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Onbırıncı Yıl 
- =-- Kuruluş yılı ı Ajtustos 1927 

An ara Borsası· merasimle 
dün açıldı 
Maliye Vekili 

Önemli bir Nutuk söyledi 

Ankara 1 H:tc1~·o: 
Menkul kıyıııı~tlt·r 
,.e kamlıiyo lıursa

sı hu güıı Raa.t onda 
ıııera~iııılt' a<;ılıııış 

tır. Mt·ra~iıııdC' ııı:ı 

1ivc \'Pkili Bav F'tı:ır . . 
Ağralı, Baııkalar 
direktiirlc1 ıi. ııı:ı li~ .. 
erkfuıı Belı·divC' rp ' . İ::;i w•kili, Ank:ıra-
<1a bııhın:ırı ~· ı•rli 
\'c ecnebi matlıuat 

ıııüınessillPri ve da
ha hir çok za vat 
hazır buluıııııııRlar· 
dı~ • 

Maliye Vekili borsayı 
:t<;arkeıı milli paramızın 
rnutıafaıa ve takviyesirıin 
Proğraının ba~mtla. yer al
ınasına eheınmİ\'Ct veren 
hiiktlmetin Arıkarada da 
bir kambiyo borsası aç 
nıasına karar vcrmeP~i 
lüzumunu relıarüz ettirmiş 
'1e ezciimle dcıııiştir ki: 

Cumhuriyet hükumeti
nin rasyom·l çalışmaya 
ver<liği ehemmiyetle bu 

Bay Fuad AğTalı 

gii n lıura"da ~ahi6l oluyo
ruz. 

Borsanın nıcrkeıde top
lanan di~er mali mliesse
selerinıiz gilıi verimli ol
masıı11 temrnni Pdcn Hay 
Fu:Hl Ağralı kordclayı 

kcsmi .. , esham YC kam
bi ro üzerinde satış wua
nı~le:-i yapılmıştır. Mera
simden sonra davetliler 
büfede izaz e<.lilmişlerdir. 

İngiliz Hariciye Nazırının 
NUTKU 

Ankara ı (A.A) -
İngiliz Hariciye Na
lırı yabancı gaze
teler birliğind~ söy
ı~•tiği bir n.ut ukta 
İngiliz ınilleti hiç 

bir zanıan Avrupa 
hadiselerine karşı 
alakasızlık göster
n1eveceğini, bu ha
dis~lerin dışında kal
ına yacağını beyan 
etnıiştir. 

Hitler, Avusturyada bir 
Nutuk söyliyecek 

Mısırda 
intihabat 

Kahire 1 ( Hatl?o ) -
Yukarı Mı3ırrla ~·;ıpılaıı 
j n t ilıahat rwt icı>si ııdt• hii
kfrmet tar:ıftarı ol:ı!I :?~4 
nıubaliflerclt' rı ıııPhııs k:ı.

ıanıııı:;-la rd ı r. G5 ıııehl!:-5111 k 
namzetleriııin nt'tİl·e~i lwlli 
değildir. Hiikfııııflt. naın
zetlı'rindrıı Mahmut Pa
ş:ınııı mu' af fak iyl'ti zik
redilıncktedi. 

A~ağ·ı Mısırda da in
tihabat yana (bugüıı) ya
pılacaktır. Dün, ~Iısırda 

.. 
Maje•te Faruk 

intihabat dol:.ıyıjJe bazı 
vakalar olnıu~, yukarı Mı
sırda 6 ki~i ülnıüı;tür. 

Frankocular 
ilerliyorlar 
Barselon 1 (Radyo) 
Frankocuların ileri 
hareketleri devam 
etn1ektedir. 

Ankara 1 (Radyo) -
Hitler Avusturya hıldi
::-;e::;i hakkında verdi[?:i 
lıir nutukta ezciiuıle şun
ları sc)ylemişti r: 

Si.,·a~i h:.rata Mıla
lıua ıı ı ıni ~ayeııı ınaµ; 

lııhiyuL neticc::;in<le y.t
pılan ınııahedP :ı iıkftıııt
nı sillllek ,.(. ortadan 
kalı.lırııı·tk olınııştur. 

Be~ . cııedeıı heri 
hu ıııuahr.dc~' İ yıı ttıııı. 

Zoı la kat>ul Pttirill'n hir 
muahedeyi n•d edt·n 
bir insanım. 

il itler bugiin A vus
tnrvada bulunacak, Vi-. ' 

yarıada intihabat i<;in 
bir nutuk söyliyccektir. 

Der Bitler 

ispanyadaki 
Esirlerin mübadelesi 
Londa 1 (Radyo) n1iştir. Franko da 

İngiltere Hükfınıe- bunu kabul etnıiş
ti İ:-;pa nyol esirleri- tir. 
nin nıübadelesine 
b:lşlann1<ls1nı ürnit İ_ngiliz esirlerin 

' etmektedir. Londra nt-1 kıl nıasraf ını ka
hükunıeti İspanya- bul etn1en1iş, yal
nın bu husustaki tek- ruz koınisyonun nıas
lifini kabul ed~ı~ek I rafını üzerine alınış
müzakereye gırış - tır. 

Çekoslovakyada. 
Politik ma~iyette toplantdar · yasak e~il~i 

Ankara 1 (A.A) - türlü un1un1i top
Çekosloy~kyada bu , Jantı ve tezahürat 

1 günden ıt~barcn P0 - j ~'asak ediln1iştir. 
1 )itik mahıyette her 



MÜTISFERR. Et HABERLER •• 

Nevyor~ta açılaca~ ~eynelmilel serğiye 
Hükümetinıiz resmen işti

rak edecek 
Ankaradan bildi- 1 rar vermişt i r. Ser

rildiğine göre Nev- , ğiye iştirak n1asra 
voı kta acılacak o- fı 0Jan1k iktisat ve-- .. 
f·1 n beyneln1ilel ser- kületi öoüınüzdeki 
ği ve lıükumetiın iz- yıl bütçesi ne yarını 
rle iştirak e ~.ltcek- ıniiyon lira tahsisat 
tir. Hükunıet bu koynıuştur. Bu pa
serğide i n kilabıını- 1 ra şin1diye kadar 
zın bir \'Ok ~af ha Lı - 1 bizde hn rici serği ler 
rı ı n Vt:! bazi eserleri için• yrı lcı n en yük
tcşhir e t m~ğe ka- sek tahsisa Uır. 

ilistinde 
Hahh ~ rap Çeteleri yeni

den ateş açtılar 
Filistinin arazisinin 1 niden kundakçılık ha-

her tarafında tedhişçi
lerin bir çok hadiseler· 
çıkarmış oldukları ha
ber verilmektedir. 

Tedhi~çiler bir çok 
taarruzlarda bulunmuş
lardır. 250 kişiden mü
rekkep silahlı bir çete 
Nablus şehrine girerek 
polis karakoluna ve as
ker çadırlarına ateş c•t. 
mişlerdir. 

Askeri rnakaınat ye-

rekatı yapılmasına ma
ni olmak için bütün tren 
lcr ününde drezinler 
o-öndermcac karar ver-::. t'." 

nı işlerdir. 

Geçen ğün bir arap 
çetesi sekiz kişiniP ölü
mü ile neticeleııen hare 
ketlerde bulunmuştur. 

Öi<lürülcn Yahudilerin 
dördü erker, ikisi kadın 
ve ikisi çocuktur. 

ULUS SE5İ 

• 

ŞEHiR ve 
İ LÇ ·E· 

il J JJ _E R L _E il İ 

Bay Şeref eddin Kesen 
Şehrin1iz ~1en1leket hastanesi öpe ratör

lüü-üne ta vi n kılınmış olcuı Bay Şerefed-
ö - " 

din Kesen dün lstanbuldan şehriınize ge-
lerek veni ödevine bnslamıstu·. 

~ , . 
Hoş gddiniz deriz. 

Bay Şükrü Şan 
Şt hrin1iz posta n1en1u rla rındH n Bay 

Şükru Ş n Dıyarbakı r posta nıenıu r)u

ğuna tayin edilnıiş ve dün vazifesi başına 
gitnıistir. 

Seçme Haberler ---ı 

Numan Menemencioğlu ! 
Haric iye vektıleti 

uınu ıni kat ibi Nu
m an ~lenenıencioğ 

lu istanbuldan An. 
karaya g-elnıiştir. 

Denizbank 
Umum Müdürü 

Litvanya 
Parlamentosu 
L i tva nyn p<ı rJa-

111ent osu diın top
lanmıs "e Basveki-.. . 
1 in beya nnanıesini 
dinlen1İşlir. 

İzmitte ' 

Sayı 889 

Balk bilği~i uerh·mclerinden: 

Maniler 
Derleyen: K ılıçözlti 

-19-
Elif üstünde mimler, 
Hülbül yuva<la inler, 
Benim kalbimclc ~erısin 

Senin kalbinde kimler'? 
- 20-

A~·va dalın ej!ıneli, 
Avvasmı YCım·li . . ' 
Koın~u kızı <lıırurken, 
Kime bovurı eii·ıucli. . ,., 

-21-
Ef endiın bPzem sensin. 
Sofrada ınezenı sensin, 
Y cdi kitab hakki~·in 
Gıinlümde gezen Sl1nsin. 

-22-
El,.k üstünue elek, 
Aman Yermiyor felek, 
Bt>ninı de bir yarım var. 
Dünyada hııri nıelck. 

-23-
Elim elimde değil 
Kılıç belimde deiil 

' 
Yare gitmek i::;terim 
il ilk um elimde <leğil. 

-24-
Elimde sarı kigat 
Ağ-Jarım saat ~aat 
İşte ben gi<li~·orum 
Oturun rahat rahat 

~ . '.~8ri~ Vak'aıar.:: -~ 
Parmak izi 

Parmak h~ile tc:-;hisi 
' 

hii"iyet usulü artık tari-
he karı~ınaktaclır. Çünkü • Denizbn nl~ unıu nı 

rnüdürü Yusuf Z iya 
Ön iş ve sün1erhank 

~elti~ Ziraatı 
• her hangi ameliye ile 

Iznlİt civarınd: ki parmakların hari<;i manisken er·yede 
C l unıuıni n1üdürü Nu 
~ afplŞffia ar rullah Sün1cr. An-

arazinin çeltik zira 
atına el verişi ı olup 
olnıadığı hakkında 
tetkikata başlan-

zarasını de~i~ıirnıek müm-
kün olu.nır. Fakat güz· 
deki çiıgilPr kayboln ı -
yor. Bu ::;ebepletlir ki diiıı

ya poli8İ , ~:ı bı kalılarııı 

hüviyetini te.sbit etmek 
iı;in gözlerinin fotağr:.ıfi

si,1i aldırıyor. 

Geçen Pazartesi 
g 11 ü İskenderiyede 
y pılan intihabat 
e.,nasında ş c h r i n 
'nuhtelif seıııtlcrin
de çı kan karışıklık 
n ticesinde virn1isi 

-' 

polis olınak üzere 
yetmişkişi ya nılan
nııştır. Nahas paş·ı
nın İskenderiyeye 

kara ya gelrnışler
onJn ra sop<1)arla hü I dir. 

cüın .etı.nişler ve N~ 1 Eski Avusturya 
nıay2~çılerden 45 kı- 1 • • 

şi tevkif etn1işler- Elçımız 
dir. 

Bay Mussölini 
B:•y ~1ussolini geçen 
aytn otuzunda avam 
ıneclisinde bir nu
tuk sövlenıisti r. 

.; . 

Eski A vusturva 
.J 

elçiiniz Cevadın La~ 
hi elvil iği ne n~ı k li 
trıkarrür~etn1jş, key 
f iyet Lahiden soru] 
111uştur. 

gelişi hir çok ihtilaf 1
- - --------- --·---

lara sebep olnıuştur 
Vefa partisine ıncn
sup gençler polis 
memudarına taş at 
mışlar, polisler de 

OR TAOKUL SAYf AMIZ 
Gelecek hafta çok zenğin 
ya~ılarla intişar edecektir. 

nı ı stı r. • 

G !ll :~~~ A R · ı K!~~~~!.~!, yi~i~:eku ka-

l rıııealar, birbir leriai daha 

Bugün Sil b. ıh ge. J ziyade kokularınuan ta

lecek T ren postası n~.rlar. Ez kaza suy.a. dii-
l t şup te kuıtulan bır ka-

yo < u r. rıncanın yuv:ısına döu-

Sa Cl t 11 de Nus~ y- diiğU zaman hemcius1eri 
b in, l{ızıl tepe, De- tarafından parça parça. 

· ı S edilmesi bunun bir deli-
rı < saat 13 te a vur, Jidir. 

l\l idyat, Gercüş, İd il 
Cizre ve Diyarba
kı r posta l<l r1 gele
cek sa~ t 18 de 'f ren 
postası gidecektir. 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 
Başlanğıcıdır. 

... 
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- aı Yazaıı: Sedad }'esugey Cen~p ~U~U~Un~a yakalan kaçak Eşya : ~i~,~~:;;~,:aıı li5~ _ =50 

lstanbulda satılacak ~~~1\1 t. -+ 5o 
Basinç. ıo .1. nıı ımetre 

oldun-u vakıt b . 0 u z1vadar 
tol1°r b''t·· " .. u un boruyu kap. 
lar adeta · · . ıçı farlak bir 
zıva ·ı • ı.c dolar ve boru 
ga.vslrı· t ı·· .~ ' u une bcıızer . 
lı;ınde basil olan r~nklPr 
k~uı dolduran g:ızın cis~ 
ııııne t L' ı· 
• J a ll ır: ve g-azın 

ıyonları tarafından \·eri· 
lir. 

Boru içindeki lıa~ııwı 
endirelim. Bir milimetre 
· ~ Pa ıın. Uu sefer d:ıha \"l l 1 
başka lıir ıııam.:ıra basil 
olur. En elfi iki i.iç ta ki 
ıııaılcııi levhalardan lıi risi 
tizeriııdc bir ıı:;ık lcvha~ı 
gfüülür. llştc • !..ıu i.iç ka
tocl adım alır. Bu ışık 
levhasından ~orıra kaı an
lık bir ::;;ıha gelir. Buııa 
faraday sahası \lcrler. D~ı 
ha sonra. Lir dizi talıak 
Şeklinde bir ışık mfü;te-. . ' 
\·ıı:;ı görülür. 'l'abaklarm 
ıııuka rrcr tarafları anot.la 
do~ru 

:-ı • 
~ 

Ba sinç bir mili nıl'tre
rıin onda birine indirilirse 
katodu saran ışık lcdıası 
koparak anoJ. adını alan 
kur91 uıadeııi le' baya atı 
lır. Anod ile hu zivatlar 
kısıır.. ar:ı::ımda bir iıa~ka 
karanlık saha elde e<li
lirki buna da kroki ka
ranlık sabası denilir. 

. Basinç bir milin~etrc· 
1110 Yüzde biri kadar ohll'· 
sa karanlık saha bütün 
lo · d ruyu kaplar ve katod· 
l ~: katod \'Uaları denilen 
Jır takım ~ual~r neşret
lıleğc ba~lar. Bunlar ca-
ına . l l·r .. 
1 

\ eya. mu 1te ı cı~ıııı-

ere çarparlarsa florcsans 
llıeydana O'elerek canı 
ii· . o ' 
7.erınue sarı Pir ziya ve 

renk go" ··ı·· ru ur. • 

Koıtod "ualıtr merıri 
t.!lektı· · - ..,1· 1. • ı rıgc nw ı" ıyon a rnı 
t ı ~ı d n an lwşka bir ~ey 
tleğildir. " 

1 
l~te bu şekilde haıır

anıııış bir cam boru ala-
hın h .. h' ou oorunuıı en mu· 
ını vaı-;fı ka.tod fuai ncŞ· 

teuebilmcktir. Cam boru
nun içine ve kato<lun kar
~ı.sına anti katod dcııilen 
~r levha koyalım. HH 

a<leoi levha katoda na
Cara~ 45 derı.<•.clik bir açı 
zavıyc) te~kil edecek su

t 

rette konulur. Ve erime 
<len1cc:;i ~ok yük::lek olan 
cinstl•n seçilir. lştc uuru
nun bir ucundan ııc~ir 

edilen katod ~uaları kcn-

Cenul) 11u.(lUtlc·ı ı·ı- ·· ·· ıd ··"' .. 1 b 1 -MefCfm(.k-- --ı ;;~-' 50 · o-oru uo-unaen l'll- 1 • • - -~ - -
ö ö 1 J>ırııı(' 1 u 

ınız<la va kala nan 
-' 

dan böyle Ct'nub -:~:ıd~Yağ' - uo --
hudutlarında vaka- ~l'ere ~·:\ğ--ı -,-80- -• 

., Zevtiı~·:ı ·,.-, --UO --
lann c.-ık l ·<ı ca k es · · :,.. 

di$İ ile 45 derece meyil 
ile dıırnn ınarlcni levha-

knçak eşyalar bu 
hududa civar olan 

ya carpıııe:ı iks :;ouai de
ııil eıı husu:-.i l>ir takım 

Yerlerde satılivordu. 
~ Gü:nrük ve. İnhi-

· · , )·iin~- - l-40 i-
V dard[ln bir kı~n11- !>eri :

1
J
8
iJ 1 

;1111 İstanbule1 satıl- Badem 
,.a ıflar kazanar:tk aksr
diyor. Katoll şualarımn 
l cviıaya ç:ı rptıktan sonra 
iks haline taha.v\'ül cde
hilıııelcri , <ınti katodun 
ci:-:ıııiııe tabi değ-ildir. Bu 
hadiseyi ~u ~ıırctlt·dc izah ~ 

edelıiliriz . Adeta · kc.ıtod 

S:l·rı 1 r \•c·l· · .. ll''"'tı'ı · ce 111:1 ·..:ı 't\.·,·1 1·:ırl ~s-t ıı·ıl- lladcnı iı·i f-;j • '- h \.<. '- 1 ~· ..J • n Y 

1 

(•pviz li)~ -
bunun n1a hzurları ınıştır. _u"'"i~~~·_i _ _JJG- = 

Sıvasın İzmirde ~ta1ı1ep :!.> 
• ~lazi -

imar pılanı ı Modelc:likkursu 
Sıvasın ınüsb•khel 

~uaları an ti katotlun atom- İ illa r pl~ 111 nı y;\ p 
!arım düviiyor. Vt> oııa 1 n1ak üzre AnkaraIJilıneğiıniz e\'s:ıflar vl•ri- 1 
yorki dcticcde ik:; şııaları dan aki şehir n1te-

Toz ~ı ' 1. P r 
I\. aln·c 
8:ı btııı 

Çay 
Kıırıı iiziiııı 

}\~kllH'7. 

Hal 

:.m 
20 
-10 ekle edilmi~ öluyor. hassası Sıvasa git

Du ~ckilde iks şuai lllİŞ ve ı:, a l iyete b;ış 

lan11ştar. 

İz rnirde ilkokul öğ 
retn1en leri için bir 
nıodelcilik kursu 
clÇth1uştır. T=ıyyare 
ınodelciliği kursun; ı 

25 öoTetnıen istirak 
.~ . 

etn1ek tedi r· 
1 \ 'stil 
;:-' U(.'llh. 

-'~ı--
40 t>ldc f'tmPk utiulU e~ki bir 

usuldur. Yeni tarzda iks 
şuai ehle etmek içiu Co 

oliuge tüpleri ku11anı1tr. ivlaıdin Mardin 
-Sonu Var- Ma~keme Başkita~etinden Ma~keme Başkitabetinden ,I u LU s SESE 

Ha rdinli Abdülğa- A1ardinli Halil ve ı ABONE ve iLAN 
Anneieı-e öğüt ııi Nai111e vekili Sü· İhrnhinı vekilleri , Şartlan 

Çocuk Es1r~enıe kynwn Ayhar tara Süleyrnan Aybar 
Kunıınu Gen..-l ~ler- fi r·dan ~1a rdinli Nu- tanıfindan Mcı rdinli 
k zi sıfır y:ı ~tHn hir ınnn Nicıne oğlu İ~ Abdulkadır kızı Ad 
vc1sına kadar ço~u- nıail ve saire al{·vh le Ye saire aleyhte 
ğu;ı n:lstl btllola- leı ine :lçılan Göllü rine açılan bir bap 
c ;ı <ı-1111 ö<rı eten An- kövünde v;ı ki lü kı- dükkanın iza lei su 

~ h w ~ 

' -.. 
Abone Sartları 

Aylığı 

- --
Kuruş Kuru~ 

Üç Aylı~ı :100 

ıH lere öğüt ün B_1- ta susuz tc:ı rl :-ı nın i yu da vcısının İcra ! -- --- -
Altı A\'lıil-ı 4f>O 800 

rinci sayısını yenı- zalt'İ şuyudavcısının kılınan n1uhcıke111e ' · ~ 
den b<ıstırınıştır· nıuhakeınesinde n1u sinde nıezburc Ad- 1 ~eneliği l soo-. t5~l 

Birinci sayı öğüt n1<ıikvh İs111nilin i- lenin ikcınıet nıa. 
birer ~ylık yazıl •nış 1 kaınet ıncıhalli nıeç hnlli ıııtçhul oldu-
12 .. t~ne. ruektu~~~t~.r. 1 hul oldu~u ı d ın _ha- ğ·undan hakkında ki 
lkincı sayı ogut: kkındakı d<lvetaye- davetiyenin ih\neıı 

İL.4.N ŞARTLARI 
İlüııın benor sat1rıncian 

l1 O) Kuru~ alınır. 

1 İlfın neşrinden ınesu. 
~:ocukl<lrtll nası ; nin ilünen tebliğ et tebliğ cltiriln1esinc 1 liyet kabul edilmez. 

I besleneceğini ve nıa- tirilmesiı~e ve nıu- ve ınuhakenıenio 
ına in nnın nnsıl h<1- h:1 kernen1n lH/:i/ü:l~ 1~/:3/ü3 gününe bı- i Günü geçen nushalar 

ı (10) kuruştur. ~ 
:ı:ırl<inacağınt öğre- gününe hırakıl ına- rakılınasına kanır :~ _t 

tir. sına karar verilnıiş vcrilıniş olduğun-
' Heı: iki öğütleri olduğundan ınunıa dan nıezburenin 111- .• •a ·--

isteyenlere lnıruın ileyh in rnczkfır gün ezkur günde nıah- 1 y td 1 
pa rasız olarak gön- ı de nıahkenıeye asa- ken1eye asaleten ve 1 ur aş .. 
derir. « Ankarada leten veya vekale- ya veklleten gelnıe . 
bulunnn Çocuk E- ten geln1e<liği tak- 1 diği takdirde giyap ' Yiyeceğin, geyece ... 
sirgen1e Başkanlı- c.lirde giyabında n1u larında n1uhakeıne- ! ğin velhasil her şe
ğına» bir yazı ile haken1eye devanı ye devam olunacn . )' İn yerlisini kullan-
adres blldirnıeniz olunacağı ilan olu- ğı lüzuınu ilan olu- n1a yı yeni içtin1ai 
kafidir. nur. nur. ahlak en1reder. 
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