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söyledi 
"Türk vatanını istihdaf eden hususi mahiyette ve umumi 

mahiyette olsun bir tehlike me~ud değildir,, 

. r 
Basbakan yurdun ekonomik t 

(ehresini önümüze serdi 
. .., •............................................................................... ':. 

Baıbakanımızın nutkundan: 
"'' 

• 

••• Milletlerin hayaıında en mühim meıned, H denilebi
Ur ki, birinci derecede mühim olan meıned ekonomik 
ıeıkilôtıır. 

* ••• Geçen ıenelere namran harici ıicareıimim 2 5 mUyon • 
liralık bir JtUla vardır • 
• ••• I hracatımıs geçen ıeneye namran 1 O ay .ariı.nda 1 O 

• milyon Ura /az'la kaydeımelcıedlr • 
• ............................................................................... 

B. C"'81 "llqar l::: :::::~:~:~:~~:~:~:~:::::::::ı 
Ziraat programı 

Sekizinci arttırma n yedi malı baf
tuı Bafbabnmm B. CeW Bayar'm 
dün haIJcevinde IÖylediği çok güael bir 
nutukla açılmqtır. Halkevi ealonu da- Dünyama birçok ileri memleket· 
ha uat 3,5 dan itibaren dolmağa bqla- lerini tam~~. ki, ~X 11neu )'ii&
llUftı. Bqta Vekiller olmak üzere me- yılda, endiİlb'İDİD zaa&ttea daha 
buaıar, Vekil.etler ileri ıelenleri' ve karlı oldut-u sörwek bütün kın. 
bllbalık bir haIJc ldltleai Bapk•nı • •etlerini ft dikkatlerini birinciaim 
lllızı dinlemek üzere Halkevine top- •.-mitler" aeticecle, keacli eilDWD
~tı. Tam aaat 4 buçukta törene mik bün7eleri ile •ifua f&l'llarmm 
bqıaödı. Bundan eonra Bqbakan B. ahenk•• mUYUene.U.. aalih obm
Ceıtı Bayar qağı aynen koyduiumm yan f&fırbcl •• tehlikeli bir vaziyet 
Dutku irticalen ve btlyük bir bellptle kartıamcla kalmlflardır. Bütün bu 
.eyledL memleketlercha benlan. ilmaal et· 

Birçok yerlerinde ıUrekli alkıtJarla mit old1*1an çiftçi elmao=Wni can· 
kartılanan nutku tudur: lancbrmaia " bu MD"etle, auJOD&l 

.. _ Saym vatandqlarım, Bayan- ftl'lıjı pa7andalamaia çalqmakta-
lar, Baylar : dJrlar. 

Memleketimizde cUzel bir anane Tirki"Ytt, ileri memleketlwce J• · 
tee..u. etmittir. Ulusal ekonomi ve palan bu ribi tecrübeleri, JCİcien, 
lrtnna kurumu her aene bbi burada kendi kir hanesine seçİrmek balda
toplamak ıuretile, millete hesap ver - m haiz babti7ar memleketlerd• 
lllek mecburiyetini ihclu etmiıtir. biridir. Banma içindir ki, türk eko-

Bu gibel ananenin teıiri altmda nami J•PUIDID kurulmaama yara· 
ben de geçen 1enelere aid ikt11adt JaD "mu.azme n metanet heaab
llAcu.eıeri hu.aunmmda tetrih etmek lan" , ekonomi •• .aeyoloji ilimi .. 
iltiyorum. Fakat ıMSzüme baflamu- riaia ea .,.. dÜlhll'lanadaa fa'-yda • 
... evci ifade etmeliyim ki, memle· lanmak sibi bü,ük bir iiatüalGi• 
ketin ekonomik hayatında durmadan, malik balmau"YOl'lar· 

Çin sulannda vahim bir htıdi 

Japonlar lngiliz harb 
gemilerine ateş açtılar 

~enmeden, millete nurlu irpdda Kemaliat Türkip, Atatürk'in .,.. 
llQIQDan Ulueal Ekonomi Kurumuna autaldarmclaa Wi biliyoruz ki, 
tewekktlr etmeliyim. Jlilletlerin b•y•- keneli airaat itlerini a•ait ve eaulı CU.. fe<;GOh eden japon askerleri bir hücum eanannda 

Tasarruf !!pft,.smt• 

1a1111 om, 
Radyo'da bir 
k•lırım wrdl· 

Sekidnci tuarruf baftallDID 1-t
lamaaı dolayıaiyle üpm uat •lds· 
de Milli Müdafaa Bakaıu ve Ulalal 
Ekonomi ve Arttırma Kurumu Bat
kanı general Khnn Özalp Ankara 
radyolunda ıu konferamı wrmiftir: 

- Saym yurdd&flarnn; 
Sekbinci tuarruf ye yerli malı 

baftuı bugün bafladı. 
Bugün baflıyan 1ekiaind tMll'nlf 

ve yerli malı haftaıı da Tilrkiyenin 
ber tarafında bir ekonomi baynmı 
halinde kutlanıyor. 

Bu haftaya devletçe •e mllletc• 
verdiğimb ehemiyetin ve kıymedA 
sebebi nedir? 

Meldeblerde 
Bu hafta Tilrkiyenin bUtU.n melr

teblerinde dertler hep tlUITUf w 
yerli malı mevzuları etrafında d&ıtl
yor. Çocuklar müaamereler tertib .. 
diyorlar. Yuı milaabakaları yapıyor• 
lar, ımıflarını tiarlarımıala donatı-

(Sonu 10 .uncu saylıd•) 

~lif• en mabim mesnet, ve denilebilir bir prosram dahilinde tanzim •t· B ı · ı • bah • ı · • ld k 
.6iriaciderecedemabimo1aameaaeı mek üzeredir. Şef'in ıu cüm1eaini o- İ r ngı iZ rıye iSi Ö Q, aptan __ ..111111111111111111111111111111111111111!:._ z ._...._ 

•bnoJDi/r te§kilfttlr. Bisim elroaomik kU7ahmı "D•rlaol hiltlirmelqün iti 1.._ 

"-1•tımım• tdib ettiğimi• seyir. "-n .1ıonomi1r hayat "•nine•· .. .: ve diOer bir bahriyeli yaralandı : v = 
'etkü: edilirse göraıar ki, memıe1retın aı ;İcar•' eanayİ ıaoliyeıı.,ı;.i .,. 5 ı ini: 5 Piyango numaralan 
bay.tına en muvafık ol•a usul ve Wtün nal:C. ifl•rini hirbirind•n 117- Şana-hay, 12 (A.A.) - Royter ~abiri bildiriyor: Buıün _ _ • ğ _ 

0 5 
______ 

5 9 - - - - • 
:"•ııaipler kabul edilmiıtir. Bu pren- n cliifüniilmai cloin. omu,,.,. hir japonlar, Çin aularmda bulunan insiliz harb ıemilerine dört de- : : ' v %JLLLV nrıı 

Plerin burada tafıilatiyle arzedil- lıiil N)'Gl'UIL fa hücum etmitlerdir. i Çok merakh V8 ~ Fık"'tı 
::i hiç 1Upbe yoktur ki hep~bi ~ı - E"Yi •• •• :i..w bir ziraat Prosr•· ilk hücum, ba sabah Wuhu'da ,---- ---------- - -
.. _ . Ben bunların ana hatları ünrın- ff-L: et ..... b ciiml 1 ye ,·apon ba•·-1 Nan kı· nde 5 sürükleyici bir polis --= - tev-L'--f d ğ. • ... - ... mmm muva aıuY _..., u • o mut - 3 - an ye a- _ _ 
da --.u e ~ce ~ve aynı-·- ile ifade eclilmjt olUJ'•· Yani "zira- fır malrinab tilfelderi, 1 "ltere- - -
liı.ı~iaelere bırer bırer temu edece- at,. cli:re tek baflD& bir ,."Y "YOktur. nin Nankin komoloeunuıı: ata· S romanına baıhyoruz S 
\ '4rhamıma bıraktığımıs yıl ;~;i;~:r!irbir ı:'..:'.:r. ~"::';! c::~~=· = 5 5 
tıeı!~kamızda bı~aktığı_mız ~n.e ~y- ali:ret, diierleri ile ibenklettirilmit Gemide bir bahriyeli 81milt ye Ta r i h te m is 1 i 5 ilk 1&brlan okuduğunuz 5 

Kan 
Çin haberlerini okurken eski bir 

sözil h•tırlıyorum: •• Y • i m • ' 19 
gidiyorl•rdı; b • r b '• rastgeldi
!er!., 

Nan/dn, bir bQrriyet harbı de6ta-le ılel ekon?mık vazıyet ıtı~rıy- •• •"Yarlaacbnlmıt oluna hem ken· kaptan ile diler bir bahriyeli yara- 5 zaman tefrikayı elinizden : 
-ı ç~Jc fnuhtehf manzaralar goıter- diai, hem cliierleri, hem millet için (S 8 1 . - : nı olllJUftUr. Bu dest•a, bir masal• ;:i ıtır. Bili::ainiz ki ticarette ve ekono- verimli •• faydalı olacaktır. ODU ncı •yi•d•) g ö rO 1 m em,· ş = bırakamıyacak, ve ertesi = nihayet vermektedir: Çin döğüşayort 

de Prtı eıaai iıtikrardır. Buna rai- 8 • . bikiae k 5 günü sabırsızlıkla bekliye- 5 Bir sara bozgunu değil, şerefini ve o-
lben geçen yıl bütün cihan hayatı ikti- A u p~up~ • tat ·~ &unlama lıeyeti umWni:rui ele "ai· : lulnlz 5 calını müdafaa eden bir h•lk kabn-
~iyesinde iıtikrar göriilmemlt ve bil· l~znn seluace, aD"-t,, sene b .. tec- raat politikamız,. olw. ka n l ı ha rb ! § ce ·- 5 ımnlıtı karşısındayız. Bir milyoa 
lkiı •aman zaman bu iıtikrar bozul- :ı..~·~ olamaz. ~I ~':: Gerek bü,;ik Ş.f'in aatkaada : 5 kurban, kolay verilmez. 
lbuıtur. Buhranın nihayete ermek ü-

1 
:uraat, aerede aıraat, sörclüiümüz :rfikaek direktiO- P • 5 KESi K BAŞLAR =- Tarihte her asrın bir adı v•r. Bl-

•er k " böl · "..6!h 1 ... 9 • ..a..L-- c.uı Toı...o, 12 (A.A.) - ,.. __ u_ içın' ---Jı.ne ~lduğu fauedildiği bir anda ci- oy ••:r~. seam .a-. • ••.sa'":" nk ..,....- ... 8a7U'm pl"OI - •3 nlUUUU 5 zimkinin vasfı k a n ç • l lathvı 
11Y•ıl hayatının tesiriyle olacak- f&"llan açmde hansı maddenin aa- ram nutkundaki detayli isahlar çok fiddetll ve çok kanb muharebeler 5 Meraklı mütfdt. heyecan- 5 brqb ne olabilir? Oç kıtamn havu:ı, 

~r ki bir teılı'hat devr-ı· batlamı-+•r. raati di•e bir takma Maaller •elir a.: da IOIU'll, nelki -::-ıı..ı:. au"ı.......,.da devam etmektedir. Japon mubaribleri : ' - beyaz L • • tJ • L-
o ... .,- ,, • .., •- - bu milcadelenln ... -aLte ~ıı-e te- =- lı ve son amenlenn en - , aara ve sarı ınanıye erın --
de~ teslihat devresi buı iptidai mad- bmalarm telbiti, ura:ra konalmuı 1400 lllÖ"Yde Jallllchimı wı........- ~UI ~ 5 nı ile buğulanmıftır. 
ret erin alınmaımı temin için hara· ••topluca mitaleau, büıe airaat tetkikler,~ ainat ..-.sn• · ne udUf edilmn derecede çetin ve kanlı 5 çok okunan bir polls ro- : 1914 de bir muburlrı •-Bu barll, 

16'termittir ve ticaret hayatında pro.......-ıam lll'Adıt-a Mimik, bdar ..... w -t•• Wr lıltkik oldqmıu bildlriyorlar. Japon uker· 5 manıdır. 5 lıubı ~ldancekl,. diyordu. 19'7 de, 
(Sonu 8. iacl uylıd•) ekonomik " wyal ....ıum. ...-. _.,Rlli oldaim dtt*..._... (Somı I lacl •7'adaJ. ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllHF aılb can "'kifi7or. - Fatay 
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Habersiz terbiye 
Terbiye, ergin neslin, hen tiz olgunlaşmış yeni nesli yetiştirmesidir. 

Bunun bir nev'i, evde, mektepte ve kışla gibi müesseselerde olur. Ev
de, ananın. babanın ve umumiyetle daha yaşlıların; mektepte, öğret
menlerin, kışlada zabitlerin çocuğa, talebeye ve nefere yaptıkları tesir
lerde görülür. Ana - baba, öğretmen ve zabit, gördükleri iş ne olursa ol
sun birer mürebbidirlcr. Bunda gerek tesiri yapan, gerek o tesirleri alan, 
yaptıkları ve aldıkları tesirlerden haberdardırlar. Ana, baba bulunduk
ları içtimai seviye ve şartlara uyarak bir takım esaslar içinde çocuklarını 
yetiştirirler. Mektepte, progrmlar, emirler ve talimatlara göre hareket 
edilir. Kışlada talimatnameler, nizamlar, yazılı prensipler üzerinden 
yürünür. 

Bunlardan başka bir de habersiz terbiye vardır. Bu, havadaki oksij~ 
nin demire tesir etmesine benzeyen bir terbiyedir. Ne oksijen, ne de de
mir, yaptıkları işlerden haberdar değildirler ve demirin bundan haber
dar olmaması, paslanmasına mani olmaz. Cemiyet hayatında da bu 
böyledir. Mesela evde ve aile içinde ana ile babanın, bunlarla hizmetçi
lerin münasebeti, kavgaları, dedi kodulan, kendilerinin dunundaki in
sanlara muarnle edişleri, hiç farkında olmadan o evin çocuğu ve çocuk
ları üzerinde müessir olur. Bir ata sözü, bu tesirin ne kadar kuvvetli ol
duğunu bize gösterir: 

"Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.. .. " 
Dahası var, yetişmiş insanların sokakta, sinema ve stadyom gibi 

umumi yerlerde gezmeleri, oturmalan, kalkmaları, konuşmaları, ken
dinden büyüklere veya küçüklere gösterdikleri saygı ve sevgi veya bu
nun zıtları, orada bulunan çocuklar ve gençler üzerinde derin izler bı
rakır. Onun için soğuğu, sıcağı, kuruluğu ve yaşlığile nasıl bir tabii mu
hit ve iklim varsa aynile insanların düşünce, iman ve harakterlerinden 
doğan bir içtimai muhit ve iklim de canlı olarak bizim dışımızda yaşa
maktadır. 

İçtimai iklim §artları, tıpkı tabii iklim şartlan gibi fert üzerine mü
essirdir. Yetişkin nesil, yetiştirmek vazifesini üstüne aldığı yeni nesle 
hangi vasıflan telkin etmek istiyorsa önce o vasıflan kendinde yaratmı§ 
olmalıdır. Kendimizde olmıyam başkasından istemekte haklı olabilir 
miyiz} Habersiz terbiyenin formülü budur: 

"Adam etmek için adam olmak.'' 

Hasan - Ali YOCEL 

İyi mahsul almak için 

Bu yıl köylüye 1 milyon 
kilo tohumluk dağıtıldı 
Ziraat Bakanlığı, ziraatte tohumluğun temel mahiyetinde ol

'duğunu göz önüne almıf, memeleketin değitik iklim ve toprak 
tartlanna uygun, kalitesi mükemmel, randımanı yüksek hava 
değişikliklerinden müteesair olmıyacak kabiliyette tohumlar el
de edilmesi etrafındaki çalıtmalannı artınnıttır. 

Yurdun tohumluğa olan ouyuıc ın· - .......... ---~ 

tiyacını temin etmek ve iyi tohumla 

mahsulün yüzde yirmi, yirmi beş de
recesinde artmasını ve bu suretle 
müstahsilin aayine mukabil daha faz
la mahsul almasını başarmak üzere 
Yeşilköyde, Ankarada, Adapazarmda 
ve Eskişehirde dört tohum ıslah is
tasyonu ile Çiftelerde ve Lüleburgaz. 
da birer örnek ve üretme çiftlikleri 
tesiı etmittir. Bu mUesseselerin faa
liyeti, durmadan ve pek hayırlı bir 
tekilde devam etmektedir. Bu yıl to
hum ıslfth istasyonları elde ettikleri 
yüksek vasıflı tohumları muhtelif 
yerlere tevzi etmişlerdir. 

Hava az bulutlu geçti 
Dün 'şehrimizde hava az bulutlu geç

miş, ısı gece sıfırm üstünde kalmış, 

gündüz ise 13 derece kaydedilmi~tir. 
Dün yurdun Trakya, Ege mıntakala
rında hava tamamen kapalı, diğer bü
tün mıntakalarda az bulutlu geçmiş, 
hiçbir yerde yağış olmamıştır. 

Dün en düşük ısı sıfırn altnda Erzu
rum ve Vanda 6, en yüksek sı da Ada
nada 21 derecedir. 

ut us 

Piyango dün bitti 

Kazanan numaraları 
sırasiyle neşrediyoruz 

Tayyare piyangosunun 24 iln
cü tertib ikinci çekilişine bugün 
de devam olunmuştur. Büyük 
ikramiye olan 40,000 lira 37244 
numaraya, ikinci büyük ikrami
ye ola·n 15,000 lira 18806, üçün
cü büyük ikramiye olan 12,000 
lira 10091 numaraya, 10,000 li
ra 922 numaraya, 3 000 lira 
5724 numaraya isabet etmiştir. 

Sonları 44 ve 06 ile nihayetle
nen bütün biletler ikişer lira a
morti alacaklardır. 

1000 lira kazananlar: 
500, 5983, 29723. 

500 lira kazananlar : 
~~140 20210 22473 28528 

200 lira kazananlnr ~ 
1532 1755 2509 3727 4072 4678 
6734 6759 7078 8195 8843 8924 
9551 9842 10022 10275 11282 11293 

11770 12167 13270 13418 14040 14302 
15056 15466 162.21 16830 19711 20078 
20228 20483 20854 21168 21356 21411 
2.2473 22906 32029 23094 23600 24385 
24463 24995 25011 25319 28268 29305 
29557 30141 34748 35108 35485 35889 
36131 36195 36597 36880 36989 37197 
38684 39786. 

100 lira kawnnalar: 
10 170 228 1612 2309 3455 

3668 4321 6075 6107 7824 8199 
8511 8754 928~ 9647 10782 12591 

13031 13903 14505 14554 14809 15553 
16375 16896 19863 20192 21097 24064 
25140 25536 26460 27057 28123 28831 
30677 31263 32652.34363 35226 36167 
37292 37288 39601 39543 39726 

5U lira kaztı1Ullılar: 
215 659 1140 1525 2274 2342 

3262 3510 4104 4461 4507 459l 
4774 4921 4948 5191 6430 7191 
7330 7563 7666 7696 7779 7957 
8409 9142 9384 10176 10324 10344 

10350 10534 11286 11421 11862 11961 
12027 12147 12278 12360 12400 12434 
12565 12773 12776 12801 12910 12947 
13140 13903 14383 14879 15112 16198 
16293 16473 16533 \6679 17185 17667 
.l 10.l.l .. v.u.-;, 10.t.O't O'!QJ •::ıvz;.> :l!ıl;.>J 

19455 20352 20629 20976 21019 21240 
21607 21723 21811 21868 22698 22948 
23315 23447 23489 23652 24357 24417 
25052 25778 25791 25828 26048 26262 
26765 26985 27632 27662 28042 28239 
28300 28713 28754 28908 28916 '29310 
29865 29882 29906 30226 30448 30918 
31114 31135 31385 31722 31776 32285 
32771 33536 33976 34265 34573 34607 
35020 35073 35214 35526 35618 35632 
35657 35973 36125 36172 36676 '36757 
37395 37678 37787 37975 38075 38396 
39310 39334 39492 39539 39541 

2641 2836 2980 3000 3379 3627 
3672 3758 3840 3890 3993 4065 
4066 4348 4541 4546 4826 4889 
5070 5141 5178 5382 5524 5839 
5982 6098 6105 6245 6423 6465 
6702 6749 6787 7026 7146 7333 
7445 7620 7723 7907 7955 8148 
8149 8227 8271 8401 8428 8495 
8524 9018 9240 9360 9363 9628 
9736 9804 9809 9856 9940 10216 

10308 10472 10651 10760 10788 10980 
11049 11364 11414 11545 11618 11675 
11752 12444 12531 12537 12675 12785 
13105 13206 13304 13395 13644 13822 
13845 13854 13876 14003 14167 14230 
14322 14421 14530 14533 14629 15293 
15360 15362 15624 15626 15711 15824 
15920 16331 16396 16433 16476 16512 
16573 16594 16668 16798 17017 17670 
17770 17823 18178 18245 18338 18567 
18791 18851 18898 18915 18980 19151 
19151 19269 19291 19634 19670 19717 
19754 198~9 20037 20108 20624 20650 
20661 20698 20893 20936 21071 21138 
21461 21497 21511 21799 21921 22175 
22232 22611 22650 22667 22719 22771 
22980 23204 23498 23524 23552 23589 
23684 23739 238:l2 24219 24324 24343 
24446 24531 24542 24982 25018 25094 
25197 25411 25697 26184 26218 26309 
26470 27162 27166 27319 28069 28134 
28150 28219 28337 28575 29164 29201 
29231 29460 29631 29659 29781 29987 
30064 30273 30327 30349 30367 30549 
30592 30876 30949 31011 31012 31097 
31099 31202 31319 31870 31912 32166 
32408 32429 32641 32555 32912 32923 
33024 33027 33090 33368 33436 33971 
34154 34863 34988 35013 35224 35368 
35573 35611 35693 35885 35926 36057 
36291 56388 36871 36938 37053 37434 
37476 37486 37561 37576 38011 38401 
38559 38679 38700 39026 39182 39293 
39293 39433 39445 39464 39669 39684 
39731 39778 39829 

En son çekilen 20000 liralk mükafat 
fU numaralara isabet etmiştir. Bu nu
mara sahibleri beşer yüz lira alacak
lardır. 

1581 2517 3128 3803 4692 5612 
5660 7345 10033 10210 10211 11264 

12560 12771 14524 16661 17228 17328 
.Aıı.....4.---- ----- _ _.,. _, - -->""'· --'\. --
22877 24364 27341 27414 28065 28290 
28472 29133 29500 29515 29203 29387 
30039 30056 30066 34492 34 708 

Kamutay çağrılan 

X Adliye Encümeni bugün Umu
mi heyet içtimamdan sonra toplana
caktır. 

X Dahiliye Encümeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. 

13. 12 - 1937 

Sonbahar at yarışları 
çok güzel oldu 

At yarıflarını alaka ile ta'kib edenıer 

Dünkü yarı§lar programın zenginliği ve hava ınusaid gi• 
dişinden büyük bir kalabalık topladı. Tribünler tamamen dol• 
muıtu. Bahsi müşterek oyunlarına iıtirak edenler bu hafta daha 
fazla idi. Yarışlardan evel, hususi haraların yetiıtirdiği saf kan 
ve yarım ka.n İngiliz tay ıatııları yapıldı. Bir yaımdaki bu taylar 
pek çok beğenildi. Alıcı ve satıcılar arasında anlatma olamadığı 
için satış muamelesi olmadı. 

Atlar gezdirilirken 

Dünkü koşuların verdiği neti· 
celer bir gün evelki tahminleri" 
mize çok yakındı. Birinci üçün
cü ve bilhassa ikinci koşular ay
nen tahminimiz gibi çıktı. Dör· 
düncü koşuda Dandi anonnal 
vaziyetler içerisinde iyi bir ko
tu yapamadı. Said Halimin N~ 
visi birinciliği aldı. Son koşu 
yazdığımız gibi sürprizli oldu. 
Dünkü ikramiyelerin nisbeti çok 
dolgundu. 

Çifte bahiste 1/7 üzerine oynıyan· 
lara 67,40 altmııı yedi lira kırk ku· 
ru' verildi. Bu para bu mevsimin 
en yüksek çifte bahis ikramiyesini 
teşkil etti. 

Birinci koşu: 
Üç yaımdaki yerli yarım kan in· 

giliz erkek ve digi taylara mahsustu. 
Mesafesi 1000 metre olan bu koşuya 

--------------- yazılı atların hepsi de girdi. Bu yarı· 

Üçüncü tıbbi müsamere 

Birinci Mıntaka Etıbba Odasının 

her on be~ günde bir verilmekte olan 
Tıbbi müsamerelerinin 3 üncüsü 
16. 12. 1937 perşembe ırilnil.uaL18_:iQ 
Uii t:ı;ırn:;ı gıoı KnRa:ta ,ı~wnune nasta-

nesi konferans ıalonunda yapılacak
tır. 

MEVZULAR ŞUNLARDIR 
1 - Hematurie vakası 

(Dr. Feyzi Taner) 
2 - Röntgenle tedavi edilmiş Sar

kom vakası 
(Dr. Şemsettin Üstel) 

3 - Agranulocytose vakası 
(Dr. Alaettin Erkmen) 

4 - Holascos (Cholascos) vakası 
(Dr. Adil Özkan) 

ıın favorisi olan Sağnak güzel bir 
koıu yaparak birinciliği aldı. İkinci· 
liği de Ülker kazandı. Ganyana 110 
kuruı verildi. Birinci plbeye 110, 
ikinci pliseye de 200 kurut verildi. 

ikinci ko~u handikaplıydı. 
taki yerli yarım kan ingiliz at ve kıı;. 
raklara mahsustu. Mesafesi 2200 met• 
re idi. Yarışa yazılan atlardan B. Şa
ban'm Bozkurtu koşmadı. Yarış di· 
ğer &ltı at arasında yapıldı. Büyük 
bir ıiklet farkına rağmen aynı tah
minimiz veçhile Andıranbudin güzel 
bir koşu yaparak birinci, Ceylan i· 
kinci, Mahmure de UçUncU oldu. 

Ganyana 280 kurut verildi Birin· 
ci plaseye 180 kurut. ikinci pliseye 
de 270 kurut verildi. 

30 lira kazananlar: X Vilayetlerin hususi idareleri ka- 5 - Teşrihi marazi piyesleri - Pro-
nunu muvakkat encümeni bugün he • jeksion ile 

Vçüncü ko§u, A.naJart.alaT 
koşusuydu. 

25 411 432 816 896 1644 
1722 1825 1980 2Zl2 2412 2512 yeti umumiyeden sonra toplanacaktır.. (Dr. Kamile Aygün) Yeşilköy tohum ıslah istasyonu 

Lüleburgaz örnek ve üretme çiftliği 
ile köylüye 2265 kilo buğday, Ada
pazarı istasyonu İstanbul vilayetine 
30.000, Kocaeli vilSyetine 35.000, Zon
guldak vilayetine 15.000, Sinop vila
yetine 7.000, Çorum vilayetine 1000, 
Üçüncü Umumi Müfettişliğe 8000 ki
lo olmak üzere 96.000 kilo, Ankara 
ıılAh istasyonu Ankara çiftçilerine 
27.500, Çangm vilayeti köylUlerine 
1000, Çorum vilayeti köylülerine 
1000, Ankara vilayeti köylülerine 
1000, kilo olmak üzere 30.500 kilo, 
Çifteler tohum üretme çiftli ği de 
Eskişehir vilayeti köylülerine 620.000 
kilo buğday tohumu tevzi etmi§ler· 
dir. 
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İki yagmdaki halis kan ingiliz er" 
kek ve dişi taylara mahsus olan bu 
koşunun mesafesi 1500 metre idi. BU 
yarışın favorisi Romans idi. Romans 
hiç kendisini yormadan rahat ve ser· 
best bir koşu yaparak birinciliği aldı. 
Özdemir ikinci oldu. Romans üzerine 
oynıyanların adedi pek çok olduğu 
için ganyana bilet bedeli olan bir li· 
ra iade edildi. Birinci plaseye 115 
kuruş, ikinci plaseye de 135 kurut 
verildi. 

Gene bu yıl içinde Yeşilköy tohum 
ıslah istasyonu Lüleburgaz çiftliğine 
çiftçi için 5500 kilo arpa ve 7800 ki· 
lo yulaf tohumu, gene Lüleburgaz 
çiftliği civar köylerdeki çiftçilere 
12.800 kilo arpa tohumu, Ankara ıs· 
IAh istasyonu Ankara çiftçilerine 
20.500 kilo arpa, 9.250 kilo çavdar to· 
bumu, Çifteler üretme çiftliği Eski
şehir çiftçisine 30.000 kilo kara arpa, 
35.000 kilo Kenota yulafı, 10.000 ki
lo da bozkır yulafı tevzi etmiştir. 
Bu suretle Bakanlık köylüye 
1.000.000 kilo tohumluk tevzi etmiş 
bulunmaktadır. 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

- = 
SAnkara okurlaramıza § - --
§Bize mektub veya telefonla§ 
Eadreslerini bildiren okurüı-E 
Erımızın evlerine lıer sabalı§ 
E''Ulul' gazete1'i bırakmal.·E 
Eiçin tertibat aldık. E 
§Telefon No: (1061) E --:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

Baloda 
Ev/ki gece, yoksul çocukları dü

şünenlere Çocuk Esirgeme Kuru
mu çok tatlı, çok eğlenceli saatler 
bağışladı. Bütün balolarda gözünüz 
ipeğin, rengin, dikiş sanatının çe
şidleri arasında dolaşır. Bir tuva
let size Londra'yı, bir başkası Pa
ris'in bir moda vitrinini, bir başka
sı Viyana'yı hatırlatabilir. Fakat 
evelgi geceki baloda seyrek seyrek 
modern tuvaletlere rastlarr.akla be
raber, daha fazla, erkeklerin ve ka
dınların sırtında yerli kılıklarla 
karşılaşıyordunuz. 

Mesel§. şu sarışın taze, şimdi 
torunlarının bile saçlarına ak düş
müş eski bir Ankara gelininin işle
meli gelinliği ile tango oynamak
tadır. Öteki kumral Bayan, bir Er
zurum kostümü ile büfenin önün
de muhtasar bir supe yapıyor. Be
riki uzun boylu esmere ince belli, 
ahenkli Karadeniz kılığı yüz sene 
önceki Trabzon dilberinde yakıştı
ğı kadar ya!'ışmıştır. 

Erkek kılıklarının çoğuna ba
kınca gözünüze Aydın'ın yeşil dağ
larr görünecekmiş gibi geliyordu. 
Bir iki köylü kıyafetini gördüğüm 
zaman, geçen asırda Tuna boyların
da kahveye oturmuş, imparatorlu
ğun alnındaki kara yazılarr İfinden 
sezen dedeler hatırıma geldi. 

Kısaca söylemek l§zrm gelirse, 
Çocuk Esirgeme Kurumunun kıya-
fetli balosu, neşeli ve hareketli ol
du. Büyük bir salon içinde türk 
coğrafyası ve türk tarihi toplanmış 
gibi idi. Balodan ayrılırken neşe 

ve eğlencede olduğu gibi, bu hayır 
kurumuna yardımda da bütün Tür
kiyenin bir araya gelmesi temenni
sindeydim. - T. 1. 

Bir ders 

"Franaa, liberal bir devlet ol· 
duğunu ileri aürerek buaüne ka· 
dar dünyayı aldatıyordun. Zul· 
mün meydandadır. Fransanm li
beral bir devlet olduğunu bize öi
reten hocalannuz, bizi aldattıkla
rı gibi kendileri de alclanıw§lar· 
dır. 

Cebir ve tiddet Hatay'm temiz 
kanlı türklerinin vicdanmı deiit· 
tiremez. Hataylılar ökaüz değildir. 
Türk milleti onların hamisidir. 

Her türlü müdahalelere karıı koy
mağa kudretimiz vardır. 

Hataylıların milli amaline düt
man olan hüriyet düf111anı fransız
lar, bu noktayı iyi biliniz!,, 

Yukarıdaki aabrları biz yazmı

yoruz; Metap«?litefaia iaimli bir 

yunan gazetesinin "Lakonik,, ıü

tunundan alıyoruz. 
llk okuduğunuz zaman, bir türk 

elinden çıktığmı aandmızaa bu
nun sebebi ıudur: Hakikatten 
bahseden ve dost bir kalemden 
çıkmıotır. Bayraklarma medeni
yet bayrağı, dillerine medeniyet 

dili diyen, fakat hareketlerile bunu 
teyid etmiyenlere dün.yanın en ea
ki iki medeniyetini kuranların di
linden bir derı: Hakikatin yunan

cası ve türkçeai. 

Yağlı ycmekl~r, 

ı- .• •• ıı· .... onıvı: •• :..:-ın G :..t:se ıgı 

Doktor Mazhar O&ınan'ın yağ
sız, - halk ti.birini kullanalım -
auyuna tirid yemeklerden ibaret 
olan yemek listelerini görmÜ§ mü 
idini.z? 

Doktor G. A.'nm dünkü Ulus'· 
ta çıkan bir yazısmda iae ıu aatır
lar vardı : 

"Kıım soğuğa kartı dayanıklı 
olabilmek için yağlıca yemekler 
tercih edilmelidir. Hele zayıfla
mak modaaına uymak iıtiyen ba
yanların kııın yağlı yemeklerden 
kaçınmaları tehlikeli olur. 

Bizde tombulca güzellerin öte· 
denberi daha makbul olmaaı yine 
iklimin verdiği tabii zevk neticeai 
olsa gerektir." 

Son satırları, bütün güzelliği 

tombulluğundan ileri gelen ve bu
nunla kendisi de öğünen ainema 
yıldızı Mae Weat Okuaaydı, mu
hakkak keyfinden l>irkaç kilo da
ha alırdı • 

Fenerbahçe kuvvetleniyor ! 

Bu fıkranın bqlığı, belki at:, 
ıize bir ıpor yazıaı yazacağmıız 

vehmini vermiıtir. Spordaıı bahae 
niyetimiz yok. lıtaribulun bahçeai 
ve feneri olan bu güzel semtinde, 

denizdeki küçük kayaların Üzeri
ne uf ak kaya fenrleri konulaca
ğından, böylece fenerbahçenin ku
vetlendirileceğinden bahaedece -
ğiz: Buraya konulacak fnerler 
kırmızı renkte, ıimfekli olacak
tır. 

Fener sahillerinde kan kırmızı 
ve §İlll§ek çakan bir fener taknnı .. 
Her halde yakııık alacak. Spor
dan bahsetmiyecektik ama, yine 
dilimiz oraya kaydı galiba. 

Plakartlar 

Ulusal ekonomi ve artırma ku
rumu, yerli mallar ve artırma haf· 
taıı dolayısi,yle memleketin her ta
rafına güzel güzel plakartlar da
ğıttı. 

Dün otobüate aııh duran bu re
simlerden ikisinin altmda iki yol
cu konuşuyordu. Bunlardan bir 
tanesinde yavrusunu seven bir an
ne resmi ve uzerinde de §U yazı 
vardı : 

"Yerli malını yavrun gibi sev!,, 
Konuıanlardan birisi : 
- Bu resim bana göre değil! de

di. 
- Niçin 7 
- Çünkü ben yerli malları sa-

tan bir mağazanın sahibiyim. Mal
laronr yavrum gibi seversem, &<>n

ra satamam 1 

Otekinde cüzdanmdaki bank· 
notları kanatlandıran bir genç, 
arkasında bir dilenci reuni vardı. 

İki gazeteci bunu görünce : 
- Ay, o o kadar müsrif midir? 

dediler, güldüler. Resme dikkat 
ettim: Gerçekten bir muharrir ar
kadaşnnıza ziyadesile benziyor· 
du; hem de hesabını kitabını pek 
ali bilen bir arkadqımıza. 

Dördüncü ko§u, Y eni§ehir 
koıusuydu. 

Bu ko~u, üç ve daha yukarı yaşta• 
ki haliı kan at ve kısraklara mahsuı• 
tu. Mesafesi 1600 metre idi. Bu ya· 
rışm favorisi Dandi idi. Halbuki No
vis bir sürpriz yaparak birinci geldi. 
İkinciliği Spring Board, üçüncülüğU 
de Sunandair aldı. 

Noviı ile Sunandair aynı ahıra 

mensub oldukları için bu atlar üzeri· 
ne oynıyanlara ganyan olarak 530 kU• 
ru~ verildi. Birinci pUiseye 340, ikin• 
ci plbeye de 740 kurut verildi. 

Be~inci koşu., handikiiplıydı. 
Bu koşu, dört ve daha yukarı yaş· 

taki yerli, yarım kan arab at ve kıs· 
raklara mahsustu. Mesafesi 2400 met· 
re idi. Bu yarışa yazılı atlardan Al· 
derviş girmedi. Güler de piste çıktı• 
ğı halde koşmadı. Bu koşu çok sUr· 
prizli geçti. N ecme hiç ümid edihtW 
diği halde birinci geldi. Binbaşı Sa• 
dık'm Can'ı ikinci ve Bahtiyar da ii· 
çüncli oldu. 

Ganyana 26,40 kuru şverildi, birin· 
ci plaseye 340 kuruş, ikinci plaseye 
290 kuruş, üçüncü plaseye de 170 ııu· 
ruı verildi. 

Çifte bahis: 
Çifte bahis ikinci ve beşinci kO

şular arasında idi. Beşinci koşu sUr· 
prizle bittiği için bugünkü çifte ba' 
hiı ikramiyesi mevsimin en yükseli 
parasını verdi. İkinci koşunun biril'I' 
ciıi Andranbudin ile beşinci koş~· 
nun birincisi Necme yani 1/7 üzerı• 

1 
ne oynıyanlara 67,40 kuruş verildi. 

M. G. 
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1 talya ve Milletler 

Cemiyeti 
Roma'dan bildirildiğine ıöre, ltal

h Milletler Cemiyetinden reemen ve 
~ de çekilmeie karar vermit~: 

ilanen diyoruz; çünkü ltalya iki 
lebeclen beri Milletler Cemiyetinden fi
t:n sekilmiı bulunuyordu. Habet bar-

clola,...iyle Milletler Cemiyetiyle a
"-da çıkan ihtiW yüzünden İtalya, 
ilııi Mnedir Milletler Cemiyeti müzake
l'tlerine İftirik etmiyor. Cemiyete ai • 
"-tını 'Yermiyor. Ve cemiyetten en-el· 
te çekilen devletlerle tepiki meaai edi· 
1ordu. 

ltalya, eauen, habet harbmdan ev· 
tt1 de Milletler Cemiyetine sıla bai· 
larıa bağlannıq değildi. Muaaolini'nin 
a.. Yeaile ile cemiyetten iıtihfaf •• İı· 
tihJc.rı. bahaettiği babrlardadır. Bir 
lrabk cemiyeti bir tarafa bıralap bü· 
1iik devletlerin cliktatoraaını kurmaya 
~~da malıimdur. Habet barbına 
~ 10nra ltalyanm Milletler 
~Jetine neden düıman olduiu an· 
"""lllcL. Cemiyet evvelce babeı barbma 
...._ olmaya çalııb. Bunun önüne ıe
~P ele barb bqlaymca, mücadele
,. llİbaJetlendirmek için tedbirler aldı. 
r-t bu tedbirler müe11İr olmadL 
telya Habeıiıtanı mağlub etti. İtalya

._ Habe§iaatnda takib ettiği iıtili. ıi • 
~ Milletler Cemiyetindeki azÜıiı 
ile telif kabul etmezken, bu azi.lık bu
~kadar devam etmiıtir. ltalyanm 
-...iJette azi. kalmaaına aebeb, çekil
.._ii bir tazyik vuıtaıı olarak kulla
~ habeı imparatorluğunu tanı~b. 
lci leneden beri Milletler Cemıyetin· 

dea filen çekilmit olan 1 talya Habetia
t...daki. İmparatorluğunun tanınma11· 
... llliizakerelere tekrar ittirik etme
Iİnba ilk prtı olarak ileri ıiirmüıtü. 
Pak.at bunu beklerken, batka n kuv· 
~ cazibelere kapıldı. Roma • &er
lin lbİJıyeri kuruldu. Buna Japonya 
İltihak etti. Milletler Cemiyetine kartı 
eıepa.. alnut bir kombinezona sirclik· 
leıa aonra da ltalyanm Cemiyette azi. 
aa.... kalmaıı aykın olacakb. Binaen
'1eyh İtalyanın Milletler Cemiyetin
de.. çekİlmeıini tabii ıönnek Jizımdır, 
~Cemiyet miaakına ıöre, ltalya 
'- kar.riya. derhal ul olmaktan çık • 
llblJor. ı :ın.tıer Cemiyetinin misalana 
.a... '~ :._.. Milletler Cemi1etinden 
teidl.f ~için iki.-. ....a, ba b
,_.~et · uııawaııl YtiWllW 
... ,.. ~ ~ehhiicl~ yap
.... ~. Almaaya.,. ........ 
h Cemiyetten ~ ... ı.m.li
..._! bİ ol L!..!- • • • t t...... ÇINIZI&, U&nUClllM na)'e e 

uı:us 

DÜNYA HA.BERLERİ 

ltalya'nın milletler cemivetintlen 

çekilmeai naaıl karıılanJı ? 

unsa u es o s As s ou o t!ll1lt 

Belgradda 
lıadiseler oldu 

İngiltere bu karara pek 
ehemmiyet venniyor 

Ölü ve yaralılar var 
Belgrad, 12 (A.A.) - Avala ajanar, 

kargaphk çıkarmak istiycn bir takım 
ufak gruplar tarafından tcrtib edilmit 
olan nUmayilJer ematmda iki jandar
ma ve iki talebenin hafifçe yaralanmıt 
olduklarını Jıaber vermektedir. Roma, 12 (A.A.) - Büyiik fqist 

mecliti içtimaının eonunda B. Cian~, 
milletler cemiyeti umumi kltibine bır 
telgraf çekerek İtalyanın milletler ce· 
mi yetini terketmek için 11 kin unu evel 
1937 tarihinde ittihaz etmit olduğu ka
rarı bildirmi,tir. 

Cenevre' de 
Cenevre, 12 (A.A.) - Milletlerce

miyeti konseyi bugün İtalyanın cemi: 
yetten çekildiği hakkındaki tezkereyı 
alm19tır. 'Genel sekreterlikte çalJıflD&k
ta olan italyan memurlar hükümetlc
rindcn istifa için emir almıılardır. 1-
talyanın Ccncvrcdcki mWııcssili Scop
pa henüz talimat almamı§tır. Kenditi
nin Cencvrede kalacağı zannediliyor. 
Esasen iki senedcnberı burada muşa, 

bit vaziyetinde bulunuyordu. Diplo
matik masuniyctten de istifade etme· 
mektedir. 

Londra'oo 
Londra, 12 (A.A.) - :Royter ajanaı 

tebliğ ediyor· Londranın iyi malumat 
almakta olan mahfillel'intn: »Oylendi· 
ğine göre B. Muaolininın nutku ili: 
haddinden fula iştigal edilmemekte· 
dir. 

İtalya hükümctinin Milli:tler cemi· 
yetinden çekilmek taaavvuru, daha e· 
velcc göz önüne almmııtı. Ancak fill 
bir vaziyetin hukuken tanınmaaı na· 
zarile bakılmaktadır. Zira İtalya 1936 
may11ından beri milletler cemıyeti ka
rarlarına asla i9tirik etmemekte idi. 

Londrada İtalyanın bu karan, sade
ce kamoyun dikkatini memleket dahi· 
lindeki mü9killlerden çevirmek için, 
dahili mülihualar dolayıtiylc ittibU 
etmiş olduğu mütalcuında bulunul
maktadır. Bu tcbepten dolayı İtalya· 
nın bu hareketine ebemiyetli bir mani 
verilmemektedir. Herhalde bu karar, 
lııglltete hllldbMtlnin tlyuctilli his· 
L·- -·-1... :1- -n ....... : .. • ..,.,...;.,,.r~ll't;r . 

Paru'ı. 

Puia, 12 (A.A.) -0..eteler bek1e
nllcHll Unre, ltaıyanm kararmı stlk6-
netle karfılamıtlardır. Naamaflh en· 
tematyonal birlik bakımındın lulya
run Milletler cemiyetinden çekilmesi
ne müttefikan tee89iif eylemektedirler. 

Berlfn'de 
Berlln, 12 (A.A.) - B. Muaolinl

nin beyanatı hakkında retmi alman 
menabiinden bildiriliyor: 

Uıbeciler ara11ncla 
var 

Haleb, 12 (Hututl) - Suriyede 
vatani partisinin muhalifleri olan 
Uıbecilcr araaında tiddetli ihti~lfl~r 
bat göstcrmiıtir. Bilha11a uıbccılerın 
sancakta çalıpnları arasında hıristi· 
yan ve itllm aza araıında açıklık 
kanlı aafh.ılya &irmck üzeredir. Hıriı
tiyan partizanlar Antakyada kulüblc
rinin kapanmıt olmasına rağmen A
ronzin'in aleyhine açıktan açığa a
tıp tutmaktadırlar. 

Hıristiyan uabecilerle diğerleri a
rasındaki ihtillf ın mevzuu hıristi
yanların bilukayd ve tart fransız ta
raftarlığı etmeleri ve diierlerinin ise 
franıızlara muhalif bazı yabancı kay
naklarla dostane münucbct temin et
meleri ve onların emelinin tahakku
kuna çalışmalarıdır . 

Olenler de var 
Belgrad, 12 (A.A.) - Havaa ajansı

nın muhabiri bildiriyor"· Bclgradda 
dolqan f&Yialara göre burada tcrtib e
dilen bir nümayif eanatında bir kiti aı
müı, ve birkaç kiti de yaralanmı9tır. 
Galeyan öglcye kadar devam etmiıtir. 
Bilhaaaa ""lqaaın Fransa,, &adaları Ü· 
zerine buı talebe grupları Fransa se
farethanesi civarında bir parka dikil
mi9 olan FranSfya 9ükran ibidcainin 
önüne &itme&c tctcbbüa ctmi9lcrdir. 
Polit parkı tahliye cttirmiı ve bu ara· 
da bazı müaadcmeler olmuştur. Civar· 
da mühi mpoıiıı kiordonları teflı:il edil· 
mittir. 

Parlamentonun önünde de polisle 
talebeler arasında bir çarpıflJMl olmUf· 
tur. 

'.........-SU u A.11t s ........ ....., 

Cekoslovakyada Delbosa 
karşı haznlanan suykcisd 

• 
Slfkadd11ln bir mektubu bulundu 

Fran.s adliyai Frama'da yakalanan 
sanlının ao,......_a Jeoaın etmektedir 
Prq, 12 (A.A.) - Fransa harici

ye nasırı Delboa'a kartı bir tuykatd 
buırlandıi• hakkındaki haberler mat· 
b.._ta 9UpJıe ile kartılaaun•ttır. Çete
k• ajantmın duyduğuna göre saa~ 
--·-- - - Y .... ,.... •• _ .. · - · - · · · · ·-· r·•· -- -
l&ISU dejildir, 

Çekc.lcnakyada macar tedaitçial 
Kolmona gönderilen mektub baklan· 
dakl tahkikat götteriyor ki, bu mek· 
tub tuykud yapımktan dyade ken· 
dl.inden baıbaettlrmek ittiyen bir bu
dalanın eaerictir. Bu adam, kendisin· 
den baı.ettirerek para kaanabilece· 
ii &ebabına dUtmlittUr. 

Suykmıçının •orgunı 

Lansbury 
. . 

nıçın 

seyahate çıkmış? 

Hırb f lkrlnden 
devlet adamlar1nı 

YIZ g91lreceknıl1 I 
Prag, 12 (A.A.) - İtçi lideri ~

bury gazetecileri kabul ederek kendı
lerine Avrupada yapmakta olduğu te
yahatin maksadını anlatmı9tır. 

Bu aeyabatten makaad, enternas
yonal meaelelerin hallinde bir çare o
larak tdakki edilen harb ve tilahlanma 
fikrinden devlet adamlarını vazgeçir
mektir. Muhtelif memleketlerin arzu 
ve ihtiyaçlarını tetkik etmek üzere bir 
dünya kıonferanıının toplanınaaı li
sımdır. Ekonomik meaeJder bu hutuı· 
ta birinci derecede rol oynamaktadır. 

Avrupada toprak ıtatükoeunda bir 
dcği~kuk yapumaıı bahiı mevzuu ol· 
madıiı gibi sömürgelerin ycııi bir tak
timi de bahia mevzuu delildir. Ancak 
bütün tömürgelcr enternasyonal bir 
komisyonun idareai alunda toplanma
lıdır. Bu komiayon bu sömürgelerini
dareainden doğrudan doğruya millet· 
ler cemiyetine kar91 mcıul bulunmalı
dır. 

Alman kiliselerinde 
Din iıleri ile idare iıleri 

ayrıldı 
Berlin, 12 (A.~.) - Bugün Ftibrer 

tarafından neıredilen emirnamelerde 
alman kiliselerinin hukukt vaziyeti 
kati olarak tesbit edilmiıtir. 

Salihiyetll mahfillerde kaydedildi
ğine göre, kilisenin idareai etkiden ol
duğu gibi gene kilitenin mefl'U ma
kamlarma aittir. Ruhani ulihiye~er 
bari~ olmü ibere .kiliıelerin idarı it
lerio.e alman kiliacti reiti Verııer ba
kacaktır. Din itleri, idare itlerinden 
taınamiyle ayrılnuıtır. Devlet dini iş
lere katiyen karışınıyacaktır. 

-3-
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Suriye ile komıuluk 
mukavelesini 

niçin uzatmadık? 
AKŞAM'da Necmeddin Sadak, 

Fransa ile cenub hududlarımızda 
fransız idareli altında bulunan 
memleketlerle eyi komıulak müna • 
aebetleri hakkmda 1926 aeaeainde 
aktedilmit olan muahedenin, bu 
muahedenin bir maddeaine iatinaden 
tarafunızdan fesbedilmiı olmaaınm 
aebeblerini arqtırarak 1 l aene evel 
imzalanan bu mukavelenin bazı 
maddelerinin bugünkü vaziyete gö
re eakimit. adeta hükümden düpniiı 
olduğunu, maddelerin bir laamı da 
Türkiye tarafından bqka Frama 
tarafından batka türlü tefair eclil· 
mekte bulunduiunu, muahede ma • 
cibince Suriyede oturan türklere en 
ziyade mazhan müaaade millet m11-

ameleai 1apılmaaı icabettiii halde 
bunlarm diğer yabancılar ıibi ecne
bi mahkemelere bağlı tutulmadık
lannı kaydederek diyor ki: 

"Türkiye uzun zaman bu vaziyete 
._çıkarmadı ve bir taraftan FranıN. 
ile, diier tara~an ~~. Suriye ile 
do.t ıeçinınıılk ııtediii açın sırf ~ 
do.tluk endiıeaile bu mukavele)'l 
bozmadı. Daha doğrulu devamma 

razı oldu. . • • 
Fakat Türkiyenin aamnnıyetme 

dayanan bo d06tluk nerede kaldı? 
Burada tekrar etmek iatemİyo

ruz. Son Hatay vaziyeti malibn. Tir
kiyenin mütemadi doatluk teminatı: 
na kartılık, Fransanm Hataydaki 
memurlarmm hareket tarsmda ay• 

clmlık ıörmüyoruz. enf ati 
Suıiyeye ıelince; WtGn m .. 
~ ve kuvetli kcmıaaa TÜl'ld7• 
ile doat ıeçµ.mekt• olan b~ ~emle
ket, bizim tamam• .. ~nnı ol~ 
cloıtluk politikamıza, cıddi 18'"11 
duy1ulu11111za rağmen daha ıeçım
lerde milletler cemiyetinin Hatay; 
hakkındaki karan aleyhinde parll • 
mentoıunda ıarib nümayitler yap· 

tL Bu muhtelif tartlar akıncla artık 
ıui doetluk enditeai ile azam•~ 
aea çakannadığımız bir ~Ye18!1 
tueleınekte Türkiye içm ~ ~ 
mmfaat kalmamıfb. Bunan içindir 
ki TürkiJe, eter kartı t~ ana .. 
d--. b11 m1*anl87İ ,_ .......... 
intıbak ettinneY'i •• tatlNW'"'-ı -
min olacainnız ,...ı Wr .. ww. ,. • 
-- yapmait daha ,.,....., UM& 

sarwl inalda. • --'--
Türldyenin kamtalui~ iJI •~ 

mek, dost olmak iıte~~ ~ 
ıüpbe edemez. Halbuki ba llY~ 
zin bin bir türlü miaali ........ Bil IJI 
niyet Suriyeye, f ranaaya karii da ha
li ealdmit değildir. Elverir ki bu aami
mi arzuyu kart• tarafta da .b~ " 
yalnız eözle değil, miull•n ile P"" 
tim." 

~. ltal1uua riayet edip etmi
hceii mailim delildir. halfa, Japon
h 'Ye Almanya gibi, bir mektubla Mil
'-tı.; Cemiyeti katibliğini keyfiyetten 
~rdar edeceği yerde, Ma110lini, 
~cli-~ine mahıuı uıul ile ltalyanm 
-::'-...etler Cemiyetinden çekildiğini 
dtianya bildinniıtir. Belki de bundan 
'°9ara cemiyeti büıltütün yok fuzede. 
~ 111numi kitibliie mektup Jollama
h liza.n bile gönni1ecektir. 

ltaıyanın Milletler Cemiyetinden 
~iyle dünyadaki yedi büyük 
de.Setten dördü cemiyet kadroıu eh-

Valenaiyen 12 (A.A.) - Prasda 
hariciye nasırı Delbosa tuykucl ha· 
sırlamalda sanlı Kolomuun tOIUIU· 
na lttintak blkiml de\talll etmlıtlr. 

İtalyanın Milletler Cemiyetinden 
çıkıtı hakkında fqiat hükilmetlnin 
kararı ve Duçenin bu tedbir hakkın· 
dakl mühim beyanatı, Almanyada tam 
bir anlama zihniyeti ve çok hararet- Kolomanm ifadealnden çıkan eau· 
il bir tempati ile kartılanmııtır. 1r iki netice .ardır 1d o da, kenditl· 

B. Delbos Belgradda 
Sovyetler 

seçim 
birli§incl• 

hazırh§ı 
Moakova, 12 (A.A.) - Büyük S<w· 

yetyet aeçiminiıı arifeai olan dünki1 
gün B. Stalin Motkova büyük tiyatro
sunda büyük bir nutuk vermiftir. 

.__ •• -- üçü CemİJ•tte - ola
~ lıaıı,.: Bunlardan Amerika, ce-:•ti kuranlardan biri olduiu halde 
1 ~ azi. olmamaf. Japon7a ve 
~Ya, Cemiyetin müeıaialeri arumda 
1..._.-. biri Mançurya'nm diieri de Ha· 
"""'llllanuı iıtiWı üzerine çekilmiıler. 
~Ya da 1926 aeneainde sirmit ve 
~ ~ noktuındfki müaavab ta· 
~dıiı için 1933 aeneıinde hem ıi
~ konferanımdan, hem de 
-411letler Cemiyetinden çelcilmi,tir. 

Esasen çoktan beridir, ltalyan ti- nln itham eltmda bulundutu enel 
yaaetlnin Milletler Cemiyetine kal'fl .samanlara aid iki auyklıadln lmili ol· 
olan prensip hareketi bu bahiste hiç dutunu itiraf etmlt olmamdır. 
bir 1upheye mahal bırakmamakta idi. Koloman, 1935 de Vlyanada macar 
Muaollninin Berllnde mayn meyda- elçlllfi lrttlbine tabanca ile atet et
nmda Ccnevrenln aahte ilahları hak· tiğlnl itiraf eylemfı •e fakat bu ba· 
kında töyledili tösler, bili kulakla· reketlm Macarlatana d~nme1r iÇln u

Fransız d11 bakanı 
hararetle kartılandı 

B. Staliıı aovyet aeçiminin hususiye· 
tine ipret ederek, "demokrat" denilen 
memleketlerde bile Sovyetler birliiin· 
de olduiu gibi serbest ve her türlü te· 
sirden azide bir teçim yapılmadığını 

iç ~Jette bugün ua olarak kalan 
t~ cle•letten ikili, lqilten ve 

. ---, Caniyetin ilk müeaaialeridir. 
~et Ruıyanm azüıiı İM pek yeai-

rrmızda çınlıyor. Maamafih, İtalyan sun mUddet çalıttığı !ıalde meyi a- Belgrad, 12 (Hututt) - Bllkret
hük\lmetinin dünkll kararı ile nsi- lamadıtm4- dofan bir teaıttr neti· ten gelmekte olan fran11s dıt bakanı 
yeti katı turette vıuuhlattumıw, e- CiMİM _.... JllMU .......- B. Deft;Oi"Un tftftl .. t 9 da Btlgtad 
sulı bir ehemiyeti haiz bulunmakta- iıtemiıtlr. prma &inniftir. Mumalleyb istaa
dır. MIJ1etler Cemiyeti, bu turetle, Gene, 1932 de Ceneweden Maca· yonda batbakanla bakanlar, Fransa
tiyaıt faaliyeti ~in haketmiı olduğu dataıım lı(tııetler Cemiyeti muralıhH' ıpn Belgrad elçisi ve birçok remıl ve 
bir cevabı almlf oluyor. heyetine karfl da yaptığı t11Jkaadı lauaull zatlar tttafmdUa k*fıı.mu,. 

Milletler Cemiyeti, dolduğu gün- itiraf etmlıtir. MHmafih hmda da tır • 
denberl, dünya siyasetinde günün aerçe*'i ftll'lllak lfia kullanılan w 
meaelelerinln hatHnc faydalı surette inaana sarar veremiyecek olan küçük 
yardım edemiyeceli: mahiyette oldu· bir tabdca ile Milletler c.mıyetl bl· 
ğunu tamamiyle iabat etmekle kalına- naaınm camına ateı ettiğini töyle· 

Wr:i~~J~ Milletler Cemiyetinden 
~ milletleraraıı münaaebetle
"- . . beklenmedik bir badiae deiildi. 
'tibarı. vaziyeti deiiıtirmiyor. Son 
~ ler İçinde devletler iki zümreye ay· 
alaa· orta..: Bir taraftan fatiıt adı veril
llil '.totaliter Ye yahud doJllllllDıt de
le,. 11~!•tatüko aleyhtan olan devlet
.,. ~ager taraftan da iıtatüko tarafta
tiıı . devletler. ltalya çoktan beri bİ· 
... ~~ye sirmiıti. Bu defa bu ba· 
~~. Milletler Cemiyeti azüıjiyle 
~ ~l etmez bir politika pden 
~ ~~tler araımda bulunduğunu 

ilin etmiı bulunuyor. 

.A. Ş. ESMER 

mıJ. aynı samanda harb sonrası poll- mittir. 
tik iııkipflarında yalnu fena değil Stı~ .. lauba 
hatta tehlikeli tetirler bile yap:Dlf- Parla 12 (A.A.) - Çek te)yon en-
tır. Milletler Cemiyetinin tam ıuret- tr ferl~ln eekf -efradından Hawlab
te ifiltı, bugUn münak8f8 i~Unnes d ~ K84ler tarafmdan tethlfÇi Xolo
ve itbata ihtiyaç g(>ıtermcz bir vakı- .:... suat'ya ihderibDif oMn tlfre· 
adır. 1i q.ktub te~~e ed~tir• Bu 

Eğer Milletler Cemiyetine sadik meklub B. Dtlbos'a kartı Çekoalo
kalen büyük devletler, Milletler Ce- vakyada bir .Jvybtd yapılacafını n 
miyetini bili ti)IMCtlerinin ciddi bir Ceırair umumt valltf Beau'ya kartı 
unauru olarak telikki etmek iatplenc, da biT s11ykaed ,.pıliniaim fttl· 
bu, ya1nıs onları alikadar eden bir n~kte buluaafluP.u teyid etmek· 
meseledir. Fakat bu büyük devletlerin tedir. 
Milletler Cemiyetini devletler Aleminin Mektub tabibi ıöyle diyor: 
salihiyettar bir mümetaili ve enter- - Para gelmedi. Gıdatız ne ya-

s 2 &O &O 2 SOJlP.. nasyonal ltbirliğinin yilkaek organi pabilirim? Delbot için verilece~ e· 
1'11rcfcfai ı olarak r8etermete artık biç bir hak • mirleri bekllyorum. Prag'da nu yok· 

it l'erli ınalı kullanmak, türk.. lan yoktur. a Buca'da mı yapılmak munfık o· 
0"oıniaiıae kar,. 6orcamaall8'. Her halde Almanya bükümeti ltal- lur? Şu it 4çhı enlct IOl ~umu 
• ya hükUmetiyle tam bir mutabakat kaybetmit idim. Fakat hor ,eye rai· 

}' ..,..,.,.., 
1 

halinde Cenevre aiyul titteminin yal- men vazifemi ifaya muvaffak olaca· 

1 nıs kabahatli delil aynı zamanda çok fıın. 'Yalnıs gıduız hlç bir teY yapı· 
ltail 

7 mil~ türkün •ıaed• 11 fena oldqu baklıındaki kanaatini lamu. hllmlar için umumt vall Le 
,.._:;.". turk liran biriktir•bil- aanmıyac:aktır. Beau'nun da ölmen llıımdır. Gıdayı 
..,. lflra laer türkün banka;)'G Ve bunun içindir ki AlaıanyanıQ alınca derhal Delboı'an ubundan 
.ı· •de bir lira )'Clfırmuı kôli- Milletler Cemiyetine döniifünün bun· bereket edec.eiim. Utulü daireünde il'. 

.................. _.................. dan böyle artık bahit mcvsuu olnaaı tansim edilmlı blr paaapoıtum var· 
• 2 2 7 - - - 7 - - -.. • iri .,ı__ .. _ aa %JV katiyen ım nuzuu-. mr. 

Kar,&:ıma UJrenf 
F.-...u ~ının aiyareti dola

y11iyle ittatyon ve bütün ,ehir fran
tız ve yugotlav bayraklariyle donan
m1ftı. Birçok kültür kurumlariyle 
eaki frantız talebe ve dostları kulllb
lerinin uaları iatuyona ıelerek B. 
Delbot'u kar,ılamıılart!ır. 

Muhalefet partileri reisleri de bir 
beyanname neırederek B. Delbot"111l 
gelitini tellmlamıılardır. Bu ton ha
reket, blltb yU.aoüav milletinin 
Franaaya kartı btalediji bitlerin bir 
ifadcti aayılnıaktadır. 

, ,,, URUflllG 

BB. Delboe " StoyacUnoftç 8fle
den önce kısa bir müd4eı görjFiif
lerdir. Öjleye dojru franaız dıt ba· 
kanı Yu&otlavya Naibi Prcnt Pol ta
rafından kabul edilmiı ve Prent kcn· 
ditine beyas kartal nipnını verml9-
tir. 

Preru Pol'un ne.dinde 
Bunu bir öjJe aiyaf eti takib eı

miftir. 
Prena Polun vırdip siyafette B: 

Stoyaclinoviç ile yuıoalav kabinetinin 
dlfer erktıımdan bqka Bel~ddald 
franıız elçlai, Yugoalavyanm Parlt el
çili B. Purlç .e B. belbosun yaaında-

ki zatlar bulunmıqlardrr. ıöylemif, bu memleketlerde seçim ilze· 
Valide kıraliçe Mari aaat 15 le fran- rinde kapitalistlerin yaptıkları nüfuzu 

m dlf ltler büllnml bmaal olarak ka- anlatmıftır. 
bul etmiıtir . Sovyet aeçiminin bWldan dıolayı bir 

Ak,am siya/eti bayram telakki edilmesi gerekeceğini 
söyliyen B. Stalin, bundan dolayı ha· 

Akpm B. St~vlç ve kanal, zurunu tebrik etmiştir. 
franaız bakanı ıerefine mubafu alayı B. Stalin b&fka memleketlerdeki 
tubaylan mahfelinde bir caJa ziyafeti namzedlcrin teçim yapılıncaya kadar 
vermitleJ' ve bunu bir kabul reami ta· aeçiciler karımnda tam r bir tibi vazi· 
kib e.....,,.;•tir. .._ yetinde kalırken, KÇildikten ıonra 

B. Stoyodinoviç'in nutku kendi kafalarına göre hareket ottiklc· 
rini töylemif, ycnı Sovyct anayasasın· 

Bu ziyafetin eon1atüıa doğru t8s da iae, seçicilerin arzularına göre ~e: 
alan B. StoyadinO"riç, B. Delbos'a hü- ket etmiyen ve milletin mentaatlcrını 
klmet " alllet namına "hotceldinis'' korumayan mebusların, intibah dev· 
demekle duyduğu sevkin, mumailey· reıinin sonundan önce ınebuıluktan 
bin dott ve pjttefik memleketleri zi- çıkarılması hakkında hükümler ihtiva 
yaret ettikten aonra Belgrada gclmit ettiğıni sôylemittir. 
olmaaı dolayıtiyle bir kat daha arttı- l:i. Stalin ıö:.ucrini, seçicilerin me-
fını töylemiftir. bualar üzerindeki kontrolu bir an bile 

B. Stoyadinoviç, Yugoslavyaya ilk eklik etmemelerini tavaiye ıuretile bi
defa ıelmemit olan B. Delbotun bu tirmiştir. 
ziyareti vesiletile yugoalavların Franı. Nutuk uzun uzun alkıtlanmış ve aa-
1&ya kartı betledikleri sevgi hislerinin londakiler B. Stalin'e kartı hararetli 
balrild kıymetini daha iyi anlayacağını tcazbürler göttemıitlerdir. 
kaydetmiı ve töderine ıöylc devam Seçim baıladı 
ctmiftir: Bütün Sovyetler birıiğınde umumi 
Franau • yugo•'°'1 do•ıluiu aeçime bu sabah saat 6 da batlanmıştır. 

Seçim, gece yarısı.na kadar devam ede-
.. _ Müfterek mücadele ve ıstırap cektir. 

aenc1erinde Franaanın yardımı kalple- -a!!!!!!!!'!!!!!!'!!ll!!!!!!!'~'~!!'!""'"!!"'!!"'!!!~!!!!"'-"""!!! 
rimisde derin ve tillnmez isler bırak· = 
mzttır. Si&inle birlikte aeçenlerde tem

did ettilim ve burulan on tene evel im
Alanmıt olan d01tluk paktı. saten 
mevc:ud bir vaziyeti teyid etmektedir.,, 

B. Stoyadinoviç, yuıoslav dıı 11ya
;5&UD1n bqlıca hedefinin dostl,ukları i
dame ve inklpf ettirmek, hududlarda 
ihtilat ve ihtilaf sebcblerini ortadan 

kaldumak turetile umumi sulha yar
dım etmek olduğunu bildirdikten son· 
ra, iki memleketin 9imdiyc kadar oldu· 
ğu gibi bundan aonra da tulb eserine 
ve Avıupa işbirliğine yardım edecek 
şekilde münasebetler idame edecekle
rine emin olduğunu töyliycrek sözle· 
rlni bitirmittir • 
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Bir günün üç mevzuu 

Şoselerimiz, pancar tohumu 

OGL~ N~ŞRİYATI - 12.30 Jıl 
pllk nqri1atı - 12.50 Plik: Türk nı 
ve ballı: .. rlı:ılan - 13.15 • 13.50 Dahiıt 
harici haberler . 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 M 

plllı: nqriyatı - 19.00 Türk muıilı:ili 
ballı: .. rlulan (Makbule Çakar ve ar 
ları) - 19.30 Saat ayan ve Arabça il 
1&t - 19.45 Türlı: muıilı:ili ve ballı: pi') 
n (Hilı:met Rıaa Sncör ve arlı:adaıJarl 
20.15 Konferana: İç iıler ba1ı:am ve 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya uraf Siperlerin kazdmasına ve bataryaların 

kurulmasına hararetle çalııılıyordu 
Konaktaki büromuzdaki iti 23 haneye &'itmemi emretti. Çünkü bir- Ö 

ve Tokat' da bir tarla işi - 20.30 plllı:la dana muıikiıi - 21.00 
haberleri - 21.15 Stüdyo aalon orkeatrll! 
1 - Meazacapo : Serenau SentiıneG 
:ı - lılayerbeer : L'Africaine. 3 -
teuil : Pour un baiaer de toiı. 4 - Ta 
koYlk)t: Cbant du Faucheur-Zl.55:.;;ııı.L 
Yarınki procram ve 1ST1KLAL 14.AJW"" 

temmuzda ikindiye doiru tamamla- kaç gün içinde ıirifeceiimiz malua • ğleye kadar geri dönmek bere 

YAZAN: 
Naaulai Baydar 

cbk. Ali Bey, bisi süzel .özlerle azad rebede benim bulnmn••• anu etti- Tokada doiru, güzel bir 90ıede, 
ettikten eoara yüklerimizi yüklettiii- tini aöylüJOl"Clu. KaYUran bir sünet 60 • 80 kilometre hı.ala ilerliyoru.ı. 
miz ıibi. Griviça köprü.üne, oradan altmda iki millik bir yola :J'ÜrÜmeyİ Methini itittiğimi.z Autoıtrad1u
clatlara doiru yollandık. Burada ıöziime keetiremiyordum. Fakat da. otomobiller bilmem kaç kilometre 
~lderimizi, Jack'm tabirile '"mak- Bakkal ça'YUf, kolda bnı bot araba· ıilratle gidebilirler, fakat tehirleri 

· · d kaybet biribirine bağlıyan Avrupa peleri· lepıeğe batladığından ve diğer fiz. 
•dlı ~ir kaza,, netıceun ~ . • iann pdip ıelclijini, btmlara binme- nin en iyilerinde dahi otomobille de- yolojik değipeler dolayniyle biln
tik. Bırkaçl~a~ 7• da.~ım tal». me imkin olacaimı aöylecli. Gerçek· vamlı aurette «50 • 80 kilometreden yeıinde mildehhar tekeıi aarfettiğin· 
run konak • ıgı ararıa V&l'llUf ten burada bir oab&flDID nezareti al- fulaaını temin edemeuiniz. Demek den iıtifade olunamaz. 
bulunuyorduk. Kendimizi binbat•• tmda livil halk tarafmclan kullana • ttik. K elan b. · iıtedilim fUdur ki Turhal • Tokat Pancar tohumunu elde etmek için 
takdim e . uman ıze arazı. lan bir düzüne kadar araba itliJOI'- ıoıeıi, yol bakımı itibariyle, bütün ana tohumlar makine ile ekilir. Bun-
7İ ölçmek vazifemi verdi. Bu it, bi • du. 
zim için tamamile yeni bir teYdi, fa- memlekete örnek diye göaterilecek lardan çıkan nebatcıklar aık ırk bıra-
kat ne yaparamız ki zaruret dünya. Cerrahm verditi bir kltıdı ala· bir itina ile iyi halde tutulmaktadır. kılır. Birinci sene ıonunda tohumun 
nm en ideal bir muallimidir. rak, zanneclenem filibelilerin açauf Anadolu yollarında seyahat eden- yetiıtirildiği yeni iklim prtlarına 

Bu vazifeyi tamamladıktan 80DI'& olduklan bir hutahaneye gittim. ler, her bet kilometrede bir, tattan göre bu nebatcıklar ya toprakta bıra-
kım) Burali - saliba bir mekteb - remıi lnp edilmit lrulubelere tesadüf eder- kılarak veya muhtelif uıullerle kil· 

~bqıyı sördük ve ta armuzm ler ·. Tamı·r•tı mlJt•madı·y· ku/uL-J•. hal. d haf d"l k k l ·c1e ı ld k. z bir bina idi; alt katı butahane idi; .. .. ~... me ın e mu aza e ı ere ••at· 
kumandaamı yenı ne e a 1 a • ri .... Fakat bu kulübelerin hemen tırılır. İkinci ıenenin ilk baharında Yallı yüzbaıı, kendi bölütünün hia • üat katında da asker ve aml bir ta· 
l8aİne düten siperleri vücuda ıet.ir. lum kimaelerin yazıhaneleri bulu- hepıi kapııız ve pencereıizdir: çlhı- bu nebatcrlrlar biribirlerinden muay-
mek iç.in bir hayli müıkülat çekmif. nuyorda. Burada bir doktor, iki cer- kU yolları inta eden Nafıa bunluın yen uzaklıklarda olmak üzere ıey
ti; biz ıelince elimizden ıeldiii ka. rah, bir eczacı, bir katib, bir ahçı, tamirini bir prenıip addederek bah- rek bir ıurette ekilerek ve f&yet top· 

ıettiğim lrulUbelerin intaaını da mü- rakta kıtlattmlmıılaraa biribirinden 
dar bu ite de yardım ettik. ah al on on iki ~kadar da h-:d~, ara- teah.hidlerine ihale etmi,tir. Fakat ayrılarak ikinci ıenenin ne,vilnema-

Siperlerin kazılmau ve t Y arın bacı ve aaıre Yardı. Ben gittifim sa • bu yolları Nafıadan teıellilm eden vi- aına bırakılırlar. Bu suretle ikinci 
kurulmaama büyük bir hararetle ça· man burada çoiu yaralı, bir kaçı da llyetler, buıust idareleri büdcelerlne ıenenin aonuna doğru nebat tohum 
lqıbyordu. Artık elimizde Orhani- dizanterili otaz kadar but& yat.-. yol tamir maırafıru ekaeriya koya. verir. Bu tohum ıUpllrge otuna ben
,..cl•n selmit birçok alat edevat nr- du. Yatanlardan ikisi ele nutu. Bina- madıklarmdan kulübeler bof kala- zer aapcıklar üzerindedir ki evveli 
eh. Kıt'alar nöbetlete ıeceli, sün- nm büvii-ık odalarmcla daha otuz rak, kapı - pencereleri yolcularca b k b. ·ı· V b. ildd il düzlü çabııyor, ortalık karardıktan • • . ı --- . . L ...... B u ısmı ıçı ır. e ır m et g • 

t alolarak faaliyete de- kifıyı yatırabilecek tertibat al~ aınbp tökUlmU,, yakılmı,tır. ir nefte kurutulduktan aonra harmanı· 
eonra a ef Y O ben dört tı. Mulıarebe akp•ı, buraya elh ya• çok toeelerimlzde iıe tamiratı milte- na batlanır. Çok ratıp olan memleket
nm ol~uyord~~- ıece, _ . • alı ı•lmit fakat bunlardan bir ıu.. madiye lrulUbelerinin yalnız temelle- lerde bu kurutma huıuıt tertibatla 
Mat nöbet tuttuatan IODl'a 'QZa'ml r • ' . rini ıı...n n-ıı. Bildiklerimd 1 Bö 1 1 d t..--- da h -1..1-zb bir sök yüzü örten otelimde mı ()rhaniy~e, b8' kumı Sofyaya guı;unuuı.&A : en o ur. y e yer er e nanuan u-
~- olaı 1 da Turhal • Tobt fOHSi müateanL.. suat maklnaJrla yapılır. Ayrıca elek· 
~ a,aclam. Ert~ ':8 ..':!:~-; ·~~=- -:::; alır" ar Uzun yollardl etrafı yefillikli, ba- lerden geçirilerek muhtelif büyük· 
k-'•• biıkaç tane a a • bara a - 11 

L cuı dumanlı ve dilagtln yapılı bir ev- ilikteki taneler ayrılır, beynelmilel 
beler ricada ıetirdiJer. Ba aaretle Bana tavuk MIY1I çorbau, ,..........., ceğize rastlamanm • tenha mmtakalar. uıuller dairesinde brlftırılmak 
saman saman yaian satnaldardan aüt verdiler; yarama da ıa,..t i7i da aeyahat etmedinizae • yolcuyu ne suretiyle ticarete aalih tohum el
kendimizi koruyabilecektik. Daha baktılar. Çünkü o .-••nl&r, heniiz, kadar avuttufunu taaavvur edemez. de edilir. Cihanda pancar tohumu-
~~an e!::_ tahyal::ı= i~ bolluk .~çind•. MlilE: Her sün Oriaani • ıinb. Tobt yolunda. tahrip edilme- nun elıemiyetiyle mütenasip olarak 
V7-Uf 

1 
aem ya yeden öteberi ıeli,..da.. mı., billldı çok iyi bakılmıt tamirci bunun evaafını tayin eden bir takım 

mala bat amıflık. _ • Çok fasla um.b çekmecliiim için lrullbelerinl w tamircilerin de el lranid vardır. Bunların en mefhuııu 
Aym yirmi clörclüncü aünu h&cU.. aöailffl olarak ba..ı.. .. kltıiltine uabalanna doldurmUf oldukları 1914 Alman normu olup cihan tohum 

~seçti. Gal~!li~etli~.:~~ }"U'Clma e1mek iatedim. Bu &Mm ela kumları aerperek yolun iyi halde plyaeumm en bUyGk bueketleri bu 
4a.t ..._. aibı _.. Y _ ... ,,... bir takma kalmauna pbftıkJarmı g6rdükçe norm berine cereymı etmektedir. 
kwowti ! 1•lfllk. A:rm. s&ad• Meh· bana ~ eclilecek yası • bem cıyabmda Tobt viltyetini teb- Pancar tcılıumu iyi bir 19tıfa ve mtl
...ı Ali P~ (~ ~-.'- lar wrdi. Daha ...-a ıwlara fnD· rik ediyor, bem de yola bakmanın yol rakabeye tabi tutulmadıfı takdirde 

:. ~lr. ~ ~ lardliii biriii &..-..,. llOll zc;u=- ~u-~fr~ .. ~~!~: !°.!.~!!'~la ~ .. il~~nde~ to-

Mri de ıelmitti. • Ba adamm iki eli de mn.tw- Yol, iyi yol elemektir, sfra l1d mer- ve teknik itidir. Bu tohumu. mesell 
Ayıra yirmi befinde bir ~ seçır- itiNrm ,akta. Fakat kenclili s.ıt.a kes arumda pe bUlaıldutunu 6fre- buldaJ tolnau ılbl. herkealn lmendi 

...._ T•hki-tm ıQet sürat& YllPıi- 1tm .. nerek ,ola pbp bu IOMJI beyhude lmncHne lretmni fty& mtıfaya tabi 
- içiD kanrsibtaD emir ,.-ipi. b-- farkmda delildi ld yere aracbktaa IOllra prl daamek tutma• mtlmkb delildir. ÇBnldl 
Oteld mıiilb-larm ela IMı itd• ça· .m ............... aaacuhlm+n ti- nya bir mtllk meeafeyl bir pde paacar tobumanda aranan teY yalnu 
bfbldanm 1ÖI..- ben de bir kaz. kl,..t e4iJQl"da. Katibin bana anlM· reçmek tmmımlyle ,olaus .abalarda ~k mahlul nrmesl ılbi tek taraflı 
- .W- " lam •. iıçincle kalınca- tıt-& sin, bu adamm 7M'Ult maha· aeyabat etmekten de glçtlr : Yol- bir meziyet deflldir. YUbek tekerli 
7• kaclar çalqtnD. Bir_ aralık ayatım ....... _. alman yar&lar içinde Wr ıu.ı yerde ona f6re nakil vaaıtlı kul- malnul ~rebilmeai, çok mahıul ver
lraych " sol kol.- vücudumun altı- • elrıte idi. E-nell tol lanınmu. Bir hendek ailıileal haline meal, yerıne ~re kurağa veya rutu· 
.. ıelm•k isen 7are diittim. Alt h:: -~ 8aD far. ıelmiı olan fOMde otomobil neye ya- bete mukavemet edebilmeai, muayyen 
sı-- kaznwnm üatüne p}mif, ka- b da olauyarak yerel ...::.n.. nr 1 bazı hastalıklara kartı muafiyeti ıi· 
_.la batl&ID.Jftı. Bereket venin ~ kolan U . doır: uzatmq, bu T•mir•tı mat~m•diy• yol politi· bi mtlteaddit cepheli meziyetler aran
....__ carnbı yalanluda idi. Ona ~a ..:ti~~=- bir ras batuTa· kamuın ana premipıerbıden biri ol· maktadır. Bu ancak yetlttirilen to· 
....... Y~ urcb. ~ acmr~ amm Nida topu üzerinden seçerek, malıdır. hmnların ve tekrar tohum yetiftiril· 
ela bw bir ha.taban~• ptnMmı, öteki ,....._ ,.tifmİyonDUf ıibi, bu • • • mek lbere isti.hali edilen anaçlarm 
p.kü ıitmeuem (IMlrada mani.aı • sallaa kolu ela koparıp aitmilti- Tokada. pancar nllmune tarlası ki· btltiln bu cephelerden akı bir ıuret-
aı anlamadıj'llD bir kelime kulı..cb) Otelri ruaun kaba etini bir pile raamı yenilemek Ozere giden Turhal te zirai ve kimyevi kontrollara tabi 
telalikaai bahmclgpaa aöyledi. Tiirk· .. ürclQü • • d 1 atalda fıbrikuı müdürleriyle gidiyorduk. tutulmau Ye bu enaf ı Piermiyen
ler biltiD IMetabklan ain kel~•il• 1~ açm a amca ıs, ! etinde Bana yolda pancar tohumu meaeleai· lerin bertaraf edilmesi " bu ıibl 
ifade -.., meeela bat airmt aç ai • yuziikC19"1D yatmak ~~~ • • nl anlattılar : enaf ı ~erenlerin tmil veya sun! 
.,.. d..ter. Onım için aord_. ı bulunu,anlu. Ruça bilmeclit- apa "Pancar iki aenelik bir nebattır ye surette tenmlye ve tekair edilmeaiy-

- Çene atnu mı 1 Dopath llir hukuk talebesi olan ar- neılinl idame eden tohumlan iki ıe- le kabil olan bati• bapıa bir ilim ve 
Cerrah cnab .erdi ı kadapma Y•biı terdlm-lw1• iN ne nihayetinde nrir. Pancann ,eker· teknik itidir. Pancar tohumunu 19-
- Ent, lakin pek çok daha fena. zavallı adamın atzmclan kanaaa cilikte iatifad! olundufu müddet tlı.al edft btltiln memleketlerde bu 
o.- üzerine yüzbaf!Ya döndü; franaızca bir mektub yazdmL bUnyeainin henllz taze bulunduğu iatihaal de.Jetin mürakabeaine tabi 

,._.,...da bana bir an evvel huta· (Soau vu) lllıc aenedir. Bundan 10nra bünye aert• oldufu libi bU1ud kanunlarla da 

r 

BiR SÜRGÜN 

kontrol altına alınmaktadır. 
Memleketimizde de uzun muadet 

küçük tecrübeleri yapıldıktan sonra 
tohum tekıiri itine baflanmiftır. Tür
kiye teker fabrikalarının Alpullu, 
Adapuar, Eıkifehir, Ilgın ve Turhal 
mıntakalarında faaliyete geçmif to· 
hum tekıir eden tarlaları ve çiftlik
leri bulunmaktadır. Bu ıabac:lalri ça
htınaların 1938 ıeneai nihayetinde, 
teker fabrikalarımızın 1939 ıeneıi İh· 
tiyacrnı tamamen temin edecek neti· 
celer vereceği ve artık Avrupadan 
tohum getirmek ihtiyacmda kalınmr
yacağı çok kuvvetle ümid edilmekte
dir.,, 

Bunları da öğrendikten 80nra te· 
kercilikte pancar meselesinin hakika
ten bir mesele olduğuna büsbütün 
inandım. 

••• 
Tohum t~ksiri makaadiyle, Turhal 

ile Tokat araaındaki kuytuca bir yer
de, iki ıene evvel kiralanmıt küçük 
bir çiftliğin daha iki aene müddetle 
yenilenmek üzere huırlanmı' bulu
nan mukaveleaini imualamak için 
noter dairesine giren arkadaflardan, 

tSTANBUL : 
C\;LE NEljl.ıu J: A Ti - 12.30 Pl&lı:la 

muaikiıi - 12.50 Hivadiı - 13.05 P 
tUrlı: muıikiıi - 13.30 Muhtelif plik il 
1&tı - 14.00 Son 
AKŞAM NEŞRİYATI - 11.30 S 

ci tanrruf ve yerli malı bafta11 konf 
İt limited müdllril Bedri Nedim Göiı:oil 
19.00 Çocuk tiyatroıu (Bora ile Günet) 
19.30 Çacuklara maaal: Bayan Nine 
dan - 19.55 Boru haberleri - 20.00 
ve arkadatlan tarafmdan türk muaildli 
ballı: .. rlulan - 20.30 Hava raporu -
Ömer Rıza tarafından arabça sö1leY 
20.45 Belma ve arkadqlan tarafmdan 
muaikiıi ve ballı: .. rlulan (S. A.) -
RaclJo fonik opera ıbiclJo orkeatraaı 
katiyle (Fauat) - 22.15 Ajana haberleri 
22.30 Plikla 10lolar, opera ve operet 
lan - 22.55 Son haberler ve ertesi 
procramı - 23.00 Son. 
A\'HUPA: 

Ul"Jı;.t<A VE OPERETLER: 15.15 
land Zender - 16 Laypzic - 18 Berli• 
21.15 Bmo - 22 PariL 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONtK KONSERLER : 12 Hamburı 
diier alman iıtaıyonlan, LübenbuJ"I 
13.15 Milnilı - 21 .Roma - 21.20 Ko 
baı - 21.30 London - Recional -
Droitvich - 23.5 Lübenburı - 24 F 
fort. 

on dakika •onrı buluflDlk vadiyle, ODA MUSİKİSİ : 15.25 Hamburc -
ayrılarak Tokadı biraz dolqıp gör- Bromilmter - 17.30 Kolonya - 11.15 B 
meğe çıktım rq - 21.10 Viyana - 22 Pariı P.T.T. 

· SOLO KONSERLERİ : 13.15 Stokb 
Vaktiyle Tokat, bal ve bahçeleriy- - 15.20 La:ypaic - 16 Münib - 16.30 

le, Sivasın yulığı imit; tren bugün m~ter - 16.35 ~raı - 17 Be~~in - 17 

bu f . Mııtno-17.30 Vıyana-11 Briiltael, ·~.a 
onbiyonunu elınden ılmııtır. burı, Stuttp.rt - 19.30 Stokholm - ""' 

Fabt Tokadın ıene hareketlice bir Prq - 21.40 Kolon1a - 22.30 Stut~ 
. . ORG KONSERLERİ VE KOROLAJl 

merke.ı manzarası var. Gentf bır mey- 17 Pariı P.T.T. -19.35 Viyana-20 L 
dan ortaaına dikilmit olan Atatürk alı- 20.5 Büluet - 20.30 Sottena - 2ıJI 
heykeli etrafındaki Pa~tı ve Halkevi, Br.fto.ANNtLt SAZLAR (Marı, dera) 
Ziraat Banbıı ve Yenı Sinema bina- 6.30 Bre.lav -1.30 Keaa - 13.30 Buda,., 
lariyle, hutahane ve tehrin medha- t• - 16 Stuttııart. 
Unde bu ıene intas• biten bir mekteb- HAFİF ~Oztx : 6.30 Franldort •• • 

ter alman ııtaı1onları - 7.10 Münih 
le Tokat modern mimartyi benimle- 1.30 Frankfort - 10.30 Hambarı - 12 '6r. 
mi,e benzemektedir. lonn, Lanais, Miiııib, Stuttprt - ıl 

Ge kal k k k 
• Stuttprt - 14.10 Frankfort - 14.15 B'_ 

ç ma or uııyle lruıbada lln, Kolonn - ıs Stutteart - 16 Br.;..ıt! 
ancalr sağa sola bakarak bir baftan Prankfort, Hambarı, Könibberı - 1iJ 
lSte bap bdar pdlp ıerl d6nerken llinib - 11.10 Berlin, Hambars. ıtoıcdP 

b .1 ... 1 - 19.15 ltuttprt - 20 Beı" a. Kbııip 
ır ...,.u~ bir ma uada derin bir v - a .yaı;-., ıoı 

ıittim : Tarla mukavelesinin yeni- 11.0S BadQeete (Sitm! ~iii~ttaart~ 
lenmni ... IU'IDlftl. Arui sahibi DANS llUzıoı: 14.10 Lansii-1" 
• bittin lnad " ierarı ortaJdanna at- llUnllı - 22 Plonaaa - 22.25 Bada.,..te-" 
fedenk • pgen aeferkl flyatm iki 22.30 Talu - n-2uo Krakori, L 
ml·'lni ı-ti fabri'-- rl - il lllllno, Roma - 21.25 • 0.30 ~ 

u • yor, .. mllmeuille Rqlonal - 24 Droitvich - 24-0.30 li 
bunun yanamı nrmefe huır olduk- Hllbarı - 0.30 • 1 Droitvich. 
larmı l&ylUyorlardı. Aradaki fark 
büyüktü. Ortaklarla pil konupa
lar, gidip gelmeler ve ricalar, tehdid
ler, izahlar bir kaç IUt ıUrdU. Bu ••· 
rada

0 

ben de Halkevindeki Atatürk 
dairesini, Yeni Sinemayı ıezdim. Ge· 
ri celdim. Bir dondurma yedim. Kun
duralarrmı boyattım. Tarla müzake
reai bili devam ediyordu. Fakat iki 
taraf biribirine biru yalrlqabilmi•· 
ti. Tekrar bubayı ge.ımefe çıktım. 
Belediyeye, villyet daireıine pdip 
ıeldim. tki taraf elele vennifler pa
arlıfı bitiriyorlardı. 

Onlar imza için tekrar notere gi
derken ben de tekrar tehri ıeamete 
çıktım. Noterin kapısında buluıtu-

tum arkadaılarım • maliyet heaabla· 
nna lıtinad ettikleri için • tamamla
dıkları itden dolayı memnundular. 

MDCe ..... 

'Yardd"f 1 
Dolttorlar df.yorlar iti; 
''Vücuclanuuan ••nç oe dİlll 

ltcrlmaa ipi, ,.,.,.. ve tclterlİ 
,_ylere İ/atİ)'flCı oanla . ., 

Sen ele .. ~ oe dinç ltaJmoJ 
UtiyorMlll, iter P,. tclıerli ,.,. 
fer ,.,,.fi ilamal etme I 

Arui uıblblerinin müme•ili de ne«' 
1i idi; her halde onun da kendine , 
re beaabları vardı . 
Yarım aaat içinde dönmek US ... 

gittitimis Tokatta bet altı aaat I" 
çirdlm. Fakat hayalimde temiz 
fOH lle bh' kaç güzel bina, ve zHın., 
de, pancar tohumu ve tarla kirası 
aelelerinden baflra bir teY blmadJ. 

YOaa avez quand meme du culot ••• Benden onbet 
franıa aldıtmız bir malı batkuma Mkaeae •· 
tm • ve bu bir defa delil, iki defa delil • ÜÇ aydan 
beri, bana mütemadiyen ayni oyunu opayorm. 
DUa. Şimdi ilk defa olarak lizcleın heeah _... 
mala ı•hniıim; bir de benclen halı " aal&m,.t 
talebine kallupyonanuz. Monaiew, bımma adma.. 
bunmaadma-

Ganç aclamm wi laubmttı " beyu çıehrııbi 
çerçiYeliy .. hafif, ince altın ...... tiVI.-. bar 
biri ayn bir hiddetle ihtizaz ecli,... aibi,.di. Lllııin, 
bunun öfkeei artblı ni~e bnirslnm O., dara
ı.,_., aükiineti y..m. ıeliJWda ı 

-42-
- .. inak, ba talt-- ,..... boya ..... 

YAKUB KADRi 
ni ~ ......... ~- ....... el· 

Ve doktor Hilmaate, ~az, iri eliti_.. bütaa 
aıcak panltılariyle .aı..- eliai uaatb. Tatlı, a• 
benldi Ye bütün altolarcla oldalta sibi cloiraclaa 
doinJa SÖiieten sel .. bir aeeİ Yardı. Konatar
k .. .,._.. İçİDcl• ......... ç.iinaaıi,.., ........ 
,_., _,....._,_ ft b6tln 8Öz bir mmld•aan m.
locli halini ...,_..._ Ghel mi,.di ? Çftin miydi T 
Dakt• Hilanet, lnmu tetkike imkin balamalDlf 
tı. lhti7ar zair, Olnlt ı.-- ocllıama aldı ı 

- Haydi, haydi; delikanlı. biraa kendinizi top
laynuz. Sise yakqrnaz, bir küçük luz aibi bu 
sinirli haller... Siz artık bir mekteb çocaiu delil· 
.mis, bir efencliainis, bir ada•unız. Artık, biraz 
aflrbqlı olmama icah eder. Siaiale ancak ba te
rait içinde konupbilirim. 

Sanatkir yutkunuyordu. 

- Ne iddia ediyordunuz, bakayım ? • S-.. 
onlaet• aldıi ... Mkaene mi satmııan ? •O benim 
bilecetim feY· senç adam; iatenem yüz ....... 
de satabilirim. Bu bir ticaret itidir. Ben, sizin eli
nizd.n tuvallarinizi zorla n aldım ? • Hayır de
lil mi ? • Keneli nzamzla wrcliniz. SiH bir f(:rat 

teklif ettim. Kabul ettiniz. Etmiyebilirdinis. Y •· 
had, benim aibi bir kaç aabcl araaıncla bir mÜza· 
79de açabilirdiniz. •- kimaenin bir teY deme
i• halda olmaaclı. F &kat, az öyle yapmacbmz; ba
- seldiniz : "Şana al; ne vsir.- •er;" decliniz. 
• Oyle delil mi ? • Benim y.-imcle bafka birİIİ ol
aydı aiae onbet frank da .....U... 

aak bedeliclir. Kim ..... ? 
- Dwwww, cleHkaDlıı W... rıik6ııııet, hiras .a

lr:taet-
- ..................... Geri verin ........ 

rimi, seri ffrin-
Dikkin sabiti, aria... ..,.. Doktal- Hik· 

met• bakarak Jr.ahkahe~ a8ldl 1 

- o halele Iİs de bana .,....... ı.-1 ...m; decli. 
- ........ ehDcli79, .. imi ....... fraaca •b-

,__ ........ .,__ içW.. .... franpmm.. 

- Ya et.alaj ......,., p... ? 
Bu ......... ,...._ aat kadar el...- .tıli. 

Doldm- Hikmet, ki9lk ~· lroltafımgn altm
da, a~akta, baJntten ft belki, biras da nefretten 
clonekel•lfb. Bir aaaat -.iDiu etrafmdald bu 
adi, bu ...... ,. para lra•ı .. - baY•leama 
afmayan bir ~di. Şu ıanç aaaatklr ki, e8İrİ un
mrlardan JV&tıbmt .. iclir. ç ... ·.ı kapl.pn ... 

kalmm Wr ana t1biind .. farla ,.,ktu " hiç uta
n ,;iaü ıörm .. it dlill.-i lmlald&l'IDID iatiaclen 
,..........k bir yanm claiN ç.Yil•ek bir im çoca-
iamm baklel.-i .- wira •s..m. doiru ..... . 
ı.wda.. .. rüs, ODa ı.ok ~ - pD5 ... , .. .. 

tmcla ....... f97t&aİ bir bü.iyet ..Wı Jımit. Ço-
-. ......... .... .... ,a.a..a. lı.deai 
llliiatala ...... ji u. ...... ,... meunm ..... 
tma ...... Wr ltlcak ~.....,..... Oyle 
W. lııa ..,.. w IDltecaW. profil kaqamda be• 

ılmn ............ u beyu ··-ı· b.,.. ..... 
Doktar flle ala Meta bir tik·" ı ı pldi. As 

...... ıalfz ••ki ~ ,.. atıp ......... " ... 
ç.cNrt• Fabl, a.sa c1a1aa aaa sürmedi. Seael· 
Ur besirıWa, yirmi fnak llMakabiliDde niba,C 
uzla11Denıa~ubalanrfta. 

-Xlll-
Bir ıanç im, doktor Hikmet• kap171 ·~ ı 
- E'Nt, ....... EYdedlr .. Papa. papa.. 

Dar, ... ftat ......... oda kapılumm ......... 
den Wr kcazmsl kafa ....m. Menaiear Jean LaYa· 

uer.. etid• -.. llllİlafirini uan bir micldet t•· 
lıııik ettikt.. -.. binlae WlJÜk bir telıalGlde ie-
tikbalin• .... 1 

- ........... done, ....... doecı ehar Moaai--
.... Qael bcm ftBt ftal ..-. .. Ma fille, Arlette; 

~ - Maaliew twc ... je ... rıi taat pul6. 

- ........... .,_.. bitilD clGD,..., bütila ..... 
y ...... cliJwdu. 

Oclamn içindeki ..., --ıar, koltaJdar, rJ. 
lar, l&Ddalplar bir mi kltıd, kitab, defter; orı
talanadaa aicimle Hfb bir taba paketl•le kar
- bnt* ,eJd6 icli. Mouiear Lavali9re, miaafi. 
rini ...... ,, INr ,... otartabi1mek için ufak bir 
söç ame1i7eli yapmak ..tirannda lraldı. Kamlda• 
tılan teY'-in üdiDclm, .. az, bir kaç haftalık bir 
tos talteka11nm, hafif cl-.n dalgalan • halinde 
hayaya kalkıp dafıWıia söriilüyorcla. 

- Kana, bana, eitedi bohem. UDV&DIDI ~İf

tİr. Hakla da ,ok delil- O, ne derece İJİ bir .,, 

bdmı iM ben o elence elen.eder bir koca,._. 
Odada bir çok neim, fototraf ve ırarir Yarda. 

Danrm .. ••- bir yerinde, tam ihtiyar taifto 
•••an• karpunlla paltelden mutantan t»ir ka• 
dm porwait'L Mcmei..., Lavaliere, batmm adeta 

lmarbk d..ıaltilecek bir anılı hareke&iyle b9 

.......... --- 1 
(Soma Nr) 
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Havaya göre boy 
d Şiınal adamları cenub adamlarm- dur. Büabütün timalde yafayan Ea-

an daha uzun boylu olurlar. Ge- kimoların kıııa boylu olmaları mem
Çen gün bir gazete yazmııtı : Şi- leketleri pek ııoğuk olduiundan in
~~l nıemleketlerinden birinin kralı lerde kalarak temiz ve bol okııi-
1 ı_ ınetre boyunda olduğu için ba- jenli hava teneffüs edememelerin
Yagı Yataklı vagonda kıvrılıp yat- dendir. 
~a~a ~ecbur ol'-Yormuı ta, memle- Orta nefesli iklimler Akdenizin 
etın ııçileri ona iki buçuk metre etrafındaki memleketlerdir. Orala
~z~luğunda yatağı olan bir vagon rm halkı orta boylu ahalar. Fakat 
edıye etmi§ler.... denize yakın iklim yüksekte olursa 

le Insanlarm yerine göre uzun veya halkın boyu gene uzar. Nitekim 
lc~aa. boylu olmalarının aebebi he- lspanyanm ve Faıım yüksek yerle-
~rnleri ötedenberi düıündürmüı- rindeki inaanlar uzun boylu olurlar. 
t~r. Bunda iklimin tesiri olduğu Küçük nefesli adamların da sı
f~Phesiz; fakat, acaba, iklimin han- cak ve rutubetli yerlerin halkı oldu
gı unsuru insanm boyunu uzatıyor ? ğunu aöylemeğe lüzum kalmaz ..• 
.• Boyu uzatan iklim unsurunun ok- Ancak, boy uzunluğunu havada-
~~en olduğu anlatılıyor. Bilirsiniz ki oksijen nisbetine bağlamayı a• 
d ı, hayat için en lüzumlu gıda bu- kıl pek iyi kabul etmemekle bera· 
I lir. Havasız yafayan mikroblar bi- ber, ondan başka gıdalarımızm te
e onu parçaladıkları maddelerin sirini de unutmamak lazımdır. 
İı:asından çıkararak beslenirler .... Memeleketimizin büyük dostu, Pro· 

&a.ıı hiç hareket etmeden · ·aldığı fesör Pittard lsviçrede Bern kanto
Vakit günde 500 litre oksijen ister. nunda yÜkaeklere çıkıldıkça insan
ÇaJııınca ihtiyacı daha çoğalır. Ye- ların boyu küçüldüğünü görmüş, 
lheksiz kalan insan haftalarca ya- yükseklerde havanın oksijeni bol 
lllYahilir, ausuz kalaa da gene bir olduğu halde halkın boyu küçük ol
~ç i"Ün dayanır, fakat okııijensiz ması o dağlardaki İnsanların ıyı 
alınca ancak bir kaç aaniye yafa· bealenmemelerinden Heri gelir, di-

Yabilil', yor. lnaanm ilk gıdası havadır ama, 
Hoadaki oksijen nisbeti de sı- yalnız hava ile doymaz ve büyüye· 

aklığa ve rutubete göre değiıir. mez. 
)' ava sıcak ve rutubetli olunca bir Havanm ve gıdanın boy üzerine 
ıtre havadaki oksijen 18 aantimet- tesiri umumi ve n-k bakımındandır. 

!'~ lnikabı azalır, Bu niabet zayıf Bir memleket halkmın uzun boylu 
=~Ürae de yirmi dört aaattekini olması bol oksijenli hava teneffüs 

Ufunünce ..• Havasının sıcaklığına etmesine ve lüzumu kadar beslen· 
ve l'Utubetine göre iklimleri, büyiik meaine bağlı ise de, fertlerin uzun 
:~fesli, orta nefesli, küçük nefesli veya kıaa boylu olmalan daha bat· 
ıye Üçe ayırırlar. ka aebeblere de bağlıdır. Bir kere, 
Büyük nefesli iklimler dağlarm analanndanberi gelen ını tesir, 

Ve 200 ile l 000 metre yÜkseklik a- sonra da dahili guddelerinin iyi it· 
!'asında bulunan yerlerin, bir de ti· leyip iılemediklerine göre çok veya 
~ide gene aoğuk memleketlerin az çıkardıkları hormonların teairle
!lcliınleridir. Bu iklimlerde yafayan ri. 
lnaanlar - tabii halde yaıadıkça - Onun için, çocukların bol oksi
"_zun boylu olurlar. Bundan dolayı jenli hava içinde teneffüs ederek 
flnıal adanılan uzun boylu oldukta- lüzumu kadar beslenmeleri pek iyi 
... 'b' gı ı yüksek yerlerde yafayan A- teYdir, Fakat çocuğun mutlaka u-
!ladolu, Kafkas, Balkan ve Avrupa- zun boylu olup olmıyacafı ıimdilik 
~n daha ba§ka dağlık memleketle- kanıık bir meseledir. 
l'ınde Yaıayanlarm da boylan uzun- G.A. 

Cumartesi akıamı Ankara Palas 
aalonlarmda Çacuk Esirgeme kuru
mu tarafından tertib edilen milli 
koııtümlü balo çok kalabalık ve çok 
güzel olm~tur. Bu baloya Ankara -
nm en kibar aileleri gayet güzel ve 
zarif milli elbiselerle iıtiri.k etmiı
lerdir. Balo büyiik bir nete içinde sa
bah geç vakte kadar devanı etmiıtir. 
Ayrıca zeybek oyunlan ve milli o
yunlar oynanmııtır. Yukandaki ve 
yandaki resimlerde, baloya ittirak 
eden bayanlan milli kıyafetlerile 
aörüyorsunuz. 

Tasarruf haftasında 

Ulus meydanında 
yapllan bOyük tören 

Dün sekizinci yerli malı ve arttır· 
ma haftasının başlaması münasebe
tiyle binlerce halkın ve mekteblinin 
iştirakiyle Ulus meydanır.da bir mi
ting yapılm19tır. 

Yerli mallara ve para biriktirme
ye aid levhalar ve vecizeleri ellerin
de taşıyan halk ve mekteblilerden 
mürekkeb büyük bir ktitle saat 14 de 
Samanpazarından hareket etmiş, yer
li malı ve arttırma lehinde tezahür· 
ler yaparak Ulus meydanına gelmiş 
ve anıda bir çelenk koymuşlardır. 

Törene istikHiJ marşiyle başlan
mıştır. İlk sözü alan Şair Behçet Ke
mal Çağlar para biriktirmenin ve yer
li malı kullanmanın yurdun kalkın
ması davasındaki chemiy::tini anlat
mış toplanan halka hitab ederek: 

Bilin ki: Sade al bayrak • 
Sevmekle türk olmak -

modası geçecek; 

Herkes hakiki türk olanı, 
Üstündeki elbiseden seçecek 
demiş ve sözlerine şöyle devam 

etmiştir: 

Garbh türk, para, enerji ve dü
şünce tasarruf ederek servet, israfı 
kadar kudret israfından da sakınarak 
yarma hazırlanan insan olacaktır. 
Ulvi ihtiraslarımrz olacak, kanaatsiz 
olacağız, fakat günün değil, yarının 
adamı olduğumuzu ispat yolunda 
servetimiz ve kudretimizden yarın 
için bir şey ayırmayı, lüzumunda bü
yük ve güzel teşebbüslerin emrine 
amade bulundurmayı ihmal etmiyece
ğiz. 

Parayı küpte biriktirmek, kızı ha
yata çıkarmadan kafes ardında sol
durmak, buğdayı tarlaya ekmeden 
anbarda çürütmek gibi bir şeydir. 
Büyük, güzel, mesud günlere hazır
lanıyoruz. Büyük, güzel mesud gün
lere çıkacağız, büyük güzel, mesud 
günlere liyıkız. Hep birden batıra
lım demit ve yerli malı kullanaca
ğız, yerli malı kullanacağız diye ıö
zünii bitirmiştir. 

Esnaf cemiyetleri reislerinden B. 
Sabri de yerli malı kullanmanın pa
ra biriktirmenin ne demek oldutunu 
tebarüz cttfrmis, tilrk fsçiıfnfn mey
uctnii getıraıgı "\uı ıc malfııın ner VAt 

tandaş tarafından kullanılmumın bir 
yurd borcu olduğunu söylemlttlr. 

Bundan sonra B . Füruzan Hus
rev yerli malı ve arttırma mevzulu 
bir şiir okumuş, hukuk fakUlteslnden 
Sabahattin KöksaJ aynı mcvzua te
mas eden ve alkışlanan saylevinl ver· 
miş ve sözlerini; türk yurdundan ya· 
hancı ellere giden her meteHk heder 
olmuş bir damla kandır, diyerek bitir
mittir. 

En son olarak söz alan muaUim 
Muhiddin Doğan İnözü uzun söyle
vini vermiş ve sözlerini föyle bitir
miştir: 

''Ordular hedefiniz Akdenbdir 
ileri r• diyen O büyük bat. bize bu 
yolu da gösterdi. Dedi ki: 

"İkinci hedef: Ekonomik savaş f,. 
Bu da ulusal ülkü .. Bu da bir ödev .. 
Yerli ye, yerli giy, yerli kullan V.
tandaı f 

Parolamız fUdur: Yerli malı kul· 
lanacağız f. Para arttıracağız ! .. 

Savurganlıktan sakınacağıı: .. 
Yurdu ıevmek, yurdun malını 

kuUanmak demektir. Bu kıyafetler çok beienilmit •e 
evvelce yazdığımız gibi Çocuk Esir • 
geme Kurumunun tertib ettiii balo, 
diier senelerdeki balolara nazaran da 
çok güzel olmuıtur. 

Uluıu sevmek demek para arttır
mak, ulusal sermayeyi kurmak de· 
mektir. 

S.000 talebesi 
olan mekteb 

~ ıi 01Cyyorkta 5000 kız ve erkek talebe-
:Su an ınuazzam bir mekteb açılmııtır. 
"ar:ektebte her mesleğe göre dersler 

ır. 

Çok b" "k 

Dans yüzünden 
grev yapanlar 

Amerikada moda olan yeni dansın a
dı Big Appel'dir. Bu dana o kac!'ar po-
püler olmuttur ki, genç ve yaıh herkes 
kendini bu dansa kaptırmıştır. 

Bankalardaki 90 ınilyon tasarrufu 
10 yıl sonra 900 milyona çıkarmak W
kümüzdilr. 

B. Muhiddinden aonra onuncu yıl 
marıı mızıka ile hep bir ağızdan ı8y· 
lenmit ve törene son verilmittlr. 

Ford'un kazancı nedir? 

San'at .tıleminde: 

Üç görüı 
"Bir akapm bir incir ağacı altında 

"rahatça bilzülüp oturmuş, çocukları 
''taran o mUteceMiı derin allka ile 
·~ir yıldıza bakıyordum; alikama, 
"vaktinden evel gelitcn melankolim 
"bir nevi hiPi zeki illve ediyordu .. 

••o, (mUrebbiye), beni arar gibi 
"yaptı, ve çağırdı, cevab verdim; al
"tında bulunduğumu bildiği incir a
"ğacına geldi. 
"- Orada ne yapıyorsun 8yle ? 

Dedi. 
"- Bir yıldıza bakıyordum. 
"Balkonun Ustilnden bizi dinliyen 

"annem : 
••- Yıldıza bakmıyordun, dedi. ae

"nin yaşta bulunan heyetten ne an-
lar ?,, [1] · 

Annenin bu hükmü, ıanat g<Sriitil, 
sanat idraki hakkındaki yanht bir te
likkiyi parlak surette hulasa eder. 
Annenin diittüğü hataya bir çok aa
nat münekkidleri de au,mu,ıerdir. 
Şüphesiz, altı yaşındaki bir çocuk 
heyet ile meşgul olmaz, bu ilimden 
anlamaz. Fakat bu bilgisizlik, "ruhu 
saran o derin alaka,. ile çocuğun yıl
dızlara bakma11na ve bir heyecan 
duymasına mani midir ? Çocukluğu
muzun muhtelif yıllarında, sakin bir 
yaz gecesini benekliyen yıldızlara 
bakarak hangimizin içi derin bir 
zevkle, bir genişlemek iştiyakı ile tit
rememiştir ? 

Hakikat şu ki, sanat görütU ile 
ilim görüşü arasında derin farklar 
var. İlim, eıyayı ve h!diseleri yalnız 
"maddiyetleri., içinde görür. Sanat, 
hiç bir mania tanımaz, ve her eşyada 
bütün bir dünya keşfetmek üzere 
bakışın sonsuzluklara gitmeıine im
kan bırakır. Heyetişinaa bile kendisi
ni hulyaya kaptırdığı saatlerde yıl
dızlara ıanatkarca, tairce bakmaktan 
kendini alamaz. Kim bilir, onu vak
tiyle yıldızların il~ine sevkeden bel
ki de ruhunda sonsuzluğun uyandır
dığı bedit heyecan ve hamle olmuş· 
tur. 

Sanat görüşü nedir ? Bu suale ce
vab vermek için, ıanat görüşünün tam 
zıddı olan "gündelik hayat,, göriltil 
üzerinde bir an durmak lazım gele
cek. Bir tcyi kendi zıddından daha 
iyi hiç bir şey tarif edemez. 

• • • 
İntan her pyden Onc:e (action) a 

t••·-- -111- ..,.,ı." \.! . ., __ t . t."•- r'\, - • 

viyet.ini tehdiq eden tehlikelerden 
sakınmak, hayatını korunmak için fa
aliyette bulunur; kendJaini amelf o
larak allkalandıran bir ihtiyacı, tı:.t
min eden bir fCYi g8rUr, idrak eder. 
İhtiyaç ise zamanın muhteJif anla
rmda ya aynidir veya müşabihtlr. O 
ihtiyacı tatmin eden, tek bir 9ey de
ğil fakat daima ayni ıınıfa, ayni nev'. 
e mens~b olan feylerdir. Action için 
bennrlilder batlı::ahklardan ziyade 
ehemiyetlidir. Şiddetli surette susa
yan bir inıanın ihtiyacını duyduğu 
~~rakini aradrfı ıu, şu •eya bu ıu de: 
gıl. her hanst"i bir sudur. Haricf idrak 

[l] Honore de Balzac - Le Lys 
dans la vaIIee. 

her ıeyden önce benzerliklerin, umu
mtliklerin idrakidir. Şuur, bayatı 
tanzim ve idare etmek gayesiyle eı
ya arasındaki faydaıız ve lüzumsuz 
farkları, hususi ve mllnferid tarafla
rı ailmekte, faydalı benzerlikleri, 
mUıterek karakterleri belirtmektedir. 
İnaan, her günkü halinde, e'yaya bak
maz, aadece onları sınıflara katagori
lere koyar. Bir ağacı görüp ağa!i de
diğim saman, gördüğüm feyin sade
ce bir ağaç oldu~unu bildirmekten 
batka bir teY yapmıt olmam. O gör
düğüm ıeyin bir ağaç olduğunu s8y· 
ledikten ıonra dikkatimi başka tarafa 
çevirir, ondan yapabileceğim iıtifa
deleri tahayyUJe hatlarım. Keza bir 
çiçeği görünce ya içimden veya yilk
ıek ıeıle ''gül,, derim. Gül kelimesini 
telaffuz etmekle, o çiçeği mensub ol
duğu ıınıfa koymaktan başka bir şey 
yapmıyorum. Bu vaziyette, gözlerim 
ferdi değil, sadece nevi görmüştür. 
İşte gündelik hayatın zaruretleri i
çinde yaşayan adamın görüşü. 

Sanat görilşilne gelince : Bir sa
nat eserini veya tabiat manzarasını 
temaşa eden kimsenin şuurunda hiç 
bir intifai (utilitaire) ve umumi bir 
faaliyet yoktur. Temaşa eden kimse 
(realite) nin zaruretlerinden 'kurtul
muş, temaşa mevzuu müstesna di ğer 

bütün eşya eriyip silinmiştir. Her ak
şam batmakta olan güneşe bakarak 
(saat beş !) deyip geçen şu adama ba
kınız 1 Gözleri ayni noktada, büyü
lenmiş gibi, içinde, hayatın bütün 
hodbin arzuları susmu~. merhametsiz 
zaruretleri ortadan kalkmıf, faydala
rı kıymetini kaybetmiş." Nihayetsiz 
renklerin yağmur halinde dökülütü· 
nü, ve bu dökülüşün sesiz &enfonisi
ni yaşıyor. 

Arzunun ve menfaatin çevresinden 
uzaklaşan sanat görüşü, gündelik gö
rüşün aksine farklar, nünaılar, huıu
siyetler üzerinde durur, eğlenir. 
İlmin sahası ise bambaşkadır; her 

hangi poetique bir kisveden mahrum, 
çıplak ve soğuk hadiselerdir. Alemin 
görüşüne mücerred mülahazalar ha
kimdir. Onun bakışları, 1ıldiselerin 
üzerinde gezineceği yerde, hadiseler 
arasındaki münaıebetler üzerinde 
ısrar eder. Alaimüaaema sanatkar ve
ya amatör için nasıl bir renk ve ışık 
ahengi ise, ilim için de renksiz ve 
'f.ıksız bir hidisedir. Sanatklrm gö
zu mU§ahhası, alimin gözü mÜcerre· 
di ·görür. Tabiatin temafUI~ dalan 
sanatkar veya (amatör)Un ıuurunu il
mi mülahazalar, tırmaladı mı tiir ve 
sanat füaunu derh.al kaybolur. 

Ne büyük İngiliz estetikçisi John 
Ruskin gibi bedii zevkin ilmi bilgiye 
tabi olduğunu ileri sürelim ne de 
(E~dr.mion) fa.İri John Kea

0

tı gibi, 
alaımu11emayı izah eden ilme linet 
okuyalım. İ lim görütU He aanat gö· 
rüıU ayrı ayrı şeylerdir. Bu hakikati 
bilmiş olsaydı, balkonun Ustilnden 
oğlunun cevabını i9iden anne : 

- Yıldıza bakmıyordun, senin 
yaşta bulunan heyetten ne anlar. 

Demezdi. 

Suud Kemal Yetkin 

Türk mühendisler birliği 
kongresi dün toplandı 

Türk miihenJiıler birliği kongreıinde bulunanlar lan uyu masraflarla kurulmut o-
lta bu nıekteb binası Birletik Ameri-
nın ·· 

tadı ornek mekteblerinden aayılmak-
lal r. 95 sınıf odası, büyük bir okuma 
Od~nu, bir sürü dikiş ve liboratuar 
•tı arı Ye türlü zanaat şubelerine mah-

Ancak bu dans yüzünden New - Jer
sey hükümetindeki Keamey üniversi
te idaresiyle talebe ara11nda büyük bir 
anlafma2.lık çıkmıttır. 

Günün birinde profesörler meclisi, 
bu dansı talebeye yaaak etmittir. 
Bu karardan dolayı talebeler çok mü
teeBBir olmutlar. Diğer taraftan tale
belerin aileleri de profesörlerin kara-

Hanri Ford, 40 yatına baıtrktan 
sonra otomobil yapmağa batlam19tır. 
Üzerinden 34 yıl geçtikten ıonra, ya· 
ni bugün dünyanın en bUyUk endila
tri kurumunun uhibidir. 

Ford'un imallthaneıinde 1903 de 
75 itçi vardı; bugün Pord fabrikala
rında 125.000 kiti çalıpaktadır. 

Türk. mühendisler Birlifi on ikin-f tesbitine, ilk toplantınm 17-5-939 se
ci ıenelık kongreılni dUn Atatürk nesinde yapılmaıına, birlik kütüpha
Uranındaki ınUhendiıler birliği bina- nesinin ihyasına, yabancı dillerden 
aında yapınıttır. Kongrede Bayındır- teknik kitabların tercümesine karat" 
lık Bakanı namına mUıte,ar B. Arif vermittir. 
Baytm bulunmuttur s 8 da· n •reler vardır . 

lı1t Unlardan başka bu binada, bir aşçı
ıncktcb ' bir h 1 Ye çocuk bakımına büyük 
c cın· 

bir d ıyet verilmekte olduğundan, 
'l'i c ÇOcuk bahçesi vardır. 

.. taret nazar· im 1. 1 . . 
oğrc ıyc ve e ıye erını 

ntneıe · · · lara rı ıçın yatları gelişmiş olan-
hlahsua b '' 1 •ında uro ar da mekteb bina-

n kurulmuştur. 
ın u ınuazzarn k . . 
cydanıarı .. ~.e t~bın, bır çok spor 

cı top • buyuk hır yüzme havuzu 
U Sah J ' "ardır. a arı, sekız tenis kordu da 

rını muvafık gördüklerinden, binlerce 
üniversiteli grev ilin ederek, yuak 
kaldırılmadığı müddetçe, derslere de
vam etmemeğe karar vermitler. Bu
nunla da kalmamışlar, alaylar tertib e
derek sokaklarda dolaşmağa ve üniver
sitenin kararını protesto etmeğc ko
yulmuşlardır. Grev hali devam etmek
tedir. Diğer taraftan iki tarafın elçile
ri sulh görüşmelerine girişmitlerdir. 
Keıke bUtUn harbler böyle olsa f 

Ford motör kwnpanyuı, aon otuz 
dört yıl içinde 844 milyon dolar ka • 
zanç kaydetmi9tir. 844 milyon doları 
kazanmak için, lıtiblalin bUyilklUfU
nil bir dütUnUnlb .. Yapılan heaablara 
ğöre, bugüne kadar 25.000.000 Forcl 

otomobili yapılmıttrr. 125.000 kiflllk 
kadrodan maada, yedek parça imali 
için, ayrıca 200.000 itçilik faaliyet 
sahası vardır. 

Ford kumpanyası bugüne kadar 
d~vl~te 500 milıon dolar vergi ver
mıştır. 

· onra hesab müfettişlerinin rapo-
Kong~e ~eiıliğine, Devlet ŞQrası ru okunmuı, idare heyeti ibra edil

nafıa daıre~ eıki reiıi B. Ali Rıza mittir. Yeni idare heyetine BB. Re
Suna aeçi~ın~t.. birlik reisi B. Refik fik Fenmen, Galib Kardam, Ferdi 
Fenmen bırlığın bir aenelik meaai- Çağan, Sami Arım, Cemal Germen, 
ılnden bah.etmif, idare heyeti rapo- Ali Şemıi ve Şevket Aydınelli, Mf· 
~unu okumuı ve rapor aynen kabul riyat encümenine Kemal Hayırlroğ-
olunmuttur. ıu p ad B k M · · B d • u er man, uhıddin Kubn, 
d ;: : k'aonra kongre BUyilk Ön- Hanefi Candoğan ve Rıza Berke, yar· 
er ta r e ıonıua minnet, 9Uk- dım encümenine Ali Rıza Suna, Ya

ran ve ebedi bağlılık hiılerinin arz- kub Kalgay, Fehmi Kaynak, Sami A
edilmesine alkıtlarla karar vermiıtir. rım ve Cemal Germen aeçilmiılerdir. 
. Kongre, .iki aen~~e bir mühendis- Kongre, vefat eden birlik uuın-
lık ko~gr~sı akte~.ılıp fen ve teknik dan Kemalettine güzel bir mezar yap- ı 
terakkılerın ve. mu~e~dislerin ,ahst tırılmasına karar verdikten ıonra ça
tetebbu ve tetkıklerının münakaıa ve Iışmasma son vermiştir. 

1@n iQin 
J 

Soprda gençlik 
Sekizinci "1924,, olimpiyad oyun

lannm yapıldığı Pariste, ilk defa 
olarak bu oyunlara iıtiri.k eden 
tecrübeaiz Türkiye futbol takımı
nm, dünya pmpiyonluğunu kaza· 
nacaiı umulan Çekoslovakya takı
mına - demin iıaret ettiğim gibi yal
nız müsabaka tecrübesi olmadığın
dan dolayı • 2 - 5 mağlup olduğu 

oyun hakkında İsveçli meıhur ha· 
kem Anderaen tarafmdan yazılmıı 
olan rapordan aklımda kalan cum· 
leler ıunlardır : " ••. Türk takımında, 
her hangi kuvvetli bir Avrupa ta· 
kımmda yer alacak fuabolcular 
vardır. Bunlar arasmda sağ iç Ala
eddin, bir Avrupa takımı tetkil o
lunsa, onda da a.yni mevkii muvaf
f akiyetle doldurabilir ••. ,, 

ince oyununa bütün sporcuları 
yıllarca hayran etmiı olan Alaed
din, 1934 sonunda futbolu birden
bire bırakıverdi. Arkadqmdan da
ha az tanmmıı olmayan Zeki on
dan evvel futboldan va:a geçmiıti. 
Bünyesi müaaid olan Nihad geçen 
seneye kadar aahalarda göründü. 
Fakat 1924 de dünya f&lllpiyonu 
namzedi karııamda bu Üç değerli 
futbolcu ile ayni kadroda çalışmıt 
olanlardan Bekir, Sabih, Bedri gibi 
kimi atılganlığı, kimi zekası, kimi 
ııürati veya sıkı vuruşu ile beğenil· 
mit futbolcular, bu oyunun çoktan 
aeyircileri arasına girmiılerdi. 

Evvelki sün Ankara atadyomun
da Harbiye ve Gençlerbirliği ta• 
kunlarmm müııabakasmda, 1924 • 
1934 devresinin ıöhretli futbolcula
rını hatırladım : Mücadel esporla
rının en ağırlarından biri olan fut
bol, oyuncuaundan, vücuduna kartı 
daima bir itina ister; futbolcu genç 
kalmak mecburiyetindedir. Yirmi 
yaımm hızı ile koJ&cak, çevikliği 
ile zıplıyacak, nefes kabiliyeti ile 
dayanacaktır. Futbolcu otuzuna ka· 
dar bu vasıflarını muhafaza edebi
lir. 

- Otuzundan sonra futbol oy
nanmaz mı ? 

- Elbette oynanır; ancak Çek
ler, Avusturyalılar, Macarlar gibi 
kısa paslı hesablı, ince teknikli O... 
ta Avrupa futbolu oynamak prtiy-
le ..... 

Orta Avrupa futbolu ne derece
ye kadar spordur ? Onu ıuun paslı, 
l'•nit hamleli, dürüat teknikli insi
Jiz oyununun taraftarlarına soru
nuz. Şu cevabı alırsınız : "Orta 
Avrupa futbolu mu ? Buna tam 
manaaiyle spor denemez. O, olsa ol
a., futbol 'cambazlığıdır." 

Hepai genç, hepsi dinç ve güler 
yüzlü olan Harbiyeliler futbolu 
SP<>rtmence o~uyorlar. IWıret, Har
biye takımı iki bia delikanlı aruın
dan aeçilmittir. 

Takımdaki gençlerin hemen hep
si spor alemince meçhuldür. Buna 
mukabil, Cençlerbirlifinde aeııeler
denberi tanıdıfmıız futbolcular var
dD'. Böyle olduğu halde neden Har
b~erücü. Cençlerbirlifini yendi, 
ve yann, daha maruf ta.kımlan da 
yenecektir ? Çünkü aporda gençlik 
asıldır ve aporcu, genç kalmak için 
spor yapmalıdır; futboldan :aevk 
aldığı için değil ..•• 

Sporcular ihtiyarlıyorlar ; genç 
kalan takımlardır. Takım zihniyeti
ni tenmiyeye bakmalı ve kütle spo
nma doğru gitmeliyiz. - N. Baydar 

Yurddtıf ! 

Para biriktirmek için insanın 
çok parası olmak fart değildir. 

Tasarrul terbiyesine, taaar. 
rul itiyadına •ahib olmak kafi
dir. 

Çünkü "damla, damla göl o
lur.,, 

• 
Yurddaf / 

Strato•ler'e çıkan proleaör 
Pikar, biliyor mımmas yanına 
yiyecek olarak ne almıt? Kura 
üam, kura incir ,,. Jıuru lın
dıJı. 

Çünkü kuru ümm, kuru in
cir, kuru lındılı en kuvvetli 
komprime ,-JaJır. 

ılze 

hemin ettiği 

telltınaıaı: 

* 
l • k•d'ü)"'. 
Cltt könıu·oparlGr 

Kırmızı ıam1M1te 

B••.••lr' ••s 
M O 1ı· •'m m'e 1 

.. .... lı• 
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Adanada gece hayatı •• • 

KARABUK FABRIKASI 

Adana bari arında 

,,Aman Adanalı 11 

"canım Adanalı ,, 
Adananın meıhur f okstrotudur 

A dananın barları başlı başına 

bir alemdir. Biraz eğlenmek 
istiyen bir adam için çalgılı kazino
dan ve barlardan başka yer bula
mazsınız. Bu çatılar altındaki masa

kadroları o kadar kolay kolay değiş
mez .. Birkaç ayda bir sevilmeyen bir 
kaç kadın değişir. Bunlardan on ve 
hattl onbeşinin, sekiz on sene&nbe
ir aynı barda faaılasız çalıştığını 

larda. kadeh ba· 
9mda .. 

İşte bunun için 
Adanada içki sar
fiyatı göze çarpa
cak kadar çoktur. 

... il .... 1111111'.u1111111111111111' ......... 1 ·ı 

Kırşan 
içkisi 

söylüyorlar. 
Adana barları. 

nın ay başların
da bir hesabı var
dır. Bu hesab ne
ticesinde filan 
artistin ayda 300, 
filanın 257 kri
şan içtiği anlaşı
lır. Bu sarfiyatı 
yaptıran kadın

lar patronun gö

Ben bu yazımla 

yalnız Adana bar- ı 
larmdan bahset-
mek istiyorum: üç 
santilitre likör, 

nedir? 
bir duble şarap, 10 -------------
santilitre likör, bir duble ,a.rap, 10 
gram kqarla bir insanın nasıl boğUl· 
duğunu anlatsnalc ar11U.cundayım.. 

Bu, Adana barlarında içkinin pa
halı oluşu demek değildiz. Şimdi A· 
nadolunun pek mahdud yerlerinde 
bar itlemektedir, çünkü barlar Ana
,doluda tutunamıyor. Halbuki Ada
nada bu böyle değildir. Burada. 
memlekette barların kuruşulundan
beri fasılasız: işleyip giden. kazanan 
ye rağbet gören barlar vardu. Bu 
barlar biç bir gece bot kalmaz, tık· 
bm tıklımdır. Bunun içindir ki bir
az; da kahveye benzerler. 

Bunlardan birisini beraber geze
lim: 

Dar, uzun bir aalon ... İlk göze çar
pan, koyu yeşil dıvarlar, beyaz ör
tülü büyük küçük masalar_ Ve bü
yük bir orta masasının etrafın.da di
zili baaır koltuklara gömülmilf, a&· 

ğma aoluna tebe&aüm dağıtan, aan, 
yeıil, kırmızı, siyah, pembe, beyaz 
roblu kadınlar •. Küçük maaalarda 
başbaıa vermiş gençler, kırantalar .. 
Barın en nihayetindeki karan

lık köşeler... Kadınların çeşidli 
robları, erkeklerin açık, koyu elbise
leri, loş meydanda danaeden gölge
ler .. Bu gölgeler bir "Aman Adanalı" 
melodisiyle dönmeğe aizi de aürük
liyeccktir: 

Hey güllü güllü güllü güllü. 
Entarisi püsküllü, 
Aman adanalı, canım adanalı. 
Fakat bu Çukurova fokstrotu ça-

lınırken, salondaki gençler oturmak
tadır. Dönenler, ya, kiralık damlari
le ekzersiz yapan kırklık, ellilik ho
vardalar, veya o gün pamuğu satmış, 
yarın köye dönecek çiftlik kfilıyala
rıdır 1 Adanalı gençler ancak tango
lardan, valslerden hoşlanır. 

Adana _barlarında kadınlar kri-
şan ıçer. 

Bir kadın angaje olduğu erkeğe 

bunlardan yirmi tanesini 1:.marlata
bilir. Fiatı 3,5 liradır. 'ferkıbi: muh
telif likörlerden 50 gram, bir şişe so
dalı su, 20 gram şarap. Kadın, bunun 
her birinden otuz kuruş komisyona
lır. Yani üç lira kazanabilmek için 
bunlardan on tane içer ve size 35 li
rayı saydırır. Ne kadar zamanda mı? 
Bir veya bir buçuk saatte. 

Adana barlarında kadınlar, yuka· 
rıda terkibini yazdığım içkiden baş· 
kasını sevme.der; hatta şampanya 

bile ... 
Çünkü 7,5 liralık şampanyalardan 

dört tane içen kadın, içki teklif ede
miyecek kadar sarhoş olur da. .• Hem 
o zaman patron çok kazanamaz; hem 
kapalı fişe içindeki içkiye soda ka
tılmaz dal .. 

Adana barlarında on senedcnberi 
çalışan kadınlar vardır. Barların 

zünden dalına düşmiyenlerdir. 
Adananın bar kadınları ... 
Konstimuvnn vanan masalardaki 

erkekler, bunlar için ödiyecekleri 
hesabı düşünmezler ve itirazsız ö
derler .. Kart11mdaki kadın, ona sa
mimi, hiasi anlar bile yaşatmak me
haretindedirler. Bunun için gencin 
gözlerinde, o bar, güul ve neşeli 
yerdir. 

A dana barlarında cu durduğu, 
ve dönen çiftler yerlerine o

turdukları zaman yükselen sceler, 
kahkahalar cazdan daha az neıeli 
değildir .. 

Caz ve kahkahaların bu kadar ,ak
rak, muhitin bu kadar ılık olmaama, 
gülen yüzlerin neşesine rağmen ba
zı kalplerde hüziin de vardır: tut
kundurlar! 

Dansedcn çiftlerin birisinden, toy 
delikanlı, damının gÖ?:lerine doğru 
eğiliyor ve: 

- Daima benim olmaz mısın? di
yor. 

Bu anda, kadının yüzündeki mü
samahakb ifade birdenbire değiti· 
yor, bir acı gülüşle gerilen dudakla
rı birden bire gevşiyor; evvela göz
leri hayretle ve bir şey anlamamak 
ister gibi açılıyor, birdenbire kaşla
rı çatıhyo rve sert bir ses çınlıyor: 

- İmkanı yokt 
-Neden? 
Kadın, bu anda, menfi de olsa, a

vını bir kat daha garanti eden mana
lı tezini okuyor: 

- Bu meslek.. Seni mesud ede • 
ınem. Korkarım. 

Yüzü Çukurovanın yakıcı güne
şinde esmerleşmiş delikanlı bu anda 
bir hazın sarasından kurtulmuş, bir 
facia tablosuna dalmış gibidir. Toy 
~likanlının merhamet hislerile do· 
lu içi ,sızlamıştır. 
Masalarına döndükleri zaman, 

genç adam kederlidir. Kadın, onun 
göğsüne başını bırakarak mırıldanır: 

Ben esmeri fındık ile 
Ben esmeri fıstık ile 
Ben esmeri ..... 
Yandun heeyyy ..... 

Bir akşam gelip geçen değil, her 
akşam aynı dekor içinde sürüp gi
den bu alem ve usanılmadan tekrar
lanıp dinlenilen bu şarkılar, Adana 
gencini eğlendiriyor mu? 

Benoc bu, avutan bir eğlence de
ğil, temiz çukurovalı genci kemiren 
bir tehlikedir. 

Nihat TANGÜNER 

Mersinin suyu 

• 

Mersin, {Hususi) - Şehrimiz su 
tesisatı sona ermi11tir. Almanyadan 
gelecek filtire de yerine konduktan 
sonra şehre ıu verilecektir. 

Adananın yazhk 

eğlence yerlerinden 

Seyhan parkı 
...................................................... 

Kumar 
yüzünden 
cinayet 
Manisa, (Hususi) Yenicami 

mahallesinde kumar yüzünden çıkan 
bir kavga cinayetle neticelenmiştir. 

Tatlıcı Hüseyin adında bir adamla 
kadastrocu Edhem adında bir adam 
kumar oynarlarken kavga çıkmıştır. 

Kavga büyümil§ Hüseyin kamasını 

çekerek Edhemi kalbinden yarala· 
mıttır. Edhem derhal hastahaneye 
kaldırılmış ise de iki saat içinde öl
müştür. Hüseyin yakalanmıştır. 

Adanada bir 
genç yaralandı 

Adana, {Huıusi) - Asri sinema 
önünde bir cinayet oldu ve bir adam 
tabanca ile yaralandı. 
Reşadiye mahallesinden Mehmed, 

sinemada filmi seyrettikten sonra 
canı sıkılmıt ve filmi yanda bıraka
rak sinemadan çıkmıştır. Mehmed 
tam sinemadan çıkarken iki kişi bir
den üzerine atılmıştır. Bunlardan 
demirci Mustafa adındaki genç ta
banca ile Mehmedin üzerine ateş et
mittir. Polis suçluları yakalamıf, 
Mehmed tedavi altına ahnmııtır. 

KURULUYOR 
Bu büyük endüstr'i 

şehrinde başdöndürücü 
bir çallşma var 

Bir tarafta fabrikalar 
yükselirken diğer tarafta 
modem bir ıehir doğuyor 
Karabük, (Hususi) - Vaktiy

le Karabükte 13 ev vannıf. Bu 
evlerin adedi bir türlü 14 olama
mıf ... Bugün Karabük görülecek 
bir enerji ve muvaff akiyet kay
nağı halindedir.. Her gün yeni 
bir binanrn yükseldiğini temeli· 
nin abldığını görenler, hat dön
dürücü bir hızla devam eden bu 
çalıtma kartısmda hayran kal
maktadırlar. Çok kısa bir zaman 
sonra Türkiyenin en büyük bir 
endüstri merkezi haline gelecek 
olan Karabük cidden tetkik edi
lecek bir mevzudur : 

Karabükün istaıyondan 200 met· 
re kadar uzanan ve iki tarafı büyÜk 
otellerle çevrelenen küçük, ıırın 
bir çarıııı var .. Burada kahve, fı
rm, otel, lokanta ve birahaneler 
sıralanmıılardır. 

Biraz ilerleyip, bağların içinden 
sola sapacak olursak, güzel bir to· 
ae bizi yeniıehire getirir.. Modern, 
gübik ev ve apartmanlarla ıüslü 
yepyeni bir tehir. 

............................ 
l•lbik'fe bir . ... 

YIR~ ayagı 

yıpıhyor 

Bu tehir, Durna onnanlarınm 
fark eteklerine kurulmuttur. Bura
da, vadilerden akıp gelen ve or· 
manlardan süzülerek saf bir hal a· 
lan sağlam bir hava ciğerlerinizi 
doldurur. 

Yiikıelen kok lırınlanndan biri 

Ne yazık ki bu güzel yerde aular 
çok kireçlidir. Bununla beraber ., ..................... _.. _____ ,.,._ ~--

tamamlanacaktır. 

Sıhat iti eri 
Karabükte aıhat itlerine çok 

ehemiyet veriliyor. Sıtma doğuran 

bütün bataklıklar kurutulmuttur. 
Bazı su birikintilerine de antiaep· 
tik ilaçlar dökülerek mikroblarm 
kökü keailmittir. On iki yataklı bir 
revir vücude getirilınittir. Bu revir 
tamamen itçilere tabsia edilmittir. 

Sümer Bank memurları ve İngi
liz mütehassısları için yeniıehirde 
bÜyÜk bir hastahane yapılacaktD'. 
Hastahanenin bütün malzemeai ge-

tirtilmittir. Hastahanenin küçük bir 
ec::zabaneai ve ameliyathaneai de 
vardır. 

Mevcud aıhat tesiaatma ilave o-

!~!'.8Wtiıl\idnıJIP Atf\..!lft~ıtıP'b~ll~ 
yonu yapılmaktadD'. 

I nfaat ıaha1t 
Fabrika, şehrin iki kilometre ka· 

dar ötesinde, Kozkaya yaylalarınm 
nihayetlendiği tepenin ıırtında, So
ğanlı çayı önünde kurulmaktadır. 

Soğanlı ve Araç çaylarınm bir 
müaelleı teşkil ettiği bu genit ova
da aylardanberi çalıımalar devam 
ediyor. Türk ve İngiliz mühendiale
rinin müıterek çahpnalariyle mey
dana getirilen planlı binaların ku
rulmaama baılanmıştD'. Şimdiye ka· 
dar baıanlan itler ıunlardll" : 

Türk ve İngiliz bürolan, ~ 
hane, gümriik binaları... Muvak 
elektrik santralı, Varyant ha 
kok fabrikası, yÜkaek izabe 

,~--·-~~ 
Çelikhanenin kazma ve kahb 

leriyle, haddehanenin dokuz 
ayağı dökülmüttür. Bundan ba_ ıİfİl 
lokomotif tamirhaneai de çalıpnar 
baılamııtrr. Öylebeli köprüa .. 
de bu ay içinde açıht töreni yaprl# 
caktrr. 
Yakın bir gelecek te, fabrika W" 

calarmdan fıtkıracak olan duın_. 
lar, türkün yapıcı ve yaratıcı de .. 
ımı bütün cihana haykrracak
Bütün muhit pek yakında gelip 9' 
tacak olan bu büyiik gÜnÜn h,. 
canı içinde çalkalanıyor. - M. E . .. 

r····v'lJ'·R·o·oA·N··········R·Es··ı··M·c·E·R·····ı 

Erzurum - Kars yolundan bir görünüj 
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Dünkü lik maçlarını hey_ecanla seyreden ve tribünleri doldur an kalalxılık 

Dünkü lik maçları 

Ankaragücü Güvençsporu, 
Muhafızgücü de 

Demirçankayayı 3 -1 yendi 

Ankaragücü • Güvenç•por maçından bir görünüf 
DUn Muhaf rz Gücü sahasında lik 

ınaçlarrna devam edildi. Havanın ba -
har günlerine has güzelliği sahanın 
Çevresini kalabalıkla aardırmıştı. Saat 
12,30 da Ankara Gücü Güvenç Sporla 
karıtlaştı. Bunu müteakib de Demir 
Çankaya - Muhafız Gücü oynadılar. 
Neticede Ankara Gücü ve Muhafız 
Gücü rakiblerini 3 - 1 yendiler. 

Ankara Gücü - Güvenç Spor 
liakem B. Nafidi. Takımlar güzel 

\>e temiz kıyafetlerile ortaya çıktılar 
\>e §u şekilde sıralandılar : 

Ankara Gücü : Osman, Rıza -
:~~er, Abdul - Semih - Nusret, 
ılal - Fahri - Musa - Yaıar -

Ali Rıza. 
M Güvenç Spor : Raif, Ali Rıza -

Urad, Tevfik - Turgud - Cahid, 
l<enan - Selim - Füruzan - Hayri 
- lbaan, 

Maça Ankara Gücünün vuruşile 
başlanıldı. Birinci devre hemen hemen 
!nkara Güçlülerin üstünlüğile geçti. 

nkara Gücü beşinci dakikadan itiba
ren beşer, onar dakika fasıla ile üç gol 
}'aptılar. 

Güvenç Sporlular bu vaziyete rağ -
~en çalışmalarına devam ediyorlardı. 

evrenin sonuna doğru Güç aleyhine 
Olan bir firikiki Füruzan çok güzel 
Çekti ve takımına ilk ve son sayıyı ka-
2lndırdı. 
. Ankara Güçlüler, lehlerine verilen 
~ki penaltıdan istifade edemediler; 
I ev.re 3 - 1 bitti. 

kırıci devre 
Ankara Gücü ikinci devrede, gol sa

;ısı~ı kafi görmüş gibi, durgun ve is
Seksız oynadı. Buna mukabil güvenç 
'SPOrlular fazla gayretli ve atak idiler. 

u atılganlığın teı.irile Güç kalesi za
~n zaman tehlikeler geçirdi. Fakat 
b~r iki .taraf da iıeticeyi değiştirecek 
.. ır &ayı yapamadılar. Maç birinci dev
• edek · ı vaziyetle ıon buldu. 

Dernirçunkaya - Muhafız gücü 
G" k unnü beklenen maçı Demir Çan-

Ç~a -:- Muhafız Gücü arasında idi. 
1\1 güzel hazırlanan sahaya evvela 
hluhafız Gücü sonra Demir Çankaya
li ar . çıktılar. Demir Çankayalılar 
foD'ldıye kadar giydikleri san-kırmızı 
lo rınayı beyaz gömlek ve mavi panta
t~a çevirmişlerdi. Epey bir müddet 
l?e Iınlar ve halk hakem beklediler. 

nerbahçeli B. Ragıbın maçı idare-

etmiyeceği anlaşıldı. Nihayet Harbi-, kat ilk akın Demir Çankaya tarafın
ye idman yurdundan B. Mazlum bu dan yapıldı. Buna Muhafız Gücü der -
mühim maçı idareyi üstilne aldı. hal mukabele etti. Sağ açığın kısa bir 

İki taraf da aşağıda yazdığımız ~u tereddüdü ile bir gol fırsatı ilk daki -
iyi kadro ile ıahada yerlerini aldılar: kada kayboldu. 

Demirçankaya: Hayati, Yqar - Fu- İki takım karıılıkh akınlarla on, on 
ad, Gazi. Hüseyin· Kamil, Muatafa. beş dakika ilk golü atabilmek gayre
lbrahim - Orhan • Fethi - Zekeriya. tile çalıştılar. Sonra muhafızlılar ya-

Fenerbahçeli sayılı futbolcularımız- vaş yavaş üstün bir vaziyete geçtiler. 
dan Yaşarın bu kulübe girişi vaziyeti Demir Çankaya kalesi merkezden ve 
Demir Çankaya lehine epeyce değiş- soldan sık sık tehlikeler geçirdi. Fa • 
tirmişti. Fuad ve Mustafanın oynatıl- kat müdafaa iyi anlaşıyor ve gelen 
malarında da büyük isabet vardı. toplan uzaklaştırmağı biliyordu. Bir-

Muhafız Gücü: Fuad, Salih - Saffet, kaç şütü de Hayati çok güzel yakala
Lütfü - Cihad - Ahmed, Naci - izzet - dı. 
Riza • İbrahim • Kemal. Birinci devre Muhafız Gücü sağ, 

Hüseyinin yerine Salih bek hattına Demir Çankaya sol açıklarının kaçır
alınmış ve sağ açığa Kemal konmuş- dıkları fırsatlarla golsüz olarak bitti. 

tu. Umumi heyeti itibarile takım İKİNCİ DEVRE 
güzeldi. 

İki taraf da ikinci devreye daha a-
Golsüz geçen birinci devre teşli ve süratli baıtladılar. Bu üstün 

Oyuna muhafızhlar başladılar. Fa. kudret sarfı ve sürat maça biraz da 

Muhafız gücü av binişleri 

Muhafız gücüniin av binifi 

1 
j ., 
1 

Muhafız Gücünün, Güc Sporlulariyle, sporsever ankaralılar için tertib 
etmi, olduğu kı' mevsimine mahsus av binitinin ilki dün yapıldı. Binite 
geçen senelere nazaran daha çok binici iştirak etmiıti. Muhafız alayının 
değerli komutanı ve muhafız gücünün batkanı albay Tekçe, bu müna
sebetle ufak bir aöylev verdikten sonra biniıe saat 10 da Akköprüden 
baılanıldı. 4 kilometre süren kovalamadan sonra bırakılan av yakalan • 
dı. 

Büyük bir neıe içinde geçen avdan dönüıte sporcular Muhafız alayı • 
nm teref salonunda toplandılar. Burada, bir saat kadar, aamimi görüt· 
meler yaplıdı ve istirahat edildi. 

Biniciler gelecek hafta aynı zevkli spor aaatlerini birlikte yataınak Ü -
zere saat 12,30 da ayrıldılar. - Atlı 

p R 
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sertlik verdi. Top ayaktan ayağa geçi
yor; şiltler çekiliyor; fakat yine gol 
olınıyordu. Maç heyecanlı ve zevkli 
bir manzara almıgtı. Seyirciler derin 
bir süktlt içinde neticeyi değigtirecek 
golleri bekliyorlardı. 

Demir("Unkayanın golü 
Bu güzel spor mücadelesi bir an için 

Demir Çankaya lehine döndü. Yerleri
ni değiştiren Demir Çankaya açıkları 
süratli iniglerle Muhafız Gücü müda
fasını zorlamağa, üç orta da sıkı tüt -
ler çekıneğe başladılar. Bu anada De
mir Çankayalılarda bariz bir üstün
lük vardı. 

Sekizinci dakikada idi. Demir Çan
kayalılar Saffetin bir hatası ile bir 
frikik kazandılar. Mustafa bu serbest 
vuruşu güzel çekti ve top İbrahime 
kadar geldi. İbrahim bir plase ile De -
mir Çankayalıların bir tek ıayt5ım 
yaptı. 

M ulwfız Gücünün golü 
Galib vaziyete geçen Demir Çanka

ya daha sıkı hücCı.ml a geçti. Top bir 
kaç..:ıtere Muhafız Gücü kalesine ka
dar geldi. Fakat Fuad çok güzel kur· 
tarışlar yaptı. Bu arada oyun biraz da
ha sertleşti. Gizli tekmelerle çığırın -
dan çıkması muhtemel vaziyete hakem 
yerinde müdahalelerle mani oldu. Maç 
zevkli ve heyecanlı durumu içinde de
vam etti. 

Demir Çankayanın golünden dört, 
beş dakika sonra idi. Rızanın şahsi bir 
gayretle Demir Çankaya ceza sahası -
na kadar getirdiği topun ayaklar ara -
aında dolaştığı bir sırada iki taraftan 
yuvarlananlar oldu. Bu karışık vazi
yeti hakem bir penaltı ile halletti. 
Saffetin aağ köşeden attığı §Üt takı -
mma beraberlik sayısını kazandırdı. 

Diğer iki gol 
Muhafızlılar bu golden sonra De

mir Çankaya baskısından tamamile 
kurtuldular ve sonra, üstün bir gay
retle rakib takım kalesini sıkıştırma
ğa başladılar. Bu çalışma netice ver
mekte gecikmedi. 38 inci dakikada 
aağ iç İbrahim ikinci sayıyı yaptı. 

Bu gol Demir Çankayalıları yıldır
mamış görünüyordu. Hiç olmazsa be -
raberliği elde etmek için var kuvvetle
riyle uğraşıyorlardı. Fakat Muhafız 
Gücü müdafaası herhangi bir tehlike
ye meydan vermiyordu. Hakem bu sı
rada Demir Çankayalı İbrahimi dışarı 
çıkardı. 

Oyunun bitmesine bir iki dakika 
kalmıştı. Artık herkes bu maçın 1-2 
biteceğini umuyordu. Son bir hücfun 
esnasında Rıza plase bir şiltle üçüncü 
golü de yaptı, 

Nasıl oynadılar ? 
Muhafız Gücü çok canlı ve enerjik 

oynadı. Kaleci ile bekler çok iyi an -
laşmışlardı. Bek hattında Salih daha 
ziyade muvaffak oldu. Lakin yerine 
konan sağ açık çok bozuktu. Muhafız 
Gücünün santrforu bugün fevkalade 
bir oyun çıkarttı. Rıza her şeye rağ
men bu oyunda da sayı çıkartmağa 
muvaffak oldu. Takımda sağ açıktan 
maada hepsi iyi idi. Sağ açığa da mü -
nasib bir oyuncu konduğu takdirde 
Muhafız Gücü Ankara futbolunu tem
sil edebilecek bir forma girmiş bulu -
nacaktır. 

Demirrankaya: 
Kaleci çok iyi idi. Lakin üçüncü go

le ayakla mukabelesi doğru olmadı 
ve takımı aleyhine neticelendi. Yaşar, 
Fuad ve Hüc.:yin çok canlı oynadılar. 
Orhan ve bilhassa Kamil futbolu kav
radıklarını göstererek oynuyorlardı. 
Kemal Şefik dün kendisini çok arattı. 

Hakem B. Mazlfun dünkü oyunu 
beklediğimiz tekilde idare edemedi. 

M.G. 

Galatcuarayla berabere kalan Beykoz takımı 

İstanbuldaki maçlar 

Fener Eyttbü 9 · 1 yendi 
G. Saray Beykoz berabere kaldılar 
İstanbul, 12 (A.A.) - Futbol lik 

maçlarına bugün de devam edildi. Ha
va milsaid, sahalar kuru bir halde idi. 

Fenerbah~ Stadında: 
Kadıköyünde ilk maçı ikinci küıne

den Beylerbeyi ve Altınordu takımla -
rı yaptılar. Maç golıüz beraberlikle 
bitti. 

Fener - Eyüb maçı 
İkinci maçı, Fenerbahçe ve Eyüb 

takımları oynıyorlardı. Fenerbahçell
ler sahaya ıu kadro ile çıktılar: 

Hüsameddin - Sedad, Lebib - Esad, 
Aytan, Reşad - Niyazi, Şaban, Bülend, 
Naci, Orhan. 

Eyüb de şu kadro ile oynuyordu: 
Halid - Mehmed, Alaeddin - Fer

di, Şükrü, Mehmed • Haşim, Sami, 
Nüsret, Haydar, Fethi. 

Hakem Adnan Akın. 
Fenerbahçe birinci devrede baştan 

nihayete kadar tek kale oynadığı hal
de yalnız bir gol çıkarabildi. Eyüb ta
kımı zaman zaman tamamen kendi ce
za çizgisi içinde müdafaa yapmak va
ziyetinde kalmıştı Fenerlilerin attığı 
şiltler bu kalabalığı delemiyor ve to~ 
mutlaka bir oyuncuya çarparak gen 
geliyordu. 

Birinci devre bu şekilde 1 • O Fe
ner'in lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrenin ilk dakikaları tıp

kı birinci devreye benziyordu. Maa
mafih fenerliler dördüncü dakikada 
Bülendin kafasiyle ikinci golü yaptılar. 
Bu sayıyı takib eden dakikalarda idi ki 
eyüblülerin soldan bir iniş yaptıkları 
ve topu birden bire sağa geçirdikleri 
görüldü. Sağaçık bu fırsattan istifade 
ederek eyüblillere bir gol kazandırdı. 

Bir sayı çıkaran eyüblüler 2 - 1 va
ziyete gelince bir beraberlik ümidiyle 
hücuma geçtiler. Bu hücum teşebbüsü 
eyüblülerin müdafaa sistemini bo.zdu 
ve fenerliler arka arkaya gol yaparak 
sayıları dokuza çıkardılar ve maçı 9-1 
kazandılar. 

Taksim stadında 
İlk maçı Güneş - Topkapı takımla

rı yaptılar. Güneş hakim bir oyundan 
sonra maçı 7 - 1 bitirdi. 

İkinci müsabaka Galatasaray ve 
Beykoz takımları arasında idi. Geçen 
hafta Beşiktaşla berabere kalan Bey
kozun, likin başında giden Galataaara
ya karşı alacağı netice merak ediliyor
du. Stadyomda dört bin kadar seyirci 
vardL 

Galatasaray maça şu kadro ile baş
ladı: 

Necmi - Salim, Suavi - Celfil, 1?4-

fak, Fazıl - Necdet, Süleyman, Bülend 
Haşim, Danyal. 

Beykoz takımı da şu ıekilde idi: 
Safa • Bahadır. Halid - Mahmud, 

Kemal, Saadettin • Turhan, Galib, Şa· 
hap, Said, Kazım. 

Hakem Feridun Kılıç. 

Gal.atasaray hakim 
Oyun ba,ladığı zaman Galatasara• 

yrn daha ağır bastığı ve hakimiyeti e
le aldığı görüldü. Beykozun enerjik ta· 
kınu, muayyen gayeye doğru şuurla yil 
rüyen Galatasaray takımının karJWn• 
da klas farkiyle geri kalıyor. 

Maamafih Beykoz müdaf aasınııı sert 
oyunu, hücum hattının bazı uzuvlan 
çekingen oynayan Galatasaraya aayı 

fırsatı vermiyor. Necdetle Haşimin u
zaktan attıkları iki güzel şüt Beykos 
kalesini sıyırarak avuta gitti. 

Beykozluların milnferid akınlan 

görülüyor. Fakat bu hücumlar daha %i
yade şahsi gayrete istinad ettiği için 
tehlikeli mahiyet almadan öldürülüyo•. 

Galauısarayın ilk golü 
25 inci dakikada Danyalin ortala· 

dığı topu Süleyman bir şiltle Beykoc 
ağlarına taktı. 

Bu sayıdan sonra iki takım da can· 
landılar ve oyun birdenbire sürat ka· 
zandı. Beykozlular muavin hatlannm 
iştirakiyle sıkı hücumlar yapıyorlar. 

İki güzel şütten biri kale direğine 
çarptı, biri de Galatasaray kalecisinin 
elinde kaldı. Galatasaray müdafaaaı 
sert fakat isabetsiz oynuyor. 

35 inci dakikadan sonra Galatasa
ray muhacimleri Beykoz kalesini yeni· 
den sıkıştırmağa ba§ladılar. Oyunun 
cereyanı galatasaraylı muhacimlerin 
kontrolu altında geçiyor. Maamafih 
başka sayı olmadan devre bitti. 

1 kinci devre 
İkinci devre daha ziyade mütevazin 

geçti. Galatasaraylılar Beykoz yan 
sahası dahilinde neticesiz ve semere • 
siz bir oyun oynuyorlar. Necdetin sÜ• 
rüklediği hücumlar Bülendin yerini 
bulmıyan şütleriyle avuta gidiyor. 

Devre 1-0 Galatasarayrn lehine bit
mek üzere iken 41 inci dakikada bir 
Galatasaray oyuncusunun topa ceza 
sahası içinde elle dokunması Beykoz 
lehine bir penaltı neticesi verdi. Ba
hadır'ın sıkı bir şütü beraberliği temin 
etti ve Galatasaray çok üstün oynadı
ğı bir oyundan beraberlik neticesivl.e 
çıktı. 

Sere/ ııadında 
Beşiktaş Süleymaniyeyi 5 ·O,, Ve

fa İstanbulsporu 3-1 mağlQb etmişler· 
dir. 
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(Başı 1. inci sayfada) 
bir ilerleme hamlesi vukua gelmiştir. 
Buna ma~s olarak bazı memleketler 
daima satıcı oldukları, fazla mal sat
mak ihtiyacında bulundukları halde 
büyük ihracat kabiliyetlerinin azaldı
ğını açıktan söylemekte tereddüd et
memitlerdir. 

İstikrarsız diye tavsif ettiğim hAdi
se budur. Fakat memleketimizin hari
ci ticareti üzerinde bunların tesiri gö
rülmüştür. EvveHi bize, çok mal sat
mak ve bizim prensipimiz itibariyle 
ne kadar çok mal satılırsa o kadar 
türk mah almak iktiza ederken bazı 
memleketler mal satmak kapasitesini 
kaybettiklerinden dolayı bizimle alış 
verişlerinde sekte olmuştur. Hutasa o
larak 1936 senesi nihayetleriyle 1937 
senesi içerisinde harici ticaretimiz, 
tam manasile hususi bir mahiyet arzey
lemiştir. Yani bu bir dönüm nok
tası teşkil etmiştir. Eğer milletle be
raber hükümetiniz bu dönüm nokta
sı üzerinde bütün tayakkuzunu top
lıyarak dürüst ve isabetli hareket et
mek imkanını bulmamış olsaydı 
memkketimiz bundan zarar görebi -
lirdi. Mesele aksine olmuş diyebili
rim. Zirai istihsatatımız geçen sene
ye nazaran bazı maddelerde eksik ve 
bazı maddelerde fazla olmak suretiy
le bize büyük bir fark göstermiş bulu
nuyor. Fakat harici ticaretimiz büs
bütün başka bir manzaranın tesiri al -
tında kendisini göıteriyor. 

Şu halde noksan ithalat vuku bul
duğu takdirde, memleketimizde mal
lar üzerinde biz de satış için yeni ye
ni mahreçler bulmak mecburiyetinde 
idik. Yeni bir mahreç bulmak kolay 
bir iş değildir. 0, hayatı ve ananeyi 
deği9tirmek kadar gUçtiir. 

Memlekette it hacmini artırmak 
ve hayat Üzerinde müeııa.İr olan bazı 
maddeleri idbal etmek suretile ucuz. 
Juğu temin etmek prenııipini takib 
edqoruz. Ve bu aebebledir ki kon
tenjanı malUın olan tekilde kaldır
dık. 

Kontenjanın kalkmış olması ve 
satışların buna muvazi olarak da te
min etmek gayreti bize ne netice ver
miştir? Bunu şimdi rakamla huzuru
,nuzda arzedeyim: On aylık harici ti
caretimizin mukayesesini yaptığımız 
zaman şu rakamları görüyoruz. 

1935 ıenesinde 143 milyon 
1936 » l~H " 
1937 senesinin yani i~inde bulun

auğumuz senenin on ayı zarfında 183 
milyon lira. 

Harici ticaretimi:!de fazlalık 
Geçen senenin aynı aylarına nazaran 

harici ticaretimizde 25 milyon liralık 
bir fazlalık vardır. Bu, türk ekonomisi
nin it hacmine ilave edilmiş bir mik
dardır. İhracatımız geçen seneye naza
ran 10 ay zarfında 10 milyon lira fazla 
kaydetmektedir. İthalitımız da bu nis
bette yUkıtlmi~tir. 
B~ndan anlıyabiliriz ki bu röpriz 

demlen devrede, alınan tedbirler tesi
rini göstermiştir. Bütün cihan ha
yatında siyasi olsun, iktısadi olsun 
yeni bir eUrprizle karşılaşmadığımız 
takdirde diyebiliriz ki· türk ticareti . . 
umumıyetle geçen senelere nazaran 
b~ ıene bizi memnun edecek şe· 
kılde cereyan etmek istidadını gös
termektedir. Bittabi bazı maddeleri-

miz üzerinde biraz ferahlık olduğu gi
bi bazı maddelerimizin satışları üze
rinde de sıkıntı mevcuddur. Fakat bu
rada ifade etmeliyi mki ikisini de kill 
halinde mütalea ediyoruz. Bize bu ilmi 
di veren diğer nokta da gene cihan 
ekonomi politikası üzerinde tebed
düle doğru meyli sezmiş olmaklğz · 
mızdır. Bazı iptidai maddelerin di· 
ğ~r memleketlerde bol olarak yetiş
mış 01?18sı, istihsal~tın geniş l emesi
ne vesıle olmuştur. Ve bu itibarla 
mal satmak istemiyen memleketler 
yeniden satış iştihasını göstermeğe 
başlamışlardır. 

Şu halde bizim prensipimiz, malı
mızı alanın malını alırız, esasına 

istinad ettiği için ticaretimiz tabii 
feklinde ve seyrinde yürüyecektir. 
Ve buna bilhassa hükümetimiz dik
kat etmekle kendisini mükellef ad
deder. Harici ticaretimizin 25.000.000 

liralık fazlasına rağmen dahildeki 
istihsalatımız ve istihlakatımız ne 
raddededir? Elbette bu, merak edi
lecek bir meseledir. Sümer Bank'ın 
fabrikaları faaliyettedir. Diğer husu
si fabrikalar da faaliyettedir. Hariç-

ten memleketimize bu sene arzetti
ğim veçhile fazla mal ithal edilmiş· 
tir. Bizzat merak ettim. Rakam iste
dim, Sümerbank'ın konjöktür bürosu 

bana 10 aylık hesablarınr verdi. Bun
lar içinde görüyorum ki bizim için 
hiç şikayet edilmiyen ve iyi bir ıene 
addedilen 1936 senesine nazaran 1937 
senesinin 10 aylık hesabı % 51 nisbe
tinde bir istihlak fazlalığı kaydetmek
tedir. 

Bu, bize İ!bat eder ki milletimizin 
alış kabiliyeti mütemadiyen ve müte
valiyen yükselmektedir. (Alkı!lar) 
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an mühim bir nutuk söyledi 
Kliring hewbları 

Burada; diğer bir bahse geçmez
den evvel, müstahsillerimize bir nok
tayı hatırlatmak istiyorum. Bizim ha
rici ticaretimiz adeta bir hesabı cari 
şeklindedir. MalQm olan kliring he
sablarıdır. 

Kliring hesaplarında 27 milyon 
lira birikmiş paramız vardır. Bu para 
tUrk mah alınması kaydU şartile Cum
huriyet Merkez bankasında nakden 
mevcuddur. Aynı zamanda Tilrk piya
sasına ecnebi memleketlerinin veresi
ye olarak kısmen kısa ve kısmen uzun 
vadeli olmak üzere, toplanan mebaliğ 
mikdarı 32 milyon liradır. Bunlar 
da vadesi geldiği zaman Cumhuriyet 
Merkez Bankasına yatacak ve türk ma
lı satın alınacaktır. Buna mukabil bi
zim de yalnız Almanyada birikmış pa
ramız vardir. Bunun mikdarı ihracat 
mevsımine girdiğimiz zaman 44 mıl
yon lira idi. Bugun 18,5 milyon liraya 
düşmüştür. Fakat buna mukabil Al
manya piyasasnın türk piyasasından 

veresiye eatı~ından mütevellid alacağı 
vardır. Yani biz kendi hesabımıza asla 
açıkta d-..5iliz. Bunu bu suretle muva
cebenizde ifade etmekten maksadım 

alınan tedbirlerle türk müstahsili için 
mu~teri bulunduğunu göstermektir. 
Mustahsilın saaece dikkat edecegı 
nokta bol istihsalat yapmakla beraber 
beynelmilel piyasaya gore maliyet fia
tını ayar etmesidir. 
Eğer b~ memleketimizin bugün • 

kü inkiıal seyrini arı:u ettıgımi:ı 
&1eçhile tam manôsıle bir retatı ae" • 
reıine intikal ettiz'.mek istiyorsak 11e· 
rek aınai •ahada ol.un, gerek .zirai 
.ıahada · olaun müstah•illerimi:ıin 
mutlaka beynelmilel maliyet liatını 
gö11 önünde tutmaları "• o mikdarla
ra gör• utih•alat temin etmeleri 
kendileri ve bü;yük milletimi.z için 
.zaruri bir keyfiyettir. 

Aksi takdirde alınacak herhangi bir 
tedbir suni olur. 

Ben isterim ki buradan maruzatımı 
müstahsil işitsin ve keıJdısınin kula
ğına gitsin ve tedbir al:n.ıkta gecikı-.ı<:
ı>in. Muhtelif zamanlarda, muhtelif ve
ıilelerle birinci 5 &enelik prog
ramımızdan bahsedilmiştir. Ben oy,.: 
zannediyorum ki bu sanayi programı
mızın izah edilecek hiçbir noktası kal
kalmamıştır. Yalnız ben burada, huzu-
-··-··-.._ ,. .. 1--...a-... ı.. -:.:.a.,1•s,.,..'k.H:,.;m 
Biirnci beş senelik sanayi programı 

bitmek üzeredir. Bunun bıttigıni belki 
gelecek sene burada. içtimaımızda size 
tebşir edebileceğim. 

Be§ senelik sana)i programı 
Birinci beş senelik ııanayı programı 

nasıl vücuda gelmiştir? Bunun teknik 
cihetlerinden, tesisatından, idare tar
zından ve &atıtlarından bahsede<:ek de· 
ğilim. Birinci beş senelik sanayi prog
ramı tesisatı, inşaatı ve mütedavil ser
mayesile bize 90 milyona mal olmu;o
tur. 90 milyonluk bır eserdir. Bu 90 
milyonluk eser bizim ne mali ve ne de 
para politikamızı ta7yık etmeden vü
cuda getirilmi~tir. Bunu bu suretle i
fade etmekten maksacıım '1'ürkıye hü
kümetinın her yapugı ışte çok nesaplı 
hareket ettigını taoıı ıcaymıklarmuan 
hiçbirisini torse etmeden eserlerini bi
rer, bı. er mıUetın nazarı ta.ıı:aırınc: ar
zetmiş oldugunu gostermektecıır. (Al
kışlar). 

llükiimetimizin ı:e llaısad 
J ekalctmin mıtıeıe lıeuıyesi 

9u muyon turıt ıırasını ruoaest bu 

ıneolağ oıarak telakıcı edecek memlc
.-;e tıer vardır. Fakat bizım ıçın maale
.ıoet nemiz ~U.000.UOO lira büyuk bır pa· 
cacu r. Ve bu btiytik parayı hiçbir ıs
tınsal ve tansı} memtıaını tazyı1t etme
aen e10e etmış ve ışımızı gurmuş bulu· 
nuyoruz. Bunun manasını elbette tak· 
ca r ouyurursunuz, J:iiıt;um tınız ve ı~

tıı.ad vekalctıniz bu ı.ene Ulusal eko
nomı ve artırma hartasınaa mıl!ete kü~ 

çük bir hediye verdi. O hediye üç sene
lik maden programıaır. Madenlerimiz 
şımdıye kauar uızden maada herkesın 
malı ıdi. Türk madenleri üzerinde her
kes spekulasyon yapmak ve dilediğı 
gıbi musbet veya menfi şekilde rapor 
vermek hakkını haiz oldugunu aznne
derı.li. 

Hükümetiniz kurduğu müesseseler
le memlekette bu yeraltı ı;ervetleri
ııın tetkıkatını tamik ettı. Ve biti
rılenler üzerinde tesisatını yapmağc 
karar verdi. Bunlardan rantabilite he
saplarına nazaran rasyonal olduklan 
anlaşılanlar derakap faaliyet sahasına 

atılmıştır. Bu faaliyeti bakır, kuriun, 
demir, altın ve gümüş üzerinde topla
maktayız. Kömür havzasındaki yeni 
rasyonel tedbirlerle birlikte bu ma
denlerimiz de bütün programlarile, 

pl&nlarile, parasile işletilmeğe ha
zırdır. Aynı zamanda memleket için • 
de heniiz mahiyeti tesbit edilmiyen bir 
çok madenler vardır. Bunların bir kıs
mı tezahürat halinde bulunmuş, bir 
kısmı da bize, eskiler tarafından itle
tilmiş, fakat programsız ve plansız bı
rakılmıştır. 

, , t ...... .. 4 u t t t +tô4uAn 

Başbakanımızın nutkundan: 
••• Memleketimizin ali§ kabUiY,eti mütemadiyen ve 

mütevaliyen yükSelmekteClir. 

* •.• Bizim ve müstahsilimiz için tabii hayat istihsalatını 

mümkün olduğu kadar ucuza mal etmektir. 

* ••• Birinci be§ senelik sınai program tesisatı in§Qatı ve 
mütedavil sermayesiyle bize 90 milyona mal olmu§tur. ... 

••• JJ1aliyemiz gayet dürüst, gayet ıaUibeıli bir esasa 
isıinad etmektedir. 

* ••• Haıay kurulmu§tur. Bayramını yapıyor •.• 

Eskiler, i~lettikleri bu madenlerde 
belki de plansız çalışıyorlardı. Bundan 
dolayı eskilerin işlettiği bu madenle
rin ne cevherleri, ne de hali hazırdaki 
kıymetleri hakkında malümatımız 
yoktur. 

Programın ikinci safhası bunların 
tetkikini amirdir. M. T. A. Enstitüsü 
jeolojik tetkiklerini ve bunlar üzerin
de işletme hcsablarıru yapacak, mem
leketin istifadesine arzedecektir. Bu 
maden programı çok mütevazi olarak 
sizlere hediye eclilmiş olmasına rağ -
men üç ıenenin nihayetinde memleke
tin iş hacmine 14 milyon lira ilave ed.e
cektir. Memleketin iş hacmine 14 mıl
yon lira füive etmiş olmakla ber~ber 
bizim için daha hususi bir kıyınetı de 
haizdir. O da, döviz membaımızı kuv
vetlendirecektir. Çünkü metal üzerin
de alış veriş dövizle yapılmaktadır. E
konomi denince finansın, maliyenin 
hatıra gelmemesi gayri kabildir. Acaba 
harici ticaretimizdeki inkişaf bu mem
lekette mali menabiimizi forse etme
den yapılan işler, iş hacminin çoğalm~
sı, malı vaziyetimiz üzerinde ne tes~r 
yapmıştır. hlbette merak edilecek bır 
meseledir. Maliyemiz gayet dürüst, ga
yet salabetli bir esasa istinad etmek -
tedir. Büdccsi kati ve samiınt olarak 
mütevazindir ve bu kati ve sami
mi olarak mütevazin olan büdcenin 
bu hali ilanihaye devam edecektir. 
(Şiddetli alkışlar). Çünkü arka
da§lat, bir devletin büdcesi müteva
zın oınwzsa nuı..umet lı.1.1uua.ya .i.aJlı:Qu 

yoktur, hükümeti kurmazsa ordusu 
yoktur, ordusu olmazsa emniyet mes
nedi yoktur ve binaenaleyh mütevuin 
olmıyan bir büdcenin arkasından mu
hakkak bir anar§i beklemek zarureti 
vardır. Biz bu anarşinin memlekette 
doğmasına değil, memleketimiz hu
dudlarından bakmasına dahi müsaade 
etmiyeceğiz (Şiddetli ve sürekli alkış
lar). 

İşte büdce muvazenesi bizim naza
rımızda bu kadar huıaş bir meseledir. 
Acaba büdceıni.z ne haldedir. Size bir 
iki mukayeseli rakam okuyacağım. 

Bilirsiniz ki büdce senesi haziran
dan başlar ve ayrı bir senedir. Ve ıimdi 
bu ay 6 ıncı aydır. 

Vergi tahsilatımızın 6 aylığı: 

1935 senesinde 95.000.000, 1936 
senesinde 127.000.000 1937 senesin -
de 147.000.000 (alkışlar). 

Mali politikamız üzerinde ekonomi 
politikamızda olduğu gibi duracak de
ğilim. Yakın zamanda B. M. Meclisin
de bunun etrafında çok uzun izahat ve 
maruzatta bulundum. Esasen burada 
tafsilata girmekle sizi sıkmak sadet 
harici addedilebilir. 

Ttı3arruf hesabları 
Mevduat kısmına geçiyorum: Mil· 

letin kazancı ne raddededir? Pouvoir 
d'Achat'nın satın alma kabiliyetinin 
yükseldiği ve yükselmekte olduğunu 
size arzetmiştim. Buna işaret etmekle 
beraber milli tasarruf ne raddededir? 
Milli tasarruf her gün büyük hamle -
lerle artmaktadır. Ve bu tasarruf 
memleketin iş hayatına karışmakla 

umrana yardım etmektedir. Çocukları
mızdan başhyan bu güzel fi.det bütün 
milletçe seve eve tatbik edilmektedir. 
Şurasını tebarüz ettirmek isterim ki 
taarruf etmek asc'ıece şahsi menfa· 
at değildir. Tasarrufun manasında 

milli ekonomiye hizmet vardır. Ve ta
sarruf heyeti umumiyesile bir mil
letin esas servetini ve esas serma
yesini teşkil eder. Bizim memle
lretimizde bu sermaye kudreti ne hal
dedir? Mevduat kelimesi içerisinde 
kiiçük ve biiyük cari hesablarla bera
ber umumi tasarruf 'mikdarlan da da
hildir. Bu suretle maruzatta bulunu
yorum. 

1935 senesinde 198 milyon, 1936 se
nesinde 230 milyon, 1937 seneıi hazi
ran gayesinde 277 milyon. (Aktılar). 

Milletin tasarrufu budur ve ban -
kalarda nakit olarak mevcuddur. (Sü· 
rekli alkışlar). 

Aziz vatandaşlarım, her sene bu
rada bir mesele mevzuu bahsolurdu; 
ben de kısaca bu mevı:ua temas ede
ceğim. O da milli paranın istikrarı 

..... 
meselesidir. Geçen sene ve ondan 
evvelki senelerde derhatır edersiniz 
ki birçok memleketlerin paraları 

çökmüş, inhidam eylemif, ıukut 
etmiştir. Bu inhidam arasında a
yakta duran ve ayakta durmasına 
katiyetle karar verilen türk para
sıdır, türk milli parasıdır. (Sü· 
rekli alkışlar). Büdc:emiz mütevazin, 
harici ticaretimiz bizim için şayanı 

memnuniyet, vergi tahsilatımız mun
tazam, bilmiyorum ki türk parası ü • 
zerinde toplanabilecek, tekasüf edebi
lecek ufak, bulutlu bir nokta buluna· 
bilir mi? Eğer türk parası üzerinde 
bulutlu bir nokta görenler var.sa o in· 
sanlar asla samimi değillerdir, ve tür
kün dostu değildirler. (Bravo sesle -
ri, şiddetli alkışlar) . 

Merkez bankamızda her ıene al -
tın stokumuzun çoğaldığını bilirsiniz. 
Merkez bankamızın dikkatle takib et
tiği bir politika vardır, enfilasyona 
mani olmak - Enflasyonu tUrkçe ola • 
rak ibtizal kelimesile de ifade edebili
riz. - Bilirsiniz ki merkez bankalan -
nın en esaslı ve en mühim olan vazi
felerinden birisi memlekette it hacmi· 
le beraber para volUmUnU ayarlıya
rak ikisini muvazi olarak göster
mektir. Klbik nazariyede derler 
ki merkez bankalan bunu yaptıklan 
takdirde başka hiç bir ıey yapmıı ol· 
masalar dahi vazifelerini ifa etmiş o
larak kı;ıbul edilebilirler. Bizim naza • 
rnnızda enfilaayon ihtiyaçtan fazla 
J>ara çıkarmak:tır, muzırdır. Fakat lhtl· 
yaç varken enfilaalyon enditeaiyle 
para çıkarmamak ve piyasayı dar bir 
vaziyette bırakmak dahi aynı dere
cede muzırdır. Ve buna verilen isim 
deflasyondur. Şu halde biz millt men
faatimiz itibariyle enfilasiyonu red 
ettiğimiz gibi elbette deflasiyonu da 
reddederiz. 

Bizim için hakikat olan mesele tabii 
şeklini bulmaktır. Ve ihtiyacımızla pa· 
ra volUmümüzü ciddi ve samimi bir su
rette ayarlamaktır. Merkez bankamız 
bu nokta Uzerinde ıUpheıiz ki hassas
tır ve hassas bulunacaktır. Hüku
metten de laznn gelen müzahareti 
elbette görecektir. Ekonomik .me
selelerin, ınali meselelelerin ve para 
biriktirmenin bağlandığı bir faktör 
vardır. O faktörün ismini bilirsiniz, 
emniyettir. Dahili emniyet, harici em
niyet. Eğer bu faktörlerden emni
yet fatkörü noksan olursa bunu seh
panın bir ayağına benzetebiliriz. A
yakta durmasına imk~n yoktur. 

Yurdda emniyet 
Şimdi sizinle aziz vatandaşlarım, 

emniyet faktörü üzerinde kısaca ko
nuşacağım. Benim görüşüme ve te
mas ettiğim vatandaşlarımın bana 
telkin ettikleri kanaate göre TUr
kiyede teeHüs eden asayiş şimdiye 
kadar olan geçmiş devirlerimizin hiç 
birinde teessii& etmemi§tir. Vaktiyle 
tetkikata çıktı~ımız zaman, yani bi
zim hayata karıştığımız zamanlarda, 
ilk iddia olarak serdedilen memleke
timizdeki, kasabamızdaki bu şekavet 
meselesi ne olacaktır? ıuali idi. 

Bugün az çok kabadayılık ananesi i
le şekavet merkezi addolunacak muhit
lerimi.zde dahi ıekavetin iımi unutul
muştur. Aaayiı fevkal8de bir ıurette 
teessüs etmiştir. 

Bu tekaveti sanat ittihaz edebilen, 
vatandaılarımız dahi aabanına aarıl
mıt ve hayatlarını biz.zat kendi gay
retlerile kuanmaktadırlar. Bu cum
huriyet rejiminin millete bah.Jettiği 
büyük bir nimettir (Alkıtlar). 

Bizim memleketimizde sınıf kav
gaları yoktur, sınıf ihtirası yoktur, 
biribirini menfaat saikasiyle didik
Iiyen, yıkıp bitirmek istiyen ay
rı ayrı insanlar yoktur. Hepsi Türk 
namı ve vahdeti altında toplanmış mü
barek insanlardır (Sürekli ve şiddetli 
alkışlar). 

Memleketimizde bilaistisna her fert 
sayi ile, kudreti ile, zekaıu ile memle
ketin kendisine verdiği nimetleri kul
lanır ve kudreti, zekası ve istidadı nis
betinde müıtefid olur. Bunun istifa· 
desine mani olabilecek hiç bir tedbir, 
hiç bir kanun, hiç bir engel yoktur ve 
olmıyacaktır. (Sürekli alkışlar). Şu 

halde vatandaşlarımla dahili emniyet 
üzerinde ittifakı tamımız vardır. Gö
rüyorum ki siz de beni taııvib buyuru· 
yoraunuz. 

Harici emniyet 
Şimdi harici emniyete geçiyorum. 
Bütün dünya gözden geçirildiği tak· 

dirde bütün cihan içinde ' düzenliğin 
mevcud olduğunu iddia etmek fazla 
safdillik olur. Ve böyle bir iddiayı 
tekzib edecek muhtelif memleketlerde 
hlidiseler mevcuddur. Zaman zaman 
muhtelif diyarlardan kulaklarımıza 

top sesleri gelmektedir. Bu vaziyeti 
bu suretle kısaca hulasa ettikten 
sonra derakab kendimize intikal etmek 
isterim ve derim ki türk vatanını istih· 
daf eden hususi mnhiyette ve umumi 
mahiyette olsun bir tehlike mevcud 
değildir. Böyle bir tehlike görülmü
yor. Hükümetinizin iki taraflı ve çok 
taraflı ve muhakkak surette sulh emeli
le yaptığı dostluk muahedeleri ve mi
saklar karşılıklı emniyetimizi kurmak 
tadır ve biz karşımızdakilerin hakkına 
ne kadar riayet etmekte isek elimizi 
uzattığımız ve dostluğumuzu ifade et
tic imiz devletler · dahi aynı surette bi
.:im .ihis ve fikrimiz gibi sulh emeliyle 
bize ellerini uzatmaktadır. Bundan 
fÜphesiz ki bir muvazene teessüs edi
yor. Fakat asıl esas kuvvetimiz mem
leketimizin potansiyel kuvveti, vah
detimiz ve bilhassa milletimizin eş· 
siz Şefi etrafında ve emri altında 
biUikaydü şart bulunmuş olmasıdır. 
(Alkışlar). 

Ordumuz 
Memleketimizde bu suretle sulhun 

nigehbanı olan organize büyük bir 
kuvvet mevcuttur. Bu kuvvet türk 
milletinin bütün mezayasmı türk 
milletinin tarihteki bütün kahraman
lık ve tchametini nefsinde toplamıt· 
tır. Biz onun ismine sadece ordu di
yoruz ve onunla iftihar ediyoruz. 
(Sürekli alkışlar). 

Her gün geçtikçe teçhizat 
itibarı ile, kudret itibarı ile 
mütemadiyen yükselen ve 
büyüyen ordumuz eşsiz Baş

buğunun kumandası altında 
elbette türk vatanına müte
veccih olacak her tehlike
yi bertaraf etmek kudret ve is
tidadındadır. (Alkı~]ar). 

Bunu ifade ederken sırf orduya kar
şı olan muhabbetlerimizi, tevklrleri· 
mizi arzediyorum. Yakın veya uzak 

·Nan kinde 
(Başr 1. inci sayfada) 

leri şarkı cenubi kapısında dahildeki 
vaziyetlerini yüz metre kadar ilerlete

bilmek ve kızıl tepede Sun-yan-ıen'in 
mezarı civarındaki kuvvetli çin mev

zilerini ele geçirebilmek için bütiln 
kuvvetleri ile çalıımaktadır. Japon 

tayyareleri şehrin kapılarını ve dahi

lini bombardımana devam etmektedir. 
Cenup kapısını müdafaa eden Yu

hutai tepesi. etrafında da çok ıiddetli 

muharebeler cereyan etmektedir. Ja· 
ponlarm Yangtse'yi geçtikleri ve ja

pon haberlerine göre, Pukov'a doğru 

ilerlemekte oldukları bildirilmektedir. 
Eğer japonlar Pukov'u alırlar ise 

Nankindeki Çin garnizonunun bütiln 
ricat hatları kapatılmış olacaktır • 

Pekin' de yapılacak şenlikler 
tehir edildi 

Pekin, 12 (A.A.) - Nankinin iş
gali üzerine yapılacak bayramlar iki 

Uç gün tehir olunmu~tur. Bu bayram
lar bugün yapılacaktır. 

İki gUn sonra yapılması muhte • 
mel bu bayramlar esnasında yeni şi
mali Çin hUkümetinin tesis edildiği • 
nin ilanı bahis mevzuu olmaktadır. 

Japonya Nankin dü§erae 
Çirıle gÖrÜ§melere 

giri§ecekmif 

Tokyo, 12 (A.A.) - Hochi gaze • 
tesine göre japon hükümeti, Nankin'in 

sukutundan sonra mesul eski Çin rüe· 
sasının kaffesi ve yahud hattı hareke

tini değiıtirmeğe samimi surette mü -
temayil herhangi yeni Çin hükümeti 
ile müzakerelere girişmeğe gayret e
deceğini yazmaktadır. 

B. Baldur fon Sirah,ın 

Brükseldeki ziyaretleri 

Bükreş, 12 (A.A.) - Alman genç
lik reisi von Schirach kıral Karol ta
rafından kabul olunmuş ve müteakiben 

Hariciye Nazırı Antoneıku ile görüş
müştür. 

ibir tehlike man!aında bunu ifade et
mit bulunmuyorum. Tekrar ederim 
ki vatanımız için istihdaf edilmiJ 
bir tehlikenin mevcudiyeti mevzubahl 
değildir. Fakat herhangi bir sürpris 
karşısında cihan tahavvülatı içinde 
tedbirli olmak lazım geleceğini ifade 
için maruzatta bulunuyorum. 

Cumhuriyet 'bayramı ve 
Hatay 'bayramı 

Teşrin ayları tUrk tarihinde milli 
bir hususiyet göstermektedir. Bilhassa 
birinci ve ikinci teşrin aylarının 29 un· 
cu günü. Birinci teşrin ayının 29 un· 
cu günü biliyorsunuz ki cumhuriyet 
bayramıdır. Cumhuriyet bize bütiln 
hurafeleri yıkmıf, onun yerine nurlu 
bir devrim hayatı ikame etmiş, Şefimi· 
zin idaresi altında bizi hergün birer 
suretle terakkiye doğru götürmekte 
bulunmuştur. (Alkışlar). Biz cumhuri· 
yetimizi takdis ederiz, biz bu rejimin 
altında mesud olacağımıza inanırız. 

29 ikinci teşrin Hatay bayramıdır 
(Sürekli alkışlar). Elbette ifade ede• 
biliriz ki birinci 29 teşirnin kardeşi vc
yahud evladıdır. Geçen sene bu mev· 
simde Hatay mevzuubahs olduğu za· 
man, ni~in saklıyalım, içiınizde endi~ 
mevcuttu. Hatayı kurtarmak azmi ka· 
tisinde idik, kati netice alınmamıştı; 
gönderdiğimiz heyeti murahhasa yol• 
da bulunuyordu. Şimdi milletimizin 
kar91sında diyoruz ki Hatay kurtul· 
muştur, bayramını yapıyor (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar). Bu hususta kabul 
olunan rejim behemehal ve tamamiylc 
tatbik olunmalıdır. (Şiddetli alkışlar). 
Şu halde hep bearber arkadaşlar, sev· 
gili Hataya ve hataylı kardeşlerimize, 
sesimizi milli heyecanla yükselterek 
diyelim ki: Hatay istiklalin kutlu ol· 
ıun (Kutlu olsun ıeıleri, bravo aeı;le· 
ri, ıürekli ve şiddetli alkışlar), 

N uıukt.an ıonra 
Sürekli alkışlarla biten açıı nutku• 

nu mUteakib kız liıeıi talebeleri iki 
sesli koro halinde birçok güzel şarkı· 
lar teganni ettiler. Seı uygunluğu ve 
intizam seyirciler tarafından takdirle 
karıılandı. 

Bundan ıonra kilçük kızların 
"Bet senelik aanayi programı,. ismin • 
deki gilzel bir eaerleri seyredildi. 

Yerli malı haftasının aç ıhı töreni 
bitip perde inerken ıu cümleler hata 
usun alkrı eealcducı karpırtrverıyor 

du: 
"Bir oda yaptırdım ceviz dalından,, 
"İçini döşedim Sıvas p.lından .• ,, 

Çin sularında 
bir hadise· 
(Başı 1. inci sayfada) 

lanmıgtır. Japon bataryaları, aynı 
zamanda ingiliz Bee topçekerine ve 
Tsingtah romorkörilne de atct aç• 
mıılar ise de iıabet ettirememifler
dir. Öğleden sonra da, Nankinin bir• 
kaç kilometre berisinde yer almı1 o
lan İngiliz harb gemileri tahaşşüdü• 
ne, japon tayyareleri Uç hücumda 
bulunmuşlardır. Burada bulunan ve 
hücuma uğrıyan ingiliz gemilerinin 
Scarab ve Crick topçekerleri, tayya• 
relere karşılık ateş açmışlardır. İngi• 
lizlerden hiç bir ölü ve yaralı yoktur. 

Amirallık dairesi, İngiltere Hari" 
ciye Nezareti ve Amiral Litte, japoıı 
hücumlarından haberdar edilmiştir. 

Amiral Litte Falmouth zxrhlısı ile 
Şanghaydan Hongkong'a gitmek üı:e• 
re yoldadır. 

Japon askert ve bahrt makamları 
nezdinde teşebbüeatta bulunulmuı" 
tur. 

llatô. neticesi ateş açılml§ 
Şanghay, 12 (A.A.) - Royter bil· 

diriyor: Wuhu'daki ytiksek japon kU" 
mandanı, ingiliz makamlarına Yang· 
se üzerinde bulunan bütün gemilere 
ateş açmak emrini almıı bulunduğu" 
nu bildirmiş, maamafih ingillz top• 
çekerlerine ateş açılmasının bir bat• 
neticesi olduğunu kabul eylemiştir. 

llu.nt.(kung açıklarında bir 
deniz mulıarebesi 

Hongkong, 12 (A.A.) - Bir ja· 
pon topçekcri Hongkong önünde ve 
Çin sularında bir Çin gümrük nıu· 
hafaza motörüne ateş ederek genıi~l 
yaralamıştır. Bu gemi hemen ingihS 
sularına girerek karaya oturmuştur. 

Polis Mdise mahalline geldiği va· 
kit Çin gemisinin japonlar tarafın· 
dan Çin sularına doğru çekildiği gö
rülmüştür. Tahkikata başlanmıştır. 

•• ,...._,- - - pi •<sascuuurs 
Yurddaı I 
E•ki (Kiler) ananemi.zi ihya 

edelim: 
Her yemiı mevsiminde reç•l 

ve furub hazırlcyalun. 
Çünkü reçel ve ıurub en tatlı, 

en kuvvetli ve en ucuz gıdadır. 
Be.ler ve günlleıtirir. 

oıctı:.1iOt7JJO Bili1IL100Jl1tSS • 
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'l' liikayeyi anlatan, venedikli, Erkol 
enıpestini idi : 

\ı - ~ir araba ile ~ehre götürülmek 
l> eya bır uşağın delaleti ile parkın ka
b~sına götürülmek tekliflerini birer 
~ter reddettiğimi gören ev sahibi 

g .. a1
rki Andrca Pavclli, kahkahalarla 

U Ctek : 

kab Başınıza bir hal gelirse mesuliyet 
Yol Ul etmem, dedi... Eminim ki parkta 

1 k unuzu şaşıracaksınız ; ama sık agaç
/ lar arasında uyuyan bir peri kızına 
asuarsanız o da bahtınıza 1 

~arkinin köşküne gündüz iki kere 
~clnıiş olduğum için yolu bulacağım
d~~ emin olarak ben de güle güle ken
ısıne Veda ettim. 

1 J:ialbuki Andrea Pavelli'nin tahmin
erı tahakkuk etti: biraz ilerleyince 
inladırn k' .. d ı parkın karışık yolları, ıçın-

bl~n çıkzlanuyacak kadar girift bir la
rcntt' h' b ır._ ve sık ağaçlar altında da 
ıç it peri kızına raatlamadığımdan 
~u? nihayet bir hududu olacağını 
,,~Ş~nerck, ve tuttuğum istikameti de
ır.ıştırınemeğe ~alışarak yürlimcğe de
•arn ettim ... 

Bu kahramanlığın mükafatını gör
~ckte gecikmedim: ellerim bir kaç ye
~lnden çizilmek ve bir çift losterin 
Undra da giyilmez hale gelmek paha

•~na parkın sınırına eriştim. Oradaki 
!'tten kolayca atladım. Şimdi, iki ya
ı ında bahçeler ve bahçelerinde de gü
d.~l köşkler bulunan dar bir iniıte i-
ını. Artık cihet tayin edebilirdim. 

f' ;ıerdeki dağların çerçevelediği ha-
11 • Yllznaçların eteğinde Floranse, ay 
}'§ıgı altında, bir hayal gibi görünü
r:~ ve rnehtabta evler, kısalıp darala
~ •&anki mezara benziyordu: bu me
\ı rlığın çan kuleleri, kilise kubbeleri 

b~tdı; Amo nehri, iğri büğrü gümü§ 
lt " • b" Terıd halinde, bu gece manzarasını 
ll&bUtiin acaibleştiriyordu. 
!i~cce yarısı olduğunu haber veren 
a;- ~~rın dalga dalga sesleri gelirken 
hah ır buluta girdi, Ve yola doğru bir 
•ı !iCnin arasından da kulaklarıma hı-
., rtııa 'h il'! r, &ık nefes almalar ve nı ayet 
g:ır~~~ıya benzer tatlı bir kadın sesi 

il~ ~i?ayet karar verebildiniz! artık 
tuı:rı dınıı kesmi§tim. Durun. Geliyo-

··· 
bc~~rnıuştum. Fakat bir kadının ha
Sin •ızce sırrını öğrenmek bir erkek i
le affedilecek kusurlardan olmasa bi-
1a:1c ita.dar şaşırmıştım ki, yalnız bu 
d.a 1nlık, yerimden bir tarafa kımıl-

~atııarnak için kafi bir özürdü. 
Pac '~sen henüz hayret içinde ne ya
lu agnıı tayin edemezken, kim oldu
lı1t~ll bilmediğim muhatabım, karan
bir ar arasında, yalnız ince ve beyaz 
ltu e.~danı halinde, yanıma gelmişti. 
tar:~k Ve. yumuşak bir el elimden tu
Ctiğ' benı çekti. Bir bahçe kapısının 
dillı.ınde bir an rilcat alameti göste-

- ?-1 l{_ e o, yoksa korkuyormusunuz ? 
duğ Otltu rnu? Şu halde maruz bulun
du& unı bir tehlike mi vardı? Cessur ol

ııınu ona alçak sesle teyid ettim. 
-l'ab'· · du~ ıı Cinliano, ben sizi cessur ol-
6llnuz •. 
~ ıçın de severim. 

otdı.ı"dının beklediği adamın Cinliano 
birazgunu böylece öğrenmiştim; fakat 
İle Ört~?nra, sık şimşir ve hanım elleri 
tey1 .. Ulrnüş bir bahçe yoluda bir çok 

.. r daha "ğ d' • b' d' rUnı .. o ren ım: bız, - ız, ıyo-

dinı'-~~nkü artık Cinliano rolünde i
l'ordu&ı~, ancak iki aydanberi sevişi
Biz, 

0 
k • fakat sevgimiz o kadar eksik

le oıu adar kamil idi ki her ne sebeb
lıaYatı~~. ols~n inkıtaa uğrayamazdı; 
<li; alda otesınde de devama namzed-

tnıak:ta olduğumuz koca, adaın 

Y ~n: Charleı Derenneı 

yerine ilonmıyacak, iğrenç bir herifti; 
vakıa 'imdi burada değildi, yakında 
gelecekti. Onun huzuruna tahammül 
edemiyen aşkımız namına son kararı 

vermek ıstırarmda idik ... 
Bu kararın, beraberce kaçma kararı 

olacağını tahmin ettim; fısıldadım : 
- Emrinizdeyim sevgilim .... 
Ba~nı omu.zuma dayıyarak hıçkır

mağa başladı : 
- Evet, bu ite bir nihayet vermeli... 

Öp beni Cinliano'm, bir daha, bir da
ha, bir daha .... 

Ne kadar öpülmek istenildi iae o 
kadar öptüm. Hareketimi çirkin bul
mayınız: benim yerimde olsaydınız 
ne yapardınız ? 

Bu günl ı.ztırabın yakınh~ı ile mest 
olmuştum; tek ümidi bende olan ka
dıncağızın bütün arzularını yerine ge
tirmete kalbim ve bedenimle ha.zır, 
ve bu kusurumda çok samimi idim. Bu 
maceranın sonu neye varacağından bir 
dakika iş~iba.h bile etmiyordum: bek
lenilen adtimın şaıiaiyetine o ka:dar 
girmiıtim .... 

Boynuma dolanmıf olan güzel koku
lu iki kol birdenbire gev,cdi. Meçhul 
kadın: 

- Bo' yere vakit kaybetmiyelim, de

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar ı 1ıtanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez 
Salı Ankara ,, 
Çarpmba Yenl ve Cebecl ecs.lerl 
Perııembe Hallı: ve Sakal')'& • 
Cuma Ece eczanesi 
Cumartesi Sebat vo Yeni11ehir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Herciln 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesl 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Patar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi cünierinden baıka 
HALK sinemaamda hercün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deli11me g{lnleri: Puartesl ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihban: 1521, - Telefon nıüracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraaı: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havacazı Arıza Me
murluğu: 1846. - MeuJeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirllcami civan: 2645, 1050, 1196, -
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
ıebir: 3333 - Havuı;baıı: 3390. 

OTOBt.tSLERİN 1 11ı: ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Akp.m 
tık son 

ıefer ıef er 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Uluı M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.30 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 8.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiörenden Ulua M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 20.SO 
Cebeci'den Ulus M. da 1.00 20.30 

Cebeci'den As. fabL ra 6.30 
As. fabl, daıı Cebeci'ye 17.15 

S. Pazan'ndan Akköprü'ye 6.30 1.15 
Akköprü'den S. pazarı'na -- 9.45 

Yenişehir, htasyon ve Bakanlıklara 
her uatr bcı ıeçe muntaıam seferler 
vardır. Pazar ırünleri ilk seferler birer 
saat sonra ba,ıar. 

POSTA SAATLERİ 
Poıta saat 19 a kadar htanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare poıtıaı 13 e kadar mektub alır , 

TREN SAATLERİ 
Haydarpapya : Her 11bah 8.20, her 

akpm 19.15 ve 19.45 
de (Sah, perşembe, cu
martesi Toroa stlrat). 

Samsun hattına : Hers{ln 9.35 (Ka1Se• 
rf, Sıvas, Amasya bu 
hat (!zerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergiln 9.40 
Zonııuldak hattı : Herılin 15.00 
Kmkkaleye rayotobilı 16.0S 

di, i'te şişe ... İlk önce ben ıçeceğim. G O N L O K: 
Korkma sana da kafi miktarda bırakı-

rım. Artık bizi hiç bir ıey biribirimiz- Arabt • ISS6 Rumi - 1353 
İkinci Klnun 1 den ayıramıyacaktır. 9 Şevval 

Şayed kadın bana ilk evvel içmemi S. D 
teklif etseydi buna belki ı;esimi çıkar- -Güneı 7 17 Akpm 

S. D. 
16 41 

madan itaat ederdim. Gülmeyiniz 1 
ben kadınlara aay~ı göııtermesinı bilir 
adamım ve madem ki maceranın ilk 
safhasını zevkle kabul etmiştim, neti
cesine de, ne olursa olsun, sessizce 

Şaka diye 
yaralamış 

katlanmalı idim... Balıkesir, (Hususi) - Sındırgıda 
Fakat genç kadının bu mc:,/um §işe- Camikebir mahallesinden Mehmed, 

yi dudaklarına götürecegi sırada akşam arkadap kunduracı Cavidin 
- Bunca güzelligi, gençliği, şehvet ve dında birisiyle f<ikalaşmağa başlamıg, 
ihtirası bir anda yok edecek olan çıl- dükkanına gitmi~tir. Bur~da Şahab a
gmca hareket karşısında - birdenbire Şahab bıçakla Mehmetli göksünden a
ısyan ettim ve şişeyi elinden kapınca ğır surette yaralamıştır, yaralı has
yolun öte tarafına fırlatıverdim... tahaneye kaldırılmış, Şahab yakalan-

- Aman allahım, siz ne yaptınız mıştır. 

Cintiano ? 

- tien Cinliano değilim; ben size 
- bu korkunç mülakattan kaçmış olan 
alçağın - aşkıyle divaneliklt:rin en bü
yüğünü yapacağınız esnada Allah tara
t moan gondcrümif bir adamım ... 

Kızcağız, vurulmu\> bir kuş gibi ha
fifçe haykırıp bayıldı. 

lleride, yapraklar içinde, gözüme i
lişmiş olan beyaz ve kırmızı mermer
lerle stiıılü küçtik köşke kadar onu kol
larım arasında - kıymetini her an biru 
daha iyi takdir ettigim - bir yük gibi 
memnuniyet ve minnetle taşıdım. 

Bu lCöşkte gözlerini açtı; henüz yaş
lı, biraz şaşkın, biraz korkak, fakat in
sanı ilk görüşte kendilerine hayran e
decek kaaar güzel olan gözlerini.. .. 

Sökmekte olan şafakta o gözleri 
bol bol seyrettim ve bana dotıtça gü
lümsediklerine şahid olarak sevindim. 

Genç kadın iki üç kere içini çekti 
- Ah alçak ... Ah alçak ... dedi. 
Ve bana dönerek ilave etti : 

- Karşınızda, bilseniz, ne kadar u
tanıyorum!... 

Muhakkak ki bu utanç dolayısiyle 
başını göğsümde gizledi ve baygınlık
lar geçirirken gene bu utanç dolayısiy
le kendisini kollarım araııında teselli 
etmeme müsaade etti.. .. 

Size daha ne söyleyeyim? Şimdi, 
bu güzel kadına deli gibi apktım. Ve, 
bu sevgi hırsızlığı faslını nazarımda 
güzelleştirerek o fasılda devamıma im
kin vermekte olan samimiyete de hay
randmı. Yapmak iıtediği hareketin 
yanlıılığını isbat için bütün mantığı -

Antepte fakir talebeye yardım 
Ga.ıiayntap, (Hususi) - Vakıflar 

idareıi ıeki.z kız liseliyi giydirmi9tir. 

mı, biltiln iknl kabiliyetimi kullan· 
dım ... Vaziyet icabı olarak geri çekil -
meğe lü.zum hasıl olmıyan kollarım da
ha §efkatli, daha cessur oldul~r .•. Kız
cağızı öpmek cüretini kendimde bul -
dum ... Zavallıcık, mukavemet edebil -
mek için çok yorgun, çok harabtı: ni
hayet mukabelede de bulundu. 

Ve artık gilndü.ı olmuştu. 
Bu hidise neticesinde Floransadaki 

ikametim umduğumdan çok uzadı. 1-
ki gün sonra kocaaı ile de tanı9tım; 

pek sevimli bir adamdı; hiç iğrenç de· 
ğildi; doıt olduk ve dolt kaldık. 
Karısına gelince; e'si.z bir ıevgili i

di; fakat inanılmayacak kadar hayal
perestti: saadetimiz daha bir ayhJr: ol-

mamıJken daha iyi bir Aleme doğru 
bu fani dünyadan beraberce göçmek 
teklifi kartısında kaldım... Ne yalan 
söyleyeyim: ben de öteki gibi yaptım, 
randevuya gitmedim ... 

Tesellim ıudur ki randevuya gitme· 
mekle de kadının hayatını bir değil, 
iki defa kurtarmıt oldum. 

Hikayeyi dinleyen bir kadın : 

Evet, doğru, dedi, ancak size ben de 
fikrimi açıkça söyliyeyim: yaptığınız 
iğrenç bir şeydir. Zebiri ilk teklifte iç
seydiniz hik!ye bin kere güzel olurdu 1 

- ŞUphe11iz öyle ... Fakat o takdirde 
bu hik!yeyl ııize kim naklederdi ? 

B. Delbos'un Romanya 
seyahati için dünya 

gazeteleri ne yazıyorlar 
ROMANY A'DA : 

Gazeteler, resmi ziyafet esnasında 
BB. Antonesko ve Delbotı arasında te
ati edilen nutuklar etrafında geniş ko
man terler neşretmektedir. 

Univcsul diyor ki : 

"B. Delboa, Franaanın enternasyonal 
ııulh ve adalet siyaseti takib eden mem
leketlere bağlı kalmak husuıunda'.ki 
kararını bir kere daha teyid etmittir. 
Bu siyaset, Romanyanın, küçük antan
tın ve balkan antantının mazide ve 
istikbaldeki daimi siyasetidir. B. Del
bos, sözleri ile, bizim fiirlerimize, bi
.zim hissiyatımıza ve bizim istikbal 
hakkındaki itimadımıza terceman ol
mu9tur.,, 

Curentul diyor ki~ 
"Fransa - Romanya ittifakı, bu ziya

retten çok kuvvetleruniş olarak çıkmış
tır. B. JJelbos, .Fransa - .t<omanya doı;t
luğunun canlılığını bilhassa tebarüz 
ettirmi§ı ve silahlanma ile ticaret ve 
kültür münasebetleri hakkında lazım 
gelen her şeyi söylemiştir. Ramanya, 
kendi haklı taleblerinde, daima Fransa 
tarafından müzaheret göreceği hak
kında her türlü teminatı almıştır. 

Dinıineatza diyor Jci: 

"Her ıitı nutuk ua, ne.:aket icabı söy· 
nenen nutuklar çerçevesını tecavuz et
miş iki politika beyannamesi halini 
alını' ve iki millet arasındaki tesanü
dün en hararetli bir te.ıahürünü tefkil 
eyltmiştir. B. Delboı, nutkunda, Ro
m&nya ordusu ve Romanya ile Fransa 
arasındaki dostluğun daimiliği mev
zuu etrafında bilhaua durmuştur. Da
ha nutkun bidayetinde bu müfahedele
rin bilhuaa tebarüz ettirilmcıi. bütün 
BUkreş diplomatik mahaf ilinde derin 
te&irler icrasından hali kalmamıştır. 

Nutkun bu .kıamı, dün akşamki .ziyafe
te igtirak etmif olan bütün diplomatla
rın ve aiyaaet adamlarının, daha o ak
pmdan itibaren, komanterlerinin en 
esaslı mevzuunu teşkil etm.iftir. B. 
Delboıun ziyareti çok ıemereli olmuş 
tur. Bu .ziyaret, umumi Avrupa siya
seti üzerinde tesirlerini göıtermekte 
geçikmi yecektir. 

Bütün gazeteler, aynı zamanda, 

fransız - ingiliz anlaşmasının ehemiye
tini ver • .uısa ile Romanyanın siyaset

leri arasındaki tam ahengi de aynca 
tebarüz ettirmektedirler. 

l 
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Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit ıekli 

..---
Soldan aaia ve >'Ukarıdan aıaiıya: 

1 - Başlı ve sözsüz bir iğne 
2 - Yayla atılır - Beı parmaklr azamız. 
3-Amele. 
4 - Yüz ~uruı • Baiırtı. 
S - Bir damla kir. 
6 - Hainlik etmek - En zararsız içki 
7 - Zaferleri kutlamak lı;in kurulur -

İskambildeki birli. 
8 - Sorııu edatı • reılm yapan 
9 - Ama.yada iyisi s;ıkan )'emiı - Sorru 

eflentfıi. 

FRANSA'DA : 
Pariste çıkan Temps gazetesi di

yor ki: 
"Delbosun Bilkreşte Romanya dev

let adamlariyle yaptığı müzakereler 
enternasyonal sahada fransız - romen 
dostluğundan beklenen işbirliğini te
yid eylemiştir, o dostluk ki, hiç bir va
kit tezelzüle uğramamıştır. 

Delbosun Belgradda yapacağı ko
nuşmalar da daha az mühim değildir. 

Yugoslavya, Milletler Cemiyeti paktı
na ve sulh siyasetine sadık kaldığın

dan fransız - Yugoslavya dostluğu mü
temadiyen kuvvet bulmu§tur. Cenevre 
faaliyetiyle hülasa edilebilecek olan bu 
teşriki mesai umumun nefine olarak 
Fransa - Yugoslavya arasında inkipf 
edebilir. 

Çünkü böyle bir teşriki mesai dost
lukları inhisar altına almadığı gibi sul
hun korunmasından başka da gayesi 
yoktur. 

Delbos'un yugoslav devlet adamlari
le yapacağı müzakereler de diğerleri 
gibi bilhassa orta ve şarki Avrupada 
vahim bir manazra arzeden siyası vazi
yetin tava.zzuhuna her halde çok yar
dım edecektir. 

BERLIN'DE: 
üerıuwe ~·ı.rcan Korrespondas diplo

matik gazetesi diyor ki : 
"Öyle anlaşılıyor ki, Fransanın baş

lıca gayesi kendisinin en iyi telakki et
tiği siyasette Romanyayı alıkoymak
tır. Fransız - Romanya askeri işbirli~ 

ği kuvvetlendirilmek isteniliyor. E
ğer Delbosun seyahatinin gayesi haki
katen bu ise, ve sulhu korumak için 
kuvvete dayanmak ve askeri vasıtaları 
artırmak isteniyorsa bu, biltUn dilnya 
için inkisar hayali mucip olacaktır. 

Fransa gibi bir büyük devletin dostla
rı nezdinde mazinin usullerini kuvvet
lendirmeye çalışması ve askerlik hari
cindeki vasıtalarla dünyanın teskinin
den vazgeçmesi çok .yazıktır. Eğer 

Delbosun devam eden siyaseti bu in
tibaı artırırsa buna cidden teessüf et
mek lazımdır . ., 

Almanya 
Japonlaruı tanı zaferine doğru 

Alman gazeteleri, Nankin muha
rebesinden sonra Japonyanın tam 
muvaffakiyetinin katiyet ke11bcdece -
ği mütaleasında bulunmaktadırlar. 

Sesle kınlan bardak 

Ayaklı ince bir kristal kadehi ayağından 
tutarak öteki elinizle üzerine bir fiıke vu
runuz; bardaktan umumiyetle kalınca bir 
notayı ifade eden bir ıeı çıkacaktır. Der· 
hal kadehi ıüratle ağzınıza yaklaştırınız, ve 
içine, kabil oldutu kadar hızlı, aynı nota
yı haykırıruz; hemen daima lhtizazları bu 
ıuretle tiddetlenen kadeh parça parça olur. 

Bu meşhur baı Lablach'm en sevdiği eğ. 
lence idi ve bir mecliste kendiılne uzatılan 
kadehi daima bu suretle kırarak herkesi 
hayrete düşürürdü. 

Fakat hemen ili.ve edelim ki bu tecrübede 
muvaffak olabilmek için notaları tefrik e
decek kadar muıikiye iılna olmak ve kuv
vetli bir aeain uhibi bulunmak lbımdır. 

Dünkü bulmacamızın halli 
1- Bilet 
2- Kil 
3- Tek 
4- Tel 
5- Siklet 
6- Et 
7- Kile 
8- İle 
Bisiklet' dır. 

9- İki 
10- llik 
11- Tilki 
12- Leke 
13- Kelb 
14- Kilit 
15- Kebe 

Yeni bulmacamıx 
Ben altı harfli bir keli meyim: Aıll~ar • 

ballarından birisinin adıyım. 
l, 2, 3 üncü harflerim sarp, 
1, S, 6, 3, UncU harflerim müvazeneli. 
5, 6 ıncı harflerim ar.z. 
1, S, 4 üncü harflerim alı;ak. 
6, 5, 4 üncü harflerim rutubet • 
5, S üncü harflerim yama • 
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Berliner Börser Saytung, diyor kit 
"Nankin'in akıbeti taayyün etmiş

tir. Çin ordusunun ilkteşrin ve son
teşrin aylarında Şanghay yakininde 
kati bir mağlfıbiyete uğratılmış ol· 
duğu şimdi anlaşılmaktadır. 

Bu mağhlbiyet, memleket dahilin
de, üssülharekelerinden çok uzak ol· 
maıı sebebiyle Japonya için tehlik~ 
1i olabilecek bir mukavemet gösteril
mesine imkan vermemiştir. Çin ku
mandanlığının sona kadar Şanghayda 
mukavemet göstermeğe karar verme
si pek meşum olmuştur. Mutaarrızrn 
hızı felce uğartılamıyacak derecede 
büyüktür. 

Yugoslavya 
B. Stoyadinoviç•in Roma 

seyahatı 
Samuprava gazetesi Başvekil ve Ha

riciye nazırı Stoyadinoviç'in İtalya 
seyahati hakkında uzun bir makale 
yazmakta ve başvekile resmi mahfil
ler, matbuat ve italyan kamoyu tara
fmdan gösterilen iyi kabulil tebarü.z 
ettirmektedir. 

Bu gazete, bu ziyaretin Belgrad iti
lafları sırasında Stoyadinoviç ile Kont 
Ciano arasnda kurulan italyan - yugos
lav dostluğunun bir tezahüründen iba
ret bulunmasına rağmen pek manidar 
olduğunu ve iki hilkilmet arasında ye
ni bir dostluk devresi B!itığını kaydet
mektedir. Bu dostluk İtalya veya Yu
goslavyayı tazyik etmekte olan her
hangi bir hadisenin tazyiki ile husule 
gelmiş değildir. lki memleket tarafın
dan takib edilen mantıki politikanın 
neticesidir. 

Sampuprava diyor ki: 
İyi niyet, sağduyu ve ahvale uygun 

bir faaliyetin düşünceye dayanan bir 
politikanın ilk şatrları olduğuna ~üphe 
yoktur. İtalya ile Yugoslavya bu üç 
unı;uru ihmal etmemişlerdir. 

Mesul devlet adamları vaziyeti tah
lil ve istikbaldeki İ§ birliklerini tasrih 
ettikleri zaman bu unsurları göz önün
de bulundurmuşlardır. 
Yapılan fey sadece resmi italyan ve 

yuı;u:ılöv ıç:Smi matıtUıerı arasında bir 
işbirliği vücuda getirilmif olmasından 
ibaret değildir. İktıaadl mahfiller ara
smda da elbirliği ile ~lışılmaktadır. 
Bu itibarla iki memleket arasında sa
mimi mUnasebetler kati şekilde kurul
muştur. Bu münasebetlerdeki istikrar 
bütün sürpriz ihtimallerini uzaklaştır
maktadır. Bu suretle yalnız 70 milyon 
avrupalının oturduğu bu iki memleket 
için değil İtalya ve Yugoslavyanın u
zak ve yakın komşuları için de birçok 
hayırlı işler görülmüştür. Bunun için 
Stoyadinoviç'in Roma siyasetini daha 
geniş ve umumi bir zaviyeden görmek 
ve Roma ile Belgrad arasndaki yeni 
münasebetleri selamlamak lazımdır. 

2, 6, 5, 3 üncü harflerim silt veren bir 
hayvan. 

4, 2, 1, 5 inci harflerim hazım cihazı. 
3, 5, 1, 2 inci harflerim fare düljmanı bir 

hayvan . 
6, 2, 4 üncü harflerim yarım. 
3, 2, 6, ıncı harflerim kuvvetli intikam 

hissi. 
5, 4, 2, 6 ıncı harflerim emniyetli . 
6, 5, 1, 2, 4 ünciı harflerim neııeli bir pi

rimiz 
1, 2, 3, 5, 6 ıncı harflerim güllin batan ta-

rafı. 
5, 3, 2, 6 ıncı harflerim mezruat. 
4, 5, l inci harflerim farsça iyi • 
1, 2 inci harflerim hayvanların yenen kıs-

mı. 

ı, 3 üncü harflerim parmaklı aza. 
4, 3, 5 inci harflerim birinci. 
5, 4, 3 üncu harflerim eu geçmiyen toprak. 
5, 4, 3, 2 inci harflerim eski bir buğday 

ölçilıü. 

4, 3 üncü harflerim Villiyet. 
2, 1, 5 inci harflerim bir tane. 
5, 1, 3 ilncU harflerim saçsız ba5. 
4, 2 inci harflerim köpek. 

Benim neresi olduğumu anlıyabildiniz mi 1 

Kırı]mış şişe 

Ortasından kırılmış bir şiııeden istifade 
etmek istermisiniz. Şi~enln dibini hangi 
noktadan keımek istiyorsanız, o hi~aya ka
dar zeytin yağiyle doldurunuz. Ucu ateşte 
~ızdı~lmıı demir çubuiu ani olarak yağın 
ıçersıne batınnız; bir çatırdı işiteceksiniz. 
ve liİşenin mayi seviyesinden ı:ııyet munta
zam bir ıekilde kesildiğini göreceksiniz. 

Bu suretle kırık ve i$e yaramaz şişeniz, 
mlllltazam bir cam çanak haline gelecektir. 
$iıedcki zeytin yağının miktannı azaltarak 
tecrübeyi tekrarlarsanız. muntazam kesil
miıı bir çok cam halkalar elde edebilirsiniz. 
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Yeni adam 
9 birincikinun tarihli 206 mcı sa

yısı ıu yazılarla çıkmııtır ı 
İamail Hakkı Baltacıoğlu: Sevici

lik, 10.tilik ve istimna ile mücadele
Çocuk yetittirenlere on iki öfilt, Hü
sameddin Bozok: Vargas, Hüseyin 
Avni: Yeni cemiyetler kanunu, Hak
kı Toklu: Fransada demiryolları re
formu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu: 

KOçOk ilan 
ŞARTLARI 

Çankmda .. blık ve kiralık arazi -
Merkez kazuırun Yaprakh nahiyesin
de YAPRAKU panayırı namiyle ma
ruf arazi ve Mer'a aatılık ve kiralıktır. 
Demiryollannda Cer dairesinde mU-

KARARNAMELER 
Dört satırlık ki111lik iUnlardan
Bir defa İ!iİD 30 kuruı 
İki defa i11i.ıı 51 kurut 

f ettit İzzete müracaat. 3-6748 

Dahiliye Vekilcti~dcn : 1 1 - . Taahhüdü!lü ifa etmediiindeıı dola-
1 - Dahiliye Veklleti huıusi kalem mü- yı ?azınc~c 500 lıra borçlu un müteahhidi 

diirliliüne deniz binbaıılığmdan müstafi Al} aleybın~ açılan davanm, mumaileyhin 
Nejad Sanelin tayini tasvib cdilmiıtir. ve at etmesı ve varisinin bu borcu ödemeie 

2 - Bu kararnamenin icrasına Dahiliye yarar menkul veya gayri menkul malı bu-
Vekili memurdur. lun~ması hasabile takibinde hazine men-

Mimari nedir?, Celal Nuri lleri: Sa
atte bin mil ailrat, Enver Naci: Emi -
ne nine (hikiye), Benard Newman: 

Oç defa için 70 kmııı 
Dört defa içi.ıı ao kuruı alınır. 
Devamlı küçlik illnlarm her defası 
için 10 kunıı alınır. Meseli 11 defa 
neıredilecek bir ilin i11in 140 ktıruı 
almacaktır. 

Kiralık : 

Kiralık - Beı oda havagazı elek
trik, su, elli lira. Erkek lisesi altında. 
Krtay sokak. Fazla izahat, Yenlıehir 
Klzımözalp caddesi Düzenli sokak (İmzalar) faatı olmadığından kaydının terkini tcnaib 

edilmi§tir . 
Maliye VekUetinden : 

1 - 389 lira 20 kuruş ecri mislin tahsili 
talebile Tımraılı Recep aleyhine açılan da
vanın takibinde hazine menfaati ıörülme
ditinden muhuebei umumiye kanununun 
137 inci maddesi mucibince takibinden vaz
ııeçilerek kaydının terkini tenıib cdilmiı
tir. 

2 - Bu kararname hükmünü icaraya Ma

2 - Bu kararname hUkmünü icaraya Ma-
liye vekili memurdur. (İmzalar) 

Maliye Veklletinden : 
. 1 - Mülıa Afrika ırupundan aldıiı 462 

!ıranın hükmen tahsili için aakert fabrikalar 
b?mba §efi KS.ııif aleyhine açılan davada u
dır olan hüküm üzerine müteakib kanun yol
lanna devamda hazine menfaati olmadıim
dan temyizinden sarfı nazar olunmuıtur. 

Espion (roman), Ressam Sermed: Ze
~ Kocamemi, Tarık Onan: Spinoza, 
lzeddin Şadan: Akıl hastalıkları, H. 
H. Ciridli: Amcrikada ileri eğitimin 
doğu§u, iç sosyete, niçin ve nasıl, kül
tür, küçük fıkralar sayfalrı ilave o
larak "Yeni Adam ansiklopedisi,, nin 
ikinci forması verilmektedir. 

Bir kolaylı; olmak üzere, her satır, 
kelimo aralarındaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin ızo harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca ıo kuruı alımr. 

No. 23. 3-6794 

Kiralık Daire - Karanfil sokağın
da vekiletlerin tam kartısında ( 6 ) 
oda, geniı salon, bütün konforu haiz 
bir daire kiralıktır. Ustekilere mü
racaat. Tel: 3312 3-6769 

liye vekili memurdur. 2 - Bu kararname hükmünü icaraya Ma-
(İmı:alar) !iye vekili memurdur. (İmzalar) 

Satılık : 
Kiralık daire - 4 genit oda, 1 hol, 

iki hela her türlü konfort. Y enişehirde 
Fikirler Satılık Kamyonlar - Ford, Fiat Atatürk Uranı No. 7 Orduevi karıı· 

İzmir halkevi tarafından her ay ve Brennabor marka müstamel kam· sinda 3 No. lu daireye müracaat. 

General Kazım Özalo dan gece neşredilen bu terbiye ve fikir mec- yonlar satılıktır. 3-6883 
muasınm 1 birincikanun tarihli 160 Görmek ve görüşmek istiyenlerin Kiralık - Yenişehirde Yüksel cad-

Radyo'da bir konferans verdi 
ıncı sayısında ıu yazıları görüyoruz: Yenişehirde Bomonti fabrikasına mü- desinde 9 No. Genbark apartımanının 
Rahmi Balaban: Kendini bil, Vedide racaatları. Telefon : 1842. 3-6747 en gil.zel dairesi, dört oda bir hol ve 
Karadayı: Otorite ve hürriyet, Hak - Satılık arsalar - Yenişehirde Se- mükemmel konforlu ehven fiatla kira-

Yerli malı kullanmak 
kı Baha Pars: Hizmet ve ücret, Sadık lanik caddesinde Maliye şubesi karşı· lıktır. Telefon. 3715 3--6881 
Tüzel: lngilterede edebi hareketler, sında 592, 439, 423, metre murabba· Kiralık üç odalı daire- Yeni§ehir-
M. Özbey: Spor ve oyun metodikası, ında. Telefon: 1538 3-6294 de, Elektrik Şirketinin tam önünde 
H. B. Pars: Okul ve karakter, E. H ç k . 

ve tasarruf etmek ıuuru 
o mühim bir fırsat - Çocuk No. 34 Bay Ekrem. 3-6879 

Adnan: Genel pedagoji, R. Balaban: sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya- Kiralık geniı ve mükemmel' bir 
Eski ıite, Sabahat Şiyhan: Esad runda, asfalt üzerinde, mu"stakı'l ı'kı' d"kk~ k b u an - Y enişehirde Kızılay karşı-
Mahmud Karakurda açık me tu · daireli su, hava gazı, elektrı'k tesı'sat- d A sın a tatürk bulvarında Kalaç apar-

(Başı 1. inci sayfada) 
yorlar, grup, grup bankalara, fabri
kalara gidiyorlar, metinglere iştirik 
ediyorlar, nutuklar söyleniyor, vitrin 
müsabakaları yapılıyor, radyoda kon
feranslar veriliyor, halkevlerinde top 
lantılar oluyor, gazetelerde günlerce 
yazılar çıkıyor. 
Kısaca bütün Türkiyenin çehresin

de bir ekonomik seferberliğini andı
ran bir hal var: verilen kumandalar 
ıunlardır: 

Vatandaş 1 Yerli malı kullan 1 
Vatandaş! Para biriktir 1 
Vatandaş! İsraftan kaçın 1 
Vatandaş 1 Memleket mahsulleri-

ni sevi 
Bütün bunlar neden? 
Bunun neden böyle olduğunu an

layabilmek için bunun böyle olmadı
ğı zamanları hatırlamamız llzımdır. 

Cumhuriyet çocukları ve cumhu
riyet gençliği o zamanları bilmezler. 
sr.ı. ... h;,.,.,,. pni istibdad ve mesru
tiyet devirlerini yaşamış olanlar o 
zamanları pek iyi hatırlarız. 

O zamanlar, bize mekteblerde 
(kale) nin aslında (kavale) olduğunu 
öğretirlerdi amma, kimse yerli malı 
kullan, kimse para biriktir demezdi. 

Neden? Çünkü o vakit bir milli 
ekonomiden mahrumduk. 

Bu memlekette her milli olan gibi 
milli ekonomi de bize Atatürk'ün ve 
onun inkılib rejiminin tattırdığı ni
metlerden biridir. 

Saltanat devrinde bir milli ekono
miden mahrumduk. 

'? zamanlar Türkiyede sanayi, hiç 
denılecek kadar geri ve sayılı idi. 

Çünkü kapitülasyonlarla .msıkı 
bağlı bulunan memlekette bir sana
yiin doğmasına ve gelişmesine imkan 
yoktu. Mevcud birkaç fabrika da hep 
yabancıların elinde idi. Aynı suretle 
demiryollarımızı da yabancılar yapı
yor ve i§letiyordu. Bankalar da ma
denler de ecnebilerin inhisarında idi. 

Maliyemiz, Düyunu umumiye de
nilen bir yabancı hacız müessesesinin 
hakimiyeti altında idi. 

Kısaca milli ekonomi mefhumu 
içine ne girerse hepsi yabancı ve 
gayri millt idi. Böyle bir memleket
te, milletin bir milli ekonomi terbi
yesi almasına, milli ekonomi şiarla
riyle harekete gelmesine, milli ekono
mi ideallerine bağlanmasına imkS.n var 
mıydı? 

.'1 eırutiyet devrinde 
Meşrutiyet devrinde Balkan har -

bını müteakib bir nasyonalizm dalga
sı bütün memleketi sarmıştı. 

Bu nasyonalizm dalgasının ekono
mi sahasındaki tecellisi ne idi bili
yor musunuz ? 

Mahallelerdeki bakkal ve kasap
ların türkleştirilmesi 1 

Evet saltanat devrinin en uyanık 
bir safhası olan meşrutiyet devrinde 
bile osmanh imparatorluğunun eko
nomik ideali, mahalle bakkallarının 
ve kasaplarının türkleştirilmesinden 
ileriye gidememişti. 

Şimdi vatandaşlarım, bütün iktı
sadi ve mali manevraları yabancıların 
elinde ve hakimiyetinde bulunan bir 
memlekette bakkal ve kasapların mil
lileştirilmesinden başka bir ideal bu
lamıyan saltanat rejimi düıünün, bir 
de bütün politik, sosyal ve ekonomik 
davalarında tam istiklaline kavuşmuş 
ve her yıl yeni ve daha yüksek he
deflere varmanın verdiği hız ve tevk
le daha ileriye, daha güzele, daha iyi
ye gitmek idealile çalışan cumhuri
yet rejiminin başarılarını hatırlayın 

aradaki göz karartıcı ve akıl kamat
tmcı farkı daha iyi anlarsınız .. 

Milli endiistrimiz Varlık 
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki tımanı altında Tel. 1477 ye müracaat. 

Yurddaşlarım ! 1 Birincikanun tarihli 106 ıncı sa
yısında şu yazılar vardır : Nahid Sır
rı : Eski bir yazı ve buna on sene 
sonra edilen ilave, Türker Acaroğlu: 

6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele- 3-6896 

MiUi endüstrimiz, hem kalite, hem 
çeşit bakımından artık yerli malı kul
lanma şıarına cevab verebilecek bir 
seviyeye varmıştır. 

fona müracaat. 3-6725 Aylığı 22 liraya kiralık bodrum ka-

Bundan sekiz yıl önce yerli mal
larımız bir defa çeşit bakımından pek 
sayılı idi, sonra da kalitel~ri bakı
mından düşüktü. Bu itibarla o zaman 
lar yerli malı kullanmak hakikaten 
bir (hamiyet) işiydi. Bugün vaziyet 
tamamen değişmiştir. Ve her yıl da 
daha iyiye doğru dıeğişmektedir. 

Dostiyeviskinin hayat ve sanatı, Mu
ammer Necib : Musahabe, Mualli 
İhıan (Yerli hikaye), tvan Bunimin 
güzel bir hikayesi : Mechul dost (çe
viren : A. Gaffar), Bandalaire : Ce
hennemlik kadınlar. Oktay Rifat ve 
Melih Cevdetin şiirleri. 

Her tarafta - Satılık· Arsa, Ev ve tı - Bir büyük oda, bir hol ve mut· 
A~artımanlar -:- Komisyoncu Hayri fak. Su, elektrik, havagazı ocağı var· 
Dilman, Karaoglan Koç apartıman. ı dır. Yenişehir Adakale 18-1 Telefon. 
Tel: 2181 3-6304 3753 3--6823 

çiftliği 
Yücel 

Buna rağmen işitiyoruz ki; bazı 
yabancı mahna düşkün vatandaşları- llkkanun tarihli sayısı her zaman
ınız üzerinde yabancı marka tafıyan ki gibi güzel yazılar ve resimlerle 
tlirk mallarını bahalı da olsa terci- çıkmııtır. Bu sayıda ıunları görüyo
han aramakta ve almaktadırlar. ruz : Will Durant : En büyük on 

"Üzerinde yabancı marka taşıyan pir : Dante, Behçet Kemal Çağlar : 
türk malları" ne demektir? diye bir Atatürkü dinlerken, yüksek tahsil 
sual aklınıza gelebilir. İzah edelim: gençleri arasında bir anket. Willi-

Brezilyada yılanların 
zehirlerini tetkik için bir 

laboratuvar kuruldu 
Bazı toptancı tacirler, fabrikalara am Jamea : İtiyadların hayattaki ro

yaptıkları siparişlerde malların üze-: lil, Ahmed Muhip : Kezban, Haydar Brezilya'da yılan beslemek için k:u
rine bir yabancı marka konmasını Tol- ı Matkt ~ tf6• .,_,ı.nmu, rulinuı husuat bir çiftlik mevcud oldu
şart koşuyorlarmış. Fabrika, satııını A. Süheyl Ünver : Türk kalemtraf- ğunu biliyormuaunuz? Fakat bu yılan
dilşünmek mecburiyetinde olduğu i- çılan, Contarini Fleming : Erken ge- ların tergilere .atılarak para kuanmak 
çin bu ,artı kabul edebilir. Fakat ay- len qk. İstiklil marıı güfte, dünya- i~in yetittirildiğini aanmayınu:. Bre
nı fabrikanın bir kendi hakiki mar- mn büyük romanları : Krmızı ve ai- zilya dünyanın yılanı en fazla memle
kasmı, bir de herhangi bir yabancı yah., Behçet Kemal Çağlar : İatiyo- ketlerinden birıidir, ve her yıl korkunç 
markayı taşıyan malları arasında ka- rum, Orhan Burian: Bir tiyatro tari- yılanların zehirine yüzlerce brezilyalı 
lite aynı kaldığı takdirde sırf mar- bi için notlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca: kurban gider. Bahsettiğimiz çiftlrik 
kalardan birinin yerli, birinin yaban- Yaıadıktan sonra, dünyadan tuhaf ve buna bağlı laboratuar, bu memleket
cı olması yüzünden dükk&n aatııın- 9eyler, Cemal Nadirin karikatürU, ki- te dOktor Vital Brasil tarafından 1902 
da yüzde yüz bir fiat farkı olursa bu tab dünyamız, Anton Çekov : Şöhret, acneainde bir hayır müessesesi olarak 
sahada müstehlik vatanda91 ikaz et- ayın kültür hareketleri. kurulmu9tur. Burada yüzlıerce nevi yı-
mek "ulusal ekonomi ve arttırım ku- Bu kıymetli fikir ve sanat mecmu- lan yetiştirilmekte, bunların zehirleri 
rumunun" boynuna borç olur. asını okurlarımıza tavsiye ederiz. tetkik edilmekte ve muhtelif yılanla-

Vatandaş daima yerli malını arar- rın ıaırmasına kar9ı panzehir vazifesi-
sa ve daima yerli malını tercih eder- Tasarruf itiyadının yayılması ve ~~ gören seromlar istihsal edilmekte-
se tacir de fabrikaya yabancı marka biriken paraların bankalara yatırıl- r. 
koymağı şart koşmakta bir menfaat masındaki büyük· faydaların iyice Bu müessese kurulmadan evvel, Ber-
görmez. Fakat bu müşahededen ~u anlaşılması yolunda atılacak daha zilyada yılan zehirinden ölenlerin sa-
neticeyi de çıkartabiliriz. büyük adımlar vardır. yıaı beş bini geçmekte idi. Şimdi Bre-

Demek ki, yerli mallarımızın ka- Bu sahada halk arasında ve bil- zilya nüfusunun bir kaç misli artmıt 
litesi o kadar yükselmiştir ki, yaban- hassa mekteb gençliği içinde yapıla- olmaeına rağmen bu laboratuarda iatih
cı malt diye satılabiliyor. Bununla cak devamlı, sistemli telkinler saye- sal edilen aeromlar sayesinde ölüm nis
ne kadar iftihar etsek azdır. Fakat sinde tasarruf hesablarımız pek kı- beti çok azalmıttır. 
hala yabancı malı düşkünü vatandaf- sa bir zamanda 200 milyon lirayı bu- Enstitüde Ia.boratuarlar ve bir de bü-
larımızın sırf bir marka yüzünden labilir ve bulmalıdır. tün yılan çeşillerini havi bir müze var. 
kendilerini aldatmalarına ve zarar Memleketimizdeki büyük inşa ve i- dır. 
görmelerine de göz yumamayız. mar faaliyetinin iki büyük kaynağı ~urada yapılan etüdler arasında y. 

Yerli mallarından bir tikayeti o- vardır. lan ısmnaıarının yüzde 75 inin ayak ve 
lan vatandaşlara düşen vazife de ce- Biri deviet bütçesi, diğeri de tasar- bacaklardan oldugu tesbit edilmıştir. 
miyetimizi müspet bir tarzda vazi- ruf hesabları. Yılanların en tehlıkeli.ai de Jaraka adı 
yetten haberdar etmektir. İktısad Devlet bütçesi yıldan yıla artıyor. verilen bır cinsidir. Daha zıyade ço
Vekiletinin kalite ve fiat kontrolüne Bu demektir ki ; milletin geliri ve re- cuktara hucum eden bu hayvan taraım
verdiği büyük ehemiyet malCım ol- fahı yükseliyor. Milletin geliri ve re- dan sokuıanlar, aerhal tecıoır aımmadı
duğuna göre, bu gibi müracaatların fahı arttıkça; tasarruf hesaplarının da gı takcıırue, bir ikı saat zarunaa oıun ... 
büyük bir alaka ile takip olunacağın- yükselmesi tabidir. mahkum ounaktadırlar. tta.Kat bu hay
dan herkesin emin olması lazımdır. Bankalara yatırılan en küçük para- van ııurdıktan sonra bir müddet oldu· 

Kalite ve fiat kontrolünde müs- lar bil~ bir araya gelince büyük bir ğu yerde hareketsiz kalmakta, bu iti
tehlik vatandaşların müspet bir tarz- kredi kuvveti yaratırlar. Mesela bütün barla kolayca yakalanıp enstitüye gôn
da hükümetle ve cemiyctimizle elbir- millet efradının yılda biribiri üzerine derilmeai mümkün olmaktadır. 
liği yapmaları lazundır, hattl bir birer lira bankaya yatırdığını farzet- Enatitü laboratuarlarında hazırla: 
borçtur. Bu vazifemizi ihmal etmı'- sek tasarruf hesaplarımız birden 17 na mlar n sero üzerinde kullanılış tar~. 
yelim. milyon lira artar. Onun için küçük pa- !arı yazılıdır. Bu acromun zehınenen 

Tcrnarı uf !erlliyesi 
Sayın yurddaşlarım; 
Memlekette tasarruf terbiyesi ve 

tasarruf itiyadı da gittikçe memnu
niyet verici bir şekil almaktadır. 

Bundan on yıl önce yalnız 17 mil
yon olan bankalardaki tasarruf hesab
ları, şimdi 90 milyon lirayı bulmuş
tur. Bu artış neyi ifade eder? 
. Bu artış, bir taraftan halkın git

tıkçe tasarrufa alıştığını, diğer ta
raftan da biriktirdiği paraları evde 
saklamadığını anlatır. Dmek klip, çı
kın, dolap gittikçe yerlerini kumpa
raya, tasarruf hesabına, bankaya ter
kediyor. Bu evvela, bankalarımıza o
lan itimad ve emniyetin arttığına. 
sonra da halkın tasarruf 'uurunu, ta· 
aarruf ahlakını gittikçe benimsediği
ne delalet eder. Halk, gitikçe anlı
yor ki, evde saklanan paralar, işlen
miyen madenlere benzer, faiz getir-
mez ve üremez. 

raları hor görmiyelim. Ve milletçe ta- damı k . urtaramaması ancak yüzde ikı 
aarrufa alıplım. Herşeyde olduğu gibi vakı olmaktadır. Her yılanın z.enirint: 
tasarrufta da milli birlik, cebhe ve i- k h ar91. uausı seromlar nazırlandıgı gi-
deal vahdeti kuvvet ve bereket yaratır. b. · .. 
Sayın yurddqlarıml 1

• outün yılanlara karşı kullanılaoue . 
cek hır karışık aerom da vardır. Bu au

Son söz olarak, bize her bakımdan retle uıırıloıgı yılanın nevini bilme-
istiklaline kavuımuş ve her sahada her yenler bu ıeromu kullanmaktadırlar. 
yıl yeni hamlelerin, yeni bifarılarm, Ena · 
yeni kalkınmaların kaynağı olan bir ton . tıtüde beslenen yılanlar için be-
vatanın evl&dları olmak saadetini tat- bir zemin ve ge~ beton yat.ak için
tıran Büyük önderimiz Atatilrke sağ- de akan küçilk bir ırmak hazırlanmıt· 
lıklar diliyerek minnetlerimizi sunar, tır. Yılanlar etrafı kapalı olan bu yerde 
ıize de tasarruf ve yerli malı haftanızı adeta tabii bir hayat yaşamaktadırlar. 
kutlar ve gelecek yıla daha ferahlık ti unlar arasında büyük bir cins .zehirlı 
verici ve daha aydın neticelerle çıka- kurbağa vardır ki,, esarette olduğu i
cağımıza olan sarsılmaz inancımı tek- çin ye~eık yemcmektedir. Buna rag· 
rarlarm. men bır sene kadar açlığa dayananları 

görülmektedir. 

Zehirin çıkarılmaaına gelince, taht<. 
~1 111 1 111 111 11 1111111111111111111111111~ bir çatalla yılan yere teabit edildikten 

E ALLAH Rl E sonra batından yakalanmakta ve açık 
E iN BAHÇELE E ağzına bir çam bardak sokularak çen-

E Tamamen renkli E gel tcklindeki diflcrinden bütün zehi-

'=;a1111111111111111111111111111111111ıuF ri akıtılmaktadK. Yılanda tekrar ~ehi-

rin toplanmaeı için ameliye<Xn ıt0nra 
eünlerce beklemek ı&aımdır. 
Yılanlardan alınan zehir, hafif do.z'da 

beygirlere tırın.ga edilmektedir. Daha 
evvelce panzehirle tıenbih edilmif o
lan bu hayvanların uzviyeti zchir'e kar
tı harekete gelmekte ve bir nevi tokıin 
imal etmektedir. Muhtelif safhalardan 
geçtikten ıonra bu tokıain, acromun i
malinde eaaa olmaktadır. 

Emtitilye bir yılan getiren ~rkea 
mukabilinde bir ıerom tüpü almakta
dır. Bugün nakil vasıtaları cnetitüye 
gönderilen yılanları nakletmekle mü
kelleftirler. 

T opo ve Kadastro U. Md. 

}'en heyeti için onbir kalem 
levazımı fen niye alınacak 
Tapu Kad aatro Umum Müdürlü

iünden: 
Adet Cins 
4 Prizma 

13 Balastro 
20 Tirlin 

1 Koordinatoğraf 
12 Şeffaf minkale 
2 Verniyeli minkale 
7 Çelik şerit 

20 Jalon 
20 j alon sehbası 
12 Mika gönye (60) lık 
12 ,, ,, ( 45) lik. 

!<'en heyetleri için lüzumu olup yu
karıda cins ve miktarı yazılı 11 kalem 
levazımı fenniye pazarlık suretiyle al-

nacağından istiyenlerin münakasa ve 
ihale günü olan 15-12-937 çarşamba 
günü saat 3 de pey akçesiyle birlikte 
levamnn müdürlüğüne müracaatları. 

(4529) 3--6924 

Ankara Merkez Tapu Sicil Mu
hafı:ı:himdan : 

Ankaralı katolik Kirkordan metruk 
Solfasol köyünde kadı tarlası mevki
ınde tarik ve çay ile mahdud 26 No : lu 
ve dört dönüm tutarı 3675 metre mu
rabbaı tarlanı.n tapuda kaydı olmadı-

ğından senetsiz tasarrufta kiyaaen ha
zine namına tescili Ankara defterdar
lığından istenilmiştir. 25-12-937 günü
ne müsadif cumartesi günü öğleden 

sonra tasarrufu tesbit edilmek üzere 
mahalline tahkik memuru gönderile
cektir. Bu yer içi.n tasarruf iddiuında 
bulunanların veaaiki taaarrufiyeleri i
le birlikta tahkikat gününe kadar An-

karada muhafızhğımıza veya tahkik 
iÜnü mahallinde tahkik memuruna 
müracaatla itirazlarını bildirmeleri ve 
tahkik giinilnde hudud komıularının

da mahallinde bulunmaları iltn olu-
nur. (4534) 3--69zŞ 

l3 -12 - 192'7 

[ ..... K~;·~t~y·j 
iki ~~~·~;·~ı~~~,o~ 

Türkiye Büyiik Millet fffeelifİ 
Katibi Umumiliğinden : ıcVt' 

. Büyük Millet Meclisi Zabıt Jc I• 
mınde münhal olan iki meınurlU d'ıı 
çin İstenoğrafiye vakıf olanlar~ 
t~lip olanların bir hafta zarfında ıerS 
tıbi Umumtliğe müracaat etııı' 
ilin olunur. (4473) 3-6832 



D -12 -1937 

M. M. bakanlığı 

Kömür eksiltmesi 
.,~· M. Vekaleti deniz merkez satın 
WOlllil komisyonundan : 
lir 1 - Tahmin edilen bedeli 60.000 
ka 1 olan 2000 ton kardif kömürünün 

93rlı ~a~fla münakasası ıs. I. Kanun 
tarıhıne müsadif Çarpmba ğünü 

:~~ 14 de. Ankarada Vekalet binasın· 
komısyonumuzda yapılacaktır. 

d ~ - ~artnamesi 3 lira mukabilin
.. !_ er gun Ankarada komisyonumuz
-ıı alınabilir. 

.: 3 - Münakasaya iştirlk edecekle
••n b" · • z • ırıncı maddede ya.zıh günde a-
:• saat on liçe kadar 4250 liralık 
&et V~kat teminatları ve kanuni bel
de erıni havi zarflarını kanunt şekil
~patılınıt ve mühürlenmit olarak 
&e.ad yonumuza vermeleri, poıta ile 
l'l erilecek mektublardan dolayı 
~ bulacak teehhurun nuarı dik· 

alınmıyacaiı. 3-6051 
Makara ve ip alınacak 

~· M. V. Sa. Al. Komiıyonunduu 
200 Adet 25 gramlık makare ve 

t~? 209 kilo 4, 6, 8 telli keten ip açık 
ıltıneye konmuttur. 

1 
2> Tahmin edilen bedeli 2208 lira o

"P ilk teminat paruı 166 liradır. 
~ .. İhalesi 15 2. kanun 938 cumartesi 

u ıaat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

ttı ~anunun 2, 3 üncü maddelerinde 
tenıten belgeleriyle birlikte ihale 

c .ve saatında M. M. V. aatın alına 
llyonuna gelmeleri. 
(4364) 3-6653 

Vazelin alınacak 
M. M. V. Saba Alma Ko. elan ı 
liepaıne tahmin edilen fiatı 2000 li

l'a uıan 3500 : 5000 kilo vazelin açık 
e..,.,Hme ile satın alınacaktır. 

.t!.ksiltmesi 29-12-937 çarşamba günü 
ltat 11 de M.M. V. aatm alma Ko. da 
1•.-uac:aktır. 

4 ik teminat 150 liradır. Şartnamesi 
l'lraaız olarak ko. dan alınır. Ekıilt
~e girecekler kanuni teminat ve 
'-r sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-
~de yazılı belge ve kanuni teminat

:yle birlikte eksiltme gün ve saatin
'-:t.l.M.V. satın alma ko. da bulunma-

ı. ( 4528) 3-6923 

.. Kanat şeridi alınacak 
na. M. V. Sa. Al. Komiıyonunclan: 

la 1> ıoo.ıoo metre kanat teridi kapa
zarfla ek.Utmeyı konmaıtur. 
2) Tahmin Wllen becleli 5800 lira o-

~
P' ilk teminat puMI -4.15 liradır. 
3) İhalesi 14 :?. k!nun 938 cuma r!
aaat ıı cteılr. 

4) Eksiltmeye Pzıeoelderia 24'0 u-
kanunun 2; 3 D.ncil maddelerinde 

enilen belgeleriyle birlikte teminat 
'- teklif mektublanru ihale gününde 
:'la geç bir saat eveline kadar M. M. 
~. aatın alma komisyonuna vermeleri. 
-....... (4365) 3-6652 

Askeri Fabrikalar 

Ate§ toprağı ve döküm kumu 
alınacak 

&.ı. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
·-elen: 

20 Ton ateş toprağı 
25 Ton döküm kumu 

Ola Tahmin edilen bedeli (1775) lira 
il Yukarda mikdarı ve cinsi yasılı 

::ızeme Ankarada askeri fabrikalar 
unı ınüdürlüğü •tın alma komis

=:nunca 29-12-937 çarşamba gilnü sa
-~ de açık eksiltme ile ihale edile
tld • Şartname patasıi olarak ko-

'Y0ndan verilir. 
<ıJall~lerin muvakkat teminat olan 
"I ) lıra (13) kuruı ve 2490 numa
~ kanunun 2 w S maddelerindeki 
"ııa kle mezkQr giln Ye aaatte komia-

nıüracaatlan. (4487) 3-6884 

ıt&teahhit nam ve hesabına 
15 ton Lüleci Kili 

~eri Fab.ikalar Umum Müdür 
'l' den : 
h~in edilen bedeli (535) lira olan 
-. •da miktarı ve cinsi yuıh malze"tt illlceri fabrikalar umum müdürlüğü 
~alına komisyonunca 3-1-938 pa
lle thaı IÜAü ... t 14 de atık eailtme 

h e edilecektir. 
d.Jı l'tnanıe parasız olarak komisyon.._t ~erilir. Taliplerin muvakkat temi
ta._:arı (39) lira (38) kuruş ve 2490 
dtki alı ~wıun 2 ve 3 maddelerin
'e&aıkle mezkur gün ve saatte 

Yona müracatlan. 
.........__ (4535) 3-6922 

lstanbul Deniz Lv. A. 

l>e • Ekmek alınacak 
)'-a lıiz Levazım Satmalma K.oau.-
1 llladan: 

r, ~~ahınin edilen bedeli (33718) 11-
.._k 28-b~u~u' olan (331,840) kilo ek
bhıı ırınci kinun-937 tarihine rut
tıı~uy-:11 günü saat 14 de kapalı zarf 
~uU: alınmak il.zere münakasaya 

2 Uf tur. 
(87)~ Muvakkat teminaf (2528) lira 
rıa, nıu ru~ ~lup, tartnameei (169) ku· 
~bU~bılınde komiıyondan her gün 

ır. 

uı:us 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komiıyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verme
leri (8231) 3--6920 

· Kültür bakanlığı 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satma 

Alma Komisyonundaa : 
1 - Çanakkale müstahkem mevkii 

birlikleri için 50.000 kilo sıtır etinin 
8.12.937 de yapılan kapalı zarf eksilt
mesinde verilen f iat pahalı aöriUdU
iünden 17.12.937 cumarteai &linil aaat 
11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu 

Kül. .. B k l ... l ktrik . 3o kunıttan 15000 Ura llk teminatı 
tur a an ıgı e e tesı- 1125 liradır. Enaf " ,eraiti Ankara 

sabnda yaptınlacak tadllit ve Lv. Amirlili .sa. al. ko. ela ,ereıtr. ı.. 
tamirata ald açık teldilerin belli IÜıD ve eaatte teminat 

kalltm ilim ve kanuni vealkalariyle lllGmlıyonda 
e e bulunmaları. ( 4500) 3-4127 

Kültür Bakanlıimdan : 

Bu işin tahmin edilen bedetl 995 
lira 33 kuruştur. Eksiltmesi 25-12-937 
cumartesi günü saat 11 de Bakanlık 
Levazım dairesinde müteşekkil ko
miıyonda yapılacaktır. 

Talipler 74 lira 65 kuruştan iba
ret muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle kanuni vesaiki 
ekıiltme günü muayyen saatte komis· 
yona tevdi etmiş bulunacaklardır. 

Bu ite aid tartnameler her gün 
levazım Direktörlüğünde görülebilir. 

3---6835 

A. Levazım Amirli{Iİ 

İki pavyon, bir ahır, 
hamam, etü, 

çamaşırhane ve 
mutbah 

yaptırllacak 
Ankara Jeyazım iınirliii aatın al

ma komiayonundan : 

Maliye bakanlığı 

Penceresine 
çerçeve 

yaptırılacak 
Maliye Veklletind• ı 

1 - Pazarlığa konulan it (Zat it
leri sicil oduı penceresine bir çerçe
ve ilivesidir). 

Keşif bcdell 321 Ura 40 kuruıtur. 
2 - İstiyenler bu ite aid prtna

me ve sair evrakı ıarmek ve izahat 
almak için Maliye Vektletl Mlllt em
lak mildilrlüiüne mcıracut edebilir· 
ler. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme birinci klnun ayı. 
nın 20 inci puarteai pil aaat ıs de 
Maliye Veklleti Milli emllk Müdtır
lüğünde yapılacaktır. 

5 - Pazarlığa giripıek istiyeale
rin 24 lira 8 kurut tutan muvakkat te
minat akç~aini yaptırmıt olmaları ve 
Ankara Nafıa Mlidürlüğünden bu it 
için verilmit ehliyet varaka11 göater-
meleri Jaaıındır. (4475) 3-6833 
' 

Gümrük ve inhisarlar B 

1 - Cırkal8' pmbonunda kıtaat 
askeri için lnp edilecek iki pavyon 
ile bir ahır ve bir çatı altında hamam, 
etüv, çamaıırhane ve mutfak eksiltme 
ve artırma kanununun 31 inci maddesi 
muclbbıce lrapab sarf maille iDBa•Jra- Memar m yapbnlacak 
1&18 ™e~ıtir, IMi....., ~ ~ 

2 - Münakaaası 23-12-937 ~~mbe 1 - ~ük Yo.ıgatta f8rtnaıDO ft 

ltld'..., 11 da4it. groj .. l -6iw ~ 3 •· 
S ~TaJmdn bedeli 23900 Hra ilk teJ b JMIQUr 09iDia infaatı Z3.Xl.9Hsıılc 

minatı 1792 lira 50 kuruıtur ihale edilemediğinden yeniden WM· 
4 - Keıifleri plin ve ,artnamesi her zarlık uauliyle ekıiltmeye kom91-

gün komiıyonda görülebilir. tur. 
5 - ftteklller artırma ve eksiltmeye ıı - Ketif bedeli 3730 lira 95 k111Ut 

· b ·ı k i · k .. . ve muvakakt teminatı 280 liradır. 
gıre 1 me. çın anun~ .2 v~ 3 uncü III - Puarlık 20.XII.937 tarildne 
maddelerınde yasılı veaaıkı haız olma- t1a ....... rt • gün'" 6 da rr rttıf raa yan r- .eaı " saat 1 

18 · • f Kabatafda levazım ve mübayaat tııbe· 
15 - Talıp o anlar teminatı muvak- si d k' al k · da 1 -L . k 1 .. aka n e ı ıın omıayonun yapı a-· 

kate ve teklıf me tup arını mun sa- tır. 

nm icra ~ılınacalt gün '" saatten bir • IV - ~artname ve projeler 19 b· 
saat evelıne kadar ManlMda dlmen ruş mukabilinde inhisarlar umum mi· 
satın alma komisyonuna vermiı olma- dürlüğü inpat fUbesiyle Ankara ı.,-
ları lazundır. (4468) 3 - 6807 müdürlüiünden alınabilir. 

180 Tan un alınacak V - Eksiltmeye ittirak etmek t.d-
yenlerin fenni evrak ve veaailı:ini la· 

Ankara levazım imirliii aatmal
naa kopıisyonuadaa : 

1 - Mardin budud birliği için 180 
ton unun kapalı zarfla eksiltmesi 20. 
11. 937 saat 10 da Mardin budud bir
liği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 lira ilk 
teminatı 1755 liradır. Şartnanıeai her 
gün komisyonda sörülür. Zarflar saat 
9 a kcadu lcabul olunur. İsteklilerin 
komisyona m\lracaatları. (4424) 

3--6717 

Arpa ahnacak 
An. Le. A. Sa. AL Ko. dan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mil
eSBeaeleri hayvanat ihtiyacı için 
284.400 kilo arpanın kapalı zarfla. ek
siltmeli 20 1. kln. 937 saat 15 de An
kara Lv. imirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

hisarlar inpat fUbesine ibru ederü 
münakasaya ittirak için ayrıca veilka 
almalan lbımdır. 

VI - lateklilerin pazarlık için ta· 
yiıı edilen itin ve saatte %7.5 gü"8-
me paralarlyle birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilin olunur. 

(8087)/ 4438) 1--6751 

Ankara Valiliği 
lbale müddeti nzatddı 

Ankara V alilillnclea : 
2-12-037 flbıUnde ihalesi ilin edilmfi 

olan Bankalar caddesi Kızılbey soka· 
ğında 11 ve 13 N. lu mafazalara talip 
zuhur etmcdiiinden 2-12-937 ıüAIA· 
Jen "ubarea l;i·· ay .1i1Jdttle 1-f"z&rhta 
konulmuft'U. Tllipltrin ·pel'fCmbe ye 
pazaı teri giinleri IR':I • l!J .ie nlly& t da· 
imi encümenine müracaatları il~ o. 
lunur. (4536) 3 - 6911 

kurut olup ilk teminat paraaı 363 lira 
28 kuruıtur. 

1) thaıe1i 16.12.1937 pertcmbe g6nü 
uat 15 de yapılacaktır. 

4) Şartnameai 100 kunıt mukabilin
de kurum lnuım ıubealnde.n almır. 

5) Eksiltmeye Jireceklerin belli etin 
ve aaaatte kanun! veeikaları ve temi
natları ile birlikte lnınmı binamda 
bulunmalan. S--6907 

Vilôyetler 
Konya beledl1e abıemasınm 

ihalesi bakkmda 
ICaap 1Wedi19 Reialillnclen ı 

Yeni tamir edilip 20.-11·937 puarte· 
ıi sini Ud bqU •ullk icarı lrapah 
zarf usuliyle ihale edileceği evvelce 
llln edllmit olan Alleddln tepesinde· 
ki belediye sinema binası için ihale 
ılinU getirilen arflar 2490 numaralı 
arttırma, eksiltme kanununun bu bab
taki tarifatına uyjun ıöriilmedijin
den mezkOr blnanm 15. 1. klnun. 937 
tarihinden 31 - mayıs - 940 tarihine 
kadar iki sene bef buçuk aylık icarı 
14 • 1. klnun - 937 aalı günU uat 14.30 
da ihale edilmek il.zere gene kapalı 
zarf usuliyle tekrar arttırmaya çıka
rılmıtır. 

Bir aenclik lcar için muhammen be· 
deli 4000 liradır. Talip olanların ve 
,artnameyl gllrerek fula malfımat al
mak istfyenlerin Konya belediye ri
yasetine mttracaatları ilin olunur . 

(4461) 3--6786 

E Ekmek alınacak 
Kil....,... t a&7ıil J. Okul Koma

tukimdaa • 

Tutarı 
Lira ku. 

Çolu 
Kilo -

Ası 
Kilo 

19,000,00 ıto.000 160.000 
% 7,5 

Teminat 

Tahmin 
edilen fiat 
kuruş Sa. 

10 - 9 50 

14» Brancala ncv'indea Wrinci 
ekmek 

l - '6 Nyılı Jandarma Okula ila• 
..,_ ~ IDRtaa-rJıMdaıek· 
mck ppalı zarf uauli~k eksiltmeye 
lloaahuftal'. 

2 - TaHpier hpalı nrf mektup
larını kanunda yuıh prtlar daJıilln
de muayyen 1aatten bir 1aat evvel 
ka >,_ Mfbalıtma môlMls 9U• 
kabilinde ı.llm e4ecelderdir. 

- Eı.lltnie 20-11-1137 puarte
si gilnil ıaat 10 da Kiitahyada J. O
kulu aatuı alma koa:aiayonunda yapı
lacaktır. 

4 - Sartnameyl görmek istiyen· 
!er komi•Yon iwarblma müracaatla· 
rı ilin olunur. (8049/4439) 3-6763 

Bina lnpatı 
latanbtd Nafia MidirlQüMea : 

22. 12. 937 çarpmba ıunu saat ıs 
de !stanbulda nafıa mtldilrliltunde 
(11181 11) U.. bt1f bedelli Vefadıt 
eüi talebe yurdunda yapılaeak yük· 
aok aıualUaı mektebi biDUı ikmali in· 
paı bpalı zarf uıuliyle eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Mulra..ı., eblltme. bayındırlık lt· 
leri genel, buaU1t ve fennt prtnamel~· 
ri, proje kefif hilllaaaiyle buna müte· 
ferri diler evrak (283) kurut mukabl 
llDde daireeüıde ftrilecelltlr. 

llııvalckat teminat (4077) liradır. 
İlteldUeria tüllf aıektubları ve •n 

&1 (40.QOO) ~bu ite bemer it yap
tıima dair Daf• Yekilctbıdeıı almıt 
oldulu milteahbldtlk ve ticaret odası 
veaikalarnu ıı.v1. kapalı aarfiaruu 12 
lZ.917 Çllqllnba ,ancı saat 14 de kadar 
nafıa mJicimlüjüıne vC&lDlleri. 

(7815/4318) 3--6601 

Vefada rttksek mnalUm 
mektebi binaa yaptırılacak 
........ Nafıa lıHdürlQlndea : 

2 - Muhammen bedeli 11376 lira ilk 
teminatı W lira 20 kuru9tur. lartna· 
mesi her gün komisyonda göriilür. 
Teklif mektubları saat 14 e kadar ka
bul olunur. İsteklilerin belli &ün ve sa
atte kanuni veaika ft teklif moktabla· 
riyle komisyonda bulunmaları. 

1.,. Hava _kurumu:, 1 _,, ~ •• ,, _ 25.30 ikinci tepin 937 ve 8, 13 bi~-
cl ilhan b7 mtlllerlnde Din ecHlen 

Kompresör maldneai alınacak 56532,51 lira kepf bedelli Vefada ea-

( 4415) 3---6751 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazma Amirliii Saba 

Alma Komiıyonunclan : 
1 - İstanbul Tümen birlikleri hay

vanatı için 350500 kilo yulaf vermeği 

teahhüd eden Uıtencl nam ve heubma 
2,62000 kilo yulafın açık eksiltmesi 
4- 2. kin. - 938 saat 16 da Fındıklıda 

İstanbul komutanlıtı aa. al. ko. da ya
pdacalıtır. 

2- Muhammen bedeli 15065 lira ilk 
teminatı 1130 liradır. Şartnamesi ber 
gün öğleden evvel komisyonda görille
blllr. İsteklilerin ilk teminat mektub
ları nya makbuzları ve kanuni nsi
kalariyle vakti muayyeniııde komiayo
na gelmeleri. (4527) 3-6926 

Tiirk Han Kurumundan : Jd talebe yurdunda lnp edilecek ytlk-
1 • Türkkut~ tayyareleri için 3-5 tek muallim mektebi yapıaınm lıtan

beygir kuvvetı~de . bir tane komple bul nafia mUdilrlüiünde kapalı arf 
komprnör matineaı latn alınacaJctır. elcailtmeei 22-12-037 saqamba gilnü 

Z • ş.rtıwneti kurum levazım pbe- uat 15 de ,.,ııacaıı )'Udacak i~en 
sinden paruıs olarak verilmektedir. SıtHVBN paaartıUi 8'1ati .ae 15 de 

3 • Sartnameıi ~ahilinde vermele yapdacatınm yuıldıiı ıörülmtlftilr. 
talip olaıılann teklıf mektuplarını en Bu itin kapalı sarf okailtmeıinln 
aoa lS..12.1987 CUmaıtni ,Unüne kadar 22-12-937 çarpmba gtlntl aaat on bette 
kurum bqkanlıiına tevdi etmeleri h lıtanbal nalla mldllrlllUnde yapda-
zımdır. 34906 calı taütbea Dan okinu. 

Duvar ve parmaklık 
yaptm)aeak 

Tlrk Hava ıt..... Gme1 ....._ 
Bqkanlıfmclaa ı 

t) Ankara parqtlt kuleai etrafma 
yaptırılacak duvar n parmaklık ifi a
leni mttnabuya konulmuıtur. 

2) Tahmin edilen bedel 4843 lira 75 

(UH/4520) 3--6919 

Zayiler 
Zqi - Alkerlik teskerem ile nü

fus kılıclmu kaybettim. Yenlalni ala
...tundan nldainin htlkmil yoktur. 
ıne,aııu 11. Hakkı lzmir 3--6931 

Kazalar 
tJektrfk IADtral binaaı 

yapbnlaeak 
Bolvadin farbayJıimdaa ı 
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Bayındırlık Bakanlı{lı 

Mobilya eksiltmesi 
Nafıa V eklletiDclea : 

23-12-937 perıembe ıünü saat 15 ı. 
Anbnda Nafıa Veklleti malzeme ek· 
siltme komisyonu odasında cem'an 
11130 lira muhwmnen bedelli 222 parça 
mobilyanın kapalı .sarf usulile eksilt· 
meal yapılacaktır 

Muvakkat teminat mikdarı 834 lira 
75 kuruftur. Eblltme prtnameai ve 
teferrilatı Ankarada vekalet malzeme 

5375 lira 47 kunıf bedel! kefinl ka • mildilr1UiUD4en paraııs olarak alına
amız elektrik 1antra1 binuı 20 &iln bilir. 
müddetle açık eksiltmeye konulmq- lıteklilerln teldif mektuplarını tali· 
tur. matnameaine cöre veklletten ahnmıt 

1 - İhale 20 klnununel 937 puar- malseme müteahlıidlill vesikası ile 
tesi günü IUt 14 de belediye encüme- birlikte 23.12,037 peqembe günü saat 
ninde yapılacaktır. 14 e kadar komilyoaa vermeleri lizım 

2 - Talihler ihale saatinden evvel dır. ( 4456) 3 _ 6805 
" 7,5 teminatı muvakkate paruı 403 
lirayı ya nakden veya muteber bir ban
b mektubu ile vereceklerdir. 

3 - Elektrik santral binuı beledi -
yemizde mevcud fennt ve huıust prt· 
name ve plinı mucibince yapılacak
tır. 

4 - M üteahhid ihaleyi mUteaklb 
muvakkat teminat parasını % 15 e ib -
llğ ve noterden mukavele senedini 
yaptırmata mecburdur. 

Bu husuata fazla izahat almak isti -
yen talihlerin her giln belediye riyi -
setine müracaatları ilin olunur. 

· Demiryollart 

Telm-af fincanı alınacak 
Nafıa '\reklletindenı 
15-1-938 cumarteai ıfinü saat 10,30 

da Ankarada Nafıa Vekaleti malS!
me eksiltme komiıyonu odasında 
27SO lira muhammen bedelli 21.000 
adet telgraf fincanınm açık ebilt • 
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 204,75 liradır. 
Bu ite aid prtname ve sair evrak 

Vekilet malzeme müdürlüğünden,.. 
raaız o\\rak alınabilir. 

İsteklilerin 15.1.938 cumartesi gll• 
nU aaat 10,30 da komisyonda hasır 
bulanmaları lbmıdır. 3-6709 

da malzeme dairesinden, Haydarpae&• Çam traversi da teıtellüm Ve ICVk fefliğinden, İnalr 
ve Eaki,ehir mağazalarından dağ~· 

ah nacak maktadır .• (4497) 3--6918 

0.Mt Demit-JQUan Saba Alma Y etlJ • kınnDı reakJ1 dö~ 
Komisyonundan : melik keçi derisi alınacak 

Muhammen bedoll (208000) li.-•~ D. D. YoHVJ Sam Alma Ko. aa• 
IOOOO adet no~ hat çam uaveraı Mu"anrien bedeli 11000 lira olan iki 
14-12-1937 cuma günü saat 15,45 de ka- kalCliD y til k&rıDUl renkli dC>teme
palı zarf usulü ile Ankarada idare bl- lik keçi~eri=~ 28-12-837 salı günü .at 
Daim~ N~ alı~~· . 16 da kapalı ad uaulü ile Aııkarada İ· 

Bu ıtc ıınnek 11t~yenlerin J1650 h - dare biaumda aatm alınacaktır. 
rahk muvakkat temınat ile kanunun B · :--...1. iltiyenleriD 135 lira• 

• "ğ" 'k ı f üt "lfO 1~-tayın ettı ı vesı a arı ve na ıa m e - hk akkat teminat ile kanunun ta· 
lhhidlik vesikası ve tekliflerini aynı ,ın :;ti ~ibları ve nafta mütellı
~~ saat 14,45 ~ kadar komiayon reis- hidlik vaikMı ve tekliflerini &JD.1 gln 
Ugıne vermelerı llıımdır. u&t 15 e kldar JDomilyon reilliğilıe 

Şartnameler 1040 kuruta AnlFara, vermeleri liaımdır. 
Eskitehir, İzmir ve Haydarpap vezne- ~tnameler paruız olarak Ankaa· 
lerlnd• •fılmütlılJre (4442,.. - da malıeme dairesinden, Haydatj>a-

Lok tif ed ki ri alınacak tada tMOlliim ve acvk tefliiindeıı da· 
omo Y e e ptlmaktadır. ( 4515) 3-691Z 

D. D. Y._.S..ALK& .. ı r 

Muhammen bedeli 60000 lira ollA l Ankara garı umumı 'kısım 
No Ju lilt4; ile l~~ 'W'~~ mef'ra~ •litiaCJt'k 
bedelli 2 Mo Ja *8i mlhtmyatı 1>. 9.-ır\6ıh 5'na Alma ICo. diaaı 
lokomotif 19dekleri 20. 1. 1938 .-r· Muhammen bedeli (22741) lira qlaQ 
ıemh9 sQDtl aut 15 den itibar• ayn 1 No. lı li•t.e ve (1237.4,09) lira mn"':-n· 
ayrı Aalrarada idare binasında kapalı men bedellı 2 No. lı lıste, (1169,35) lıra 
zarf ..We utın alınacaktır. awbamemen bedeli 3 No. h liıte. 

Bo ite girmek istiyenlerin ı No. lu (W5,63) lira muhammen bedelli 4 No. 
lilte muhteviyatı için 4550 lira ve 2 h llate, (3758,61) lira muhammen bedl· 
No. lu liate muhteciyatı için de 8025 li- il 5 numaralı liste. (783.27) lira m.ı• 
ralık muvakkat teminat ile kanunun hemmcl bedelli 6 No. lı liste ve 
tayin ettlli nalk&ları ve nafıa mUte • (3611,69) lira muhammen bedelli 7 No. 
ahhidlik ve9ÜIMI ve teldlflerinl apı 1ı U.te mtlteriyatı Ankara garı umaml 
gün saat 14 de kadm > ~ nilll ~ melnatatı 30-lZ-937 perfClllbe 
ğine vermeleri lazımdır. gunu aaat 15 den itibara ayn ayrı 
Şartnameler 330 kurup Ankara ve An~ada idare binaamcla kapalı ıarf 

Haydarpap veznelerinde uts•-lrta- usulı>:le aa~ al~~ktır. 
dır. (4369) 3 - 6786 Bu 1fC gırmek ıatıyenlıria 1 No. lı 

liste muhteviyatı için (1705,57) llira. 
3200 adet çam telpaf 2 No.lı liate muhteviyatı için (928.06) 

direği alınacak Ura, 3 N?.lı liste ~uh&eviyatı için 
(87.70) lıra, 4 No.lı lıste ımıhteviyatı 

D. D. Yollan Satm Alına Ko. cbııu için (248,67) lira, 5 No.1. Mite muhtevi· 
Muhammen bedali 52ıo lira ola yatı lçin (a&l,90) lira. 6 No.lı llate 

3200 adet çam telgraf direji 2S-12-J37 muhteviyatı için (58,75) lira ve 7 No.lı 
salı günü uat 15.4' de kapalı anf un· lllte muhtnlyatı için de (270,88) lira· 
liyle ADkaıUa idare ın-ında aatın lık muvakkat teminat ile kanunun ta
ahnacıiaktır. yin ettiği vesikaları ve nafia mütoah· 

Bu ifa girmek iıtl7en1erin 392.25 bitlik vesikası ve tekliflerini aynı cüıı 
liralık muvakkat teminat ile Jııanunun saat 14 de kadar komisyon reislilhut 
tayia ettiği veaikaları ve ufla milk- vermeleri lazıındır. 
ahhidlk vesikası ve teklifleriai aynı Şartnameler parasız olarak Ankara
gün l9at 14.45 e kadar komiayon reis- da malzeme dairesinden, Haydarpap
liğine nrmeleri lazımdır. da teaellüm ve sevk tcfliğinden dağı· 
Şartn...ı.r pııruıs olaıü Ankara- tılmakta4ır. ( 4530) 3--6916 

Boya ve sabun ahnacak 
Devlet Demiryollan ve Umanları Umum Müdürlütü Sa. Al. Ko. elan • 
ll•bammen btcleli Ut mikc:lar ve iaiaıleri •lıda yazılı 11 kalem muh

telif boya ye aabunlar 23-lZ-1937 perf91Dbe giinii ıaat 15,15 de kapalı sarf 
usulile An.karada idare binasında aa tın alınacaktır. 

Bu itt ıirmek iıtlyealeıin laisala rmda yuıh muvakkat ~nat ile 
kanunun ta)'in ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veıllıruı ve tek· 
llflerlal 8JDI llD .aı 14,lt • kadar kamityon llelllliiar vermeleri ll
amclır. 

..-...ı.r ,.,_. elalü Atalrarada llaheme daln91adea •• Haydar
paf&da TeaelHlm ve sevk .. fliiindeıı dağıtılmaktadır. 

Malzemenin ismi 

1 • 8ln toprak tos bo,a 
a ·Dl neti • " 
• • tı ıl,alaı • ., 

4 • Su ıı,abı • " 
··~Mnll •• 
1 • ln.Uls --- • .. ..,. 
7 - İqiliz yeıill &fi 

tas boya 
8 - Verminyon toz boya 
9 - Ontd dnfer 

10 •Beyaz sabun 
11 • Arap Nbunu 

5000 X,.) 
10000 • ) 
8000 • ) 
IOOO • ) 
1008.) 

) ... ) 
10000 kalıp) 

25000 kg.) 

Muhammen 
bedel 

Lira 

5725 

' 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

1529,25 

(4460) 

429,38 

3-6803 
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Dünya mevaddı gıadiyesJ arasında en büyük 

. ınükifatla zafer ni~nmı, diplom donör ve 

altın madalyayı kazanan ve hu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
PirİR{;, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Paıatea, Muır, 

Türlü, Bnelye, Badem, Çavdar Ôzü 
Unlannı Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv
vei gıdaiyeai çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz ,ehadet eder 
ki bayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Huan Ozlü Unları çocuklarınıza tam ifiyet temin eder. Neşvünü 
malanna yardım eder. Onları çabuk büyütür. Ne9'eli, tombul, hasta· 
lıkuz tombul yapar. Hasan Ozlll Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 3-6818 

BUNU HATIRINIZDAN ÇIKARMAYl"1Z 

T11E&.ÇJ.H ~.D İ .1. ,ı C E K M A R K .... A 

11111111 
ClhentOmul '6hretl haiz elektrik l•mba, 
fener ve pillerin en bOJOk markası 
EVEREADY dir. 

8 u m u k • da n h 1 ç tatma r ı n ı z. 

1 8 T A N B U L. - A~ lı<..A."' A 1"' 1 Z M 1 R 

3-6928 

• 

KOHINOR 
Güzel diı istiyenlerin macunudur. 

938 PHILCO 

U[US 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

1 iyi lngilizce bilen ve 1 f BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAG1NIZ· 5· KURU$ - --
~ BU LiSANLA MUHABEREYE ------- -

MUKTEDiR BiR MEMUR 
-------

-------- -
ALINACAKTIR -

------
------ -E Tahsil derecesi, bonservis suretleri, askerlik vaziyeti ve sair malu- E 

E mat tahriren aşağıdaki adrese bildirilmelidir. E - -E 3-6815 Posta kutusu: No. 505 ANKARA : 

'=;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
~· 

Bat, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keaer 
lcabmda günde 3 kate alınabilir. 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

l•im ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin İ•teyiniz. 
3-6816 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 

§ Cebeci hatane•İ dahili luutalıkltıT mütehauıa E = ~ 
E Doktor Zeki Hakkı Pamir i 

Pazardan maada hergün diı tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

- -E Hastalannı her gün saat 14 den sonra Himayel Etfal apartımanında! 
E 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 = Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 - = 

En ho~yva tuzudur. Inkibuı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaıtırır. 

İngiliz Kanzuk eczane.l 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane butanelİ nifaiye aeriri

:rah aabık muavini 

Birinci umf kaclm butabldan V€ 

dotum miitebaauu 

Hergün afleden aonra Poetahane 
caddesi Devrim ilk okulu kar•ı

sında Esen apartnnanında 7 numa
rada hastalarını kabule baflamıt-
trr. retefon: 3549 3-6190 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. ---- Doktor ------ Duray ----- Cebeci Hastanesi 
E RÖNTGEN mütebauıaı ÇocukE 
: arayı caddesi Niyui Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) 

-:;,,,,,,,,ıııııııııııııııııııııııııııııır: 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümnne hutahaneai 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

!~] 
!mtiyu sahibi ve Bapubarrlri 

FAiih Rlfla ATAY 
Umumi Nefriyatı idare eden 

Yuı İtleri Mtıdilril 

Mümtaz Faı1ı FENiK 
Ulus Ba:nmevi: Ankara 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

Şübeleri - lstanbul, İzmir, Bursa 

Yaplla<ak ve yapısına baılanmıı meskenler l~ln 

ratandaılara mamkan olan lolaylılla yarllm iler 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
aynca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti ( 1.000 ) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipote~i ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

YENi SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Beyaz perdenin en seviınli yıldızla-
rından StMONE SlMON tarafından 

temsil edilen 

BEYAZ MELEK 

Fransızca sözlü filmini takdim eder 

Ayrıca - Gece 9 da dünya haberleri 

2,30 - 4,45 - 6,45 seanslarında 

LEYLAKLAR AÇARKEN 

.......... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -, .... ,. 

BU GUN BU GECE 

Macera - Esrar - Heyecan 
sergüze't pheseri 

BAY ÇETİN DENİZ ALTI 
HAKİMİ 

Bu filme ait seanslar: 
2,30 - 5,30 - gece 9 da 

Halk Matinesi 12.15 de VERONİKA 

Merkezi: 

radyoları geldi 
Şubeı 

Halil Naci Mıhçıojlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


