıle belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (4143) - 3-6244 

Ankara levazım i.mirliğinden : 
1- Ankara garnizonu birlik ve 

milesseseleri ihtiyacı olan 154 ton pi
rince 1. 11. 937 eksiltmesinde talih 
çıkmadığından 12. 11. 937 saat 15 de 
pazarlıkla Ankara Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 26180 lira 
ilk teminatı 1963 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 131 ku:~ş mukabilinde ko
misyondan alınabılır. ~steklilerin ka
ınunt vesika ve ilk temınatlariyle belli 
.gün ve saatte komisyonda bulunma
ları. (4096) 3-6170 

Pazarlıkla 40 ton toz 
şeker alınacak 

Ankara levazım amirliğinden : 

ı _ Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 40 ton toz te
kerin ı. ıı. 937 kapalı zarf eksiltme-
sinde talih çıkmadığından 13. 11. 937 
saat ıı de pazarlıkla Ankara Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli kilosu 28 
kuruştan 11200 lira ilk teminatı 840 

liradır. Şartnamesi her gün parasız 
komisyonda görülür. 

İsteklilerin teminat ve kanuni ve
sikalariyle belli gün ve saatte komis-
yonda buluunmaları. (4097) 

3-fü71 

Arpa ve sade yağ alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

1 - Diyarbekirdeki birlikler ihtiyacı olan aşağıda yazdı iki kalem erat 
•e hayvan iaşe maddesinin eksiltmesi Diy~rbekir levazım amirliği satın al
nıa komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesı hergün bulunulan yerin leva
:ıım imirliğinde görülebilir. Teklif m:ktuplar~ ?.ir saat eveline kadar 
kabul olunur. İsteklilerin muktazi vesaıkle bellı gun ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (3998) 

Miktarı Muhammen İl.k Eksiltme Eksiltme 
Cinsi 
Arpa 

Sade yağ 

Ton bedeli temınat şekli · tarihi Saat 
612 22950 1721,25 kapalı zarf 10. 2. teşrin 14 

21 
(3998) 

15750 1181,75 " ,, 937 

" .. ,, 11 
3-5900 

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (24.53) lira· 

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen· 

lerin her gün yazı iJleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 teırini sani 937 cu
ma gilnil saat on buçukta belediye en· 
cümenine müracaatları. 

(4116) 3--6157 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenişehirde 1096 inci adada 14 
parselde 14 metre murabbaı belediye 
mah arsa on beş giln müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

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

terin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 te§rini sani 937 cu
ma günü saat on buçukta belediye en· 
cümenine müracaatları. 

(4117) 3--6158 

Yenişehirde arsa 
artırması 

Ankara belediyesinden : 

Gümrük ve I n. B. 
Küçük Y ozgatta 

yaptırılacak memur 
evleri 

inhisarlar Umum Müdürlüaündcn: 
1 Şartname, keşifname ve planına 

göre Küçük Yozgatta yaptmlacak 3 
od.ah memur evinin inşası pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştur. 

lI - Eksiltme 23.11.937 tarihine rast. 
layan sah günü saat 14 de Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki a
lım komisyonunda yapılacaktır. 

III • Keşif bedeli 3730.95 lira ve 
muvakkat teminat 280 liradır. 

IV - Şartnameler 19 kuruş mukabi
linde hergtin inhisarlar inşaat §Ubesin. 
den ve inhisarlar Ankara başmüdürlü
ğünden alınabilir. 

V - İsteklilerin diplomah, mühen
dis veya mimar olmaları veyahut bun
lardan biriyle müşterek bulunmaları 
tazımdır. İstekliler münakasa günün
den evel vesikalarını ibraz ederek pa-
zarlığa girebilmek için inşaat şubesin· 

1 • Yenişehirde 1087 inci adada 29 den ayrıca vesika almalıdırlar. 
parselde 164 metre murabbaı belediye VI • İsteklilerin eksiltme için ta
malı arsa on be§ gün müddetle açık yin olunan gün ve saatte yukarıda adı 
artırmaya konulmuştur. geçen komisyona gelmeleri ilan olu-

2 - Muhammen bedeli (492) liradır. nur. (7473-4162' _ 3-6254 
3 - Muvakkat teminatı (36.90) lira· -

dır. içki bey'iye tezkereleri 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle- d .., . . .

1
. 

rin hergün yazı işleri kalemine ve is· egıştırı ıyor 
teklilerin de 12 'tşrini sani 937 cuma lnhiaarlar Ankara Baımüdürlü-
günü saat on buçukta belediye eneli· ğünden : 
menine müracaatları. İçki beyiye tezkerelerinin değişti-

( 4085) - 3-6109 rilmesine 20 ikinci teşr.in 937 sabahın· 

Gu .. rgen ve tahta dan itibaren başlanarak 31 teşrinisani 
937 akşamına kadar devam edecek ve o 

parçası alınacak tarihten sonra gelenlerden ceza alına-
caktır. Bayilerin bir fotograf ve bir de 

Ankara Belediyesinden: 25 kuruşluk pul ile muayyen günler 
1 - Belediyeye alınacak 35 ton gür- içinde ba!iMüdtiriyetimize müı.41:aat 

gen ile 10 ton tahta parçasına istekli edt'·ek elindeki içki tezkerelerini de
çıkmadığından açık eksiltmesi on gün ğiştirmeleri ilan olunur. (4111) 3-6251 

. Demiryolları 
Amyant klingrit, çeilk 

tel ve halat 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umum Müdürlüğü Sa. Al. Ko. dan: 
İsmi, muhammen bedeli ve muvak· 

kat teminatı aşağıda yazılı muhtelif 
cins amyant klingrit ile çelik tel ve 
halatlar 2.12.1937 perşembe gUnU saat 
15 den itibaren ayrı ayrı kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizala· 
rında yazılı muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa 
müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara. 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. (4041) 

Muhammen Muvakkat 
İSMİ BEDELİ TEMİNAT 
Amyant ve 13227,50 992,06 
klingrit 
Çelik tel ve 12000 900 
halatlar. 3-6098 

Lokomotif borusu 
sa tın alınacak 

Devlet Derniryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğü Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedeli 117672,50 lira o
lan 56 kalem lokomotif alev ve duman 
boruları ile Regülatör boruları, çelik 
çekme boru ve fren hava sevk bor~. v~ 
parçaları. 16.12.1937 perşembe gunu 
saat 15,30 da kapalı urf usuliyle An
karada idare binasında ıatın alınacak-
yr. . 

Bu iıe girmek istiyenlerin (7133,62) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhitlik vesikası ve teklifleimi aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri llZJmdır. 

Şartnameler 588 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden satılmak· 
tadır. (4015) - 3-6071 

Muhtelif cins çelik 
alınacak 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Umum Müdürlüğü Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedelleri (35000) lira O· 

lan 29030 kg. muhtelif cins çelik ile 
2650 kg. muhtelif ebatta çelik tel ve 
1000 adet bandaş çene torna kalemi 
23.12.1937 per~mbe günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır· 

Bu işe girmek istiyenlerin 2625 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin .ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhitlik vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve 

I Haydarpaşa veznelerinde aatılmakta· 
dır. (4124) - 3-6247 

. .. P. T. T. 
Pazarlıkla jonksiyon 

kablosu alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüiündenı 
ı.11.937 tarihinde kapalı zarfla ek· 

sitlmesi yapılacağı ilin edilen 3300 
metre jonksiyon kablosu 12.11.937 ta
rihinde ve saat 15 de ihalesi yapılmak 
üzere pazarlıkla mUbayaa edilecektir. 
Muhanuncn fiat 30.000 muvakkat te
minat 2250 liradır· 

İsteklilerin şartnameleri görmek ü
zere her gün Ankarada levazım mü· 
dürlüğüne ve 1stanbulda ayniyat şube 
müdürlüğüne müracaatlar. 3-6179 

İlan suretile tebliğ 
Ankara Defterdarlıa\ından: 

Mükelelfin Nevi Kazanç V. 
İsmi i~tigali Lira K. 
~- -· Suleyman kızı 

Hikmet Terzi 60 72 
Hüsnü oğlu Saffet Terzi 4 30 
Osman oglu Ahmet Bakkal ıs 16 
Ahmet oğlu Sabri Tenekeci o 11 
Hasan Müteahhit 12 88 
Ahmet oğlu Sabri Tenekeci 7 7 
Kotsi Yanoş Müteahhit 51 519 
Mehmet oğlu 
M. Fevzi Terzi 44 30 
Mehmet oğlu Kundura 
Kemal tamircisi 10 36 
Murat oğlu Mehmet Kahveci 14 50 
Hasan oğlu 1smail 
Hakkı ve knrdeljİ 
Ahmet Kunduracı 34 20 
Hacı Ali oğlu Bisiklet 
Halil tamircisi 33 76 
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M. M. bakanlığı 

Zir poligonu top 
tamirhanesi 

tesisatı 
Milli Müdafaa Vekaletinden ıı 
Yapı: Keşif bedeli 3092 lira ıs ku· 

ruş olan Zir peligonu top tamirhane
sindeki tesisat açık eksiltme ile yap
tırılacaktır 

Eksiltmesi 19.11.937 cuma günü sa• 
at 10.30 da M. M. V. satın alma KO. 
da yapılacaktu 

İlk teminat 231 lira 91 kuru,tur, 
Keşif şartname ve proje M.M.V. inp• 
at fUbesindcn parasiyle alınır • 

Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve J 
UncU maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
V.V. satın alına komisyonunda bu
lunmaları. ( 4091) 3--6121 

Poligon tarassut 
binası ihalesi 

M. M. Vekaletinden : 
Yapı: Poligon taraaut binası ilive

ıı açık eksiltmeye konmuştur. Ketif 
tutan 4193 lira 44 kuruttur. Keşif, 
proje ve şartnameleri paraıiyle İnş. 
Ş. den alınır. Eksiltme 19.XI.937 cuma 
günü saat 11 de M. M V. satın alına 
Ko.da yapılacaktn. İlk teminat 314 li
ra şo kuruştur Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 Uncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte eksiltme gün ve sa· 
atında M. M. V. satın alma KO.da bu· 
lunmalrı (4090) 3-6120 

54.980 çift tire çorap 
alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Ko. danr 
l - Beher çiftine tahmin edilen fia .. 

tı 22 kuruı olan 54.980 çift tire çorap 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 • İhalesi 25 ikinci teırin 937 per• 
şembc günü saat 15 dedir. 

3. İlk teminat 907 lira 17 kuruştur. 
Şartname parasız olarak M.M.V. satın 
alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tinden behemehal bir saat evel M.M. 
v. satın alma Ko. na vermeleri. 

(4140) - 3-6241 

27 .640 çift yün çorap 
alınacak 

M. M. Vek.iletinden: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiatt 

45 kuruş olan 27.640 çift yUn çorap 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 ikinci teşrin 937 per-
şembe günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 932 lira 85 kuruştur. 
Şartnamesi parasız olarak M.M.V. sa
tın alma Ko. dan alınır. 

4. Eksiltmeye girecekler kanuni te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazdı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını behemehal 
ihale aatinden bir saat evel M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(4141) - 3-6242 

Çadır direk ve kazığı 
eksiltmesi 

M. M. V. Sa. Al. Komisyoııundaıu 
ı - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı 1 l kurut olan 222000 tane porta. 
tif çadır direği ile 245000 tane ~orta. 
tif çadır kazığı kapalı zarfla eksıltmc.. 
ye konmuftur. 

2 - İhalesi 20 teşrini sani 937 cu. 
martesi gUnü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3818) lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi (257) kuruş muka. 
bilinde komisyondan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2, ve 3. cü maddelerin
de gösterilen vesikalariyle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte hale saa. 
tinden en az bir saat evvel M.M. V. 
satın alma komiıyonuna vermeleri 

(3656) 3-5446 

İhbarnamenin Do&ya 

Tarh No. Senesi Cilt Varak No. No. 

38 g34 56 37 1885 

12 g35 10 20 2465 
,os1 935 8 50 4146 

gs 935 7 41 633g 

15 934 7 25 6340 
g3 936 7 76 6346 

174 935 251 35 6427 

ıs 936 14 55 67351 

.530 934 4 30 7447 
337 934 4 37 74f' 

42 ım 28 62 7447 

372 934 27 18 7447 

Yukarıda isimleri yazılı milkelleflerin ikametgahları meçhul olduğun-

dan namlarına matruh Jcaaznç vergisine aid ihbarnaıml!ri tebliğ edileme• 
miş'Zir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (4165) 3-6248 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
3 defa dişleri niçin fırçalamak lazımdır 

Çünkü 
Hiç bakılma
mış dişleri bi
le kısa zaman-

da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin diş 

macunu ile 
fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğini as 1 a 
kaybetmez. İş 
te onun bu a-
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlet"ce ki
ti daima ve yalnız RacJ. 
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor
tasıdır· Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artmıt
tu ve artmaktadır. 

Sabah, öğle ve akşanı her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLiN 
diş macunu ile dişlerinizi f ırçalayınız. 

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

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 ·,.ss17 

Kazalar 
Hükümet konağı 

yaptırlacak 
Be~iri kaymakamlığmdan tJ 

uı:us 

Beşiri kazası merkezinde yeniden 
yapılacak olan 2000S lira 44 kuru' 
bedeli keşifli hükümet konağının tah
sisatı mevcude lSOOO liralık kısımları 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

ı - Eksiltme günü 10 ikinci teşrin 
937 çarşamba günü saat 15 de tensib 
edilecek, Beşiri kaymakamlığında ya
pılacaktır. 

2 • İstekliler evrakı f enniyesini Si
irt Nafıa müdürlüğünde ve Beşiri 
kaymakamlığında okuyabilirler. En hoş meyva tuzudur. lnkibazı 

3 • Muvakkat teminat 112S liradır. defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.S. mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz· 

937 gün ve 3297 sayılı nüshasında çı- mı kolaylaştırır. 
kan talimatnameye göre vesikalarmı İngiliz Kanzuk eczanesi 
hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 ci 
maddesi mucibince teklif mektupla- ..1l1111111111111111111111111111111111 il h .. 

8-11'-1931 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 A/B. TEMAR ---------------------------------

Telg. adresi: Temar Stokholm 
İSVEÇ 

İsveç endüstri mamulatı ihracatçısı 
Bütün Türk malları ithalatçısı 

Türk devletinhisar idaresi mümessili 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

rını 1 inci maddede yazılı gün ve sa- = Doktor = Güzel dı·. ı·stı·yenlerı·n macunudu atten bir saat eveline kadar komisyon : : y 

reisliğine göndermeleri mecburidir. : Rıza Duray E --------------------------ı 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. : : 

( 4088) - 3-6111 E Cebeci Hastanesi : .:!lll lll llll llll llll llllll lll l lll llll lllll llJll lll lll il lll lll lll llll lllll lll lll 
- RÖNTGEN ı mütehassısı Çocuk: = 

Uzunköprü kasa bası § sarayı caddesi Niyazi Kanıuk: E: 

1 k .k • t : Ap. No. 2 Telefon: (3509) : E: 
e e trı tesısa 1 ~ı111111111111111111111111111111111111ıi=' = 

Uznnkmprü Be~ecliye Reiılı.;inden: 
32786 lira SO kuruş bedeli keşifli U

zunköprü kasabası elektrik tesisatı 10. 
11.937 çarşamba günü saat 13 de pa
zarlıkla talibine verilecektir. 
Şartnamede gösterilen teslim müd

deti 12 aya çıkarılmı,tır. 
Taliplerin sözü geçen gün ve saat

te Uzunköprü belediye daimi encüme
nine müracatları ilan olunur. 

(7489-4163) - 3-62S3 

Dis tabibi 
M.AZİZTUNC 
Pazardan maada her gün hastaları. 

nı kabul ve tedavi eder. 

Soatler birbirini ıokıp ediyor ve h616 aobohleyın f 
ıoze bir lıuvveıı. koll<obilmelı için biıe 16ıım f 
olon $6kın bir uykuya bir türlü kavu\amıyoruz. • l 
lıte burodo l 
VALIDOL imdadımıza yetiıirl 
Onu bir kere tecrübe ed111iı. Zaronu: ve 

kaflı umulmaz. bir dev6dır, 

--------------------------------------------------

TÜRK HA VA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... 

1 inci keıide 11/ ikinci teırin/ 1937dedir. 

Büyük ikramiye: 30000Liradır ... 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık 
iki adet mükafat vardır •• 

Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin edeD 
bu piyangoya ittirak ediniz ..• 

Adliye sarayı yanında Sarraf Hak· 
la Apartımaru No: 1 3-5645 

ıinirlori te;kın edıci olan bu 116~ uykuıuıluQa '1 

" VAUDOl: damla, ıoblel ve hop ı 
halinde her ecı.anede bulunur. 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

..ırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ------

EN GÜZEL Dr. M. Sezer 

---------------

M. Galib Çankaya 
Paris terziler akademisinden meznn 

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
işe ba§lamı§tır 

• 

-
Tii Jtiyıl la11bıı. 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE saatı alır. 

BırR EV U E 
saatı alan ne aldığını oillr. 

çünkl 80 senellk tecrübe ,gibi bir 

garantiye. mallktlr. 

Modeller en ı-on ve zarif şekildedir. 

A11lıera'da Mtıt ,eri ı RIZA OÖZLÜKCÜ, Banlıaıa,. caddeel 8 . ~ -

l~l 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

~====================~ 

Doğum ve kadın haatalıkları 
miltehaıısısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin l
partımaiınıda hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Telefon: · 2022 3-S797 

Dr. EMiR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Mütehassısı. Postahane caddesi B. 

usuf Hikmet apartınıanı No. 3 sa
at 11 den itibaren hastalarına bakar 

Telefon: 1816 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa... - -

-i Tel. 1096 Balık pazarında Terzi 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

r Serveti fllnun UYAN J Ş Serveti fünun 
18M lMl 

Batyuarı: A. İhsan Tokgöz 
47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu baftalrk resimli ga

zetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitabevidir. Se· 

..1rıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111ıı ----------. ----------

BALIK YAGI 
Kilosu 85 Kuruş Ulus.Halk Sineması 

Sırasında Sakarya Eczanesi. 
.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• - -§ Dr. Basit ürek § --------------------

§ Cebeci merkez hastahanesi dahili § 
E hastalıklar mütehassısı E 
E Her gün hastalarını saat ıs denE 
:Sonra Yenişehir Meşrutiyet caddesi: 
Eıo/1 numaralı evinde kabul eder. E 
E Tel: 1694 = - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Cemal Bürün 

Halkevinde 
Kızılay Şefkat Yurdu menfaatine 

10 ikinci tetrin Çarıamba 

13 ikinci teırin Cumartesi 

14 lkinci teırin Pazar 

Akf&Jllları saat 21 de 

MUNIR NUREDDiN KONSERi Bugün saat ıs den itibaren 
ANKARA PALAS salonunda 

ELBİSE ve ŞAPKA modellerini 
sayın müşterilerine gösterecektir. 

Tanhuri REFiK, Kemençe F AHiRE REFiK, Kemani SADi 
Piyanist FEVZi. 

BiLETLER : lstanhul ve Sebat Eczanelerinde. 

YENİ SİNEMALAR HALK· 
BU GECE 

Dünya patinaj fampİyonu :SUNJA 
HENİE tarafından temsil edilen 

DEVLET KUŞU 
!lareketli ve eğlenceli franııızca ıöz

lü bir şaheser 

Ayrıca-Dünya haberleri 

BU GUN BU GECE 
Gr<:ta Garbo ve Marlefoe Ditrich'in 
rakibesi FRANCİS F ARMER ve 

JOEL MC CREA tarafından 
temsil edilen 

MEŞ'UM KADIN 

Ayrıca-Dünya haberleri 
Halk matineai 12.15 de Madar Bübarri 

~Iektebliler ! .. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No. 111 Telefon: 1230 


