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Bizim havamız 
Ulvi Cemal Erkin'in yeni bestesini Musiki Muallim Mektebind~ din

l~rken modern garp müziğinin dalgalı tullerini şekilden şekile sokarak 
tıtreten memleket meltemlerinin taze havasını duydum. Bir taraftan 
s:s~er kulağımdan içime aksediyor, öbür yandan gözlerimde biri bitip 
bırı başlayan tablolar canlanıyordu. Sarp bir yar; ince bir yol; boynuz~ 
la~ göğe doğru bir~r kavis çizen mütevekkil öküzlerin ufukta görünüş
lerı; taşıdıkları kagnmın uzak mesafelerden alıp getirdiği hasretli inil
tiler ... 

Diğer bir tablo: Başakların eğilip doğrularak fısıldadıklan kuytu, de
rin ve içli türküler. Sonra ekin yığmlannm altın gölgelerinde halkalanıp 
oynayan, coşan köylülerin sesleri. Neş'e hayat ve hürriyetin nağmeleri. 
Susuyor gibi olup yeniden tizleşen türküler. Kalınlı inceli, erkekli ka-
dınlı, durmadan çevikleşen çiftçi halkasının insanı beraber oynamağa 
çeken hareketli ahengi. 

Bütün bu levhaların arasında bestenin ilham ettiği öyle manzaralar 
da oluyordu ki onlar hiç te bu an]attıklanna benzemiyordu. Arada sı
rada kulağıma gelen bu nağme parçaları kumlu çöllerde aheste aheste 
yürüyen deve kervanlarını, boşlukta yuvarlanan bağırmaların dili dili
me benzemez istimdadlannı, üstüva iklimlerinin boğucu havasını hatır
latıyordu. Bestenin tamamiyle biz olan sesleri içerisinde bu oriyantal 
levhalar ilham eden yerler ne yabancı kalıyordu? 

Artık hiç bir sanat eseri bize cenup havası getirsin istemiyoruz. Bu 
hava, gevşetici, esnetici, bunaltıcıdır. Bu hava, asırlardanberi bizi boğ
madı mı) Bizim kendi kıyılarımızın meltemlerine, kendi dağlammzm 
serin havalarına, kendi yaylalarımızın rüzgarlarına iştiyakımız ve ihti
yacımız var. Sesler bu havayı getirmeli, renkler bu manzaraları canlan
dırmalı sözler bu alemin efsanesini söylemelidir. 

Bize bizim havamızı duyurmak için çalışan genç müzisyenimizi teb
rik ederken kendinin ve arkada§larmm daha çok eser vermelerini bek
lemekte olduğumuzu söylemeliyim. Bethoven, Mozart gibi büyük ü~ 
tadlann eserleri yanında mütevazi, fakat bizim olan sanat parçalarını da 
dinlemek ümid verici bir zevk oluyor. Yaylalarrmızm, güneşli sahilleri
mizin havalarını ancak onların seslerinden duyacağımıza inanmakta-
yız. Hasan • Ali YÜCEL 

Çimen yerine ( Viola Odorata) mor menekşe 
Çiçekler ancak yeşil dekor içerisin

de ve yetil zemin üzerinde güzeldirler. 
Mevsim çiçeklerinin yer yer ve renk 

renk bezediği kırların engin yeıilliğine 
doyum olur mu? •. 

Tabiata göz aha giizelliğini veren 
su da rengini ycgildcn nlır. 

En güzel tabiat ycıillikleri tehirlere 
ve bahç lcrimizc bir çok yollardan gi
rerler

Bugün itaret edeceğimiz yol bize, 
kokusu parfümlere kadar giren mor 
menekıeyi getirecektir. 

Mor menekıe; kokulu mor çiçekleri· 
ni yürek §eklindeki alıcı yeşil yaprak
ları arasından bu mesvimde uzabr. 

Boysuz olduğundan bahçelerde çi- Mor Menekfe 
men yerine de kullamlabilir. r-----------------

(Raygras) in~iliz çimi, bahçelerin 
arıız olduğu kadar da ıDÜ§külpesent ça
yın; zamanında ve muntazaman biçil • 
mek, sulanmak, timar ve tamir edilmek 
ister. Halbuki; mor menekıe daha az 
bakım istiyen daha güzel ve çiçekli çi
mendir. 

Bunun Ankara iklimine uygun ola
rak pek iyi yetiıtiği bir çok bahçeleri
mizde görülüyor. 

Ye~tirilmesi : 
Kökten ayırma suretiyle yaplnr. 
Mor menekşe bulunduğu yerde 

kökleri marifetiyle kendi kendisine ya
yılır ve ürer. Şöyle ki; bir fideden bir 
iki sene içerisinde yerinde kendiliğin -
den birçok fideciklcr meydana gelir. 
Çoğnltmak için bu fidocikleri teker te
ker ayırmak ve usulünde dikmek kafi -
dir. 

Yeni paralanm11 ne zamana 
piyasaya ~ıkacak 

Bazı İstanbul gazeteleri yeni kağıd 
paralrımızdan 2,5; 10 ve 1 liralıkların 

basılmaaının bitmiş olduğunu ve bu 
paralrımızın da yakında tedavüle çıka 
rılacağını yazmışlardı. Alakalı ma-

kamlardan yaptığunız tahkikata göre 
basılması devam etmekte bulunan yeni 
on liralklarnnızın mayıa ayı içinde te
davüle çıkarılması muhtemeldir. 2,5 
liralıklarla 1 liralıkların basılmasına 
devam ounmaktadır. Bu paralarımızın 
tedavüle konulmas için henüz bir ka -
rar verilmemiştir. Salthiyetli makam
lar bu paraların tedavüle vazının baaıl 
manrn bitmemiş olması dolayıaile bir 
zaman işi olduğunu söylemektedirler. 

ULUS 

Maliyede 
Terfi, tayin ve 

nakiller 
Finana Bakanlığı, memurları arasın

da tayinı terfi, nakil ve becayişler yap
mıştır. Bunlan eıras.iyle yazıyoruz: 

Terfiler: 
Varidat ıenel direktörlüğü ıube yar 

direktörü BB. Haydar Akbaş, Ankara 
varidat kontrol memuru Fahri Çandır, 
varidat kontrolörü Zeki Ömer Öner, 
Van muhasebe müdürü İamail Çilingir, 
zat itleri ikinci mümeyyizi Hikmet 
Dinçman, biidce umum mü<lürlüğü 
mümeyyizi Sırrı Gürkan, Bursa t.ahak 
kuk şefi Riza Sarkun, lstanbul tahsil 
kontrol memuru CclAl Özden, merkez 
muhasebeciliği memuru Sami Galatalı, 
zat işleri müdürlüğü memuru Kaya 
Sungur, Bolu tahsilat ıefi Halil Öncel, 
hariciye muhasebe memuru Emin Gö
ken, gümrUk muhasebe memuru Hulu
si Akpınar, D. D. Y. muhasebe müdek
kiki Ulvi Day, 1atanbu1 itirazları tetkik 
komisyonu hesab mütehassısı Ziya 
Giirsoy, Zonguldak inşaat baş müdür
lüğu meaul muhasibi Cavad Çiçekdağ, 
Bolu hazine avukatı Akif Akalın. 

Tayinler: 
Varidat umum müdürlüğü birinci 

mümeyyizi Ferruh Saraçoğlu terfian 
varidat kontrolörlüğüne, Ankara husu
si muhasebe tahakkuk memuru Niyazi 
Ural terfian varidat umum müdürlüğü 
ikinci mümeyyizliğine, İstanbul Ho -
capaşa tahsil katibi Hayri Şenkal terfi
an levazım müdürlüğü memurluğuna, 

milli emlak müdürlüğü memuru, Fahri 
Buharlı terfian Ankara muhakemat 
memurluğuna, muhasebat umum mü -
dürlüğü daktilosu Fehmi Güran terfi -
an zat işleri müdürlüğü daktiloluğuna, 
maliye muhasebesi daktilosu Sabri E
ren terfian büdc:e ve mali kontrol umum 
müdürlüğü daktiloluğuna, tapu tasar -
ruf azasından Ömer Bingöl Ankara le
vazım runirliği birinci mümeyyizliğine, 
mali tetkik heyeti eski birinci mümey -
yizi Kevser Metinsoy mali tPtkik heye
ti birinci mümeyyizliğine, Milli MHda
faa muhasebesi memur namzedi Zeki 
Su Milli Müdafaa musasebesi memur
luğuna, Bulancak eski malmiidürü E
min Gürtan Kihta malmüdürlüğüne, 
Karakoçan malmlidür namzedi Sıdkı 

Bulga Karakoçan malmUdürlüğüne, 

zat işleri müdürlüğü memur namzed -
terinden Bekir Çulcu ve Raif Sayan zat 
i§leri müdürlüğü memurluklarma, büd
çe ve mali kontrol memur namzedi Fev
zi Fuad blldce ve mali kontrol memur
luğuna, muntazam borclar memur nam
zedi KAmuran Kurultay muntazam 
borçlar memurluğuna, İstanbul eski 
hesab mütehassısı Talat Toker, İstan -
bul hesab mütehassıslı~ma, temyiz 
mahkemesi mümeyYiri Fahri Dof?rul 
kazanç temyiz komisvonu raportnrlii -
ğüne, açıktan Nuri Sungur D. D . Y. 
maliy~ muhasebesi mesut muhac;ihliği
ne, acrktan Riza Gökçe Bolu hazine a
vukatlığına. 

Nakiller ve becıayifler : 

Yalvaç malmüdürü Burhan Tuncel 
Serik malmüdürlüğüne, Tümen muha
sebecilerinden Hakki Ölmez Çoruh 
muhasebe müdürlüğüne, Çoruh muha -
ıebe mUdürU Remzi Özmcn tümen mu
haaebeciliğine, Tutum ma!müdürü Os
man Gökıu tahıiUlt mUıdürlUğil ikinci 
mUmeyyizliğine, Manyas malmüdürü 
Rüıtü Çağlar Diyarbakır muhasebe 
müdürlilğüne, Ereğli malmüdüril Ali 
Riza Kayalın Uşak malmüdürlüğüne, 

Emirdağ malmUdürU Necati Ünal Ku
la malmUdürlüğüne, Tavaa malmüdürü 
Rıfkı Erim Sarayköy malmildürlüğiine 
Şile huaust muhasebe ' memuru lhıan 
Çeren Kocaeli tahsil kontrol memurlu-

Rakamlarla Türkiye 

Vilayetlerimiz : Van 
"Dünya.da v an, ahrette iman"' ..

eski bir halk sözüdür. Çok eski ctiyo
ruz. Çünkü, birçok fehİrlerimiz gibi 
onu da cwnhuriyet, tam bir harabe ha • 

· linde buldu. 
Van, birçok yeni bayındırlık ve kül

tür hareketlerinin mcmzi olmak üze • 
redir: Halk üniversitesi Vanda kuru -
lacaktır. Dost Iranla birlqecek olan 
demiryolu hatb Van'dan geçecektir
Van gölü İ§Jetme idaresi bu tarihi tdı
n:ı bir hareket ve hayat getinniıtir. 

Van, nüfus kesafeti İtibariyle en 
dütük vilayetlerimizdcn biridir. 75053 
erkek, 68381 kadın olarak 143.434 nü
fusu vardır. 35190 kilometre kare oldu
ğundan bir kilometre kareye düşen nü
fus 4 dür. Bu nüfusun 23419 zu ,ehir
lerde, 120.015 ti köylerde yqamakta
dır. 

Van' da bekar evliden çoktur: 27393 
evli erkeğe mukabil, 48107 bekar er
kek; 26744 evli kadına mukabil 36661 
bek~r kadın vardır. 

Van'da nüfusun büyük kmıu; top
rak mahsulleriyle meşguldür. 30441 
erkek, 16669 kadın olarak47110 vatnn
daş ziraatle yaşamaktadır. Sanayi ve 
küçük sanatlarla 1244 erkek, 596 kadın 
geçinmektedir. Ticaretle 963 erkek, 46 
kadın mc§iul olmaktadır. 

Van'da mesleksizler, yani muayyen 
bir it yapmıyan tehirlerirna arasında 

da halın sayılır bir yer alıyor: 37397 
erkek, 50867 kadın, muayyen bir iş 
yapmamaktadır. 

Van' da irad sahihlerinin sayısı da 
çok değildir: 22 erkek, 17 kadın ... Mü
tekaid ve yetim maaıı alanlar 80 erkek, 
12 kadındır. 

Van, nüfusu arasında sakat nisbeti 
en az olan vilayetlerimizden biridir. 
Nüfusun 141713 Ü sağlam, 1717 si 
görünür sakatlığı olanlardır. 

Yanda kadınlar arasında en çok ya
pılan sannt hlıcılıktır: 228 kdın bu işle 
geçinir. 

ğuna, Ankara mektebler muhasebecili
ği katibi Ekrem Çivrili Ankara levazım 
amirliği muhasebe katipliğine, Olti 
malmüdürü İbrahim Tunceli Tutak 
malmüdürlüğüne, Ankara levazım a
mirliği mümcyyı.zı Reşid Buney 
muhasebat umwn müdürlüğü mümey -
ywiğine, Yeşilova varidat memuru Ali 
Şengül Alucra malmüdürlüğüne, Kula 
mAlmüdürlü Muat:ıla Akkut Turgud.._ 

li malmüdürlüğüne, Sıhiye muhasebe 
si memuru Cavad Gökoğlu büdce ve 
mali kontrol umwn müdürlüğü memur 
luğuna, varidat umum müdürlüğü tah
rir masası tefi S. Mutel Tekirdağ va
ridat malmüdürlüğiine, büdce ve malt 
kontrol umum müdilrlüğü daktilosu 
Niyazi Ekesel biidce ve mali kontrol 
memur namzedliğine, Tekirdağ variadt 
memuru Hüsnü Erdal Niğde varidat 
müdürlilğüne, Niğde varidat müdürü 
Hadi !nan varidat umum müdürlüğü 
ikinci mümcyyizliğine, Zat işleri mü -
dürlüğü daktilosu Yaşar Öniz sıhiye 
muhasebesi daktiloluğuna, Burhaniye 
malmüdürU Ali Erten Tavas malmü -
dürlüğüne, Maliye muhasebe memuru 
Ali Türker Şiran malmildürlüğüne, Şi
ran malmdüürü Kemal Bursalı Manyas 
malır.üdürlüğilne, muntaz:ım borçlar u
mum müdürlüğü muvakkat memuru 
Mithat Can Karadeniz sıhiye muhase -
besi memurluğuna, Milli Müdafaa Ve -
kaleti mahakim şubesi memuru Tarık 
Nebli hariciye muhasebesi memurlu -
ğuna, sıhiye muhasebesi memuru Kamil 
Tamuçan muntazam borçlar umum 
müdürlüğü muvakkat memurluğuna 

Niğde tahsil kontrol memuru Ramazan 
Köçal Konya tahsi1 kontrol memurlu
ğuna nakledilmişlerdir 

2 - 5 - 1938 

Çiftçi nıallanılm k·-- ası 

İç bakanlık müstahsil için ço mühim 
bir kanun projesi hazırladı 

iç Bakanlık tarafından çiftçi mallarmm korunması hakkmcla 
bir kanun projesi hazırlanmakta olduğunu yazmış ve bu projenin 
bir hülasasını da neıretmiıttk. lç Bakanlık hazırlamış olduğu ilk 
projeyi müfettiş umumiliklere ve valiliklere göaıdererek mütalea
lannı sormuş, umumi müfettişlerin ve valilerin mütalealanna gö
re yeni ba§tan hazırlanan proje Başbakanlığa verilmiştir ... 

Halkevlnde: 

Halkevindc konferans 

Bugün saat 18 de Halkevi konfe
rans salonunda C. H. P. nin ten.sib ve 
Halkevi Dil, tarih ve edebiyat komitesi
nin organize ettiği konferanslar seri -
sinden olmak üzere İstanbul üniversi -
tesi diş tababeti mektebi doçentlerin -
den Doktor Suad İsmail Gürkan tara -
fmdan (çocuk dişlerinin ehemiyeti) 
mevzulu bir konferans verilecektir. Bu 
konferans herkesin anlıyabileceği bir 
şekilde hazırlanmıştır. Herkes gelebi • 
lir. 

Danslı ~ay 

Halkevinin yüksek mekteb talebesi
ne mahsus olmak üzere her pazar hazır
ladığı danslı çay dün de yapılmış ve 
Ankararun yüksek tahsil talebesi zen -
gin bir büfe ve mükemmel bir cazla 
pazarlarını dans ve milli eğlenceleri
çinde geçirmişlerdir. 

Göçmenlerin toprak davaları 

Hazineye aid olduğu tesbit edilen 
toprakların göçmenlere tevzi ve tahsis" 
edilmekte olduğu malClmdur. 

Göçmenler kendilerine verilen bu 
toprakları birçok emek sarfiyle imar ve 
ihya ettikten sonra üçüncü f3bıs1a

rm bu yerler üzerinde hak iddia ederek 
göçmenler aleyhine dava açmakta ol
duklan ve güçmenlerin haklarını layi
kiyle müdafaa edememeleri yüzünden 
davlilarm muhacirler aleyhine netice -
lendicildiği tcabit olunmuştur. 

Finans Bakanlığı, suçsuz göçmen -
lerin haklarının korunması için iskan 
~enel direktörlül!ü tar;ıfınrl;ın hilttiril -
diği takdirde bundan böyle bu gibi da
valara hazine avukatlarının karışmala
rım kararlaştırmrştır. 

Hava bulutlu geçti 
Dün §Chrimizde hava umumiyetle 

ço kbulutlu ve yagışlı geçmiş, rüzgar 
garbdan en çok sekiz metre kadar hız
la esmiştir. En düşük ısı 8, en yüksek 
ısı 21 nereccc1ir. 

Yurdun Trakya, Kocaeli, Ege böl
gelerile orta ve cenub Anadoluunun 
garb taraflarında hava kapalı ve yer 
yer yağı§h; diğer yerlerde bulutludur. 

24 saat içindeki yağışların kare
metreye bıraktıkları su mikdarları, E
dirnede 6, Erzurumda 3, Çanakkalede 
2, diğer bazı yerlerde bir kilogram ka
dardır. 

Yurdda en düşük ısılar Trabzonda 
7, Çorumda 4, Kırşehirde 3, Sıvasta 1 
derecedir. En yüksek ısılar da Diyar -
bakırda 23, İzmirde 24, Bahkesirde 25, 
Adanada 26 derecedir. 

Çiftçi mallannın korunması ve 
zirai asayişin temini zirai suçla
nn süratle tahkik, takib ve mu
hakemesi işlerinin kanuni hü
kümlerle başarılmasını sağlıyan 
proje köylümüzün büyük bir der
dini ortadan kaldıracak ve yurd
da ziraat emniyetini tamamen 
kurtaracaktır. 

Yeni projenin ihtiva ettiği esaslara 
göre çiftçi mallarının korunması ve 
bunlarla alakalı suçların takibi, suç
luların muhakemesi ve cezalandırılma 
sı bu kanun hükmüne tabi olacaktır. 

Ormanlar hariç olmak üzere şehir 

ve kasabaların imar planlarına göre 
çizilen imar hududları, plfin yoksa 
çiftçi meclislerinin tayin edeceği hu
dud dışında kalan yerlere zirai saha 
denecektir. Bu saha içindeki, ziraat 
işlerinde kullanılan veya bu işlerle a
lakasr olan hilkmi veya hakiki şahıs
lara aid veya umumun faydalanması
na mahsus menkul ve gayri menkul 
mallara çiftçi malları denecektir. Köy 
merkezleri de zirai saha içinde sayr 
lacaktır .. 

Birer çif ıçi meclisi 

Her köy ve belediye sının içinde bu
lunan zirai saha bir zirai daire addolır 
nacak, bu dairede bir zirai sicil ve bİıt" 
çiftçi meclisi bulunacaktır. Nüfusu 500 
ze kadar olan yerlerde çiftçi meclisine 
iki, 500 den 2000 ne kadar olan yerim"' 
de 4, bundan fasla nüfusu olan yerler-
6 aza ve bir o kadar yedek aza seçile -
cektir. Meclisler 4 senelik olacaktır. 

Merkezde !ç Bakanın reisliği altın
da jandarma genel komutanı, emniyet 
işleri, mahalli idareler umum müdürle
rinden, Adliye, Ziraat ve Milli Müda
faa Bakanlıkları delegelerinden müte.. 
şekkil bir heyet kurulacaktır. Bu be • 
yet kanunun tatbik şekillerini ve zirai 
asayişle alakalı husustan tetkik ile 
mütalea beyan ve zirai asa_yi~ müted~ 
ır n1.lcuuuc1lll~ .... 141.Ulla~~b an-
ru hazırlayacaktır. 

Çiftçi meclisleri zirai dairelerin 
mevkilerini tesbit edecek, yaya ve ath 
bekçileri tayin ve bekçi ücretlerini tes
bit, bekçilerin teftişini temin cet-ektir~ 

Mmtakalarındak1 tlaklan kirala
yan sürü sahiblcrınden liizun gelen ke -
falet ve teminatı alacak bu kanun hü -
kümlerine uygun §ekilde ittihaz olunan 
kararlara riayet etmeyen sürü ı;ahible
rine aid sürülerin nuntakalanndan u .. 
zaklaştmlması hakkında kararlar vere
cektir. 

Zirai saha dahilindeki yollara pati

kalara hendeklere, su yollarına ot, çöp 
hayvan leşi gibi şeylerin atılmaması ve 
gelip geçmeye mani olan engellerin kal
dırılması hakkında kararlar verecektir.. 

Vç tip bek.çi 

:Böylece hnzırlnnrmı mor menelqe 
fidecikleri çiçek piyasasından da ucuz 
olarak temin olunabilir. Yalnız piyasa 
dnn alınacak fidelerin mümkün olduğu 
kadnr taze (yani yerinden yeni sökül
müı J olanlnn tercih edilmelidir. 
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Çiftçi mallamun korunmasında kul
lanılacak bekçiler, daimi, muvakkat ve 
bekçi amirleri olmak üzere 3 kısım ola
caktır. Bunun dışında olarak 10 dekar
dan fazla meyvalığı sebze bahçesi, tii. -
tün tarlası, 50 dekardan fazla zeytinli
ği bağ ve fidanlığı olanlar hususi bek -
çiler kullanabileceklerdir. Hususi bek
çilerin aylıkları tutanlar tarafından ve
rilecektir. Bu hususi bekçiler resmi 
bekçi vasıflarını haiz olacaklardır. 

Bunlar da renklerinin canlı yeıilliii 
ile ayırd edilebilirler. 

Mor menckıc ile bezenecek çayır 
yeri bir kürek derinliiindc tenaice ka
zılarak kabartılnuı ve gübrclenmit ol -
malıdır. 

Knbnrtıldıktan sonra tınnıkla mun
tazamca düzeltilen çimen yerine fide • 
ler dörder parmak aralıkla dikilirler. 

Dilime işi: 

T oprnkta İfAret pannağiyle açıla

cak delik içerisine fideyi derince yer
leştirmekten ibarettir. Yalnız, yerleı • 
tikten sonra iki elin bq ve iıaret par
maklariyle fide etrafmdaki toprağı ha
fifçe sıkı§tırmak 18.zmıgelir .• 

ilk can suyu fidelerin dibine küçük 
bah~e kovasiyle ayn ayn verilir. Bun-

dan sonra fideler her akıam süzgeçli 
kova ile ve daha sonralan hortumla su
lannbilirlCl'. 

Geri kalan bakım İfİ, mor menek -
ıenin Üzerine sonbaharda ynamıı (et -

· kimiı) gübreden az bir mikdar sermek 
ve toprak kununıyacak kadar sulaınak- ı 
tan ibarettir •• 

Bir dôvô dolayısiyle 

Geçenlerde lstanbulda bir tram
vay kazası oldu ve bunun netice
sinde Hasan isminde bir vatanda§ 
öldü. 22 ya1rndaki bu vatandaıın 
karısı, ıimdi tramvay kumpanyası· 
m mahkemeye vermiı bulunuyor. 

Hukuk mahkemesi meseelyi ebli 
vukufa havale etmi§, miltebassıs
lar da §U fikirde bulunmuılardır: 

Ht.ı.san 22 yaırnda öldil. Bır insa
nın tabii ömrü vasati olarslc 65 se
nedir. O halde kumpanya, 22 ysırn· 

da ölen Hasanrn dul ka11sına rab· 
metlinin - sağ kalsaydı - daha 111-
ıayscağı 43 senelik kazancını ver
melidir. 

Böyle bir karar teklili ilk defa 
yapılmaktadır ve pek orijinaldir. 

Bir dostum diyordu ki: .. Böyle 
bir karar verilecek olursa o zaman 

ıoförler ve vatmanlar, milmkiln ol
duğu kadar ya§lı kimseleri çfğne
meğe dikkat edeceklerdir.,. 

Bir baıkası da §Unu sordu : · 
- Peki, böyle bir kaza kurbanı, 

mesela# 66 y11§11ula ise ne olacak? T J. 
Kadın - Maaleael geç kaldın. 8Qfkaaiyle ni§anlandım. 
Erkek - Ziyanı ~k, beklerim J 

Stadyomdaki settlcr ! 

-Bravo ı 

- Yaıa l 
- Sağol ! 
- Atkolsun l 
- Aferin! 

- Varol ! 
Gibi takdirler, hatta: 
-Dikkat et! 
-Kof ı 
- Uyuma! 
Gibi ihtarlar, herhangi bir maç

ta seyircilerin oyuna karşı gös~r
diği alakayı ve bu alakanın doğur
duiu heyecanı orta.ya koyar ve 
bütün bu sesleri tabii görmek la
ZllD gelir. Bir atadyomu dolduran 
binlerce kiti oraya heyecanlan
mak için koım~lardır. 

Fakat bir de bunun arasında 
20, 30, 40, 100 ağızdan birden 
yükselen : 
-Yuh t 
-Yuha t 

· Nağrası var ki bu ne sporculu
ia, ne modenı bir stadyoma ya

f kıpnaz. Sporun kaidesi, usulü ol
duğu gibi, maç seyrebnenin de 
bir yolu, bir yöndemi bulwıduğu

nu ~utmaınahyız 1 

Bekçilere mahallin ekonomik vazi
yetine göre 2 5 liradan yukan olmamak 
üzere çiftçi meclislerinin tayin edeceği. 

aylık bir ücret verilecektir. Atlı bekçi -
lere bunun dışında olarak beş liraya 
kadar yem bedeli verilecektir. Bekçi a
mirlerine 40 lirayı geçmemek üzere üc
ret verilecektir. 

Vuifelerinde fevkalfide yararlrkla
n görülen bekçilerle bekçi amirlerine 
çiftçi meclisleri karariyle bir aylık nis
betinde mükafat verilebilecektir. 

Kurulacak oian bu teşkilatın mas -
raflannı karşılamak için zirai sahalar 
içinde zirai sicille kaytdlı arazinin de
karından senede 5 kuruş, bağ ve bah -
çelerin dekarmdan 20 kuruş, meraların 
·lekanndan 3 kuru , koyun ve keciler -

-len 2 kuruş, sı~ır, at, kısrak ve ester • 

lerden 10 kuruş develerden 20 kuruı 
alınacaktır. 

Başı boş bırakılarak yakalanan, sa
hibi çrkmıyan hayvanlar da satılacak 

ve bedelleri bu teşkilatın gelirleri ara -
sına katılacaktır. 

Projede bundan sonra zirai sicille
rin tutulması şekli, zirai suçların tah
kik, takib ve muhakeme usulü zirai ce
zalar hakkında hükümler vardır. 
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Kumtepe tam Sığmdere manaa
biyle Kabatepe arasındaki mesafe
nin ortasındadır. Buraya asker çıkar
mak hem Seddülbahirdeki kuvvet
lerin geri.ini kesmek ve hem de Ki
lidülbahire en ça.buk yoldan inmek 
demekti. O halde en büyiik tehlike 
burad. baılamrıtı. 

Sonra 19 uncu tümenin biiyük kıs
mı geride kalmııtı. Tünıen komuta
ıımm bu büyÜk kısım baımda bulun
ması bir zaruretti ve nihayet çok 
güvendiği 57 inci alayı burada cep
heye girip durumu sağladıktan aon
ra diğer yerlerde beliren veya beli
recek olan itler için kuvvetlerinin 
bqma geçmesi İcab ediyordu. Tü
men her §eyden evvel ordunun biri
cik ihtiyatını teıkil ediyordu ve ıinı
diye kadar nerede ite müdahale et
mesi lazan geleceği hakkmda ordu
dan bir emir alamamııtı ama, her 
an böyle bir emirde gelebilirdi. Bu 
abeble kendisi bir taraftan krtala
nna bu yeni vaziyete göre hareket 
emri verirken bizzat harekatı idare 
ebnek üzere de bu krtalarm batma 
sehnek zaruretini duymuştu. Ev
veli Kocadere köyündeki yetmiı 
yedinci alayı ve sonra de 72 inci 
alayı görüyor, Kumtepe istikame
tinde hareket ettiriyor ve kendisi 
de bu istikamette yola koyuluyor. 
Maltepe civarına geldikleri vakit 
oraya henüz gelmif olan kolordu 
komutanı Esad Paıa ile karıılaıı
yor. Yeni vaziyeti anlatıyor, fakat 
dokuzuncu tümen komutanmin ay
nı zamanda kolorduya da gönder
mif olduğu raporun okunmuından 
90nra anlatılıyor ki hakikatte Kum
tepeye asker çıkarılmamııtır. 

Bu raporu tifahen tebliğ eden su
bay "Kumtepeye asker çıktı,, sözü
nü yanlıılıkla ilave etmiıtir. 

Kumtepeye asker çıkmadığı bu 
euretle anlaıılmca kolol"du kuman
danı 19 uncu tümen komutanmdan 
kararını soruyor ve o da (Atatürk) 
derhal ıu karan veriyor. 
"- Tekmil kuvvetimizle Anbur

nunda:ki düımana taarruz!,, 
Kolordu komutam da bmıu mu

:n.fık buluyor. Alaylar Kmntepe ye
r.ine aafa çark yaparak Anbarnu 
istikametini tutuyorlar. 

77 inci alay 27 inci alayın tolu a
çığından düpnan aai yanma taar
ruz emrini alıyor. 

72 inci alay bidayette 57 inci ala
ym ihtiyatını teıkil etmek üzere bi
zim aai yanımıza almıyor. lcab et
tikçe 57 inci alaym yanında muha
rebeye girecektir. 

Topçu kuvvetleriyle bizzat ku
mandan merkezi bir vaziyette bulu
nan ve bil&hare Kemal yeri admı a
lan tepelere doğru yöneliyor. 

Muhtelif hareketler, yÜrÜyÜf, is
tikamet değiıtirme, düfman aleti al
tmda yayılma zarureti bu iki alaym 
ancak alq.ama doğru cepheye sokul
mumı mümkün kılıyor. 

Arazi çok arızalı ve kesik, kıtalar 
arasında irtibat yok. Sabahtanberi 
en az 12000 kiıilik yani 12 taburluk 
dÜfJllana kartı çarpıtan bizim iki a
lay (57 ve 27) kuvvetlerinin he
men yanımı zayi etmiıler. Fakat 
buna rağmen 19 uncu tümenin azim 

ULUS 

Ya.zan: M. Şevki Yazman 

18 martta Hamidiye tabiyeıine dü§en bir mermi 
kir kumandanı bir gece taarruz ka
ran vermekten çekinmiyor. Çünkü 
bu geceden istifade edecek dütma
nm yarm daha kuvvetli tekilde kar
ıısma çıkacağını kendi&inin ise ya -
rın için hiç bir takviye alamıyacağı
nı biliyordu. Bütün günkü yorgun
luğa rağmen bu çelin gece çarpış
masmın iki taraftan ne kadar ıid
detle devam ettirildiğini anlamak 
için gene 57 inci alaydan bir suba
yın (dokuzuncu bölükten asteğmen 
Hüanü) hatrr:alarını nakledeceğim: 

"Alay gündüzün muharebeye gi
rerken bizinı tabur ihtiyatta idi. 
Maamafih diğer taburlar ilerledik
çe biz de takriben bir kilometre ge
riden yanaııyorduk. Bu sırada iler
den boyuna yaralılar geliyor. Bir a
ra çok ağır bir yara ile birinci ta
bur kumandanı Zeki Beyin de geri
ye getirilmekte olduğunu gördük. 
Onu hepimiz çok &everdik. Yanma 
k()ftuk. Y araımm hayli ağır olma
ama raimen gülerek bize: 

- Çocuklar dedi. Alaynnız mu
zaffer olacaktır. Fakat ben geri gi
diyorum. Göeremiyeceğim. Size za
fer dilerim. 

Çanakkale'ye taarruz eden 
Fransız askerleri 

olduğu haberini getil"diler. Düşman 
burada çok yakındı ve bölüğün bü
yÜk kıSinı o tarafa çevrildi. 
Geçtiğimiz yerler bütün ölüler ve 

yaralılarla dolu, kW"§unlar da gel
meye ba~laymca ay ışığmda görül
memek için biraz eğilerek öne doğ
ru yanaııyoruz. Biraz aonra yanım
daki nefer: 

O geri gitti. Bize tekrar ileri ya
napnak emri geldi. ikindiye doğru 
ve hatta düıman makinalı tüfeklerinin - Ay karnım diye yere yuvarlan
ateıine de tutularak sıçraya sıçraya dıl 

ilerledik ve tam karanlık basarken 
birinci ve ikinci taburların savqtık
ları sırtların gerisine geldik. 

Aktam oldu, karanlık bastı ve 
biz de Kesikderede ilk vazifeınizi 
aldık. Bizim bölüğe, sonradan Bom
buırtı adını verdiğimiz tepeye iler
liyerek iıgal etmesi ve yan tarafla
riyle irtibat tesisinden sonra da iler
lemesi emri verilmiıti. 

O anda ıaştrk. Çünkü ne bir bom-
ba ve ne de bir tüfek patlamamış-
tı. Bir de gözümüz yere m,ti. Yara
lı, bacakları kesilmit bir düşman ne-
feri karanlıkta çukura sinmit ve biz 
yanından geçerken süngüsünü be -
nim neferin kalçasına saplamııtr. 

(Sonu var) 

Mahkemelerde 

Muzipliğin bu türlüsüne acaba ne derler! 

Zanh, beni içmeğe davet ettiler, 
sonra da hesabımı görmediler, diyor 
Müesse&enin sahibi, hakiki Karade

,niz şivesinin bütün hususiyetlerini be
lirte belirte fikiyetinin sebebini şöy
le anlattı: 

- Bunlar ğeldiler, ha.kim bey, dedi, 
üç tene arkadaştılar. Tezgahın başına 
geçtiler. Sodalı şarap ısmarladılar. Ar
kasından bir daha, bir daha, bir daha 
derken iyice oldular,kimin ne söyleme 

ye hakkı var? Ben ticaret ehli bir ada
mım. Her müşterime istediği kadar şa
rap veririm. Yalnız, haddini aşırır da 
çıngar çıkannaya kalkarsa, onu da ka
pıya kadar uğurlarım: şayed dayatırsa 
o zaman da bekçinin, polisin yardımını 
isterim. 

Bu üç arkadaş 19 duble ispiriç içti
ler. Hallerine baktım ki artrk evlerine 
gitseler de istirahate çekilseler hiç fe
na olmıyacak .. Zaten onlar da kalkmak 
niyetindelenniş .. İçlerinden biri, nah 
şu uzun boylusu, bir aralık kapıya ka
dar çıktı. Çıkarken bana döndü; par
mağiyle daha oturan diğer iki arkada
şını gösterdi: 

- Hesab beylerde dedi : 
Olur a. Bunlar üç arkadaş; demek 

ki buna ikram etmişler .. Fakat tam bu 
sırada diğer ikisi de kalkacak oldu. 
Dediler ki: 

- Biz o gidenin hesabına karışma
yı"'. Her koyun kendi bacağından ası
lır. Biz kendi içtiklerimizin hesabını 

veririz. Elin borcundan bize ne? 
Aman dedim, zaman dedim. Baktim 

işin çıkar tarafı yok. Benim uşağı bu 
uzun boylu efendinin arkasından koş
turdwn: 

- Hadi uşak, dedim, nasıl olsa o a
ğabey daha köşeyi dönmemiştir. Ken
disine söyle de parayı müsaade etsin .. 
Dıvar diplerine baka baka git; belki de 
oralarda bulursun, dedim. 

Fakat bir yandan da içeridekilerini 
oyaladrm. Bari birini kaçırırsak, ikisi
nin hesaplarını temize çıkaralım. 

Derken efendm, biraz sonra benim 
u~k geldi: 

- Patron, adam~ köşede bekliyor. 
Gelip geçene evinin adreaini soruyor. 
Velakin şarap paraamı vermiyor. Ne 
yapalım? dedi. 

Hep beraber köşeye kadar gittik. 0-
zun boylu•u u'4ğın dediği yerde cıuru
yordu. Bizi görünce: 

- Şimdi parayı marayı bırakın da 
bizim eve hangi yoldan gidilir, onu 
söyleyin, dedi. 

Ben içtiği şarapların parasını iste
dim. O vermedi. İki arkadaşı da elime 
sekize katlanmış bir lira tutuşturup 

köşeyi kıvrıldılar. Halbuki topluca 
190 kuruş borçları olmuştu, 

Verirsin, vermeZ6in aramızda hır 
çıktı. Bana yumruk, bizim uşağa tek
me attı. Bunlar yetmiyonnuş gibi, 
yerden yumruk kadar bir taş aldı. Be-

nim dükkana salladı. Camımı kırdı. 
gene de şarap parasını vermedi. Ben 
de bekçiye ha.her verdim. Tuttular. 
Kendisinden davacıyım, şahidlerim d<: 
vardır. Hepsini dinleyin. 

Şahidler, patronun anlattııklarını 
kısaca tekrarladılar. Bir kısmı yalnız 
kavga safhasını görmüş; bir kısmı da 
ta dükkandaki halinden tutun da son 
dakikaya kadar vakayı takih etmi§:. 
Zanlı da bu iddialar karşısı:nda ken

disini şöylece müdafaa etti: 
- O aJcşa."!'l üç arkadaş biraz kafa

mızı dinlendirelirr., dedik. Ayak üstü 
bu adamın yerine uğradık. Benim ce
bimde para yoktu. Bana arkadaşlar ik
ram edeceklerini söylediler. Yoksa ce 
birnde para yokken benim ne haddime 
meyhaneye girmek? 

Ne kadar içtıgimizi şimdi iyi hatır 
layamıyorum. Lakin epeyce olmuştuk 
galiba .. Bir aralık aklıma evde karımın 
hasta olduğu geldi. Zaten efkarım da 
bu yüzdendi ya .. Arkadaşlara; 

- Vakit epiy geçti, çocuklar, de
dim, siz kusura bakmayın ben artıık eve 
gideyim. 

Onlar da bana: 
- Eh madem gitmek istiyorsun, ma

ni olmayalım. Sen hesabdan yana ka
rışma .. Biz anlaşırız, dediler. 

Ben de çıktım, gidecek oldum. Fa
kat peşimi bırakmadılar, gidemedim. 
Yani i~in doğrucası bu vakada benim 
sunu taksirim yok. Bu bana arkadaşla
rın bir muzipliği oldu. 

Fakat, arkadaşlarınd~n hazır bulu
nan bir tanesi bu iddiayı kabul etme
di: 

- Ne münasebet, dedi, bizim böyle 
bir sözümüz yoktu. Herkes içtiğinin 
parasını verecekti. 
Diğer arkadşın da dinlenmesi için 

mahkeme başka bir güne bırakıldı. 

Finans memurlarının 

izinleri 
Memurlar kanunu~ vali ve kayma

kamlara mecburi sebebler ve meşru ö
zürlere dayanmak şartile 8 gün kadar 
izin vermelerine ccva~ verınistir. 

Finans Bakanlığı, bazı memurları-
nın hiç de meşru ~ mecburi olmryan 
şahsi bazı işlerini takib için vali ve 
kaymakamlardan izin alarak vazifele
rinden ayrılmakta olduklarını gör
müştür. Bakanlık, vali ve kaymakam -
tarın defterdar, malmüdürü ve muha
sebecilere izin vermeden evel mecburi 
sebeb ve meşru mazertlerin bakanlığa 
bildirilmesinin usul ittihazını karar
laştırmış ve kararını valiliklere bildir 
miştir. 

Bulutlar arasmdan kayan bir ay ~ llll lll llll llllll il llllll lll l lll lll llllll il llllll 111111111111111111111111111111111!:, 

Hazine haklarının 

kaybolmaması için 
ııığı var. Adeta yanaıık nizamda ve : yazan: Alexiı T olıtoi No: 76 : 
aüngü taknut bir avcı hattiyle en - : Finans Bakanlığı bakaye vergilerin 
önde ben ilerliyordum. Tepenin Ü- - - esaslı bir şekilde takibini ve hazine -zerinde durduk, sağa, sola ve ileri- haklarının kaybolmasına meydan veril-
ye ketif kolları gönderdim. _ memesini temin maksadiyle yeni karar 

Soldaki ketif kolu bet on adım - lar almıştır. 1 ikinci kanun 1938 tarihi-
gittikten aonra tüfekler patladı ve : nde müruruzamana uğranuş ve uğTa • 
ilk rapor olarak manga kumandanı : yacak olan vergi baka.yası kayıdlan i-
Cünanlı Ramazan o~aıınm tehid : çin her borçlu mükellef hakkında yapı-

2 - 5 - 1938 
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Ankara: 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Karışık p1ik 

neşriyatı - 1'2.50 Plak: Tiırk musıkisi ve 
halk ljarkılan - 13.15 Dahili ve harici ba· 
herler. 
Akşam neşriyatı: . 

18.30 Karışık plak 
neşriyatı - 18.50 İngiliz ders (Azime İ
pek) - 19.15 Türk musikisi ve halk ı,ıarkı· 
lan (Servet Adnan ve arkadaşları) - 20.00 
Saat ayarı ve arabc;a neşriyat - 20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Cemal Kamil ve 
arkadaşları) - 21.00 Spor konuşması (Ni
zamettin Kırşan) - 21.15 Stiıdyo salon or
kestrası: l Hippmann : Alt Wien. 2 - Ro
bert Leuschner: Der Frohliche Wald. 3 -
Side: Streuzzel. 4 - Mihaly Erdelyi: Unter 
Strenen küss' mich. 5 - Lüling: İndische Su
ite - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 Yarın
ki pro&"ram. 

İstanbul : 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
t~rk musikisi - 13.30·14 Muhtelif plak neş
rıyatı. 

AkfAlll neşriyatı: 17.oo İnkılib ta
rihi dersi, Üniversiteden naklen: Mahmut 
Esat Bozkurt - 18.30 Plikla dans musiki
si - 19.15 Çocuklara masal: Bayan nine -
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Rıfat ve ar• 
kadaı;ları tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları - 20.45 Hava raporu - Z0.48 Ö
mer Rıza tarafından arabça söylev - 21.00 
Fasıl saz seyeti: İbrahim ve arkadaşları 
tarafından (Saat ayan) - 21.45 ORKEST
RA: 1 - Berliyoz: Benvenuto selini, uver• 
tür. 2 - Severak: La buvat a müzik 3 - Mu· 
soı;;ski: Larm. 4 - Berje: La fot de roz -
22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plakla solol
lar, opera ve operet parçalan - 22.50 • 23 
San haberler ve ertesi gunnü programı. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 18.30 Mos· 
kova - 20 Berlin - 20.5 Frağ - 20.30 Pa
ris - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 18.45 Moskova -
20 Keza - 20.30 Laypzig, Marsilya - 21 
Milano, Varşova - 2Z.20 Liıksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Berlin - 18.10 Kö
nigsberg - 18.25 Breslav - 20 Monte Ce
n_eri, Sottens - 20.30 Strazburg - 21.30 Pa
rıs - P. T. T. - 22.50 Hilversum. 

SOLO KONSERLERİ: 14 Laypzig - ıs 
Frankfurt - 15.25 Hamburg - 17 Bero
münster - 17.15 Strazburg - 17.25 Bmo 
- 18.20 Kolonya - 20 Paris Eyfel kulesi 
- 20.45 Bukreı; - 21.'20 Munih - 22.20 
Breslav. 
NEFESLİ SAZLAR (Mar:ı v. s.): S 

Breslav - 8.30 Keza - 19.30 Stokholm -
20 Viyana. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
16 Paris - P. T. T. - 19.10 Frankfurt -
19.40 Laypzig. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hambur&' - 6.30 

Alman istasyonları 7.10 Kolonya - 8.30 
Stuttgart - 10.30 Hamburg - 12 Breslav, 
Hamburg, Stuttgart - 13.15 Münib - 14 
Stuttgart - 14.10 Kolonya - 14.15 Berlin 
- 16 Alman istasyonları - 18.30 Franlcfurt 
- 10 10 'R .. rlin 'K',.,1 .. ••.1-, v u ·,.-ı..1.•a. -
19.15 Stuttgart - 20.40 Sottens - 21 Stutt
gart - 22.30 Kolonya - 22.40 Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana - 11.30 
Stuttgart - 17.5 Stokholm - 19.10 Laypzig 
- 21 Kolonya. 

DANS MOztOt: 22.10 Lemberg, Varşo
va - 22.25 1 ondon- Recyonal - 22.30 Flo
ransa - 21.40 Alman istasyo"IA•t - 23 
Lüksemburg - 23.10 ~oSkova - 23.15 
Droytviç - 23.35 lhliiap~şte. 

lan ve yapılacak olan takibatın safha ve 
neticelerini gösteren basılmış dosya 
gömlekleri hazırlanmıştır. Bu dosyalar 
borçlu vergi mükellefleri hakkında ya
pılan takiblere aid müsbet evrakın mu
hafazasına ayrılacak, diğer muameleler 
için kati yen kullanılmryacaktır. 1938 
finans yılına devrolunacak bakaya için 
birer dosya açılacak ve evrak bu dosya
larda seneleri itibariyle muhafaza ve 
takib olunacaktır. 

Finans Bakanlığı bu yeni u.sul ile 
bakaya vergileri zamanında ve devam
lı bir şekilde takib ederek tahsili cihe
tine gidecek, müruruzamana uğrama -
larınm önünü alacaktır. - -:L--~--------------------------------~·------------

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
vari dışarı fırladı ... Tüfek sesleri ara
aında kulağına öyle korkunç bir bağı
rııma geldi ki Petro titredi... Yaya ve 
ıuvariler tarafından takib olunan 
türkler ricate" başlamışlardı bile ... 
Birer birer düşüyor, düşüyor, düşü
yorlardı ... Petro başını avuçları içine 
aldı. Tekrar Aleksaşkayı gördü: Kır
mızı elbiseli, başı sarıklı adama yetiş
mek üzere atını dört nala sürüyordu. 
Karşrlafıp çarpıflllağa başladılar. Du
man bulutları ... Kumbaraların patla
yışı ... Kudurmuş atlar .. Korkudan çeh
releri tannunaz hale gelmiş adamlar 
bir anda hayaletler gibi görünüyor, 
sonra toprak tabyadan atlayıp sipere 
yuvarlanıyorlardı. 

Mağlub, mağlub 1 

bir fikrin hükmü altında idi: Azak a- : 
lınmalrdır 1 Muzaffer olarak veya :>l- : 
mayarak, hatta bu muvaffakiyetin ka- : 
zanılması için bütün Rusyanın ayağa : 
kaldırıuması lizım gelse Azak alına- -
caktı ! Akşam, gökte yıldızlar parlar- : 
ken, mahfuz yerinin önünde oturuyor, -
çubuğunu yakıyor ve ·Gordon'u harb, : -askeri tali, meşhur kumandanlar hak- _ 
kında sorguya çekiyordu. Gordon, al- E 
man şivesiyle cevab veriyordu: --- Askerini israf etmeyen, harbı iyi : 
gıda ve kürekle idan eden inadcı ve _ 
ihtiyatlı olan kumandan talilidir ... As- : 
kerin kumandanına itimadı varsa, ve : 
karnı aç değilse - o asker kahramanca : 
harbeder. -

::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -- Adadan ruslar hemen yakmcacık 

: görünen Azağın içine bombalar atıp 

: evleri yıkmağa ve yangınlar çıkarma
: ğa başladılar. Halkın kale dıvarları al
- tında kendisine sığınacak yer aradığı 
: görünüyordu. Rus ordugahında her
: kes keyifleniyordu. Taarruzdan bahse 
: başlandı. Bu sefer de manfuuz bir te
: şebbüsün önüne geçen gene 'Gordon 

oldu: müstahkem mevki kumandanı 
: Murtaza paşanın münasib şartlarla ka-

leyi teslime hazır olup olmadığını an
;: lamak üzere müzakereye başlanmasını 
- tavsiye etti. Şiddetli bir bombardıman
: dan sonra bütün Azak duman içinde i
: ken iki kazakla Paşaya bir mektup 
: gönderildi. Ve hadiselerin neticesi 
"": beklenildi. Kazaklar kalpaklarını ve 

Petro ensesini kaşıyarak mumların a
levlerini seyrediyor, ve Azak denizi ü
zerinde zafer havaları çalan boruların 
sesini sanki daha §ıimdiden işitiyordu. 

Gordon, kılıcının kabzesine vura 
vura: 

- Me;;hur Kondenin adeti .• 
Golovin, hım hım sesi ile: 
- Konde, Konde, diyordu, bırak şu 

Konde'ni 1.. Senin bu palavralarmla 
vaktimizi kaybettik ve çarın şerefini 
lekeledik. 

Lö For, dudaklarından küstahça bir 
tebessümle ihtiyar generali baştan a
şağı ıtü:.:.üyordu. 

Petro hemen taarruza kalkılmasmda 
ısrar ediyordu. 

...................................... Petro artık kaleye top atarak eğlen
miyordu. Bütün günlerini, kıtaların 
adım adrm kaleye yaklaşmalarını te- ' 

Noteburg kaleıi önünde muharebe mektubu sallaya sallaya kale dıvarları
na yaklaştılar. Bunların içeri girme
lerine müsaade edildi, fakat bir müd
det sonra ikisi de hakaretle ,dışarı a
tıldı. Çarın elçileri 1 Bunlar mektubu 
geri getirdiler. Mektubun arka tara
fına Yansen'in eli ile rusça olarak bir 
takım kaba sözler yazılmıştı. 

Taarruz günü olarak 5 ağustos tes
bit edildi. 

Ruslar bu işte beş yüz er, bir albay, 

on subay ve bütün bir batarya kaybet
tiler. Petro, üzerinde türklerin gülü
§Üp alay ettikleri kalenin dıvarlarına 

günlerce bakamadı. Aleksaşka, herke
sin önünde, kanlı kılıcı ile öğünüyor
du: Bir kahramandı o 1 Ordugahlar
dakilerin hali kötü idi: Bakınız bir uy
ku neye mal olmuJtU 1 Lö For ile Go
lovin meydana çıkmıyor, ve ordugah
larında yalnız toprak atan küreklerin 
durmayıp işlediği görülüyordu .... 

Bu muvaffakiyetsizlik Petroyu şaş
kına döndürmüştü. O günlerde düşün

. ce, herkesten kaçar oldu, ve bir deli
kanlı iken bir erkek Halini aldı. Sabit 

min eden takarrub siperleri kazdır- bu adayı işgal edip siperlere girdi. Er-
makla geçiriyordu. Arkasından kafta- tesi gün, tehlikeyi anlayan türkler ta
nını ve baıp,pdan perukasını çıkarıp tar suvarisi ile takviye edilmiş kuvvet
bizzat toprak kazıyor, kirpi örüyor, 1i bir müfreze göndererek ruslara sağ 
askerle birlikte ve her nerede ise ye sahilden hücumla adayı zabte kalkıştı
meğini orada yiyordu. lar. Gordon, Dolguriki'ye yardım et-

Azak, şehir tarafından, bir yamacın melerini diğer iki genaralden taleb et
tepesinde bulunuyordu. Gordon, ka- tikten sonra, bu muaveneti beklemek
lenin tam karşısına, bir adaya, batar- sizin, sahilde ve adadan biraz uzakta, 
yalariyle, bir tabya inşa edilmesini topçu kıtalariyle birlikte mevzi alıp 
tavsiye ediyordu. Kötü huylu ve inad- etrafına siperler ördü. 
çı bir adam olan Jakob Dolgorfduki İşkillenen türkler nehri geçerken bu 
bu tehlikeli işi ba~racağını iddia ede- işi yanda bıraktılar. Bu suretle de ha
rek ileri atıldı. Şeref kazanacak ol- reketsiz kalınmı şoldu: Gordon sol sa
duktan sonra bu işde başını ver- hilde, korkuya kapılan Dolgoruki a
mcğe razı idi. İki alayla, geceleyin, dada, ve telaşa kapılan türkler de sağ 

sahilde .. Lö For ile Golovin vakit ka
zanmaya çalışıyorlardı; nihayet ordu
gahtan çıkmamağa karar verdiler: Gor 
don ikisinin de canlarını sıkıyordu. 
"Başının çaresine baksın .. ., 

Petro kıtaalnn hareketini tabyanın 
tepesinden takib ediyor, ve herkes gibi 
o da ne olup bittiğini anlayamıyordu. 
Ve birden bire, tatar süvarisi suya a
tıldı, yüzmeye bafladı, ve türkler de 
atların kuyruklarına yapışarak onların 
peşine takıldı. Tatarlar stepte uzak
laştı, türkler kaleye girdi. Gordon baş
ta mızıka olduğu ve sancaklar da açıl
mış olduğu halde ordugaha döndü. 
Harp ateş bile edilmeden kuanılmı§tı. 

Golovin'in çadırında Gordon, asker
lik sanatına göre ilk önce yaklaşma 

yollariyle kale drvarlarına kadar varı
lıp orada bir ge<lik açıldıktan sonra 
hücuma kalkışılabileceğini diğerleri

ne boşuna izaha çalışıyordu. Şarap do

lu kadehlerin karşısına oturmuş olan 
generaller onu dinlemek bile istemi
yorlardı. Başını elleri içine almış olan 

Gönüllülere baş vuruldu. Zaptedile
cek her top başına subaylara y.inni beş, 
erlere on ruble vadolundu. Mutad du
aler esnasında alay papasları askeri fe
dakarlığa teşvik ediyorlardı. Ne sıra 
neferleri ve ne de streliçler arasında 

gönüllü bulunamadı: "Böyle işler için 
başka enayiler arayın .. ,, Fakat Don ka
zakları Petroya şeflerini göndererek 
şehir alınınca yirmi dört saat için ol
sun talana müsaade edilmek şartiyle 

kendilerinden iki bin beş yüzünün, ve 
icab ederse daha da fazlasının, kale 
bedenlerine tırmarunağa hazır olduk
larını bildirdiler. 

. (Sonu var) 
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Topraktan gelen kanser 
Geçen gün bir gazete yazıyordu, 

radyomun kırkıncı yılı dolayıai,-le 
A vrupada bir yerde kanaer haftası 
tertib edilmif. Bizden de hekimler 
davet olunmUf ... Bir gazete de la
tanbul üniversitesindeki kanserle mü
cadele cemiyetinin bir kanser haftaaı 
tertibine karar Vermİf olduğunu yazı. 
Yor. 
Yalnız, gazetenin rivayetine göre, 

latanbulda tertib olunacak kanser 
haftaamm programiyle haftanın ta· 
rihi henüz kararlqtmlmamıı. Kan
ser haftumm programı ıüpheaiz 
pek genİf olacaimdan onun ne ola
cağı timdi den bilinemezse de, haf· 
tanm tarihini tahmin etmek güç ol
ınaaa gerektir: Bu zamanm hekim
leri NücUın ilmine inanmazlarsa da, 
eski zamanlardaki mealekdatlan· 
ınız araamda pek çok müneccim he
kimler bulunduğunu hatırlayarak, 
kanser haftasını, elbette, baziranm 
22 ai ile (saat 4, dakika 4) temmu
zun 23 ü (aaat 14, dakika 57) ara
arna, yani günefin tam kanaer b';'1"· 
cu içinde buhmdufu zaman• g-:trre 
ceklerdir. Zaten, cenub Amenka
aında bir hocamn, giİDet ııı~larmm 
kansere Mbeb oldufun• daar kuv
vetli bir na:zariyeai de bulundujun
dan, gÜDetin haylice kızgm olduiu 
bir zamanda kanser haftau onu da 
hOfllud edecektir. 

K&DMr haftalarmm çoğalması ve 
devam etmesi onunla birlikte her -
kesi de hotnud edecek bir teJ'clir. 
O haftalarda, kanserin kesin teda
visi yahud kanserin büsbütün önüne 
geçilmek için kesin çareler bulua -
nacafı için defil, çünkü it henüz o
ra7a kadar relmekten haylice a
zaktll". Bir taraftan da, kanaer acık
lı olmakla beraber, tutalanlarm kol 
tuklarmı kabartacak bir hutalık
tır: Bir ııazariyeye göre, kanaer ea
ki kibar rldarda, onların araamda 
da en kibar ailelerde göriilür. Me
sela zencilerde kanser yoktur, cliye
bilinir buna kartdık A vrupanm ti
mal ~aflannda medeniyetleri ... 
k.imit, kibarl&fllllt, endibtri iti-m
de ilerlemit milletlerde bneer da
ha çok bulunur. Japoayada az ol
mau japonlann kibar olmadddarm 
dan deiil, endüab'i medeniy~ 

• .... • d ~ ~ ftPMDNI 
olmastndan ıTeri gelır. 

Kanser tetkiki, bu hastalığm n~
arl pldiii hakkında nazariyelenn 
pek çok olma amel.an dolayı, pek ~8: 
r..1dı ... mwaldı olan her feJ' gibı 
eilenceli bir it obm11tur. Onun~ 
kanaer haftalarmda kanMr nazarı
yelerinin münakataaı hekim olanlar 
gibi, hekim olmıyanlan da bofnud 
edecektir. 

Bu naaariJeleri harada .öyl911eği 
çok üterdim .-., bana burada im
kan olmaclıfı sibi bir haftada bile 
hepsinin münakata edilebileceii pek 
ıüphelidir. Bagiin yalnız topraktan 
gelen k&DMr hakkında bir iki aöz 
yazmak MtİyOl'Qm. 

Yalnız bir defjl, bir taknn naza
riyelere göre kanserin asıl aebebi 
topraktadır. Kimisi kmaı.ti top
raktan çakan racliyaaiJODlarcla, lri
ınial toprakta çeliiin yahud potaua 
fazlalıtmda bulur. Bunlar ıimdilik 
pek de ebemiyetli ayılmaz. Fakat 
profeaör Delbe'nin kurcluiu toprak 
nazariyesi pek ciddi tutulm~ad~. 

Bu nazariyeye göre, kanserın ait 

tikçe çoiam•ema Mbeb toprakta 
manyezyom madeninin azalmuıchr. 
Toprakta bu JDMlen azaldıkça kan
aer haıtalıiı çoiabr. 

Toprakta ba madenin azabnuma 
aebeb de, tabii, ekinlenlir. Ekin ye
tipnek için o madene mahtaçtır. 
Bereketli ekinler topraktan çok ma
nyezJOID çekerler. Çiftçiler bunu 
bildikleri için aa manyezyaml& yeti
tebilecek nebatlar bulmUflarchr. in
sanlar bu nebatlardan yedikçe kan
aere tutulmak i8tidadlan artar. 

Bu nazariyeyi merak etmif olan 
bir fran112 eczacı, Franaada bıer ka
zanın toprağındaki manyezyom nis
betini gö.terir bir harita tertib et
mİf ve bu harita kamer haritasına 
uygun çıkmıf. 

itin fena ciheti, aııni gübre yapan 
fabrikaların mahsullerine manez
yom katmağa akıl etmemeleridir. 
Suni gübrelerin içinde fosfatlar, a
zot, potas olduiu halde, manyez
yom yoktur. Bir taraftan da potaa.
larm kansere daha ziyade iaticlad 
verdiği hakkında nazariye vardır. 

itin güldürecek tarafı da kendi
lerini kibar ve bundan dolayı bir 
kuuer hutabima kartı daha ziya
de iıtic:ladh tutan timal ırkı m,mJe
ketlerinin en ziyade auni gübre kul
lanmalandır. 

Demek oluyor ki kamerde kibar
lık aadece auni ,;ibre kullanmaktan 
geliyor •.• - G. A. • 

Mahkumlar hukuk 

tıhslll görlyorlır 
San Franaiako civarında Alkatraz 

adlı bir ada vardır. Bu ada, mahldun
lar için cezaevi vazifesini görmekte 
ve .. Ameriıkanm 19ytan adası• dıye 
tavsif edilmektedir. Buradan kurtul
mak fC>yle dursun, bçmağa tqebbüs 
etmek bile, ölUm demektir. 

• Ceza müddetleri bitmeden ıkurtula

mıyacaklarmı anlayan mahklimların 
bir çoğu, fimcli vakitlerini hukuk tah
sili ile geçirmekteler lmit- Buna ne-
..ı- ...__ • , '= w~ -·-> 
Bundan bir müddet evvel, mahkfun-
lardan biri, bir temyiz müdafaanamesi 
kaleme alıp mahkemeye göndermiş. 
Bu müdafaaname netice9inde, hilkiim, 
bosulup dav&nm yenidetı görillmea.ine 
karar verilmit ve •uçlu beraet etmif. 
Bunu gören diler suçlular hukuk tah
siline baflamıflar. Uç aenedenberi ge
ce gUndilz hale ve ad&letin aırrmı ket
f etmeğe çalıf&ll bu zavallılardan otuz 
bet kiti ~ndi aralarında imtihan ola
rak diploma almıt ve hemen kendi da
vllarmm tezini hazrrlayaralc allkalı 
makama vermitler. Pakat, bir kıi~iden 
hapa hiç kimseye kurtulut naaıp ol

mamı§. 

G~en yıllar Lehistan hapishanele
rinden birinde biri evvela hatıraları· 
nı ondan sonra bir roman yazıp bas
tırmıJ ve biiyUk blr ,ahret kuanmış
tı. Bunu gören diler mahkikmlar da 
bundan cesaret alarak çala kalem, ro
aıan. hlılc&ye yumağa ve her biri bir 
",ar.re olmaya amıetmlfti. Ukin, 
muayyen bir uıbada latidataız azmin 
bir de ieri olmadıfı er pç meydana 
çıkıyor. 

HAKiM ROBINSONUN 
KATLI 

- Vilks hakkında lüzumundan faz
la şeyler biliyordu, delil mi? Dünden
beri bu hususta çok dilfUndüm. Her 
halde babamın bildikleri Vilks'le ev
lenmemize mani teşkil ediyordu. Vilka 
onun için babamın vilcudunu ortadan 
kaldırmak istedi. 

- Zan ederim. dedim. Fakat ı, bu
nunla kalmaz. Size haber veriyorum. 
Elen: Babanızın bildiği şey, yalnız 
Villım'i deıil belki bizzat babanızı da 
itham edecek mahiyetteydi. Hakimin 
"Vicdan azabı çekmesi de bunu isbat e
der. Onun içindir ki kolaylıkla Hat
fild'in eline düftU. Hasta olduğu için 
Ölümden korkuyor ve nedametinin 
sevkiyle aUaha aarılpordu. 

Elen: 
- Zararı yok, dedi. Her feyi öğren

ıneliyiz. 

- Demek kati kararınız bu? 
Başiyle bir çok kerreler evet i,areti 

yaptı. 

- Babam eğer bir auç işlediyse, bu
nu hayatiyle ödemiftir. Ötekili:r de ö-

Yaan: R. H. Goldman 
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demelidirler. 
_ Öyleyse, pek ali, dedim. 
Ertesi gUnU - cumartesi - bir kaç 

gün için Midland'dan ayrıldım: Mü
him bir it dolayısiyle . Şikq~ya .~it 
miftim. Çutamba gttnü geri döndüm. 
Bu müddet zarfında gazete, son hidi
~ler dolayıaiyle heyecanlı ~§etler
le çı1mııttı. Pazar aabahı: Şebır korku 
içindedir, bsab Jlagi bal• ser~ do
lqıyor. Pazartesi aq&mı: Huum Ro
binsonua va&iyetnam.:d muteber add .. 
dildi. Dava mı açılacak?, Salı sabahı: 
Kasab Magi anar mahallelere dehşet 
saçryor. Salı aıkşamı: Magi bala yalc:ı
lanamadı. Polisin ihtarı. 

Çarpmba sabahı çıkan gazeteyi 
Midland'a dönu.te t~nde okuyordum. 
Şu haberi veriyordu : Greyaton tahki· 

........ 1 .. kat komisyonu bu sabah -a-anıyor. 
İlk istasyonda M.itçel'c ıu telgrafı 

çektim: "Komisyonun raporunu ayn.en 
nefl'edin. Hiç bir fikir beyan etıneyın. 
Baflı:k §Öyle olacak:: Tahkikat netice
sinde idarenin bbahtd oımadıiı anla-

1 R A re M E 

YOLDA •• 
A dananın sabahını portakal bahçelerinden sey

rediyorum. 

K T U·B L A R J 

Yazan: Beh~el Kemal (ağlar 
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Gençlerin il.zerlerine 

aldıkları vazife 
Artık palmiyeyi saksıda değil, toprakta görebile

cek kadar cenubtayım. Palmiye yaprakları araam· 
dan Toroaların karlarını görme.be ancak: Adanada 
mümkün olan bir değiıikliklik. 
Etrafımdaki çiçek mahferine rağmen, demin yo

lumda rastladığım sarı sabırları düşünüyorwn: öm
rOnde yalnız bir defa, bu toprağın sanaat bir 

gillilJil gibi, açılıp solmak için boy atan aarı sabırla· 
n .. Yanı bafımda Seyhan. ağır baflı ve temkinli a
kıyor. Suyuna eğilmit salkım aüğüdlerin derdlerini 

can kulağiyle dinler görünürken birden omuz ailkip 

geçiyor gibi. 
Karşı sahilde, boz, fişkin, gebe toprak. 

Pmtimizin lromfıı ve dost mendelıetler
le yakın kültür temırulan yapmak karan, 
bana da Bağdad'da ötedenberi çok leyi2:li 
olan arab eJebiyatiyle ve omın yeni mün
sipleriyle yakından tan11malı lır8'1tmı Jıa. 
uuulırdı. Kallıınan, gmblilqen, laamle ue 
hareket halinde olan pkta, gibel .anatla
ra Jiifen ue gördürülen ehiz hizmeti ora
da da yakından görnNlı i'in bir yolculuğa 
~ılımak emir ue müuadesini aldım. 

Yoldaki ve BağJaddalıi intibalarımı 
"lraktan mektublar" baflığı altında yaza
cağım bir k~ makaleye koymafa çalqaca-
ğun. 

Pmtinin gönderdiği tiyatro heyeti de o 
günlerde orada bulunuyordu. Türkçe tem
sil günlerinde BağdadJa iyiden iyiye beli
ren dost ue talıtlirkar havayı, Bafdatl mü
neuuer ue güzidelerinin mecli• ue •ohb«
lerindeki çqniyi, lxqlıa laiç bir ıehirde 
rcutlanamayacağı pek cila iddia edilebile
celı olan güellikleri ue huaısiyetleri bir 
~yazı ile türk olrurlanna ULUS mtun
lanntla anlatmayı bir zelt ue u.mile bil
diln. B. K. Ç. 

Kop yamaçlarmclan atağıda ha· 
relenen ovaya bakınız; topra.:la 
bir hizada tüten dumanlar görür
ıünıüz : Bunlar oralann köyleridir. 
Biraz ilwide bir kaza m rkezine uğ
rayınız; ekmek ltulurıunuz ~ i~k 
lokmayı tiksinti duymadan belkı .ag
zmıza ala.mazamız: Ekmek rengı ve 
teklile kerpici ancbıv. Sabahleyin 
yüzünüzü yıkayac:afmız akar aula 
~ kaaabum meydanmdadır. 
Geceyi geçirdiiiniz köy evinde a
yakyolu vana bahçenin bir kenarm--

Bu yanda, Üzerlerinde geçen yılın mcyvalarını ta· 

şıyan portakal fidanları, bu yılın çiçeklerini açma
ya hazırlanırken sarı, mat, yuvarlak ampullerle aüs-

lenmif noel ağaçlarını hatırlatıyor. 
Aradaki bqka ağaçların dallarını dolduran penbe 

çiçeklere bakarken bütün bu ne,eli ve renkli dünya-

nın f U boz, kilıkün ve göıteritıiz topraktan nasıl 

fıfkırdığına şaşıyorum: Çizgili ve kavruk bir yüzde-
ki çocuk gülüşü kadar acaib ve yersiz fakat yakıtıklı . . 
ve alunh · ana topraık, surat asınca lran edebiyatının yem hamlelerın· 
dev; gülUnce çocuk.. den bahsediyoruz. Tahrandaki Genç-

Yıllardır aynı feyizli baharın ler kulübünün kapıama: 

maddi bereketıne rağmen manevi Kiriat ki ba huday müynaer nemi ıeved 
havasında bir türlü esaslı bir kalkın- Ma hod buda ıeviın \te berarim kirı ma 
ma, bir refah ve sükun sevinci görül- (Allahın müyeuer etmediği işi 
memit olan Adanada şimdi cumhu- biz kendimiz birer Allah olarak ba· 
riyet güneşinin baharı da yeryer ,ar:mak azmindeyiz.,, mealindeki be-
kendine haa çıçekleri ve meyvaları yitin yazıldığını öğreııerek uyanan 
ile gülümsemeye başlam1'· İmar, in- ve kımıldanan şarkın nasıl önüne 
tizam, temizlik, her tarafta baş gör geçilmez bir dinamizmle mahmul 
teriyor. olduğunu bir daha kavrıyarak sevi-

Tren vakti yaklaşıyor.. İstasyon niyorum. O da defterine bimm dil-
yolunda. Ataturk parkmdayım. A- den mısralar not ediyor: 
nıtm Uıtilndeki yazıyı tekrar tekrar 
okuyorum: "Bende bu vekayiin ilk 
hisi tefCbbilaü bu memlekette, bu 
güzel Adanada doğmUftur.,, 

En Büyüğün her tcYi gihi tevazuu 
da epiz: yarattığı inkılibların ve 
harikaların hep&inc birden sadece 
•'vekayl" deyip geçiyor ... Bu ve&a. 
yi" in tesirinin bütün dünyaya ve 
hele büıtün bir prka pmil olduğu 
malfım. Ben bu tesirlerin memleke
te aid olanlarını yakından gördüm, 
biliyorum. Şimdi şarkın diğer köşe
lerindeki tesirlerini, '8rktaki ham
leleri ve ilC"rlemeleri görme)ııe" gi
decken bu.Mtıriar' ;rıeniden ektwnek 
." ,,-~ ..,,,_ &~1)'•1"•~ 

dığı yerden düşünmeye ve gönneyo 
baflamak, ne güzel rasıtlaylf-

G eceyle beraber Haleıbe giriyo
nu. Yarım saat ~r vakit 

var. İataayondan fehre doğru töyle 
bir yürüyeyim, diyoruui. Burada da 
asfalt medeniyetin ve imarın ilk 
remizler.inden biri. İstaayondan 
bqlıyor ve fehir içlerine kadar de
vam ediyor. Göz alan bazı yeni 
binalar vaT; ~nilikleri gilzel fakat 
üalQpları memleketin iklimi ve ha
yat prtları hakkında fikir verebile
cek hi9hir buauaiyeti olmayan yarı 
kübik binalar. Şehrin hareketli yer
lerine kadar uzanmaya zaman müsa· 
it değil. "İ§:te geldim gidiyorum, 
şen olasın Halep fehri,, diyebilecek 
kadar bile kalıp görmeden Telköçck 
trenine biniyorum. 

Trende, Tahrandaki yeni sefaret 
binamızm mimarı Seyfi Arı.kanla 
ve lranın Romadan gelen yeni Mot
kova sefiri ile berabeciz. Uzun za· 
man An.karada bulunan ve türkçeyi 
çok iyi konUf&n Said Hanla türk ve 

Yemiıimiz dünyanın kültür 
&&açlarından; 

Alır yere vunınız devleri 
saçlarından; 

Zaman hdkümıüz artık, hdkmedecek 
biz varız; 

İatedik mi ıeceyi yırtar, fecre 
çıkarız. 

Sabah, saat 9; yen.iden sınırdayız. 
Tül:'k kudret ve iradesinin timsali 
Mehmedciğin yüzüne vuran şa.fak 
rengiyle beraber bayrağımızı bir da
ha kana kana seyrettikten biraz son
ra, Telköcekte trenden iniyoruz. 

Bir otomobil ve kamyon kafileai
le :Muaul yolun4ayu:. Etrafta gözle
......,_~,__~ " -V~ 
bodul' ve aı.k yefillikleriyle Anado
h.ada aıbık rut aeldilimis tabiatte, 
hiç pripsemedilimb bi rerazi. Ku
mu ebibeai, serabı ile karakteristik 
çöW ancak Batdaddan sonra g&
mek mümkün oldufunu anlıyorua. 
Kırlarda otlayan develere ve haflar
da kefyelere rut gelmeeek hali hu
dudlM'ımu içinde seyahat ettilimi
zi unnedeceğiz. Bir taraftan tıren 
yolu yapılmakta olduğu için bu yıl 
yolların tamirine pek ehemiyet ver
memifler. Dört saat aaraılarak ve a
rada bir dinlenerek Muaula geliyor 
ve ilk defa Dicleyle lrarJılqıyoruz. 
Son yatmurlarla t&flDIJ olan Dicle, 
bulanık ve girdablı akıyor. Şehir, 
geriden yefilliği ve boz bir toprak 
ortasında, topraktan yolrulmuı ve 
bilinmez bir beddua ile .. taı kesil
mif,, görünen klrgir binalariyle u
zun bir uykudan yeni silkiniyor gi
bi. Ufuklar o kadar düz ve toprak o 
kadar bi.kim ki: ağaçlarda bile ge
riden nebati bir eda yok. Herşey, 
toprağa bititik. Bazı tepelerin ye
tilliği bile bir nevi bulafıklık hissi-

tılınıttır. Saat dört buçukta oradayım; - Mezarında babanum kemikleri 

J S S .. awanuştır. O bir bathiuı n•ıl yazıl-. - . pena. 
Saat üçte çıkan nUahayı istasyonda maaı icab ettiğini çok iyi bilirdi. 

aldım ve beni idarehaneye götüren o- - O olsaydı ne yazardı? 
tomobilde okudum. Mitçel talimatımı - Mesela: "Tahkikat raporu bize 
aynen tatbik etmifti. Komisyonun ra- y•ai biç bir şey oğreımemiştir.'' 
poru, Greyaton'a ilk ziyaretimden son· Hakikat da budur. Fakat böyle bir 
ra yazdııklarmııdan farklı değildi. Dok· hlflık da.ha bafka türlü teair yapar. 
tıOr Vilb komiayonun reisiydi. Sözünü kestim ve çantamı açarak: 

Rapor, ölilm lıebebleri Uzerinde dur- -Mitçel, dedim, size bir tite eski 
madan Konedi'n.in ölümü dolay•iyle viski getirdim, harbten evelki devir
eaef beyan ediyordu: Boynundak.i ya- den k&lma bir vıi•ki. Şunun bir tadına 
ra zikredilmemifti. Tahldkatıl yapan- babanız fena etmeainiz. 
lar on altıncı dai.renin elektriğinin na- Gözlerin.i kıq>Jftıraraık beni hayret-
sıl IÖındilrülmUt oklu tunu arqıtııma- le ıRbdil: 
mı,ıar, Müdilriyetln a1mıt olduiu ted- - Benden. benden b1r fOYler aaklı-
birlerln mUkemmeM~ne ipret eda- yoraunua, dedi. 
rck Kenedi'nin ibtiyataısblma kurban - Naaıl bildiniz, dedim; böyle ea-
gittiiini kaydetmekle i&ti.fa etmfler- rarlı ıörilnmeyi severim. 
di. Hakim Robinaon'un ölümünden ve - Roblmon'lara ıene bir oyun mu 
§Chrln pç.irdiii Jrıor.kudan hep bu ada· oynayacabınu yolma? 
mın ihüyataızlılı DMeUl ~iliyor· - M.itçel, dedim, o titeYe yirmi do-
du. lar ödedim. 

Odema çıkınca yuı ı.Jeri müdü.rilm Bir saniye bana baktı, omuzlarını 
:Mitçel kofa kOf& ıeldL Hayreti ve silkti ve ti,eyi eline alarak etiıketini o
hiddetl )'ilzUndeıı okunuyordu. Quete Jıcudu. 
nüahaaını ıumeni aıin üıtUnc attı ve a- - Yirmi ıenedenberi bu viskinin 
sabiyetten titreyen bir eeale 90rdu: yi1zilnil görmemiftim, dedi. Eskiden 

- Neden bana bu baflığı yudırdı· biz bunu üç buçuk dolara alırdık. 
nız? Sük!lnet bu.lmUf bir halde, titeeinJ 

- Neden? Baflığın ncai var. Taıhki- koltuğu altına aıkıttırarak dı,.rı çık. 
kat raporu bunu aöylemiyor mu? tı. Eleıı'i telefona çağırdım; evin.de 

Saçlarını yolmak iatiyormuf gibi kol deiildi; Lauderbeki' aradım; büro-
larını bafına götürdü: ıımdaydı. Hemen oııwı yanına gittim. 

- Fakat bunu altmıt puntoluk harf- - Beni aııcak Magi'nin yakalanma-
lerle ilan etmekte ne mani vardı? amdaıı sonra görmeye gelcceiiniai 

- Hadi, hadi, aakin ol. aanı10J;duın, dedi. 

ni veriyor. 
Vaktiyle birkaç velinin veya pey

gamberin mezarını ihtiva ediyor, 
diye etrafında bile bir türbe aüldlnu 
muhafaza edilme9ine çalıJılan yer
lerde fimdi İrak çocukları yepye
ni ve tam dilnyevt bir ne,e içinde 
oynuyorlar. 

Alctam ol uııken Gergüke vardık. 
Küçük iataayonda, koğuf karyolala
rma benziyen yatakları şimdiden 
yapılmış, küçük ve munia bir tren 
bizi Bağdada götürmek için bekli
yor. Ankaradan tanıdığım bir ger
güklü, otomobilimiz geçerken bizi 
görmüf, koprak iataayona gelmif; 
karşılqıyoruz. Biraz sonra, arabala
ra atlayarak Gergüke dönüyoruz. 
Yukarıda, kale ve eteğinde evler; 
geriden Ankaranın Kale mahallea.i
ni hatırlatıyor; biru daha ka.laıba
hk, biraz daha ayakta, genif tarla
larda beyazlı sarılı bir bahar göz a
la.bildiğine U%uyor. Uzakta gurup
taki yangından yere aıçramJf gibi 
yeryer kızıltılar ve bakıldıkça bü
yüyen alevler göze çarpıyor; petrol 
kuyularının ve i iliz maha.Jleainin 
olduğu taraf. Orada petrol iflerin-

ç(ik bir AYrUpa tehri kunmlf; gui. 
noları, tenie Mhaları, kofu yerleri 
bile var .. 

Gercük lıaılilbllndeyb. Etrafll!ll
zı, tarla ael&b ve refaha ıötürecek 
bmılenin merkezi Ankaradan haber 
almak için &elen imlnlu Mftmt. İç
lerlııde eeki U.IOıbla çok güzel 
türitçe tiirler yuaıı Hicri dede yok
sa da ömer Peni Püryad! hiç bir 
ebikliii aratmıyor. Aralan gibi bir 
adam; yüzünden aıiıat, cesaret ve 
saffet akıyor. "daha demin okuyup 
duruyordum; timdi sevincimden 
hiçbir tey hatırlamıyorum,, diye mı
rıldanarak buı beyitlerini tekrarlı
yor: 

Gel elele verelim dbanda 
Seyyah olalım timdiki umanda 
Bir kqt edelim cihanı hayli 
Ti vermeyelim zamana me11i 
Ben Fevzii mUıtemendi derdem 
Emsilim içinde aerübülendem ı 

İstasyona dönerken ilk petrol çı
karılan yeri gösteriyorlar. Büyük 
bir külah gibi toprak bir kubbenin 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

- Bahsine giriıirim ki bütün bu 
müddet zarfında buradan dıprı adım 
atmamıpmızdır? Nerede yatıyorau
nuz? 

- Alayın aıraaı değil, Cerri. 'Görmü
yor muaunU%, ne haldeyim? 

- Görüyorum, fakat korıkudan bu 
hale geldiğinizi sanıyordum. 

- Bu canavar bize rahat vermiyor. 
Bugün fUrada görUnUyor, yarın orada, 
ve biz koşup yetişinceye kadar ortadan 
kayboluyor. Nerede yattığımı soru
yorsunuz. Yattığım yok ki dostum. Te
lefon durmadan itliyor. Dün gece sa
at birde, beter dakika fuıla ile üç de
fa İmdad iatediler. Korıkudan çıt.ııııa 
dönmlif bir kadm Magi'nln bodrum 
penceresinden evine girmeye kalkıt
tığmı iddia ediyordu. Bir adam evinin 
aııkuındald araadan Mqi'ııiıı ge~i
ni ıörmilf. Biltilıı gece bu neviden id
dialarla oradan oraya kottuk. GUA or
taımda bile müracaatlar va.ki oluyor. 
Af&ğı.da polia Otomobili hazır duna
yor. Bir biber ald* mı hemeıı h&dt.e 
yerine kotuyonas. 

- Zavallı doetum 1 
- Eğer bu hafıtıa içinde herifi ele 

geç.iremcnek ifler k.atillqecek. Der
hal poliaiıı liy•kMalslltlnıden, lıbma-
1 inden bahee bqlayac•kln. Bu arada 
ne oluna bana olacak. 

- Sıkı takiblerinll •1e9inde Jbci' -
niıı ukl•nmaya mecbur bldıpu aöy
liyerek sizi himaye ederim. 

- Te,.kUr ederim. Sis •r-batte 
ikaı Milıgel de ... -. tc* .... 

dadrı. .. 
"Dotu köylerinde" admdaki .. ~ 

zıel tedkik Herini battan bata biiyük 
ali.ka ile okuduium doktor Rükn• 
din Fethi anlatıyor: 
Emırumun Afble bumun Su,> 

duran lr.öyiinde uen büyiiiümüıs 
kimdir?" aualine bir köylü ~ 

- Jandarma; 
Bir diteri ı 
- Muhtar; 
Bir bafkau: 
- Ka.,...akam; 
Bir dördünıeütıü : 
- .A.-. PAf&llt eevabım verdi. 
Baybardun Verzahan köyünclec 

"En çok ...,.i aeverıiniz? •• aaaliai, 
dr,.bilirim ki, bütün köylüler bir a • 
fıadan: "öküriln .özü ile brpla• 
dılar. 

Bir köyd. de tu biki.,_,i elini• 
dian: ••Bir gün dereye bir kadmla 
bir inek yuvarlandı. Köylüler hemen 
MIJ'a atdıp önce ineii, ye .onra kadı
nı kurtardılar . ., 

Bütün bu derdleri biliyoruz: Yüz
lerce imparatorluk yılmın ciınice 
ihmallerini on bet cumhuriyet yılın
da silip aüpüremezclik. En büyÜk da
vi.mız cehaletle mücadele davi.u
drr: Okutmak, yazdırmak, öğret
mek, t•vir edip irfan seviyesini 
y\lkaeltinek, rahat Ye müreffeh ya
ıamamn zevkini tattırmak, daha 
fazla çabııp kazanmak ihtiyaa• 
m duyurmak._ Ancak, bütün 'bunlar 
münevverlerin el birliği ile afrafıp 
halledecekleri, birer mi.yener fera • 
gati ile dM:limnek §&itile üzerlerine 
alK.klan memleket .~. 

Oç ... ene& talebe bir1i1i niai ala;. 
A ' na-

da tamdıfım Rükneddin Fethi'JW. 
S9\*l MGep doktor luyafetile E..-.. 
ramcla rutladon. Hekim oldu.ta ka
dar seyyah, aeyyah oldutu gibi '
memt.kette müneTVer ..-ce difea 
büJ'ii,k Y&zifenin mahiyetini hakkile 
kawunıı bir misyonerdi: Dolu kÖJ'
lerincle )"aptığı uzan bir tedkik Te 

ten'rir MJ'ahatinden yeni bir tedkik 
Te tenYir eeyahatine çrkryorcha. 
Memnun .. mesuddu. Gözleri ....... 
yarak intlbalarmı anlatryorcla. 

Bu ..,.Utlerin mahaulü ol .. 
''Dolu köylerinde., riaaleaini busiD 
masamın üzerinde, zarif bir kap 
iç.inde, çalqkan ve •atanaever bir 
1rencin derin •• aıil heyecanmm ifa
cleü olarak anlatılmaz bir sevinçle 
seyrediyorum. 

Tahsilini muvaffakiyetle bitirip 
vazife alan her gencin bir doktıor 
Rilkneddin Fethi sayreti ile yurd 
için çalıımayı vazife bildiiinden 
emin olarak genç arkadatıım aayin
den ve eserinden dolayı burada teb
rik ederim. - N. Baydar 

davrandL Bir muharririni miilikM 
yapmaya &önderdi • 

- Evet, okudum. 
- Halka tehlikeyi ihtar ettim. Ge-

celc~ri tenha yollarda, kenar mahalle
lerde dolapnların lkibetinden mnu
liyet kabUıl edemem. Bu uıbah Jılak. 
kinley mahallesindeki euanedeıı bir 
adam telefon etti. Hemen oraya gittik. 
Adam yalnız Magi'yi gördügünü de
~il, fakat onun tarafından kovalandı· 
ğmı da iddia ediyordu. Karıaiyle be
raber bizi eczahanede bekliyordu. Ma. 
&i 'yi oradan dört mil mesadc, çütliii
nin yanındaki yolda ıörmüttü. Civarı 
devriyelerle tarattıimı halde bir fCY 
bulamadım. Adamm evine bir nöbetçi 
bıraktık. Eminim ki bu adam Maıi'yi 
hakikaten aönnüftilr. 

- Nereden biliyoraunuz? 
- Otomobilini yol kenarında bıra-

karak evinde yatmaya gitmif. Gece ya
nsına dolru uyanmıt ve otomobili içe
ri almayı unu.ttuiunu hatırlamıJ. Dı
prı sdmııJ, direbyona ıesmit ve fe
nerleri yakmlf. Tam o esnada Maci'
nin yolda kendialne doğru ilerlecHğinl 
f6rmilf. 

- Mqi oldufunu nereden biliyor? 
- Bana tarif etti. ~rdülil ta kecı-

diaidir. Elinde bir çekiç varımı. Ua
tünde üniforma. batında deri kaaket 
tqıyorm"lo Yani hala Kenedi'nin el
llaelerini giyiyor demek. 

-Ya? Dedim. 
LIUderbek: 
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YURDDAN RESiMLER 

Konya etrafında sık sık rastlanan çıngır1kli kuyulardan biri 

Cank1rı, bağ ve bahçe diyarı 

Fen ve teknik girdikten sonra Çankırı 
yurdun en ıeviınli bir meyva ıehri olacak 

Çankırı (Hususi) 
- Çankırı kilomet 
relerce devam eden 
bahçeleriyle ve ye
fillikleriyle şöhret 
bulmu' bir yurd 
parçasıdır. Vadi 
boyunca devam e
den bitmez tüken
mez bahçelerini 
trenle Zonguldak 
yolculuğu yapan· 
lar çok iyi bilirler 
ve hatıralarında se 
yahatin en kuvvet
li intibaı olarak 
saklarlar. 

Evet; bol bahçe .. 
bitmez tükenmez 

Yetillik ••• Fakat 
hepsi bu kadar .• 
Bütün bunlar, dü-

ne kadar zengin ta 

Yurdda sahne zevki 
Yurdun dört k~i Hal~ 

kollan, halka sahne zevk ve beye
canmı kendi imkanları dahilinde 
tattırıyorlar. Eski çağlarda vila7et 
merkezi bile sahneyi tan1DMızken, 
timdi nahiye merkezlerinde bile 
aalıne günlük bir ihtiyaç haline pl
miftir. Yukardaki resim, Aiva öi
retmen ve memurlan tarafmdan Ye

rilen ''Zehirli Hançer,, p~ oy
nayan gençleri gösteriyor. 

Bir baba oğlunu 
terbiye etmiş! 
Çomğu tavana asmıı 1 

İzmir, (Hususi) - Bumuvarada 
Beyler sokağında orman mesaha me
muru B. Ömer Güven. evden bazı etya 
alarak lı:ıcndisinıden habersiz satan oğ
lu Said Güvcni ilai elinıden tavana ıaıa
mak suretiyle demirle döğdüğünden 

.ıab~ tutulmuf. çocuğa iJ>kenıce et
mek auçundan adliyeye verilmiftir. 

Bergamada kermes haz1rltkl•ı 
Bugama, (Huauai) - 22 mayıa pa

zar günü başlıyacak olan Bergama kıcr
me8i için büyük hazırlıklar devam eıt
mektodiT. Komiu ukaık tıoplanmaJr:ta

dır. Maeafirlerin iatirahatlıerioi temin 
için ot.ellerin temizlenmesi "4llC banyo 
yerleri yapılmasl üzıcrinde duruknaık
tadır. 

Verilen karar dairainde banyo ya
pamadıklarından dıoiayı Bergama, 
Merkez Pamukçu ve Trabzon otelleri 
kapatılmn,ur. 

Bunlardan Ciıhan ve Trabozn otelle

ri i§e ha'lamnJlardır. Diğerleri. ite baf
lama.k üzeredirler. 

Hanlarda, dükkanlarda da çalıfdla
lar devam etmektedir. Ayıu hafta için
de Bergama panayırı kurulacaktır. 
Bunun için de bazırlwdar ba§lamıfbr. 

İlim evinin bütün noksanları onbet 
güne kadar tamamlanm19 olacakta. 
Konforlu bir otel haline gelen buraaı 
bugünlerde müze ile birliıkte huaust 

bir elektrikle aydmlatdmı' olacaktır. 

biatin bir lütfün- Çanklfl 
den ibaret kalıyor-

köylüsü va ihtiy.acını kaqılayacağı temennisi 
çok yerınde olur. 

du, kendi kendine fenni bağcıhk 
yetişen bu ağaçlar, 
fenni bakım görme 
diğinden kifi mik-

Çankrının bağları da çok ve boldur. 
Fakat bakunsızdır. Onar bağlarının 

üzümleri meşhurdur. Bunlar, kışın 

fatbikaflnda ilkbahara kadar kurumadan YClf ola-

Trakyada güreş bayramı 
rak saklanır. Fakat bu bağların çoğu 

darda meyva ver--------,..kuru çayların kenarındadır. Sel gel
miyordu. Fakat son senelerde yurdun diği zaman bağları basar ve mahve
her tarafına sokulan bilgi teknik, iki der. Bilhaeea Bakırlı köyünün bağla
bakım ve ağaç sevgisi yavaf yavaş rı çok güzel mahsul vermektedir. Bu-

rada köylü bağına lhnngelen emeği 
Çankmnın başıbozuk tabiatini disip- verir. Bu bağlarda fennt usuller-. ta-
lin altına almağa baJhyor. Alınan mamen tatbik olunur. Yavaı yavaf her 
mahsuller bilhassa Ankara pazarların mıntakada bağcı köylüye iyi bakım 
da satılıyor .. Çankırmın yakın bir ge- usulleri pratik olarak göeterilmekte
lecekte Ankaranm bütün çeşitli mey- dir. - K. K. 

Salihlide orta okul yapılıyor 

Salihli (Hmuai) - Şeıhirimizde yapdacak olan modern orta melde
lııiııa txr•li--- etWnp, Tönne aid bir ....... -• ..t-ft,...._. .. 

Bu seneki bayraına fazla 
pehlivan iıtirak ediyor 

Edirne, (Hususi) - Trakyada öte
denberi büyük pehlivan gür~leri ya
pılır. Kırkpınarda yapılan bu güref 
bayramı Adeta milli bir anane halin
dedir. Bu bayram, her sene 6 mayıs
tan sekiz mayısa kadar üç gün devam 
eder. Trakyadan ve bütün yurddan 
irili ufaklı her çeşit pehlivan bu gü
rcflerdc yer alır, bu aaretlc milli 1pOr-

la uğra,an pehlivanlarımız burada ta
nışır burada boy ölçüşürler. Bu bay
ram için İstanbuldan 9ehrimize hu
susi bir tenezzüh treni de hareket e
decektir. 

Bu seneki bayram geçen senelere 
nazaran daha hararetli olacak, güreşe 
gelen pehlivanların adedi de fazla o
lac:aktu. 

2 - 5 - 1933 r . . . . ................................................................... "I 
Yurddo çocuk bayramı 

Muilada baJrundan bir göriiniif 

Yukarda ,...,,.ini •ördüiünü11. küçükler, Aydanda muvallak bir lıo,.., 
vcrmifler uc malaitte büyük bir takdir ve MVgİ toplamf,flardır 

Diyarbakırda spor 
K1r koşular1 yapıldı, 

tenis sahası kuruluyor 
Diyarbakır (Husust) - Türk Spor Kurumu Diyarbakır bölgesi tarafın

dan tertib edilen kır k09ularının ikincisi ve ü~üncüsü de yapıldı. Birinci 
kotu4a birinciliği Ayapordan Fehmi, ikincilği Yıldızdan Talat, üçüncülü· 
ğU Aydan İhsan kazandılar. 3500 metrelik ikinci koşuda da gene Aydan 
Fehmi 11 dakika 32 saniye ile birinci, Yıldızdan Talat 12 dakika 15 saniye 

ile ikinci, Aydan İhsan 12 dakika 27 Yeni şehirde daha müsaid bir yer sa
aaniye ile üçüncü gelmişlerdir. 5 bin ha olarak tanzim edilmiştir. Şimdi 

metrelik koşu cuma günü yapılacak- maçlar burada yapılmaktadır. 

tır. Diyarbakır Halkevi parkı içindeki 
Pazar gününden itibaren de T. S. K iki tenis kortundan birisinin de T. S. 

atletizm federasyonundan gelen pro- K. bölgesi tarafından tanzimine ve 
gramın günü gününe tatbiki için böl- teknik bir kort haline getirilmesine 
gece tertibat ahnmıftır. başlanmıştır. 15 mayıstan itibaren bu-

Şehir planında spor aahaaı olarak rada tenia maçları yapılacaktır. 

gösterilen ve 'imdiye kadar aaha ola- Bu kortun tanziminde iklim şartla
rak kullanılan yerin çukurluğu yüzün rı göz önüne alınarak beton yapıltnHı 
den• ile dolarak rö1 halini allJ'Ol'du. diifünülmektedir. • Usman ETl 



ULUS 

İstanbulda milli küme maçları 

Altı kulüb muhteliti 
Güneşi 2-0·yendi 

Dünkü atletizm müsabakalarında olimpiyad bayrak yarışından bir gö
ninüş. (Atletizm müsabakalarına aid haberler 10. uncu sayfamızdadır). 

Beşiktaş Galatasaröyô 
2- 1 mağlub oldu 

s p o R 
ırııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııı 

Fenerbahçe ve Ankara 
gücü -Gençlerbirliği 

muhteliti 5 -5 berabere 

lstan·bul, 1 (A.A.) - Milli Künıe maçlarına bugün Şeref ll:a
dmda devam edildi. Havanın güzel olması sayesinde, lstanbulun 
futbol meraıklılarr, birinci sınıf iki takımı kartılaştı:nm mühim 
nıaçı zev:kle takib etmek imkinnıı buldular .. Stad~ yedi bin
den fazla bir kalabalık vardı. 

Fenerbahçeliler dün ikinci karşılaş- mağa başlamışlardı. 
malarım şehir stadyomunda yaptılar. Ankaralıların iki golü 
Halk alaka ile takib ettiği bu müsaba- Ankaralıların devreye enerji ile baş 
kanın şehir stadyomuna nakledilmesi- lamaları oyunun seyrini değiştirmişti. 
ne layık olduğu şekilde cevab vermiş Yedinci dakikada soldan güzel bir pas 
bulunuyordu: Tribünler oturacak yer alan Fahri Akay şütünü çekti. Fazıl 
bulunmıyacak kadar dolu idi. Birinci Arzık bu şütü elile kesti. Hasan Pulat 
devrede O - 4 yenilen Ankara Gücü- topu yakaladı. Fener müdafası bu defa 
Gençler Birliği muhtelitini teşkil e- da ceza çizgisi içinde favul yaptılar. 
den futbolcular takdire değer bir o- Verilen penaltıyı Keşfi Tarlan çok gü 
yunla ikinci devrede vaziyeti telafi zel çekti. Muhtelit ilk golünü kazandı. 
ettiler. Maç 5 - 5 beraberlikle netice- İki, üç dakika sonra güzel bir akın-
lendi. dan sonra Ankara Gücü- Gençler Bir 

Sahaya evvela Fenerbahçeliler, on - liği takımı ikinci golü de attı. 
lardan sonra da Ankara Gücü - Genç - Fenerin son golü 
ler Birliği kul~pleri birliği takımı çık Devrenin başında galibiyeti garanti 
tı. Hakem antrenör B. Horeys idi. Fe- li görerek serbest oynamağa başlayan 
nerbahçeliler kaleye Necdet Erdemi fenerliler ikinci golden sonra biraz to 
ve beke de Lebib Elması koyarak şu parlandılar. Sıkışan kalelerinin önüne 
şekilde bir takım teşkil etmişlerdi: toplanmaktan vaz geçerek açıkları va-

Needet Erdem, Lebib Elmas- Fa sıtasile hücOma geçtiler. Soldan yapı
zıl Arzık, Estt.d Kaner - Angilidis- lan bir akında topu ayağına oturtan A 
Fikret Arıcan, Niyazi Sel - Ali Rı- li Rrza Tansı takmıının son golünü at
za Tansı - Y ap.r Y aılçm - Şaban tı 
Topkan - Naci Bostancı· A. , __ al •- ·· ı·· 
· İkikulüb birliği cumartesi günkil nn:ur: ıwrın uç go u . . 
takımını biraz değiştirerek muhtelite Maçın en heyecanlı s_afhası 15 ~?cı 

İlk maçı Güneşle altı kulüb muhte
liti yaptılar. Güneş sahaya eksik bir 
kadro ile çıkmıştı. Bu yüzden bozuk 
bir oyun oynadr ve 2-0 yenildi. 

Galatasaray - Be§iktcış maçı 

!kinci maçı Galatasaray - Beşiktaş 
takımları oynadılar. Milli küme i
kinciliğinin mukadderatı üzerinde 
rolü mühim olan bu maç haftanın en 
şayanı dikkat karşılaşmasını teşkil 
ediyordu. 

Galatasaray şu kadro ile sa.haya 
çıktı : 
Sacit • Lütfi, Salim - Musa, Mustafa, 
Suavi - Necdet, Şefik, Mehmet, Ha-
~im, Bülend. 

Beşiktaş da şu şekilde sıralanmış-
tı : 

Mehmet Ali - Hüsnü, Nuri - Rifat, 
Feyzi, Faruk - Hayati, Muzaffer, 
Hakkı, Şeref, Eşref. 

Hakem Adnan Akın. 

Oyunun ilk anları 
Oyunun ilk dakikaları Galatasara

yın nisbeten ağır basması altında geç
ti.. Sarı - krrmızrhlar bu ilk anlarda 
hücum faikiyetini ellerinde tutmakla 
beraber, Beşiktaş müdafaasını mües
sir surette tazyik etmek imkanını bu
lamıyorlar. Hüsnü - Nuri müdafaası, 
zorlukla karşilaşmaksızm, Galatasa
ray akınlarını kesiyorlar ve Mehmed 
Aliye iş bırakmıyorlardı. İhsan İzmirli, Mustafa Yılmaz ve Keş- dakikada yapılan Fenenn son gol~ i 

fi Tarlanı da almıştı. İhşan İzmirli den sonra b341adı. tki ~ da guz~ BepkllJI hôkim ol.mağa 
ik. · ld ııktı İkinci dev_ oynuyordu. Fakat fenerlıler daha ço / ıncı :ıo en 1S0nra ~ · "lml<ıaxaa ya.pxyvrun "T"abd ~T •--. ~"'""• 
~e ~ ~yc!Cefer geço. ı:aıam ıu tc· Mustafa Yılmazm i~ettiği muhtelit ıs inci dakikadan sonra beşiktaşlı-
kildc ıdi : · N • T En forvet hattı ise Necdet Erdeme ne.fes Rah · Kotan un ogay - - tarın Galatasaray hakimiyetini bcrta-

ım t·' T ı Semih Sö- aldırmıyorlardı. raf etikleri ve vaziyette ha.kim olına-
ver Erlat, K'* ı .. ~r an kmer Selim Fener müdafaası vaziyetin aleyhl~- ğa başladıkları görülüyor. Fakat bu 
zer - Abdul Küçüktq H, p rine döneceğini anlayınca favullü hır sefer de Galatasaray müdafaası çok 
Baykurt, ~i Rıza Ard~ ~-;nYı~ oyuna başladılar. Tabit bu aleyh~e~in~ canlı bir oyunla Beşiktaşın tehlikeli 
lat - Fahrı Akay - ua oldu. 28 inci dakikada hakem ıkıncı rmıhacimlerine nefes almak imkanını 
maz. penaltıyı vermeğe mecbur kaldı. Keşfi vermiyor. Geriden Beşiktaş muavin-

B1RlNCl DEVRE Tarlan ücüncü golü de bu suretle yap- lerinin verdiği paslar, mükemmel yer 
Oyuna lö.4v da ankaralılar başlnadı mağa mı:vaffak oldu. tutan ve görerek oynıyan Salimle Lüt 

lar. Saha biraz evel yağan yağmur do- 32 'inci dakikada Selim Baykurdun finin yerinde müdahaleleri ile derhal 
layısile kayıyordu. Oyuncular dört ortaladıg~ 1 topa Fahri sıçradı ve cidden · ı-· .geri dönüyor .. 
beş dakika sahada tutunmak içın epey- güzel bir kafa vuruşile dördüncü go u Devrenin ikinci yansında oyun 
ce zorluk çekt}.ler. Fenerbahçeliler an- yaptı. durgun bir manzara göstenneğe baş-
karalılardan evel kendilerini topladı - 37 1·ncı· dakı"kada Küçük Mustafa f '"daf u 

ladı. Top, iki tara mu aasının -
lar ve oyuna ha.kim olduar. Muhtelit Yılmaz kaleci ile krrşı karşıya kaldı. zun vuruşlariyle adeta kaleden kale-
takım bilhassa bek hattı ilk dakikalar- Çektı·g~ı· ""u··tu·· Necdet Erdem yakala. dL 1 k dikkat 

:s ye gidiyor. Bu ara ı . şayanı 
da bocaladı. Muhtelit takım oyunun son dakıka- birer hareket olmak üzere, Muzaf-
Fenerin golleri larmda Hasan Pulatın bir kafa vuruşu fer'le Bülend'in sayılık birer fırsatı 

Fenerliler, uğruna milli kümeyi ile beşinci beraberlik sayısını yaptı. kaçırmalarr kaydediliyo~'. 
terkettikleri yeşil sahaya kavuşunca Fenerbahçeliler Birinci devre bu şekıldc sayısız 

lkinci~vre 

İkinci devre yine Galatasaraym 
tazyikile başladı. Sarı-kırmızılılar 
muhakkak galib gelmek azmiyle oy
nıyorlar. 

Dördüncü dakika b~i~ Faru
ğun yaptığı bir favlu hakem firikik 
ile cezalandırdı. Vuru~ Musa yaptı ..• 
Haşim, önüne dü"Şen topu vole bir 
şiltle Beşiktaş ağlarına taktı. 

Bu sayıyı takib eden dakikalarda 
oyunu sertleştirmek istidadı içinde 
görüyoruz. Fakat, hakem, daha ziya
de Beşiktaşhların sebebiyet verdiği 
bu hareketleri cezri kararlarla karşı
laştı ve önüne geçti. Galatasaraym 
hakimiyeti devam ediyor. 

Galotasaroyın ikinci golü 
Eşrefin yaptığı favul yüzünden Be

şiktaş kalesine bir fırikik daha atıldL 
Musa'nın vuruşu Necdet'e Necdetten 
de Haşime geçti. Gene vole bir şüt ve 
Galatasara.yın ikinci golü. 

Devrenin ilk on dakikası içinde iki 
gol yiyen Beşiktaşlılar, yalnız sert 
oynamakla vaziyeti telafi edeımiyccek. 
lerini anladılar ve cidden güzel bir o
yun çıkarmağa ba~ladılar. Galatasaray 
daha ziıyade müdafaaya ehcmiyet veren 
bir taıbi,ye kullandığı için beşikta'Şlıla
rın oyunu daha ziyade müessir oluyor. 

On beşinci dakikada, Suavi sakat
landığı için sağa.çığa g09ti. Necde sağ
içte. Şefik de Sucwinin yerine allilldı. 

llefikt.afın ,eref .sayuı 
Otuz ikinci dakikada: Galatasaray 

aleyhine on sekiz çizgisi üze.rcindcn bir 
firikilt verildi. :Eşrefin vuruşunu Hakla 
yakaladı ve bir kafa vuruşu ile ağlara 
taktı. Fakat Salim ile Lütfi yerinde 
bir tabiye ile Hakkıyı ofsayd bırak. 
mışlardı. Sayı makbul addedilmedi. 
Hırçın bir cereyanla oyun sonuna yak 
taşıyor. Tam 44 üncü dakikada Hakkı 
sıkı bir şütle şeref golünıü çıkardı ve 
bir dakika sonra Galatasaray sahadan 
2 - ı galib çıktı. 

Galatasaraylılar çok güzel oynadı -
lar, fakat galibiye.t daha ziyade oyu
nun bütün ağırlığını muvaffakiyetle 
yüklenen Salim - Lütfi müdafaası
nın gayreti ile tahakkuk etti. 

Beşiktaşlılar, daha kuvvetli bir man 
zara arzetmelerine rağmen, bir türlü 
sonu gelmiyen dahili ihtilafların ver
diği moral bozukluğuna kurban gitti-

güzel oynamağa başlamışlardı'. Haf Bir gün evel ufak ve toprak saba~a bitti . 

h~mmfu~de~~i~~~~ıp~ ~~zy~ ~~~~~~n ~rr-----------~------------------larla açıktan ilerliyorlar ve havadan stadyomunda ilk devre eski oyunları -

ler. 

gelen şandelleri üç orta durdurmaksı- nı hatırlatacak bir maç çıkardılar. Fa
zın kaleye gönderiyorlardı. . kat ikinci devrede karşılaşacakları va• 

Muhtelitin akınları seyrek ve netı- ziyeti hesab etmedikleri görüldü. Çün 
cesiz kalıyordu. Bilhassa topu havaya kü bütün enerjilerini sarfederek son 
kaldırmaları dolayısile avantaj fener- yarım saat içinde karşılarındaki takı~ 
lilere jteçiyordu. . mın baskısı altına girdiler. Eğer anka-

Fenerbahçeliler dokuzuncu dakıka- ralı forvedler arasında bir iki şüt çek
dan itibaren üstünlüklerinin neticesi. mesini bilen oyuncu olsaydı, Fener -
ni kazanmağa başladılar. Yaşar Yal- bahçe takımı için mağlUbiyet muhak -
çın, Fikret ArrGanın pasile ilk golü kaktı. 
attı. Dünkü maçı gördükten sonra da bir 

22 inci dakikada sağdan çekilen bir gün evelki fikrimizi de~işti~iş d~
kornerden sonra Ankara kalesinin önü ğiliz. Bütün takımın takdıre deger hır 
karıştı. Şaban Topkan sıkı bir şütle gayretle oynamasına rağmen Fener
ikinci golü yaptı. bahçe takımt esaslı tadillere. muhtaç 

tki gol yiyen muhtelit oyuncuları, bir bale gelmiş görünmek.tedır. 
neticenin çok fena olacağını anlaya- Burada bir noktayı da ışaret e.tm~ • 
rak biraz kendilerini topladılar. 15 da- den geçemiyeceğiz: Fenerbahçelılenn 
kika kadar oyun mütevazin bir şekil yıllardan beri halktan topladıkları 
aldı. Fenerlilerin akınları azaldı. An- tinin sebebleri arasında favul
karaldar hücuma geçtiler. Fakat kale ~paynamalarının, hakeme hürmetin 

1 . b . suz o .. d'kl . önüne kadar çok güze ınen mu acım- ve karşılarındaki takm;ıa goster ı erı 
ler vuruşlarının isabetsizliği dolayısi- kardeşliğin büyük yen varoır. 
le birkaç fırsat kaçırdılar. Halbuki dün aciz kaldıkça f~v?1 ya-

39 uncu dakikada Yaşar Yalçın gene 1 d Maçtan sonra kendısıne el 
. . t . f d ed rk pıyor arH ı. Pulata takım kaitanları bir karışık vazıyetten 18 1 a e e uzatan asan be 

1 
· 

üçüncü golü attı. Bir dakika sonra arkasını döndü. En tnınmış, ~n~ mı: 
Fikret Arıcan serbest vuruştan dör- lcl olmuş iki oyuncuları ha~e~ı ade~ 
düncü golü de ağlara taktı. tahkir ettiler. Bir kaza netıcesın~e a -

Geri kalan 5 dakikada vaziyeti de· yağı sakatlanan Niyazi Sel~ ~e~m~.ş ol
ğiştiren mühim bir akın olmadı. Devre sun derken, bu fena jestlerı ıyı go~ 
o - 4 Fener lehine bitti. diğimizi samimiyetle kaydetmek ıste 

tKINCI J>EVRE 
Bu devrede fenerliler galibiyetin 

v~rdiği bir neşe içinde görünüyorlar -
dı. Gol sayısını arttıracaklarını mu
hakkak sayarak bütün teknik bilgileri 
ni gösteriyorlardı. Fakat O - 4_ lük 
mağlfıbiyeti çok acı bulan ~uhtelıt o
yuncuları birinci devredekı durgun
luktan sıyrılmışlar ve gayretle oyna-

riz. 
Muhtelit tııkım 

Bir takını için O - 4 mağHlbiyet~en 
5 - 5 beraberliğe ulaşmak fevk~1a~e 
bir neticedir. Kulübleri için teınız b~r 
sportmenlik göstererek candan bır 
gayret ve enerji ile oynayan ve bu ~e: 
ticeyi kazanan fudbolcuları samımı 
yetle tebrik ederiz. 

Ank:aragüctt • Gençlerbirl.İğİ 
mütekaitlerinin maçı 

Ankara Gücü - Gençler Birliği tekaüd oyunculan bir arada 

Dün büyük maçtan evvel Ankara 
Gücü ve Gençler Birliği kulübleri ta
kımlarında bir kaç sene evveline ka
dar yer almış değerli futbolcular ara
sında bir maç yapıldı. 

lüblerine bir çok şerefler k~andıran 
bu emekli futbokuları çok alkışladı. 

15 şer dakikalık iki devreden ibaret 
Milli küme takımlarının 

kısa fakat güzel maç 1 - O Gençler 
Birliğinin kazanmasiyle neticelendi. puvon vaziyetleri 

Ekserisi ihtiyarlıktan ziyade göbek-
lenmiş olan bu eski futbolcular nefes- Maç. ~ ~ ~ ~ ~ ..!!· 
leri müsaade ettiği müddetçe iyi oy- Güneş 9 9 o o 28 7 27 
nadılar. Yeşil çimin üstünde hiç oy- Beşiktaş 8 

. k k M. gücü 11 
namadıklarmdan biraz süratlı oştu · Üçok 9 

s o 3 19 8 18 
3 1 7 17 28 18 
4 o s 21 23 17 

ra ve çıkış yaptıkça yuvarlandılar Harbiye 9 
:s • 

1
G. saray 7 

Tribünleri dolduran halk vaktıyle ku- Alsancak 7 

3 1 s 9 ıs 16 
4 o 3 10 16 ıs 

1 o 6 8 18 8 

Atlı spor kulübünün diinkii binifinden iiç gÖfiiuift 

Atlıspor kulübünün 
dünkü av koşusu 

Dün Atılıspor kulübü tarafm:ıda.n ter
tib edilen mevsimin son arv koşusu Or
man çiftıliği ile çimento fabrikası ara
sındaki erazide yapıldx. 

Sabah saat d.Olkuzdan itibaren arıcı iş
tirak edeceılder, oOOmoıbillerle 11eya at
h olar.ak: toplantı yerine gelmeye ba.J-..z-. ~~ .ı.-..a- r-r-6-..ı...~.,-ı.. 
a'lT ~ ve yürüyüşlerle ba spora 
l.izım gelen ehemiyıeti veren Muhafu: 
alayı ıromuta.ru albay Tekçe ile arka
daşları da saat tam dokuz buçukta top
lantı yerine geldileır. Misafirler ara
sında kordiplomatiğe mensup birçok 
zevat da vardı. Av bini~lcrine ve yü
rüyüşlere daima iştid.k eden lngiltere 
sefareti hava ataşesi B. Elm Hörst ve 
refikaları beraberlerinde getirdiıkleri 
Bay Baret isminde.ki kıymetli bir mi
safirle bini§e başka bir ehemiyet ver
dirmiş oldular. Çünkü Bay Baret ken
di yetiştirdiği av köpekleri ile İnıgil
tercde büyük av binişleri yapmış bir 
şahsiyettir. 

Toplantı yerinde Atlıspor kulübü 
müdürü B. Ahmed Akman nıisafürle
rine güzel bir masa hazırlamıştı. Bu 
masada birer koktel içildikten sonra 
atlara binildi ve tam saat onda ava baş
landı. Kulüp heyeti ~isi ve yarış ıs-

lah encümeni umumi katıibi Bay A1-: 
&enbelin tanzim etmiş olduğu prog
ram mucibince evvela kısa bir dörtnal 
yapıldtktan sonra manialı era.zi isti
kametine dönüldü. Hızla inilen gü.zel 
bir meyli müteakip büyük bir çalı ma.
nia atlandı. Önde tilıki izine düşen kö-

kler Bay Ahmed Akmanın idaresin-
e bağıra Da.gıra maD.ıtCJ.ç ~ı .. ı.ur....a-

lardL Yayla üzerinde öniinde direk Ye 

arka tarafında bir toprak dNarı olan 
\ki mette genişliğinde çok güzel bir 
mani geçildikten sonra olduksa_ djık biı: 
yardan inildi Kır parmak.lığı şeklin
de tanzim edilmiş son manii geçen sü
variler &ılerıinde köpeklerin tilki-,i 
yakalamak üzere olduğunu gördülec. 
Hakikaten bira zsonra tiılki köpeklerin 
ağzına düştü ve av sona erdi. 

:Bay Ahmed Akman bu binişleroe a
det o,ldugu veçhile yakalanan tilıkinizı 
kuyruğunu ava en evel yetişen Baycm. 

olan alman sefirinin kerimesi Bayaa. 
fon Kellere verdi. Atlılar erazi üzerin
de bir mikdar daha dört nal yaptıktan 
sonra saat 11 de Orman siftliğine gel-
diler. • 

Orada Atlısporun davetlisi olan at• 
lılar ne:._c:.e iç.inde bir öğle yemeği ,e
dikten sonra dağıldılar. 

Dünkü bisiklet yarışları 

AnkaragQcü takıın 
tasnifinde birinci oldu 

Seri bisiklet yarışlarının yedincisi/ tik (Muhafız Gücü). 
dün Gölbaşı Çakalköy yolu üzerinde Birinci gelen Eyup Yılmaz ile e>r
ve 100 kilometre mesafede yapılmış- han Suda rakiblerinden sekiz dakib 
tır. Ajanlık dünkü yarışta kulübler bi. gibi mühim bir farkla ve elele çizgiy.i 
sikletcileri arasında ayrıca bir takım geçmişlerdir. 
tasnifi yapmış ve takım birincisine de Takım tasnifinde kulüblerin der«e 
güzel bir kupa hediye etmiştir. leri şudur : 

Yarışa iştirak eden kulübler arasın- Puvan 
da takım tasnifine dahil olarak üç ku· 6 Ankara Gücü birinci 
ülp bulunuyordu. Bunlardan Ankara 23 Güneş ikinci 
Gücü takımını, Eyup Yılmaz, Erdo. 32 Muhafız Gücü üçüncü • 
ğan Günal, Nuri Kuş, Kamuran Boz
kır, Güneş takımını: Talat Tuncalp, 
Faruk Sezencr, Osman Tanyolaç, Meh 
med Hasbek ve Muhafız takımını da 
Muzaffer Tetik, İlyas Özdemir, Sü
leyma~ Akbaş, Yusuf Türkün teşkil e
diyordu. 

Çok çetin bir yol üzerinde yapılan 
bugünkü yarış baştan nihayete kadar 
heyecanla geçmiş ve neticede koşucu
lar aralrklarla aşağıdaki dereceleri al
mışlardır: 

1- Eyup Yılmaz (Ankara Gücü) 
Orhan Suda (Kocaeli) 3 saat 7 dakika 
53 saniye. 3 - Erdoğan Günal (Anka· 
ra Gücü), 4 - Kamuran Bozkır (An
kara Gücü), 5 - Nuri Kuş (Ankara 
Gücü), 6 - Faruk Sezener (Güneş), 
7 - Alaaddin (Ankara Gücü), 8 - Os 
man Tanyolaç (Güneş), 9 - Mehmed 
Hasbek (Güneş), 10 - Muzaffer Te-

Harbiyenin 
lzmirdeki maçları 
İzmir, 30 (Hususi - gecikmtişir) -

Milli küme karşılai?ffialarma bu hafta 
da devam edilmiştir. Havanm kapalı 

olmasından dolayı az bir seyirci önün· 
de yapılan Harbiye - Alsancak maçr. 
Alsa.ocağın nisbt bir hakimiyeti altm
da cereyan etmesine rağmen Harbiye
nin 1-0 gabiliyetiyle neticelenmiştir. 

* İzmir, 1 (Hususi) - Bugün şehri-
mizde Üçok - Harbiye idman yurdu a
rasında yapılan maç çok heyecanlı ol· 
muş ve binlerce seyirci tarafından tak
dir edilmiştir. Bugünkü maçı 4 e kar
şı 7 sayı ile Üçok kazanmıştır. 
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B.Cel61 Bayarla Dr.Arasınl 
Atinada son günleri 

Baıbakanımız 

bugün İstanbulda 
(Bafı 1. inci sayfada) 

teftiı ettiler. Selanik konaolo.u türk 
kolonisini kendilerine takdim etti. U • 
mumt Yalinln ve Jromoloaun bayanları 
bayan CelAl Bayara birer buket verdi
ler. lataayon etrafını doldurmuı olan 
halle: bu merasim e911aaında sürekli al
kıılarda bulunuyordu. İstasyondan çı
kıldığı vakit meydanda ihtiram aaf ı 
tefkil etmit olan it bölüklerinin ve 
gençlik teıkilatının zitolarile ve elle • 
rini öne doğru uzatarak selim verdik
leri görillüyordu. Bapekllimiz, bari -
ciye vekilimiz, tsnlerinden geçerek 
hem onları, he mde az ötede bir yığın 
tefkil eden halk kütlesini •limladı
lar. 

Başbakanımızın ve Dr. Arasın 
Atina seyahatine ait resimler 

Son ziyaret protokol 
• • • 

çerçıvesını aımııtır 

iki dost millet, başbakanlarının 
şahıslarında kardeşçe kaynaştılar 
Atina, 30 (A.A.) - "Gccilımiftir" 

Bapekile refakat eden huauai muhabi
rimizden: Kifiayadaıki öğle yemelini 
istiana edersek çok cSo.tça olduğu için 
çok yüklü olan kabul proeramı tama· 
men tatbik edilmit addolunabilir. Fa
kat asıl tetkika değen nokta bu .ziyare
tin program hatlarını atarak halk ta
bakaları üzerinde bıraktılı tesirlerdir. 

Yunaniatanın bilyilk hWrilmet reW 
General Meta.bat ile kıymetli Bafve-

ıündilr hakkında ailtunlar dolusu aita
Yit yazısı yucbkları CeW B&yarı ha
reketinden evel bir kere daha yakın

dan &örebilmek için y1M1&11h ve ecnebi 
gueteciler bUyUk bir tehalükle clç.ili
te kofmutlndır. 

Bafbüan kendileriyle ayrı ayrı ko
nuftuktan ve her birini taltif lçl.n ayrı 
bir cUmle aarf ettiıkten aonra ayrıca ve
rilen beyanatı okudu. Mealekdqlan
am kendWne tqelaldkler ederek a~ 
rıldılar. 

Hallcın te21Gh.Ül'leri araaında 

''Zito Kemal A.taıürlc,, 
Meydan, alkıt ".zito Türkiye,, ve 

".zito Kemal Atatürk,, aealerile çınlı
yordu. Merasim aırasile tertib edilmig 
olan otomobillere binen bafl:>akan, ha
riciye bakanı, bayanlar ve heyet izaaı 
yanlarında umum! vali, kolordu komu 
tanı, belediye reisi olduğu halde doğ
ruca Atatürk'lln evini .ziyarete gitti -
ler. 

Blltiln rtızerglhı ve bilhaaa Ata
tGrk'iln evi civarını ve etrafını hınca
hınç doldurmuı olan ballı: kütlesi 
kalbden t&fUl büyük heyecanla ve sil
rekli alkqlarla miaafirleri ağırlıyordu 

A.ıatüı-lc' iin evinde 

. kilimi.z ve Hariciye vekilimiz aram
daki aamimt doatluğu tekrarda bilmem 
faide var mıdır? ÇUn.kU bunu Tllrkiye
de, Yunaniatanda bilmiyen kimae yok
tur, denilebilir: fakat bu rabrtam:n uıl 
derinliğini tetkll eden halk dostlutu 
bu ziyaret cenaında her veaile ile her 
adımda ve bumir tekilde kendini g61-
temıiftir. · 

Temhürlerin .GmlnıUiii 

Saat 21 de hareketi mukaner olan 
tren için Bqbebn ve Hariciye vekili
miz Büyük Britanya otelinden oto
mobillerle ayrıldıkları vakit etrafta 
toplanan bilyU.k bir halk kiltlesi tara
fından flddetli ve .Urekli bir surette 
alklflandılar. 

Evin önünde yer almıt olan tehir 
mızıkası tilrk ve yunan milH martları
nı çaldı. Bqbakln ve dıt itleri bakanı 
evin biliiatiana her taraf mı ayrı ayrı 
durarak tedkik ederek .ziyaret ettiler. 
Bu esnada bütUn etraftaki sokaklar
dan bitmek tükenmek bilmiyeıı allc:ıı 

aealeri yübelmekte devam ediyordu. 

B. Cellil &qar, Aıinada meçhul aalıerin maanna Pi.,,_,, clZJOa lntaım teltİf ediyor. 

Bu tezahUr ton derece aamimldlr, 
hakikidir, candandır. Bunun ilk bir 
sebebini BarekiUmiSin fahten en 
sempatik bir adam olmaaı:nda aramalı
dır. B. CeW Bayar, vakur ve mWtefit 
çehresiyle bütün yunanlrları kendine 
celbetmiştir. En demokrat bir devlet 
adamı gibi yolu U.tilnde herkese ilti
fatlarda bulun.mu,, önUnden geçtikle
rinin bili tefrik elini aıkarak 00.tlu
ğunu göatermittir. Bunlar yunan mil· 
leti üzerinde tesir bırakan jcatlerdir. 
Hariciye vekilimiz ise Yunanistanın 

~n çok tanıdığı ve aevdiii bir simadır. 

lıtaayona giden ıtad caddesi hava· 
dan bir kaldırımdan dllerine kma me
tafelerle çeldlmiı mavi ·beyaz milyon 
larca ampullerle ldetl nurani bir tünel 
haline ıetirilmittl. Otomobiller, iki ta 
rafı dolduran on binlerce ballrpı yap 
ve zito 1e1lerl her tarafı çmlttan al
kııları arasında ilerliyerek istasyona 
geldiler. 

lstaayonda 

Selônllc belediye reidnira nuılcu 
EYia .ziyareti esna.anda Sel&niılıc be

lecliye reiai Bafb*..,wmu llıf&ildaki 
beyanatta bulundu: 

İstasyon meydanında, tıpla muVM& .. _ Atatilrkiin eviAi en iyi fOldlde 
tatta olduğu gibi, bir efzun kıtaaı .e- mıafea.z etmek Seliniık için bir ıeref 
ıam reamini üa ediyordu. Vekiller meeelesidir. Biz evin p.Jjnlılll evin ta· 
halkın çoıkun tezahürleri arasında aa. miriDdeo aonra alac:ağı tekle g~re tan
lona geçerek kendilerini uğurlamıya aim etmek ietiyoru.z. LUmı gelinııe et-

JU uva/Jak olmuı bir Myaret &elmit olanlara mü1&ki oldular. Salon- rafaıda meydanlar ağaçağı.z. Onun i· 
da CeW Bayarm bllyUk dostu bqveldl çin win yeni teldi haJrkm~ ~im~-

Araa, türk • yunan dostluğunu Bil- ıeneral Mctakaaatan bqka refi1ı:alari- di1ocek plia•mı bbc de ıöod«ilmcsi
yiik Şefimizin yükse kdirektifleri al- le na.zırlar, hafta kurmay relal olan ni nca edec.lm.. 
tında, ilk kuranlardan biridir Jd bu birçok generaller, incllls elçlal Vater. Ba,bakla ı~rllea bu derin llUıka
doetluğun muhtelif .afhalarmda dal- 1o .,.,.et ~ ..... ya dm dolayı. mm keaıdklnln, hem ıikk 
ma faal bir rot oynumftır. Buraya yal- el~lal Flloti, Yuplavya el~W Lue • hilıkUmctinin teJÜlkilrlerini Reise biıl
nu: muahede akdetmek. yalnız general reviç reflkalariyle birlikte, blltGn türk dirdikten 80Dra heyet yeDıidcn ot~
Metalmu'a ziyaretini iade etmek için elçiliil erkanı, bari~i)"ll procokol pf. billere biınerok tül'& iıomo.109lupoa 
delilo aynı zamanda doetluk ballarım Seri ve yöbek memurlan buır idiler. sitti. Yolda pçerlllm yeni t.-.iır cdil
bir kat daha sıkarak ild milleti kabilee melde olan Ayadimltri 1riıli9cai önünde 
bir kat daha biribirine yakın yapmalı: Dol& meınleJcedn bcqbalraıuna ıılurarak içini cudi, XUjMDin ea1dclcn 
için gelm.if olan türk devlet adamlan • "eda beri iyıi m11Mfau odilmif olan mo.za-
nın. ~ice bu kadar aempa~e edil- Mızıka tarafından çalınan la~ yilderi ha.lrkıoda vekillerimize malfı. 
mest ıuphe yok muvaffakıyetin en martlarmdan tonra bape1d· mat verileli. 
batl.ı ~illerinden birini tCf'kil eder. rı~eıa general Metabula 'ftda Selônilc lcoruoloılaiıutda 
Bu ıtıba~la ~tina •~y~tine ~ m~ ettiler. lkialnin clS.zlerirıden bu ayrılık B...,.._ ""dıt lfleri blıkanı koneo-
vaffak bır zıyaret uımıını verebıliriz. tan dolan teenilrler urabaten olı:unu- loelUıkt& blır mllddet lı:aldı.ktan aonra 

A.tinada aon gün yordu. Sonra sıra ile cenerallerin ve fOhri gemıele çlktılar. Yalılar boyun-
aair teıyicilerln ellerini ııkarak trene dan geçerek küçük Kanıburuaa kadar 

Atina, 1 (A.A.) - Batyekile refa- bindiler. Bu esnada Bayan Celll Baya. pttıiler. Alatini köfkü cwaırındaıı geri 
kat eden huıuat muhabirimizden : ra pclı: çolı: buketler takdim edilmittl. döndiller. Kııal birinci Jorjun heykeli 

Dün Baıbakanunızla Har.iciye veki- Selônllc yolunda anuode de bir iki dakika durduktan 
limizin Atinada son gUnleri idi. Sa- Tren, bu meraaim biter bitmez, fa. aonra Beyukale &ıUnıdıen ve rıhtım-
bah ondan itibaren büyük müzeyi Ne- kat tam muayyen vaktinde, yavaı ya. dan geçerek kale kahvelerine ve ora
kla müzesini gezdikten sonra Kifiaya- vaı Selinile dofru hareket etti, prog- dan Çavu9 ımnaatırma çııktılar. 
da Sesil otelinde Batyekil General ram mucibince Selinlkte iki saat duru '°1'Uf manaatırmda 
Metakaaa tarafından verilen öğle ye- yoru.z. Bunun aaıl sebebi tehrl gezmek BatbaJranı ve Harlıclye vekilimizi 
meğinde ha.zır bulundular. ve umum! valisine 1ı:llçU1ı: bir dyaret burada ı.tiıkbal eden batrabip kendi-

Tiirlı. Elen """™1111 anlapıııaı Atinada l1d Maı•ll dtı 

llafbakanı tarahaılan imrdanırltt:a. 

Saat 16 da bazı dostları ve bu arada yapmakla beraber Atatllrk'Un evini lerinl izaz ettiktetı IOJU'& a}'l'ılırken 
Bafbakanımızın bilhaua çok yakından geanektir. Buraaı SeUnikten geçen dotıdoğru kalbinc:lerı gelen bir heyeca
ali.kadar olduğu Pire deniz kulübünü her türk için artık bir siyaretgah ol· nm titrek aeeiyle bqbakana dedi ki: Drama Uta.yananda Baıbalıanuna ve biriken hal.lı 
ziyaret ettiler. muıtur. .._Ulu tanrı, iıki memleketi idare e-

Elçiliğimi.deki kabul resmi l mayıs bayramı oldutu için her ta- den rkali, her iıki millet taraf ındaa 
raf kapalı olmakla beraber tilrlı: miea- temenal edilmekte bulunan birle~ 

Saat 19 da Türk.iye elçiliğinde gaze- firleri biltün aokaklarda en tamimi te· ye ermeleri iç.in aarfettilderi gayret-
tecileri kabul meruimi vardı. Kaç .zabilrlerle qulan.ıyorlar. lerde kendi ilhamına mulıar etain. Ve 

onları bu dolru yolda taıkdia et.in.,. 

Milli ıeker 
• • • ve zıraatimız 

Bafraıbibin bu güzel duygusundan 
mUtebwis olan Bafbekwı bu aö.zlerin
den dolayı tefekkilr ederok izhar et
mit olduğu arzu yolunda kanaatle, em
niyetle yilrilmnebe oldulunu ild mil· 
letin de lfKet ettikleri bu yolda hare
ket eden ricalin daima kunetle ilerli
yecellnden ve milletlerkıln itimadına 
yardmıma sUvendlllnden emin bulun
duiunu aöyledL 

(Başı ı. inci sayfada) 

fabrika bakiyesi küspeler, tue, kuru 
ve silolanmıt bir halde en iyi hayvan 
yemlerindendir. 

Yemine pancar küapeai katılan hay
van bütün kıt nqe içinde y&f&r, süt 
hasılatı artar, semirir, kuvvetlenir. 

Görülüyor ki bir tek nebat, köylü· 
nün ne kadar çok itine yarıyor. Ona 
modem ziraatin bütün hususiyetleri
ni öğrettikten bafka, bo~ para~~ 
dırır, köyünü, yolunu imir ettırır, 

hayatını düzene sokar ve nihayet, A· 
nadoluda mühim bir dert olarak kar
pmıza çıkan hayvan yemi meaele9ine 
de bir çare olur. 

Bu yazdığımız noktalar Türkiyenin 
teker fabrikası kurulan mııntakalarnı· 
da görülmilı olan hakikatlerdir. İfti
harla söyliyebiliri.z ki bu.giin pancar 
.ziraati yapılan yerlerimiz, diğer mm
takalara kıyula, nillbetaiz derecede 
ileridedirler. 

Bugiln Trakya. Utak. Eelritehlr ve 
eon .zamanlarda Turhal çiftçileri, fab
rika airaat memurlarmm rdıberlili 

ile her baıiımdan, 1cocntu1armdan tıa
tiln bir hale gelmitlerdir. Bunun için 
dir ki Sayın Ba9bekan: ••rentabiliteyi 
diltilnmekaizin teker fabrikalarını 
her tarafta çofaltacağım" derken sa
rara dolru delil, memleket nam ft 

hesabına bUyük bir kaunca dolru a
dım atmaktadır. 

Dr. Kerim Omer Ç-flıa 

Bahar bayramı neşe ile 

kutlandı 

SelônUcıen aynlıf 
Oradan 19tMyona lnlldi. Heyetlmb 

iatiı1ı1Jal eaMIDda yaprlan aynı mera
simle Ye aynı H't&t tıuafmdm upr
lanch. 

Bafb"'rannnıı ye Haddye yeldllmls 
saat 11 de ahaıinilı ailrekli alklfları a
ruında Seıliaiıkten hareket ettiler. 

Trenimiz yum Uıbah 9 da Sirirecide 
olacaktır. 

Mühürsüz un çuvallan 
Buğdayı koruma vergilİ kanunu 

mucibince verglye tibi fabrikalardan, 
vergisi verilerek çıkarılan veya Adi de· 

Bir mayıs bahar bayramı dtln tehri- firmenlerde öğiltillüp satıp çlkanlan 
mi.zde canh blr pnlik içinde kutlan- unlarm, nakilleri ııraı.nda, çuvalların 
mııbr. Anbralılar, kafile halinde ft da mWıilr lı:urfunlan mevcud olup da 
aileleriyle ıtızel bir gUn ıeçlrmek için nakliye teüeresl ıBate~ği • tak
Kayqa, Orman çiftliiine ve Baraja ko- dirde bu kabil un çuvallan ıçın bir za-

bıt varakam tutulmuı ve bunlann m6-
ıuyorlardı. OtobUa • otomobil " tnm • uderetine karar verilmesi talebiyle 
ler tamamiyle dolmuftU. D6n Ankara, cumhuriyet müddei umumiliklerine bil-
bahann en cU.zel bir gGııibıG yqadı. dirilmem Pinw Blkınhlmca karar· 
9e bibi[ blp.at111Al Mil llo katladı, ~· 

Türk gazetecileri 
olimpiyada 

(Başz ı. inci say/ada) 

Olempiya'da belediye reili samimi 
sözlerle dolu bir nutuk vererek, Olem
piya'nm mukaddes topraklarında kar • 
det tUr1ı: pHtecilerinl ae1•m1amakla 
bahtiyar oıldufunu aöyledi. 

Bu cUsel toplantı dolay-.iyle Bilyük 
Önder AtatUrk'e, bapbnımıı Celil 
Bayara ve Ankara va1Wne telıraflar 
çekildL 

Olemplya'da payitaht nuırmm mi
uflriyls. 

Bu dakikada brdet Eletı milletillin 
\niaafirperver ve samimi muhiti içinde 
bulunuyoruz. Aramızda birçok mevzu
lar konu9uyor, fakat her münasebetle 
.~.tür& - olen doetluğuoa intikal et
tiriliyor. Elen doatlanmız, mealek
daflarımı.z ve halk memleketimizden 
o kadar samimi bit' liaanla bahsediyor
lar ki, burada kendimizi hiç yabancı 
bulmuyoruz. Kendi memleketimizde 
gibiyiz. 

Mora ebaliai, elen miılletinin bütün 
iyi hialeriıne ve miaafirpervediğine 
rü.zel bir örnek tqkil etmektedir • 
Yollarda bize aıbık tilr.kçe hitab edil
diğine phid oluyoruz. 

Salı günü Selaniğe gideceğiz. Ora
da iki gün kaldlktan IOma da Bclgra
da biroket oclcıccğis. 

~~119 mayıs ıenliklerine 
haz1rhk 

X Belgrad - Kua1 ikinci Piyer ile 
valide kıraliçe Mari ve Prenees Tomia
lav ile Prens Anıdre, Dalmaçyadaki Mi
loçer şatoaundan Belgrada dönmilfler
dir .• 

X Budapefte - 67 yapnda otan po
lis tefi B. lnre Helenyi tekaüde aevlrc· 
dilmittir. B. lmre bilhaua naayonal 
&OSyaliatlere karp ga.terditi pddetle 
tanınuuıtı. 

X Paria - B. Marpndo kabinenin 
bugilnkU toplantıunda, kendi servisle

rince hazırlanan malt projeleri verecek
tir. 

X Belsrad - Enternasyonal Bel
grad ilkbahar panayırı açılmııtır. 

X Belgrad - Saltanat niyabetinin 
bir kararnamesi ile Naıb Prem Pol 
Tümgeneralliğe yübeltilmiıtir, 

X V .. ington - B. Ru.zvcit, enter
nasyonal mülteciler komite.ınin ameri
kan a.zAlığına Taylor'u tayin etmittir. 
Taylor ltalyaya gidecektir. 

X Bükret - Senlalul gazetesi hUldi
met tarafından kapatılm11tır. Bu gaze... 
te Goganm kapattığı Advenal yahudi 
gazetesinin yorine çıkıyordu. 

X Berlin - Hitlerin ttaıyaya yapa -
cağı ziyaret mOnaaebetiyle 80 alman 
gazetecili Bam)'& ci"nitdc· 

İstanbul, 1 (Telefonla) - 19 mayı. 
tenlikleri için bir program ha.zırlandı. 
Şenliklere mckteblerden bafoka spor 
teıekküUeri de iştirak edecek, jim
nastik genliklerinden ba§.ka muhtelif 
spor müaabakalrı yapılacak ve kaza. 
nanlara Atatürk kupaları verileceıkth. 

Romanyada mahkum olan 
demir muhafızlar 

Bükref, 1 (A.A.) - Demir muhafız
lar tefekkülUnUn 17 azası memnu ai
lih taşımak, riaaleler tevzi etmek ve 
haunane nidalar çıkarmak gibi hafif 
cürümlerden dolayı altı aydan bir &e· 

neye kadar muıhteLif hapa cezalarına 
maıhkUın edilmitlerdir. 

Fransada hazırlaııan 

kararnameler 

Paria, ı (A.A.) - Batyekil Dalad
ye ile maliye nazırı Marapndo, milli 
ekonomi iatihaal&t nazırı Patnotr ve 
menaub oldukları nezaretlerin teknik 
aervialerinin direktörleri bu eabah u
zun bir toplantı akdetmişlerdir. Bu 
toplantı eenaaında yarın kabine mecli
sine ve sonra nazırlar meclisine tevdi 
edilecek olan ilk kararnamelerin şekli 
tertib edilmittir. Hariciye nazırı Booe 
malt ebper aıf atiyle içtimada buu 
ı..Lı•• ... ur. 



2-5- 1938 

Macar hikayesi: -
Maskeli balo 

Yazan: Franz Fendrik 

.Glanka başını onune eğmiş işiyle 
uğraşıyordu. Masa örtüsü işliyordu. 
Molnar "daya girdiği zamari yerinden 
hile kımıldamadan başiyle selılmladı. 
Molnar, ailenin çok eski bir dostu idi. 
Bu yüzden ona karşı artık etiket yap
ağa lüzum görülmüyordu. O, bu evde 
kendi evinde imiş gibi hareket ederdi. 
Kadının karşısına geçerek bir koltuğa 
oturdu: 

- Sokaklar o kadar kalabalık ki; 
güç hal gelebildim. Hiıtün şehir pas
kalya ~en.likleri yapıyor .. Çocuklar ne
rede? 

- Maskeli baloya gittiler. Viktor, 
eski bir ispanyol şövalyesi kılığına 
girdi. Toni'de bir kazak kostümü 
giydi. İkisi de pek neşeli idiler .• Her 
halde iyi eğlenecekler. 

Molnar tasdik etti: 
- Tam gülüp eğlenecek çağdalar ..• 

Oıa.i---- c~ı.:..ı. oh.ar.:--ar.::a~n .Al.- s-• 
nez •• Zamanında ondan kabil olduğu 
tadar istifade etmeli... Bandi'den ne 
ııaber? 

- Akşam bir telgraf aldık Yarın ge
liyormuş. 

Bir iki dakika sustular. Molnar bir 
sigara yaktı. Kadın işine devam edi
yordu. Erkek birden söze başladı: 

- Demek hepsi gittiler. Seni yalnız 
bıraktılar t 

- Canım, neye böyle söylüyorsun ... 
Çocuklar beni götürüp de ne yapsın
lar ... Artık böyle şeyler benden geçti. 

Molnar kendi kendine konuşur gibi 
Yavaş bir sesle söyledi: 

-Geçti mi? 
Kadın mahzun, mahzun gülümsedi: 
- Viktor altı ay soııra yirmi yaşına 

girecek. 
Erkek derhal itiraz etti: 
- Bundan ne çıkar. Sen kocaya var

dığın zaman daha çocuktun. 
-Doğru ..• 
Gene sustular. İkisi de düşünüyor

lardı .. Blanka ile Moılnar senelerce e
Vel çocukların temiz ve romantik aşk
lariy le biribirlerini sevmişlerdi. Kı
zın babası, onların bu çocuk~a sevgi
lerine aldırış etmedı. Blanka'yi Bandi 
ile evlendirdi. Bandi daha o zaman ol
gun ve paralı bir adamdı. Molnar biç 
ev-lenmedi. Ailenin &adık bir dostu o
larak kaldı. Her akşam yemekten son
ra evlerine gelirdi. Çocuklar kendisine 
amca derlerdi. 

Bütün aile Molnara o kadar alış.mış
lardr ki; artık onu bir yabancıdan 
2iyade aileden bir kimse olarak te
lakki ediyorlardı. Bandi'nin kalbinde 
lllanka'ya karşı hala eski aşkı devam 
ediyordu. Fakat kadının aile ocağına 
Olan bağlılığı kendisine hiç bir zaman 
bu mevzu üzerinde konuşpıak fırsatı
nı vermemişti. Kız evlendikten sonra 
atalarında küçük bir flört bile kalma
xı::uştı. Ciddi iki arkadaş olmuşlardı. 

Sokaklarda çift, çift dolaşan neşeli 
insanlar Molnarın üzerinde tuhaf bir 
teşir yapmıJ ve bu akşam onu coştur
nıuştu. Biraz düşündükten sonra gene 
Söylemeğe başladı: 

- Blanka ... Artık çocukların büyü
dü. Biraz da kendini düşünmelisin .. 
llandi burada olsaydı, o da bana haır 
'7erirdi. Haydi, kalk giyin de seninle 
birlikte maskeli baloya gidelim. Biraz 
eğlenir, açıhrsxn. Nedir bu, kadınlığı
nın en güzel çağında c::.inyadan elini e
teğini çekmişsin. Hiç itiraz dinlemem. 
kıyafet değiştirmek için kostümün 
Yok değil mi? Sen hiç üzülme, ben şim 
di gider yarım saate kalmaz her iki
lllize de uygun birer kostüm bulurum. 
Olur mu? ... Ben gidiyorum. 

Blanka yalnız kalınca, bugüne kadar 

Çeviren : Z. Ferid Törümküney 

geçen bütün hayatı gözünün önünde 
canlandı. Evlendiği günden itibaren o, 
yalnız kocası ve çocukları için yaşa
mıştı. Gençliğin .zevk ve eğlencelerin
den uzak kalmıştı. Şimdiye kadar ko
casından gizli hiç bir şey yapmamıştı. 
Fakat, bu a~am ona ne oldu. Bunu 
kendisi de bilmiyordu. Şimdi Molnar'
m titreyen, yalvaran sesi kulaklarında 
çınlıyordu. Senelerdenıberi ruhunun 
bir köşesinde saklı duran aşk ve eğlen
ce arzusu, bu anda biitün vücudunu bir 
ateş gibi sarmıştı. Aradan yarım saat 
geçmeden Molnar geldi. Elinde bir sü
rü paketler vardı. 

* Çılgın arzularla dans eden çiftlerin 
arasından geçerek büfeye gittiler. O
rada kimseler yoktu. Molnar birden 
kadını kucakladı. İhtirasla sıkıyordu. 
Blanka kendini erkeğin kollarından 
ı.-~-ıs- --- ~il C ' • Y' '' 

da biribiri.ne sokulmuş bir çift duru
yordu. Erkek eski ispanyol şövalyele
ri kılığına girmişti. Göz göez geldiler. 
Blanka hafif bir çığlık kopararak ora
dan kaçtı. Molnar bin miişkilatla onu 
vestiyerde bulabildi. Blankıa heyecan
la fısıldadı: 

- Hemen eve gideceğim. 
Molnar gözlerinde nihayetsiz bir 

sevgiyle ona bakıyordu. Yavaşça ku
lağına eğildi: 

- Eve, eviımize gideceğiz. Dedi. 
Kadın, güzel başını otomobilin kö

şesine yaslamış. Hayatında bir daha 
göremiyeceği evini, çocuklarını ve ko
casını düşünüyordu. 
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Diinkii çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 
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' Soldan sağa ve yukarıdan aşal,ı~a: . . 
1- Zelzeleyi en c;ok duyan vılayet~mız .. 
2- Sahip manbma eski türk~e bır kelı-

me ·Büyüklük, 
3- Evlenme mukavelesi 
4- Şeref - Parlatan boya. 
5- Ezen. 
6- Toprak rengi - Avadanlık. • . 
7- Yapmak, vücuda getirmek - Bır nevı 

kısa cübbe. 
8- Gevşeklik. 
9- Motörle iıleyen bir ACVi Karadeniz 

kayığı. 

ULUS -9-

Dünyada neler oluyor 

Amerikada kızll 
sa~h kadınlar 
tercih ediliyor 

Geçenlerde Luiziana hükumetinin 
senatörlerinden Ellander, çok dikka
te değer bir konferans vermiş ve hü
Jcamet dairelerine alman kadm me
murlarda, iktidardan ziyade güzellik 
ararulmakta olduğundan pkayet et-
miş. 

Amerikan senatör, devlet hizmetinde 
ki güzel kızların, cazibesi az olan ka
dın memurlardan daha çabuk terfi 
etmekte olduklarIDI te&bit etmiş.. Bu 
hususun. kamoytm da dikkatini çek
mekte ve herkesi sinirlendirmekte ol
duğıunu kaydeden Bay Ellender, bu 
meselenin bazı departmanlarda çok 
acayip te.zahürleriyle karşılanmakta 
olduğunu ilave etmiş ve demiştir ki: 

"Öyle ıhükftmet departmanları var 
ıki, sadece kırmızı saçlı kızları memur 
almaktadırlar." 

Bunun hangi hükOmette olduğu su
aline, EUender cevab vermemi~ an
cak bu kötü Mete nihayet verilmesi 
laznn geldiğini söyfomiş. Amerikan 
Senatör, konferansmm iyi bir tesir 
yapacağını ümid etmekte ve güzel 
kızların tercih edilmelerine bir niha
yet verileceğini sanmaktadır. 

Bu faziletk:ar Senatör'iiın, hem gü
zel hem de iktidarlı olan kızlara aca
ba bir diyeceği vannı? 

Tuna üzerinde 
kanh bir facia 

Tunada Noysas ile Nukovar arasın
.da işleyen "Petar Grinski" adındaki 
ıvapurda kanlı bir facia oılmuştur. Va
purun lokantasını işleten Todoroviç, 
ıgüverteye çıkarak vapurun kap<lanr 
.Brasanç'a kahve getirmiş. Bu sırada 
ıbir kaç yolcu ile hasbihalde ıbulunan 
.kaptan rsmarlanmadan gelen bu kah
veden bir mana· çıkannağa çalışırken, 
Jokantacı, caketinin kolu içine sakla
odığı kocaman bir ka.sab bıcağını çe
ıkerek kaptanın başı.na sağlı sollu in
.ciirııneğe başlam!f. Kaptan yediği bı
çak darbelerinden bir ikıi dakika son
.ra ölmüş. Güvertede bulunan yokula
.rm vaziyete müdahalede bulunmaları 
.şöyle dursun, her biri çil yavrusu gi
.bi bir yana kaçmak çaresine tevessül 
etmiş. Yolcuların bu telaşına muka
bil soiZulc bn.lrlrchnr hic ~.an 
ıkatil, güverteden inerek vapurun 
mutfağına girmiş ve ah.çının gözü ö
.nünde bıçağını çekip kendi gırtlağını 
ık esmiş. 

İki kişinin hayatına mal olan bu 
ıkanlı hadisenin sebebi, vaktiyle kap
.tanın ahçıyı beğenmeıdiğini söz ara
.sJnıda söylemesidir. 

Bir cellôdın 
talisi%liği 

mesleği uğruna 

sevgilisini kaybetti 
Talisizliğin peşlerini bırakmadığı 

bazı insanlar vardır; ve bu talisizlıi.k 
bu gibi bahtıkara olanların haya
tında çok büyük bir rol oynamakta
dır. Ancak, idam cezasını icra ve tat· 
bika memur bir kimsenin yakasına ta-
1 isizlik yapışır ve vazifesini yapması
na engel olursa, mesele daha büyük 
bir ehemiyet kesbetmektedir. 

Nitekim asıl adı Kalt olan eski Leh 
celladı Macejeviç de günün birinde 
vazifesini başaramamak talisizliği ile 
karşılaşmıştır. 

İdam sehpasına getirilen bir ölüm 
mahkfunu, asıldıktan sonra ip kop
muş ve dolayısiyle cezalandıramamu1-
tr. Bir an için ölümden yakasını sı, 
yınnış olan suçlu, hayata tekrar ka
vuşmuş olmak sevinciyle mi nedir, 
celladın karnına bir iki tekme indir
mişti. Bu hadiseden sonra, celladın 
talisizliği çorap söküğünü andırmış
tı. Bunlardan biri, onu çok sarsmıştı. 

Celladın çıldırasıya sevdiği bir ka
dın vardı. Günün birinde, onun bu 
çok sevdiği kadın, şerefsiz bir işle 

me~gul olduğunu, işi gücü, tabii e
c~ lleri gelmeden, bir çok kimselerin 
öbür dünyaya gitmeleri.ve yardrm et
tiğini söyliyerek kendisine karşı bü
yük bir nefret duymağa başlad~mı 
ilave etti. 
Kadını tasavvur edil-~ek dete" 

cede seven cellad, bu s?W1CJıC katla
namıyarak, vakitsiz yot1adıklarmın 
yanma gitmeğe, fakat, onle.Tm yanına 
bilmediği bir yoldan gitmemek iç.in 
ihti::sası dahilinde olan vaaıtalara mü
racaat etmeğe karar verdi. Ancak, ta
lisizliğin de ezeli ve ebedi bir arkadaş 
diye onun yanı ba'ında yilrildüğü 
için, Var~a civarında cvvevli bir 
ağacrn dalına ondan sonra boynuna 
taktığı ipin ilmiği sıkışmamış, epey 
uzun sürecek olan yolculuğundan alı
konulmuştu. 

Şimdi artlk kendi iht .. w eaoa-

ÇOCUK ilAVEMİZDE 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar · : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya ,. Evelki haftaki bilmecem·zi 
Salı : Eie ve Çankaya .. 
Çarşamba : Sebat ve Yenişehir .. 
Per§embe : İstanbul e<:zanesi 
Cuma : Merkez .. 
Cumartesi : Ankara " 

çözüp hediye kazanamıyanlar 
dALK ve YENi 

SİNEMALAR 
Seans saatleri 

Her gün 
YENİ HALK 

---
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi ~eri 
YENİ HALK 

---
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Pazar günleri 
YENİ HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra· 
caat !iehir: (1023-1024). - Şehirlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te· 
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848) ; Birlik taksi: (2333) 
- Canlan c:addesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüalerin ilk ve aon 
Seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Cankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. oa 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulllll M. dan Cebeci'ye 
Cebcci'denUlua M. na 

Cebeci'den As. fabL ra 
As. fabl. dan Cebeci'yo 

Sabah Ak§am 
İlk Son 
sefer sefer ----

b.4!ı 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

7.30 19.00 
8.00 19.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 

6.30 20.30 
7.00 21.00 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

7.00 -.--.- 17.00 

Y eniaehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniaehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazan'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
bcs dakikada 

1 
blı: lf.efer oluo tren za

nıaiıli.rı aelei' er aana satır, 

§ U. Meydanı ile Yeni§ehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akıamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunJarın Ulus Mcy
damna donüı:ıleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

PQata Saatleri 
Po11ta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahbütlii 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (salı, perşembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 

. hat üzerindedir.) 
Dıyarbaktr hattı : Hergün 9 35 
Zonguldak hattı • " ıs:oo 
Kırıkkale'ye rayotobüs ., 16.05 

GÜNDELiK. 
Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 2 

S. D. 
Güneş: 4 56 

Rumi- 1354 
Nisan: 19 

s. lJ. 
Akşam: 19 07 

Adana öğretmen okulu 932 Tevfik Ercan, 
Zonguldak Namrkkemal okulundan 38 Tür
kan, Ankara Dumlupınar okulundan 627 Ih
san, Bolvadin bilk.iimet tabibi kardeşi Tu
ran Baya.zıt, Elazığ 17 T. alayında hesab 
memuru Tekin Katlan, Elazığ İzzet paşa 
mahallesinde 30 gün Tekin, Ankara lstikW 
ilk okulundan 59 Osman İnal, Adana birin
ci orta okuldan 288 İrfan Tohtamış, Anka
ra erkek lısesinden 469 Necdet Ertem, Yoz
gat cumhuriyet okulundan 137 Fikret Tan, 
Ankara Ulus ilk okulundan 336 Ahmet Top
lu Ankara birinci orta okuldan 1239 Nec
m~ttin, Malatya lisesinden 185 Şeref Ünal, 
Diyarbakır Ziya GökAlp okulundan 39 Ah
met alacı, Ankara Polatlı kazası ilk okulun
dan 356 Adnan, Ankara Ulucanlar düz so
kak 3 Bedia cansız, Ankara Ön cebeci 32 
Enver Üngörün kızı oya Üngör, Afyon ka
rahisar okulundan 133 Müberra \Jnlü, İs
tanbul Cihan&ir Şimşirci sokak Sümer a
partıman 12. 6. Kostanten Binos, Ankara ti
caret lisesinden 110 Muzaffer, Zonguldak: 
orta okulundan Hasan Uluğ, Ankara İlte
kin ilk okulundan 488 Recai Serer, Adapa
zarı orta okulundan 620 Celiil Durusoy, 
Bolvadin Akçeşme okulundan İhsan Senik 
Zonguldak Namıkkemal okulundan 88 Mü
şerref, Kütahya lisesinden 10 Ali Aykut, 
Ankara İamet İnönü okulundan 159 Kamu
ran Bulaç, Ankara cumhuriyet ilk okulun
dan 861 Orhan Ersoy, İstanbul Haydan>aşa 
lisesinden İzzet Saraçoğlu, Ankara birinci 
orta okuldan Sabit Yetkin, İstanbul erkek 
lisesinden 381 Sabri Tatun, Ankara birinci 
orta okuldan 1043 Fitnat Öngen, Elazığ 
şirkethan 40 Oğuz Taşet, Bursa birinci or
ta okuldan 285 Oa;man Kazıklı, Ankara o
nuncu yıl yatı okulundan 67 Orhan Tucal
tan, Mersin kayatepe ilk okulundan 162 
Burhan Hekimoğlu, İstanbul Sarıyer 14 
tincü ilk okuldan 415 Faik Bayram, Ankara 
Necati ilk okulundan 960 İlhan Aytaç, Sam
son lisesinden 1040 Orhan Demirbağ, Gazi
anteb orta okulundan 199 Refet Yaman, 
Merzifon orta okulundan 114 Hilmi Seç
kin, Kuşadası ikinci ilk okuldan 77 Neda 
Güvenç, Ankara birinci orta okuldan 786 
İsmet Ergün, Ankara ön Cebeci Uğurlu so
kak 8 Kühi Güven, Zonguldak orta okul
dan 1034 İsmail Unlü Türk, Ankara birinci 
orta okuldan 1286 Sadettin, Ankara Etlik o
kulundan 285 Necla, Diyarbakır lisesinden 
778 Mehmet Mungan, Adapazarı orta oku
lundan Z44 Muzaffer Sofu oğlu, Ankara 
Necati ilk okulundan 28 Cahit Dilek, H. 
Murat mahalleı;i Kayum iÖZ sokak 17 Mu
zaffer, Ankara Hacet tepesi Baykara soka
ğı 8 Sabiha Varal, Ankara İnönü ilk okulun
dan 1133 Fikret Özçelik, Kütahya orta o
kulundan Münevver Artuk, Trabzon lise
sinden 887 Kemal Taluy, Ankara erkek lise
sınden 1494 Hah1k Çiftçi oğlu, Ankara er
kek lisesinden 1069 Vehbi, Bafra gazi oku
lundan 20 Doğan Yalçın, Ankara Sanat oku-
lundan 129 Fikret Olgun. Ankara Gazi li
sesinden 766 Memduh Törün, Bolu cumhu
riyet ilk okulundan 279 Faik Uluğ, Ankara 
İltekin il kokulundan 634 Şükran Göktekin, 
Bursa ziraat okulundan 377 Recep, Ankara 
birinci orta okulundan 190 Memed Tuncal, 
Diyarbakır İsmet paşa okulundan 29 Gü
ı:el göz, Çanakkale orta okulundan 981 Meh
met Tan, Aıikara Necati ilk okulundan 1190 
v~ı <:!..ı .... ı, fat.anbu1Arıı.avut köy 25 inci 
ilk okuldan Ay~e Vali, ADKara ı:ıtekin ıllt 
okulundan 22 Seyhan Ülkütaşır, Riyaseti 
cumhur bandosunda Mu:ıaffer kızı Sevim, 
İstanbul Be~iktaş yeni mahalle 6 Basri A
lev, İstanbul Kadırga 3 üncü ilk okuldan 
255 Hayrrünnisa, istanbul 17 inci ilk okul
dan 509 Sabiha Billur, Konya lisesinden 992 
Ali Rıza, Kayseri geçi kapı caddesi Akın 
terzihanesinde Abdürrahim Varınlı, Anka
ra Atatürk ilk okulundan 427 S. Emre, 
Trabzon Ziraat bankasr karşısı aralık 3 Al
kış Dereli, ZoniUldak Midhat pa~a okulun
dan 472 Suzan Paktemiz, Ankara Necati o
kulundan 1017 Nermin Ersöz, An.kara 2 in
ci orta okuldan 380 Reşide Baturalp An
kara İltekin okulundan 900 Ayhan Tilıköz 
Kayseri lisesinden 810 Kadri Bayer, Diyar~ 
kır İsmet İnönü okulundan Sami Karabu
lut, Ankara erkek lisesinden 1272 Fethi 
Durgun, Malatya lisesinden 622 Faruk O
ral, Safranbolu Gümüş okulundan 74 Ömer 
Encan, Kayseri lisesinden 354 Oaman Ak-
soy, Ankara N~cat~ ok~tundan 39 Kayayü
cel, Ankara tecım lısesınden 87 Aziz Apay
dın, Ankara İsmet paşa ilk okulundan 333 
Salih Gedevenli dal, Ankara İsmet İnönü 
okulundan 1094 Remzi Serin, Ankara Yeni
hayat okulundan Seyyare Tandoğan, İzmir 
Kocatepe okulundan Muammer Gedik, Çan
kırı orta okulundan 360 Naci Özeniz, İzmir 
duat~pe okulund~n 422 Kaya Aktaı, Konya 
lisesm~en 647 Zubeyr Şakar, Nevşehir Nar 
caddesı 42 numaralı evde Fazıla okuyan İs
tanbul 61 inci orta okul öğretmeni Sıtkı 
Tar~an, ~nkara Necati ilk okulundan 188 
Sabıha Bı!lerbay, Ankara tecim lisesinden 
385 Neca~~ Coşkuner, Ankara İltekin oku

tma karşı büyük bir itimadsızlık bes- lsun~an Munevver enderin, Ankara Gazi li-
esınden 1213 İsmail Güngör, Klecik 2 ine· 

l~yen cellad, hiç bir suretle ve hiç okuldan 193 H~_san Gürel, Dinar yeni yoi 
kımseye karşı ihti:.asından istifade il kokulundan ~ukran Atasagün, Ankara Sa
etmemeg- . ld - karya mahallesı onbaşı sokağı Cahid Barış 

e a.zmetmış o ugunu söyle- B~rsa Emir buhari okulundan 153 Sezai Ak~ 
mektedir. soz, A~kara İltekin ilk okulu 975 Kadriye 

U!t~_ç~sık'. İstanbul Çengel köyü kuleli as
ken l.ı.s~~ı!1den 685 Süleyman Özbey, Anka
ra İnonu ılk okulundan O. N Kalecik, An-Allo .. Allo ... Radyo Napolleon! 

Yakın bir atide, radyonuzu ::a.rtıg-ı- kara T. T. zir~at bank~sı direktörünün oğ-
-:ı lu M.__ır~an Guven, Elazığ orta okulundan 

nız zaman Skalada dolaşırken, ''allo, 744 Lutfı Ceyhan, Ankara erkek lisesinden 
allo, Rad.io Napoleon 1" diye bir is- 931 Edib Hüznear, Ankara İnönü ilk oku
tasyona rastlıyacaksınız. • lundan 8~° Fikret taş, Ankara Bendderesi 

mahallesı Çamlıca caddesinde Metin Ökte 
Günün birinde böyle bir radyo is- Ankara Necati bey okulundan 1040 Mehıne~ 

tasyonunun kurulacağını kim aklına Gugeç, Ankara İltekin okulundan 563 Bü
getirebilirdi. Ancak, dünyada olup bi- lend Tekin, İzmit Necati bey okulundan 58 

Sedad Baştangec;ti, Adana ikinci orta okul
ten hadiseler arasında akla gelenler dan 95 A. Güven, Mersin orta okulundan 
değil, asli akla gelmeyenler ekseriye- 231 Nail er, Ankara İltekin okulundan 704 
ti teşkil ettiğine göre, birdenbire in- R~uf Menguç, Ankara orta okulundan 1779 
sana ac • .. . Saıd Tunçel, İstanbul kuleli lisesinden 670 

ayıp goninen bu istasyonun Saban dağ deviren, Ankara İnönü okulun-
tesisi de .aleladel~en ibür tarafa dan 347 Güzin Ongün, İstanbul Kumkapı 
geçmemektedir. orta okulundan 357 İzzettin Dikolcay zon-

Kısacası : Mdak orta okulundan 863 Sami Çuta; An
kara İltekin okulundan 4-09 Adni Ara; Di-

İngil tere1 vaktiyle N.a,poleon'un son yarbakır İsmet İnönü okulundan 102 Kosti 
nefesini verdiği St~elena adasmm Kaynar, Bafra Gazi okulunda 301 Cemal 
limanını genişle~e ve bu mÜnase- Camadan, İzmir Seydiköy okulundan 186 
bet] d b Tevfik Gürbüz, Adana 1 inci orta ok:ulun-

e e ttrada bir radyo istasyonu dan 288 İrfan Toktamış, Ankara 2 inci or-
kurmağa karar vermiştir. İstasyon ta ok~ı~_ndan 226 Şükriye Efe çınar, Anka
mürsilesi Napoleon'un oturmuş oldu- ra İnonu o1?'lunda 600 Kadriye Şehirli, An· 

evi kara Necatı bey okulundan 149 Burhan Ba-
ğu n yanı başında kurulacak, fakat ~!lk, Konya lise orta okulundan 870 Necati 
Studio Napoleon'un ya-şamış olduğu Ozün, Ankara devlet demir yolları zat iıı
adada neşriyatta bulunacaktır. St. ~~rinden Ekrem kızı Nihal Köııkü, Adana 
Helene adasının ahalisi, !ınıailtere hu·· - ırinci orta okuldan 175 Fuad Adliğ, Anka-··o· ra cumhuriyet okulundan 5 Nazif Çelebi, 
kO.metine müracaat ederek, neşriyata Ankara Dumlupınar okulundan S75 Meh
"allo, allo, burası Napoleon radyosu I" met Yücel, Ankara erkek lisesinden ıızs 

Özger Aksoy, Ankara birinci orta okuldan 
ile başlanmasını rica etmiş, bükilmet 1231 Sabahattin Selhep, Koca eli orta oku
de ada halkınm bu arzusuna muvafa- lundan 931 Muhsin Runa, İzmir ıehir veci-
kat etti~ ini bi tA; .....,.M.h~ varı gazete müvezzii Hasan Çok gezen, Ba-

g - ... ~ lıltesir Naınıkkemal ilk okulundan 198 Ne-

ı;ati Yaşçivi, Konya bölge sanat okulundan 
180 Mustafa Er, Ankara İsmet paşa kız 
enstitüsünden 81 Muazzez Tol, Zonguldak 
Gazi okulundan 93 Ayşe Özcan, Ankara er
kek lisesinden 149 Nihad Önay, Ankara İs
met paşa krz enstitüsünden 69 Behiye Ela 
göze kal, Ankara erkek lisesinden M. Çak
mak, Ankara Atatürk erkek ilk okulundan 
Nesrin Karatay, Mersin maarif otelinden 
Turan Koç, Konya lisesi orta kısmından 
857 Necati Türen, İzmir Hakimiyeti mil
liye okulundan 137 Sükran Benli oğlu, An
kara İsmet paşa Ça~lıca sokak 3 - 5 Nihal 
Ersoy, Ankara Etlik ilk okulundan 150 Hik
met Sarıyörük, Konya lisesi orta kısmından 
687 Cahid Doğan, İzmir Namazgah İsmet 
paşa okulundan 275 İkbal Türken, Ankara 
Cebeci İltekin ilk okulundan 1087 Turgud 
Neşe, İzmir Karata5 tramvay caddesi 248 
de Yıldırım Gabay, Çankırı Gazi paşa oku
lundan 111 Samiye Dolunay, Ankara Necati 
okulundan Alp Aslan Tulunay, Ankara orta 
okulundan 1018 Tomriş Yıldırım Alpınar, 
Ankara Yeni~chir Mimarkemal okulundan 
817 İlhan Başer, Ankata Dikmen caddesi 3 
de Gönül Bayer, Konya lise orta kısmxndan 
72 Nihad Yalpacı, Ankara Dikmen caddesi 
881 Emel Kılıcöne, Ankara erkek lisesin· 
den 33 Mustafa Oztop, Diyarbakır Bozkurt 
okulundan Cemil Aksoy, Ankara Dumlupı
nar okulundan Mehmet Sarı Ali, Ankara 
stüdyo inşaatında Martino Paraşkova, An
kara Halde 1 - 59 numarada Gülten İrengün, 
Zonguldak orta okulundan 698 Hadi Arda
türk, Diyarbakır kiıltür zat i5leri memuru 
Mustafa eliyle oğul türk Ayanab, Adana 
birinci orta okuldan 86 Nail Koç, Adana 
orta okulundan 71 Cemil Bagana, Ankara 
kız lisesinden 1361 Melahat Sakarya, Anka
ra Necati bey okulundan 440 Mualla Sep
perler, Samson lisesinden 14 Senai Erginün, 
Ankara İltekin ilk okulunda 394 Salahad
din Onat, İstanbul Edirne kapı 11 inci ilk 
okulda 587 Ahmet Bildirik, İzmir Seydiköy 
okulunda 24 Kadri Eren, Ankara İsmet İn
önü okulunda 77 Cavid Soysalan, Ankara 
İstiklal ilk okulunda Necib İleri, Adana 
lisesinde 1370 Şakir Çaldağ, Ankara İsmet 
İnönü okulu Hamide Senocak, İst:ınbul 44 
üncü ilk okulunda 255 Nafiz Niran, Diyar. 
bakrr orta okulunda Cezmi Adabağ, Ankara 
birinci orta okulda 794 Orhan Namlı, Ma
latya lisesinde 921 Fikret Saııac, Ankara er
kek lisesinde 292 Ali Gôkalp, Ankara Yeni
şehir Kanur sokak 40 da Zeki Bcrkmen, Di-
yarbakır orta okulunda 854 Yusuf Tan, An
kara birinci orta okulunda Nejad Kayhan, 
Ankara İltekin okulundan 89 Türkan, Mı
sıroğlu, İstanbul Üsküdar birinci orta oku
lunda 555 Salahaddin Eregemen, Bafra. orta 
okulda 14 Şükrü Açıkgöz, Ankara Necati 
ilk okulunda 708 Abdullah Erdoğan, Konya 
gazi okulunda 95 Orhan Birgit, İstanbul 27 
inci ilk okulda 55 Nihal Karakaş, Bursa 
Meydancık İncirli caddesinde 5 Mehmet 
İzmir orta okulda Hasan Yrlmaz, Bolvadu;_ 
Akçeşme okulundan 580 Mustafa Kar, An
kara lltekin okulu 504 Sanhan Arın, Konya 
erkek lisesinde 3 İsmail Hakkı Erdun An
kara erkek lisesinden 154-0 Cahid, A~ara 
İnönü ilk okulundan 978 Salahaddin, Anka
ra l inci orta okulda Nermin Akdora, Anka
ra Dumlupınar okulunda 285 Sabahat Ay
gül, Ankaradan Vural Pinarbaşı, İstanbul 
Maltepe birinci ilk okulunda 93 Aliye At-
5"'~· 'R11rı~1?'evdazu:ık tncirli caddesinde usman, n.uı<ara Ceoecıae .oayuıuuıu:ıı .... 
Nedime Tan ay, Muğla Kavaklı dere nahi
yesi ilk okulu 187 Hatice Karahan, Ankara 
Dumlupınar okulunda 529 Müeyyet Kayı 
İstanbul Yıldız yatı okulu 134 Mustaf~ 
Kurç, Zonguldak Namıkkemal okulunda 132 
Mustafa __ Saraç, Safranbolu Gümüş okulun
da 104 Sureyya Ercan, Ankara linci orta o-
kulunda 617 Vahdet Konnan, Ankara Dum
lupınar ~kul~nda 764 Bahattin Yurddaş, An
kara tecım lısesinde 342 Stileyman Gürle 
Malatya lisesinde 449 Turan Eskal, Ankar~ 
erkek lisesin~e 846 Oğuz Edip, Ankarada 
Mustafa yerlı kaya, Ankara İstiklal okulun
da _27 .. Ümid Altıok, Ankara palaban mahal
lesı guzel Arçın sokak 12' Ayhan Duru, Kas
tamonu inhisarlar müstakil müdürü Mah. 
dumu Bünelt lülecioğlu, Gazi anteb dayı 
A?met Ağa okulunda 566 Naime Baykal, 
Dıyarbakır İsmet paşa okulu Said Ademoğ
ul, Ankara İsmet İnönü okulunda 1238 Ga
lip Can, Zonguldak Namıkkemal okulunda 
316 Suad Günay, Ankara İnönü ilk okulun
da 301 Nihal Haykır, Yozgad lisesinde 660 
Kenan Balkan, Ankara Keçiören ilk okulun
dan Samiye Taşbaş. · 

Irak mektubu 
(Başı S. inci sayfada) 

altında merdivenlerle yer altına i
nen kuyumsu bir şey .. Mithat Paşa

nın Bağdad valiliği zamanındaki te

şebbüslerini anlatan bir kitabdan şu 
satırları buraya alıyorum: 

·~az madeninden istifade olun

mak üzere Avrupadan celbolunacak 

edevatın vüruduna değin mahallin

ce tedarik olunan esbab ve alatı 
mümkine ile bittecrübe taktir e<ii
len ga.ztn kıy·yesi devairi belediye
ye yetmiş paraya kadar mal oldu
ğundan çarşılaroa ve devairi mid
yede ve sa.irede istimali mutad olan 
zeyt ve sısam yağı yerine işbu gaz 
kullanılmağa başlayarak Amerika 
gazından istiğna hasıl olmuş ve her 
kasaba yeniden gaz fenerleriyle tez
yin edilmiştir.,. 

Alelade lambaların bile lüks ve 

tezyinat sayıldığı günlerden geliyo
ruz ve bugün, bir kasabada elektrik 
görmediğimiz zaman, gecelemek 
mecburiyetinde isek, bizi hafakan 
basar gibi oluyor. Dev hızı demek 
bile az. Niçin teşbih aramak; mede
ni insan hızı deyip geçmeli .• 

Ç oktan beri görmediğim fecre 

Bağdadda kavu~uyorum .. Ko
yu örtüler birer birer kalkıyor; al, 
pembe ve beyaz tüller birer birer sa
rılıyor •. Şehir, kendini yarı gizli
yor; her manzara, bir ruh gibi açılı
yor •. Hurmalar, develer, kum, Dic
le- Bağdad ... 
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Bir kundurocı g,ac 

HAN 

Hafıza ve dikkat hassalarının 
mehenge vurulduğu bir yer: 

Ankara otobüsleri 
Yolcular arasında aynı çantayt 

dokuz Clefa otobüste unutan var 
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Malatya Bez ve İplik Fabrikası 
T. A. Şirketinden: 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
Kaput Be~i Fiatları; 

Tip Genişlik Top metrb Fiatx 

2 75 36 725,-
14 85 36 751,-
14 90 .. 36 784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikişsiz Torba siparişleri kabul edilir. 

İplik Fiatları: Paketi 

~ter Numarası 4 295,-.. .. 6 315,-

" ,, 8 335,-.. .. 10 335,-

" .. 12 395,-
Fiatlar fabrika teslimidir. 
Siparişler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğüne 

veya Ankarada Yenişehirde Atatürk alanında Şirket İdarei merke
ziyesine yapılabilir. 

Siparişler Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verilebilir. 
856 

.:!.111111111Hl111111111IJI111IJU111111111111 IJlnlJfl l lll l l IJll 111111111111111 l l!:. --
~ Türk Hava Kurumu -

---------
§ 25. ci tertip ----
~BÜYÜK PİYANGOSU i ----------------------------

BiRiNCi KEŞiDE: 11 • Mayıs • 938 dedir 

Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 

adet mükafat vardır ••• 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya 

iıtirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. 

--------
-------------

~llllll lllll l IJlllll l IJlllllJ 111111111111111111111111111111111111111flll111111 Fr 
REÇETELERİNİZİ 

(Sakarya eczane) ıinden yaptımıız. Her istedi· 

ğini.z yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmf hususi mUes
sesata azam! kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kurugtut. 
Ulus, Halk sineması ırrasmda. Telefon 2018 1-613 

OLUS 

~11111111111111!11111111111111111111111!:. 1 
E K REC ~ - -E En eyi cins damarsız halis mer-: 

....... 
Hava 

E merden yapılmış Karaköy çalı ki-E 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 33005 
: telefonlardan araymrz. 2093 E 

-::;ııııııtıııııııııııııııııtıııııııııııııi=' 

... ııııııııııırııııırııııııııııııııııııııa. - -
: Dr. Bôsıt Ürek E - -- -- -E Cebeci Merkez Hastanesi :E 
: İç Hastalıklan mütehassısı § 
:E Her gün hastalarını Y enişe- : 
E bir Meşrutiyet caddesi OrekE 
:E apartmanında saat 13 den:E 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

~ıSA'N"O'""'" 
1 Almanca, fransızca, İngilizce 

1 
yalnız 10 lira mukabilinde 3 ay 
ders. Yeni hal arkası Yeni ha
mam apartrmanı Tel: 3714 2438 ......................................................... 

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-

mı kolaylaştırır. 596 
İngiliz Kanzuk eczaneei 

Türk hava kurumuna ispekfer 
muavinleri ahnacak 

Tw.k Ha..a K.urumu Genel Mer· 
kezinden: 

Türk Hava Kurumu için (150) lira 
aylık ve seyahatlerde (5) lira yevmi.ye 
verilmek üzere iıntiha.nla ispıekter mu
avinleri alınacaktır. 

Arandan vasıflar şunlardır: 
A - Memurin kanununun (4) üncü 

maddesindeki vasıfları ha.iz olmak, 
B - Yaşı (35) ten yukarı olmamak, 
C - Yüksek mektep mezunu olmak 

(Mülkiye, Yüksek Ticaret ve İktısat 
Mektebi mezunl.arı terciıh edilir), 

Ç - Fili askerliğini yapmış olmak, 
D • Yapılacak tahkikat neticesinde 

ahlak ve seciyesi müsaid bulunmak, 
İstenilen vesikalar şunlardır: 
A - N~us cüzdanı veya tasdikli kop 

yesi, 
B - Kendi el yazısiyle tercümeihal 

hulasası (memuriyette bulunanlar için 
resmi vesikalar), 

C - Tahsil ve askerlik vesikası, 
Ç - Türkiyenin her tarafında yolcu

luğa mütehammil olduğuna ve hasta
lıklı olmadığına dair tam teşekküllü 
hükümet hastahanesinden alınacak 

fotoğraflı rapor, 
İmtihan programı: 
A - Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli 

cari hesaplar, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler, 
Ç - Taıhrir, 

İmtihan 20 mayıs 938 saat on beşte 
Ankara.da, Türk Hava Kurumu merke
zinde, İstanbulda, İzmirde Türk Hava 
Kurumu şubesinde yazılı olarak yapı
lacaktır. 

İstekliler yukarıda yazılı vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile hemen Anka
rada Türk Hava kurumu başkanlığına 
müracaat etmelidir. 2513 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talanın kabul ve tedavi edel'. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartnnanı No. 1 

Küçük ilôn ~artları 
Dört satırlık lı:üçiik ianlardaıı : 

Bir defa için 
İki defa için 
Uç defa için 
Dört defa için 

30 Kllruf 
50 Kuru~ 
70 l\uru15 
80 Kuruıı 

Devamlı küçük ili.nlann her defası için 
10 kuruş alınır. Meseli 10 defa neııredi
lecek bir illin için 140 kuruş ahnacalı:tır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satJr, ke
lime aralarındaki boııluklar müstesna 
30 harf itibar edilmiııtir, Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört satırdan fazla her satır için ayrıca 
10 kuruş ahnır. 

Satılık : 

2-5-1'938 

tıll • 

Kiralık mağaza - Balıkpazanooa 
Hanef apartımaru altında köşe başında
ki mağaza kiralıktır. İçindekilere müra-
caat Ti. 2429 2374 

Kiralık - 4 oda, 1 hol müstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 
Rusçuklu Fahri Tl. 3 7 5 3 2413 

Kiralık- Kavaklıdere Güven mahal
lesinde 31 N o. lu evde 2 oda 1 bol ve 1 
banyodan mürekkep müstakil kat için-
dekilere müracat. 24~5 

Kiralık - 2 odalı daire. Sağlık Ba
kanlığı karşısı İlkiz sokak No: 20 
Mahir Esen apartımaru No: 2 ye mü
racaat alt kattadır. 2476 

Kiralık ev - 4 oda 1 salon, mutbak 
tena yerlerinde 400 den 2000 metre banyo ve balkonu havidir. Cebeci Us 
murabbama kadar ebadda imarca par- görenler sokak No. ıs. 2508 

Satılık arsalar - Yenişehirin en mu-

sellenmiş ve ucuz fia~la T. 2992 1430 
Kiralık oda- Mobilyalı veya mobil

Satılık - Yenişehir Cebecide Küçük yasız, Yenişehir İsmet İnönü caddesi 
çapta satılık inşaata elverişli arsalar. No. 74. 2535 
Telefon 2406 2427 

Satıbk - Yenişehir Cebecide irat Kurslar: 
getirir satılık apartımanlar ve evler Te· 
lefon 2406 2428 

Daktilo kursu - 46 mcı devresine 
Acele satılık arsa -Alman sefaret- mayıs ilk haftasında başlıyacaktır. 2 

hanesinin arkasında asfaltta 1408 met- ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

re arsa H. Ahcıoğlu Tel. 1538 2450 Yenihamam apart. Kat 2 Tel: 3714 

Azimet dolayısiyle acele satılık 2433 

(150) liraya iyi bir alman marka piya- ·--------------
no: Yenişehir Atatürk Uranı Ercan 
apartımanı No. 11 2470 

İş r.rıyanlar : 

Kullanılmıt iyi bir piyano sabhk- Almanca fransızca tercüme muhabe-
tır - Ulus gazetesinde M. Z. rumuzu - re diğer lisanlarda yazı işleri. Daktilo 
na mektupla müracaat. 2509 ile evde çalışdır. Ulusta mütercim ru. 

Satılık, kiralık yalı - lstanbulda muzuna mektupla mUraccat. 2426 

Sanyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyük müzeyyen o

da. Yanındaki 5 3 N o. ya müracaat. 
2473 

Satılık ev - Bütiln konforu haiz 4 

odalı, havadar. Hacıbayram Ürıyay so

kak 26 No. ya ve 3441 den 44 numara-
ya telefonla müracaat. 25-04 

Fen memuru aranıyor · 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. $ahlık bağlar - Yukan Öveç yata
ğında yan yana 2 evli mamur akar sulu 
ve havuzlu bağlar gerek ikisi birden ve 
gerekse ayn ayn satılıktir. Taliplerin 
yeni halde No. 4 de müracaatları. Te -

Hemen çah~mağa başlamak üzer 

bir kaç fen memuru aranmaktadır. Ta 
Hb olanlar bir mektuıbla Ulus gazete
sine Z. A. rumuzuna müracaat etmeli 
dirler. Mektubta talibin şimdiye ka 
dar bulunduğu işler hakkında mal 
mat, istediği ücret mikdarı, kendisi. 
hakkında kimlerden malümat isfe 
bileceği ve son zamanlarda almını:ş bi 
vesika fotoğrafı bulunmalıdır. Ş 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ------------

= ....:;---------~--~ f. ... 111111111111111111111111111111111111111. .. .. ... .. .. - -
~§ T ,k mve~ktl § 
== = 

lefon. 2368 ~Wl üracaa.t kabul olunmaz. 2545 

-- -.. - -- - İhtiyacı olanların 2684 tele- : § § fonla Anafartalar caddesi Emek :E ----------------------------~ 
: : apartnnan 4 numarada Arkur şir-: 
:: : ketine müracaatları. Sevkiyat 5 
: ~ müstacelen ifa olunur. Malzeme :E 
5 5 temizdir. 2466 : 

: -:;, 111111111111111111111111111111111111 ıi=' ---------------~ --:: .1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. -- -=- -E ~ Dr. Şevket Hüsnü Taray : - - -:: : Cebeci hastahanesı : 
: : Kulak, burun, boğaz mütehassısı -
:: : Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı : -: :: apart. No. 5 Tel. 3912. - ev 1279 :E 
== -:E :: Saat 3 - 7. :E 
= '=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' -----------------------------------------------

ULU S-19. uncu yıl. - No: 6017 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

Yalnız; 

MAZON MEYVA TUZU 
Hakikaten müessirdir 

KABIZLIK 

HAZIMSIZLIK 
Mide 

Ekşilik, şişkinlik ve yan
malarmr giderir. Mide ve 
barsakları alıttırmaz. A
ğızdaki fena kokuyu, tat
sızlığı ve dildeki pasltlığı 
defeder. 
Son derece teksif ediimi11 bir 
tuz olup müşabih isimli müs
tahzarlarla kıyas kabul etmez. 
Horos marka&ma dikkat. 

2200 

Uyanıı · Servetifünun 
1891 

Batyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira 592 

SİNEMALAR HALK ---- YENİ ----------
BU GÜN BU GECE 

Senenin en cici ve nefis filmi 

B'u GÜN BU GECE ........... -- -- - ZORAKİ ASKER ----------------------

, :-Yavrurrı ÜtJa ! buqün yatır~·~a,~·ım para ile 
iŞ Bankasındaki hesabın 50 lirayı bulacaK. Tali in varsa, 
lıazitaıı l<eşidesinde bu parah birden 1000 lira artabilir-. 

--------------------

YÜZ ERKECrE BİR KIZ 

Baş rollerde : 
Deanna Durbin ve Greta Garbonun 

yeni eşi musiki dahisi Leopold. 
Stokovsky 

Seanslar 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 
Gece saat 21 de Ankara Palas or

kestrasının iştirakiyle yeni dans nu
maraları 

- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -'- -- -- -- -- -- -- -- -

Kahkaha ve neşe yaratan sevimli artist 
Fernandelin en güzel filimlerinden 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

- --- - -:;, .. ,.;:- Halk matinesi: 12,15 de 

Bir Yıldız Doğuyor - -- -- -- -
~ •• ,,,,,,,,,,,ıııırıı••••••••ı••••••••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııı111111111111111111111111111111111111ır 

Yan hayat, otomobil, cam 

iFatlarda zam yoktur. 

sigorta.ları 1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: 1230 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 

• ""O'DJl'on" Ankara acentalıil 1334 


