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Berhtesgaden mulakatı~n neticesi 
.. 

''Kızılay aza adedinin, 
milletin rÜ§lÜ içtimaisiyle 
mütenasib bir dereceye 
varmasını, biitün milletin 
bu ıenasubu temin etme-

1Avusturyanın i(ve dıs
1 

. d . ,, sini temennı e erım. 

KEMAL ATATÜRK politikası değişmiyor 
Ümran 

Falih Rıfkı AT AY 

Hemen bütün şehir ve kasaba
larımızın planları yapılmakta 
olduğunu biliyoruz. Bir plan, he
nıen umranı temin etmez; fakat 
inşa anarşisini olduğu yerde dur
durur· ve yeni masraf ve emekle
ri, mu~yyen bir gayeyi . elde et
mek için çahştırmağa hızmet e-

11 Temmuz 936 anlaşmaları 

İki taraf arasındaki münasebetlere 
esas olmakta devam edecek 

der. ı.::· 
Ankara tecrübesi ile bunu ~ı-

liyoruz ki ne harta, ne <ı~. pl~n 
yaptırmak güç şeyler de~ıl,dı.r: 
Güç olan çetin olan tatbık dır. 
Çünkü bi~ plan umumi bir disip
lin demektir. Keyfi hareketler, 
§ahsi zevklP-r, heves ve menf ~at: 
ler, hep birden durm:'-k! şehırcı 
ııall8tkarm mürakabesını serbest 
l-ırakmak lazım gelir. Şu cadde
de dört kattan, bu caddede iki 
kattan fazla mesken yapılmama-
81 arsa fiatları üzerinde tesirini 
gÖsterir. Dükkan ve çarşı kısmı
nın şu veya bu kısımda bulu~
nıası, kimini faydalandırır; ~ı: 
nıine zarar verir. Fay dalanan ıkı 
misli kazanmak için kat kaçır
roağa, zarar gören, bin türlü hile 
ile plan disiplininden sıyrılmağa 
ga;r~t eder. Ankarada hepsi ol
ınuşlu . 

ilk .zamanla:rda ismet lnönü 
cadesinde Atatürk namına bir 
küçük ev yapılacaktı. Projede e
vin altında bir dükkan vardı; 
halbuki, bu bölge içi!1 plan mu
ayyen bir çarşı ~er~ .... ayırmıştı. 
Mesele Şefe arzedıldıgı zaman: 
_ Bizim için plan bozul_maz, 
dükkanı hazfettiriniz, demışler-

dir. I l" 
Atatürk için bozu mayan p an 

- lütfen bu caddeyi. ve keltrafım 
bir defa dolaşınız • hır ço a~rrun 
menfaatine ve hesabına tahrıp e-

dilmiştir. ,. .. . d sanat-
Ankara planı uzerın e . . 

kA k kontrolu gıttıkçe 
ar d~ ... ~e~lan hilafına yapılan-

Igevşde hıgı! f dadan beri yıkılmak 
ar a a ıp ı . ... . . . Balkan
adet edinilmedıgı ıçm, ç nka
larda misli bulu·nmayan Ba ... 

'k. t afı eyog
ya bulvarının ı 1 ~r . ' ede 
lunda bile ancak ikıncı ?j~~rerle 
yer alabilecek biçimsız ı . l ri 
dolmuştur: dışları berbat, ıç e 

b b t ı Kamutay 
dışlarından er a · .. k k 
projelerini tetkike gelen yu .s~ 
sanatkarların bu binalar ıçın 
yaptığı imayı hatırlayınız. ld k 

Arkada Kamutay da yap_ı ·ı ı .. 
tan sonra hep birden, mısı sız 
b. ,. b. d ~lacak olan devlet nıa
h ılla ! d binalar aynı mimar-

a esı e • I k değil -
lar tarafından yapı ara r b .. 
fakat ilk tesbit oluı:ıa·n Pi ana duk-

l bınacı ar sa ı 
tün mimar a~ ve h kkuk ede
kalmak şartıle ta a 

cekti. . b. t · ., · zaman 20 
O dahi, yam ıt ıgı 1 olmuş o-

:anilyondan faz laya ma d hi ilk 
l b tasavvur a ' 
acak olan u d'l · rek aksa

plana riayet e 1 mıye 

nııştır. k b ğenilmiyorsa 

v· ana, 13 (A.A.) - B. Hitler ile 
g6rüşmeden sonra B. Şuşnig, hususi 
trenle Viyanaya dönmüştür. 

B. von Papen Berchtesgaden'den bu
gün Viyanaya dönmüı;:tür. 
Görüşmeden müsbet neticeler ve ya

hut yeni bir protokol çıkmamış olmak
la beraber, iyi haber alan Avustu:ya 
mahafili intibalarını şu suretle h~lasa 
etmektedir: 
"Görüşmelerin muvaffakiyetsizlikl_e 

neticelenmiş olduğu mevzuubahs edı
lemez. İp koparılmış değildir. 11 tem
muz 1936 anlaşması, iki tarafın da mu
vafakati ile, Almanya - Avusturya 
münasebatında esas olara~ kalmalna
dır ve iki memleket arasında vaziyeti 
aydınlatacak müzakerelere devam olu-

nacaktır. 

Avusturyanın iç ve dış 
politikası değişmiyor 

Hulasa olarak denebilir~i, Hitler -
Şuşnig mülakatı etrafında fazla acele 
fikir beyan etmekten tevakki lazım 

gelmektedir. Fakat her halde, teyid o
lunduğuna göre, Avusturyanın harici 
ve dahili siyasetinde herhanği bir de
ğişiklik de beklenmemelidir. Diğer t:ı
raftan, eğer Berchtesgaden görüşme

lerinin bir mabadi olacak ise, fon Pa
pen'in vazifesinin hakikaten bitip bit
mediği cayi soaldir. 

Kabineye ıu.ıziler girmiyecek 
Ayrıca, bazı Avusturya siyasi maha

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Elôzığda bir 
k var! 

~..,........- ...... 

Elazığ'ın umumi görünüşü 

Meteoroloji işleri umum müdürlüğünden verilen malumata 
göre dün şehrimizde hava kapalı geçmiştir. Bayramın birinci gü 
nünden beri esmeğe başlayan cenub rüzgarı dün !İddetini 
arttırmış ve saat 11,55 de fırtına şeklini almıştır. 

Rüzgarın sürati saniye~e .ısı 
metreyi geçmiştir, dün şehrımız
de ısı gündüz sıfırın üstünde ol
mak iizere 11, gece gene sıfırın 
.. stünde olmak üzere 3 derece o
rarak kaydedilmiştir. 

Dün yurdun Trakya, Ege ve ce

nub Anadolunun garb kısımları kapa-

agvışlı dig~ er bütün mıntakalar 
1ı ve y • 

k 1 ger:mistir Dünkü yağrşlarm da apa ı :ı: ' • 

t Ye bıraktığı su mikdarı kareme re , 
Muğlada 30• Antalyada 24, Naz.illi ve 

1 
. d 12 Akhisarda 10, Bıga ve 

zmır e • 
. d 7 Geliboluda 2 kilogram· 

Manısa a , 

dır. 
Kar ile örtülü ı:nıntakalarda karın 

k 
.. . deki kalınlığı Elazığda topra uzerın 

. . bulmuştur. Kalınlık Er-
bır metrcyı . 

Yeni romen 
kabinesinin 

kararlar' 

Bir ana kanun 

projesi hazırlamyor 
Bükreş, 13 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Dün gece kıral Karol'un ri
yasetinde toplanan nazırlar meclisi a
şağıdaki kararları almıştır: 

1.- Teşkil olunacak bir komite yeni 
bir kanunu esasi projesi hazırlıyacak
tır. 

d 44 Vanda 32, Rızede 26, U-
zurum a , . M 1 

1 d 20 Kayserıde 12, a atya-
tukıs a a • · d" 

· E incanda 5 santımetre ır. 

2.- İdari teşkilatlar için yeni bir ka
nun projesi hazırlanacaktır. 

da 10, rz h ı· d d" • - 1 de kar leke a ın e ır. Plan yapına ' k e fakat daiına 
tekrar yaptırılma ' k ve bil-

k ,. l a yaptırına , . 
sanat ar ar k şehircı -
hassa, ancak v~ a~c~e ettirmek 
sanatkarla~a .rn~~h:ndislere de
• dikkat edınız,d h' deıniyorurn • 
ğil, mimarlara a 1 

Dıger yer er 
Yurdda rüzgar, şark ve cenub~ 

·arki mıntakalarında şimalden 4, dı
~ er mıntakalarda umumiyetle cenub
g . de en ork 15 metre hızla tan sanıye ~ 

3.- Bütün devlet memurlarının ve 
mahalli idarelerle belediye memurları
nın siyasi mahiyette herhangi bir ha
rekete ve tezahüre iştiraki memnudur. • 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

lazımdır. 1 z ınetholu-
llk zamanları Yİ,.nı aksamları, 

nan Ankaranın P ~nb. a içleri-
. 1 klar ve ın 

aşağı mımar ı l ., yüz,ünden 

esmiştir. 
Marmara denizi ile bılhassa Ege 
. . d ve Akdenizde lodos fırtı-

denızırı e B'' .. .d 
kuvvetini artxrmıştrr. utun şı -

nası d. D .. 
d 

. 1 devam etmekte ır. un en 
etıy e d 1 k .. 

düşük ısı sıfırın altın a o ma uzere 
"de 7 Erzincanda 15, Erzurum 

Kayserı • d' E · .. k 
da 18, Karsta 27 derece ır. n .. yu -

k Sıfırın üstünde olmak uzere 
se ISI d 

Yanlış bir haber 

Kültür B~kanı B. Saffet Arıkan 

Maarif iılerinde esash 
deği~iklik yapllacak 

Bakanlıkta iki 

komisyon kuruldu 
Okuyan ve yazanların sayısı her se

ne mühim mikdarlarda artmakta, tahsil 
çağına gelenlerin de mikdan o nisbet
te çoğalmaktadır. Bu yüzden mekteb 
sayılarının artırılması zarureti hasıl 

olmuştur. Bugünkü sınıf, mekteb ve 
muallim vaziyeti, ihtiyacı karşılaya

mamakta ve birçok mekteblerde çifte 
tedrisat yapıldığı halde müracaatların 
nepsı yerıu-= f) ıırııememektedır. 

Bu vaziyeti göz önüne alan Kültür 
( Sonu 3. üncü sayfada ) 

_, •...••...........•.•.•...............• ~ - . 
~ Türkiyenin büyiik giinde1iği g . . . . . . ULUS 

Yeni zengin hazırlıklarının 
ilki olarak 

Bayram ertesi 
Alexis T olstoi'un, 

ilk çıkışta 

2,000,000 
satılan me[Jhur eseri 

BÜYÜK PETRO 

. . -

Romanını RESiMLi OLA- .. 
RAK neşre başlıyacaktır 

Baştan sonuna kadar heyecan 
olan bir eser : 

YEŞİL DEFTER 

Memleketimizde olmu§ esrar 
dolu cinayetler karşısında türk 

zabıtasının haı·ikulade 
muvallahcyeti 

BUCANİ NASIL 
YAKALANDI? 

-. . . . . . . . . . 
nin hazin berbat~.~ olunacağı 
nıütemadiyen ten 1 b .. tün plan 
bir devre girerken :ıhassa Is
yaptıran şehirler ve 1 ı . d 8 Eskisehirde 10, Antalya a 

zmır e • • d' 
Adana ve Zonguldakta ıs derece ır. 

Bazı ecnebi matbuatında Türkiye, 
İran ve Irak arasında İstanbulda 
Anti komintern mücadele için bir 
müzakere cereyan etmekte olduğu 
hakkında bir haber intişar etmiştir. 
Bu haberin asıl ve esastan tamamen 
ari olduğunu beyana Anadolu Ajansı 
mezundur. _(A.A.) -._ •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• r-

(Sonu 3 ürıcü sayfada) 

Milli küme maçları başladı 

Ankarada Harbiye ve 
M. gücü 2 - 2 berabere 
Befiktaş: 2 -G. Saray: 1 
Güneş: 5 -F enerbahçe: 2 

r. 
~ .. · 
• 

-- """"""'ı 

Muhafızgücü • Harbf:y_e idman Yurdu maçından bir enstantane 
[SPOR HABERLERiMiZ 4 UNCU SAYFADADIR] 

Çin de 
Lunghai denıiryo'u 

üzerindeki tepelerde 

Çok büyük bir 
muhrebe oluyor 
Pekin, 13 (A.A.) - Domei Ajan

sına göre, Çin - japon anlaşmazhğx
nxn bidayetinden beri vukua gelen 
muharebelerin en büyüğü, halen 
Lung - Hai demiryolu boyunca imti
dat eden geniş cephe üzerinde cere
yan etmektedir. Dün Çenteh'den ce-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

\ 
.ı 

! 

\, 

1 B. Şakir Kesebirin 
Bahkesir ve Edremiddekl' 

tetkikleri 
Balıkesir, 13 (A.A.) - Evelisi gün 

Ankaradan şehrimize gelen İktisad 
Vekili ve Ziraat Vekaleti vekili Şakir 
Kesebir, dün Edremidc giderek zey
tinyağı fabrikaları ve zeytin istihsali 
üzerinde tedkiklerde bulunduktan 
sonra akşama şehrimize avdet etmi~ 
]erdir. • 

Saat 19 da partide tüccar ve çiftçi· 
]erin iştirakile bir toplantı yapdtm§• 
trr. 

B. Şakir Kesebir burada vilayetin 
zirai ve ekonomik vaziyeti hakkında 
verilen izahatı dinlemişler ve notlar 
almışlard rr. 

(Sonu 3 üncü $aylada) 

- Sorma ... Hani kayın valide aKır hastaydı ya ..• 
- Vah vah ... Demek vefat et ti •.• 
- Hayır ••. lyilefti, .. 
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Eğlenemiyen 
Bayram günlerinde Ankaranın iki sinemasının önü, bir film seyrede

bilmek İçin asgari bir saat ayakta bekliyen ankaralılarla doldu, boşaldı. 
Bilhassa tatil günlerinde görmeye alışık olduğumuz bu manzara şu üç 
bayram günündenberi, arazı befü olınuş bir derd halinde karşımızda 
duruyor. 
Ankaranın gece saat on ikiden sonra, neden bom boş bir şehir haline 

geldiğini anlamak için başka sebebler aramayınız: bu şehir, eğleneme
mektedir. Ankara yüzde 61.8 nisbetiyle Türkiye'nin en çok okuyan ya
zanı olan şehirdir. Ankarada yeni hayatın kadrosu ve mümessili olan 
memur ve yüksek tahsil talebesi ekseriyeti vardır. Belki Balkanların en 
temiz, rahat ve yeni şehiridir, fakat bütün bu hususiyetleri, hiç bir za· 
man onun sakinlerine ucuz ve kolay eğlenmek imkanları vermiyor. 

Modern şehir hüviyetini alalı, nihayet on beş sene olan Ankarayı bir 
rorafa bırakarak lstanbulu ele alınız: Bizde sahne hayatının doğduğu 
lstanbulda, 936 nın rakamlarına göre, her İstanbullu ancak iki senede 
bir defa tiyatroya gidebilmiştir. 36 sineması olan lstanbulda her İstan
bulluya uzun bir senede yalnız 6 defa film eeyretınek düşüyor. 

Şarklılığı kökünden tasfiye edecek olan vasıtalarımızdan biri de neşe 
ve şuurlu eğlencedir. Yeni hayatın bir mektebi olan kültürü yükseltici 
zevk, sahneler ve sinemalar vasıtasiyle halk tabakaları arasında yerle· 
şecektir. Sahneyi ve filıni ucuz bir kültür endüstrisi haline getirmek, o
nu devletleştirmek veya asgari belediyeleştinnk zarureti karşısında ol
duğumuzu unutınıyalım. 

Nüfus vesikaları daire 

dışına çıkarılmıyacak 
Dahiliye vekfilcti, lltün nüfus daire

lerine bir tamim gönderek nüfus vaka· 
!arına aid vesikaların daire dışına ;ıka
plmanıasını bildirmiştir. 

Bakanlık bu tamiminde diyor ki: 
"Nüfus sicillerine aid vukuat ilmü 
haberleriyle boşanma namı, soy adı be
yannamesi gibi diğer milsbct evrakın 
muntazam dosyalar i;inde ve miltcscl
eil sıra numarası altında saklanmasını 
ve nüfus müdürleriyle memurlarının 

muhafazası altına verilmiş olan bu vc
vesikaların evrakı milsbite olarak.kü
tükler gibi haleften selefe devredilip 
daire harkine çıkarılmaması icabettiği 
halde bazı nüfus idarelerince bu lazı
meye riayet edilmiyerck mezkllr vesi· 
kaların her hangi bir taleb üzerine baş
ka dairelere verilmekte ve uzun müd· 
det oralarda alıkonulmakta olduğu ha· 
ber alınmaktadır. 

Bu vesikaların şahsen muhafazasın
dan ve sıhhat ve tahrifdcn selameti ile 
kütük kayıdlarına tetabukundan mesul 
olan nüfus memurlarının elinden alın
mo.oıı: ve~lc.=llı::rn. "1iy.:aTn"', ~.,,n,.;l' ,.'IH~· 

Ordunun 
motorlaşmasına 

yardım 
• • 
ıçın 

Dahiliye vekaleti, ordunun motor
laşınasına ve şoför ihtiyacına dair baş
vckfiletin bir tezkeresi dolayısiyle ala
kalılara mühim bir tamim yapmıştır. 

Bu tamimde deniliyor ki: 
11

- Ordunun motorlaştır1lması işine 
dair başvekalet yüksek makamından a
lınan tezkerede: 

Ordunun motorlaştırılması işi gün
den güne ilerlemekte olmasından do
ğan ve gittikçe artan şoför ihtiyacının 
her sene celbe:.ii'en erler arasında mah~ 
dud mikdarda bulunan şoförle karşıla· 
mak mümkün olmıyacağından bunun i
;in orduda ayrıca tedbirler alınmış ve 
alınmakta bulunmuş olmasına rağmen 

bu tedbirler sırf ordu i;inde kaldığın
dan kafi gelmemekte ve ordu dışında 
bu hususta çarelere baş vurmak zaru
reti hasıl olmakta olduğu bildirilmiştir. 

Tayyareci ihtiyacım karşılamak için 
tHr1' tr..9 ... ..._ut"lı ı... .... ._.1..:1 .. u .. 0;ı..; Rl'-JM tı....._ 

tiyacını karşılamak i;in de buna benzer 
bir teşekkülün kurulması ve bu sur~tle 
motör alakasının memlekette uyandı
rılması faideli olacağı işar buyurul
muıf:ur. 

ı - Bu hususta halkevlerinde tertib 
edilecek meccani derslerle halka motör 
hakkında nazarl ve kahil olan yerlerde 
ameli bilgiler vererek motör sevgısını 
uyandırmak ve motcr bilgisini arttır· 
mak. 

2 - Mümkün olan ve mühim yerler
de sergiler açarak m<:törü halka gös· 
terınek ve sevdirmek ve ucuz ve kulla
nışlı motörleı tedarik ettherek ledelha
ce ordunun da işine yarayacak olan bu 
vesaitin teksirine çalışmak. 

3 - Mühim olan yerlerde ve bilhas
sa vilayet merkezlerinde motörlil spor 
teşekkillleri yapılmak suretiyle halkı 

buralara çekmek ve bilfiil motör kul
lanma işlerine heves ve melekelerini 

KIZILAY 

Kayseride rakı 

fabrikası kuruluyor 
Gümr.ük ve inhisarlar ba

kanlığından verilen malU
mata göre inhisarlar umum 
müdürlüğü Kayseride bir ra
kı labrikqsı kurmağa karar 
vermiş ve bu fabrikayı 1938 
mali yılı programı içine al
mıftır. lzmirden sonra Kay
seride kurulacak olan bu 
fabrika Kayseri bağcılarının 
yüzünü güldürecek ve Kay
se'ride de bağcılığı bir gelir 
kaynağı haline getirecektir. 
Haber verildiğine göre inhi
sarlar unnım müdürlüğü Kay
serinin çok yakınrnda dört 
beş kilometre mesafede bu
lunan Keykubat mevkiinde
ki sulak araziyi satın almış -
tır. 

'----~-----~----
Bu yılın zeytin rekoltesi 

Bu yılın zeytin yağı rekoltesi 23 mil
yon .ıc110 olarak taulJ.lln edıımeıcteaır. 

.rıatıar 34.5 kuruş üzerındecıır. ıngılte
reden ve ıtaıyadan zeytin yağlarımız i
;in müsaıd teklifler yapılmaktadır. tla
zı yerli firmaların dış ulkelerde zeytın 
yag fiatlarının duşük olduğunu işaa e
cıerek fırsattan istırade etmek istedikle
ri anlaşılmıştır. ıktisad vekaleti bu gi
bi yurd emteasına karşı şahsi menfaat
leri dolayısiyle suikasd yapan ve mus
tahsili zarara sokabilecek hareketlerin 
müsebbiblerine karşı şiddetli hareket 
etmeğe karar vermiştir. 

Bütün zeytin ve zeytin yağlarımız 

için ortaya atılan kasde makrun haber
lerin yarın diğer ihraç maddelerimize 
karşı da yapılması melhuz olduğundan 
bu hususta dahi şimdiden tedbirler a
lınmaktadır. 

Zuruf ve ambalôj 

maddeleri 
Gümrükler genel di"ektörlüğü zuruf 

ve ambalaj maddelerinin zarııarı hak
kında teşkilatına yeni bir tamim yap
mıştır. Bu tamime göre gayri safi sik
let üzerinden resme tabi zarf ve amba
laj madelerinin mutad iç ve dış zarfla
rı ve kanuni saf siklet üzerinden resme 
tabi olanların mutad iç zarfları zuruf
ları ile birlikte tartılmakta bulundu
P.und<tn hu.o 1 ~ .. Tn bu su.te.tle tPq,hit u ... 
resme esas teşkil eden sıkletlerden bi-
rinci halde dış, ikinci halde iç ambalaj 
sikletini tefrıika imk:in bulunmamak
tadır. Bunun için ihraç neticesinde, 
idhalde tesbit edilen siklete nazaran 
zuhur eden noksanın tamamına isabet 
eden gümrük ve sair resimler teminat
lardan irad kaydedilecektir. 

Saf siklet üzerinden resme tabi zarf 
ve ambal!lj maddeleri ise cınen mu
tad i; ve dış ambalajlarından tecrid e
dilmek suretiyle saf sikletleri üzerin
den resimlendirilmekte olduğundaa 

bunların iç ve dl\I ambalajları beynel
milel ticarette kıullanılan ınutad zarf
lardan olduğundan bu zarflar resim
den muaf olacaktır. 

arttırmak. 

4 - Petrollu vasıtalarla yarışlar ter
tib etmek faideli görüldüğünden bu 
hususta alınacak tertibattan ve netice
den malfunat verilmesi rica olunur. 

İşlerini bırakan 
mükelleflerin 

kazanç vergisi 
İşlerini terkeden kazan; vergisi mü

kelef!eri namına, terk tarihine kadar 
geçen müddete aid olmak üzere tarh e
dilen vergilerin taallllk ettikleri mali 
yılının ve dolayısiyle tahakkuk mürür 
zamanı başlangıcının tayininde, mal
müdürlilkleri tarafından başka başka 
muameleler tatbik edildiği teftiş ra
porlarının tetkikinden anlap.lmıştır. 

Maliye vekaleti bu muamelelerin bü
tün malsandıklarında ayni şekilde ya
pılmasını temin için teşkiıitma yenı 
bi remir verıniştir. Bu emre göre işle
rini terkeden mükelleflerin, son tak
vim yılı başından terk tarihine kadı:ır 
geçen müddete aid vergilerinin mürür 
zaman başlangıcını tayin edebilmek i· 
çin kıstelyövm olarak tahakkuk etti
rilecek olan bu verginin taalfık ettiği 
mali yılın, hangi mai! yıl olduğu tayin 
edilecektir. 

'Gerek beyanname usulünden gerek 
gayri sati irad karinesine göre vergi
y~ tabi olan milkelleller i;ı.n kanunda 
umumi bir kaide olarak her takvim yı
lı muameleleri üzerinden ertesi mali 
yıl için vergı tarhı esas kabul ecıııecek· 
4ir. 
Yalnız işlerini terk eden mükelief

ler haıckınua ou umumi kaiuenın ıstıs
nai oıarak, terK tarihine kaaar oıan 
ınuctat:i..~ aıd vergının muacceıen tan
sılı esası vazeo11uuş_ oıduğunaan terk 
nadiseJerine aid vergilerın taallUk et
dıkıerı malt yılların artık bu umumi 
kaideye g<ıre te&biti cihetine gic!ilmi
yecektir. 

Bu gibi terk hadiselerinde terkin va
ki olcıuğu taribe kadar ge;en müdde
te aid kazanç vergileri. ışın bırakıldıg1 
mali yılın vergısı olarak kabul ediıe
cektir. 

Binaenaleyh, bilfarz 15.4.937 tarihin
de ışını ter1~etmiş oıan bır muKeılef 
nan11na evela ışin terıcınoen muıc:ad

dem 1937 malı yılına mahsup edıımek 
üzere 1.1.936 ila 31.12.935 devresine a
id olarak tarhedilmiş olan senelik ver
gi ile 1.1.937 - 15.4.937 devresine aid o
larak tarhı lizımgelen vergi, muacce
len tahsili lilzııngelmesi dolayısiyle ar
tık 937 ve 938 mali yıllarının değil, 

terk hadisesinin müsadif bulunduğu 

1936 mali yılının vergisi addedilecek 
ve o sene büdcesinin varidatı meyanın
da kaydolunacaktır. Şu halde bu vergi
lerin taallilk ettiği mali yıl da 1936 ma
li yılı olmasına 1!'.Öre ile senelik mürü
ru zaman meoaerae r.J3'/ maıı yırı ola· 
rak kabul edilecektir. 

Veteriner fakültesi talebesinin 
bir tetkik seyahati 

Bu akl"llll veteriner fakültesi son 
sınıf talebeleri, veteriner fakültesi 
Higien ensHtüsil direktörü Prof. Dr. 
Hofmann'ın başkanlığında ve veteri· 
ner fakültesi parazitoloji enstitüsü 
d()Ç"ntlerinden doktor Nevzad Tüzel
in refakatlerinde !stanbula bir tetkik 
seyahatine çıkacaklardır. 

Bu seyahat bir loafta devam edecek 
ve bilhassa Pendik bakteriyoloji ens
titülerini, İstanbul mezbahasını, ku
duz hastahanesi, Bakırköy sinir has
talıkları hastahanesi, sucuk ve süt 
imalathanelerini, bahkhaneyi ve Bey
koz deri fabrikalarını gezerek ilmi 
tetkiklerde bulunacaklardır. 

14. 2. 1938 

. 

Yabancı mütehassıslara 
ikamet tezkeresi verilecek 

hususta Dahiliye vekaleti bu 
alakalılara bir tamim yaptı 

Yaıbancı mütehassıslara verilen hüviyet cüzdanlarının ikamet 
tezkereleriyle değiştirilmesi hakkrnda Dahiliye Vekaleti alaka• 
lılara bir tamim yapmıştır. Vekalet bu tamimde diyor ki: 

Fenlôndiyada bir 

jimnastik kampı açılıyor 
Finlandiyanm büyük jimnastik bay

ramı gelecek 16-19 haziranda yapıla

caktır. Ve bu bayramdan sonra, 20-27 
haziranda, Helsinkiden Z,5 saatlik tren 
yolu mesafesinde bulunan Vicrumael
ledeki Finlandiya spor enstitüsünde 
bir kamp kuruup, bu kampa şimal 
memleketlerinin en iyi jimnastak ça
lışn:ıalarını daha yakından tetkik et· 
mek istiyen, erkek kadın, bütün mem~ 
leketlerinin jimnastları bu kampa da
vetlidir. 

Çal,§ıo.-ıalar bilhassa finlandiyalı mu
allimler ideresinde yapılacak olan fiili 
idmanlardan ibaret olup, aynı zaman
da muhtelif gösterişler v.s. yapılacak 
ve terbiyei bedeniye hakkında filmler 
gösteriıecektir. 

Bundan Inaada, güzel göl manzara
lariyle dolu merkezi F'inlandiyada, te
nezzünler tertip olunacak ve misafir
ler "Saint-Jean,, Finlandiya ananevi 
şenliklerinde hazır bulunacaklardır. 

Finlandiyadaki iaşe, ibate ve tenez
züh masrarları 550 ı:ın. markına (takr. 
15 T.L.) baliğ olmaktadır. İştirak için 
1 mayıstan evel aşağıdaki adrese mü
racaat edilmelidir: Şimal memleketle
ri jimnastik kampı kurumu, Aleksan~ 
terink. 48. A. SNLL Helsinki, Suomi. 

Ucuz bahçe suları 
Bag, bahçe ve fidanlıkları sulaınağa 

mahsus sulardan bazı yerlerde fazla 
ücret alındığı haber alınmıştır. Mem· 
leketin ihra; maddelerinden en mühim
lerini müteessir edecek ve halkın bun
ları yetiştirmek hususundaki gayret ve 
rağbetini kıracak olan fazla para alına· 
nın önüne geçilmesine ve alınacak su 
paralarının masrafına tekabill edecek 
mikdarda cüzi olmasına karar verilmiş
tir. 

Bu karar alakalılara bildirilmiş ve 
bağ, bahçe ve fidanlıklara verilen su· 
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yeniden tetkik edilmesi ve yeni tarife
ler yapılması istenmiştir, 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi her sene olduğu gibi bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki zayıf 
ve kimsesiz (603) ;ocuğa hergün et· 
il sıcak öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocuğun bir günlük yemeği 
ekmeği ile beraber beş kuruş tutmak· 
tadır. Her vatandaş Kuruma beş ku
ruş yardım etmek suretiyle yoksul 
bir yavruya kan ve can vermiş olur. 

Kurumun dilkk§.n ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruş at
mak suretiyle yapılacak yardım da 
bu g~zel maksadı temin eder. 

"Ecnebilerin seyahat ve ika• 
metleri hakkında 2 mart 1331 
tarihli muvakkat kanuna ek 20 
mayıs 937 tarihli ve 3177 sayılı 
kanunun 2 inci maddesinin 1 in· 
ci frkraaı son bendi mucibince 
hükümet, hususi idareler ve be
lediyeler tarafından tetkikat ve 
vazife için celbedilen ecnebilere 
harç ahnmaksızrn ikamet tezke
resi verileceği tasrih edilmekte
dir. 

Bu gibi ecnebilerin hususi vaziyet
leri göz önünde tutularak kendilerine 
bütün ecnebilere olduğu gibi vilayet
lerce ikamet tezkeresi verilmeyip yu• 
karıda tarih ve sayısı bildirilen yazı· 
mızdaki esaslar dahilinde yine emniyet 
mildürlilğünce hususi şekilde ihzar et• 
tirilen ikamet tezkerelerinin verilmesi 
muvafık görülınüştilr. 1Eylill1937 ta· 
rihinden itibaren meriyet ınevkiine gi• 
recek olan mevzuubahis 3177 sayılı ka
nun hükilınlerinin yerine getirilmesi i· 
çin ecnebi uzmanlara bu tarihten evel 
verilmiş olan uzman hüviyet cüzdanla· 
tt "ecnebi uzmanlara mahsus ikamet 
tezkereleri" ile değiştirilecektir. Bi:ı: 
gilna harca ve resme tabi olıruyan bu 
tezkereler iki cins olup biri bizzat uz• 
manlara, diğeri bunların aileleri cfra· 
dına mahsustur. Aile efradı tabiri an• 
cak uzmanın memleketimizde bir i§ sa• 
hibi olmıyan kansı ile gene i§ sahibi 
olmamakla beraber evli de bulunnuyan 
18 yaşını doldurmamış ecnebi çocukla
ra şamildir. Binaenaleyh: 

1 - Kanun mucibince 1 eylill 1931 
tarihinden itibaren bir ay zarfında eski 
hüviyet cüzdanlarının değiştirilmesi i· 
çin bu vesikaların sahiblcrinden ve ai· 
leleri efradından yeniden alınacak ve 
arkalarına isimleri yazılarak izahatli 
bir cetvele raptedilecek ve 3,50 X 4 
ebadında birer fotoğraflarınin doğru
ca emniyet U. mildürl,Sğü Ş. 4. müdür· 
lüğilne gönderilmesini, 

2- Bu fotoğraflar yapıştırılmak ~u· 
retiyle yeniden doldurularak mczk(\~ 
•uı....•,.=fmd4ı:uiairuca •k"kai''i dai. 
relere gönderılecek yem 1 ame czı<e-
relerinin veril,.esinc ve eski hüviyet 
cilzdanlannın istirdadı ile iadeoini, 

3 - 1 eylill 1937 tarihinden itibaren 
hizmete alınacak ecnebi uzmanlar hak
kında ise kendilerine meccani ikamet 
tezkeresi verilmek üzere 18.7.1936 ta• 

rih ve 61Z7 sayılı tamim mucibince mu
amele yapılmasını, 

4 - Bu suretle verilecek ikamet 
tezkerelerinin verildikleri tarihten iti
baren bir sene i;in muteber olması lıl· 
zıın geldiğinden bu müddetin nihaye
tinde yenileriyle değiştirilmesi i;in sa
hiblerinin ve aileleri efradının emniyet 
U. müdürlilğilnde bulunan fişlerde ya
zılı vaziyetlerinde bir değişiklik yoksa 
yalnız ikişer adet yeni fotoğraflarının 
ve vaziyetlerinde değişiklik varsa tek• 
rar doldurulacak fişleriyle birlikte faz· 
ladan birer fotoğraflarının ınezk(lr u. 
müdürlük Ş. 4. mildilrlüğünc gönderil
mesini, 

•ini veya değiştirilip yerine başkasının 
ikame olunmasını intaç edebilir ki bu 
hal nüfus memuruna tahmil edilen 
mesuliyet e,sasile telif kabul edemez. 
Esasen nüfus kütüklerimiz memurların 
ve vaka alakadar ve şahidlerinin imza, 
tasdiklerini ihtiva etmiyen kayıdlardan 
ibaret olmak dolayısiyle bunlar hukuki 
kıymet ve mahiyetlerini müsbit evra
kına dayanmak suretiyle ihraz ve mu
hafaza edebileceklerinden ve bu itibar
la bahsi geçen miisbit evrak nüfus kil· 
tüklerinin birb~nden ayrılması caiz ol
mayan merbutlarım teşkil etmekte bu· 
lunduğundan her hangi bir nüfus vesi
kasını taallllk ettiği nüfus kütüğünden 
ayırmaya müntehi hareketlerden içti· 
nap edilmesi gereklidir. Bir mahkeme 
kararına müsteniden bu gibi vesikala
rın aynen talebedilmesi takdirinde ve
sikanın örneği çıkartılarak nüfus mü
dür veya ınemuriyle katibi tarafından 
aslına uygunluğu tasdik edilip en bü
yük millkiyc memuruna da imzalattml· 
dıktan sonra örnek dosyasında alıko

nulup aslı talebeden mahkemeye gön
derilecek ve hangi tarih ve numara ile 
nereye verildiği dairede alıkonalan ör
neğine de yazılacaktır. V csikanm aslı 
iade edilciğinde dairedeki dosyasında 

buluna nömeğine raptolunacaktır. 
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S - 4 sayılı fıkra mucibince tebdi
len verilecek tezkerelerin sahiblcrine 
tesliminde eski tezkerelerin istirdad o
lunarak mevzuubahis şube ınlidilrlilğü· 
ne iadesini rica ederim." 

Bu esasa aykırı hareket edenler hak
kında kanuni takibat yapılacaktır. Ona 
göre muamele yapılması tamimen teb
lığ olunur." 

İzmir limanından yapııan 
ihracamnız 

İzmirden iktisad vekaletine gelen 
malllınata göre üzüm, incir, pamuk, pa· 
lamut ve zeytin yağından başka mah
sullerimizden İzmir limanından ihraç 
olunanların mikdarı şudur: 76Z ton 
arpa, 670 ton bakla, 70 ton nohud, 38Z 
ton ;avdar, S ton yulaf, 7 ton Susam, 
168 ton kepek, 406 ton küspe, 1 ton 
badem, 4 ton ceviz, 80 ton kuş yemi, 5 
ton ke;i kılı, 1 ton halı, 2 ton defne 
yaprağı, 3 tpn balmumu, 56 ton deri, 
384 ton pamuk çekirdeği, 18 ton ceviz 
kütüğü, 6.5 ton süpürge otu, 63 ton 
meyan kökü, 611 ton tütün, 100 ton pa
lamut hulasası, 2.5 ton mobilya, 1.1 
ton sair muhtelif eşya. 

Yeşil Fıçı Lokantası 
Sayın mütşerilerinin ba,yramlarını 

tebrik eder. 

Siyasi hôdiselere dair 
1 • Yeni Romanya kabinesi 

Bütün dünya, Goga kabinesinin 
Romanya yahudi/erini sürüp çıkar
masını bekler ve Kudüs yahudileri, 
Süleyman mabedinden kalma "ağla· 
ma duvarı,, nın dibinde zeytin yağ
ları ve mumları ile ağlamağa hazır
lanırlarken Bükreşten gelen bir tel
graf, Goga'nın yuvarlandığım haber 
verdi. 

Bir gazetede yeni Romanya ka
binesindeki nazırların sıra ile basıl
mış resimlerini gördüm: 

Başta bembeyaz sakalI ile patrik, 
ondan sonra bir kır sakallı, bir sa· 
kallı, bir sakallı daha. 

Zamane diplomatlarını bıyıksız, 

gözlüklü ve yahud monokllü görme
ye alışanlar, zannederim, bu yeni 
"sakallılar kabinesi" ni yadırgaya· 
caklardır. 

Fakat hıristiyan • nasyonalist 
partisine mensu.b bir kabinenin sö
zünü dinletemediği bir memlekette 
sabık başvekilin : 

- Sakalım yok ki sözümü dinle
teyim! diye sız/anmış olacağı hatı· 
ra gelebilir ve bunun üzerine bel
ki de sözleri dinlenecek sakallılar· 

dan bir kabine kurulmuştur. 
Meşhur Romanya diplomatı Titu

Jesko'yu tanırsınız. Berbere ve ustu· 
raya ihtiyaç duymaksızın sakalsız 

ve bıyıksız olan bu eski nazırın mu
vaffakiyetsizliğinden sonra Ro-

, ••....•.•....•...••.......•. ~············································ 

manya, muvaffakiyet için sakalın 
ve bıyığın lüzumuna mı kanaat ge
tirdi? Ne dersiniz ? 

2 - Naziler ve cumartesi günleri 

Geçenlerde bir İngiliz gazetesı 

diyordu ki: "Hafta sonu - İngiliz

lerin bütün dünyaya yayılmış ta· 
birleriyle Week - end - geldi mi, 
insanı bir meraktır alıyor: Baka
lım bu gün Bay Hitler ne sürpriz 
yapacak? diye. Galiba ,bütün dün
yanın tatil yaptığı bir buçuk gün 
içinde herhangi bir emri vakii daha 
enine boyuna tatbik etmek mümkün 
oluyor!,, 

Sahiden, dikkat ettinizse Alman· 
yadaki siyasi hareketler, askeri sür
prizler, hep cumartesi günleri öğle
den sonra yapılını§tır. 

Bu hafta sonunda da beklenmi
yen bir hadise, Hitler • Şuşnig gö
rüşmesi oldu. Bay Hitlerin eski bir 
hemşehrisile dostça konuşmu§ ol
duğu söyleniyor. 

Alman sürpriz ve emri vakileti· 
nin, neden, hep böyle cumartesi 
günleri yapıldığını merak eden bi
risine arkadaşı şu cevabı veriyor
du: 

- Naziler yahudi düşmanıdır· 

Yazan: Toplu iğne 

!ar; bilirsin. Yahudiler de tatil gü
nü olan cumartesi günleri ateş tut
mak günah ve yasaktır. Nazi şefleri, 
onun için hep cumartesileri ate§le 
oynayarak, belki de, yahudileri kız
dırmak istiyorlar 1 

Uzun ömür ve evlilik 

Dünkü "Kızılay" da vardı: Yapı• 
lan son bir istatistik, evlilerin bekar· 
lardan fazla yaıadığım göıermekt&
dir. Acaba bunun sebebi ne olsa ge
rek? Benim aldmıa gelen bu sual, ih· 
tima1 ki ıizin de aklınıza gelmiıtir. 

Bir ezrail hikayesi vardır, bilir
misiniz? 

Bir gün Ezrail, gök yÜzünden u
'<Un bir izin alarak yeryüzüne inmit 
ve inıan kılığına girerek bir kadınla 
evlenmiı. Bir müddet ıonra bir de er· 
kek çocuğ>u dünyaya gelmif. 

Fakat zavallı .Ezrail'in evlilik ha
yatı "gündüz çifte hırlama, gece çif
te horlama" halinde geçtiği için, ni
hayet, canına tak demit ve oğlunu 

gizlice bir kenara çekerek: 
- Ben, bu evlilik hayatına daha 

fazla katlanamıyacağım; inaan elbi
selerimi ıoyunup gökyüzüne çıkıyo
rum. Fak at ıenin aç kalmaman, ek· 
mek parası kazanman için bir tavıi-

yede bulunacağım. Hekimlik eder· 
ıin. Gittiğin haatalann yanında ben 
sana görünürüm. Eğer hastanın ba
tında duruyorıam, anla ki haıta iyi 
olacaktır. Onun tedavisini eline alır· 
sın. Eğer ayak ucunda duruyorsam, 
işi bırakırsın; çünkü o haata, muti,.. 
ka ölecektir. 

Ezrail, çekilip &"İttikten sonra oğ· 
lu, hekimliğe başlamış ve babaaırun 

anlattığı gibi hareket ettiğinden bü
yük bir şöhret ve servet toplamağa 
muvaffak olmuı. 

Birgün zamanın padişahı hastala
nınca hemen bu meıhur hekimi ça • 
ğırtmıı ve : 

- Şimdiye kadar, bu kadar haı
talan iyi ettin; beni de edeceksin; 
eğer yapamazsan kafan vurulacak -
brl demiı. 

Çocuk bir de bakmıt ki babaaı, 
hastanın aya!< ucunda duruyor. Ya
tağı çevirtmij; Ezrail, gene ayakucu
na geçmiş. C:,. daha çevirtmiı; fakat 
çare yok. 

Paditah İyi -0lınıyacak oluna kel
le gidecek. Delikanlı, düşünmüı, ta
ıımnıt ve nihayet aklına gelen bir 
fikri tatbik ederek babaımın kulağı • 
na eğilmit : 

- Baba, annem geliyor! der de -
mez, Ezrail, bir dakika içinde odadan 
kayboluvermiş ... " 

Acaba, evlilerin daha az ölmeleri; 
Ezrailin bu korkusu, hala, devam 
ettiğinden midir? •• 

Gayri mübadiller i(in tetkikler 
Gayri mübadillerin istihkaklarının 

tasfiyesi için finans bakanlığınca yapıl
makta olan tetkikler bir haylı ilerlemiş-

İyi bir yerden aldığımız habere gö
re gayri mübadiller işi i;in bir kanun 
projesi hazırlanaı:ak ve proje hazirana 
kadar kamutaya sevkedilerek en kısa 
bir zamanda kanuniyet kesbetmcsine 
çalışılacaktır. Proje ile yeniden yapıla
cak bir tavizat ile uzun yıllardan beri sü 
rilncemede kalan gayri mübadiller işi
ne bir son verilecektir. Vekfilet yeni ta• 
vizatı derpiş eylemekle beraber evclce 
tevzi olunmuş bonoların da kıymetlen
dirilmesi i;in çok ehemiyetli tedbirleri 
gözden uzak tutmıyacaktır. Projeye 
konulacak bir hüküm ile piyasada mev
cut bonolar tamamen itfa olunacaktır. 

Alınacak bu kararlar dolayısiylc 

gayri mübadil bonolarının yeniden 
yükselme.si beklenmektedir. 

Bir furunda yangın 
Dün saat 2020 de İtfaiye meylanın

da Arifin kiralamış olduğu fenni fu
runun bacası tutuşmuştur. Epiy büyük 
oan bacadan bir yangın alevini andıran 
alevler ;rkınakta idi. Esasen yakın o
lan furuna derhal itfaiye giderek ate• 
şi söndürmüştür. Hasar ve nilfus;a za
yiat yoktur. 
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t4 - 2 - 1938 

~ Avusturyanın i~ ve dış 
politikası değişmiyor 

~ f" . . ( Ba§ı 1. inci sayfada) 
iL- ılının fikrince şurasını da kaydetmek 

faydadan hali değildir ki Bechtesga
den görüşmesinden sonra avusturyalx 

1L9 naziler, B. Hitler'in şahsen 11 temmuz 
!1 anlaşmaları ile bağlı bulunmadığını ve 
O a~sturyalı nazilerin ise yalnız Hitle-
b rı şef tanıyarak ona göre hareket ede-
a- ceklerini artık söyliyemiyeceklerdir. 

İ~i haber alan mahafil, Şuşnig kabi
n~sıne bir nasyonal - sosyalist nazırın 
gıreceği hakkındaki şayiaları yalanla
Dıakta<iır. 

Esaslı meseleler mual.lakt.a 
Burada dUn gece, en ziyade naza

rı dikkati celbeden cihet, Bercbtes
gaden görilşmelerinin sonundaki res
~ .tebliğin gayet kısa oluşudur. Teb
lıgın neşrinden sonra burada iyi ha
ber alan mahafildeki umumi kanaat, 
birçok esaslı noktaların hala hallcdil
~eıniı olarak kaldığı merkezinde idi. 

aaınafih, aynı mahaf.l, fazla ümid 
~ğlanmıyan bir hadise sonunda faz
a hayal inkisannın da mevzuu bahs
olamıyacağını bildirmektedir. 

1 
. Salahiyettar mahafil, birçok güç-
ilklere rağmen, Avusturyanm 11 
t~mmuz 1936 anlaşmalarına dayanan 
sıyasetinde devam edeceğini söyle
lllcktedir. 

Avu.~turya en miinasib 
zamanı seçti 

Viyana, 13 (A.A.) - ''Havas ajan
lı muhabirinden": İyi malUriıat almak 
ta olan mahafil, Avuıturyanın Al
ltıanya ile yeni mtızalierelere giriş -
inek için en ınUsaid .ıamanı intihab 
~~iş oldu~u he-yan etmekteirler. 
ılvaki Avust rya Almanyanın da

hili işleritıin şimdiki halinden, Avru
Panın yaziyetinde son zamanlarda hu
•ulc: gelmiş olan inkipflardan, bil
nassa Romanyanın vaziyetindeki te
beddilldeıı ve İngiltere ile İtalya a
rasında müzakerelere tekrar girişil
ıniş olmasından istifade etmiştir. 

B. Hiıler nutkunda nelerden 
IJtımedecek? 

Aynı mahafil, B. Hitlerin bu ayın 
20 sinde Rayiştag'da irad edeceği 
llutukta B. fon Ribbentrop'un harici
}'c num tayin edilmesi üzerine Av
~P~~arf umumivesinin bir }<ısmın-

ı o muş oian endıtclerı yatrş-
tı;mak için Almanyanın aulhcuyane 
rııyetleri üzerinde ısrar edeceği mü
taleasında bulunmaktadırlar. 

Müüikat etrafında tahminler 

teveffi Dolfuı'un ç.izmit olduğu yol
dan inhiraf etmemeğe azmetmiı oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Viyana hal.kında heyecan 
Viyana balkı, iki devlet adamının 

tela.kisine karşı büyük bir alika gös 
terıniştir. Başlıca gazetelerin binaları 
önüne kesif halk kitleleri birikmiştir. 

Matbuat müdürü, gazetecilere be
yanatta bulunarak ne Avusturya ka
nunu esasininin istiklali ne de vatan -
severler cebhesinin rolü meseleleri
nin Berchtesgaden, müzakerelerine 
mevzu teşkil etmemit olduğunu be
yan etmiştir. 

Avusturya matbuat ıefinin 
i:ıahları 

Viyana, 13 (A.A) - Matbuat servi
si şefi albay Adam, dün gece, Viyana 
gazeteleri başmuharrirleriniıı bir top
lantısında aşağıdaki izahatı vermiş-
tir : 

Hitler - Şuşnig mülikatı, hiç bir 
hususta 11 temmuz 936 anlatmaları 
çerçevesini tecavüz cunemittir. Avu'i
turyanm istiklali, kanunu esasisi ve 
vatanperver cel>henin rolü, her türlü 
münakaşanııı 1evkindedir. ljer hangi 
bir partinin yeniden kurulması ve ya
hut ~ımanyanın Avusturya işlerine a
demi müdahalesi prensipinden vaz 
geçmesinin kabul edilmeııı de mevzuu
bahs olamaz. Dolfus - Şu§pig progrrt
mı, tam olarak kalmaktadır. 

Diplomatik müzakerelere 
bafiangıç 

Berlin, 13 (~.A.) - riavu muha· 
biri bildiriyor: iyi haber alan mahafilin 
beyanatına göre, dünkü Berdıtesgaden 
mülakatı, Almanya - Avuıturya anlaı
malarınm derhal genişletilmesi netice
aini vermemiştir. Fakat bu milli.kat, 
diplomatik yolla ileride yapılacak mü
%akerelere bir baılangıç teıkil eyliye-

cektir. 
Öğrenildiğine göre, Berchtesgaden 

mülakatına sebeb, 4 tubat hadiselerin -
den sonra Almanyanın harici siyuetin
de yeni direktiflerin tatbik olunacağı 
hakkında A vusturyarun izhar etti~i en
dişeler olmuştur. 

Fon Ribbenırop Rom.aya 
gıtmıyor •• 
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Almanradaki 

deOişirklikler 

Mareıal lon Blon:ıberg, genç karıa 

il.• birlikte l!alya da bal ayını geçi 
nrlten, B. Hıtler c le onun yerine, ge 
neral Keitel'i getimıiı.t•r. 

Deniz si lôhları meselesinde 
-------

Japonya kendisini Londra 
muahedesiyle bağlı saymıyor 

İngiltere, Fransa ve 
tahaffuz tedbirleri 

Amerika 
alacaklar 

. Tokyo, 13 (A.A.) - Japon hüküme
tı, dün akşam, İngiliz, amerikan ve 
fransız büyük elçilerine, üç hilküme
tin japon bahriye inşaatına dair verdi
ği notalara Japonyanın cevablarını 
tevdi eylcmittir. 
Aynı maalde olan bu cevabi notalar 

bu husustaki japon tezini bir kere da~ 
ha tekrarlamaktadır. 

Kemmiyet üzerinde tahdid yapılma
dan keyfiyet üzerinde tahdid mevzuu
b~s olamaz. Japon hükilmeti, hiç bir 
sılahları azaltma muahedesine bağlı 
değildir. 

Japonya cevab vermekte 
mazur l 

Uç devletin japon programı hakkın
da sorgularda bulunmaıı, silihları a
zaltma bakımından müecsir bir tedbir 
teli.kki olunamaz ve japon h\ikUmeti 
bu sorgulara cevab vermekte mazur· 
dur. Japon hu .... meti, taleb olunan i
zahatı vermeuıgı takdirde diğer dev
letlerin bunu~m nangi mantıkla Japon
yanın Londra muahedesi çerçevesini 
tec~v~z eden i~"'Batta bulunduğu neti
cesını çıkaracaklarını bir türlü anlı
yamamaktadır. Diğer devletlerin no
talarında ileri sürdükleri madde, Ja
ponyayı alikadar etmez, zira Japonya, 
L~ndra muahedesi lkidlerinden dcğil
dır. 

masındaki yarışın mesuliyetini evvela 
İngilterede ve ikinci derecede Ameri
ka Birleşik devletlerinde bulmaktadır. 
Beyanname, Japonyanın, deniz inşaa
tındaki ademi müdahale ve ademi teh
did prensiplerini yeniden hatırlatmak
ta ve İngiltere ve Amerikaya nazaran 
donanmaca çok daha zayıf olan Japon
yanın inpat programını gizli tutması 
keyfiyetinin kendisi içi:ı bir mecburi
yet te9kil eylediğini tebarüz ettirmek
tedir. 

Looora' daki endiıeler 
~ndr~ 13 (A.A.) - )aponyanm 

bahrıye ın9aat programını bildirmek
ten ve k~m~yet tahdidine iştirak eyle
~kten ımtınaı, japonlar tarafından 35 
bın tonili~odan daha fazla hacimde hiç 
olmusa bır ieminin inp edilmekte ol· 
duğu enditelerini muhik göstermekte
dir. 

İngiltere, Fransa ve Amerikanın 
deniz itleri müme11illeri, önümüzdeki 
~afta zarfında Londrada toplanarak 

tahaffuz maddesi" nin icra mevkiine 
lı:onulacatını bildirep müıterek nota -
nın metnini kararlaıtır~caklardır. 

Hakkında bir çol.: rİcJayetler dolat
tıktan .anra niha yet kendiainin •ai 
.alim Berlinde ol duğu anlaırlan ge
neral cJÔn Fritach' 'in ,,.rine de, gene
ral oon Brauchitc la tayin olunmuı-

Deni:. ıiliıhları yarı§ının 
1 meıuliyeti 

Japon hükUmcti aynı zamanda bir de 
beyanname neırederek deniz ailihlnn-

İngiltere, Fransa ve Amerikanın 35 
?in tonilitodan yüksek hacimde zırhlı 
ınıası hakkındaki plinlan hazırdır. tn
p olunacak gemilerin tonilitosu ve si
lihlan gizli tutulacaktır. Bu malilmat 
yalnız, Londra muahedesi ikidlerlne 
yani İngiltere, Amerika, Fransa, Al~ 
manya ve Sovyetler Birliğine bildirile
cektir. 

lngili.z dış bakanının 
Birminghamdaki nutku 

tur. 

Birmingham, 13 (A.A.) - B. Eden ı--------·-----
. dün akşam burada irad etmit olduğ~ 

nutukta harict siyasette müsamaha ve 
intıbak zihniyetine malik olduğunu 
isbattan hali kalmamak §artile teıriki 
mesai, mütekabil yardllll ve beynelmi
lel adalet idealine sadık kalmanın tn
glll:o't'c için b\'r .zanıt'.et olduğu nokt&

Çinde 
sında Nrar etmfıtlr. Çok büyük bir 

! 
................................................ ~ 
TÜRKiYE BASINI ................................................ 

Bir adsız kahraman 
Tanda, Ahmed Emin Yalman ba 

ba§lr~~a. yazdığ.ı makalede, kazanç 
vergıımı vennıyen bir vatandaım 
duyduğu ıstırabı anlatmak için ken
disine müracaat ettiğini anlatıyor 

ve diyor ki: 
''Muhatabıma der:in bir alaka ile 

baktım. Ummadığı bir dakikada ye• 
ni bir nevi mahtuk ke§febnit bir alim 
daha fazla alaka duyamazdı. Hatırı
ma bir iki ay evel Maliye vekili Fuat 
Ağrahdan İ§ittiğim bir fıkra geldi. 
Fuad Ağrah, İngiliz vergi mükellef
leri araaında vatandatlık teli..kkisine 
dair lngilterede duyduklannı fÖylee 
ce anlatmııtr: 

"T aymia gazetesinin hangi aayıaı· 
m aç.anız İngiltere maliye nezareti
nin bir takun letekkür mektuplarına 
tesadüf edersiniz. Bu mktuplarm 
muhatapları, kendilerine tarhedilea 
verginin azlığından ıikayet eden ve 
İngiliz hazneai aleyhine ve kendi leh
l~rine olarak hata yapıldığını ileri 
auren vatandaılardır_ lngiltere ma
liye nezareti de hem iyi bir miaal hiz
metini ıönün diye, hem de temiz ve 
yüksek bir vatandaılık tezahürüne 
tetekkür etmek mak.adiyJe böyle 
neıriyatta bulunur. 

Maliye vekilinin sözlerinde gizli 
bir ha&ret sezmi§tİm. ''Çok vergi i.
tiyorlar'' yollu ıikayetler çok. Bun
lara klll'§ı "Vergiyi kanun ölçülerine 
göre veremiyorum. Kendimi borçlu 
hissediyorum,, diyen bir tek vata.n
daı çıksa, öyle anladım ki, Maliye 
vekilimiz derin bir haz duyacak. 

Bana müracaat eden vatand&flll 
adını ve adresini ve vergi vaziyetme 
dair temiz bir vatand&§ hiuiyle ver
diği umumi izahatı, bir mektupla. 
bayram hediyesi diye Bay Fuad Al· 
ralrya bildirdim.,, 

Muharrir, bundan sonra kazanç 
verıiainde bazı değifiklikler yapma
nın lüzumlu olduğunu, bu vercinin 
lstanbulda namuı üzerine tarbedil
mit bir vergi tesirini yaptıiını aöylü
yor ve diyor ki; 

- Namuslu veriyor, vatandqldc 
vazifelesini bilmeyen ve.ya bilmek 
istemiyen kaçırıyor. 

Ecnebi miaalleri bir tarafa bıraka
rak ölçüleri mutlaka memı-.tin iç. 
timai ve ruhi farilarma uydurmak 
lazımdır. Böyle bir yol tutudacak o
lursa bugünkü aistem dolayıaiyle 
kaçak bir hale gelen vergiler ele ge
çirilmekle kalmaz. Namuslular ve 
dürüstlr aleyhind ki müaavatuz\ık 
ortadan kalkar ve tufeyli mum-larm 

MUleıler Cemiyetine olan 
. bağlılık h b 1 

çevirdiği fena roller ve ba rollerin 
mu re e o uyor içtimai bünye üzerindeki zararlı t .. 

sirleri taafiyeye uirar. 
( Bqı 1. inal Nylada) Aynı mahafil, B. Şuşnig, Berchtea

gadendeki görilşınesi esnasında A
•usturya hükümetinin şekli meıelesile 
krallığın iadesi meselesi hakkında mil 
Zakerelerde bulunmaktan imtina et
ıniı olduğunu tahmin etmektedir. Bu 
lnahafil, Avusturya başvekilinin mü-

Berlin, 13 (A.A.) - Bazı yabancı 
memleketlerde B. Ribbentrop'un Ro -
ma'.ya gitmek mere Brenner'i geçtii{ 
§&yıalarının çdı:anlma11 iberine, alman 
hükümetinin matbuat daireal tefi, Ber
dıteagaden'den telefonla tunlan bildir
miıtir: 

"-Bu haberler, yanhttır. B. -voıı 
Ribbentrop, Berchteegaden'den hare
ket etmiştir. Berlin'e ıftmek lbere 
yoldadır." 

Hatib, milletler cemiyetine olan i
~mı teyiden beyan ederek, "ideal
lenmiz! asla terketmememi%, asıldır." 

Von Ne.,.olla da ·ıwrici,,. rne.Z•fin• demiıtır. Hatib. in&ilb: ıençliğinden 
wirifinin 

40 
Pi' •• . • hürriyet idealine sadık Iı:almaaını iate-

la • • ,.;;, ıtler,,_~ı~~!,~~· mit ve demokrat devletlerle totaliter 

~i• bu dürüıt vatandqm nrdiji 

nube dolru barelı:et eden Japon kıta- malumat, latanbul verıi ifl-1 ft 
ları, Honan eyaletinin fima!inde Pe- lı:a.z~ veraiainin aiatem ve uaulleri 
kin - Hankeu demiryolu boyunca i- hakkmcla yeni ıöriifler uyandırma
lerlemi9ler ve general Uan-Fu-Lin ku ia veaile olac:alı: oluna v&tandqhk 
mandasındaki Çin ordusunun cenuba hauaai,yeti göateren İtçİ va.tandat 
dotru ricat ?&ttını keserek yinni bin m~ekete, bir harb zamananda ad
den fazla çın muharibini muhasara uz bD' kahramanın ettifi hizmet.i et. 

Berhteıgaden mülakabnm 
uyandırdığı akisler 

BB. Hitler ve ŞufDig'in Berhteıgaden'de yaptıkları garüt
lbe ani olduğu için önce her tarafta heyecan, hatta endi\~ ile 
ka;ıtık b""yük bir ınerak uyandırınııtı. Fakat, dün netrettifimiz 
luaa t hl~" d n de anlatılacağı üzere bu mülakattan fena bir ne
tice ç~n:~ değildir. Avnıpa hükümet me.rkezlerinde bu müli. 
katın uyandırdığı akisleri afağıya dercedıyoruz: Jt , lakatını büyük bir alaka ile takib eyle-

oma da . A ha- ınektedir. Maamafih bu husustaki ha-
f' . Roma, 13 (A.A.) - Sıyası ına berler, gayet sakin bir surette karşı
/lın fikri, dünkü görüşmelerd~n ~n- lannıııtır. Queteler, bu mülikat ile 
.: Almanyanm Avusturyadakı nu~u- bir taraftan Almanyadaki askeri de-
unun artacağı ve nasyonal sosyalıst _. 'klikler ve diğer taraftan Avustur
~zr zevatın yakında A~uıtu~ya ka· ı gış~ binesinde önümüzdeki haftalar 
ıncsine gireceği merkezındedır. . . r~ : kua gelmesi muhtemel deği

d" w ~iyasi mahafilde tebarüz ettırıl- 1~:..:ıe:u arasında rabıtalar mevcud 
. ıgıne göre, bu mülakat, von Pap~n- ~ı 

1 
1 

d ğunu tebarüz ettirmektedir. 
ın 'Viyana büyük elçiliğinden çekıle- u un u 
tek yerine halefinin gelmesinden ev- B"' kr 'te .,, 

1 
ueş .. 

el, 11 temmuz 1936 anlaşma arının Bük.reJ, 13 (A.A.) - ~~fIUC - Hıt-
tatbiki hususunda bazı noktaların ay- ler mülakatı, siyasi nıahafilin ve efkin 
drniatılması arzusu neticesinde vu- umuıniyenin dahili hadiselerle meşgul 
ltua gelmiştir. Bu Iüzuınlu aydı;;.~- bulunması dolayısiyle burada çok zayıf 
lrıadan sonra B . Hitler tarafından . ı: akisler uyandırmııtır. . 
}'anaya yeni alınan elçisin~n tayını Gazeteler ise, yalnız habcrlen v~r -
Çok daha kolay olacaktır. Zıra, A~~- mekle iktifa eylemektedir. Yalnı~ ~11?
~~rya, bunun üzerine, Viyana ~l~ı~ı- pul gazetesi, bu 111eıeleye hasretttği bır 
g~ne nasyonal - sosyalist partısının yazıda bu görilımenin Atmanya - A • 
brr nıUm ·ı· . muhtemel olarak ta- d b"r iyı'lik do-. essı ının . vusturya münasebatın a ı 
}'ır.ine hı"ç bı'r şey deıniyecektır. k d' ğuracağını bildirme te ır. 

Londra'da 
Lond A) -Royter bildi- Bclgrad'ta 

riyor. ra, 13 (A. .i ınahafili, Hitler- Belgrad, 13 (A.A.) - Gazetele~ 
Şuşni. ~?~.ra re~ın akkında daha hiç Bechtesgaden mülakatı etrafındakı 
bir s g'hgoruş;nesı ~rnaınıştır. Bunun· muhtelif haberleri ve yabancı guete
la bea;ı malumat a . verdikleri ha- ler ise mahafilin komanterlerini koy-
bc aber, gazetelerın. barÜZ et- kl iktifa etmekte ve ayrıca mütale-

rlere atf b ınahafıld~ te ma a d' 
tiri} . . en.. u . . leket arasın· alar beyan eylemekte ır.. . 
dak'dı~~ne gore, ıkı meın i bir radikal Yalnız Vreme gazeteı~i~ ~ayana 
de w ~ munasebatta he~ha~; .. ildir ve gö- muhabiri gazetesine çe-ktıiı bır tel
lii g Şnıe mevzuu bahıs g 1936 anlaş rafta diyor ki: 

§tneler yalnız 11 temınu~ li erinde g "Bu görüfltle ıı temmuz 1936 anlaJ-
ltıalarının tatbiki meseieterı z tehlikeye dütilren had anlq-
cere . nıasını :p Yan eylemiştır. lığın önüne geçmek üzere B. fon 

rag' da- a :;en tarafından yapılan bir tetebbila· 

t ~rag, 13 (A.A.) - Çekoslo~ak~ü dür. ı 
fkarı umumiyesi, Hitler - şuşnıg 

~ lıatl-1 ıwun fUIC• ,,.~~ devletler arasındaki farklara ralrtnen 
ncwn _.,,~an .anra ,,.ruu, b d le 1 ·-
Alman)'Clftm eüi' Londr b"~L l . u ev. t ~r arurndaki dostluğun im-
a oon Ri66en-: (. L ~L~~--t • fi• ~ ~aıresıne girebileceğini ilive et-

... _ ,a ..,.,_,~ ır. mıttır. altına almıtlardır. miı olacaktır. 
- - Nutkun parlamento mah/il-

Y en İ romen lerindekiakuleri 

k b
• • • Londra, 13 (A.A.) - Havaı ajansı 

G 1nıesın1 n muhabirinden: Parlamento mahafili 

k 1 
B. ~en'in dün Birmingham'da irad 

arcı 1 r a rl etm~ ıolduğu nutku harici siyasete 
( Ba~ı J. inı ci sayfada ) h.ikım olma11 lizıın gelen ahliki pren-

Aksi harekette bulı ananlar •iddetle ce- sıplere .01~ merbutiyeti ve daimt bir 
zalandırdacalı:tır. kıymetı haız olması imkinı olm i 'l . . ryan 

4.- Patrik, Senai nod meclisi ile iti
lif halinde, dindarların kanuni surette 
ettikleri yeminler hariç biltün diğer 
yeminlerini ibra ·edecektir. Bundan 
böyle siyasi mahiyt .ıtte bir yemin ka
bul edecek olan pa paslar cezalandırı-

lacaktır. , 
5.- Oniversitenin muhtariyeti mül

gadır. 
6.- Matbuat reji.ı: oinde, lüzumsuz ve

ya zararlı netriyat yaptırılmıyacak ve 
gazetelerin varidat 11 kontrol edilecek
tir. 

7.- Memurin kan aınu ile htkimlerin 
azledilmezlik huk uku muvakkat bir 
zaman için kaldırılı mr~tır. 

Romanya I iôdiseleri ve 
Po'4,nya 

. Vart?va. 15 (A . .A ~.) - Romanya ha
dıselerı burada der ıin bir alika ile ta· 
kib olunmaktadır. I Ier iki tarafta orta 
~lçiliklerini milteki lbilen büyük elçi
lığe çıkarmaları me selesinin Romanya 
vaziyetinin istikrar ına kadar tehir o
lunmasına karar veı :mittir. 

.4.lman saaeıel eri memnuni
yetaWik ~ röıteriyor 

. Berlin, U .<A.A.) -Alman gazete
len, cumartea ıUnli 1 Romanya lı:abine
ıi t~mdan almar k kararlara büyük 
ehemıyet vermekte ye alınan tedbirle -
rin bir çoğu halıdan ıla memnuniyetsiz -
lik göıtermektedir. 

Voelkiacher Bec bahter, Romanya -
da yapılacağı bildiri len kanunu esasi 
delfı~elerinden, P: ulamanter rejimin 
lifvedılmit oldufu .neticesini k _ 
maktadır. • çı ar 

cı netıcelerı reddetmesi itibar' 1 
son d "h" ıy e erece mu ım addetmekt d' 1 
Z

. b e ır er. 
ıra u nutuk B. Eden'in efk" . . ı:ırı umu-

mıyenın ekseriyeti nczdindekı' va . . . . zıye-
tını tanın edecek olup yetişmekte 1 
neslin memleketin idareıini eline o : 
mak zaman: hulQl edince B Ed .. ,. 
h"'k" . · .... n ın u umet reısi olaca~ına d . h f 6 aır genç 
mu a azakirlar tarafından ileri s" "1-
mekte olan mütaleayı muh'k .. uru 

kt d
. ı goster-

me e ır. 

Ümran 
• (Başı 1. inci sayfada) 

tan~ul, yüksek bir sanat kon
trolıyle demir gibi bir b l d" 
d 
.. 

1
. . e e ıye 

ıııp ını onu noktası nokt 
b

.k uına 
tat ı a çalıtmadıkça büyük bir 
faydası olmıyacag"'ını d"' .. 
l
.d. I Ufunme-
ı ır er. 

Bir bina ve bahçe yapmak ~e 
kadar güç oldujunu bütün dün
yada az ollln güzel bina ve bah
çelerden, fakat, bina ve b h 
ferden ~ü!ek:kep bir ıehri: !;. 
cuda getırılmeıi ondan daha 
kadar çetin oldugu"' nu d "h ne 
d d 

a cı an-
a . aha az olan rahat ve güzel 

tebırlerden anlıyabilirı"z s· 1 • b" . ız er 
yenı ır medeniyet umranı ku-
ruyonız: Onu, ancak sanat ve 
umumi menfaat mülihazalanna 
sadık kalarak sağlam ve .. l 
kuralım. ' guze 

Falih Rıllrı ATAY 

Hope'in cenubunda, japonlar, ay
nı zamanda, Taming ile Lang _ Feng 
arasında yarı yolda ve Honan'a doğ
ru Lung • Hai demiryolu üzerinde 
Fu-:ang'a da gi~flerdir. 

yrıca Tientsın - Pukeu demiryo· 
lu boyunca tlmale doğru ilerliyen ja
pon kıtaları da Juay ırmağını geçme
~e muvaffak olmuşlardır. Bu suretle 
~~ponlar, halen san nehir ve Yangtse 
u~erindeki nakliyatı da kontrol ede· 
bılmektedir. 

Hankeu, 13 (A. A.) - Central 
News Çin ajansının bildirdiğine gö
re, Şantungda Huang nehri boyunca 
~antung e~rafında ve Honsa'run tiına
lınde Pckın - Hankeu demiryolu bo
yunca mUhim muharebeler olmakta
dır. Japonlar, Tsing - Feng'i, Pu • 
yang'ı ve Meihiang'ı zaptetmitlerdir. 

B. Şakir Kesebirin 
tetkikleri 

(Başı ı. inci say/ada) 

Müteaiciben B. Kesebir halkevinde 
parti tarafından verilen ziyafette bu
lunmut. daha sonra da ,ehir kulübUn
de bahkesirli yilkaek tahsil talebe ku· 
rumunun huırladığı baloya gitmiı
tir. 

Bu gün ise ziraat bahçesinde bil
ha11a meyva fidanlığı üzerinde ted
kiklerde bulunan ve Atatürk parkını 
gezen B. Kesebir, saat 9,15 de kalaba -
hk halkın samimt tezahürleri arasında 
lzmire hareket etmittir. 

Bakan 1 smir' e geldi 
İzmir, 13 (A.A.) - Ekonomi Baka. 

nı B. Şakir Kesebir bugUn Bandırma 
tr~nlyle ~at 16 da İstanbuldan ıehri -
mıze gelmıt ve istaıyonda merasimle 
karııJanmııhr. Şakir Kesebir'in ıerefi
ne bu akfam ziyafet verilmittir. 

Maarif iılerinde esaslı 
değiıiklik yapllacak 

Bakanlıkta iki 
komisyon kuruldu 

(Baıı ı. inci say/ada) 

bakan~~ğı 1938-1939 ders yılı için alın· 
.ması luzumlu görülen tedbirleri bir e
s~sa bağlamak, bugünkü ve yarınki va• 
zıyetleri de göz önünde bulundurarak 
k~rarlar almak üzere iki komisyon teş
kıl etmiştir. Birinci komisyon ilk ve 
orta mekteblerle liselerin bugünkü 
ş~klini ihtiyacı önliyecek bir hale ge
tırmek çarelerini arıyacaktır. İkinci 
komisyon mekteb ve muallim sayısiy
le meşgul olacak,.reniden •çılacak or
ta mekteb sayısını ve bu mekteblere 
lbım olan muallim kadrolarını teıbit 
edecektir. 

Haber verildiğine göre mtkteblerde
ki bugünkü usuller tamamen değişti
rilecektir. İlk mekteblere şimdi oldu
ğu gibi yedi ya,ını bitirmiş çocuklar 
alınacak ve bunlar sekiz sene okutula
rak orta tah~illeri ikmal ettirilecektir. 
Bu suretle lıselcrin orta kısmı olduğu 
g.ibi. birçok yerlerde de orta mekteble
rın ılk kıaını bulunacaktır. Mekteb 
çokluğu dolayısiyle bütün tedris va
ziyetinin bir merkezden idaresi kabil 
olmadığından vilayetler mmtakalara 
ayrılacak ve mıntakalara merkeze ak
s~.tme~inde faide olmryan bazı işleri 
gore~ılmek üzere salahiyetler verile
cektır. Bununla beraber bütün bu ha
b~rler komisyonların yapacakları tet
kıkler neticesinde verecekleri karara 
ve bu kararın Maarif bakanlığı tara
fından tasvibine bağlı bulunmaktadır. 
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Ankarada milli küme maclarının 
-> 

ilki binlere~ seyirci önünde yapıldı 

Harbiye İdm·an yurdu ile 
Muhafızgücü 2- 2 berabere kaldılar 

Milli küme maçlarının Ankara ta
kımları arasındaki ilk karşılaşması dün 
şehir stadyomunda büyük bir kalaba -
lık önünde yapıldı. Maçın başlamasın -
dan yarım saat evvel tribünler tama
mer dolmuştu. 

Stadyomun dünkü seyircilerinin ek
serisini harbiyeliler teşkil ediyordu. 
Saat 14,30 da Harbiye ve Muhafız 

gücü oyuncuları taraftarlarının alkışla
rı arasında sahayaçıktılar. Yeşil saha 
üzerine çiçek gibi serpilen türk çocuk
ları hakemin sözlerini dinledikten son
ra aşağıdaki şekilde karşı karşıya dizil
diler: 

Harbiye İdman Yurdu: 
Fethi - Sabri, Şükrü - Haşim, Muh

terem, Zeki - Şerif, İzzet, Abdurrah
man, Ceıat, Mücahid. 

Muhafız Gücü : 
Fuad - Saffet, Salih - İbrahim, Ci

had, Ahmed - Naci, İzzet, Rıza, Kemal, 
Şahin. 

Dünkü maçt heyecanla takib edenler 

Bu mühim oyunun hakemi B. Ke
mal Halimdi Harbiye takımında yeni 
oyuncu olarak Maltepeden gelen Muh
terem vardı. 

Oyuna harbiyelilerin vuruşiyle baş
landı. On dakika kadar müsavi bir şe -
kilde devam eden oyun harbiyelilerin 
lehine döndü. Muhafız Gücü daha ted -
birli ve ihtiyatlı oynuyor harbiyelilerin 
baslaru alt:ı:na girmemek için Cihad 
başta olmak üzere Saffet ve Salih hattı 
çalışıyor. 

Harbiyeliler ilk anların verdiği hız
la bir netice alabilmek için çok çalışı -
yor, Muhteremin yürüttüğü forvet hat
tı nihayet Muhafız nısıf sahasına gire
rek Muhafızı sıkıştırıyor. Kaleci Fuad 
bugün güzel oynuyor. Çekilen şiltleri 
kolaylıkla defedebiliyor. 

Harbiyelilerin birinci golü 
Harbiyeliler hakimiyeti kurmuş bir 

vaziyette Muhafız güçlüleri nısıf saha
ları içerisinde sıkıştırmalarına devam 
ediyorlar. Celal sol haftan aldığı bir 
pası ileri sürerek Muhafız kalesine yak
laştı ve iki bek arasından sıyrılarak ka
leci ile karşı karşıya gelince kalecinin 
mütereddid bir vaziyette kalışından is
tifade ederek kaleye gönderdiği hafif 
bir vuruşla takımının ilk sayısını yap
mağa muvaffak oldu. Muhafızlılar sağ 
taraftan güzel bir iniş yaptı. Demarke 
vaziyette kalan sol açığa sağdan gelen 
uzun bir pas mu~ak bir gol olarak 
beklenirken sol açığın yavaş hareketi 
ve topu ayağında fazla tubİıası yüzün
den kayboldu. Muhafız üstün oynama
ğa başladı. Üst üste iki defa korner ol
du. İkinci korneri avuta atan muhafız -
lılar harbiyelilerin sıkışık vaziyetinden 
kurtulmalarını temin ettiler. Oyun mü
savi bir şekilde ortada oynanmağa baş
ladı. Her iki taraf da mukabil hücum
larda bulunuyor. Muhafızın .hücumları 

sıklaşmağa başladı. Fethi güzel bir kur
tarış yaptı uzun bir degajla sağ. açığa 
giden top, muhafızWar için tehlikeli bir 
vaziyet gösterirken Fuad yerinde bir 
çıkışla topu yakalıyarak hafif bir vu -
ruşla santrhafa geçirdi. Santrhafın for
vetlerine attığı pası Muhterem yetişe

rek kesti ve iki kişi arasından sıyrıla

rak sol içe güzel bir pas verdi. İzzetin 
topu ayağına almasına imkan vermiyen 
Salih yetişerek topu yakaladı kalecile
rine bir geri pas verdi Fuad topu uzun 
bir vuruşla ileride kalan santrhafları
nın ayağına düşürdü. Cihad topla iler -
liyerek muhafız kalesine sokuldu ve 
topu Kemale geçirdi, Kemalin topu tut
madan attığı güzel bir şütü Fethi yaka
ladı. Top harbiyelilerin sol açığında. A
çık karşısındaki hafı atlattı: ve ileri sür
düğü topu ortaladı, sağ açık gelen pası 
hiç tutmadan kaleye gönderdi bu bek -
lenmedik şütü Saffet topu kornere at -
maıc suretiyle Kurtardı. Korner çekıldı, 
Saffet uzun bir vuruşla topu kalelerin
den uzaklaştırdı. 

Harbiyelilerin ikinci golü 
Top Muhteremin ayağında ilerli -

yor, Cihadla karşı karşıya gelince topu 
Celfile geçirdi Ceıat Muhafız kalesine 
doğru Uerlel'ken boş kalan İzzete gü -
zel bir pas verdi, İzzet topu yakalar ya
kalamaz anide bir şüt çekerek Muhafız 
ağlarına taktı. 42 inci dakikada yapılan 
bu gol harbiyelilere bir üstünlük vere -
medi. Mubafızlılar yorulmadan çalış -
malarma devam ettiler ve birinci haf -
tayım müsavi bir oyunla lakin harbiye
nin yaptığı 2 golle bitti. 

l kinci haftayım 
Oyun başlar başlamaz harbiyelikr 

seri bir oyunla topu Muhafız nısıf sa • 
hasına yerleştirdiler. Lakin bu üstiln -
lük ancak üç dakika devam etti. Muha
fız güçlüler yavaş yavaş üstünlüğü ele 

Bu iş bittikten sonra da artık Ali Ruhinin ölmemek 
korkusu da bitmiş demekti. Kafasından "diri diri gö
mülmek" ihtimali yavaş yavaş siliniyordu. 

alarak harbiyelileri adamakıllı sıkıştır
mağa başladılar. Harbiyenin haf hattı 

yo koldu. Muhterem on dakika sonra 
yoruldu. Muhafızlılar oyunu daha bile
rek oyna.mağa başladılar. Top daima 
Harbiye nısıf sahasında, pek nadiren 
Harbiye topu alarak ilerliyor daha Mu
hafız kalesine yaklaşmadan ayakların -
dan kaptırarak geri dönüyorlar. Bu 
haftayımda herkes Harbiyenin iyi bir 
sayı farkiyle galib geleceğini beklerken 
netice aksine çıkıyor. 

Harbiyelilere penaltı 
Uzun zam.an baskı altında kalan 

h,arbiye müdafaası çok sıkışık vazi
yetlerde kalarak yoruluyor. Top mü
temadiy~n muhafız forvıetlerinin aya
ğında dolaşıyor, harbiyenin muavin 
hattı ortadan silindi, biraz Haşim ça
lışıyor, bekler uzun bir vuruş bile ya
pamıyorlar. Böyle sıkışık bir anda 
harbivenin müdafii topu eliyle tut
tu hakem görerek penaltı verdi. Sat-
fetin çektiği penaltı Fethinin eline 
dokunarak kaleye girdi. Oyun 2-1 
harbiyenin lehinde • • Lakin muhafız 
üstün oyununa devam ediyor. Harbi
yelilerin yorgun düştüğü anlaşıldr. 

Muhafız mütemadiyen soldan hücum 
lar yapıyor, oyun gayet seri oynan
mağa başladı. Top sol taraftan harbi
ye kalesine doğru geliyor. Soliçin çek 
tiği şütü Fethi yakaladı atıtr, Cihad 
yetişerek topu Naciye verdi. Naci ka
lecinin kaleden açıldığını görünce ka
leye salladı, sırf bir tesadüf ve bü
yük bir şans eseri olarak Fethi bu şü
tü yakaladı. Harbiyeliler çok srkışık 
vaziyette, oyun muhafrzhların bariz 
hakimiyeti altında devam ediyor. 

M uha/ızlıların ikinci 
beraberlik golü 

38 inci dakikada soldan gelen pa
sı iyi kullanan Rıza sıkı bir şiltle bar

(Sonu 8 inci sayfada) 

Hortlama Vakit yazdı. Senelik tatili vardr. Karadeniz
de bir seyahata çıktı. Bu suretle tamamiyle şifa 

bulmuştu. Her hangi bir batmak ihtimalini göz önün
de bulundurmadan vapura binebilir mi ,idi? Fırtına ca
navar düdüklerinin herkesi sandallara çağırmas~ hepsi 
gözünün önündeydi. Fakat her şeye rağmen bu seya
hati yapmılitı. Boğulmak, toprak altında başı tabuta 
~arparak dirilmekten daha cazibti. Eskiden ve bir sa
hasında bombardımanlar olurken de ayni şeyi düşün
memiş mi idi? tatili bittikten sonra da artık akşamları, 
hiç heyecan duymadan, korkmadan, "ya uyandığım 
zaman başımı tabutun tahtalarına çarparsam?" diye 
düşünebiliyordu. O müthiş uymşı düşüne düşüne, ar
tık onu gayet alaylı, adi bir şey haline sokmuştu. Hat
ta bir aralık o sarı zarfı bile yırtıp yakmağı düşünmüş
tü. Çünkü o kadar iyileşmişti ki, kendi budalalığının e
şeri olarak böyle bir kağıd bırakmaktan utanıyordu. 

Fakat batıl bir itikaddan dolayı bunu yapmadı: heze
yan, o kağıdı yazdığı gündenbcri görünmemişti. Bu 
tıbkı maddi bir sed halinde idi. Öldükten sonra mezar
da dirilmek korkusu ona çarpıyor ve kırılıyordu. Onu 
bir tılsım gibi elleri arasına aldı, büktü, yuvarladı, ve 
sadece yırıtılmaması lazımgeldiğine inanarak tekrar 
bulunduğu yere koydu. Ondan sonra bu zarfı açıp için
dekileri okuyanların halini düşündü. 100 lirayı ihtiva 
eden qiğer zarf hala tablonun arkasında idi. İşi asıl ko
laylaştıracak olan unsur, öldükten sonra tekrar diril
memeği temin edecek olan motor bu idi. Onu tekrar ye
rinden almadı. Çünkü mektubu muhafaza ediyordu. Fa
kat çok defa bıldırcın avlayan avcıya bakarak şöyle mı
rıldanıyordu : 

-3-

- Günün birinde ölecek olsam? ... 

Bir gece bu avcıyı bir arkadaşı.na gösterdi: 
- İşte, dedi, son kurşun budur. • 
- Niçin son kurşun? 
- İşte! .... 
Sonra geniş geniş güldü. Alayının manasını yalnız 

kendi anlamıştı. 

*** - Beni, karım gönderdi. Malfim ya çocuğu doğdu. 

Gelip ona bir isim koyar mı? diyor. 
Ali Ruhi bu tekliften çok hoşlanmı11tı. Gelen a1am 

yeğeni Bedri idi. Filhakika işe bir dıvarcı ustası olarak 
başlamış fakat sonradan epeyce zengin olmuştu. Arala
rı gayet iyi idi. İkisi de biribirlerini çok severlerdi. 
Fakat karısı Esma'ya gelince, o, B~drinm eski patro· 
nunun kızı idi. Bedri, o patr.,r.u atb•:ıo işi .üzerine alın
ca. kızını da beraq'!r almıştr. Esma pek yüksekten atan 
bir kadındı. Ara sıra Ali Ruhiyi yemeğe çağırdıkları 
zaman muhakkak kendisini göstermekten, caka satmak
tan zevk duyardı. Neden böyle çocuğuna isim koydur
mak için kendismi çağmyordu ! 

Bedri izah etti: 
- Eh, dedi amcası olursun. Esma'nın babası da var 

ama, ona böyle bir şeyi söyliyemem. Bilirsin bana ne o

yun oynadı. Gidip o herife şımdi çocuğumuza isim koy 
nasıl denir? 

Ali Ruhi, meseleyi farketmişti. Kendisine laf olsun 
diye müracaat ediyorlardı. Belki Esma'nın babasını 

İstaı1buldaki maçlar 

BeıikJtaı: 2 · G. Saray: 1 
Güne·~~= 5 · F enerbahçe: 2 

RADYO 

Ankara: 

Ug!e neşriyatı: 
12.30 Mı.ıh1 

plik neııriyatı - 12.50 Plak; Türk mus 
ve halk §arkıları - 13.15 - 13.30 Dahili 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

lstanbul, 13 (A.A.) - Milli küme maçlarına bugün Taksim 
stadyomunda 1 >-aşlandı. Müsabaka başladığı zaman stadyomda 
takriben 9 • 1 O bion seyirci toplanmıştı. 

ilk maçı Ga latasaray - Beşiktaş takımları oynadılar. Galata
saray şu kadro ı ile oynuyor: 

18.30 Plak 
riyatr - 19.00 Türk musikiııı ve halk ş• 
ları (Servet Adnan ve arkadaı;ları) - l 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.45 'f 
ınusikısi ve halk şarkıları (Cemal Kanııl 
arkadaıılarr) - 20.15 Spor konuşması: 
zamettın Kırşan - 20.30 Plakla dans xıı 
kisi ~ 21.09 Ajans haberleri - 21.15 Si 
YO s~lon orkestrası; 1 - Niko Dostal: JI 
matlıed 2 • Hanı Berd: Kleine Rhasps 
3 - Otto Lindemann: WolgakJange R 
psodie 4 • E. Fiaccone: Auf du und' du 
termezzo - 21.55 - 22.00 Yarınki proıı 
ve İstiklal marıx. 

Sacid - Reşa ~d, Salim - Mustafa, Adnan, Celal - Necdet, Süley
man, Eşfak, H aşim, Bülend. 

Beşiktaş da şöy! lıe sıralandı: 1 
Mehmed Ali - H J:risto, Faruk - Rifat, 1 

Feyzi, Nuri - Hay ~ti, Muzaffer, Hak- lzmirde 
kı, Şeref, Eşref. 

Hakem Nuri Bostut. 

Müsavi şar ~1.ar altında 
Rüzgar yandan ı ~stiği için iki takım 

da aynı şeraitle oy •una başladı. İlk da
·kikalar muvazene} i geçiyor. Beşikta
şın daha olgun ve •:r nla~ş hücumları
na mukabil Galatm.aray muhacimleri 
seri, seyyal bir oy"Cınla ani vaziyetler 
ihdas ediyorlar. B c:şiktaşın müdafaası 
biribirini takib edt ~.n tehlikeleri fevka
lade bir gayretle s ;nvuşturabiliyor. 

Beşiku.ış'ı n ilk sayısı 
Beşiktaşlılar da. g,üzel hücum yapı

yorlar. Hakkı ani çıkışlar yapan Şere
fe eşapelik paslar veriyor. Fakat Be
şiktaş hücum hattımın bu değişmeyen 
taktiğini çok iyi anlayan Galatasaray 
müdafaası, Hakkıy J< meşgul etmek va
zifesini orta muav~ n Adnana bıraka
rak, Şerefi kadem( !J.i bir şekilde marke 
ediyorlar. Şeref bı ma rağmen 23. üncü 
dakikada topu yal ı:aladı ve aralıktan. 

çektiği bir şiltle t< ıkımını 1-0 galib va
ziyete geçirdi. 

'Galatasaray bu ncıağlı1biyetten 'sıy
rılmak için bütün uayreti ile çalışıyor. 
Fakat devre, bu gayretler netice ver
meden bitti. 

I kinci devre • 
İkinci devrede ı ıarı kırmızılılar ha

kimiyetlerini dalı ;a bariz bri şekilde 
ortaya koydular. l ~ücum avantajı da
ima galatasarayhla!t'da idi. Siyah - be
yazlıları Hakkıyı da ikinci bir orta 
muavin gibi geride: oynatmağa mecbur 
oldukları bu devrı ı-de müdafaa oyunu 
oynadılar ve fırsat: düştükçe hücuma 
geçmekle iktifa ett:Uer. 

Galaıasaı -ay mtığlub 
Bu devrenin ıı ımwm hulasası ola

rak şunu söyleme. k: kabildir: 14 üncü 
dakikada Haşim, 2.l"> metreden çektiği 
=ıı-1 ... 0 ::-.... 1 ı..:- .::. ... ·ı.a ~t'":S'ha .... 1;;;.~ +,.,...,._;:n 
etti. Vaziyete na ~aran Galatasarayın 
bir galibiyet sayı sı çıkarması ve ma
çı galib bitirmesi 1 beklenebilirdi, fa. 
kat Salimin mü« :reddid bir çıkı~nı 
takib eden karışık~ bir vaziyette, Mu
zafferin oyun Üz( !rinde müessir olan 
bariz of saydini ı r,öremiyen hakem, 
Hakkmın sxkr şü • ünü kaleye takıl -
masıru kolaylaştır nx ve Galatasaraylı
lar yeniden 2-1 m ağlfib vaziyete düş
tüler. Beşiktaş y ı:·niden müdafaaya 
ç.ekildi ve son on dakikayı bu suretle 
geçirerek sahadan, 2-1 galib çıktı. 

Fener - c;.üneş nyıçı 
İkinci maçı Ft ~·nerbahçe ve Güneş 

takımları oynuyor ;lardı. İki takım al
kışlar arasında s' ıhaya çıktı ve her 
iki kaptan, kendi kulübünün renkleri 
ni taşıyan birer l: ıuketi rakib arkada
şına verdi. 

Adnan Akının düdüğü oyunu baş
lattırdığı vakit ıa· kımlan şu kadr~ ile 
görüyoruz: 

Üçok Alsancağı 
1 -· O mağlub etti 

İzmir, 13 (A.A.) - Milll küme müsa
bakalarına bu gün Üçok - Alsancak 
karşılaşmasile başlandı. Maça sicim 
gibi yağmakta olan yağmurun altında 
devam olundu. 

Hakem Bay Feridin idaresinde o
yuna başlandıığı vakit ilk kati neticeyi 
almak için her iki takımın azami kuv
vet sarfiyle hücumda görüyoruz. Bu 
suretle başlayan maçın ilk devresi he
men hemen müsavi şartlar altında ce
reyan etmiş ve iki takım da gol çıka
ramamıştır. 

İkinci devre başladığı zaman Alsan
cak takımı kombine bir oyunla O çoku 
tazyike başladı. Fakat yağmur bu dev 
rede şiddetini daha ziyade arttırdığın
dan sahada top oynamak değil yürü
mek bile güçlükle temin edilebiliyor
du. 

20 inci dakikada ortalardan kaptı
ğı topu Alsancak kalesine kadar götü
ren Hamdi kalenin önlerine doğru bir 
ortalayı-ş yaptı. Avuta gjtmekte olan 
topu çevirmek istiyen müdafi Ali 
yanlış bir vuruşla kendi kalesine sok
tu.' Ve bu suretle Oçoka bir sayı temin 
etmiş oldu. 

Başka gol çrkmasına imkan gömS
yen Üçok isabetli bir hareketle müda
faaya çekildi ve bu suretle de maç U
çokun lehine olarak 1 - O nihayetlen
di. 

Fenerbahçe: Necdet - Esad, Le
bib - Esad, Aytan, Reşad - Niyazi, 
Şaban, Bülend, Fikret, Naci. 

Güneş: Cihad - Faruk, Reşad -
Yusuf, Rıza, Ömer - Salfilıaddin, Ni
yazi Melih, Murad ... Rebii. 

&üne§ ilk sayıyı yapıyor 
Oyuna Güneşliler başladılar. İlk 

dakıikalarda top Fener yarı sahasın
da oynanıyor. Bu şekilde Güneşliler 
rahat ve serbest bir mukaddime ile 
oyuna girdiler. 

Beşinci dakika: Rebiinin Murad
dan aldığı bir pası kuvvetle ortaladı
ğı ve Sala.haddinin 25 metreden vole 
bir şüt attığı görülüyor. Top, oyunu 
Iakayıd takib eden Necdedin müdaha
lesine vakit kalmadan ağlara takıldı. 

1 - O mağlfib vaziyete düşen Fe
nerliler bütün enerjileriyle çalışıyor
lar. 

Fenerin beraberlik sayısı 
16 ıncı dakikada: Aytanın verdiği 

bir pası Fikret Naciye geçirdi. Naci 
sıkı bir şiltle beraberlik sayısını çıkar 
dı. 

Feılerlilerin vazıiyetlerini düzelte
cekleri ümid edilirken bir dakika son

(Sonu 8. inci sayfada) 

İstanbul: 

Ugle neşriyatı: 
. . . 12.30 Plak türk ıı: 

sıkı~ı ~ 12.50 Havadis - 13.05 Pli.kla tiı 
mus1k1s1 - 13.30 • 14 Muhtelif plik ne 
yatı. 

Akşam neşriyatı; 
18.30 Çocukla 

~asal: Bayan Nine tarafından - 19.00 1 
c.ı tarafından §an: Piyano ve keman refa 
tıyle - ~9.30 Memleket uarkxJarı: Mal• 
yalı J!'ahrı - 19.55 Borsa haberleri - 20. 
~ı~at ve arkadaşları tarafından türk mtı 
kısı ve halk §arkxları - 20.30 Hava ra 
- 20.33 Ömer Rıza tarafından arabça ao 
lev -:: 20.45 ~~ima ve arkada:ıları taraf 
dan turk musıkısi ve halle prkıları (Saat 
yarı) .- 21.15 Fasıl saz heyeti: okuyanla 
İbrahını, .Ali, küçük Safiye, kanun Muıııt 
mer, klarınet Hamdi, ut Cevdet Kozan ta1 
bur S~lihaddin, keman Cevdet_ 2 ı,50 ra 
yoforuk temsil (Cürünı ve Ceza) Stüdyo o 
k~strası refakatiyle - Z2.45 Ajans haberlf 
rı - 23.00 Plakla sololar ,opera ve opet 
par~ala_n,:- 23.20 - 23.30 Son haberler ve " 
teıı günun programı. 

Avrupa: 

OP~RA ve OPERETLER: 20.15 Mon 
Cenerı - 21.30 Liyon, Paris - 21.45 parl 
• P.T.T. 22 StokhoJm. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve SEt> 
FON!~ KONSERLER: 12 Hamburg - 1 
Layp:tıır - 19 Landon - Regional 19.35 1/ 
yana - l~.10 Budapeşte - 21.5 Brno "' 
23.30 Droıtwlch. 

ODA MUS!KtSt: 20 Sottens - 20.2 
Prağ - 20.45 Bükre.ş - 21.20 Münih - 2 
~arşova - 22.25 Kopenhar _ 22.35 Droıt 
wıch. 

SOL<? KONSERLER1: 17.5 Stokhollt 
17.30 Vıyana - 18 Hamburg, K:önigsberg,, 
21.10 Breslav - 22.20 Breslav. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. •.): 6.3' 

Breılav - 8..30 Berlin, Breılav - 115 .F.,a11~· 
iurt - 19.25 König&berg - 19.10 LaypLU 
- 19.25 Prağ. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLA~ 
11.45 Droitwich. - 17 Keza ve Pari11- P .T .1' 
- 19.30 London - Regional - 21.35 Keza.;. 
23.55 Lüksembur&'. 
HAFİF MÜZİK: 10.30 Frankfurt - 11 

Kolonya, Laypzi&' - 14.15 Bcı;lin, Kolon>" 
- 16 Köni&'sberc - 18 Berlin - 20 Berli' 
- 0.15 Tuluz. 

DANS MÜZİÖİ: 20 Münib - 22 Floran· 
sa - 23 Katoviç, Krakovi, Lemberı, Mili' 
no, Roma, Vilna - 23.25 Londoıı • RegiO' 
nal - 0.10 Liiksemburg. 

l\urupraxı sovyeı 

heyeti 

buzkıraniyle Taimyr 

muhabereye başladı 
Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajansı' 

nın Taimyr buzkıranmdaki muhabi• 
ri, telsiz vasıtasiyle Papanin grupıl 
ile temasa girmiştir. 

Tannyr, hafif tayyareler için init 
sahası hizmetini görebilecek 400 met' 
relik bir buz parçasına 2 kilometre· 
mesafede, 71 derece 37 dakika arzı şi· 
malide ve 20 derece 10 dakika tulll 
garbide bulunmaktadır. 

Papanin grupu, şimdiden buzla! 
arasında yavaş yavaş ilerlemekte olaıl 
Tamıyr'in projektörlerini görmeğe 
başlamıştır. 

beni hatırlamış olduğunuzdan dolayı te~kkür ederim. 
Çocuğa da uzun ömürler .. 

krzdmnak da mev •ııuubahisti. Doğan çocuğa isim koy
makla, kendisinde n bu bakımdan istifade edeceklerdi. 

Bedri işi çakını· j gibi idi: 
- Hadi, hadi, < ledi, o da öbür çocuğumuz doğduğu 

zaman gelir. Ney• .tpalım bir çocukla kalacak değiliz ya. 
Geç evlendik. Es~ :ileri telafi etmek lazım 1 biliyor mu
sun oğlum maşaU ah tosun gibi. Daha şimdiden dört 
buçuk kilo geliyoı : ! 

Ali Ruhi, bir ço cuğun kaç kilo gelmesi lazımgeldiği
nin farkında bile ı değildi. Faka+; her şeye rağmen ve na
~ik görünmek içiı ıı cevab verdi : 

- Mükemmel 1 dedi.. .. 
Bedri devam ec liyordu: 

- Hem de öylı ~ güzel ki. Fakat veled dünyaya gel
mek için bizi hay: lı üzdü hani 1 lavıta getirdik. Aletle al
dı. Annesi haylı li ;an zayi etti. Çok bitab düştü 1 feci bir 
şey ama ne yapay ım, oğlan yaman çekilenlerin hepsi u
nutulur. Gel debi r yavruyu gör bakalım. Öyle şeker bir 
şey ki. Bir saat yüzüne baksan doyamazsın 1 geniş ge
niş gülüyordu. Z< \ten iri, gülmesi gerekli bir adamdı. 
Kırkı aşmıştı. Fa {tat hem cildi, hem de gözlerinin içi 
parlıyordu. Uzeri hdc ingiliz kumaşından bir elbise, a
yaklarında gayet zarif ayak kabılar vardı. Dim dik du
ruyordu. Bu hali} rle, dört buçuk kiloluk bir çocuğun 
hakiki babası oldı. tğunu ne güzel de anlatıyordu 1 

- Bu akşam gel liyorsun değil mi? 
-Tamam 1 ... Hı ıdi güle güle. Hem sana hem &ma'ya 

Ali Ruhi, Bedrinin köşeyi dönmesini bekledi. Sonra 
çi~ekciye koşarak Esma'ya bir büket gönderdi. 

Ertesi günü hava dehşetli sıcaktı. Herkes ya.kasını 
bağrını açmıştı. Kahvede boyuna ayran, soğuk şerbet j. 
çiliyordu. Fakat doktor Daver prensip sahibi bir adam
dı. Ona göre çay içmek lazımdır. Çünkü harareti ancak 
sıcak bir şey keserdi. Doktor, yumruğunu masanın üze
rine vurarak fikirlerini izah etmeğe çalışırken, Bedri 
bir arkadaşiyle beraber içeri girdi. Gözleriyle boş bir 
masa arıyordu. Tanı o esnada nazarları Ali Ruhiye ta• 
kıldı. Ve elini sılanak için onun yanına geldi. 

Ali Ruhi sordu: 
- Nasılsınız bakayım ? 
- Şöyle böyle! ... Esmada biraz ateş var. Az ama, de-

vam ediyor. 

- Hava da sıcak; belki havadandır. 
~İhtimal. Sonra biliyorsun ki haylı saI'6ıldı. Ne ise .• 

Hadi müsaadenle! ... 
- Rica ederim. 
Bedri arkadaşiyle beraber <Ybur masaya oturaugu za

man, Daver, meseleyi çakımış gibi yavaşça Ali Ruhiye 
sordu: 

- Ne var ; bir şey mi olmuş? 

- Benim yeğenimdir. Bedri. İsmini işitmişindir 
belki, Kocaman, dört buçuk kiloluk bir çocuğu olmut 
da .... 

-Ne zaman? 
- İyi bilmiyorum ama beş altı gün var. 
- Annesinin mi ateşi varmış? 
- Evet ... 

- Elbette bir doktora muayene ettirmişlerdir. 
- Niçin? ... 

(Sonu var) 



-s-

Bayram konu_şmalar1 
Tıbbi konuıma: 

Güzellik ve beden terbiyesi 
1 Bayram İçio Köpekler ve askerlik 

Tarihin muhtelif devirlerinde Terbiye hakkında 
münakaıalar 

Gaezteler, ıon günlerde, talebe a~a
ıında müphade olunduğundan bahi~
le bazı elim hadiseler dolayısiyle terbı· 
Ye davaları üzerinde münakaşada bu· 
lundular: bir takını gençler, ıerkeıliği 
öğretmenlerine ıilih çekecek kadar ı· 
leri götürmüşlerdir. 

Yazan: Dr. Muuıller SEZER 
Ve/adiye, nisaiye ve kosrMtik mütehassısı 

ilk defa vücuda itin& ve kültür fi
zik Babylonien, Mıaır, Em Babylo
nien'den batlar ve buracl&n Yunania
tana intifar ile orada tekemmül ve 
tekinriil aafhalan ıeçinrek viicudun 
beclü pselliii inkipf ederdi. Bu de· 
virlerde Yunaniatan vücıad kültürü 
mıerkeai idi. Burada vücıacllara krem 
ft sair edYİ19 sürüldükten aonra 
bir takma ricud eberlİ~ ve ~uaj 
lan ile vücuda ahem ve incelik ve
rilir ve bu mü911ewere SJIDW tea-

tabiattan uzaJdafbrqordu. Büyilk 
ihtilalden sonra bu gayri tabiilik de 
zail olmuttur. Yapılan uzun tetkik
ler kotmetiiin ınen,.i hakkmda bi
zi katiyetle tenvir edememiftir. Ya
ni JapoJQ'a, Çin, ıarb, f&l'ktan mı ve 
yabud dünyanm hanıi bir nokta
amdan bqlaJ'IP ne tarafa doiru 
inkifaf ettiii k&ti,.etle teabit edilemi
yor. Koemetik ıüselliiin deTamnu 
temin eden profilaktik bir ilimdir. 
Halbuki dermatolotie iae tedavi e
den bir f'lbedir. Bazı cilc:Uer vardır 
ki dermetoloc yerine kounetikeur 
hekimler tarafmdan ihtimam edil
melidir. K.oanetik 11hatte bulunan 
bir cildin ihtimammı, eatetiiini te
m.İb eden ıayet mühim bir tubeclir. 
Kosmetiık mütehaaaıalanna müraca
a( edenler: viicudlarınm en ziyade 
ıörülen mahallerindeki çirkinlikleri
ni bertaraf ettinnek, kendilerini da
ha cazib ve bedii bir tekilde ıöater
mek iatiyenlerdir. Son moda e1bUe 
veya modaya uysun ıi,.iniı tarzları 
kadmlarm variei (bacaklarda.ki Iİ· 
yah kan damarlarmm titınai) töve>. 
lür (uçların dökülmeli) İpertriko
zia (yilz, kol, bacak, cöeüilercle gay
ri tabii fazla kıl bulunmuı) meyda
na çıkardı. Bu anu edilmiyen ma
hallerde bulunan leke, ben, lul ve 
buna mümasil bdmları çirkin l'c;... 
tıerecek aui tetelrJriillere koametik 
mütebaaau bekim tarafmdan meba
retle iyi edilerek bir kadınm en zi
yade ehemiyet verclifi ıüzelliii bir 
kat claha tezyid edilir. Bundan bir
kaç saman evel mantalitenin seri 
blm.uından kadınlar bu itle met· 
pl olmayan bir takım cahil tahııla
rm ellerinde kalmlf ve güselleteeek· 
ı.; ,.erde çirkinlepnitlerdir. Halbu
ki bütün dünyada büyiik bir leJ"J'İeİ 
ilmiye ribi telakki edilen ft cilcllerle 
kitab makale yazılan bu ilmin, mü-

köpekler orduda çalıımııbr 
Sarı tepenin hikôyesi 

Y aıldarmırz, kurban bayramının 
daima ıözü yatlı olduğunu aöyler
ler: Bayramm ilk günü hangi meveİ• 

- Kusur kimdedir? 
- Terbiye ıistemindedir: yumupk 

muamele zararlı, ıertlik ve hatti dayak 
lüzumludur. . 

- Terbiye uıullerinin bu kadar ın
kifaf etmif olduğu zaman~~· fala
kayı ihya edemeyiz. Kabahatı aıle oca· 
iında aramalıyız. 

- Öyle de değil: tahlile ra~t ç.o
ialaı19, sokak çocuğu mektebe gı~f, 
vaktiyle sokakta olan vakalar bu gun 
mektebe intikal etmi9tir. 

Münakqa. apğı yu.kan, bu çe~çe:"e 
lçi.nde cereyan ederken ,a~c~l~g~ ıle 
tanınmı9 bir arkadq icadettığı 1~1 ta
birle iti tatlıya bağladı: dayakııt ve 
&ntidayakiıt kelimelerini beğenmez 
milini%? . 

_ Şaka bertaraf hakikat nerededir? 
Hakikat bu m~tada ileri ıilrü· 

len fi.kirlerln biraz, hepsindedir. Zira, ' ... .. 
Çocuk pıikolojiıine uygunlugu mute· 
haııuılarca teıbit edilınit olan her han
&i bir terbiye ıisteınini iki satırla çü· 
rütmeğe imkan yoktur, ve yumuşak 
muamele mizacımıza en müıaid olanı· 
dır. 

Ancak, yumu9aklığı kayıds~zl.ıkla 
bir tutmamak hüriyetin disiplını ta· 
aanımun ettiğini bilerek ona g~ ha
reket etmek 9artiyle ... Öğretsnenın v~
zifeai ders ve imtihanlarda talebenın 
cevabına göre numara vermekle b~~er 
mi? Öğretmen, en az yarı yarıya egıt· 
mendir de. sabahleyin evini erkenden 
terkedip ak~ ancak derslerini ha.zır· 
layarak ~~talebenin hayatı daha 
Çok me~bte geçtiğine bakılırsa ço 1.
cuğa. mekteb çafmdan itibaren terbi
ye: veren - hiç olmaza& ailesi kadar -
öğretmenidir. Talebeıinin ııtırablarile 
Yakından alikalanan öiretmcnler on
ların karakterini tesiıde ana ve baba· 
larıDdan siyade mUeuir olabilirler .. 

Pedcgojide Spencer ve W. Jame~ 
fikirlerini biliriz : - çocutu ıosyal dı: 
ıipline buırlamakla berabe~ ~ndakı 
f erd! enerjilerin ıerbeıtçe ın.kıpfmı 
aaaıl temin edebiliriz ? 

. edilirdi • ....,.e " ll'i' . t 
Bu tekilde vücudua ıuse 1 mı •• ~-

min eden hareketlere kolmetıım 
baflan&JCJ namı verilir. 

Vücud ıüzelüii bir takım yağlar 
ve maıajlar ~ainde tekimül ettiri
l' eli O uırda temin edilen bu mu
v:ff~kiyet timdi bile liyikıiyle tatbik 
edilemiyor. AkJ'opolcle bulunan Jre
troN d' Athne bize Yunaniat~. Mı
aır pzelliii " tanab tahtı tMlnll~• 
buhmduiUDU ve daima bunlar_dan ~1-
h l ...ı.ı.ıarnu ..,.ahatle ıoaterır. 

ama gaa • 'l 1 . 
\ ' '·t·ı Yunanaatanm kabar aı e erı aa 1 e 'l . . .. l 
münNvi ,..,1,._ ve k~ndi ennı ~e 

•. teren bu edvi:relen bcbnlııa ve 
101 . 'd -~~L. bir aır gibi aoa,.etelenne aı nauaım 
teli.kki ettiklerinden bunların ter-
kiblerini öi~Dmek maaleaef milin· 
kün olpıanuftır. Bilahare Yunania
taDPltfumablar tarafından iatili.aiy
le liaaıl ye Y&f&Ylf hulUMIDda yunan· 
hlar içeriıine nüfuz eden bu millet 
her bu.usta bunların teairi altında 
kaldılar. Vak.tile Roma kadmlarmm 
güzellik tedavi tarzları ıeliti ıüzel
di. Her zaman banyo ,.apar, ,.üsleri
ne hUMUİ pomatlar .ürer, Wcudlan· 

. ..... w -...Jeri de aacla na maaaJ ya,,_ ---: .._ ___ ı. 
ıalatılımt ekmeli yüslerme wrq .. -

.. lece ,.tarlar "iclrarlarmm me
~ rayihaauu temin için teri>an
tin) içerlerdi. Daha dojruıu koane
tikleri bir nevi ifkence idi. Franaa.da 
koametiiin en ileri olduju devir Lui 
XJV devridir. Bu umanda erkek ve 
kadm baılarma perük, yüzlerine po-

mat, siyah ben .. ıtır kofank ~· 
olmaia çalıtırlardı. Y alnıs ıayn ta-
bii bir hareketl.-i Tarcb ı Kadmlarm 
bellerini ince ıöatennek için kullan
dıldan korsalar, wcuc:llarmm bedii 
güzellik '" fekillermi bozuyor ve 

, ~-·-· t.ehauıa bir komıetikear -un tara-
hnclan tatbiki aayeıinde elde edile
cek netice pek büyük, mavaffak!Jel 
emin ve daimidir .• 

ipek çoraplaran 

tarihçesi 

Harbin'den gelen bir haberde de
niliyor ki: 

''Muharebe için yeti9tirilen, talim 
görmü9 1000 köpek bir geçid resmi 
yapmıılardır.,, 

Almanyadan da muhtelif çefidler
den talim görüp muharebeye hazırla
nan köpeklerin aayııı 50,000 i buldu
ğu bildiriliyor. Her alman alayının 
bir tabur köpeği vardır ve bunlar, ge
çid resimlerinde alayla beraber ge
çerler. 

Avusturya orduıunda muharebe 
köpeklerine verilen ehemiyeti 9ura
dan anhyabilininiz ki her köpeğe 
birer gaz maskesi bile ayrılmıştır. 

İngilterede Binbaşı Richardaon'un 
köpekler mektebi, köpekleri askeri 
hizmetler için hazırlayan bir merkez 
halindedir. 

insanlar, .biribirlerine karşı ilk de
fa olarak ordu çıkardıkları zamanlar
dan beri köpekler, harb itinde kulla
nılagelmişlerdir. 

Miladdan önce 4000 senesinden 
kalma, duvar yazıları, eıki Mrıırhla
rın iıtill ordularına karfı vah9i kö
pekler kullandıklarını haber vermek
tedir. 

Selt'ler düşmanlarına kartı. bo
yunlarında ıivri çivilerden birer taa
ma bulunan müthit köpekler kulla
nırlardı. 

İngiltere kıralı ıekizinci Ha:nri, 
İspanya kıralı betinci Şarl'e dört yüz 
tane ingili.z teriye'ıi göndermiı ve 
bu köpekler, o kadar cesurane harb 
etmi9lerdir ki fransızlar bunların 
karıısında mağlQb olmuılardır. 

Modern bıarblarda köpeklerin de
ğerli bi.zmet cörebileceklerini ille de
fa takdir eden, bilyillı: Frederik ol
muıtur. Alman imparatoru, o zaman 
bunlara nöbetçilik, hastahane muha
fızlığı ve habe~ilik ettirpıittir lı:i 
bu hizmetlerden bUyUk harbta da bir
çok iıtifadeler temin edilmittir. 

Franaadalı:i ıiper harblarında kö
pek lejyonları, ku:ılhaç hizmetinde 
çalıtmıtlardır. Bunların insanlardan 
seksen defa daha kuvvetli olan koku 
ve aeı alma kabiliyetleri sayesinde 
karanlıkta güllelerin açtığı oyuklarm 
içine yuvarlanıp kalmı' olan birçok 
yaralıları bulmak ve getirmek müm-

kün olmµ,~tur 

tarmışlardır. me re.atlarsa rutlasın, ıafak aöker-
Belçikada bir polis köpeği, bir ae- ken mubükak az çok yağhur ya

nede 2000 den fasla insanın hayatını ğamuf. 
kurtarıp bir rekor kırmıştır. Bu bayram hiç yaiıth geçmedi. 

İngiliz askerleriyle beraber bulu- Dünkü güzel havada aıfaltın meu. 
nan, bir nevi köpekler vardır ki, ya- feleri kıultan yürüyüı zevki ve ba
rım millik bir mesafeden koku ve ses hara hazalanen tabiatm kıt uyku
aldıkları için ketif hizmetlerinde bil- ıundan uyanmaya hazırlanan geri
yük faydaları dokunur. nitleri araamda bir arkadatla bera-

Bunlar, dost ve düşman askerleri- ber ziraa.t ea•titülerinin ihtipmlı 
ni üniformalarına bakarak ayırd ede- binalarmm önüne kadar uzancbk. 
bilirler. Bazılarında hafıza o kadar Buraya pek aeyrek olan gelifle
kuvvetlidir ki 200 kelime anlayanları 
ve bu kelimelerle verilen emirlere rimele, daima eaki ıenel kurmay bi

nuının yamndaki tepeye bakanm. 
dosdoğru itaat edenleri vardır. 

Bunlar top ateıinden korkmazlar. Çünkü bu tepede Türk.iyenin aan ve 
çorak taraflarmı yefil yapmak mea

Bazı geceler keşfe gittikleri .zaman lejıini öfrenen ı-lik ak t.ecriibe
karanlıkta ta ilerilerde alman aıker- --Y 

!erinin siperlerden çıkıp ilerlemeğe lerini yapmqlardır. 
Evelki aene toprak bayrumnda 

başladıklarını hafif bir ıesle haber ziraat enatitiUü talebelerinden bir 
verirlerdi. Birçok defalar, gizli düt-
rnan makinah tüfek yuvalarını ketfe- gurup, buraya kartılıklı •iaç dik
derek oraya yapılacak hücumları ha- mitlerdi. Bu toprak, bütün tesahiir
zırlamı,lardır. lerile tam bir bozkır parçuı idi, yaı-

Belçikahlar, Flander'de makinah kınında au yoktu, topnk sert" taflı 
tüfekleri taıımak ve topları mubafa- idi .... 
.za etmek için çoban köpekleri kul- Bu gün onar ufak bir lrdalak laa
lanmıtlardı. Bunlar, topçu ateşinden lindedir: Körpe fidan, bndieİDe 
yılmadıklarından atlardan daha iyi ıöıterilen bilsili Ye candan •lik•nm 
işe yaramışlardır. himmetile, atebin bairma J'erleflnİl-

Ruıyada gaz maıkeai takmıf ti- tir. Bundan .aara. seneler seçtikçe 
orada topr-1• kültürii vücud bulacak mal köpekleri kurtun aağnağı ara- -

11ndan geçerek atet hattına cephane ve, ıelecekler, bu topraim ÜltÜa• 
.l!l-.likJerı0na' ....1--L 

011--'·ler, diledik• götUrmU9lerdir. uu.u - ..... -
İtalyada k8pekler, inunların ve leri inpyı kura.bileceldel'dir. 

atların geçemiyecefi lı:eatirme sarp Saatlerce aiaç ve Yetil ,.mü l'ör
patikalardan seçerek daflrlı: arazide- meden ıittiiinis yurd kö.,.1.-inde. 
ki askerlere erzak ve saire tafırlar. birden bire kartmaa çlkan etrah 
Bu köpekler 45 kiloya kadar cephane dört duvarla çnrilmit babçec:ikler, 
götürdükleri cibl, yapılan ufalı: bir ku·ak kOl'Uluklan, meyTa f"ıclanlan 
tertib uyeıinde telefon battı da dö- ıözünüzü ve cönlünüsü .....ı çe
ıeyebilirler. ker 7 .. Bir meraklı, yalım bir merak-

A vrupaya elden Amerika kuvvet- lı deiil, Y8'il vatanm, kraç vataa
leri, resmen beraberlerinde hiç köpek dan daha çok aevilec:eiini bilen bir 
götilrmemitlerdi. Fakat birçok köpek önıörülü, senelerini bir ibadet ~ 
ler efendilerinden ayrılmayarak Av- linde bu bain yanak toprafm diril• 
rupada barba girmiı ve 9erefle dön- meline vakfetmit, onun ,.anık ~ 
müılerdir. züne au, aarı renıine Yetil ... ıumt. 

Amiena'de bir lı:8pek geceli gün- onu ölümden bayat yoluna çıkannıt
diidll koprak, kıtalar araımı insan· br. Ondan .IOlll"akiler, ıölıelerinde 
ların yapamıyacaiı bir muvasala te- yorl'ım vüc:adlannı clinlencliıdildwi 
min etmiıti. ba Yetil kötenin yayılmuma, ceait-

Bu te.z, liberal terbiye ıisteıniyle 
aoyal terbiye ıiatmıinin sentezi olan 

• (... • • • ' .J-1 .... -J-.! ) ..,..11-- ... 
jetirmipir. ö~ n4!aaıeti 
altında bizzat tal~ tarafmdan idare 
olunan bu mekteb çocuğa genit bir 
hürriyet ve~kle b~ra~r. ona, ~~tiln 
yaptığı i9lerın meaulıyetını de yukle-

retmeıiler; iyi öir idare gördük." Mu-
•·-1-•'"""'ı." bL 1Jw..a.w.\&- - w~ ..& L-~- · - '- U-.--!-

dekl anar! otoilte9ine kuJı hümied 
tem.in edecek bir ulul uyceinde vütud 
zeki hürriyet - ve insan topluluğunun 
yapmaaına libumlu - diaiplin arumda 
meıut bir muvucne telia edilmitti... 

Bundan ilç yüz sene cvel, Willicpn 
Lee iaminde notingam'lı bir papaa, ka
namm aölı:illcn ipek soruını örmek ... 
çlıı fazla yorulduğunu rarmoı v~ bu i
ti yapacak bir makine icad etmek için 
dU,ünmeğe baflamıfo nihayet, buna 
muvaffak da olmuftu. Böylece yer 
yürinde ilk ipek çorabı örme malı:iııesi 
yapılmı' oluyordu. 

Bu köpekler, korkuluklar ve can
iaıanlar -..,ı•ma& talim görmüt

ler, kendilerine ŞJUlere aldınf etme· 
ınelı: 'ft yaralılan görünce havlamak 
uıulleri öğretilmitti. 

Bir amerikan makinalı tüfek bölil- lemuine çalrtacaıldardr. Çünkü bis, 
ğU ile birlikte Franaaya gelen Bing kültürümüz arttıkça ve ıarblrlq
isminde bir köpek de bir zehirli ga.z takça aiaç yetiıtirme zevkini kaza• 
hilcumunu önceden haber vermiş ve nacak, orman tahribinin inaan kam 
yüzlerce insanın hayatını kurtarmış· dökmeden aıaiı kahnadıimı 6fre
tır. Bu köpek, kendisi de zehit\i ~az- neceii2. 
la zehirlendiği balde senelerce ~- ,\DkaNJUD yanı b~ san te-
mıı ve birçok nipnl~ almıftır. penin mahzun talii, 80na enniftira 

Bu köpek, Amer1lı:an orduıunda Buradeki koruluk daha çok emek 
bir nefer taymı alan •• büknm.t ta· harcanarak bir onuncdr halini al· 
rafından kmdi.ın. rw nlfUI ft- dıiı saman, •esecek olanlar, un 
rilen biricik WSpektir. tepı• hiki.yeaiai birbirlerine an-mektedir. 

Görüyoruz ki tale~, Self ~~v~me-
m t d dikleri, kendı kendını ıdare 

en e . i 'd b serbesti verec:ek kadar ıler gı en u 
anglo _ aakaon mektebinde ~ ~tret-

. .a.:-; ne·'"reti ihmal edilınıt de
menın ua- -

&ildir. . . le franau 
Bu sistemin tatbikı ıuretıy 

. . . ablarına uydurulmuf o
cemiyetının ıc 
lan L'Ecole deı Roches'u e.le alal~ 

. . t eden bır terbıye 
Bu mektebı .zıyare . . .. le hUtaaa 
müteha111ıı gördüklerını fOY · 
etmektedir. "Bu mektebde, deralerınle 

· nl da hararet e 
olduğu kadar oyu arına mda aile· 
bağlı bir gençlik: talebe ar~ dilerini 
leriyle birlikte yqıyan ve d C:ji va.zi· 
deruhte etmif oldukları pe ag da 

k . . yılın on ayın 
feıine verebilme ıçın . öğ-
hariçle olan mUnaıebetlerinı keıen 

Fakat, çocuktaki karakterin tepk
kUlilne öfretmen - ejitmeıı kadar - da 
ailenin rolü oldup wıuttllnvımalıcbrı 
aile teri>iyeıi bütüıı terbiyenin eauı• 
dır. İyi itiyadlar edindikten .onra 
me.ktebe ıiden ve aileainin daimi neu
reti altında yetifCn çocupn ahl&klı 
bir genç, ahliklı bir koca, ahlAkh bir 
baba, hüliaa iyi bir vatandq olK&ğı 
riyazi bir katiyetle iddia olunabilir. 

Aile, mekteb, cemiyet ... Bunlarm bi
ri birini ikmal etmeaiyledir ki terbiye 
siıtemleri ayakta durur, ve verimli o
lurlar. 

Siıtemleri tecrfme ve eskiye avdete 
kalkıımıyalım: yapılması iıtenilecek 
olan 9ey aile, melı:teb ve cemiyet ara· 
11nda el birliiidir. 

Nuulıi BAYDAR 

Model milyoner 

Bu papuın bu lc:adl, o aman, el iti 
yapan kimseleri i.piz bırakacaiı endi· 
paiyle buna bemer öteki icadlar gibi 
fena Jrartılanmıft Fransa ve lnıiltere 
bu ite ehemiyet vermemi9, Lee de se· 
falet içinde ölmllftU. 

1864 aeneıindt William Cotton is
minde bir batka ingiliz, Lee'nin koy
dutu e ... Uaerinde bir çorap makinesi 
yapmıf. bu da bütün dünyaya yayılmıf
tır. 

Modern ipek &orap makineleri tim
di, modaaı ıeçmiı ipek çorab!arı on 
dakikada, son moda çorabları da kırk 
bet dakikada örmektedir. 

Bunun için pyet ince ipekler kul
lanılmaktadır. Bir de mühim bir nokta 

Boyunlarında ilk .. , imdad çan
taıan bulunan bu kBpelder kendi ya
runıı urabilecek halele bulunan ya
ralıların yanmda bOyOk bir ubırl• 
beklerler. Ondan aonra yaralının Onl· 
formumdan bir parça koparıp ıerisi
geriye kulübelerine kotar. oradan tee
kerecileri beraberlerine alıp te.lı:rar 

yaralının yanına gelirler. 
Bu köpeklerden bazıları, yüzlerce 

hayat kurtamuttır. İki gün ıüren bir 
harbtan sonra Franaada bir köpek, 
daha muharebenin bafmda yaralanıp 
kimsenin göremiyeceği bir yerde kal
mıt olan iki yaralının hayatını kur-

vardır: ipek çorap örül Urken fabrika
nm hararet derecesini muayyen bir 
noktada muhafaza etmek lbımdır. E
ter hararet dUtecek oluna o zaman ço
rap bir iki santim kısa olmaktadır. 

profile malik, fakat İpis bir delikaa- nnmsda pek nadirdir. Kenciiei tah
b oldu. Mn burutuk auratı ve paçavrayı an-

Bu J'et.İfmİJGl'IDUI ıihi üalik bir dD"aa kırmızı aakalı ile acaip ve ka
de ifııktı. Sndili kız, Hiac:IMtanda ba bir adamdı. F .Ut flrçayı eline a
ainirlerini bo:mHlf, ..,.... da bir daha lmca tam bir Glltad keeilir ve yaptı
clüzeltememit olan ~i bir alba- tı ....m.Jw de .._ tarafta aranırdı. 
,.alma ı.. .... Merton'du. Bu adMn, tahai cazibe.i, clolayuiyle, 

_ 1 _ ç..nı.n: Nar•ttin Artcına Pu!i:.~ ~P=·o ~ :•hie'clea ziyadeei71e botlanmıt-
y acın· o.car waJ. o · 

• . • . .,..bkça cui- olurdu. •.:- bir MIYU'İ labcı km ••i1onla. lkiai, Lonclranm .. aanaı 
Bir imali ·~ • fa dau yok· Bahaa•, kndi- mm tarihi" kita- ıibel. fllkat meteliluia çifti idil.'. - Reaaamlann tanqmw lim ıelen 

beli olma1mm biç ~- r ·s pç.üs ile "Yarllll ada barb H--L.:.... btmlar Alba HusWe' • pek • füat kimleler, :ralatddı ve siM1 olanlar. 
tur. Atık macera" - ~ . bir bım miraa b~lfh· -- .._ __ ·"a.' -----• 1'I L~:'~' diri derdi, )'Üaleriae bekmca artia
bir adamm iti cleiil sens• erm d biriaci.W ap•em• a.t6De u- .... • ................. -w ~ tik bir •.-k v. kenclilerile ~ul-
0.ti azacbr. YokaullanD idi'"~- an 'kiac:Uini Raf JplaYU kitabı ile mıyorda. dafu samana fikri bir hasar duyu. 

tik olmal
y. H.-andır Güzel ye cazı· auf, 1 

•• ___ koJmalbl; H• se••na lan kimMI• .. Şıık erkeklerle •Hilen 
an WoA • •• ..1--amlı n-=ı- derıiailnn•---.... • . . :...... _.. _. -ı --1.:a.: - Bir clefa eelNne oa bm· •L- ko,.; kaclmlar dün- h:ı.._ __ d 1 ·· beli 0~bir- ihti arbirbaJanmk-7wn-~· ...... ı-Ya uame erer; oy. 

hır" el' L!I. 0 1aaabcbr. !L! ~- ı=- !•- bir ,... pçiaiJorcla. o HiND ba .....a~ 1ıoa.,...ı di- le ele olmuı lisımclır. 
• ıre .. ..., Haıhie - ı - • - - dar ___._ H L.:--: Bani modern hapt• H •• tec:rübe .-ifti. Altı •1' ka 7--. -.~. daha bi tanıdıktan aon-

Eralaaear afmdaD ..ıa takdir edil.. • ~ --• .... ıfb. Fakat clanalarla Bu aösl-1 ....,... Haıhie ele pek ra onma parlak ve h.,.ecaalı rabun-
. ~ ~teri idi. Zavallı boraa a ~ kelebek tatmbilir üaGllıal', ....an balaWlnwk için La- dua, cömercl .,........ tahiatinclen 

ftliyen buyik L di8İDİD •P- ....... ... --t!...I lrotaJ' d L.!:!.-L..'!......_ L-1----
liaaiıie bf b~ •• •yeli? a.-.. daJaa -- • - waıua Yanm&or u. --....,__, v. keneli atelye. 
I • .• . 11DacbflDI pbal et· ım ticareti de ............, fa. Bir sin Mertaa'lum ottnaia aim iatecQi ..._ ıireWlmeai mü-
azla ehemiyeti o --..tak, ne det cM çay •--dan Hollaa p..... ..:.a-1.. __ -• i- ....et · · • · 

1• • O ha atJDda ne ..-- p.-ı..-.,.. Soac"ODS çay~ • •--- 7-- . ama ftlmifti. 
.._. ıyıs. ' y • -. aö•leaÜt kat - ~ Bir ..W. LA..AL _._ .. •-- ..-ı H--L:_ • • ~ • de dokunaklı kötii bir ..,_ 1 pek çaıbak bıılamf, ........... ..""7 __ .., - ......... --- 19911 ·~ii ..... ..... 
defileli. Fakat ~ ~ •Ç: :... da .- ilpd70I ....... attı; ma .wine alradı. aam, tabii ceHmette bir dilenci tab-
i k kin hatlı profili. ıri ıoslel'I lakin ba ...-. bJras fasla aek olclu- Alaa, 7alb boya yapardı; IMq&l· la.-an acm llrçalanm vma;rorclu. 
•
1
an, _... =!- ._. L:- --ti.. Ona ka• • • L- :...ı de JilrBıt-11li. Nilaa- llıii sGıııwle kiti ,.._.yan pek u •- Model olaa clilead, at.l,...m. bir 
•• çok ,._.fi ... - .--- w.--:-li tu iÇID - ... kıldı. elam vardır " • • 
dınlar kadar __..., ele bes-- hiçbir ,_y ohDa)da kani' • Ftbt &JIU •mende kötemacle bir platform Gnrinde du-

ak 111iilt ..... oJaaak yet. .ı -- .... • ....... 'bir ......... da ft IWHmlar - ....... ra,onla. K..u.ı, JisG PU'fÖmen ki-
•• o, para yapım ...-Jfak Giz • 
Gz.re, bir çok h_..ıarcfa 

Ordunuıı fpnde dolmufo ordunun Jatmabdrlef. Ki, ,..illik nvJWai •
içinde y&pmıf ve pne ordunun için- bp kut •aİDİ dinli~ hwhaaci biri
de 8hntlf olan bu k8pele 8ldU~ n- ei, Türldyenin berbaqi bir köıuiırın
maıı tam bir Mlcerf cenue tarenı ya- ele •n ve mahzun bir tepe ıördüiil 
pılmı9tır. zanyn bir 11tmalmm kartJllDda 

Bugün Avrupanm muhtelif yerle- ı..._J ' .- b L!.~-· 
• d b" k .. kt l . _,,_an -ırtı. ve acıyı Dl-... m. 

nn e ır ta ım kopek me eb en var- .. . 
dır. Bunların en büyilğil Frankfort-
dadır ve burada muhtelif ıınıflarda --------------
2000 klSpelr, birden yetiftirilir. Jena'
da yalnız ordu köpeklerine mahsus 
bir hastahane vardır. 

Franaa'da, İtalyada, Hollanda'da, 
Belçikada, Bulgaristanda ordu köpek
lerine mahıuı mektebler açılmrftır. 
Burada bu köpek talebelere ketif u
sulleri, düımanın hareketlerini sezin
lemek yolları öğretilir. Bunlara sarp 

iıclı ıibi bW'UllDUt. kuru bir adam
dı; yüzü ele merhamet biıai uyandı
nyordu. Omuzlennda param parça 
•iyah bir çul vardı. Ayak kabılan 
clikit ve J'am& içindeydi; bir eliyle 
kaba bir eopaya J'•alam,.or, öteki e
linde de aadaka iater bir vaziyette ea
ki püakü f&Pkunu tutuyordu. 

Do.tunun elini akarken Hqhie, 
yavqbir...ı.ı 

- Ne harikulide bir model 1 dedi. 
Trevor, olanca Mai,.le: 

- Harikulade model mi 7 dedi, 
ben de öyle zannederim 1 8IBIUD ribi 
dilencil.,. herıün rut plinmıu. Bir 
trauaill mon claer ı J'ata1'an bir Va
laagues 1 Bu model, Rembrandt'm e
line ıeçaeydi, ,.arabbim, kim bilir, 
naaıl bir tablo J'apardı 1 

Huahie, 
- Zavallı adam. dedi, ne kadar 

sefil ıöriinü:rorl Fakat bana öyle 
ıeliyor ki sis nıumlar için onun 
bütün aerveti ~ir, Öyle de
ğil mi? 

- Tabü, dq. «*'ah wrdi Trevor, 
•İz de bir dilencinin balıtiyar ıörün
meaini -..uinia; öyle deiil mi 7 

Huahi•, bir di'f'an üzerine rahat· 
ça oturch*tua aoara aorduı 

araziden malı:inah tüfekleri götür
mek dersleri de verilir. Bunlar, düş
man ıiperlerine bomba ve zehirli gaa 
kumbaraları götürmeyi de öğrenirler. 

Amerikada orduda fazla köpek 
kullanılmamaktadır. Bunun ıebebi, 
amerikalılarm yapacakları herhangi 
bir harbm bir müdafaa harbı olaca· 
ğını düıünmeleridir. 

- Saatine bir tilinı. 
- Peki Alan, aiz bu reaime kaç pa. 

ra alacaJumız 7 
- Bunu iki bine aatarım. 
- Lira mı? 
- GUDN (1). ReaaamJar, .. iri_. 

ve hekimı. d&ima gine& alırlar. 
Huahie, bunun üzerin• .w..

cledi ki: 
- Bu modeli.-. de bir yibde ~ 

meli; çünkü onlar da sisin kadar yo. 
ruluyorlar. 

- Saçma, ıaçma. Bütün sün aeh· 
panm kartıamda ayakta sadece boya 
boyamak bile ne kadar &'ÜÇ bir 191'• 
Size aöylemeai kolay ıeliyor Hqbie, 
fakat ıizi temin ederim, bazen aan
at, eliti halini alıyor. Fakat fazla 
çene çalma,ym; f.sla metıulüm. Bir 
cil'ara içiniz ve aeuiz aeuiz otarG 
nuz. 

Bir müddet aonn utak içeri rirdl 
ve Trevor'a çerçevecinin kendisiyle 

konupnak i.tediiini haber vereli. 
Reuam dlf&l"IYa çdıarilen: 

- Hqhie, bir yerlere aavufma

ymıs, eledi, ben timdicik celirim. 

(Soauvu) 

- Böyle bir model, bir darut içtn 
ka,. para alr? (1) Guınea. ıt!ı.lin~dcn bir ıilinı fazla bir 

.,.. baıka ıncılız lırası. 

- . Kızı/aya üye olmak insanlık borcudur 
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Tüyler ürperli<i iki 1 a<ia : iZMiR KIZ ENSTİTÜSÜ 

Bugün kız enstitüsünde 1752 
lzmirde ve Bozdoganda iki 

ihtiyar yanarak öldü 
genç kız 
Kız enstitüsü 
yeni binasına 
kavuşuyor 

ve ev kadını okuyor 

Facia kurbanlarından felçli bir baba biri 
ihtiyar 

lzmir, (Hususi muhabirimiz
den) - Bilmem; aile ve cemi
yetile kültür ve iktısat terbiyesi
nin bu kadar geni§ ve bu ıekil
de mütekamil bir mahiyet alabi
leceğini, on sene eve! hatırlaya
bilir mi idik, dütünebilir mi i-

diğeri de 120 yaşında bir kadındır 

Facia nasal oldu! 
lzmir, (Hususi) - Gaziler mahalle

sinde tüyler ürpertici bir facia olmuş
tur: 

Scnelcrdcnbcri mefluç bir halde bu
lunan ve evinin üst katındaki odasında 
yalnrz başına yatan, hatta yemeği bile 
ağzına verilmek suretiyle yaşayan A
lasonyalı Haydarın altmış yaşında bir 
karısı, bir oğlu ve bir gelini vardır. E· 
vclki akşam işinden gelen oğlu, cvcla 
babasını görmüş, babasına yemeğini yi
dirmiştir. 

Ondan sonra bir de sigara yakını~, 
yatakta yatan babasının ağzına koy
muştur. Her gün tekrar edilen bu vazı· 
fcdcn sonra ev halkı, alt kata inmiş ve 
yemeğe oturmuştur. . 

Yemekten sonra yarım saat gcçmış, 
o sırada komşularından bir kadın, ev
lerine misafir gelıniştir. Bu kadın eve 
girince: 

- Ortalıkta bir yanık kookusu var; 
~z duymuyor musunz? 

Diye ıormu§, o vakit ev halkının ak· 
lına ihtiyar babaları gelmiştir. Derhal 
yukarı kata çıktıkları vakit ihtiyarın 
bulunduğu odanın dumanlar içinde 
kaldığını görmüşlerdir. 
Yangın derhal söndürülmüşse de ih

tiyar B. Haydarın da yangın esnasında 
vücudunun muhtelif yerleri yanmak 
ıurctiyle öldüğü görülmüştür. 

Zavallı ihtiyarın son dakikaları, acı 
ve ıstırap içinde geçmiştir. 

Hadise tahkikatına müddeiumumi· 
likçc el konmuştur. Kasd olmadığı gö
rülmüşse de dikkatsizlik sebebiyle 
yangın çıkmasına ve ölüme sebel:ıiyct 
ıuçu bulunup bulunmadığı araştırılı
yor. 

Zavallı ihtiyarın vücudunu yakan a
teş kemiğine kadar i~cdiği halde mcf· 
luç olması ve yerinden kımıldanama
ması yüzünden feci bir şekilde yandı
,ğı anlaşılmıştır. 

1 kinci facia 
Bozdoğan (Hususi) - Güney kö· 

yünde çok feci bir kaza olınuş, ~?Z~o: 
ğanın asırdidc Fatma kadını dırı dırı 
yanmıştır. 120 yaşında olan Fatma ka
dın, evde kimse bulunmadığı bir sırada 
ocağa düşmüş ve elbiseleri tutuşmuş, 

ctrafdan yctişilinccye kadar da zaval· 
lı fcryad ede ede yanmıştır. 

Bir sabıkalı arkadaşını 

bıçakla öldürdü 
Konya, (Hususi) - Sabıkalılardan 

Kirli Hasan, gene sabıkalı takımından 
İhsanı 14 yerinden bıçaklıyarak öldür
müştür. İki arkadaş, bütün gün bera
ber gezmişler, akşam oturup beraber 
rakı içmişlerdir. Gece iki sarhoşun a
rasında kavga çıkmış, Hasan bıçağını 

çekerek İhsanı bıçaklıya bıçaklıya öl
dürmüştür. Katil yakalanmı§, tahki
kata başlanmıştır. 

Mersinde iyi su 
Mersin, (Hususi) - Şehrimizdeki 

Yeni su havuzunda tesisat yapılmak
tadır. Öteden beri beklenen filtre tesi
satı Almanyadan gelmiştir. Makinenin 
montajı yapılmıştır. Şimdi havuzun 
bulunduğu yerlere elektrik ccrcyanr 
getirtilmektedir. Makine elektrikle iş
liyecek, ve şehrin suyunu temiz bir 
bale koyacaktır. 

Erzurumun plônı 
Erzurum, (Hus1:1si) - .Lamber'in 

yapacağı şehir planına esas teşkil et· 
etmek üzere şehirdeki kıymetli abide· 
lerin ve eski eserlerin tesbit edilmesi 
işi bir komisyona havale edilmişti. Bu 
komisyon tarafından muhafazası mu
nasip görülerek tcsbit edilecek olan a
bidelerin plii.nda muhafaza edilmesi ve 
bu noktalar nazarı itibara alınarak pla
nın yapılması kararlaşmıştır. 

Bu hususta meşgul olamk üzere ay· 
rılan komisyon belediyede ilk içtimaı· 
nı yapmıştır. 

İzmirde çok çocuklu aileler 
İzmir, (Hususi) - Çok çocuklu ai

lelerden 60 tanesine daha ikramiye ve
rilecektir. İkramiye emir ve tahsisat
ları gelmiştir. 

t 
Diyarbakırdan bir görünüş 

Diyar bakırın ekonomisi 

dik? . 
Kız sanat enstitüleri, vaktiyle 

hayal görünen bu §eyleri, ıimdi 
birer hakikat olarak ve ıtıkları
nı kendi yuvalarımıza vererek 
gosteriyorlar. 

!zmirde şimdi, aileler, hatta en ileri 
gekn aile ve kadınlar arasında, bu 
enstitüye aid hususi bir a13.ka ve sem ... 
pati vardır: 

Vapurda, tramvayda gördüğünüz ve 
daha evvelden mektebi iolmadığını, si· 
nelerinde yavrular ta;,ıdığını bildiğiniz 
aile kadınlarının, memurl ara hitab e· 
derck: 

- Mcktebliyiz, enstitüye gidyoruz, 
dediğini işitiyorsunuz. Dünkü ailede 
yaşayış ve ihtiyaç telakkisi ile medeni 
zaruret ve tazyik, bugüne nisbctlc, biç 
şüphesiz çok iptidai idi. 
Kız enstitüsü müdürü B. Hasiplc 

konuşuyordum: 
- Talebeniz epeyce artıyor görüyo

rum, dedim ... 
- Evet artıyor. Mcktebimizin geçir· 

diği safhaları bilirsiniz: Şimdi ensti
tümüzün akşam okulu kısmında 1370 
talebe vardır. Enstitü kısmında da 372 
talebe var. 1752 talebe okuyor. Yılla
rın kısalığdıa nisbetle o kadar fazla bir 
rakam yükselişi ki.... Bu enstitünün 
ilk talebe kadrosu 120 idi. 

Enstitü müdürü bunu söylerken ben 
derhal şu rakamı tcsbit etmiştim: 
Beş sene ... Evet, beş ııcnc içinde bu 

neticeye varılmıştı. Bu i.ııkişafta, ay· 

Enstitünün akşam okulu t.alebele ri müdürleri 8. Hasible bir arada 

başlamış olmakla beraber, türk milleti· 
nin göğsünü kabartacak şekilde bir a
laka gördü. Kız talebemiz, emin olu
nuz, askerlik denini diğer derslere bi
le tercih ediyor. Göreceksiniz, bizim 
enstitü, bu sahada da mevcudiyetini 
isbat edecektir. 
İzmirdc kız talebe arasında, bütün 

mcktcbleri şamil şekilde, askerlik ted
risatına karşı o kadar büyük bir alaka 
var ki ... 

Enstitünün programı, üçe ayrılır: 
1 -Talebeye orta mcktcb derecesin

de bir umumi malilmat vermek. 

Erzurumda kayak 
sporları 

2 - Talebeye mektebtCJl çıktıktan• 
sonra şapkacı veya kadın terzisi olabi· 
lecck 'ckildc, dikiş nakış, biçki, çiçek 
ve saire imalinde salahiyet vukuf t e• 
min etmek, 

3 - Bir CY kadmına a id (yemek pi· 
şirme, ev idaresi, ütü, çamaşır, yama, 
!ek çıkarma, çocuk bakımı gibi) i~leri 
öğrenmek . ... ' 

Bir enstitü mefhumu içinde bu ideal 
tedrisatın tahakkuku, öyle zan ediyo· 
rum ki, şahsi, ailevi ve içtimai ~ade
timizde, hepimizin takdir ve şükranla 
karşılayacağı bir hadise olacaktır. 

Mersinin plônı 
Mersin, (Hususi) - Belediye şehir 

meclisi son içtimaında profesör J ansen 
tarafından gönderilen şehir planını 

tetkik etmiştir. Plan üzerinde uzun 

görüşmeler yapıldıktan sonra plll.mn 

bir komisyon tarafından incelenmcsi-

ni zamanda bir cemiyetteki kafa dcği- Erzurum, (Hususi) _ Transit yo
şikliğinin tesiri de olmak gerekti. Not !unun uzun müddet kar altında kalan 
olarak şunu da kaydedeyim k i, bu mü- ve büyük tipilcrde kapanma tchlikcsi
cascııcnin doğu§ıunda Bay Hasibin eski ne maruz olan yerlerinde iı1şa edilmiş 
sepet, çiçek mektebin"ın büyük rolü ol olan sılfınalcl;nn'! 1,.1.,"··"'"•·-•Al'.k••· 

uc ... alA1 YÇl,'&&LUjU&. 

T .• ca ret oda s 1 n da yapı I an 'd~"ı:'i:-;;kş~;;n-a7ı~~·;;,;~~~bl ci;;~krda ::~~~::~:;·:a:~~:e~~;i~:::,~:; 
çarşı içindeki binasınla bu büyük alll.- ve şehrimizde bulunan kayak mütebas-
ka ve tehalükle ccvab vermcğe çal<şan dır. 

t 1 t d kararlar a 11nd1 
kız sanat enstitüsü, yakında, fuvar cad- s11ı 1lyas Sınai bu maksadla iki defa Kayağın köylüler arasında yer alma· op an 1 a desi üzerindeki sahada büyük bir bi· Dcvcboynuna gitmişti. sısı köy aralarında yapılacak gidip gel· 
naya kavuşacaktır. Bu faaliyetten Kop mıntakasındaki mclcri kolaylaştıracak, vakitten kaza· 

Diyarbakır (Hususi) •• Diyarbakırın tarımsal ve ekonomik duru- Enstitü direktörüne sordum: sığınak ameleleri, istifade ettirilecek, nılacaktır. Aynı zamanda bu suretle bu 
munun daha Verimli. bır' •ekı'lde ın' kişafı yolunda tedbirler almak, b il- - Askerlik dersleri enstitüde çok Kop üzerinde kayak dersleri verile- . . 

~ sporun halk arasında ycrleşmcsını ve 
L. .sa kürük sanat erbabmı himaye ederek, randman ve geliımelerini alll.ka görüyormut 1 ccktir. Buna kayağın köylüler arasın· . 
ııu ,. D M Al k' E d d' h d tasavvurun da tamimi için Erzurum mıntakasında dünya miUetlerile boy ölçüşecek bır 
koıayl--tırmak m-'---diy le ticaret odasında Vali r . itat tıo un - vct • e ı • em c 

~ ......, f k' de B d · ı ba•ında atılan ilk adım nazariyle bakılmakta- bale gelmemizi temin edecektir. 
batkanlığında brrtoplantı yaptlclı. ,-~~~~-·~---~-~•:v:.:.:_•n::::··~:u_::•r~s~y~•=n=ı~y~ı.:_::..::.:'.::::.::::_..=........::__~--~__:~----------~=====---~--~~-
T oplantıya yüzd e n fazla t ü ccar -- 1 

çiftçi ve esn af, belediye v e h allcevi 1 
~!1d:r:n~:ı:tı=rie:~e~: y u r\ d d o n r e s i m 1 e r 

Bu müsababe ve müzakere sonunda 
memleketin iktisadi gelişimi yolunda 
şu esaslı kararlar verilmiştir: 

Diyarbakırda bir dcbağat fabrikası 
açılması, Küçük sanat erbabına mahsus 
olmak üzere uzun vadeli ve az faizli 
kredi açılması, Diyarbakır yağı adı al
tında piyasalara scvkedilen yağların i
yi kontrol edilmesi, Köylünün elinden 
buğdayı doğruca bankanın alması, gi
bi hayati meseleler üzerinde durulmuş
tur. 

Memleketin ekonomik ve zirai ha
reketlerinin inkişafı gibi yüksek bir 
maksadla yapılan bu toplantılar devam 
edecek ve gereken tedbirler alınacak
tır. 

Ticaret ve sana: ·i odası iyi bir dil· 
zenle çalışmaktadır. Oda varidatı 934 
yılındancri seneden seneye arttırılmış 
ve 934 de 3531 lira geliri varken 935 
yılında 4317 ve 936 da 4691 lirayı bul· 
muştur. Odada mukayyet aza adedi de 
eskisine nazaran artmıftir. 

Oda çerçevesindeki bütün ticaretha
neler ve sanat ocakları ile bu çeşid mtl
esscselcr yakından ve daimi bir tetkik 
ve kontrola tabidirler. 

Odaca, borsa ve piyasa günü gününe 
takib ve tcsbit edilerek idbalat ve ihra
cat maddeleri fiyatları üzerinde tile· 
carlara malumat verilmekte ve bu yol
daki ibtikarların önlenmesine çalışıl-
maktadır. 

Bir kadını şişliyerek 

öldürmüşler 
Konya, (Hususi) - Bcyşebirc bağlı 
Mesudlar köyünün yolunda bir kadın 
cesedi bulunmuştur. Ccscd donmuş bir 
vaziyette olduğundan, önce kadının 
soğuktan öldüğü zannedilmiştir. Ya
pılan tetkikat neticesinde kadının vü
cudunun muhtelif yerlerinde şiş ya· 
raları bulunduğundan, şişlenerek öldü
rüldüğü anlaşılmıştır. Katil aranmak
tadır. 

, 

Mersin Silifke arasında Kızkalesi 



KIZILAY 

Küçük bir rus hikôyesi 

AKTÖR TEVAZUU NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar . htnnbul eczanesi 
Pazartesi Merkez 
Sah Ankara " 

Yazan: I van Gaydropoll Çeviren: M. Seri/ Alyannk 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perııembe Halk ve Sakarya 

- işte böyle kard~şim. Ben 
kendimi methetmek ıstemcm a
ına halk fevkalade memnun ol
du. Hatta şunu da ilave edeyim, 
ki süflör kadın duyduğu heye
candan vaktinden evel doğurdu .. 

_ Bu, senin muvaffakiyetleri-

ni ispata kafi gelmez. Ben oy
narken ne oldu biliyor musun? 
Temsil heyeti içinde ne kadar 
gebe kadın varsa hepsi.. .... Mu
vaff akiyet buna derler, dostum! 

- Fakat ben oynarken balkon
dan aşağıya doğru göz yaşından 
yağmur dökülüyordu. Aşağıda 
oturanların kemiklerine kadar 
ıslandıklarını söylüyorlar. 

- Bu bir ıey değil! Bir gün 
_ arkadaşlar benim menfaatime 

bir temsil tertib etmitlerdi. O ge

ce bütün tiyatroyu göz yatından 
müthiş bir ael basmıştı. Sel o ka

dar büyüdü, ki itfaiye tam üç 
gün, üç gece su çekti. Sel yüzün

den beş yatında bir çocu~n bo

ğulmut olduğu da sonradan an-

latıldı. • 
- Ben bir defa xxx tıyatrdo-

d Hatırlamıyorum nere e 

- Bu bir ıey değil!.. Mesela, 
bir moskof mezarlığını ziyaret 
edersen, benim için intihar eden 

genç kızların mezarlarından ko

caman bir köşe meydana geldi-

ğini görürsün. 

- Ben, dün on bin rublelik 

bir avans aldım. 
- Oyle ise ba·na bin ruble ö-

dünç ver .. 

G .. d.. .., Fakat b - ••• or un mu • .. , a-

na verilen para dolar' dı. Bu iti

barla bunları sovyet parasına de

ğittirmesi için sekreterime ver

miştim. Üzerimde yalnız sekiz 

ruble var. Bunun beş rublesini 
kanma vereceğim. istersen arta

nını kardetçe pay edelim. 

- Razıyım. Bir buçuğunu ba
na ver .. Bu gece yeni bir muka

vele yaparak yüz bin ruble ala

cağım .. Yarın iade ederim .. 

Demir köprü inşaatı 

eksiltme ilônı· 
Nafıa Vekaletinden : !~~ a... olümü 0 kadar büyük 

ı ı ama, r • 1 o adım ki 
bir muvaffakıyet e yn k l ı _ Evvelce ayak kısmının ihalesi 

. lkıştan urtu -temsılden sonra a d F yapılmış olan Tunceli vilayetinde E-
mak için tramvaya a~a :;::~uy:; ıazığ _ Mazgirt yolu üzerinde 70 
kat, gençlik ya~~ınkullır nmasına metre açıklığındaki "Şeyhsu" köprü
ve bütün sü~ab'nı l: beraber sünün bu defa demir üst yapısı kapa
rağmen benı tramvay tı zarf usuliyle mu'nakasaya _çıkarıl-
aürüklüyordu. • b' d fa mıştır. Keşif bedeli (45.000) lir~d~r. 

_ Beni ise gençlıkd l ır t edı 2 - Eksiltme 24. 3. gjg tarıhıne 
tayyare ile havalarda o aş ır .. • müsadif perşembe günü saat (16) da 

- Bir sovhoz bana t~k ~e gu- Nafıa vekaletinde Şose ve köprüler 
zel bir villa hediye etmıştı. • reisliği eksiltme komisyonu odasında 

- Biri de bana bütün bır or- yapılacaktır. . 
• O anda a- 3 _ Eksiltme şartnamesı ve buna 

man hediye etmittı· nn 

Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yenişehir eczaneleri 
HALK ve YENl SlNEMALARDA 

MATİNELER 
Hergün Cumartesi 

14.45 13.00 
16.45 14.45 
18.45 18.45 
21.00 21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 

- 16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve ı.;umaıtesi gün.erinden başka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

Yeni romen kabinesinin 
sovyet basınındaki akisleri 

Film değiı;mc g{lnleri: Pnzartıesi ve Cuma 
LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihban: 1521. - Telefon sıüracaaıt 
echir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 23"1 . 
2342. - Elektrik ve Havngazı •rııa Me
murluğu: 18<46. - Mesajeri SchW' A.™9a
rı: 3705. - Takıi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzba51 Bizim taksi: 2323 -
Havuz başı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERiN l l k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah 
ilk 

Ulus M. dan K. derc'ye 
K. dcre'dcn Ulus M. na 

Uluı M. dan Çanknya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Kcc;iörcn'e 
Kec;iören'dcn Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. na 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

Akşam 

Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

Cebeci'den As. fabl. ra 6.30 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.10 
S. pazar'ndan Akkdprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na - 9.45 

Yeniıehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
Ulus M. dan Yeniııchir'e 7.00 

her saatı be$ rece muntazam liefcrler 
birer saat sonra ba5]ar. 
Akıamları Ulus meydanından Yeni

şehir'e ve Ycniııehir'den Ulus mcy~a~na 
gidecek otobüslerin ha~eket ~a~lcrı, sıne
malann daiıhı saatlerıne tlibıdır. 

POSTA SAATLERİ 
Poıta saat 19 a kadar htanbul cihetine 
mcktub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpapya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.45 
de (sah, perıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hcrgün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir), 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak battı : ,. 
Kmkkaleye n{yotobü~ ,. 

9.40 
15.00 
16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1356 
Zilhicce: 13 

S. D. 
Güne~: 6 55 

Rumi- 1353 
ikinci kanun: 1 

S. D. 
Akııam: 17 42 

İzvestia gazetesi, Goga'nın istifa~ıı
nı ve yeni romen kabinesini mevzu 
bahsederek diyor ki: 

"Hıristiyan nasyonalist hükümet, 
iktidarda kaldığı kısa müddet içinde 
Romanyanm beynelmilel mevkiini ça
mura düşürmek için ne yapmak lazım 
idise onu yapmıştır. Bu hükümetin ta
kib ettiği siyasetin uyandırdığı iti
madsızlık ve endişeler Fransa, İngil
tere, Amerikayı Bükreş nezdinde te
şebbüslere sevketmi\itir. Bu siyasetin 
en ba~nda olarak sovyetler aleyhine 
şiddetli bir mücadele açılmış ve bu, 
&ovyetlerin Bükreşteki resmi mümes
silinin, romen resmi makamatınm da 
müsamahasile kaçırılmasına müncer 
olmuştur. 

Beynelmilel teamülde emsali görül
memiş olan bu hadise, romen nasyonal 
sosyalist hükümetinin memleketi nasıl 
bir uçuruma sürüklemekte olduğu hu
su:>unda en kısa görü~liilerin bile gözü
nü açmıştır. Romanya siyasetinde iler
de takib olunacak yol çizilirken lıu 
noktaların göz önünde bulundurulaca
ğını ümid ederim. 

Miron hükumeti hakkında bir fikir 
yürütmek için henüz zemanı gelme
miştir. Bu hükümetin hariçte ve dahil
de bir sulh amili olup olmayacağını an
cak icraati göste~cektir. 

Sovyetlerin yeni hükümete karşı a
lacağı vaziyet sovyet mümessili Bu
denkonun bulunması için yapacağı a
raştırmalar ve mücrimlerin tecziyesine 
bağlıdır. İktidara her ne hükümet ge
lirse gelsin sovyetler birliği kabine 
tebdili ile iktifa edemez. Tam ve mut
lak olarak tatmin edilmelidir.,, 

Pravda'yd göre 
Pravda gazetesi, Goganın istifası 

Budenkonun kaybolması hakkında di
yor ki: 
Romanyayı idare edenler kendileri

ne terttüb eden mesuliyeti idrak etme
lidirler. Sovyet efkarı umumiyesi, sov
yetlerin bir resmi mümessiline karşı el 
kaldı~cak derecede kendilerini kay
beden tahrikatçıların şiddetle tecziye
sini ister. Bu gaybubet neticesinde hi
dis olan vaziyetin bütün vehametini 
romen ricalinin tamamiyle idrak ede
ceklerini ümid eyleriz. 

/ Küçük D'.ş Haberler j Almanya 
X Pariı - Bu ayın başında Manş de

nizinde manevralar yapmak üzere Bres
tenden ayrılmış olan fransız Atlantik 
filosu üssübahrisine dönmüştür. 

X Budapette - Kanya'run hariciye 
nazırlığına tayininin beşinci yıldönümü 
dolayısiyle Naib Horti hariciye nazırı
na gümüş çerçeve içinde bir fotoğrafı
nı hediye etmiştir. 

X Roma -Aslan yahudi olan ve son 
zamanlarda antisemit gazetelerin hü • 
cumuna uğrıyan mebus Olivetti muh
telif resmi vazifelerinden "ıahsi sebeb
ler" dolayısiyle istifa etmiştir. 

X Belgrad - B. Stoyadinoviç, Bel
grad tacirleri birliğinin mümessillerini 
kabul ederek kendileriyle t~cirleri ala -
kadar eden meseleler hakkında görüş -
müştür. 

X Belgrad - Mebusan meclisinin pa 
zartesi sabahı Jçtimaı mukarrerdir. 

Goga Juikünıctinin nokı;anlan 

Alman gazeteleri Goga kabinesinin 
düşmesi sebeblerini tahlil ediyorlar: 

Berliner Tagelblt diyor ki: 
••aoga hükümeti, bir milletin istinad 

edebileceği teşkilat esasından mahrum 
bulunuyordu. Goga tecrübesi bir kcrre 
daha isbat etmiştir ki: 

Hakiki bir halk hükümeti nefsinde 
milletin saf kuvvetlerini toplamadıkça 
feyizli bir iş göremez." 

Roman ya' nın kalkınması 
neye bağlı? 

Völkişer Beobahterin kanaatine gö
re Romanyanm dahili siyasetteki mu
vaffakiyeti kıralın Goga tarafından a
çılan milli kalkınma hareketinden isti
fade etmesini bilip bilemiyeceğine 
bağlıdır. 

İngiltere 
Roımuı)a'da diktatörliik 

İngiliz matbuatı .t<oıııanya"'d voga 
kabinesinin bu kadar çabuk dıişmesıni 
beklememekle beraber bu haberi hay
retle karşılamışlardır. Goganın gidi
şini ingiliz gazeteleri teessürle kar
şılamaktan çok uzak bulunuyor. 

Times gazetesi, başvekalete Miron'
u ve nezaretlerde mümtaz faşist olmı
yan parti adamlarını getirmekle kıra
lın gösterdiği kıyaseti takdir ediyor ve 
diyor ki: 
Goganın çekilmiş olmasiyle Roman· 

ya bir takım siyasi müşkılattan kur
tulmuş oluyor. Fakat bilfiil bir kıral 
diktatörlüğü olan bu yeni te§Ckkül Ro
manyayı demokrat memleketler ara
sına tekrar getirebileceğini zannet
miyoruz. 

Dciuokrat dcvlctlt:r ve 

Romanya 
Daily Telegraf şöyle yazıyor: 
"Goganın sukutu daha ziyade tem

sil etmekte olduğu nasyonal soyalist
liğin çürük olmasından ve biraz da de
mokrat devletlerin Romanyanın henüz 
ihmal edemiycceği ve dostluklarına 
muhtaç bulunduğu bir kuvvet teşkil et· 
melerinden ileri gelmiştir. 

Romanyada bir kıral diktatörlüğü 

tesis edilmiş ise de kıral, etrafına 

mümtaz devlet adamları toplamasını 

bilmiştir. Yeni hükümetin kuvveti onu 
teşkil eden şahsiyetlerden ve halkın 
kırala olan muhabbetinden doğmakta
dır." 

Sol cenah gazeteleri arasında, Daily 
Herald demir muhafızların zayıflamış 
olmasından dolayı memnuniyet göste
riyor ve fakat kıra} bu son teşebbüsün· 
de de muvaffak olamaz:.a memleketin 
dahili bir harbe sürükleneceğini ve 
bizzat kıralın yuvarlanıp gideceğini 
yazıyor. 

Fransa 
Vatanm eliimcti namına ••• 

Fransız gazeteleri bilhassa Romanya 
hükümetinin dcği§mesiyle meşgul ol
maktadır. 

Petit Joumal diyor ki: 
"Kıralın hareketi her şeyden evel 

cüretli bir harekettir. Memleket dahi
linde alman ve italyan tarafdarlığı git 
gide artıyordu. Binaenaleyh memleke
tin mukadderatından en ziyade mesut 
olan zatın, beyannamesinde de dediği 
gibi vatanın selameti namına bu "yeni 
yola" girmeye cesaret ve kanaatle ka
rar vermiştir." 

iki kahine arasındaki fark 
Figaro şöyle diyor: 

Yılar Ve 
timsahlar vardı.. . ınüteferri diğer evrak .. (225) . k.':~uş 

b ı d azı· mukabı'l'ınde şose köpruler reıslıgın-
- Sen atmağa af a ın, 

zim. Timsahlar ormanda yaıa- den alınabilir. 
nıaz. Suda yatar. 
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_ Eksiltmeye girebilmek için ta-

- Budalallg
wa lüzum .. yok. Or- . . <3375> liralık muvakkat te-

l d Iıblerın .. ahh'dl'k 
d b

.. ··k bı'r de go var ı. leri ve ınute ı ı ve-
nıan a uyu l b'' minat verme . · d 'h · 

X Belgrad - Zagrep'te ayandan Pa
veliç'in cenaze merasimi yapılmıştır. 
Cenaze merasiminde hükümeti, ticaret 
ve sanayi nazın B. Vrbaniç temsil et
miş, ayan ve mebusan meclisleri birer 
hususi heyet göndermişlerdir. 

Berliner Lokal Anzeigcr şöyle ya
zıyor: 

"Bir milleti uyandırabilmek için o 
milletin içinde iymanh bir kütlenin 
mevcut bulunması şarttır. Yeni hükü
metin icraatını nasıl başaracağını bize 
zaman gösterecektir, o hükümet ki mil
letin bütün faal kuvvetlerini tek bir i
rade altu1da toplamaya tevessül etmiş 
bulunuyor. 

"Goga kabinesiyle bu yeni hükümet 
arasındaki fark pek büyüktür. Yapılan 
tashih memnuniyetle karşılanacak ma
hiyettedir. Romanya vahim anlar geçi
riyor. Onun hakiki dostları bundan 
müteessirdir. Fakat endişeye düşmüş 
değillerdir. Romen milletinde, milli 
duyguların galebe çalacağına ve kıra
lın etrafında birlik ve muvazenesini 
bulacağına kanidirler.'' 

Epoque yazıyor: "Romanya dahili 
bakımdan bilfiil yeni bir devreye gir
miştir. Fakat harici siyasette eski ana
nevi siyasetine dönmektedir. Tatares
konun baıvekil muavinliğine ve ha
riciye nazırlığına tayini Romanyanın 
Fransa yanında kalmak hususundaki 
azminin bir ifadesidir." 

- B' temsilde bana öy e. ~- 'kasiyle demir köprü ışlerın e ı ~ı-
ır · d'l r kı tı- 81 - ı'sbat eden vesaık 

Y •. k b' )enk getır ı e, · -·· d - u U Çe d 
- sasları ol ugun .. · ır d 1·nne ıgı d (Turkıyede 

Yatronun kapısın an g k ·braz etmeleri lazım ır. 
• k ld dılar ve anca 1 

• ekili bulunmayan ma-

-1-

"Muhakka ki Romanyada bir kırat 
ve askerlik diktatörlüğü tesis edilmiş
tir. Bu belki de örfi idarenin sonuna 
kadar devam edecektir. Fakat Goganın 
istifası nasıl bir sukut hayal tevlid eir 
tiğini anlamak için Berlin ve Roma ga
zetelerini okumak kafidir. Kırahn ö
nünde çok tehlikeli ve ağır bir vazife 
bulunuyor. Kıralın dahilde muvaffa
kiyeti veya muvaffakiyetsizliği ha
rici siyasette takib edeceği veçheye 
bağlıdır." 

Yugoslavya 
"'Çt·tin ga)'rt·tlt•r yapmalı!" 
Yeni romen kabinesinden bahseden 

yarı resmi Vreme gazetesi diyor ki: 
"Devlet makanizmeini iyi bir halde 

ve işler bir surette tutmak için Miron 
kabinesinin büyük bir enerji sarfetmc
si lazımdır. Yugoslavya bu gayretlerin 
çetinliğini tamamiyle takdir eder." 

Avusturya 
Anı tur}a'da mecburi 

askerlik hizmeti 

Gazeteler, askeri hizmet müddetini 
uzatan kararı müasid karşılamaktadır· 
lar. 

Neues Wiener Tagelblatt diyor ki: 
"Avusturyanın coğrafi merkezleriy

le yollarla hakim olan merkezlerini e
line kim geçirecek olursa merkezi Av· 
rupada Hegemonyayı elde etmiş olur. 
Avusturya ordusu, bir emri vaki ya• 
pılmasına mani olmak ve Avusturya· 
nın dostlarına kendisine yardım ede
bilmelerine zaman ve imkan vermek i
çin kafi derecede kuvvetli olmalıdır." 

' 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı tekli 
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Soldan sağa ve yaukarşdan aşağıya: 

1- Tenha değil 
2- Suların karışması, yahud (argo

da) bedava, havadan, parasız - Bir 
harf. 

3- İstanbulda bir semt - Bir harf. 
4- Felaket - Spor yapmağa mahsuı 

kayık 

5- Kıt değil - Bir harf - Lezzet. 
6- Bir erkek ismi - Ateş tutınak içio 

alet 
7- Bir harf - Hicap duyma 
8- Bir harf - Göç etmek mastarının 

emri hazırı. 1çi damı a ır ld 1 mümessıl veya v 

X Tokyo -Alman elçiliği başkati -
bi hariciye nezaretine giderek Alman -
ya hakkındaki şayiaları tekzib etmiş ve 
bunların japon matbuatinda yer bul
muş olmasından dolayı memnuniyetsiz Naili Ilortfııiıı Polonya ziyareti n kabi i er.. .. h'r yabancı firmalardan 

böylelikle sahneye sdo kocaman ruf ve muşte 1 
) 

b a .. hh'dl'k vesikası aranılmaz. M _ Bir defa an~ dermişlerdi. mutea ı ı acar naibinin Polonyaya yaptığı 
lik beyan etmiştir. 

Hakiki clikattör kim olacak? 
Echo de Paris diyor ki: 
'•Gerek başvekil gerek diğer bütün 

nazırlar, milli müdafaanın üç nazırlı
ğını, kara, ordu ve deniz kuvvetlerini 
eline alan mareşal Antonesconun yapa
cağı diktatörlüğe bir süsten başka bir 
şey değillerdir. Mareşal da askeri bir 
itaatla kıralın emirlerini ifa edecektir. 
Yeni anayasayı tanzime o memur edil
miştir. Kıral faşistliğini o tesis ede
cektir. Romanyanın dostları kıralm bir 
an evel normal usullere dönmesini te
menni ederler. Vatanın muhafazası 
belki de o şarta mütevakkıftır." 1 

9- İstanbulda deniz kenarlnda bir 
semt. 

bir sini börek gon yın üstü- lsteklilerin teklif mektubla~ını i- son ziyareti mevzuu bahis eden Poli-
F k b bir tramva . . dd de yazlı vakitten bır saat Kınıkta e~ektrik tiche Karrespondanz diyor ki: 

a at unu • l di Çok muaz- kıncı ına e · l'ğ' "Macar - Polonya te!'lriki mesaı'sı·n·ın 
ne 1 tirmış er • k . k d komisyon reıs ı ın,. :ıı 

yer eş . o·· .. n bir ere: evvelıne a ar . k yalnız iki memleket menfaatlerı'nı· de-
2 b' ydı uşu w k bilinde vermelerı mu - Kınık (Hususi) - Belediye 25 bin 

lira sarfiyle kasabada elektrik tesisa· am 1~ ?e • 200 kilogram ya.g makbuz mu a · 1 k ğil ay.nı zamanda bütün Avrupa men-B tam . b . . p t da olacak gecıkme er a-unun ıçın I ak içın ır tazıdır. os a 729 faat\lerine hizmet edeceğini söylemek-
aarf edilmiş. Parça dk" bıçkılar- bul edilmez. (293) te pek haklıdır. Almanya, cenup garbi-
kereste fabrikasın a 

1 
deki menfaatleri bakımından bu teşriki 

dan istifade ettik.. • ler yaz· .ııı1111ı111111111111111111111111111111ı~_ Konyada kış mesainin inkişafını derin bir memnu-
• • 'ın ne vecıze · tl t k.b d - Benım ıç b' azete ay- - - nıye e, a ı e ecektir. Her iki mem-
M la. ır g ~ E A T E Ş § Konya, (Hususi) - Birkaç günden- leket, Avrupa medeniyetini tehdid e-

nıadılar ?. ese ' tı· Bizim da- E Victor Francen : beri havalar çok soğumuş\ur. Kar fa· den tehlikelere karşı kapılarını kapa-
nen şunları yazmış büyük deha = • - sılalarla yağmaktadır. Yolda gidip gel· yacakları teminatını vermi!'l bulunu- K ı k rk l'k •. 1 .. - .. 
hi sanatkarımız, ~nh. 'dir. Nasıl? ~1111111111111111111ı1111111111111111llr" me güçleşmiştir. yorlar." T ıra ve a er ı < ı ·ator ugu 

tı .yaptıracaktir. 

• 

lzm İ r Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

sahibi dahilerin da ısı Oeuvre gazetesi şöyle yazıyor: 
Güzel değil mi? -------~-------------------------------------ı--------------~-=------~=-------------------------------__;:__ __________________________________ __ 

Kı%dayı unutma, acı günlerde yardımcı olur. - sana 
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Gelecek hafta · Milli küme maçları 

Harbiye ile 
Gençlerbirliği 
karşılaşıyor 

Geçen hafta da beraberlikte biten 
Harbiye - Gençler birliği 9ild maçı, 20 
fubat pazar günü stadyomda saat 15 de 
tekrarlanacaktır. Önümüzdeki hafta 
milli küme maçları için Muhafız gücü 
İstanbula gidecektir. Ankaraya da ge
lecek takım olmadığı için futbol ajan
lığı gelecek pazar Harbiye - Gençler
birliği C.H.P. şild maçının oynanması
na karar vermiştir. Bu hareket hem 
harbiye için bir ekzersiz olacak hem 
de şild maçlarının bir an evvel bitme
sine yardım edecektir. 

Galatasaray • Gürnıı 
tekaüdleri 

Oğrendiğimize göre 26 'ubatta An
karaya gelecek olan galatasaraylılara 

Güneşliler bir ziyafet vereceklerdir. 
Bu vesile ile iki kulüp arasında tam 
bir kardeş,lik ve samimiyet tessüss e· 
deceğinden, güneşlilerin bu hareketi
ni alkı,larken diğer bir te,cbhüalerini 
de şimdiden meraklılara bildiririz. 

27 şubat pazar günü Galatasaray -
Harbiye maçından evci Ankaradaki 
yaşı otuzu geçmiş tckaüdleı ' arasında 
bir Galatasaray - Güneş tekaüdler ma
çı yapılacakmış.. Müteşebbisleri şim
diden hazırlıklara başlamı,tır. 

Dün yapılan 
kır koşusu 

Dün stadda bir taraftan maça devam 
edilirken diğer taraftan da atletizm a
janlığının tertib ettiği kır koşuları ya
pıldı. DUnkü kır koşusu büyükler ve 
küçükler arasında olmak üzere iki kı· 
ıımdı., 

Büyükler arasındaki ko§u 
Stadyomda başlayarak kırlarda de· 

vam edilerek gene stadyomda biten bü
yükler arasındaki koşuya 13 atlet i,ti
rak etti. Mesafesi 6 kilometre olan ko
§uyu Muhafız gücünden Muıtafa gü· 
zel ve canlı bir bitirişle 21,3,3-5 de ya
parak kazandı. 

lkinciliği Muhafız gücünden Bekir 
22.23.3-5 de, üçüncülüğü de gene Mu
hafız gücünden İbrahim, 22.30.7-5 ya
parak kazandı. 

Küçükler araaındaki koıu 
Bu koşunun mesafesi 3,5 kilometre 

ıaı. •~ iltıetın oanu oldugu bu .l<OfU da
ha alakalı idi. N eticcde Ankara gücün· 
den Halil 13.3.3-5 dakikada birinci, 
Güneşten Ahmed 13.18.4-5 de ikinci 
ve gene Güneşten Mahmud 13.27 .3-5 
dakikada üçüncü oldu. 

İstanbuldaki 
maçlar 

(Başı 4. üncü sayfada) 

ra Melih, Necdetin geç kalmıı bir çı· 
kıtından istifade ederek topu sıkı bir 
gütle kaleye soktu ve Güne§ yeniden 
2 - 1 galib vaziyete geçti. 

Güne§ galibiyeti garanti ediyor 
Gii liler 26 ıncı dakikada, Lebib 

il ın biribirine bıraktığı topu 
n Melihin ayağı ile çok güzel 

? C!aha kazandılar ve bu suretle 
l ~i ideta garanti ettiler . 

• inci dakikada Reb!inin pasını ne
ilS bir şüte tahvil eden Ömer vasıtasi
le dördüncü gollerini çıkardılar. 

Birinci devre 4-1 Güneşin lehine 
bitti. 

ikinci devre 

(Başı 4 üncü sayfada) 
biye ağlarına taktı. İki iki ile bera
berliği temin eden Muhafrzgüçlüler 
açıldılar çok güzel ve kombine bir o
yun oynamağa başladılar. Top harbi
ye kalesi önünden gitmiyor, Fethi 
çok güzel kurtarışlar yapıyor. 43 ün
cü dakikada Fethi fevkal!de bir kur
tarı, daha yaptı. Bu kurtarış doğru
sunu söylemek lazımgelirse Harbiye
ye beraberliği bağışladı. Muhakkak 
bir mağ!Qbiyetten kurtulan harbiye
lilerin müdafaasiyle geçen iki daki
ka oyunun neticesini değiştirmedi ve 
maç 2-2 beraberlikle biti. 

Hakem Kemal Halim oyunu güzel 
idare etti. Oyunun sertleşmesine mey 
dan vermedi. En ufak hataları bile 
görerek oyunun zevkini kaçırmadı. 

Nıuıl oynadılar? 
Harbiyeliler birinci haftayrmda 

çok enerjik ve üstün oynadılar. İkin
ci haftayrmda ise pek yorgun düştü
ler. Kaleci Fethi dün çok ııan•lı idi. 
Çok güzel oynadı ve takımını muhak
kak mağlQbiyetten kurtardı. Bekler 
çok çalıştılar. Sabri güzel ve temiz 
çıkışlarla büyük tehlikeleri önledi. 
Santrhaf Muhterem birinci baftayım
da çok güzel oynadı kıvrak sryrılış
ları ve görerek açıklarla oynayı9ı ta
kımına çok feyler kazandırdı. Ukin 
idmansızlık ve nefessizlikten ikinci 
haftayımda sahada yok oldu ve harbi
ye takımı ortadan ikiye bölündü. Sağ 
haf yalnız çalı9tı. Haf hattının en ça
lışkan ve verimli oyuncusu Hl!.şimdi. 
Bilerek ve görerek oynadı. Forvet 
hattında Şerif ve Abdurrahman çok 
durgundu hele Abdurrahman uzun 
obylu olmasa sahada gömick imkl!.n
sızdı. Forvet hattını yürüten dün de 
CeHildi. İzzet iyi idi. Sağaçık yalnız 
güzel kofuyordu. Tutuş ve görüş çok 
noksan. Mücahidin harbiye takımına 
sağaçık olabilmesi için çok çalışma
sı 11!.zımdır. Enerjik ve nefesli diye 
tanıdığımız Harbiyelileri son iki 
maçtır ikinci baftayrmda pek yorgun 
düştüklerini görüyor hayret ediyo
ruz. Hiç bir sebebe atfedemiyeceği
miz harbiyelilerin bu hali acaba fazla 
çalışma ve yorgunluk eseri olan bir şey 
midir? Hatırımıza gelen yegane sebeb 
bu takımın surantrcne olmasıdır. Baf-

Fenerliler ikinci devrede daha can
lı ve daha enerjik oynadılar. Hücum 
hattı hakim fakat tesirsizdi. Güneş 
müdafaası sıkı ve sert müdahalelerle 
aarı • licivertlilerin her inişini karşı
lıyor ve kesiyordu. 

Yedinci dakikada Niyazinin vole bir 
tütle Güne9 hesabına kaydettiği beşin
ci golden sonra fenerliler hl!.kimiyeti 
ele aldılar. Fakat sayı çıkaracak vazi
yete nadiren geliyorlar ve bu vaziyet
leri de iyi kullanamıyordlardı. Bu su
retle maç 5-2 fenerlilerin mağ!Ubiyeti 
ile bitti. 

V -6 kozasında ölenlerin 

cenaze töreni 

KIZIJ;AY 

Misafirlerinize en iyi bir şekildıı izaz 
ve ikram edeceğiniz hu nefis gazozun 
yapıldığı AYVALI HAYAT menba 

suyunun ıöhretinden istifade maksadi
le Hayat ismiyle satılan bazı sulann 
suyumuzla hiç bir alakası olmadığını 

sayın müşterilerimize bildirirken, te
mizliğinden emin olarak seve seve ötc
denberi içtikleri Cihan otelinde Ayvalı 

bayat ıuyuna belediyece takılan kur • 

ta idarecilerin şimdiden bu halin ö
nüne geçmek için tedbir almaları an
trenmanlan programlaştırmalarr la
zımdır. 

Mııhafız Gücü nasıl oynadı? 

şun mühürde AYVALI HAYAT mü -
bürüne dikkat buyurmalannı da ehemi
yetle tavsiye ederiz. 

Mahallatta, suyumuzu satan araba
cıların ellerinde müessesemizden veril
miş fotoğraflı vesikası vardır. Abone 
olduğunuz arabacıların ves'.kalarrnı bir 
defa görünüz. 

8. Bek yakında 
İtalyaya gidiyor 

Varşova, 13 (A.A.) - Siyasi maha-
fil B. Bek'in İtalyan makamatının dave
ti üzerine yakında Romaya gideceği ha

berini teyid etmektedir. 
Bu seyahatin tarihi henüz tesbit edil

memiştir, fakat B. Bek'in Romada "İ
talya kıralı ve Habeıiıtan imparatoru" 
nun sıhatine kadehini kaldıracağı kabul 
edilmektedir. 

Roma' daki leh elçisi 
V arıova' ya gitti 

Roma, 13 (A.A.)- Polonyanın Ro-

Muhafızgücü dün bilerek, görerek 
güzel bir oyun oynadı. Birinci haf
tayrmda durgun görünen muhafızlı
lar ikinci haftayımda parlıyarak gü
zel bir oyun çıkarttılar. Kaleci Fuad 
güzeldi. Geçen haftalarda gördüğü

müz fuzull hareket ve çıkışlarından 
eser yoktu. Salih ve Saffet Hattı dün 
en güzel oynayan bir battı. Sol haf 
çok çalıştı ve santrhaf dünün en iyi 
oyuncusu idi. Her tarafa yetişen pas
larını görerek dağıtan Cihad takrma 
can verdi. Bilhassa açıklarla oynama 
sistemini tatbik ederek çalışması ta
kımına çok şey kazandırdı. Forvet ma büyük elçisi B. Miceıki, Kont Cia -
hattında Naci en iyi idi. Üç orta çok no tarafından kabul edildikten sonra B. 
çalıştı. Şahin bu hafta daha güzel oy-ı Bek'in Roma seyahatini h~ırlamak 
nadı. üzere Varşovaya hareket etmiştir. 

AZ PA'2A iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TERSENiZ 
~E:R~k:t; 
KUMAŞLAR,NI 

• 
Moskova, 13 (A.A.) - Dün Mos -

kovada "Urss - V - 6" balonunun kaza· 
uğraması neticesinde ölen 13 havacının 
cenaze töreni yapılmı§tır. Daha evvel 
binlerce moskovalı işçi, filim, tayyareci 
ve talebe ve kızılordu zabit ve askerle
ri sendika sarayında ölülerin kllllerinin 
bulunduğu vazolar önünden geçmişler
dir. Cenaze alayı binlerce işçinin iştira· 
kiyle Novodevişi'ye gitmiş ve orada si
vil tayyarecilik filosu şefi Molokof'un 
kısa bir nutkundan sonra törene niha -
yet verilmiştir. 

YERLIMALLAR PAZARLARIHDANALINIZ 

14. 2 -1938 

Orman Çiftliği 
111111111111111111111111 

Çiftlik sütü ile beslenen 
' 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çiftliii Maiazalarr 

Haraççı kardaılar 
Belediye sırası Talas apartmanı 
altında bayram vesilesiyle yeni 

açtığı mobilya sergisini gezmelerini 
sayın müşterilerine tavsiye eder 

Bakımevi ve bina inşaatı 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

8-2-938 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı ilin edilmit olan 
Polathane bakrmevi ve müdürlük binası inııaatmın ekıiltmeleri 17-2-938 ta• 
rihine talik edilmiştir. 

Münakasa ııartnamesinln 4 üncU maddesinin F fıkrası atideki §Ckilde 
değiştirilınjştir. 

hteklilerin diplomalı mlihendla veya mimar olmaları ve yahut bir mU· 
hendiı veya mimarın inşaatın hitamına kadar it batında bulunduracağına 

dair aralarında teati edilmif noterlikten musaddak teabhüt klğıdı ve mu• 
kayyet bulundukları Ticaret odasından alınmış iktidarı malisini gösterir 
bir vesika ve asgad 50 bin liralık bir bina yaptıklarına dair Nafıa Vekile
tinin ebliyet veıika11 ibraz etmesi şarttır. 

Bakımevi mezkQr tarihte saat 10 da ve müdüriyet binası 9aat 10,30 da 
ihale olunacaktır. Kapalı zarflar evvelki ilSnda yazılı şartlar dairesinde 
ihale aaatlarından birer saat evvellerine kadar Kabata,da Levazım binasın
daki alım komisyonu riyasetine verilecektir. (395) 

IŞIK 
Oyuncak Kitabdır. 
Oyuncak Öğretir. Diyor ki: 
Oyuncak Teknik dü§Ünceyi doğurur. 

Oyuncak Dikkati artınr. 
Oyuncak Eli yatıştırır. 
Oyuncak Neşe kaynağıdır. 
Oyuncak Hayata hazırlar. 
Oyuncak Terbiye vasıtasıdır. 
Oyuncak Çocukla hayat arasında köprüdür. 
Oyuncak Başlı ba§ına bir ilimdir. 
Oyuncak Muhakemeyi çalıştınr. 
Oyuncak IIaç gibidir. 
Oyuncak Çocuğu hayata ulll§tıran bir yoldur. 
Oyuncak Çocuğun ruhi kusurlarını düzeltir. 
Oyuncak Çocuğu yapıcılığa kamçılayan bir vasıtadır. 
Oyuncak Çocuğa ana ve baba sevgisini aşılar. 
Her çeşit (}yunaık çocuğa yeni bir şey kazandırır 
Oyuncak Çocuğa iyi itiyadlar verir. 
iyi bir Oyuncak muatlim değerindedir. 
Oyuncak Çocuğa muhit yapar. 
Oyuncak Çocuğun fikri tekamülüne yardım eder 

Bir çok mühim keşifler oynarken yapılmıştır • 
Oynamayan çocuk hastadır. 
Terbiyeciler oyuncaiın ruh! bir ihtiyaç olduiunda 
ittifak etmiılerdir. 

Oyunaık Vakti en faydalı olarak kullandırır. 
Onun için yaşa göre Oyuncağı ancak 

ltıkta bulacaksınız. 

ŞEFiK ÇOKUSLU 

Ankara Bankalar Caddesi No. 5 1 Tel: 2753 

1 



----~----------~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~.:.......:==================~~ 
iZZET manifatura n~ağazası postahane caddesindedir 

Türk Hava Kuiumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Beşinci keşide 11 mart 1938 dedir 

Buyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

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

Eyup Sabri Tunçer 
Adliye Sarayı karşısında 

Değerli müşterilerinin bayramını saygı ile kutlar 

Garaj santrah yaptırdacak 
lznıir Belediyesinden : 
Basmahane yanında 33 ve 36 sayılı adalarda heyeti umumiyesi iki yüz 

elli bin liraya olup vahidi fiyat cetveline tevfikan şimdilik 70,000 liralık 
kısmı yaptırılacak olan garaj santral işi 25-2-938 cuma günü saat 16 da 2490 
•ayılı kanunun maddei mahsusasma tevfikan kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şu kadar ki bu işin 25,000 liralık kısmının 31 Mayıs 938 tarihine kadar ya
pılınası mecburidir. Mütebaki 45,000 liralxk kısmı 1 haziran 938 tarihinden 

itibaren yapılacaktır. 
Müteahhit Mayıs 938 gayesine kadar teahhüdün 70,000 liralık olan kıs-

-::ıını da yapabilir. Ancak bedelinin 45,000 lirası 1938 yılı bütçesinden veri· 
lir. Proje keşif ve şartnameleri bedeli mukabilinde başmühendislikten te-

darik edilir. 
Muvakkat teminat mikdarı 4750 liradır. İştirak için 2490 sayılx kanu-

nun tarifi dairesinde. hazırlarunı~ teklif mektupları ihale günü olan 25-2-

938 cuma günü saat 15 şe kadar encümence kabul olunur. ( 425) 

AKBA Kitabevi . 
Ankarada her dilden kitab, mecmua, kırtasiye ve gazetelerin satış 
yeridir. Her dilden kitab, mecmua, kırtasiye siparişi kabul eder, abone 

kaydeder. lstanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 
Unrlerwoo~ yazt ve hesap makinelerinin, bütün dünyaca tanmmıl 

?arker kalemlerinin Ankara acentasıdır. 
Telefon: 3377 

i 

:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
~ = :::::::: = 
~ Halk pasta salonu i 
~ = ;::: Hususi mamulatından = ;::: = ;::: ~ 

~ Kestane şekeri ~ 
::::::: = 
::::::: Maron Glace = ;::: d·~ = ;::::: p · v· Berlin Belgrad, Bükre§, Atina, Sofya ve ıgcr = 
......, arıs, ıyana, • d. · 1 -......, kezlerinde tak ır ve perestış top ayan -
;:::: Avrupa mer := 
~ Türk sekercilik sonatının soh~seri ~ 
:::: . . d h s· bir itina ile şık ambaHi1lar ıçınde = 
~ 1malathanemız e usu 1 

• = :::::::: imal edilınektedır. -;=: . 
1 

bi giln evelden verilmelidir := 
::::: Hususi siparış er r Anafartalar caddesi - Telefon: 2077 =: 
:::::: HALK PASTA SALONU - = 
:::: -~ ı ııı ııı111 il 111111 ıı ili il ı. ım 11111 ili 11111111111111111 ı ııı ıı 111111ı111111 illi" 

ANKARA 

Cumhuriyet Yıldız Lokantası 

Hamdi Erciyos ve Bahri eser 
.Anaf artalar caddesinde . 

.. .
1 

rinin bayramım tebnk eder 
Sayın ınuşterı e 

.. 

................................. :.: .. : ... : .. : ... : .. : ... : .. : ... : .. ~. ____________ ...:___ ____________________ _ 
. 

Talih ba kkaliyesi 
Hüseyin J {vni Berke 
Bahkpazarı Seçi !Cin Sokak No. 7 

Sayın Miiş .t erilerinin 
bayramını tebrik eder 

l. o O o o o O"'" ... :.:'.'..~7: :.'..~~~~"'""'M'"J 
------ ................. . 
Kamelya; tuhafiye 

V A mag azası 
Sayın Mü yterilerinin 
bayram.laı 'Jnr kutlar 

Anafartal; lr Caddesi 
............ u ..................... ___ ...... 

.Jfllllllllllllllllll lllllllllllllllllllL. - : -
--~ Candar ~li Veli~ 
-----~ kard, r.wşlar - -----

..................... HttlltH .. • .. HlllllUllUt 

Kunı K, lhveci 

lBRAHlM 1\IELEK 

Muhterem mi lifterilerinin 
bayramlarır ıı kutlar ......................................................... 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
~üç·üll Cari Hesapla.r 
ıkraml'ie pl&.n.l=== 

4 adet 1000 lirahk- 4000 Ura 
8 il 500 - 4000 " il 

16 ,, 250 
" 4000 il 

76 ,, 100 - 7600 il ,, 
80 ,, 50 il - 4000 il 

200 ,, 25 ~nnn il il 

384 il -28600 il 
.................. ,. ................................................ .. 
~lll'alar: l mart, 1 haziran, l e -
lul, 1 birincikanun tarihlerinJe 
çekilecektir . 

............................................................. ............................... 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kara

lara dahil edilecektir • 

...____---~~----------
Hediyelik eşyanızı bizden Halil ~aci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Şubesı: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 Telefon: 1230 595 alın! 
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.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -: Ticaret Odasının Müsaadesiyle : 
-
§ Boy·· k tenzilat ~ - -: Fırsatı kaçırmayınız : - -: ıs gün için = = 2-2-938 17-2-938 = 

Eskenazi Bankalar caddesi No: 27 § -= 705 - -"1l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ır-

TORKİYEDE 

BİR 
OLMAYAN 
ŞEY . 

UZUN TECRÜBELERDEN SONRA 

NİHAYET YAPILABİLDİ 

BURSA SÜTTOZU FABRİKASI 

ALTIN SÜLÜN 

Gravver, Rokfor, f elemenk tipi 

Peynirlerini imal ederek piyasaya çıkardı 

Bi:r defa tecrübe ediniz 
Topdan satı§ yerleri: Ankarada; Bursa pa.ıarı, Anafartalar 

Caddesi Telf. 2525 

lstanbulda: Ankara pazarı; Eminönü Balıkpazarı Süngerciler 
No. 83 - Telf. 23453 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -
§ REÇETELERİN izi ~ 
-
~ Sakarya Eczane = 
-
: sinden yaptırınız. Her istediğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. 
: Resmi hususi müessesata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk Sine
: ması sırasında. Tel: 2018 -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
...<llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı. - -- -
~ ETİ BANK i - ----------------------

Genel Direktörlük : Ankara 
Sermayesi: 20.000.000 Türk lirası 

Tel. adresi: Etibank 
Meml'eketin maden 

ve 
Kuvvei muharrike bankasıdır. 

----

':iıııııııııııııııııııııııııııııJılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

Şehir gazinosu eksiltmesi 
Kayseri Belediye Reisliğinden : 

• 
1 - Kayseride yapılması mukarrer 18039 lira 59 kuruş bedeli keşifli 

gehir gazinosu inşaatına konulan pey haddi layık görüldüğü takdirde 16-2-
938 çarşamba günü saat 15 de belediye encümenince ihale edilmek 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 1352 lira 96 kuruşluk temi
natı muvakkate verileceği. 

3 - lhale bedelinin beş bin lirası 937 ve mütebakisi 938 büdcesinden te 
diye olunacağı. 

4 - Bu işe aid plan ve şartnamenin meccanen verileceği. 
5 - Daha fazla izahat almak istiyenlerin eksiltme gününden evvel be

lediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. (740/388) 

YEN I• ECZANE Kimyager Esat Koryak Anafar-
: talar caddesi Belediye karşısı 

Kınacı Han altı Tel: 1725 
Reçeteler büyük bir dikkat ve ihtimamla hazırlanır, ber ilaç, 

rontken, mutena tuvalet ve sağlık eşyaları bulunur. 

Go .. z L u·. K. Reçeteleri fenni şekilde ancak 
• Yeni Eczahanede yapılabilir. 

Zeiss cam ve çerçeveleri güneş, kar, spor, pilot ve şoför gözlükleri 
ile her nevi renkli camlar. 

KORSAi AR 
Mütehassıs bir Ba-

- : yanın idaresinde bu· 
----------------

1 un an hususi korsa servisimizin ölçü üzerine mide, bağırsak. böb· 
rek düşüklükleriyle fıtık, gebelik için tıbbi kemerler ve son model 
sıhi tuavlet korsa ve sütiyenleri yapılır. 

TAHLİLLER: 
ldrar, kan, balgam, kazorat ve sair her çeşit baktriyolojik ve 

kimyevi tahliller yapılır. 

Halk Laboratuvarı 
idrar, Balgam, Kazurat, Muayene ıleri, Vasser

man, Vidal T aamülleri, Kan ve Mide 
Usaresi tetkikleri, idrarda Aşha, (im Zondek 

usuliyle gebelik teşhisi ve lh ıer nevi 

BAKTERiYOLOJiK ve Ki~ ~YEVİ 

tahliller yapılır. 

Oto-Vaksen ve Antivirüsler Hazırlann 
Anafartalar caddesi Belediye karşısı Kınacı han No. 1 Tel. 1725 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

: R d alın Muhakkak Hornifon veya 
§ a yo ca; Şavb marka alınız. Çünkii 
= sadıuırun tabiiliği, kudret, zarafet, metanetiyle temayiiı 
: etmittir. -~ S J Muhakkak Zenit marka alı· = aat a ırsanız: yorsunuz. 

-
§ Fotoğraf malzemesine gelince: 
= : Daima Agfa markayı alıyorsunuz. Çünkü en kıymetli batı· 
: ralarınızı tabiiliğiyle canlandıran en mütkül emekleriniıi 
: bop götürmiyen Agfa, Agfa, Agfa marka olduğunu unut• --- muyorsunuz. --

Seyfullah ve Necip kardeşler ----: Tel: 1055 
- ,, 1588 
: ,, 2329 Anafartalar caddesi No: 68! 
lllııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

Bay.ıram geldi •. 

' 

Likör aldınız mı ? 

Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 

İnhisar likörleri olduğunu 

UNUTMA Y 1N1 Z ... 

Memleketimizin ı En Nefis Meyvaların~an Yapılan ; 

Çilek, Ahududu, Viıne, Portakal, Mandalin, Kayısı, Nane 

Likörl ~erini Tercih Ediniz 

Kokteyl yapıyor musurl'UZ ?. 

En ıyı Kokteylleri İnhisiar 

likörleriyle yapabileceği · ııiz 

gibi, bunları sade sod a 

ve gazozla karıştırıp <la 

içebilirsini:r ... 

Her yerde 

• 
Inhiscu- likörlerini 

\ 

Arayınız. 

• 

• 



_, ·.'ı.t.~,;.r,.;.....:ı...-ı·c-'<- ••• •· .. :;.._.;~,.u._ ;.., __ u • .. c,:,ı,_...,,_.. · •" - , .,_ ,,,., ' , . , , . . , • ... , . ·- ,..,
1 ~ ... ~ - ~·~·\"" ......... ~·~ ,,. ~ ' • ~ • '<# •. ' .. ,. • • ·.. ... ,/', 1 '~ ··-' ...... • •• :..ı..·~ı-tı'.;;_t.f..,. /.~.~t.J,· .i f' ' ~ :.-ıı-: •. ..,.,.- ........ ,._... 

Haraççı Kardeşler: Belediye hizası Talas apartmanı altında yeni mağaza açmıslard1r 
.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -1 KA~IT DEPOSU 1 = = i M. Nedi• lrengDn § 
- = = y--!Lal No. 1 • 59 -= eDlll = = kl&-rtlan. mukana yerli ve Avrupa her nen 5 E Kırtasiye, matbu • ı bul flatma ,.ınu mapamr• 5 =:: ambalaj kağıtları ve tmnaplanıu ıtm = 
E dan tedarik eclebllininls. 5 1 Terazi, kilogram ve llçDler ~ 
1 (A YRAM> ampulleri i 
E Anlrara Acenteai T. 2248 5 
1iitı11111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;;-

l.z.zet Cangı.zbay 
_ ... __. Kanııollaa ÇUfWDda ..,. mtlfterUerlnl ne_..t 

Seneldwauııon manifaturacı !.uet Canp-
ft ucuslulia ile memnun etmel{borç bil•: cadclellad• lnkdlb 
~ cıUi -ıu-mc1ua qnlarak Poauı •• ..kt.w ..,,_c1ıa a+taldJlen yeni mataa 9Çllllltll'· 8aym mlfte-
rileriılhı •kili sfbi teveccüh ve rafbetlerilll diler " bu yetfJe Ue 

bayramlarmı kutlar. 

. . 
. 

IPekiı ve YUnis maGazaları 
Sa MfitterileriDID Ba~ kutlalar 

B J:: U'e yurclummwı az malı olan tpet:if ve YOnif fabrika· 
Jarmmu :S ,_ı " bJs ,aıwmeclik fantezi ytmlO. ipekli, nnote erkek 
kosttlmllk bm1f1armm yenllllrlerini g8rmek lsere bir clefa tefdll ... 
rlnl bekler. . 

l 

Ucuz 
mal 

Temiz 
mal 

Siliatini ve canını seven .. 
Her nevi bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temiz ve ucuz yalım KOOPERATlF'te bulur. 

Titiz ve müekül1>e1ent Bayanlar, Baylar 
h o b 

Memleketimizde mefttlma çok mlu bitGa Amapa içkilerinin her nni " marlramu •• 1erli fabrikalar Ue inhil&l'ID 
~ ~ mftlerini in mfiaait fel'aitle plnıs KOOPERATiFTEN tec1ari1r edebllir. 

1Mlllll 11111111 •ile " yllıır • ..._ıı lcln ııllllllllllı llllls Sille • -... ,_llmu llfls ,.,. 
...,.. •ıvmdı lllk .. • 111111 ... orllMlrı•ı11 " • ........._ llUllye "'8rlL 

Sirkat en mDsait 19rcaitle YERLl ANTRASITJ mltteri rine temin eder. 

Anlcaranm sayın tekercilerin 
o • •ııf• • h . 

H• •-• ••um ••idili miktarda Tos Ye ıc .... plceri toptan olarak FA.,. flatma mata-nna liadar tealim eder. 

~.,.bine hlr nm . .-11r11rat, metrubat " DalEI._,. ....... ,..,.... 

• 

IF 
m• 1zer1ne toptan • 

TllW,e it n Ztraat •ahim Mlio IUawwwa (TarltJ an 
KAR marka •ıtiıiJalı, brukalıveci M+=et.,~• lllftiıılerilnln acmta..m... 

Hemen her arzu ettiOinl%İ yalnız 00 TIF'ten arayınız; 
~======= menfpatiniz iktizasıdır. =========' 

ri-fta 
===;::==--:-~~~'.,7~~~~11 ACBNTAll1 i arı: Bu 

lzmir, 
- Ada 

s 

HALLER 

- DUHi.OP 

-HlllUHllHI 

ULUS M&YDAIO Ro. 1 

YltD Z maOaza 
M. ILMAN 

f mren Lokanta 

~---···· 
eta•ıMI .. • U•'"'W 

~ ' JIPISlll 

rlllld11lırı mlmklı 
• 

Mev ut goyrimenkuller 
karşıhCJinda i razat yapôr 

ede " 9. 1 / 2 d 
aynca komıa1 

E~pertiz Ucreti ( • .-...~· 
ki r için 1, faz 
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RET B K 1 • 
V ADELI MEVDUATA 

İLK GÜNÜ 
• • Her ayın FAiZ verır 

ş u B E L E R 1 
Adapazarı Bozüyük Gemlik 

Ankara Bandırma Bursa İzmit lstanbul 

Tel:2316 Bartın • Düzce Safranbol• Tel: 22971 
Bolu Esktehiı Tekirdağ 

BÜTÜN BANKA MUAMELATI YA P 1 L 1 R. 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. - -- -
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VEN EDİK 
GECESİ 
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• 

758 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- --- -
~ Şehir Tiyatrosu ~ 

-
~ Halkevinde : - :: -
~ Bayram münasebetiyle halk ve ~ 
: talebe matine ve suvareleri ~ - -
; 14 şubat pazartesi günü gündüz 15 de ve gece 21 de § - -- -- -- -- -
§ AF A ----- --- --- Komedi 4 Perde -- -§ Yazanlar: Çeviren § 
§ Piyer Veber ve Hanri Jö Goı Mahmut Yesari § -
: Localar 200, Koltuklar 50, Balkon 25 776 :: - -- -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,11111111111111111111111111111111111r-

. 

Çiçek ve Nebatat 
M Ü E S·S E S E. S 1 
SABUNCAKİS 

Tarihi tesisi: 1874 

Merkezi: İstanbul - Beyoğlu istiklal Caddesi No :30 
Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 

Park, bahçe planlan tanzim ve tarh itleri deruhte olunur. 
Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kış nebatları ve en ta
ze çim ve çiçek tohumlan bulunur ve sipari§ler kabul edilir. 

SPARTON 
3&,MODELi 

ehbı oç 
J elefon: 3450 

Hil~l Manifatura Mağazası 

Mehmed Öktemer 
Sayın müşterilerimize taş 1na

cağımızı evelce bildirdiğimiz 
belediye hizasında yeni yapılan 
apartıman altındaki mağazamı

zın mobilyesi ik"?"l edilmek ü
zeredir. Yakında çok zengin ve 
en son moda kumaşlarla açaca
ğımızı ve bugünü beklemenizi 
saygılarımla bildirir ve bayramı
nızı kutluları..z. 

ŞEKERCİ Ali Uzun 
Her çeşit şeker ve şekerlemeci 

Anafartalar Caddesi No. 86 
Tel: 3620 

ANKARA 
Sayın müşterilerinin Bayramlarını 

Saygıyla kutlular 

., •.............•.....•••..•............ '-
938 Modeli 

Andrea ve Marelli radyolarını 

ORTAÇdan= . 
alınız.. : . 
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TARIK EDİP 
K1TAPEV1 
Anafartalar caddesi 

P. K. 506 Tel. 3000 

Kitap - Kırtasiye 
Yazı ve hesap makineleri 

Işık oyuncak ticarelevi 
Sayın müşterilerine yeni gelen 
terbiyevi oyuncakları bir kere 
görmelerini tavsiye eder ve bay-

ramlarını kutlar 
Bankalar Caddesinde Işık 

oyuncak Ticaretevi 
Şefik Çokuslu 

UGRAK 
Ankaranın yegane meze ve iç

ki satış mahallidir. 

Tel. 3939 Raşit Tamer 
Bankalar C. 62 

Aliminyumlu plôn pafta 

kôğıdı alınacak 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Nümunesi veçhile 25 adet ale

minyumlu plan pafta kağıdı pazarlık 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası 
T. A. Ş. Adana Mensucat Fabrikası 

Müdürlüğünden : 
1/2/938 tarihinden itibaren kaput bezlerimizi 
aşağıdaki fiatlarla 
müşterilerimize 

satmağa 

ilan ederiz. 
başladığımızı sayın 

Ti!> Genişlik santim Top Metre Top fiatı 

2 Çifçi bezi 75 36 725 
4 Astarlık bez 85 36 695 

Saflşlarımız, fabrika teslimi 
• 

ve peşindir 

Taze v u un d vamh MEZ 
Evsaf ve fiat cihetinden rajdbleriyle kıyas kabul etmez. 

Bütün satıcılardan yalnız SONMEZ MARKA PiLLERi aramanız menfaatiniz iktizasındandır 

En iyi ve en ucuz kömür sobaları 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Fabrikalarının 

0 M A O BALA 
Satı§ yerleri: Ankarada; Yerli Mallar Pazarı, Memurlar Kooperatifi, 

Adnan Yeni Türk Hırdavat mağazası 

Mevsimlik de§il iki senelik 

Kuru odun için 

• 

Ticaret Türk Anonim Şirketinin Çankırı kapısındaki deposuna müracaat ediniz. 

iki senelik kuru olan bu odunlar her daim ucuz fiatla emrinize amadedir. 

Pil ve Sobalar için Vilayetlerden yapılacak müracaatlara der hal cevab verilir. 

Müracaat yeri: Ankara Gülzade aprtunanında Ticaret Türk Anonim Şirketi merkezi. 

Posta kutusu 196 Telefon: 2338 

suretiyle alınacaktır. Muhammen he- -=================------..:::: ==============~~~ 
deli 225 liradır. Teminatı 16 lira 87 
kuruştur. 

2 - Taliplerin nümuneyi ve şart
nameyi görmek üzere İmar müdürlü~ 
ğünde müteşekkil alım ve satım ko
misyonuna 15-2-938 salı günü saat 
16 da müracaatlarr. ( 402) 

Florya spor 
Sayın müşterilerine bayramlarını 

kutlular 

Anafartalar Caddesi 
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YENİ SİNEMALAR HALK 
BU'GÜN SAAT 1 den İTİBAREN 

Aşk - İhtiras - kadın hırsı - Nefis 
dekorlar arasında çevrilen 

ÇIPLAK MELEK 

Baş rollerde: 

Marlene Dietrich - Heııbcrt Marshall 
Saat 11 de SARAY KONESRİ 

fransızca sözlü 
Seanslar ; 11, 1-2,45-4,45-6,45. Gece 
21 de 
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BUGÜN BU GECE 

Meşhur İngiliz deniz amiralı Nelson'
un hayat ve sergüzeştleri 

LONDRA POSTASI 

Baş rollerde: 

Madeleine Caroll - Fredie 

Bartholomeew - Tyron Powe' 
Seanslar: 

11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30. Gece 21 de 


