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._.,,anghay'da yeni hadiseler ·oldu 
"Kızılay aza adedinin, 
nıilletin rüıtü ~ıimaisiyle 
nıütenmib bir dereceye 
varnuuını, bütün milletin 
bu tenasubu temin etme
sini temenni ederim.,, 

Fransızlar Japonları kendi 
bölgelerinden geçirmediler 

KEMAL ATATtlRK 

Bir 
Hikayenin 
Dersi 

Bir lngiliz vapuruna da tecavüz edildi vapur 
mitralyöz ateşine tutuldu iki tayfa yaralandı 

Falih Rıfkı AT AY 
Ankara' da bir dostum vardır. 

Sabahlan bir m\ieueaede çab
~n bir kadın, öğleye doğnı, o
nun evine gelir; hizmetlerini 
~~riir ve gider. Bu kadının her 
ıki taraftan aldığı aylığın yekti
nu kırk Tü.rk lirasıdır. 

Dostum dedi, ki : 
- Ya bu kadın kırk liraaınm 

0 tu2 betini bir çocuğa veriyor&a., 
ne diyeceksiniz ? 

- Nasıl ? 
- Evet, kırk liraamun otuz be-

tini. 

Sanghay'ın umumi görünüfi,i 

Ve hikayeyi anlattı. 
Kadmcağız bir aaıbah evinden 

çıkarken kapısının önüne bıra
kdmıı bir çocuk buluyor. Altı 
aylrk bir erkek yavru ! Evine a
lıyor ve o gündenberi onu evlad 
•c:linivor 

. - r4Kat senm ne vazuen c 
Diye 80nlyorlar. HalsıJnnız Yal' 

~ diyor, ya çocuğun kabalıa. 
ti ? ,, Aıtl bir kalb içiın, yardım 
~e acı hiaai tabiidir. Haysiyet ve 
teref duygu1UDun mayaaı, ili
cenablıktır. Bu Ankaralı kadı~ 
lıın misaline hiç bir tarafta te
la.düf eClemiyeceğinize inanınız. 
Adeta delilik gibi bir fey. 

Londra, 4 (A.A.) - Şanghayda 
japon krtalarının geçit yaptıkları m • 

.. • • • - L.•~ı- .. •1 L _ ....__ 

ni çekmeğe karar çerdikleri haber a- mil olduğunu söylemekte ve miilama
lmmca bu heyecan yatışmıştır. İngiliz ha ile hareket ettiğinden dolayı bil -
ı:s---•-1 -..: ı...::A:ft .... ...,,_,a,. - · .. _,._ kü- • +; .... ı.t.1 •tm~ktedirle~ . · 

büyük bir heyecan uyandırmıı, anCak 
japonlarm hidiee yerinden aakederi· 

kaleler yumakta, bunun Şanghayda
ki ingillz • amerikan nUf uzunun öHl • 

Zirai kalkınmamız için 
yapılan çahımalar 

Ancak tunu da unutmamak 
let-ektir ki biz merhamet hiaeini 
~i en ağır fedakirhklara mah
&QQI ediyoruz. Çünkü, bir de 
t:ndinize, kadıncağızm altı ay. 
.__ 

1 
~uğu götürüb nereye bıra.. 

~ıleceğini aonınuz. Evet, ce- · 
brİJetlerimiz var : Fakat ihtiya
~ göre büdceleri ve imkinlan 

Yle dardır ki onlarda bot yatak 
llratnak bile lüzumsuzdur. 

Mevcud buğday · silolarına ilave 
olarak yeni silolar yapılacak 

d Bu kadın kalbinin aıilliğin
I en kendilerinde biraz hisse o-
~la..r, eğer onun fedakarlığının 

)Üzde birini yapmağa, bir cemi
)det lehine yapmağa razi olsalar-

1 kaaaba büyüklüğünde içtimai 
r~rdnn müesseselerimiz olurdu. 
Çınde yaıadığunız aann parola

:• teıkilatlanma'dır. Merhamet 
t e ,_~ayanıfJDa duygularını dahi 
etıcilatlandıracağız. 

h_ Bir f erd ne yapabilir ? itte ni
b ~Yet kırk lirasının otuz beıini '-t ÇOcuğa vererek, kendini en 

1. ır nkmtılara mahkUriı edebi
;r : Şimdi Türkiye nüfusunun 
lı lltıırnrn yılda on kunııunu bir .:Yn- cemiyetine verdiğini ta
~~ ediniz : Bir milyona ya
ltn Türk liralık bir yardım ye-

nu tetekkül eder. 
/(. liayır cemiyetlerinin batında 
,. •:ıılay'ı hatırlamamak imkam 
;r mıdır ? Sulhte onun ne sa
lu ·~ ve çe!}idli imdatlarda bu
ı T uğunu bilirsiniz. Yangına, 
l~ ~e!eye, her türlü vatandaş fe
iae etıne ~vvela ö kotar. Harbte 
Irk' onun vazifesi, bütün insan
~ nazarında, mukaddes olmut-

r. 

Buğday ailolarımı:z.Jan biri 
Ziraat bakanlığı, büyük z irai kal- ı ri 938 finans yılı büdcesinin kabulün

kınma planının hazırlanması etrafın- den evel Kamutaya sevkedilmit ve Ka
daki çalışmalarına devam etmektedir. mutayda müzakere edilmiş bulunacak
Bak~lıkta teşkil edilen komisyonlar ur. Daha şimdiden ~azırlıklarına ba.ş
kendılerine verilen mevzular üzerin- lanılan zirai kalkınmaya önümilıdeki 
deki tetkiklerini ilerletmişler, bazı ko- ilk baharda esaslı bir fckilde başla
misyıonlar da lüzumlu olan kanun pro- nılmış olacaktır. 
jelerini hazırlamağa başlamışlardır. 
Türk köylüsünün modern filetlerle 
techizi, hayvan cinsinin ıslahı, topra
ğın kuvvetlendirilmesi, zirai mahsul
lerin maliyet fiyatının ucuzlatılması, 
zirai mahsul ve maddeler satışının 
kıymetlendirilmesi ve organize edil
mesi gibi tiirk köylüsü.nün kalkınma
sına esas teşkil edecek mühim hüküm
leri ihtiva edecek olan kanun projele-

Buğday silolanmız 

•ıf~Yi Türk vatandaıının ilk va
dı alndan biri, Kızılay azalığı
ı~ •tenmeksizin, aorulmaksı· 
tu~r a~anmakıızın, kendiliğinden 
.._ta ıle, Kızılay kapısını çalan 
ni d ndaş, Türk fazilet ananeai
l'u k:'am ettiriyor. Eski büyük 
Ya{ ıye her bakımdan, bir aoa- Türkiyenin temellerinden biri 

dayanı§llla ülkesi idi. Büyük de o olmak lazımdır. 

Ziraat Bakanlığı mevcud silolara 
ilbe olarak yeniden silolar yapılma
sına karar vermittir. Bakanlık bu 
hususun temini için bir kanun proje
si hazırlamaktadır. Bu proje ile si
loların istiab kabiliyeti 100 bin tona 
çıkarılacak ve icab eden yerlerde ye
niden silolar yapılacaktır. Yeni ya
pılacak siloların inşasına lüzumlu o· 
lan para için de kamutaydan tahsi
sat istenecektir. 

Hidiae Tokyo'da eli hey*nla 
(Somı J anca uy/ada) 

Kıymetli bir niekleb · 

Mçılkiyenin 
60 .inCı yıl 
·dönümü ·, 

1 •• 

. MUlkiyeİiler don : 
· bi.r tOplant~ yaptıİar 

Mülkiyenin altmı9ıncı yddönümü 
do~yıaiyle tehrimi.zde bulunan mülki
yelıler dün aktam Karpiç lokantaam
da kendi aralarında bir toplantı yap
nu9lardır. Toplantıda e&ki mülkiyeli
lerden Kamutay ~kanı B. Abdfilha
lik Renda, adliye bakanı Şükrü Sa
racoğlu, mebutlar, iç bakaıiık müatep
rı B. Sabri Çıtak, Finans bakanlığı 
mü.steşarı B. Cezmi Erciş, bakanlık i
len gelenleri ve mülkiyeli gençler bu
lunmuştur. 

Yemekte S2 sene evel mülkiyeden 
çıkan Ahmet İhsan Tokgl.iz ilk ıö.z a
arak mülkiyeye nasıl gudiğini ahlat-
nuştır. · 

Bundan sonra Ziraat banküıiıdan 
B. Hülki söz al~ İıtanbulda Tokat
Hyanda toplanan mUkiyelilerln Anka
radciki arkadqlar;na aaygı, ıeiiln ve 
sevgilerini bildirdiklerini, kendiEinin 
de mukabelede buunduğunu aöylemit 
alkışlanmıştır. · 

Bundan sonra B. Faile Ali adına ıöz 
alan oğlu bir söylev vermif ve mülki· 
yenin tarihini, Ankaraya naklini an
latmıftır. 

Bundan ıonra mfilkiyeliler yurdu
muzu kurt.aran, tUrklilğU dilnY.aya ta· 
nıtan, millkiyclilcre ve türk gençliği

ne kartı yillasek teveccühlerini esirge
miyent yurdumuza irfan hayatını ge
tiren, mülkiyeyi Ankaraya nakleden 
büyük Önder Atatürke olan aevgti ve 
saygılarını alkı,ıarıa ve candan tua

hilrerle göatermiılerdir, Toplantıya 

mülkiyeli olmadığı halde kültür öaka
m B. Saffet Arıkan da geluıif, ve al
kışlanmıflardır. 

Toplantı sıcak ve samimt bir hava i

çinde geç v~e kadar devam etmi9tir. 

Fransız dıı bakanı Varşova'da 

B. Delbos Leh dış bakanı 
ile uzun görüşmeier yaptı 

Çek gazeteleri bu ziyaretin enternasyonal 

iş birliğine yardıriı edeceğini yazıyorlar 
Vartova, 4 (A.A.) - BB. Delboı ve Bek'in dün yaptıkları 

ilk görüfllle bir buçuk ıaat ıürmüttür. Bugün frans12 dış bakanı 
öğle yemeğini Cumhur Reisinin davetlisi olarak yemiıtir. Ziya. 
fetten 1<>nra Cumhur Reisi Moscfoki B. Delbos'a beyaz kartal ni· 
tanım vermittir. 

8. Delbos meçhul asker meza. 
rına bir çelenk koymuf ve mare
tal Rydz • Smigly'yi ziyaret et. 
mittir· 

Öğleden sonra leh ve fransız ~ 
bakanlan iiç aaat ıilren ikinci bir ko
nu~mada bulunmutlardır. 

Ak9M1 B. Bek, B. Delboı terefi. 
nı= büyük bir ziyafet vermittir. 

Bütün gazeteler, B: Delboı'un zi· 
yaretine ve Polonyada gördüğil sa
mimi hUsnü kabule uzun ıılitunlar tab 
ıis eylemektedir. Gazeteler, aynı za
manda, fransız dr§ bakanının Bcrlin 
istasyonunda B. Fon Noyrat ile yap
tığı göril,menin ıiyad ehemiyetini 
de tebarüz ettirmektedir. 

"Ent.ernaayonal ifbirliğine 
yardlm,' 

Prag, 4 (A.A.) - Çeteka bildiri· 
yor: Çekoalovak gazeteleri B. Dcl
boı'un Varıova seyahati ile tneKUl 
olmakta ve bu ıeyah&tin enternasyo
nal lflrirllğl etterine bOyilk yardım 
temle edeceğini teba.rilc ettirmekte· 
dirler. 

VenkO'r gueteıl diyor ki: ''B. 
Delboa Polonyada Bartu'nun buldu
ğu vuiyetten çok deği1ik bir vazi
yet bulacaktır. Bugiin gerek hUkil
mette gerek rnuha!ef ette Fransa ile 
iıpblrliği yapmak arzusunda bulunan 
unıurlar 1934 dekinden çok fazla. 
dır." 

B. Delboı çarıamba sabahı 
Bükret'ıe okıcak 

.BUlrref; 4 (A.A.) - Bütün Romen 

Leh D11 Bakanı B. Beclr 
gazeteleri, Jranıız dıı ba'kanı B. X>el
boı•ua :V.ır,ovayı ve lıilfR mt8nt 
deVletJeri .hUküinet merlfederinl .d
yaretinden b81uıetmelitedir. 

Dimineata diyor ki: "B. Delhos
un ziyaretinin hedefi ingiUz - fraın
su: bloku adına umumt bir emniyet 
aiıtemi oııganize etmektir. 

Univeraul diyor ki : "B. DelbQe
un bu seyahati enternasyonal vazi
yete' çok lüzumlu bir aydınlık getire
cektir. B. Delbos çar~ba aa.bahı 
BUkreş'e varacak ve burada ttç gün 
kalarak ezcümle kıral Karol tarafm-

(Sonu J üncü say/ ada) 

-

60 ıncı yıltlönümünü (23 birincikônun 1931) ete kutlamak bahti
yarlığına hazırlanan Kızılay, uzun ve şerefli mazi.indeki yük•ek 
azmi, kudreti ve heyecanile, üzerine aldığı inaani vazifelerini 

her an Jalta wtan bir gayretle bQfarmağa çalqıyor • 
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Yeni radyomuz İçin 

Kızılay 
balosu 

BAYRAM 
nasıl geçti ? 

Adliyede yeni yapı an 
terf~ tayin, nakiller 

P . T. T. umum müdürü ~eçenlerde yeni radyo istasyonumuzla 
etüdyomuzun 22 haziran 1938 Cfe teslim alınacağım müjdeledi. Şu hal
de türk sesinin bütün cihana duyurulacağı tarihten uzakta değiliz. 

Ankara 
merkezinin 

yılbaşı eğlenceleri 

Dün bayramın ilk günü idi. Ha
vanın iyi olması bilhassa küçük yav
ruların yüzlerini güldürmüş, halkı
mız da bu güzel havadan istifade e
derek gezmeğe, cğlenmeğe, tebrikle
rini Y"!Pm&ğa imkan bulmuştur. Şeh
rimlz"n en işlek caddelerinden olan 
Atattirk uranı ve Ulus meydanı - Sa
manpazarı arasındaki caddeler sabah
tan akşama kadar durmadan akan bir 
halk seli ile dolmuştur. 

Terfi edenlerin listesini nesrediyoru% 
Radyonun asrımızda en büyük kctif ve icadlardan birisi ı0lduğunu 

bir tarafa bırakınız; radyo zamanmıızm ideoloji ve politika ookminı
dan ehemiyetini küçültemez bir taarruz ve müdafaa silahı haline gel
diği de meydandadır. DünyamIZI çepeçevre kaplayan Esir alemi için
de-günün her saatinde kotuf811 kısa ve uzun dalgalar, memleketlerin 
ve kıtalann sınırlarını 8.fBrak her yana musiki, dans, fakat bunlardan 
fazla pro~ganda havası götürüyor: Ordulri biriöirlerinden çok uzak 
bulunan bir takım memleketlerin elektrik dalgalan biribirleriyle savaş 
halindedir. 

fakat ne politikası, ne de ideolojisi ile hiç bir memlekete karşı Mı 
dırganhk duygusu beslemiyen Kemalist Türkiye için altı ay sonra a
çılacak büyük istasyon, sulh davamızı elektrikleştirecek, ayni aileye 
mensub olduklan halde bizim ileri medeniyet hamlelerimizi tarumı
yanlara Kemalizmi tanıtacak bir propep,nda kiYlllliı olacaktır. 

Bazı memleketlerde, kendilerine zıd fikirler taşıyan memleketlerın 
verici makineleri çalışırken alıcı makinelerin kulağını sağır etmek için 
tertibat alınır. 

Halbuki biz, kendimizi tanıtacağız ve bütün nıücadelemiz, bizi ta
nmuyanlarla, bizi tanımak istemiyenlerle olacaktir. Onun için yeni rad
yomuzun göndereceği dalgalara alıcı makinesini kapatacak hiç bir ül
ke tasavvur etmiyoruz. 

Avrupa istasyonlanru dinlediğimiz zaman, onların söz neşriyatını 
.ea ve musiki ile cazib, sevimli ve orijinal bir hale getirmek yolunda 
bir çok emek sarf ettiklerini görüyoruz. Bizim de bu noktaya büyilk 
bir önem vermemiz lizmı geldiğini, hiç ıüpheeiz ilgili makamlar dü
ıünmekteclirler. 

Yalnız, 22 haziran uzak bir tarih değildir. Onun için yarınki radyo
muz için hazırlayacağımız netriyat esaslarını bugünkü radyomuzda 
tecrübelere ba,lamak, bilmem, muvafık değil midir~ 

Meael8, dil bilen ekipler, luaa ve uzun dalgalı istasyonların bir haf
talık devamlı nqriyatmı bqmdan sonuna kadar takib ederek bundan 
alacağuruz dersleri kaydedemezler mi} Mesela, müzisiyenlerimiz, ya
rın bütün cihanın dinleyebileceii orijinal türk melodilerinin armoni
zaayon ve orkestraayonuna fimdiden başlayıp, ufak ölçüde, tecrübelC'!' 
rine giritemezler mi} - Nrırettin ART AM 

Bu yd zeytin 
rekoltesi 
fazladır 

lnkilab dersleri 
Yüksek mektcbler talebesine veri

len lnkılab derslerine batlanmıgtır. 

Dersler 13 mayııa kadar t!t'Vam ede-
cek ve 56 ders verilecektir. Bu elli 
altı dersin on tanesini Kiitahya mc
buıu B. Receb PelCer, on tanesini Si-

Allkah dairelere plen malOmata nop mebusu B. Y. Kemal Tangirşcnk, 
göre bu yıl zeytin mahsuIUmlh geçen on ıekiz tanesini İzmir Mebusu Bay 
seneye nazaran mUhim bir fazlalık ar- Mahmud Eaad Bozkurd, on sekiz ta
zetmektedir. Yapılan tahminlere göre neeini de Manisa mebuau B. Hl~t 
cenub mmtakası hariç bu yılın .zeytin 
ve zeytinyal rekolteai, Buna ve attı 

Bayur verecektir. 

kazuında 4551 ton zeytinyağ, 18206 
ton yağlık seytln. 140.28 ton yemeklik Para cezalarına . ait 

ilamlar 
zeytin, Balıkeıirin üç kuaamda 12800 
ton zcytinyal, 64,000 ton yailık aeyµn. 
150 ton yemeklik zeytin, Çanakkale 
mıntakasmda 1000 ton zeytinyağ, 5000 

l Adliye Bakanlığı. cumhuriyet 
ton yağlık zeytin, zmir mıntakaaında milddeiumumiUklerine bir tamim ya-
9400 ton zeytinyağ, 47000 ton yailılc 

kı.k . M parak, para cezalaruıııı tahsili ctra-
ıeytin, 330 ton yeme ı .zeytın, a- f d fi d 1 1 

. il k 
._ .. _ d 2300 t ytln ' ın a nanı a re erıne ver ece 

nlaa mınta&GJlın a on ze ya- ilimlar için ayrı ayrı tezkere yuıl
tı. 1150 ton yağlık zeyt~, Aydın mm-, mamr ve bu killfetli olduğu taıtdir
takuında 6470 ton zeytınyağ, 32350 de bunlarm ioplu oluü müzekkere 
ton yağlık zeyti~, Muğla mıntakuın-, klindo uılmalmı bildirmiftlr. 
da 2150 ton zeytınyağ, 10750 ton yağ- fO 1 

Kızılay Ankara merkezi bir yıllık 
fasıladan sonra on senedir Ankarada 
vermekte olduğu Yılbaşı balosunu, 
bu yıl da Scrgicvindc Yılbaşı cğlen
cclcH halin e hazırlamakla ttıctgul

dür. Senelerin verdiği tecrübeler ve 
şehrimizde Yılbaşı gecesi Kızılayın 
hazırladığı ;balolarda eğlenmenin bir 
idet olufu ve bu balonun cemiyetimi
zi seven ve ltoruyan halkımızca aran
ması, merkez heyetimizin çalışmala
rına esas olmaktadır. Bütiln gayesi 
himayesindeki zavallıların ihtiyaçla
rını giderecek <varidatı temin olan 
bu hazırlıklar ayni zamanda millctl
mizc ve halkımıza bir yılın bütün H· 

adetinin müjdecisi olan yeni yıl ge
cesini iyi geçirmek ve memleketimiz
de en güzel eğlencenin hayır işliyc
rck yapılabileceğini göstermek ola
caktır. 

Merkezimiz, halkın bilylik yardım
larına gilvencrek hiç bir fcdakirhk· 
tan çekinmeksizin Uç aydanberi hıa
zırlığı ile meşgul olduğu programı
nın tahakkukunu temin için çalıt
maktadır. Bu yıl yapılacak eğlence
ler, ve geçirilecek gece, orada bulu· 
nacafını tahmin ettiğimiz binlerce 
misafirimizin önümUzdcki yıllar i5in 
taha11ürlc bckliyeceklcri ve her yıl 
için hazırlanmasını isteyecekleri ka
dar güzel olacaktır. 

icra dairelerinin iılahı 
etrafındaki haz1rhklar 

Adliye Bakanlığı kra daireleri
nin ıallhı etrafında çalıpnaktadır. 
Avrupadan getirilecek mütehassııın 
pek yakında gelerek tetkiklere baı
lamaıı muhtemeldir. Bakanlık, icra 
dairelerinde fazla ve lilzumsuz mua
meleleri kaldırmak ve basit usuller 
elde etmek için icra ve iflas kanu
nunda değişiklikler yapacaktır. Ge
lecek müteha11111n yapacağı tetkik
le!'. aonunda elde edeceği netictlere 
ve "icraların 111ibı iein Heı:Lsüreçcfi 
esaslara aid raporu Ja icra ve i!liıı 
kanununun tadilinde göz ödüne ah-

Y.onaıılMaoa göndetDecek 
eski eşya 

Yunanistana gönderilecek eski ve 
kulanılmış eşyayı muhtevi paketlerin 
içi~e bulunan ff~ llltiılerinin ~'ha
detnamclere yazılması suretiyle kabu
lü kararlaşmııtır. 

Dün bayram halkımız tarafından 
fevk ve neşe içinde kutlanmıştır. Bil
hassa küçlikler bayramın vermiş ol
duğu serbestliği bol bol kullanmış
lar, sinemalara, bahçelere ve diğer 
eğlence yerlerine dolmu9lardır. Cad
aelerl dolduran baloncuların, may
tap satanların, fıstıkçıların önleri 
şık ve yeni güzel elbiseler giyinmiş 
gürbüz ,;yavrularla dolu idi. Hasılı 
diln küçükler ılık hava altında iste
dikleri kadar eğlenmişler, oynamış
lar ve bayramlarını kutlamışlardır. 

Dün halkımızdan bir kısmı fırsat-
tan istifade ederek evlerinde istira
hat etmi§, bir kısmı da ziyaretlerini 
tamamladıktan sonra maça, sinemala
ra gitmitlcr, tehrimizin bütün eğlen
ce yerleri durmadan dolup ~lmıf-

"'· tır. 

Yugoslavyadaki türk emlakine 
mukabil verilecek tazminat 
Finans Bakanlığı, Yugoılavyada 

mal terkcden tilrk tebaaıının malla
rına mukabil alınmış olan tazminatın 
tevzii için Dıt Bakanlıktan alınan 

doıyalar tizcrindcki çalıfl?l&larına de
vam etmektedir. Bakanlık, bu çalıt· 
malar neticesinde tazminatın teklini 
ve tevzi niıbetini teabit edecektir. 

Dahiliye memurlan terfi ve 
sicil kanun projesi 

İç bakanlık, dahiliye memurlarının 
terfi ve sicilleri hakkında yeni bir ka
nun projeıi hazırlamıttır. Proje iç ba
kanlık dirckt6rler cncilmeni tarafın
dan bir kerre daha tetkik edilecek, on
dan sonra diğer bakanlıkların miltalc
ası da alınacaktır. Proje önümüzdeki 
günlerde Kamutaya aevkedilmek üre-

re bat bakanlığa verileçektir. 

Il:UÇU'li ~--a.l.u "b'->.a:ı:,ıuı 

Haber aldığımıza iöre 938 yılı isin
de şehrimizde ikinci bir küçük sanat
lar sergisi açılacaktır. 

80 lira maaşlı Erzurum reisliğine 

terfian ikinci sınıf aoliye milf~tifi 
Remzi Töreci, 80 lira maaşlı Gire11un 
hukuk hakiıriliğine terfian Ankara ti
caret azası Esirettin Akşit, 80 lira ma
aşlı Kastamonu ceza hakimliğine terfi
an Kütahya azası Emin 'Gürçayı 80 Ji. 
ra maaşlı beşinci derece temyiz mah
kemesi raportörlUğüne terfian temyiz 
raportörlerinden ?dünür Altıok, 80 li
ra maaşlı beşinci derece temyiz mah
kcmesı raportörlüğüne terfian temyiz 
mahkemcsı raportörlerinden Şükrü E
sen, 80 lira maatlı beşinci derece Alan· 
ya hakimliğine tcriian o yer hakimi 
Fikri Akın, 80 lira maaşlı beşinci de
rece Elaz ığ reisligınc terfian o yer re
risi Ata Bı{gili, ~o lira n;ıaatlı beşinci 
derece Adana ceza hakimligine terfi· 
an o yer ceza hakimi Nuri Arun, 70 li
ra maaşlı Altıncı derece Ördu hukuk 
hakımıı gınc teruan o yer hukuk haki
mi Fchmı Erkan, 70 lıra maaşlı Mardin 
hukuk hakimlıgınc tcrıian ·.ı. araua hu
kuk hakimi lamail Faiz Uıtün, 70 lira 
maaşlı Urfa reisliğine terfian De· 
nizlı müddeiumumisi Mazhar Tevfik 
Salcıoğlu, 70 lira m&aflı altıncı derce 
Ordu milddciumumiligine terfian Or
du milddeiumumiıi lamail Unten, 55 
lira maatlı Menemen hukuk ha.kimli
ğine terfi.an Muatafaka.mclap&f& hu
kuk hakimi Şemsettin Bakkaloilu, 55 
lira maaılı Söğüt ceza haıkimliiine ter
fian Çankırı azuı Rami Erdem, 55 lira 
ma&flı ycdınci derece Diyarbakır müd
deiumumiliğine terfian o yer milddei
wnwııisi Hidayet Demircan, 55 lira 
maaflı yedinci dereçe Erzurum müd
deiwnumiliğine terfian o yer milddei
umumiai Abdullah Necati Siıner, 45 
lira ma&flı ıekizinci derece Çankırı 
ıtUlh hakimliğine terfian Çankırı sulh 
ha.Jdıni Remzı Aytekin, 45 lira maaşlı 
tckizinci derece lJiyarbakır hukuk ha
kimliğine terfian o yer hukuk hakimi 
Fıehmı Girit, 45 lira ınaqlı ae.kizinci 
derece Devrek hukuk hakimliğine ter
fian o yer hukuk hakimi Mehmet Kö
ni, 45 lira maa§:lı sekizinci derece Or
haneli müddeiumumiliğine terfian o 
yer müddeiumumisi Tevfik Dinçcl, 55 
lira maaşlı Elazığ kadastro hakimliği
ne Malatya kadaatro bakimi Ekrem 
Kadam. .SS-1ir.a m~ath ~---taf~lpap nü.li::uk ha.lum J.iıne euwa "1k 
bakimi Fuad Yazıcı, 45 lira ma&flı Ço· 
rum azalığına Gümüşhane azası Suphi 
Andıç, 45 lira maaşlı İstanbul azalığı
na İstanbul müddeiumumi muavini 

,.1 Ferhad Dömeke, 45 lira ~h Erbaa 
Ceviz ağa~arı ceza hakimliğine Muıtafakeiriilpap 

Şehrimize gelen malumata göre Fran- müddeiumumisi Hüseyin Kazım Gö
sa hükümeti Tiirtc;ye menteli ceviz yeneç, 45 lira maqlı ~ercflikoçhisar 
kütüğü ve levha lhaıüicle kesilmif c:o- hukuk hakimliğine Edremit hukuk 
viz ağaçlarının idhalini gümrük res- hakimi Hamdi Gökay, 45 lira maaşlı 
mindcn muaf tutmuştur. Toz ve talaş Eskişehir sulh hakimliğine Milas hu
halindc bulunan Korozo cevizleri de kuk hakimi Sabri Atay, 40 lira maaflı 
rcsimClen ilıUaf olic:&k. 19 miliinetre ve dokuzuncu derece Kangal hakiinıiğinc 

Sorgu hakimliği imtihanı daha aıağı kuturda olanlar gümrük terfian o yer hakimi Sabit Somtürk, 40 
U resmine tabi tutuJacaktH", lira ınaafh Milas huklak hakimliğine 

lık zeytin, 50 ton yemeklik zeytindir. 
Bu tahminlere göre rekolte, 32671 

ton zeytinyağ, 188,806 ton yağlık zey
tin, 14558 ton yeıncklik .ıeytlndir, 

çUncü grup ıo~Jıakbn vekilleri terfian Eskişehir sulh hakimi Salaha.t-
Sag'"'lık istatistikleri nin imtih&ntan bu ayın 26 sıııda şeh- 1 d k 

rimizdc yapılacaktır. İmtihana gele- tin Başkan, 40 lira ınaaf ı o uzuncu 

Acıkh bir kayıb 
Kıymetli edibimiz Halid Ziya Upk

lığilin oflu Tiran elçlllll erkinmdan 
B. Vcdad Up.klı;tıln Tlruıda vofat et
mif olduğunu büyük bir acı ile haber 
aldık. 

B. Vcdad Upkbgil mesleğinde te
mayüz etmig, kibar ve kültürlü bir ha· 
riciye memurumıudu. 
Üstadımız olan B. Halid Upklığile 

ve bütün ailesi ırk!nma en kalbi taıi· 
yetlcrimizi arsederlz. 

Erzincanda ısı sıfirin 

alhnda 17 darece 
Meteoroloji itleri genel direktör

lUğünden aldıtmuz malQmata göre 
dün Ankarada hava az bulutlu geç
miı, gilnUn en dUtUk ıaısı sıfırın al
tında 1, en yilbek 11111 da ııfırm h· 
tünde olmak ibere 10 derece olarak 
kaydcdllmlttlr. 

Yurdun Ege mıntakaımda hava 
yıtıılı, Trakya Kocaeli, Karadcnls 
sahilleri ve orta Anadolunun garb 
kısmı kapalı, yurdun geri kalan 
mıntakalarmda ise bulutlu geçmlftlr. 
Diln yurdda yalnız İzmir ve Bodruma 
yağmur yafmıt ve yalmur karemet· 
reye bir kilogram kadar ıu bırakmı•
tır. 

Dün yurdda en düşük ısı Erzin
canda sıfırın altında olmak üzere 
17, Karsta 16 derece olarak kaydcdil
miıtir. En yüksek ısı da sıfırın tiı
tUnde olmak Uzere Zon.guldakta 20 
derece olarak kaydedilmt,tfr. 

lstatiıtik genel dirck:törlilğil, sağlık cek sorgu hakim vekillerimizin isim- Terzi Orhan derece Tafköpril ecza hakimliğine tcr-
iıtatiatiklerinin muntazaman tutulma· lcri adliye bakaıllılıııça teebit edilmiş fian o yer ceza hakimi Mahmut Nedim 
ıını allblı dairelorden iateıni9tlr. ve kendilerine tcbliğat yapılııiıttrr. Bank•lar Caddeai Öztan, 40 lira maqlı dokuzuncu dere-
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Şeker Bayramı, 

Kızılay Bayramı 
Şeker bayramını, yurdun içinde 

yapılan şekerleri ağzımızın tadı 

ile bol bol yiy«eğimiz bir bayıwm 
o/dulu bdar. ilk günü yakamrza 
'/{r:ıılay ro•eti taluıcalrmız ve üç 
gününde Kızrlay 6antesini okuya
cağımız için özlerir. 

K1Zr/ay fikri, ille defa tllrk ordu
lariyle birlikte JCrrımda Jı.ıb eden 
mBttefikler arasında bulunan ilk 
bemıire Nightingale'in şeflcatli ka
fa:ırnda yer bulmuştu. Bu mtJrha
met havarisi, o zıman lstanbalda
ki Sttlimly. kışla!rnda balctığı ,._ 
rılılardan ilgili bir dille bebat· 
miıtir. 

Onun için. biz, Kısılay fikrine 
ilham veHn bir meinlekftln çocuk
ları olank, N.yraauıı ilk glinünde 
)'ahnuu takılaıı lCnılay rozetinin 
değerini hdıHt•n ve her milletten 
fazla aalun. 

Bls, aulırdan ve asırlardanberi 
11JlOa!t1ri yaralamalctan ziyade, ya
ralanan gi5ğüsleri sarmağa sava~

mış anaların çocuklarıyız. 

Savaşın kahramanı olan türk, sul
hun da her milletten fazla a:pk.rdrr. 
Şeker bayramırun ilk gUnü göğ

sünde Kızılay rozetini tqıyan türk 
vatandaşı, onun için, acı günler ge
çiren dünyanın ağzına. tad, yüreği

ne şefkat vermek isteyen bir kah
ramanı andırrr. 

Bayram dediğimiz glJalere böy
lec• ydrııilı va31//ar vermeliylz 1 

GüzeD 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F.n>inönü meydanı 
Eminönü meydanını düzelt

mek için yapılan iıtimlak proje
si taadik edilmek Üzere Bayındır· 
lık Bakanlıima gönderilmiıtir. 

Hayatmm uzun bir kummı ı.. 
tanbulda geçirmiı ol&n bir çok· 
laronız için bu haber, ne büyiik 
bir müjdedir. Hepimiz, köprüden 
aelip ıeçerken Y eniçami adım 
verdiiimiz aanat abidesinin önün
deki çirkinlikleri 1rördükçe aız
ı......, durnuguadw. 

Çoculdufumıuıa rut gelen da· 
ha eski günlerde ramazan ıec:e
leri, o ütü maia:aalarm öniliıe 
aaadalyalar atılır, çay, kahve, 
nargile içilirdi. Köprilnün köhne 
dubalar üzerinde, çürük çmoık 
parmaklıklar ortaamda kalmaıı· 
nı iateyen PMrr. Loti'nin kokmut 
zevki, belki, bundan hotlanmq
trr. Fakat biz, şehri çirkinleıti
ren, bir sanat abidesine kartı ıırt 
çe.iren bu laubalilikten daima 
ıatirab çektik 

Mütareke aiinlerinde Y enİca· 
mün önündeki kötii, iialUpswı J• 
pılarm üzerinde yiikaelen ve bi· 
na cephesindeki türk nakıılarmı 
peçeleyen "emrazı zühreviye mü
tehaNıslan,, ile "bilmem ne ku
maıları,, nın koskocaman ilanla· 
nm ıa.tırlar mısız 1 

Bea, kendi heaab~ köpriiden 

Eminönü me;rdanma • bu avuç 
kadar yere me1dan demek te bil. 
mem c:aİ&mi dir 7 - çıkarken kaç 
defalar, bar ayı tem.izletebilmek 
için zenıin olmayı temenni etmi
ıimdir. 

Şimdi Bayındırlık Bakanlıima 
gelen proje, ba t.menni:ri ıönlün· 
den seçiren Ji• binlerce vatan• 
dqm yilnfine ıu serpecek. 

Oradaki yapılarla lstanbul, ,.e .. 
zilne çörçöp atılmıt bir yoamaya 
benziyordu. Bu proje bir defa 
taaclik edilip iatimlik yapıl~ 
bftıin de o ı&aman let•nbula P 
rünüz ! 

Toplu iğne 

Not defteri 
I>Unya devrine çıkmıı bir seyya• 

ha birisi sordu: 
- Bari ne görclütün, nereleri 

dolaıhfm hakkında bir not defteri 
tutuyor muıun? 

- Hayır! 

- Niçin tutmuyorsun ? 
- Polis tutuyor, yetiımez mi? 

Yemek meselesi 
Doktor haataaını muayene ettik

ten sonra, kendisinin Wi derecede 
ilda almadıiı. boiazsız olduğu ne
ticeaine vararak dedi ki : 

- Bundan IOlll'a alb ay miid
detle bol yemİf, kuru Jemit, babk 
ve aebze ;yiyecek olursamz biç b ... 

talanma:au1112. 
Aslında aaydı oburlardan 

basta, bunun üzerine 90l'du: 
- Yemeklerden önce mi. 

ra mı doktor? 

olan 

IOD• 

Kendini beğenmit amerikalı 

Bir inailizle kendini beiemnit 
bir amerikah buluıtular. lnsiliz, A
merikahmn kurwnuna tah•mmül 
edemiyerek sordu ı 

- Siz Nevyork'a menıubıunuz 
delil mi? 

- Evet, neden aordUDU? 
- Nevyork'u siae mensub zan-

nettimdi de ... 

Varita geliş 
Müıteri ile terzi anamda: 
- Bu elbiseyi yaptınyorum, fa

kat öncedea söyliyeyim, üç aydan 
Önce para veremem. 

- Peki efendim, ne ebemiyeti 
nr 7 

- T eıekkür ederim eilblsem ne 
ıanıan hazır olacak? 

- Uç ay sonra efendim. 

Banyo edebilir miyim? 

Adamın biri, doktorun muay.,.... 
hanesine sirerek: 

- Günaydın doktor, clecli, Iİa 
bwıdan bet Mne önce beni muay ... 
ve romatizmamı tedaTİ etmif, ton• 
ra da rutubetten Mkmmam ta·niy .. 
ıinde bulunmuttunuz. 

- Ent, öyle bir teY hatırbyo. 
rum. 

- Şimdi ionmia ıelclim, artık 
banyo etmeie batbyllbilir mi.? 

ce Mil:ls cezı h.liğine terfian o yer cc
.u hakimi Kemal Türel, 40 lira maaşlı 
dOkuzuncu derece Karacabey ceza ııa· 
klmlifJne terfian o yer ceza hakimi E
sat, 40 lira maaıiı dokuzuncu derece 
Hafik müddeiumumiliğine terfian ° 
yer müddeiumumisi Mustafa Sıdkı 
Ccbcsoy, 40 lira maaşlı dokuzuncu d,. 
rece Hendek müddeiumumiliğine ter• 
fian o yer müdlciumumisi Ali AJct.81• 
40 lira Inaaflı dokuzuncu derece Ayalf 
müddelumumiliğinc terfian o yet 
müddeiumumiıi Nafiz Tapanoğlu, 40 
lira maa,ıı İzmir azalığına Mersin 
sulh hakimi Abdurrahman Birin. 40 
lira m~h Ankara eulh hakimliğini 
Sivrihiaar müddeiumumiai Baha tll
kücil, 40 lira maatlı Kiliı müddciuınu· 
miliğine Urgüb müddeiumwniai Sabit 
Yöney, 40 lira maatlı Mucur müddei• 
umumıliiğnc. Uzun köprü müddciuınu· 
misi Zeki Şahinoğlu, 40 li.ra maaşlı 
Çcrkcı ceza hakimliğine Uzun köprii 
ceza l:akimi Celalettin AJparslan, 40 
lira rDaaflı Bor hukuk bakimliğino 
Bodrum bakimi Sabri Sezer, 40 lira 
maaşlı Uzun köprü ceza hakimliğino 
Yozgad azası Şefik Öz, 40 lira ma.aflı 
Kütahya azalığına Menemen hukuk 
hakimi Ziya Kökalp, 40 lira maaşlı 
Kelkit hakimliiine Bilecik eski aza 
muavini Muatafa Hilmi Berköz, 40 li• 
ra maaglı Lice hakimliğine Palo haki• 
mi Muıtafa Çam, 40 lira Inaaflı Derik 
bakimliğine Mazgirt ha.kimi Veli Ç&· 
lık, 40 lira maaşlı Edremit hukuk ha· 
kimliğine Kemah bakimi Hüaeyi.P 
Kurdoğlu, 40 lira ma&flı Çıbık müdde
iumumiliğine Edremit müddeiumwııi· 
si Reşad Bayramoğlu, 40 lira maaflı 
Aksaray cc.ıa hakimli&inc Arapsun ha· 
kııni Kemalettin Yalın, 40 lira maaıl' 
Maçka hakimliğine Zara hakimi Ab
durrahman Sami Eyüpoğlu, 40 lira ına· 
aşlı Yozga.d azalığına Ankara ıulh ha• 
kimi Süleyman Sabri Çıtakoğlu, 35 li· 
ra maaşlı baJmüddeiumumi muavinli· 
ğinc Ankara ıulh hakimi Mürilvet Tii" 
ailnkan, 35 lira maafh Muğla müddei· 
umumi muavinliğine Suruç müddei"· 
mumiai Seyfettin Yamaç, 35 lira maaf" 
1ı Uzunköprü milddeiwnumiliğin• 
Bafra müddeiumumiıi Sahir Kurutl"'" 
oğlu, 35 lira m&aflı Salihli ceza hakiaı
ı · ~ · A dahan müd~-İıımııntl•LÖJ\.\~ lw:f .... f~-.ı; wu •• :ır~nıP. 
bakimliiine Salihli ecza hakimi C~ 
Aüoy, 35 lira m&aflı Hilvan ıulh ba
kimli&ine Bahçe hakiuıi Mehmet Fal
lı ~u, 35 lira maatlı ~öyilk müd
deiumumiliipe Anamur müddeiumıı· 
miai Sami Tevfik Öz&cn, 35 lira maat" 
lı lstaribul mllddeiumuınl muavinliii• 
ne Upk milddeiumumt muavin.l Fethi 
TUrımı...., 35 lira m&aflı Up.k milddf• 
iumuml muavinliğine Afyon ıulh h&• 
kimi Enver Dayanç, 35 lira maqlı N u· 
aaybin haldmliğiııe "Garzan hakimi Ni· 
yui Erol. 35 lira ıDaqlı Saray hakİJP" 
li&ine Ahlat aulh hakimi Muatafa T.., 
lat Özpolat, 35 lira m&aflı maaflı Ger
ze hakimliiinc Araç çeza hakimi Hay· 
ri Tosunoğlu, 35 lira maaılı Ermene~ 
ceza hakimliğine Dcriık hakimi Mu•· 
tafa Erdurak, 35 lira m&a§lı Bünyası 

ceza haldmliğine Ermenak cıe.aa baki
mi Tahir Ku1Çu, 35 lira ın&aflı Kata" 
man hukuk hakimliiine Bünyan çe.d 
hakimi Hasan lhaan Arar, 35 lira d' 

atlı 'O r&üb müddeiumumiliğine Bula" 
nık müddeiumumiai Mehmet Zabi' 
Tokman, 35 lira mMflı Ankara müd
doiwnmni muavlniğlinıe Kalecik ı:nui' 
deiumwniai Sami Alaçam; 35 lira ııır 
&flı Göynük haJdıııliğine Çemitke&e~ 
halrinü Sami Orhan, 35 Ura maaflJ 
Mersin Sulh h. lifine Bukil sulh baki'" 
mi Hikmet Mamıkoğlu, 35 lira maafl' 
Tekirdağ milddeiumumt muavinliğin• 
Edirne müddeıumumi muavini Fa
Hidayet Tunay, 35 ira ma&flı Edirııl 

ıulh hakimliğine Edirne hakim oı~ 

vini Abdulkadir Topuzlu, 35 lira ı:gaaf" 
lı Edremit müddeiumwııiliiine ıcıfJ
an İzmir ua muavini Abdullah ~ 
demir, 35 lira Jııaaflı onunçu derece 
Kulp sorgu ha.kimliğine terfian o yet 
ıorgu hakimi Tevfik OlkU, 35 lira ına· 
lfh onuncu derece Menin mUddei\I"' 
mumr muavinliğine terfian o yer ıııUd· 
dciumumi muavini Takı Ögel, 35 liı:t 

i ··n• maafh baımüddelumumi muavini gı 
terfian başmilddciuQJumi muavini pa
yende Bora, lS lira ınaatlı başmiiddei· 
umumi ınuavinliiine terfian ba~ud· 
dciumumi muavini Bekir Sıtkı gunC. 
35 lira ınaaılı batmiiddciumuıni ı:oua· 
vinli~ine terfian baımüddeiurnuıııl 
muavini Eaat Mliıtecabi, 35 lira ı:naat• 
1ı Onuncu derece Balıkesir müddei~: 
mumt muavinliğine terfian o yer ınUU 
delumumı muavini Necmettin Ye• 

1
• 

35 Jılra maatlı onuncu derece Merd'; 
müddeiumumiliğine terfian o y• 
miiddoiumumHi Mehmet Halit 1t.r,al" 
kayL 
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B. Delbos'un orta 
Avrupa seyahati 

DÜNYA HABERLERİ Petrol ve 
benzin 

l"""<.iAZETELERDEN ·ı 
,, 

ı:'rarı D 
Öted 112 

•§ itler bakanı B. Delboa 
~, lt~ll~eri takarrür eden Vart«>Va 
bar çijk antant memleketleri aeya· 
di i~e çıktı. Fransız dıt bakanı tim· 
I~ lnerhale olarak V arıovada bu· 

F tadır. 
~ •~t furaanıı nazan dikkate al
"lll lS a.z'lnldır ki, B. Delboa, Franaa· 
fil 4~.1 deııberi müttefiki bulunda
>'on\lıı •8ta~a ıiderken, Bertin iata .. 
iti..._ da bır müddet durmuı ve al· 
~d • 1 

Japonlar Nankin'e kırk 
kilometre yaklaştılar 

Bir komisyon bunlar 
üzerinde tetkikler 

Avrupanın müzminleşen 

mes' eleleri 
TAN'da Onıor Rıza Dojral bu 

batlıkla yazdıfr makalede, Awu· 
pada bir türlü halledilemiyen me
Mlel.-i ele alıyor Ye dİJ'QI" ki : 

yapıyor Bugün bilhaasa üç devlet bu yolu 

HUkUmd, halkın ucuz benzin "" tutmakla söae çarpıyor. Bu Ü!i de9· 
petrol temin etmesi için benzin ve pet- let İtalya, Japonya ve Almanyadır. 

\f-ıt b~t 11 er bakanı Fon Noyrat ile 

Nankin'e bir tayyare akını yapddı tayyareler 
&ehrin bir çok yerlerini bombardıman ettiler 

rola mevzu istihlak ve gümrük resim- Bu üç devlet, üçü de, dünyanm en 
b\i-'~L devletlarin..i_ dün-"" inbiaar lerini yarı yarıya azaltmak ıuretiyle ,_ -~ ,,,_,. 

ucmlu&u temin etmıfti. Hilkümet ben- altına almlf a..YJ70I" Ye bunlara en 
zin ve petrol itinin gerek yurd müda- biiyük •asiyi Kpteden müteıalli· 
faMmda ve ıerek balkın belli ba'lı za- be muameleai ya~ .İltİJOI'. Bu 
ruri ihtiyaçlarmdan biri olınuı bakı· üç cl.vlete l'ÖA bu ... ~ arazi 
mından önemini göz önüne alarak, aahibleri lngiLt--, Ru.7a, F~ 
beıuin ve petrol işınin organize edil- Amerika ve ÇGdir. Bu d.vletl..m 
metini temin için alikalı bakanlı.klar •linden bir mikdar araai alarak bir 
mümeaaillerinden mlire.kkeb bir ko- muvazene vüçuda aetinnek serek· 
miayon tetkil etmifti. :b:konoml bakan- tir. Ba devletleri biribirine bqlıa• 
lıiında çahpn bu komisyon benzin ve yan en eaaab dütünce de bud~. 
petrolün inbiıara alınması ve rafine- Yoksa ıu veya lMa memı.keti komü· 
ler tniıi üzerinde !jalıı~maktadır. niatliktea kurtannak encliıeai deiil-

"-ıı ır IÖl"Ü§ıne yapmıttır. A~pa
~~~leden haberlere göre, politik 
~ er, bu mülakata huauai bire· 
ı.n .. ~:t~l'11lekte ve B. Delboaun ... 
~ 9ll l.a\'al ve Bartunun Der· 
İt~ il leçerken yalnız protokol da· 
ı...;.tefleri tarafmdan karıılandık· 
' tebariiz ettirmektedirler. Şu
ılat ~hatırdan çıkarmamak lbmı-
" • ~· ~lboa, bu aeyabate çıkma· 
.S-•e ~ uç gün twel B. Eden'in 
a, Şo lllai olarak, franaız batbakanı 
"lif t..ala beraber, Londrada bulun
l'a~~~~itlet-le muhtelif mülakatlar 
lletl ~ IOllra Berlindeıı yeni dö
~. ~ ~alifalu ile de koDQflDUf• 
lo.ıc1r-~ ıçin franaız dıı bakanmm 
tiQi ~acı. Almaııy.nın bütün iatekle
~~ir..adikten aonra bu seyahate 
~~ ...... Ye lngiltere tarafından ıe
cı_ f't lllerkezlerde lnailtere namına 
ıııll!-1 ır teatisinde bulunmağa me-

F edilmesi, ayrıca dikkate değer. 
>'ap;:" No~atla, B~rlin iataayonun~ f' lQ küçük ıörupne, Lord Halı
~itler ve Fon Noyrat mülakat-
' .~drada yaptıiı te.irleri, aJ.. 
~ilkiiıneti nezdinde en kua bir 
~ . ~ fransız liaanmdaa aksettir· 
~İt lı •tiball-iyle üzerinde durulacak 

eyfiyettir. 
h~ her tiirlü mahnmiyet ka
' '~a riayet etmekle beraber al· 
biit~ •ıteklerini fransız bakaDlarma 
111.,:n ~fail&tı jle bilclirmittir. Hiç 
~,d ••ı:a, B. Del boa' un, V &rfO" 
letı '•.Ye bilhana küçük antant deT-
4., "'llldeıı biri olan Çekoelovakya· 
~•Pacafı temular, Almanyanm 
~ ~'Ynipada ı\ittüiii politik•JJ 
tice lürnı.k bakmamdan mühim ne-

ler doğur'IO'lkbr. 
,liel&-ı\lmanyanm lftgilt~ bir 

tıı.:._ . .. ,_:a ~ • • '--;;;t,!-.J- n.... 
~u.a aeri>eat hıra ma•mı ... 
L..t .. ~kkındlı ~an )'aymıtılarda 
~t Yaraa o :&aman bu zi)-aretl• 

~o, 4 (A.A.) - "Tebliğ" Nankin 
cepheaindo fimal mıntakaamda japon 
kıtaları 3 ilkkanun fecir vakti Tanya
uy şehrinin işgalini ikmal ed~rken 
Kintav'a taarruz etmekte olan grup da 
bu şehri 2 ilkkanun saat 16.30 da i~ 
gal etmiştir. 

Ccnub mıntakasında Kinfing üze
rine ilerlemekte olan japon yürüyüş 
kolu şiddetli muharebelerden sonra 3 
ilkklnun sabah saat 7 de bu fehri iş
gal etmeğe muvaffak olmuştur. Bun
dan aonra hiç durmadan düşrna.nı Lis· 
hui istikametinde takibe koyulan bu 
yürüyüş kolu aynı gün akfClllla doiru 
Nankin'in 70 kilometre cenubunda ka
in Shihkiakiao mevkiini işga letmiştir. 

Nankin' e wyyare akını 
Japon hava filoları Nankin üzerine 

büy\Ut bir akm yaparak tayyare mey
danı ile askeri müeııaeaderi bombardı
man etmitlerdir. Japonyadan uçan bu 
bombardıman tayyarelerine yolda av
cı tayyareleri de iltihak etmişlerdir. 

Nankin Uzerlne akın bu tayyareler 
tarafından yapılmı,tır. Çinliler ya
bancı memleketlerden yeni gelen 30 
avc:ı tayyaresiyle ilç bornbardllilAll tay· 
yareıinden mürckkeb bir fil-o ile japon 
hücumuna mukabele ctmifler ve Nan
kln temasında mubıaaınatın baf
laneıcındanber.i cereyan ecJcn hava 
muharebelerinin en miihimi başlamıt
tır. Bu muharebe eınasında çinlilerin 
on avcı tayyareslyle Ü!j bombardıman 
tayyare5i yere düş.llrtllmilftilr. Japon 
tıayyarelerl arızaya ulramadan üsleri
ne dönmüşlerdir. 

Japonlar Kiangyin 
kaleıini aldılar 

Tok,o. 4 (.A. • .A..) - Japon lata
ltll'l .,.....mb• günü Kianayin kale-
• • • ~·--' -- L!- -:lr...1-- •A ... va 
hUp m&Jzemeai iltlDıün etmifler• 
cHr. 

Japon lmdlleri Nankin'in takrİ· 
ben 40 kilometre prkmda balan· 
maktadmar. 

Şimal cephelerinde ıükun 
Peipine, 4 (A.A.) - ~imali Çindeki 

bütün cephelerde tam bir ıUk\in devam 
etmektedir. Bir japon aalihiycttar re
cUlil, halen Şanainin cenub kıammı 

Şanghayda yeni 
hadiseler oldu 

(Başı 1. inci sayfada ) 
karşılaşmış, fakat gazeteler tefıirler
de bulunmaktan kaçınmışlardır. Bun
lar koydukları kıaa bir tebliğde, Şan
ghay belediye meclisi japon taleble • 
rinin heptini kabul ettiği için mesele
nin kapannuı olduiunu bildirmekte -
dirler. Japon ordusundan bir zat, ya
pılan tahkikat neticesinde ~o~bayı 
atanın bir Koreli detil, bir çınlı ol • 
duğunun anlaşıldığını bildirmiştir. 

Yeni hadiseler 
Fransız imtiyaz bölgesi makan'ıla

rı iki ıündenberi, Nanta.• iatikameti
ne gidecek japon iage kamyonlarının, 
aitAhlannı aagarl hadde indirmek ve 
franaız polialerinin refakatinde olmak 
J&l:liyle, franıız rıhtımından ıcçme
lerine milaaade etmekte idiler, 

Bu aabah, bu kayıdlara riayet et
miyen bet japon kamyonu, japon mu
hafızların himayeainde olarak, f.ranau 
imtiyu bölıeaine &irmek l9te~er -
ae de derhal franaıs kuvvetlen tara -
fmdan durdurulmUflardır. Japon ve 
franau subayları araaında göıiifmcle~ 
olurken, bu civardaki kuvvetler, yenı 
krtalarla takviye oh.ııımuıtur. Gece de 
japon subayları, franaız böl&eainden 
ıeçmek için konulan ~ları kabul et
tiklerinden hidiae kapaumqtır. 

Bir ingiHs vapumna ~Ü• 
Şiuıam adlı bir inefliz vapuru 

Yanctze nehrinin ağzında bulunan 
Tıung Nung arasına yaktaıtığt srra-
J •• •.)"'v- -6.-•!-- •··"-··'~•·.2" • - o· 
ri dönmiltdlr. Vapur taYfatanndan 
iki çinlt yaralanımt ve bunlardan blrl 
§anchayda, hutahancde ~lmil§tUr. 
Japon makamlan, lncUlz bayrağını 
tapyan bu vapurun adaya uğnyaca
fmdan haberdar edilmiftl. 

Amerikan müda/aa arasitinde 
Japonlar, enternuyonal bölgede

ki YIU'Jf yeri Civarında amerikan mO • 

dafaa bölgesine tecavtla etmiılerdlr. 
Amerikan makamlannın !iklyeti il.ze
rine üç japon •ubayı amerikan deniz 
ailabendazlannın kumandanına, bura
ya giren japon mllf rezni kumandam
mn amerikan bölgesi sınırlannı bil -
mediğini söylemifler ve özür dilemiı
lerdir. 

Çin'in blr proıeatoıu 
Cenevre, 4 (A.A.) - Çin hUkü

meti milletler cemiyetine bir nota ve
rereli Mançukuo'nun İtalya tarafın
dan tamnmaamı protC9to etmlttir. 

Japonlar Sanı/ray' da enter-
nasyonal bölseden ıerbeıtçe 

geçmek iaılyorlar 
Şanghay, 4 (A.A.) - General Mat

•ui'nin bir mtımeall' tarafından ingi
lb polia ,eflne tevdi edilen bir muhtı
rada japon kıtalarının entem•yonal 
imtiyu ımntakMmrn bir Jnmma ıtr
mek hakları mahfus bulundutunu bil· 
öinnektedir. 

Bu muhtırada ezcümle f(Syle denll· 
mckteclit: 

1 - Şangbay belediye sabrtMı yeni 
bir btditenin çıJanuına mani olmak 
için tedbir almalıdır. 

2 - Alınan tedbirler kiti ıelmedlii 
takdirde japon ordUIU imtiyu muıta
bsmc:ia uayqi muhlfua etmek için 
i~ab edaı tedbirleri almak baldum ma
baf ... etme.hedir. 

3 - Japon orduıu, imti,.._ mmtakl
ıı polilinin japoD ale)'htarhlı hieleri
ni bilfiil o,...~... 1.-•Jttırınütaıı tdı 
bulundujıianq a>üphade ettiii takdir
de pbalanaı U.tünil aramak w nlerde 
arqtırmalar yapmak ıuretiyle et. mu
kQr hisleri ortadan kaldırmak içiıi Hl
zumlu adıdettili bıer tUrla tedbirleri 
almak hakkını muhafaza eylemektedir. 
.lnıilh polil tefiyle japon mümes

ıiJıi anunda bu mesele etrafında yapı· 
lan görüpnelırde hiç bir aaıl&flD8Ya ft
rılamam'ftıı-. 

Haber verildi&ıne ıure koaıiıyon in- dir . 
biaar itini bir kaç cepheden tetkik et- ltalya ile Japonya lıalrcı çekerek 
mekteuır. '..ı:etkik mevzuu olan flklar m.akudlarma dotna :rürümiiit ba· 
ıunlardır: lunuyorlar. Almanya, henüs ayni 

ı - .öenzin ve petrol itinin ekonomi hattı hareketi t.kih etmedi. Alman· 
veya Gilınrük ve lllhiaarw- bakanlıiı- ı,.anm dil• iki utsaclafmd-a farkı 
na bajth bir ıenel Oirektörl\ik tarafın- onlanıa yahus preltij clifüncel~· 
daİı idaresi, le hareket ebnel-' m1*ahilinde, 

2 - !nhıaar i9inin bir fİrkct uhde- Abnaayanm Mm pNetij hem nt 
aine verilmesi, birlik dÜflinoe.lyle hareket etmeli-

3 - l'etro! ve bcn%i.n inhiurının, io- dir. 
hiaarlar &enel direktorlüiilne bai!a.n- Son gilnlerde ~Tmtarya •• ç.. 
matı, koala\'akya meaeleleriıila pek .lu 

4 - BeMin ve petrol itiyl~ mefiUl konuıwmelanmn en l>elH INltlr _. 
ıirket ve taçirlerde ellerinde ıtok ben- bebi budur. Almanya, A~ 
zm ve petrol bulundurmaları kayıd ve m ... ı.- hallean,k içil& ı. IDllD• 

prtiyle inbilardan ... pçilmıeei, leketin Üzerine çullanınadıiı aibi, 
5 - Rafineler itinin tesbit edilerek Çekoalavak~ da Almanlarla 

euaa mütenazır bir ,ekle tokulmuı. meN;Wı üluyi bir b&mledo kopa
np •imaya da cetant etıniyor. Çün
kü bqiiıa A~a bü,ük bir har-

Aydın' da 
Modern 
stadyum 

Aydm. (Huauıt Muhabirimiz
den) - Spor alanmm fenni ve 
her Wrlü ıpor yapılabilecek bir 
hale aetirUmcai için yapılan te
~ler neticelenmİftİI'. 

bin kopm.aı .... ..ı~--· 
Harb, bugün Abma1UUD Jflll• ~ 
miyebilir. Fakat bu da onun ~ 
Jik •ulb me~ı. davMmı .rMerletio 
meaine mani defildir • 

Fransa nereye gidiyonun? 
SONPOSTA'c:t. E. Tal11 C:li,or kiı 
N~ pmyon~ Fran• ? t 
ı>.riD bir •affet ~kwuadum. 

s... 1"l bai\ı.J'anlar, -- aöaleri
... ina'Mlllar, MDdeki Frawz p 
valyo ruhunun elan hiç bir taiyiN 
......... ima. .... ~..., .... 
befel"8 riayet .... hürmet. sul~ 
nelret, madilmlua muaTeDet aibl 
necib fa&iletl.-i nefainde cemetUP
ni aöyleyenl•, araottiöı ~ 
nwnzara luqıaında mebhutturlar. 

"~yeti lriiabütün artaeakbr. 
~--telgrafları hatırlanırsa, bu 
~ iİa•ioe Orta Avrupada ve bil· 
~) Qelcoal.,.akyada büyük bir 
~~ baılaımı ve hele Almanyanm 
~l&ı'JM!a bir plebisit yapmak 
~ it.ri aürdüiüfte dair dolapıı 
lil, ~le~ ~erine aade Franaada de
t\~ Berlin • Roma mihverine 

ifial edecek mikdarda elde uku ınev- _.. ___ _,;;;,.._ __ ....;;___,;__--. ______ ...., ____ _._ __ _ 

Bu ite çok ebemiyet yeren ıpor 

kurumu &•nel merkul. alamn pl4n 
•• projelerini merke• fen bUroauna 
yaptırarak pnderml9tlr. Ayni za
manda 5.000 Ura para da eöndcrmit
tir. Kurum bu it için eeçen yıl da 
2.000 lira yardım •tmitti. Bu paralr
la birlikte huıual muhaaebe ve bele
di-yeden verilen tabıiutla on bin lira 
kadar bir para elde edilmiftir. Bu
nunla hemen ite b8flanacak bilhaau 
koşu pisti ve atletizim Mbaıı yaptırı
lacaktır. 

Hariçtki ajanlarına aöz g~ 
mi,.,.-.un. DüriietUiiünle, efendili· 
tin. ciddi~le lıııir ~akitler bet il> 
taya örDek o1aa -. .,..... im•la. 
DUi baJandata. ahidl..U. hülm.aii
llÜ bir tÖIDirl• ........ icra et
tirebilmekten W.ain. 

>' ~li ve ı•it bir Alman-
4,)' tl Brenner geçidine k&dar 
1-.ıt--...uu hiç de anu etme.J• 1-
-~t~~ da bir endi- haaıl olmutlu. · tın ·d :ır-
~I) 1 eoloji ayrılıklanııa raimen 
~ ... ~ Franaa ile iyi aeçimnek 
t~ ettılderine dair, Tribuna gaze
~ tl' ~ bu gazetenin Paria mWıabi
~~ ~ceacc, 5eardeni tarafından ya
' h ltlakalenin Delboaun aeyabati
de , ~en arihaiııdo iııtiıar etmeain· 
~rı hir ınana bulmak kabildir. 
'I~ - Bertin mihverindeki cermen ,it. ı ~laıınau devam ederken, bu 
~~· bir latin ırkı teaanüdünün 
~·~müdafaa etmek ayrıca 
ta~.:t•. değer. Filhakika Tribuna 
1'1t,t eıj ltalyada toplattırılmıttır, 
~ -hloplattırmak bir tef defildir. 
~ ._iyetli olan teY yazının J'&• 

ıt ~ .. dır. 
~~ide tura• muhakkaktır ki, 
~,~oba aeyahüi enternuyonal 

&. ~- bir 'YllzWı temin edecektir. 
'ltt elho, §İmdi V artovada bulun· 
l~ ~~ehistanın Almanya ile 
'-tl) • • tiir itilafı varclır. Al
~' ıle doat olan Lehistanm, Fran-
::~, .. ~akna doatlanndan Çek~ıl~ 
~'iti • Ye gene Fraıuıamn bır ıt· 

4.ıqt,e. . b.&ı. buhuıduiu So~et 
ı.lt· li ile arası hiç de iyi deiil· 
~ t erhalde Varıova'da yapı
.,,.., l.h flıtQaalar ve uzun göriipne-
~nın Avrupanm tarkmda 

cud olmadı&uu bildirmiftir. 

Çek ticaret 
bakanı aldD 

Prag, 4 (A.A.) - Çeteka bildiri
yor: Dün birdenbire kan hücumun
dan rahatıızlanan ticaret bakanı B. 
Najman bu aabah ölmil§tür. Cenazesi 
milli törenle çaı;f&IDQa günü kaldı
rılacaktır. 

Ticaret bakanlığı işlerini şimdi
lik iç bakanı B. Cerni ted.Tire memur 
edil mittir. 

Küçük sanat erbabı partisinin şef
lerinden olan Najman aynı zamanda 
çok yilkteJC bir ıuetecl lc!l. 

Ye ortaamda oynadıiı veya oymyabi
leceii roller bakımmdan dikkate 
deier. B. Delboı, V&J10vadan aonra 
Lehiıtanla çok iyi anlaımıı bulunan 
Romanyanm merkezi Bükrete .rele
cektir. Belgrada ufrayarak, bugün 
Romaya gidip B. Muaolini ile temaa
lar yaptıktan aonra dönecek olan 
Dr. Milan Stoyadinoviçle konuıacak. 
tır. 

Franaa bu suretle tekrar Avrupa 
politikaamda' mühim bir rol oynayan 
unaur haline gelmekte ve fransız dıt 
bakanı da franıız • İngiliz bloku adı· 
na umumi bir emniyet siatemi kur
mağa çalıpnaktadır. 

AYTAÇ 
Yenişehir.....:. Atatürk Bulvan - Karadeniz 

apartımam altında 

lftt lltvi tuhafiye, yün ve billQriye, kristal, mutfak levazımı, çocuk 
uabaları ve bisiklet satıt evi 

Saygı de~er milşterilerinln bayramını kutlar. Telefon: 1600 
Takaitle de muamele J'&par. 

Fransız dıs bakanı 
Va11ova'da 
( Bqı 1. inci sayfada ) 

dan da kabul olunacaktır.,, 

Fraruız gazetelerinin tef ıirleri 
Paril, 4 (A.A.) - Bütitn i&aeteler, 

B. Delboe'un Vaı'fOV& seyahati ile 
meşgul olmakta ve bu mllnaaebctle 
Polonyanın ,arld Avrupada haiz ol
duğu muvuened ve ıulbçu rolünü 
tebarlls ettirmektedir. Gateteler, ay • 
nı zamanda, B. Delbol'a yapılan iyi 
kabulün, Almanya • Polonya yaklq
masiyle hatıl olan endifelerln dofru 
olmadrf mı göaterdiflnl ve Polonya
nın dalma Franunm rnUttefik ve 
doatu kaldıf mı da bllhaaa kayttcy • 
!emektedir. 

Berlln konuırrımının 
ehemiyeıi 

Gazeteler, diler taraftan, Bertin 
istasyonundaki Delbot • Pon Noy
rath konupnaaını da tebarüz ettir
mekte •e usun tenelerln ıoğuklu
ğundan ve anlBfıDUlığından sonra 
gelen bu nezaket tezahUrilnUn Paris
te kıymetinin tam olarak takdir edil
dif'lnl M>ylemektedir. Gueteler, bu 
bahiıte, Fransa ile yaldatma arzusu. 
nu gösteren Almanya ile, haamane ha· 
rekette devam eden İtalya araıında, 
Bertin - Roma mihverine rağmen bir 
hattı hareket ayrılığı &öründüğünü 
de tebarüz ettirmektedir. 

Adana halkeVlnde 
Adana (Huauai) - Halkevindc bir 

"Namık Kemal" gecesi tcrtib olunmut
tur. Büyük vatanseverin hayatı anla
tılmış, eserlerinden parçalar okunmu9-
tur. 

lspanya'da ôsi 
tayyarelerin 

bombardımanlar1 
Parti llyönkurulu da park kar91-

aı:ndaki Parti binaaını gençliğe taıb

•• etmiftir. Buruı gençlik ihtiyaç
larını b.r91layacak bir tekle tokula
caktır. -

itte Hatay !. Ona, w ıw.W
ayn cflqinelde ....... Mclbalat olaa 
bu lı&lil TGrk bölı.-. makacldee 
iatikl&I hakkını turyma ahid_.., 
nia üzerindeki imzan laenis kmue 
madan Garo admda bir adam ~ 
JOI' ve senin o imuma ..... fi ile 

Saitıı • Sebutiozı, 4 (A.A.) - Diln 
faaliyette bulunan f rankiıt deniı: tay· 
yarcleri ,ark lahilinde Jraiıı Vinaroz 
ve Sagonte'delti uked milHHteleri 
de bombardıman etmitlerdir. Maddi 
huarat mühimdir, Aynı zamanda Ofe
aa'da bombardmıan edilmiftir. 

ha)'9iyeti ile JMll""Ul.c& Of'DUJOI'• 
Bir zanh ıah~di dövdü ve .... aaqyonaD ı,. 

KanınıaMık komiıeıınde 
Loodra. 4 (A.A.) - KarlflDUlık ko

mite1i, Valan.iya ,,. SaJ-nenka'nm 
cevablarını tetkik etmek lbere önü· 
mtudeki ub gilnU toplamcaktlr. 

Hitkr'fn Frankoyo ıelgraf! 
Berlin, + (A.A.) - Hitler, doiduiu 

güniln yıldönümü milnaaebetiyle 
Franco'ya bir tebrik l'Clgrafı gönder
miftir. 

Küçük Dıı Haberler 

Nlfde, (Huıuıf) - Geçen gün 
mahkemede garib bir hldise olmuf, 
bir zanlı kendi aleyhinde bulunan bir 
plıidi mahkeme koridorlarında döv
muıtur : 

Ahmed adında bir zanlı, kendi kö
yünden Mebmcdi bir d1vaama phid 
iÖ9termiftir, Mehmed mahkemede 
hakikati ıöylcnıiı, Abmedin aleyhin
de ,ehadet etmi,tlr. Bunun üzerine 
Ahmed koridora çıkar çıkmaz Meh
medl dövmeğe batlamı,tır. Derhal 
cilrmtl methud yapılmıf ve ıuçlu 
mahkemeye nrllmi,tlr. 

Bir nahiyede mektep 
Aydın (Huıuıi) - Karapınar ka-

X Miaml (AınerikaJ - B. Ruz- mununda ilk okul binaaı olmadıiın
velt balık avlamaktan vu ceçlp ceçen dan, okul hükilmct daireıi olan eaki 
ayın altısında V&flneton'a dlSnmeğe bir evde yerlcıtirilmittir. Yapının 
karar vermiıttr. milaait olmamaaı yllzlinden okuma 

X ICroydon (lnciltere) - Tifo çalında olan birçok talebelerin açık
ha ölmÜf ve bu ıuretle ölenlerin sayı- ta kalmakta idi. Yeni bir mckteb ya
h aölmÜf ve bu suretle ölenlerin aayı- pılmaaı için hazırlıklara bqlanılmış-
11 14 U bulmuttur. tır. Mekteb 800 talebe alacak büyük· 

Açık bir siyaset oyunu 
KURUN'da Alan U-. Hatay hadi 

aelerinden 'ba.hMderek clİJOI'. ki ı 
" Hataym iatildili Sariyedelıa 

mandater Frenun• bir türlü ~ 
selmemektedh-. Türlü~ cmnburi 
yetinin ve Türk milletinin miUi biı 
meaele olarak ele aldıiı ve Millet· 
ler cemiyeti karan ile kazandıiı b.ı 
dav&nın fili .urette halli Franaızl~ 
rm Suriye hakkındaki hM&blarmı 

bom1aktadr. Şayet Hatay Türkl• 
rine Cenevrede imzalanan be7D•l· 
milel veaikalar ile müeyyet haldan 
verilir iae, Hatay ülkeai mukadder 
iatikli.line mazhar oluna bunup ar
kaamdaıı Suriyeniıı iatildi.li pıe ... 
leai meydana çıkacaiı dütünülqaek• 
te ve bundan endite edilmektedir." 

ltıparta'da hükümet kon.ağı 

Isparta, (Hususi) - Yeniden xap
tırılmakta olan hükiimet konağının 
temel ve tesviye fşlerlne ~lanm.ış
tır. Eski binanm bir kısmı da yıkıl· 
mıştır. 

x Vatikan - Yugoalavya batba • !ilkte v~ her tilrlil ihtiyacı karfılıya
kanı İtalya ıeyahatı euıuında Papa·· cak tekılde yaptırılacaktır. 
yı da siyaret edecektir. _____________ __... ______________ _ 

X Atiaa - Yunaniatanda da metre 
sistemi kabul olunacaktır. Hilkümet 
tetkiklere baflamıttır. Türk Çorap Deposu X Atlna - lıçi n memurlar pan· 
hellenilc konıreai çahtmalanm bitir· 

Dinar - Denizli yolu mittir. 
Adliye Sarayı yanına naklettiğini ııay&ılı mütterilerine hatırlatır 

ve Bayan çorablarını paraau tamir ettii.ini müjdeler. 
Afyon, (Huıuat) - Dinar-Deniali X Roma - İtalya. Mıaırda kapi· Say&ı deicr milfterilerinin bayramını .kutlular. 

aruındaki fOHDin bet kilometrelik tüliıyonlarm 1ll'ft b.ekJnndaJd ~ 
'-..... bir kısmı daha bitirilmiıtir. malan tudik etmiştir • 

...___-------------------------~~----------------~~----------------------------~-=.,-.,.,--=-~.,...,...-.~ 
liaraççı kardeşler den mobilyalarınızı ve perdelerinizi 1 O Tak.itle alıng 1 
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Japonlar, dünyanın bir imparatora bas 
etmesi lazım geldi6i kanaatindedirler 

-1 

[ A.taiıda halô.a.nnı yapacağımız 
ltitabı amerikalı u pton Clo•e ne,,.et
mİftİr. Bu adamın hakiki imti JOHph 
Wcuhington Hall'tlir. 

Bu muharrir, japonlar Şantung'u 
ifııal ettikleri ~an Çinde yerli bir 
6azetetle çalıfıyortlu. O zaman ame
rikan ııa:zetelerine ııönderdiği çok 
entereaan haber ue yazıların altına 
Upclo•• diy. imza ettiği için bu imza 
aonradan Upton Clo•• pklini almlf 
w fÖhret bulmrqtur. 

Aynı adam, IJir aamanlar Çin ihti
lôlcilerine miifa11irlik etmİf ve ııene
ral Vu - Pei - Frrnün ilanlı hareket
lerinde aiycui İflerinin ıelliiini yap
mıflır. 

U ~ fal'lr uc Büyük Okyano• •İya
Hti hakkında )"Ullmlf birçok yazı. 
ları ue uerilmif lıonleranaları vardır. 

"Tehlike/'' iami altında çılrardıiı 
6u aon ltitab Japonya ve Çinde ııeçen 
aaan tetkilı yıllarının 11eaikalara iati
nad eden bir mahwlüdür. Uzak. 
fa,.lıtaki 11a.aiy.tin herpn biraz daha 
6•rwinl•ıtiii fU •ralarda bu kitabın 
hulGMuuaı nqretme)'İ faydalı bulu-
)'01'1d:] 
Bütün dünyaya hükmetmek 
ar~uıu 

Bugün artık tamamiyle sarih olarak 
görülüyor ki japon milleti, ne impara
torluk, ne de Nazi Almanyasının ya
pamadığı bir tekilde "Gilneıteki yerle
rine" doğru yol almaktadır. Bundan 
batka garb kapitalizmine kartı en bü
yük tehlike, Sovyet Rusyanın aiste
ıninden değil, Avrupa kapitalizminin 
bir talebesi olan endüstriletmiı bir As
ya milletinden gelecektir. 

Daha 1882 senesinde Japonyanın e
linde ancak 78 mil uzunluğunda de
miryolu ve çilrük çarık yils kadar gemi 
bulunurken bu memleket bugün birin
ri smıf bir endO.trl memleketi olmuı
tur: en mllkemmel gemileri yapmakta
dır. Askerlikte i.e hem karada, hem 
denizde birinci ımıf bir devlet sayılı
yor. 

Japonyanm neıriyat bayatı da Ame
rikadan ytlbektir. Bu Unktark mem
leketinde her aene 30.000 kitab neıre
dilir ki Amerikanın Uç misli demek
tir. 

Geri kalmıt memleketlerden evelce 
tahsil için Amerikaya, İngiltereye, Al
manyaya Ye Fransaya giden gençler, 
artık Japonyaya gitmektedirler. Ja
ponyanın Çine kaqı gösterdiği bütün 
saldırganlıklara rağmen, bugün Ja
ponyada yüzbinden fazla çinli genç 
tahıil görmektedir ki buna nisbet edi
line Amerikada ve Avrupada Çin ta
lebesi hiç mesabesinde kalır. 

Garbm endüstTi ve ticaret hayatı 
feci bir surette gerilerken Japonya
rıın endüstrisi de, ticareti de büyük 
bir inkipf göstermektedir. Avrupalı
lar Saar gibi, Avusturya gibi, Afrika
nın ıaaız ve çorak bölgeleri gibi ufak 
ve ehemiyetsis noktalar üzerinde çeki
te dursunlar, Japonya, gürültüsüz pa
tırtısız, imparatorluğunu Büyük Ok
yanoa adalarında ve Çin topraklarında 
iç misline çıkarmııtır. 

Jetleriyle mlinasebete giritmesinden 
dört sene sonra Lord Hotta ıu sözleri 
aöylemiıti: 

"Kuvvetli bir devlet, hepsinin ilse
rinde bir hegemonya kuruncaya kadar 
memleketler arasındaki rekabet kalk
mıyacaktır. Bizim hedef ve maksadı
mız bütün dünya milletleri üzerinde 
bir hegemonya kurmak olmalıdır.. Bu 
maksadla ittifaklar, muahedeler yapa
cağız; ticaret filomuzu kuvvetlendire
ceğiz. Yabancıların bizi geri bıraktık
ları hususlarda ne gibi kusurlarımız, 
noksanlarımız varsa onlara çare bula
cağız. Askeri hazırlıklarla milli kay
naklarımızı inkiıaf ettireceğiz. Bu si
yaset, gök yüzünün bize vermiş olduğu 
vazifeyi icra mevkiine koymaktan 
baıka bir ıey değildir. Bu, gerçeklet· 
tikten sonra bütün dünya milletleri, 
bizim imparatorumuza hepsinin büyük 
hükümdarı nazariyle bakacaklardır.,, 

Bu sözlere dikkat etmek lizım gelir. 
Kendi milleti ile garb milletleri ara
sında ilk siyasi münasebetleri kuran 
resmi adam, ilk it olarak kendi impa
ratorunu onlara büyük ve mukaddes 
bir hükümdar olarak tanıtmak iste
mittir. 

Hıristiyan milletler birbirlerini yok 
etmeğe çalışırlarken Japonyanın kuv
vetli mevkiini general Nonaka 1918 se
nesinde §U sözlerle anlatmıştır: 

"Cihan harbından sonra biri askeri 
hazırlıklar yarııı, birisi de barbı orta
dan kaldırmak arzusu olmak üsere iki 
temayül uyanacaktır. Fakat bütün 
gartlar bu kadar tepeap.ğı olduğu bir 
sırada dünyaya sulh nasıl getirilebi
lir? Sulh, bütün dünya. bir imparator
luğun hükmü altına girdiği zaman te
min olunabilir. Bu politikanın varaca
ğı netice budur. Bütün dünyayı hangi 
millet fethedebilir? Vatanseverlik 
duygusu ile birleşmiı ve hedefine var
mak için önllne çıkan hiçbir fedaldr
bktan çekinmiyen millet, terefli, bü
yük bir tarihı ve kudretli· bir meykıt 
olan Japonya. kendisini bu rolü üzeri
ne almağa liyakatli görür." 

Bu sözler aamimtdir ve biltnn ja
ponlarm hislerine tercümandır. Çün
kü Nippon'un maskesi arkasmda kud
retli bir eııoizm ve ihtiras hüküm •Ü

rer Garb, Japonyanın yeni bir dünya 
kurucusu olduğunu kabul etmediği 
gün japon, hayret eder ve ıstırab du
yar. Bizim onlara kartı gelmemiz, on
ların kanaatince, bir cahillik ve gök 
yüzünün kararlattırdığı mukaddere 
karıı bir isyandır. 

Kmranıyorlar ve bunu 
biliyorkır. 

Japonya, yer yUzüniln öteki ada im
paratorluğu olan lngiltere ile siyui 
münasebetlere giriıtikten sonra birin
ci sınıf bir devlet olmuıtur. 

İki imparatorluğun tarihi de biribi
rine muvazi gibi durur. Onyedinci a
aırda İngiltere imparatorluğunu ge
nişletmeğe ba1Iadığı zaman, Japonya 
imparatoru Tokugava, İspanyada ya
pılmıı olan enkizisyonlara bakarak hı
ristiyanlığın ''bot bir tey,, olduğuna 
kanaat getirmiı ve hariçteki milletlerle 
hiçbir temaa ve münasebette bulun
mama11 için bir irade çıkannııtı. 

Bütün hıristiyanlar ve misyonerler 

hudud dıtına çıkanlınıf, japon gemi
leri ancak muayyen hacimde balıkçı 

XIZIJ.;.A.Y 
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Büyük harbten evelki 
Alman müstemlekeleri 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 1' 
Pllk neıriyatı - 12.SO Pllk: Türlı 
vo halk ıarkılın - 13.15 • 13.30 
harici haberler. !'* 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 p 

riyıtı - 18.35 Çocuklara m11al: ~ 
Artam - 19.00 Türk muaikiıi "' -::...ı 
kılan (M. Karındaı ve arkadliP'"d 
19.30 Saat ayarı vo ırabça neıri}'I~ ..... 
Türk muıikiıi ve halk 1&rkılan (,.. 
ve arkadaıları) - 20.15 Konferııd: 

Eski Alman 
ve içlerinde 

müstemlekeleri ne 
ne kadar nüfus 

kadardı 
beslerdi ? 

Srrn Tırcan - 20.30 Pllklı daJll 
ıi - 21.00 Ajanı haberleri - :u.ıs 
aalon orkeıtraaı: 1 - Verdi: Le bil ff 
2 - Strauu: Spharen • Klance 3 - O 
Leı conteı d'Hoffmann 4 - LCO 
Minaret - 21.55 - 22.00 Yannki P 

Bugün Avrupanın en mühim ıiya
aal meselelerinden biriai, Almanya
nın büyük harbten önce ~b oldu
ğu müstemlekeleri geri istemesidir. 
Alman Devlet Bankası direktörü Dr. 
Şaht bu isteğin; Almanya için haya
ti bir mesele olduğunu tebarüz etti
rerek buna esaslı olarak üç aebeb 
göstermektedir. 

1 - Almanya bir sanayi mcınleketi 
olması dolayısiyle mamOlltı ve men
sucatı için kendisine gereken dıt pa
zar ve keza endüstrisi için lüzumlu 
olan tropikal ham madde ihtiyacı, 

2 - Almanyada nüfus fazlalığın
dan doğan maiıet ve iskan irnklnla
rının gün geçtikçe darl&fm&aı. 

3 - Bu sebeb tamamen manevidir. 
Zira Almanya, bilhaısa kültürel sa
hada, dünyanın en büyük ve en kuv
vetli bir devleti olduğundan müatem
lekesiz yapmağı kendi terefi için a
yıp saymakta ve bu vaziyeti bir izzeti 
nefis meselesi addetmektedir. 

Büyük Avrupa devletlerini ehe
miyetle dütündilren ve bazı çareler 
aramağa aevkettiren bu meseleyi bu 
tekilde ortaya koyduktan sonra tim
di biz burada Almanyanın bu gaye
sini tahakkuk ettirmek için hangi va
sıtalara bat vurduğunu ve bu huauı
ta keza ne gibi metodlar kullandığını 
anlatacak değiliz. Biz sadece bu tale
bin yerine getirilmesi bakımından 
Almanyanın ne gibi mU.,küller ve en
gellerle kartılatacağını anlatmak için 
genel sava~tan önce Alman impara
torluğunun malik olduğu müstemle
keleri ve bugUn de bunların hangi 
devletlerin mandaaı altmda veya sö
mürgesi bulundufunu göstereceğiz. 

Genel savattan "'9"el Almanya 
3.000.000 kilometre murabbaı genit
Hğinde 12.000.000 nüfualu bir müs
temleke lnma ......... ına.• ... iahfbti. Bu 
sömürgelerin hemen büytlk bir kı .. 
mı Afrilrada bulunuyordu. Afrikanın 
Almanlara aid lnsımları prkt Afri
kada tuk Alman Afrllr:aaı: garbte 
garbi cenubt Alman Afrlkaaı, ıta.me
run ve Togo idi. 
Diğer bir kı1m1 da Pasifik Okya

nusunda bulunan Salamon adalarının 
bir kısmı Marfhall adaları, Karolin 
adaları, Mariyan adalan, Palau ada
ları, Yeni Ginenin bir kısmı, Bimıark 
artipeli ve Samoas adalarından mü
rekkepti. 

Şarkt Alınan Afrikuı ,arktan 
Hind Okyanusu, Ja~en Belçika 
Kongusu, timalden lngilb: Şark Af
rikaaı ve cenuptan da Portekiz Mo
zambiki ile çevrilmitti. Diğer taraf
tan Cenubu Garbi Alman Afrikaaı da 
tarktan ve cenuptan İngiliz domin· 
yonu olan Cenubt Afrika birliği ara
zisi ile ve timalden de garbi Portekiz 
Afrikuı arazisiyle hududlanır. 

Kamerun İngiliz Nigerlaar ile 
Fransız hattı Ustüva Afrikaaı arasın
da bulunan sahadır. Togo da garbt 
Afrikada bulunmakta ve bir taraftan 
Fransız Dahomeyi ve diğer taraftan 
da Britanyaya aid Altın sahili ile ku
tatılmaktadır. 

Büyük Okyanustaki Alman kolo
nilerine gelince, bunları, Yeni Gine
nin bir kmnı {mUtebaldsl İngiltere 
ve Hollandaya aiddir.) Biamark Ar-
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tıtiklll marıı. 

ISTANBUL : 

ÖGLE NEŞklYATI: 10.45 Trl 
men takımiyle Beyoilu ıpor kulib 
daki maç - 12.30 Pllkla tü.rk 
12.50 Havadiı - 13.05 - 14 Beyoll• 
ıröıterit kolu tarafından bir tem.U. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 

danı muıikiıi - 19.00 Safiye: p· 
keman refakatiyle - 19.30 ıı:m· 
vi ıröıterit kolu tarafmdan bir 
19.55 - Boraa haberleri - J().00 
Munffer vo arkadaalan taraf~ 
muıikiıi ve halk 1&rlı:ılan - 20.JO 
poru - 20.33 Ömer Rıza tarafında' 
ıöylev. - 20.45 Bay Muzaffer n at 
rı tarafından tilrk muıikiıi ve ~. 
lan (S. A.) - 21.15 Milano Scala 
ıu dram Sopranolanndan Madam•_..1o 
Anuık& Piraccini tarafından kCJOI!"". 
Ponchielli'nin: Gioconda, ope~ 
(Sucidio). 2 - Brahmı'clan: Dunkel ... 
kel. 3 - Halevy'ninı Ebra, open 
dee Yenir. Mono arılannda ıtüdJO 
rası ilcili parçalar çalacaktır -
janı haberleri - 22.30 Pllk.la aolo1"'• 
ra ve operet parçaları - 22.50 - 23 ~ 
berter ve ertesi cünün procramı. 

Karolin adalan, Martlıal adaları ve yeni Gine 
AVRUPA: 

tipell, Salamon adaları (bunun da 
yarısı tngilterenin idi) Samoas ada- p=ı=aım::;:::-.--ı=ıı=~;r=::-:;r==;ı:-.... 

OPERA ve OPERETLER: 12 
ya - 12.40 Beromünater - 14.5 
17.35 Prai - 19.15 Stuttıart - ıo 
milnlter, Budapqte, Doyçlandnod"• tarı, Marlyan adaları, Karolin adala

• rı, Marahall adaları tetkil ediyordu. 
Bütün bu sahanın mesahası 245.000 
kilometre murabbaı ve üzerinde ya
pyanların adedi de 830.000 idi. 

Almanya bu Afrika ~ Pasifik Ok
yanusundaki müstemlekelerinden 
maada bir de 1898 de, Çinde, Şantu~ 
eyaleti sahilinde ve Şanghay ile Pe
kinin tam ortasında bulunan Kia-Çu 
limanına da yerlctmifti. 

Harbden miltıtefikleriyle beraber 
mağlup çıkan Almanya bütün bu 
müstemlekelerindeki her hukukunu, 
itillf devletleri lehine Venay mua
hedesi hükümlerine göre kaybetti. 
Bu muahedenin prtlarma göre To
l[OD\l?J&rısı yeni fransıs Dahomesi
ne koıDfu 01atı gan: ınliDlI ıc ranıanın 

mandası altına ve garbteki diğer ya
nar da İngilia mandası altına konu
luyor ve Kamerunda Fransa ve İngil
tere arumda milaavi olarak taksim e· 
diliyordu. Bu suretle Kamerun•un 
Fransız batı Ustüva Afrikaaı ile hem 
hudud olan kısmı Franaanın mandası 
altında ve İngili.s Nigeriuı ile hem 
hudud olan kısmıları da Btiytlk Bri
tanyanın mandası altında kalıyordu. 

Gene ayni muahede cenubu garbt Al
man Afrikasını da cenubt Afrika bir
liğinin idaresine veriyordu. 

Şarkt Afrika Alman milstemleke
lerinln bir kısmı 1ngiltere mandası 
altına konuyor ve Tanganika arazisi 

Alman lxilerl laflllenle de 
gündelik ala<ıklar 

Bertin, 4 (A.A.) - General Gö· 
rinıg dört senelik pltnın bafanlmaaı 
için çalıpn alman itçilerine kanunt 
tatil günlerinde de • bugünler pazara 
rastlamamak tartiyle • gündelik ve
rilmeeini emretınittir. Gazeteler bu
nu, Görln.g'in ekonomi ~terinin batı
na geçer geçme.s aldığı ilk tedbir o
larak tavsif etmekte ve bu emirden 
memnuniyetle bahsetmektedirler. 

-

(J 

- 20.45 Münih - 21.30 Parla. 
ORKESTRA KONSERLERİ~ 

FON1K KONSERLER: 8.30 
Münib - 9.30 Laypzic - 10.45 

zender - 11 Hamburc - 12.20 P 
Berlin, Stokholm - 15.30 Prai - 1 
burs - 17 Millno - 19.30 Londoo • 
nal, Stokholm - 20 Bertin - 20.lO 
1& - 21 Breslav - 22.5 Vaq0 .. " 
Fran.lı:f urt. 

ODA MUSİKİSİ: 15.40 Vi~ 
Könipberı - 19.30 Kolonya - 32.5 
vich. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 il~ 
9.30 Breslav - 9.45 Stuttprt - ıO:-. 
Ionya - 11.20 Brealav - 14.30 J)O 
zender - 15.30 Laypaic - 16 Vo 
17 Milano - 18 Hamburc - 11.ICI 
vich - 11.35 Brtlbel - 19.10 F 
Sottena - 20.45 Stokbolm. 
NEFESLİ SAZLAR (mart Y~ 

AlrikaJaki e•ki Alman Hambarc Ye diier alman iıtu70~ 
Ht>&•t."'llC&Gft~ ... • .l'tll"'=--z.ı.~ - •• - - -_..,.,. __ _ 

de Şarkt İngiliz Afrilrasma ilbe e- HAFİF MÜZİK: 7.JO Pni-1 
d·ı· • berı - 8.10 Brealav - l.20 BerliO ı ıyordu. Yalnız Tanganıka gölünün Hamburı _ uo Keaa _ 10 Berlillo 
timalinde bulunan Ruan'da ve Urun- lav, Laypaiı - 12 BerlJn. Kö 
di arazisi Belçika Kongosuna ilhak 13 Münib - 14 Koloıın, lılibıib 
d 'l · • Stuttprt - 15 Hamburı - 16 

e ı mtftı. Frankfurt, Könipberk Lanmı " 
Keza Veraay muahedesi Pasifik Doyçlandamder - 11 k~ - 19.10 

Okyanusundaki Salamon adaları ve lav - 151.25 Bertin - 20 Frankfı&t'! 
Bi k A · 1" "d · · A al niırıberc - 20.5 Viyana - 20.15 

sınar rııpe ı ı aresını vustur • 22.30 Mtlnih _ 22.40 Könipberc. 
ya mandasına ve Saınoas adalarmın HALK MUSİKİSİ: 10.30 Mtlnih" 
idaresini de Yeni-Zeland'a terkediyor- Oılo. U İ"'t 

DANS M Z u : 11.30 Berliıı " 
du. Nihayet Japonya Alman nMlatem- Viyana BretlaY Doyçlandsenderı 
lekelerinden hattı üstüvanın timalin- burı v~ diler aİman iıtuyonlan " 
deki adaları yani Marahall Karolin Budapeıte - 23 - 23.30 KatoYiç, K 

M d 1
, K' ç' 1• ' 23 Milano, Roma - 23.5 - 0.30 p~ 

aryan a a arını ve ıao- u ımanını lien _ 24 Llibembarc. Pariı. P.T.1• 
almıt bulunuyordu. 

Hulun KAYNAK 

Fransız parlamentosunda 

Suykaad iıi 
etrafında 

görQfmeler 

lı:mir ve lstanblll 

liman lar1nın t 93' 

büdceleri 

nUmüzdeki günlerde 
kanlığı makamına arzedil 

Japonya, dünyanın ticaretini yapı

yor. Japonyalı satabildiği için satın da 
alabiliyor. Avrupa fabrikalarında it
ler yarı yarıya azaldığı ve Roma gibi 
bazı yerlerde amele hUkümet ekmeği 
ile beslendiği halde japon fabrikaları 
ihtiyaca cevab verebilmek için geceli 
~lindUzlü çalıpnaktadırlar. 

gemilerinden ibaret bir hale getiril- --------------

İngiltere'de 22.000 iKi 
greve hazırlanıyor 

Paris, 4 (A.A.) - Parlamento 152 

reye kartı 437 reyle iç bakanlığı tah
si.aatını kabul etmiştir. Tahsisat 1793 
milyon frankı bulmaktadır. Tahsisa
tın kabulünden önce yapılan müna
kaplar eıınaaında 1101 cenah mebus
larından Dommanj iç bakanına "Ca
goulard" meselesini ciddi telakki e
dip etmediğini sormuştur. Mebus, 
kanunun tatbiki esnasında müşab,ede 
ettiğini aöylediği bazı memuriyeti 
suiistimal etme hadiselerini tekid 
etmit ve "C. S. A. R." vakası dolayı
siyle zan altına alınan bazı eski mu
hariblere emniyet müdürlüğünce ya
pılan muameleye itiraz etmiştir. 

Büdceler yılbatmdan ewl ~ 
lunacaktır. Liman idarelerlnlo 
larında da bazı def ifildikler 
mııtır. Kadrolara yeniden .,... 
muriyetler konulmuf, bur 
yetlerin de ücretleri a.rttrrı 

Japonlar, rekabeti, ucuz satmayı, ve 
endüstri hayatında da harbeder gibi 
çalı1mayı gayet iyi biliyorlar. Halbu
ki garbın liberal muhitlerinde bu ruh 
kaybolmaktadır. 

Bir takan amerikan ve ingiliz talebe
leri hiçbir suretle harbetmiyeceklerini 
söylerlerken japon gençleri vatan yo
lunda ölmek için and içiyor ve bunu 
kadla.riyle yazıyorlar. 

Japonlar, azami derecede fedakarlık 
etmek auretile sonunda muzaffer ol
manın kendilerine gök yüzünden ilham 
edilmit bir vazife olduğuna inan!yo~
lar. Japonyanın Amerikada yetışmıı 
diplomatlanndan Matsuako diyor ki: 

"-Bizim misyonumuz beşeriyeti 
barab olmaktan kurtarmak, onu nura 
kavuıturmaktır. Bizim ezeli bir ana
nemiz vardır: Mukadderat, bize beşe
riyeti modern maddiyetçi medeniyetin 
çıkmazından kurtarmak vazifesini 

yüklemiıtir "" 
1858 de yani Japonyanın garb dev· 

miıti. Böylece hiçbir kimae Japonya
dan çıkmıyacak, içeride bulunanlar da 
hıristiyan olmadıklarına dair vesikalar 
göstereceklerdi. 

Böylece 1635 de Japonya kendisini 
denizden ve öteki milletlerle temastan 
tamamiyle çekmif, bütün gayretini 
fenne, keıiflere venniıti. 250 sene 
müddetle Japonya, tarihin hiçbir dev
rinde görülmemi§ bir surette kendi 
kendine yaıamayı, kendi yağı ile kav
rulmayı tecrübe etmit bulunuyordu. 

Bu müddetin sonunda Abraham Lin
koln'un temas ettiği Japonya, killtUr
ce kıraliçe Elizabet ile muasır gibi bir 
şeydi. 

! Bu geri kalma japonun kafuına 
fena halde işlemiştir. 1921 senesinde 
bir japon bir avrupah gazeteciye 9u 
sözleri söylemi9tir: 

"250 aene müddetle avrupalılar 
yeni sömürgeler alır, yeni yeni top
raklar fethederlerken japonlar uyu
dular. DıJ&rıya çıkmak yasak edildi
ği için biz bütün zamanımızı çene 
çalmakla ve çay ziyafetlerryle geçir-

Kızilay 

dik. 
Tokuiava'nın bu siyaseti bjzi em

niyette bıralıcmlf, fakat genitlemek • 
ten de alılıcoymuftur. Şimdi bu yüz· 
den fazla nüfusumuzdan ve ırkımıza 
liyık olan inkitafı verememekten 
muztarib bulunuyoruz." 

Fakat bugünkü japon naayonalist
lerin gök yüzünün emrini yerine ge
tirmeğe giripi9lerdir. Onlar, tim
di, Tokugava'ya. öteki milletler ken
di ipleri ile kendilerini uınc:aya ka
dar Japonyanın kaynaklarını ve ah
llkını muhafazaya mukadderatın va
sıta kıldığı bir adam nazariyle bak
maktadırlar. Şimdi taze ve bakir ka
lan Japonya yeryüzilndek:i yazifesi
ni yerine getirecek ve bunun mUki
fatını toplıyabilecek bir baldedir. 

Japonya modem dilnyaya kanpr
ken İngiltere, !det olduğu Uzere, on
dan faydalanmağı dilfUnmUftilr. Şim
di görülüyor ki Japonya. hiç bir be
yaz milletin yapamadığını yapmıf, o, 
İngiltereden faydalanmıttır. 

(Sonu nr) 

Londra, 4 (A.A.) - Amirallık dai
resi ile tezglh itçileri araamda, gün
delik meselesinde bir ihtilif çıkml!tır. 
22 bin işçinin grev ilin etmesi ihtima
li vardır. Bu takdirde deniz inpat 
programınnı tatbiki gecikecektir. 

Almanya' da bahk elinden 
pamuk yünü yapıhyor 

Berlin, 4 (A.A.) -Gazetelerin bil
dirdiğine gare alman ilimleri balıkla
rın beyu kıunından "pamuk yünü" i
mal edilmesine milaaid lifler çekmeğe 
muvaffak olmutlardır. Bu yeni mad
de yüzde seksen nisbetinde aellülo.z ve 
yüzde yirmi niıbetinde balıkların be
yaz kıtmından mürokkebtir. Maliyet 
fiati dün,. yün piyua fiatmdan qa
ğıdır. 

Sağ cenah mebusları tarafından 

parlamentoya tevdi edilen bir tadil 
teklifinde gizli tahsisatın parlamen
to tarafından kontrola tabi tutulma
sı' istenilmekte idi. Bu teklif redde
dilmi,tir. 

Belçika kıralı Londrada 
Londra, 4 (A.A.) - Belçika kıralı 

ile valide kıraliçe bugün öğleden son
ra buraya gelmitler ve halk tarafından 
hararetle kartılanmıtlardır. Kendileri 
Dük dö Portland'ın misafiri olacak
lardır. 

kara gttn dostudur. 

Parti ocak kongre 
C. H. R. Ankara ilyön kurul' 

1ı parti ocak kongreleri çal 
bitirmitlerdir. Kongreler yeııl 
heyetlerini, kaza kongrelerio.~.ıi 
namına bulunacak azaları seÇllP"'_..J 
uaların temennileri Uurind• 
rek dilekleri teebit etmifkrdit· 

lzmir'de çavuı 6§re 
ku rsu açdıyor 

KUltUr bakanlığı, İzmir k31 

men okulunda bir çavuı CSğretıoc' 
su açmağa karar vermittir. 
kursun açılmaaı etarafmda.ki 
larını bitirmek Uıeredir. Yakı114' 
kanlar heyetinden karar da al 
tır. 

' d 
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Süt çocuklar1nın 
şeker ihtiyacı 

KIZILAY -S-

j Dünyada neler oluyor] 

Ters çıkan 
tahminler 

H~iael,r lıarıııl(ldp 

Modern cemiyetin 11Gn nedtr ve bu 1 Bayram İçi o 
ııar nasd tahakkuk edebilir? lizi• ve cı11lan Myrcımı 

Doktor Alexiı Carrel'in beıleylci mlcldlledldirc .. kunetler m-
bir mayi içinde tuttuğu bir tavuk ela ilim ... Wmt cemiyet de, lr.aA Tirki~e, oa ,.U aııa,.. vatan
kalbi, billyorus ki, yirmi bet aene.. ft beler de buJ•ıllillr. Fakat hep- dap .......... .._ _,_ ..w..tine ıe>. 

B..._ yiımi a>et HM önce, Ba1lran denberl plpıp clurm&ktadır. SOYyet llabı nlmma keDdlmlsi ve benserle- n diiapam • ptlılanaa eaklıyor: 
L...n ııdau ÜÇ mühim ....Man harbJ ll0*1 •• •lr" deftlD ediyor- Jtuay*" 11.S bir mt olmuı klpek· rlıllllsf...,...... bama da Wl ı&r- Yis ,..._da olaalar ni•IMti, on yedi 

~kül eder 1) yağlar, 2) Albo- du. ~-.. ~ıııık· slden yMuıcı a- lerln dlriltlldlkleri bir ur delUcllr. llllJerek bayatın nimetlerinden dlıba mil,oa aifua söre • fala Wacleclir. ;::1•• 3) idrat dö karbonlar. Bun- tatemlltılder, a P zir ordusunun al- Pariıteld Puteur Enetitflaflnde no. p letlWe etmenin JO!larmı arqa- Tiirk ....._ hariblide wiyetleri 
._~a•etee bir de (•itamial•) ::!:=.den ~ıed :rak: tor Met1JaDııny ban1ara beuer tlo- cap. lılodem cemiyetin pn itte bu- pik :r..- lmbili,.ai; çedia ft henüz 
"'- . • Bu yazıda bizi alakadar f ......... L=1...la•b:I: barb bll•d•lı et- rtiıbelerle dlPldur· Ve ı.boratanr- dar. Ancak. _.aanıa cemiyeti bu ._ llonforaus tüiata nı- bir re-
._ •. •*at dö karbonlar J'uU teker- ·----~ 1111 ftlUe larcla labikler, ecsalar, mikrolkoplar .-mı tıefkilAtlaauak a.bükü et- ._ ~ __,,_ o' ablr. 935 
--aır. mit olan ı....t .ZurlilıdeD. •e dlrlil 11.tıerle ba tecrilbeleri 1llf- tlnblllr. Tepllltluımada teantıd ..,w tullifi Wtlla ._ cAii, bize 

Cadalarm bir kıamı vücudun net- ile 0 ~ wsiyMI fipro pse- makta olan allmlerhı mU,terek pye- b1f11ca ftlltalarmmdancbr : Yalım ,..ı Wr mljde plıiftım. • .Uyara 
~•ına ( albomüiler gibi), bir teaincle ..ı.tıyor " fU t1hninı..i 1'1· ıl bayat mu.,..,..mı halletmek. ba- kadlmbe delil. blrl>lrlmbe, JUi ~ nkM. tuaif .._. ... bu 

.._ .• da vücudun çalıpnaama, e- rü~::=blJlk bir bubm iatlrabla- yatı uzatmak lmk&nlarmı arayıp bal.: "'1ı1Jltlammt ola cemiyete~ ..,w ciWlm WUill .... eumhu-...C. aarfetmeaine yarar (iclrat dö rma 
98 

b .... a tellUbleriM Jr.atlana- maktır. ()nWa ,an u yqıy--. p- cet&. . Şahit Mrftt1mb, ıaıhatlmb ri,et a..e=111ı, ehdıld ...._. ham-
~ar, Y•ilar &'l°bi). bilecek WlJlk millet nende? Awa- bak &Ulyonıs, bllbuld 1nmdan 1elıllell bir anda en b&ylk IUUlltıJa upya- ...ı• ·• ölç6M ..... W ...,.acak. 

t;._. bir tah11 kilom batma İl- keDd'-loe y6s tene enel ... d &dr bugnnldl- bllir; en korkunç felaketler altemlse, tll' • 

.. ~"llatta ve yirmi dört ..at aarfm. turya. Adiqatlk blrlDde nfln dartte içi nlebetinde bile de.5n. ldSyilmlbe, klubun•A, memleketimi· ı- llif ...._ .._ .n Cum-
L.-~ • 'IA orta --'-ıımcla 36 • 49, verilecek limlla .-W afak Wr it isin ,.- ' t;..u ı- .__ IA._._ L &.. _._ ..... _.__ • ··r11 
-... ...., ~ barb .._ mU IAJ&'dald löt11utnu dl. • ınJM o-ı~ • .-ı· ... .....- ,.. wqtıt ......... - ,...._ • ıı, tü 
"- çalqmada 40-50 kalori aarfe- ıarnem1-11a vtn .. e ltal,ab&Jle bir İmdi, Awupanın bir ucundan.._ ırtshe ol..._.~ ........ \A - bapt t!tLL..._. w 7atama 
dat • 811 kaloriyi temin eclen gıda· mac- atdır -:;, Alma,.,. pliıı- yanm bir b1fb ucunda tUfelr, mlt- Dit ı-. bam p ı.ptMt ..... 't ile ani,.ai tle ola• ' 1 it ... " Şu e• 

• Gacla 11D1Urlarmm kalori v.-imi e d-=::..,_ ...a..-.a __ ..a--.a-.a l- raly&s, top, ta71are. tank, ft Jıı1m 1Ue 1Mqla baluchı .. kww n- -- illnlllna Wr ......_,,.-". ea., 
.. dıaaine •Öre deiiıirı Mesela, bir c.' ;n;;--" __.;: ;::; bilir dlıba bmlll tabrlb nutaı.n. ~ .U.W elbettıe ,apacaktlr. ...,.... ....... w .... .llllorifer-
~ J'af 9,3, bir l'l'am idrat dö ~~.ı blmalıtas olda:- 7• mUrlerl matdmak istenilen "'•aw. ._ki llkl -ı.r, tül imaret- il.,...,.... s-k ........ pzlığa =---- - ı.,.en t JaDll r& ...-r- ııH ~ ~ 4.1, bir gram albomln 4.1 Hld...._.. ~eaenl Zmllnden'iıı bu dan yi1z blnlerceslnl lS1Umaa blJW lW oeml,et ........ .ı..,..s. tenıb- ı I L • ·~~ ~ ı . Dee 

)'apar. tahmWeıW ae dllW bder doiru ile durmadan biçmektedir. hlm lallllnln lflc!eel ldher. Oul>lı m lııı len, ı- -. or-
. Sit ÇOcaklamun UZTiyeli, ldhile kard*1anaı ...,.,.WliJO'UL Doktor Axel Munthe'a g~re bu l- Tllrklyede milli teuntıd, Kuıla, P' ' ı .... pil ırı M W aıhat 
~t-. daha faal oldaı-clan, ÇocaJı tloldonı s-d Ulu çı lemde her pyin baflangıcı •e aonu bl, hayır mlleueselerinl yarabmftır. ftNa llltla ,..._ w• ' ' rinde 
aala ihtira' ve fazla kaloriye laktözün yani (liit tekeri) mikcla· RUI 1..ı.. ..... a

1 
ÖlUmdUr : " .. .zaman olur ki Dirim. Onun verdifi, ıuıusa bir tal ıu nya ....... ,,, ,.. Rejima .-k llliıtildi· 

ltallbtaçtır. BiDawleyh ufak p ,.... cleiiP"••Mlir. K.eda lıiJII de INJl"9 eline yeni bir alllh alarak muaffe- aça blr parça fodla değil il&ç, ,.ı..,.. 1W ..,., e• rWelrtı•. Çok 
~ .. ela ihtiyacı düa JAW- Wr ilinde il ....- - ... aü- d raııe ilerlerken. biraz aonra, pllb 6- cek, yakacak ••ya para ile, yani bil· Jltl k, wM. i71, nıhat " meaud . · ı...a ya'ft'Ua clolftı- ..._ ..... 47 .. --.· ,..ı .... bir wıl ... _. g

1 
Ubn karpmda prller. Fakat it bun- tiln ,eJrilleriyle cemiyetin yardam- ,... ıh lıir ..,.WWU. W nDcHlirs 

~ aD. aüdü •udul~ pla n1"1-.S. Wr .... ft1'41ır. ltuein ..... UUV dan ibaret delildir. Sanı ÖlBm ile dır. Amd.a. lliJiade, ........ ııılPllefi. 
~tir--. telafi ...... Bir HIN ka· fe"8hlı ... ,..,... .... • alan nasıl KldU~ Dirim ara1mda defipnes bir muva- Ancak cemi.yetin ferdle nmnl bir ,.. ••••• kmtalmak içia .... ,.,mda 
~ 8ildiiade 68 ....- Wd6I (,.m 1Dek ... • - •ıı• .. elda- U1 r senenin kanunu ile en ldlçllk nokta- mukaveleai vardır : Sis cemiyete yar- ·~ Ywi,.ai alımQa ...... tipe 
lid .. keri), 31 SNlll Pi " 14 leııea • llt ıı• ı k'ı• .... fa. ıına kadar tanalm edilmittir. Bir aal- dun edecebinis .ki cemiyet de ıize _... ......,._......_ ş.I_ ~ 
~- kazein (yani allaamia) nr- ldrhımlt ol••,.._• .... ı.. .-ker Ruıya çarlığının bayrağı çok tuhaf gın, bir zelzele, veya bir harb gibi yardım edebilain. Modem cemiyetin yüz yapmızdakilerde bile bir :JlftDI 
~· Normaı ...-u. MiJI»• Wr ........ teld -k•.,..•• ld, çıo- prtlar altında doğmuftur: Deli Petro, teaadüfe bağlı her hangi bir ıebeble ııarı bu aayede tahakkuk edebilir. Yat heyecanı var. 
•ıat 90ftia dört bet a,.tıta kadar eala "WWıDlillmb IMk ••kı ..- Holandaya bir gemi ıamarlamıttı. Bu bu muvueıı• aerede bozulaeak olur- Geu ~y mlaallai .ı. alıhm : Dün, yaıb bir ahbab, artık bay· 
t:_lıuz ana aücliyle beal•.WU.., fa· k• Uln .ct.n.. PMaa M ,.ker, gemi 29 haziran 1694 de Ruıyaya gel- aa nıQteyaklns tabiat terazinin kefe- Kudreti olan her Tttrktın JCUılaya ramlarm huauaiyeti kalmadığım IÖy. 
L .. t b111tdan 80ILl'a artık m llcl6 lilıtis Jrim _.. .. ,.. plll Wlcliii- diii Aman Felemenk bayrajı tatıyor- Jerini bir btnya getirmek n yok o- ua olarak ıenede Tereeeği muanen lii,.claı 
-afi aelmes •• ..... .. .... ... .... Mi ........ du. !anların yerine yeni ~~tanıarı geçir" para m~terek feliketler kauııında "- Giilenls, e1a.enı-. aezenler 
düaz:a ihtiyat bat aöetwlıı W ..... t.ek lld ... lllw ... , Hk iek• Çarın takli~l\DI -paya Yoktu. ntek içhı 11...,_. ite 1ııôyulur ... Hayatı milfter~ r ... otta 'f,aZlfpl l&r· ~ ıa ._.. ... .., ed ._ .... rut&.-
ı..... ela mühim bir .,_ MiM eli mNan, 9009 ... JSrı W ....... Bayratı görldce. 1111 bayraluun da verm Ölilm ve hayatı geri alan gene mekte değil midi!' 1 nan bir teY olda.''. . . . 
~ tetkil ...... ........_ .._ ._11111 .......... in ayni tekilde oımuım atodi. Maiyetin- Ottufic!U'r." Cemiyete gUvenimiz onu c1U9Gn- Diyordu. Bu bir hakikattir: Bıa-
lti ~ Uk ~ -••• llwllı ,_a clol.a ,.. - llii· dekiler ona, bunun doiru 0.lmıyacatı- Cemiyetin hayat ııft:kındald kam· mekle kaimdir. dea evv.U neail; ewde lllk:ak, aap 
'itala, bilhaua pirinç-• W-me9" cllıaU. maltram ltlr .. '".,..._. Dl anlatpw19 utraftılar. Nihayet Ça atini ba Bç mlNI Ilı teillt eclemes Bu ~ 1iep blldlflinis '&it .. ete la, ...... ..,....t ..._ sülmek 
~· Ba lnıl~ ~ yan .at yan • Yerilir ki ..... ko- :~tt!":e ::: :=:re!: mlyiı ? Hayatı uzatmak isteyen ilim. il~ .tcy1C1 eaelim : "Hepimiz birimiz, ~ ei~ ~m ken~ ·~ 
L_~~ anlar Te tekerler hep ıdrat do nacak teker mikdarı, illYe edilen • viy eak alta -ldi Ve bu hayatı tahril> eden ihtiras; onu da. bırımlz heP.,imiz için .... " du. 8İz, CID dört aeneclenberi ber IUD 

-aoa ıııufma debildir oru.,a, ma r •- bunu da bbtıl e8en tevıkkOl... PU.sJU~ede ye a&Jarla clof u bir b· PIÜJ91"9L 
-~ aiiclünd.. ~ bir ço- ra~am y&ileaı·: .. ~~:ırw:.:;. ;'~~l~~rı::.r:,;.:::: ıtôat ceailyetba hülbtl ,_.., m8adt. ~ld•p• ~autmı;.t-. ...... "_. T...W,..,_Jloi. 
--.-. b. -::...1:-1 • ._ 7•- 5 ..u yıkmaya kalkJl8n her kuvvete karfı N .. BaydOT ru bizi sö~n enerj ka,_Jdannclan 
.... 1'• acı •. ha~aa ~ • talılı 90C'll• afind• 300 ,.._ lit p da, bllnvım, hacet vu mı 1 lıiri tle WID- 1- ••P """"'· Sıhati-

_. mıoban;reti Tarchr. Pra- 300 " 11 anm .... (,.. k . ... • --• .,.. An' - ,. • 

tikte :n: ::~;7:= :U: ~:: ..ı:...:. ..,_,... .... > -- Muhtelif dillır®. i ~-:=.B::.~: = :J:-:,.. wn:..-;.~ 
••• •• __ v ririz. ~•ı~-• ..... ~· ae, ~~ lwhk Cttı· olduiu- w -..mu• yiia MDelik 

paaa .......... Bii1, ...... Iınunoa pnd- lbbana iki Do 81 11 .... 10 SGYISl fbla utaıwın",..,.D"me plea frd- Jllzllnclen lllClhkOtn llir.-,.. •us ılnfial 1 . ........ 
?"WI terkibi il ..._ eduı- lllD ..._ 1'11' llililia • w-.. _,,.. ,... ata .a.iini1 Alaetadfti. Bu ıaaray hyı. k pek ...... tıoplnf• iN ......... ~ 1a 
ia Pek Mbiik •. uae ..., yüllCle Ona ala~ de ..... ko- IOleoad Wvenıltieıl poielarle- bldiaeei i1lrıDrine ihdas edilen nipna O ij - il .,..._ lılll j •• ... ı• C....... 
IJbp br fark olclaia anla- nur (meaell 400 gram aüt, 200 ritlden lriri ber lleatıdaJri lıııtUme •J'I· da dö~ ita Ctlıa»'t'eril.., -:......1 ~ Hıpsjni• Qft mı Jmç ,... 
~ Eaa .... her b&Jftlllll sGdl, ~ ..... ) ati llwblaaufta •• profaör i~- JCedmlır nifanı .. 1 koUaılm ~ xn fe xnrundt •ırlarda, hay- pnda delil, llütüa bellsa taPyelaln 

ya~ için tabla~ ~a~a- grça:: :;6..._~ auluubnaa cle- lkoede~ ~ir mıilycm. kelimeyi 250 bine lardı. Fakat içlerinde böyle bir ,erefe vanlar aleyhinde açılmıt bir çok dava- .mikdanm bile ltilmi • Wr ..m ne-
dıiı en mühmı ve en muaaıd bı.rer .. -~ ladimaiftir lııi, lluGlaraı 50 Mnl 4• kul· nail •=1•rm ..,_ P* Udu. - Wi. ıa da Rlom'· · uıJabl hi · F 1 

· :ı..:-_ bl-
~daclır. Bundan dolaJI iawa ütü receai azaltıla' " aaf ait ...Uciiti lanıl""mütadır. Ona göre. aJmencada, ıımnwı. m,uu .ı baldlr.._.. tip- diıt'le,j•hftm oJaıa - bir k i- ~ . • • lir? akat bir -'":"' ... ' 
~ z.._. IÜt• ,a-. U •i .. ıl' ide 71.150, fnmıselda 93.032, iapanyolca- mlf o1llll ......._ .,_ o14akp cima edlJmlftL OJUll tüa ı11 ,.,.... ~ ..... ..., 

)'avruau, inek aüdü inek yav- teker illTe edilir. da 70.686, ltalyaııcada 6?·64.2 vt l&thı· yllııılütlr. ~ ilk tıM Jdel· hkat li,..S. ı111ı•a. ... clolaı idam bundan • .... ~ aw ...,. tona• 
~~ için 11)'gun gıdal....... Biz, Gtbacle Wr kilo .at 1gea _...._ oede de (her halde &il bır llaan olduju y• bltttlpa 'f'e..&lo.d_. .. , Bu-._ ecll1c ldlpella Jallrl-a ._11 8llkl • ~-~ -......., hrib ~ ~ .. 
Olll9ll llclüni 1 ....rr elli .--- için) 51 686 kelbl nrd.u ·--,.- --- ~ -ı 1 nyetia bayramlarqu •=htıllilnıktir. 
tba sac• a v aarure- ıu hesaba nazaran IT9ID teker Beki · dili U JMtlıııınat.a lrl•ttlr o11Ja ..,., re- dlr. • ..... Jftl de • ...,... mDrle• H• aiDii llir ~ olea • 
L .. ele kaldıfmuz zaman banan ter- aarfipb YU' cleıwktir ... l'Üam- • u ~fa -.JU yalnu; UO.OOQ keda• i91 llac Jlaban'clm n• ,... ........ .SIJml~ .. k(S. clnria ...-.:,: ,__ı. - ı .. :.: 
lllllOb.: • - • • ı L.:.. b" ~ L-d ol me .,e - -yor ıre mennmuu • - ~ r• 

-.. naaan ~ ~ yaldaf- .: -v ......... .,....: _.,,,;. bUyWE bir Jrolaylıkla anlatablllyordı&. -fllr. lht1111 ..... IPnDMdıll kaçan iıi lailMdiJ'QIU. 
~ nıecbunyetinde kalmz. li '{;" ~tara~ teaMt Suruııu cJa uswtnwnah ki. ....,."'. Mikrob ih ......... ...-•2•11 ollll Wr malB· ---

aicliiaün aiiç haamolıMama .Jilir. " tar muda ad aanılmaaı 1&mı gelaı ,.,ıerin 11iLIM. ........ W,.it1 .. •wlmr -ı- 1 
... .._ - • mikdar bulWUDILktadır v• llamrdma ·- zmit nhhmı '-baiıa . · ..a..b,albom"~ka· dm~!~- Y..ur.cta y...r. lala maleı..tt.n da Sok artmıf • _,...._ dAL- _/!! _:•:......, ..... ~ .... ~ ........ .!! abftaaıttı. t.nlt (Huaull) - Beledi-in 

J'an&ınm, wuU• aalaplacaiı ...... fOC'lia do .... o· L~X. • . -.-- .... ~ ,.,._. .,..._ ...... --- •2% OL• .... ftn ... tleri ,--
~ ıU.beten .. __ i9 miell fazla tu andan itibarwa ..... ilnllyaa IZuuvl nıaanının .... Haçlı Mferlerl AJMD'M ..,..,. ...,... •• • ,.....,.. kllaı e- =:~=r. ~lllUIL ~~ 
~...ıır . ._._ dolayı Midü au- nrmr •• ..... .-... mih• hiL.& ·• xma xıx ... M!l'da Aayedu dildi. Dpekcle ...... onatı•Wt· ikinci, Uçünctt kıaımlln ıımm ectn-
"411 arak, kazein niabetini, kadm bir m-. tetkD .et.. JMn.... 9'UJ8SI gelmiftlr. Jd oluaank .-... ll&lllllııll. !Diftlr. Diler kıımtlarma baf11tnm1t-

..... t:"b!:~aı:'::.:..':! ;!:~ ~~::..'-:..::-: ;.=: DGnyaıım en .aı nltaıu otan dlma· Prencinln Amedbdmı plrtrp l&J 14aı hQ\ lrlr ,... a-drfldiği tır. lmıit rıhtımının inıaatı dmnm 

........ had.... mffinia _.... bilmemi• ıam. I• DifM'IM' blktye1hU biliyor muau.ı lilyorlar. Fakat Amapa da bot dur1111- balık~ w Ot el ı a .... waka· ederk-. bel~ ,.ıırtn lraultsaayoıı 
'l°erldp farklanndan milhim bir dD'. au1 lol48 • htplten kıralı 111 Bd· IDlf, filli dilııJ&,a buaaamlrMU Çiçek 11 da llatllll _.,, ı tt' I• ..,ııuı iti •trafmda tetldlder yaptı:rmllktadır. 
~ •• menamnm temu eden Çoaık l>ıalıdo.a .-d, 119rlds Sllittburi'aln dUfıikdültl blltalıtııu. dllll w • rı ~ mllıll'ra ınlif ........ Tlaftlle'e leGrimis kaiılllwJO• da lırnafa-

da her ild aldiln terkibindeki Dr. Samı uı. dlabaiııu ,.rdeıı alarak llareiaia ba• ~- cak oluna belli batlı bir ihtiyacı da
ha karfıl&nmlf olacaktır. 

--·- -------

dmlara tabeie edümitti. çim~ 
.... ı 1 eti Erkek • gelmif, ,..._lal bırüıyordu. On· 

Bir aöbe.,. ~•11 ve •ilahua bir blru slJI'• ,.,,. ...... dan aonra gözlerini kaldırdı. 
prdiyuı ona cevab verdi. Daha aoııra Kad•m &Geterclill lddal w c11•w -'"alll Karfıamdaki adamı tanır &iM oldu. 
bdm ıarllndG Ye Riçard'ın ild na- barUnal&de ldL Bllııü Wr Belki de psetelerde nmıl llDık çı· 
betçi anamda bekledllf tarafa dolN - S..... blldbı sbGm elçlllbı ı.-. kan bir adaaidı bu. \'ahud batkalarma 

Yaşamak istiyorum! 
~ 

llerlem1i• m;Ja4ı. Glrdlyan eliyle o ,oçıyor. Onlu, ..me kurtulacalına .. dalla - bensemiyen bir çehreai vardı. 

-ı-
tarafı iflPC tdiJonhl. Xad•m lll'tlll• ınladlrler. Burada dolmut oldulun l· İlk bakıfta buııun tarklı oWllju an· 
da ingilis biçiminde bir elblae vardı. çia llllla hlktlmeth•U'hnUIQilla tllıt ... .,. llıdının lafılıyordu. Blmer bir yUatl nrdı. 

~llterenin buık adalarından bi· 
'I) e rüzgir eaiyor, bulutlar topla
ttı~ dalgalar aahlle çarpıyor ve ço
....._~ _ rtllüterek koıuyorlardL Hepai 
aıi";;-tttiler. Fakat hiç klmae g6zlerl
fi1t ak ?ir pencereden dikenli tellere 
!atı en ~tçard Nortgeyt'i hatırlamıyor, 
~hürriyetin ne olduğunu biç dil· 
lilttiı 11J'Ordu. ÇUnkü onı.r, buna ma· 
laflrtt er. Hürriyet içinde yaııyanlar 

iti Yetta llLmlhlbı fte bilfrltr 1 
ı. eıfe~d. Norteeyt, ii4nidaiz bir tavır· 
"le de rtııı utıatturdu, kendini to .. 1•"'•. 

diki: ........ 

b ~\&inandan Efendi, bu iti yapma
cli,. •d~ID olmadığını biliyorum. Tak
~ Yorum ki blr dopm teudtlfü 
,,_ iııde Madl!NINl Bleyn, Llko
blr t tebaası olmuttur. i'akat büyük 
~ evaau ile onunla görlipnlatt mil
.._ • 11iai diliyorum. Çflnktl bu ku 
-a\1Qı ili • 

it l&nlımdır. 
un.arıdan: 

-tıı 'tttğ· ı .. :h mı? dedi, ftlana hıyanet 
"ııı8 1 ~ öltıme mahkQm olan blr b

llitanııın demenin tehlikeli blr 

- lnailiııoeıl .. _ İyi blr tersi elinden çıktılı hali belli n~ iltlyor. Ne yapalım, tdfl••• .... w ........ seke Her ne ile ... Fakat bir türlü bu adam 
idio Yalalil .lttliad• Mrialade Jlttık• blru çilen 'YUmıf. tıl*Hlıı ..... JlrlftlünU slbniaden çıkmıyordu. İkl deri bevu· 

şey olduğunu dU,Uamüyor muuawı 1 lar vardı. Bır ~lar beyu olan blu• - B4ltUn bunları bUiyorw ...P ...... lunwı üatibıe baktı. B111llarm a.tttnde 
Dıprı9an, dolqan aöbetçilerin ayak • M kil nDl1 olmqtu. labrpinlc• Um, Mil UsU1me: ben.. .,. Wr ..,... ıu ilim vardı: Zoııtal. Bu mi de taı• 

aealeri geliyordu. Riçard, hiçbir te1 ~ Waiıliaia ~l de l»nldqu -. Yarm bundan altmelt •slıı "'9ll W ••knna Jkmi bet yormuı gibi ıoldioaa. Belki de bu a-
dinlemiyor, yalım ıu cilmle, ~n· ıçın adm.ıtldlr tosıallı7orda. rum, ölleden IOILn, lllldud ........ Pli ..._.._ w••lld liri lllım1 ta· man ıörillür iaimlerden değildi de 
da bfr tayyare penanalnden daha Jld· Buka~= ~I olmuma m::, ":Yorlar. Oınm igle ... ..ı rafa Ca ilk ._ .....,._ına ondan. 
detli &llmbilrdüyorduz raP-.n. e t lberind~n te . 1 rem~yecettm. yer!eftlrthnlttl. Bu ıırada Jrarf111Ddald ıdam onunla 

- Vaı:an. biyuet ettiii için 61iim bit .uafet ~~· . lltilnil bqzıu bıı Riçard, bogazına kadar &elen bir Biraz fraııaısca loooupn bir memur inaillsce konupn1p baflıdı: 
ce.-uma mabkQm 1 tarafa bıraluım; ırı güzel menekte hıçkırıiı zorla tutup lakin ıörilnmeğe aoııdu. _ Sise ne büımett• bulwuıbilirlm? 

. ren&f ........ b.,_ "'1; &'selliğin çalıprik t1he etti: 
0 

• • •• • 

Bıru aonra lnımlllclanm ewfnm to- ifadeai vardL _ Londnct. tekrar' ..........._..._ - ~öa7ö uka köfede ım •yabat .ı- Hayır, bu aualimi ciddiye aluıu. Bir 
nu delitmiftl. Bu ,Oritpm,. lldlla· T.ı &-,eatln her lld tanfmcla ela kadu'..uaıw.m.tWhk. • ., .... _._,, .. mek ıeterl aıkmtıııız vana aize hizmet edebili-
de edecekti. Yllms dedl 1d: ,ak~ birer kwm ftrdı. Kadm bir eliyle dikenli teli ııme•k• Riçard: rim. E,yanıadan yana bir dütüncenia 

- GCSriitmenlse mtıaaade edeyim; Brblr ...ıencll: tutmuıtu. Erkek onu inandırmap uğ· - Evet_ Hayır ... Diye cevab verdi, vana ıi.e fay• dokunur. Bu adam-
fakat pyed bu lradm, konUfUJ'ken ıU:ı _ Ceailerl raprak dedi ldı' yok Yok. yiUüm lokomotife kaqı ol· lan iyi tanırım. 
ı 1 ........ u. ..._,.__k ı --'- cff ıunl Adam tane tane konuıuyor, kelimt 0 ur 0~. ~ teY _,.,,.,-:-' o ursa Kadın....., nr t - Taynıiı guetealnde dUn senin ı ri de ,..,,_,, 'b · d · 

o zaman ıızı de te•kif edens; buramı _ Riçard ı bakkmda blr haber SJbuttı. Gider &it· Aknaca konutu birili ceftb Yer- e m.:.rd: .. i' 1 ıkkati çekiyordu. 

da unutmqıaJ Kadın bir mlcSdet heyecandan nefe• aıu, bq muharririni ı~eceiim ye dh _ Hay1r, eıyamı kaybetmedim· ai· 
- Bu müaaadeyi verdifinlz için lise lial tuttu. 8oDra kendine plerell dedi beni Hariciye ııuırı ,yahud bat•ekill• - l'akat ONU tutuldu. Eter mayn pnhmı kaybettim 1 diye cevab ve:..ıi. 

minnettarım kumutc!aa efeD41t. ld: ıörilftürmelini rica edecelim. Her, koridor *tfmdaki lı8feyi latıtr· Bir yabancıya bu aöderi aöyl .. 
Slnkl kendlat de menafmaı pbi - lefti brr6ac:aJdarmı ambıyor-- JUsard, bu .cs.ı.ri kadmm ~ .. olar. mit oldufundan dolayı da badi DA• 

Rlçard, iki nfSbetçfnln muhafuuı il· ctum. Brnkıaua1ar daha iyi olurdu. O diğinl filrlietmi9ti. Cenifer, onua ıöa· Tren. tmn hareket ettilf .aman pen· dine kızdı. Fakat artık, bir defa eöc, 
tında avludan reçtf. Birkaç adım rerl· kadar perlpn bir balde1im kt. .. Beni lerini, aaçlarını, yllsiinU esberliyor• cereden atbmak, Cenlfer-ia yanma aiaından çılmı1ttı; ıeri alamudı; 
terinden inıill%ce konUfAD bir terci· bu halde ıarmenl lıtemddlm. mut gibi auratına gözlerini dilrmifti, ıitmek, tel ör&Ulerl elleriyle paralı· devam etti: 
man geliyordu. Saf tarafta etnfr tel - Ne ararr var snallfmP bakıyordu. yarak aonuna lradar eevıfllainin ya- B lk" d . . . .._, d 

_.. l ""dlme Rı....... · . - e ı e ınciluce aue.-•r e fSrgilleril~ ç"ulm ı lamıplu wrdJ; - u ~.., bina fena mua• - Ri5ar'd 1 dıye Melenerek dikenli nmda bbnak trSU1uau duydu. Miı Bleyn hakkmda udalt yuıla· 
banlar erkek mahp,ullara maa.Ulttıt mele yapmıyorlar ... Bu bf1at ela 4'ya.. teller ~ eUal uzattt; erkek de lrompattumrnda bir hareket olclu- rı okumu dur Y 
Eıtnlhayette bulunan'.blr taıNll 4ı ta- mlmu bir hayat dil{a. ~ - l- bu eli ~ilmek l~ kolüma usatmzt- twıua farkuull oldu. Yeni blr volcnı l'unua • <&nu var) 
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GUZEL YURDDA.N RESiMLER 

Zttmrtkl Yaloftdan stmel bir 16rünilt 

Geclizde su tesisatı yapdacak 

Baton bölgenin sulama 

On yedi yıllık intikam 

Bir adam benıtiresini öldüren 

eniıteaini tabanca ile öldürdü 

Maskeli 
haydutlar 
yakalandı 
Berpma. (Huıuıt) - Sarıcalar 

kiiyünde bir baydudluia tqebbüı hl

dieeıl olmuf. yiisleri maskeli bay

dudlar yakalmımıtlardrr. 
Dy bakkallarından B. Zühdü, bir 

ıece muzer tabancalı ve yijı:leri 

mukeli dc;rt haydudun tecadzüne 
utramıftır. Haydudlar düldna girin
ce tabanealarmı çckmifler ve : 

- Kıpmlanma yakarız 1 Demiıler
dir. B. ZUbdU. bu ant tecavüz karıı
amda Pftrmlf. baydudlar kendiıini 
ııkı9tırmata bqlamıflardır. Zühdü, 
büyük bir aofuk kanlılıkla dükkanda 
yanan llmbayı üfliyerek aöndürmilş 
ve teqlhın altına ıalıclanmıftır. Hay
dudlar zifri karanlık içinde ne yapa
caklarmı ı-.ırmıtlar, Zühdü dükld-
11m i~ini ka"f kant bildiii için ıU
rilne ıUriine dükldndan çıkmap mu
vaffak olmu" köy odasına doğru koı
mafa batlamııtır. Hırıızlar, Zübdü
nOn arkaıından ıillh atmıtlarsa da 
iaabet ettirememitlerdir. 

Haydudlar jandarmalarımız tara
fmdan kıskıvrak yakalanmqlardır. 

lzmirde Tarif, kuru üzümlerimizi ıayet rasyonel bir surette itle
mekteclir. Y ulrarclaki reeimde kuru ümmlerimizin hiç el delme
den makinalar vuıtuiyle nud ambalaj yapıldıiou ıörüyonumu:. 

lzmitte ev kiralan 
İzmit, (Huauat) - Şehrimizde me

mur, amele, mütekaid tehrin ekeeri
yetini tetkil eder. Bunların hepıi ki
ra evlerinde otururlar. t..mitte ha
raretli bir imh faaliyeti vardır. D
ğıd fabrikalarının kurulutu 1zmiti 
çok değittirmiftir. Mimar Yan1en'in 
plinına göre tehirde bir çok yeni bi
nalar yapılmaktadır. Fakat, ,ebirde 
ev kiraları pek yükaekt.ir. Vasati ola
rak ev kiraları 20 ile 5Ô liıa arumda 
değiımektedir. 

Trakyada iki kBprG 
Edirne, (Huıuai) - Havza-Uzun

köprü araıındaki fOSe inpatı devam 
etmektedir. Zaluf k~rüıü Vize -
Kırklareli yolu üzerindeki Poyralı 
köprüsü de beton olarak yapılmakta
dır. 

Isparta hastanesi 

bparta. (Huauei) - Memleket 
butalianHinin tmniri bitmifdr. 

. 
lursada parlJİf takl•ISI 
Buna (Huauıd) - ŞW'imizde 

Buru. ipeklerinden yapıli:aak tber• 
bir parlfilt fabrikalı açı~r. 

lzmir' de evlenenler 
gittikçe artıyor 

İzmir, (Huıuıi) - Son yılda iz. 
mirde evlenenlerin uy111 çoialmak
tadır. 936 ıenesinin on ayında tehrl
mizde 808 çift evlenmi~ir. 937 sene· 
ıini ilk on ayın~ 943 çiftin akidleri 
ya pılmııtır. 

Son ay içinde ıehrimizde 67 yatın· 
da bir kadınla 35 yaf111da bir erkek 
evlenmiıtir. Aynı müddet içinde kör 
bir kadınla kiir bir erkek evlenmit
tir. Evlenme ıünü körler bir otomo
bille niklb dairesine gelmitler, üçün
cü bir tah11 vuıtaıiyle evlenme me
murunun önüne getirilmiılerdir. Bi
ribirlerini görmeden beraber hayat 
kuran bu çiftin evlenmeleri muhitte 
allb uyandınDJfbr. 

5- 12 - 1937 

Aydın örnek fidanhğı 100 
dönüme çıkarıhyor 

Aydın, (Huaual Muhabirimizden) - Omek ziraat fidaahl' 
tehrimizin ihtiyacını kartılayacak vaziyette bulunmadıjrncld' 
57 dönümlük yeni bir ömek fidanlık vücude ıetirilmiıtir. Bet yıl
lık çalıpna proıramı mucibince örnek fidanlık 100 dönüme ç.ı
nlacaktır. Burada damızlık her nevi aiaç vardır. Amerikan il' 
ma çubufu, .U. aiaçlan yetiftirilmektedir. Ayrıca meraklılart 
meyve haatalıklan, meyve qııı, hqerelerle mücadele iti. ,......, 
laj itlri hakkında faydalı maltlmat verilmektedir. 

Burada kiSy ötretmen ve muhtarlanna bir de kun açılac.Jcttf• 
Bu yıl eski fidanlıkta yetittirilen 2263 meyve fidanı haUca dal'" 
blacaktır. Fidanlıkta fenni ancdıja da ehemiyet verilmiftir. 80" 
radan bir çok köylere örnek kovanlar daiıtılmaktadır. Zi~ 
vekileti Erbeylide, incir mahsulünün ç.oialtdmaaı ve güzelletö" 
rilmesi için bir de incir iıtuyonu açmqbr. - Omıan Becmlı 

Balıkesir köy ebe mektebi 

Köy ebai olacak liazlanmu oe öfTetmenleri 
Baltkeair, (Huıuıi) - Sıhat ve Içtimat Muavenet Vekl.letinin yerıJ 

tefkillt kanunu hükümlerine göre köy ebeli yetittirmek üzere tesiı edile
cek olan mekteblerden birinciıi, tchrimiz doğum ve çocuk balnmevindl 
açılllllf, derslere bqlanmıttır. 

• • su ışı 

Pek ,....... .. güzel 

klSINnHl SiYi klftllYOI 

~!!!n, ~q!t e i tin koı..ud 
tebte bugün otuz köylü kızı eıbel~ 
deni görmektedir. Bunlar tahlilleri
ni bitirdikten 10nra köy ebeıi o~ 
memleketlerine daiılacak ve mıııta• 
kaları içinde yalnız köylerde çalııa
caklardır. Yeni ebeler ayni zamandl 
fenni tekilde çocuk bilyiltme yolları• 
nı öğreteceklerdir. 

Çok bilyilk maaraflara rapen ıe
nelerdenberl bir türlü getirilememit 
bulunan Edremid'in IU ifi, Dahiliye 
Velrtletinin beledt)'eler faaliyet it
lerini tanzim için verdiği ehemiyet 
neticeıi olarak, imar heyetinin ıiı
temli mesaisiyle 90n defa halledilmit 
ve bu ıu itinin ikmali için beledi
yeler bankaımdan ikru olunan 59 
bin liranm muamelesi Ankaraya ge
len belediye reiı vekili doktor Şere
fettin Arkan tarafından neticelen· 
dirilmiıtir. Pek yakında Dahiliye 
Veldletince münakasaya vazedilecek 
ve güsel Edremid aenelerdenberi aa
bınızhkla beklediği ıuya kavup
caktır. 

lzmitte gaz kursu 
İzmit (Huıull) - Zehirli gaz kur· 

ıu nihayet bulmuıtur. Kurı bütün mu
hit için ~k faydalı olmuı, devam e
denler gazlar hakkında pratik malu
mata ıaabib olmuılardır. Kunta, gazla
rın mahiyeti, bu gazlardan aakmma 
tf.rzları, zehirli gaz ıığınakları hak
kında malQmat verilmittir. 

İnnlnle jeolojik arllfınnalar 
İzmit (Huauıi) - Şehrimizde bu

lunan alraat vekileti jeoloji anıttır
ma enatitüail mildilrü yanmda viliyet 
ziraat müdürü bulundup halde ÇeJ
me kamına gitmittir. Orada jeolojik 
arattınnalar yapacaktır. 

Yanbı ilaçla 

Blen kadın 
Balıkesir (Huıuai) - Ali Rua 

adında bir adamın karı~ Nuriyeye 
dıprdan kullanılacak bir i1'cı yan
lıtlıkla içirerek öldilrdüğünü bildir
mittim. Yapılan tahkikatta Ali Rıza
nm N eıe isminde ikinci bir karııı 
bulunduğu anlaıılmıttır. Yanbt ill
cm Nete tarafmdan içirildili tUpbe
al UpDIDlf ve tahkikata bqJanımttır. 

Bir baba 
•lreslnden olan 

Çocuounu . 
kaçırdı! 

İzmir (Huauıi) - Şehrimizde ~ 
bir hidiae olmuıtur: Muıtafa adıO!, 
bir adam bundan dört sene evel P"' 

Bayanla tanıf1111" bu Bayanla dört~ 
ne metrea bayatı yqamtftır. Bu~ 
bir de çocukları olmufo çocuğun ~ 
Özcan koymuılardır. Bundan d~,.... 
ay c:vel mutterek bayata nihayet .,,. 
ren Muıtafa, bir gün eaki metreainiO,. 
vinin önünden geçerken, Bayanın ~ 
çük kardefine teaadüf etmittir. Ç~ 
ğa para Yermif ve kendiline ö.ı~ 
getırmeıinı ıöy lemittir. Muıtaf~!'; 
kuz aydanberi görmediği çocu&""" 
kucaklamıt ve kaçırmııtır. 

Bunnu üzerine Bayan polise ıııur"' 
caat ederek çocuğunu geri alınıttı'' 
Fakat ı9 mahkemeye axetmiştir. Si' 
yan mahkemede föyle demiJtir: 

- .Bütün kabanat bende... .Bu ad' 
mın yaldızlı ıözlerine kapıldım. .• ~ 
kat dört ıenedir nikah yapmad:,..., 
dokuz ay evel de çocltkla beni ~ 
bırakıp kaçtı gitti ı .. 

Konya tOrkkuıu 

Dye kaydediyor 
Konya (Huauıi) - Martta tc::!J 

mizde açılacak olan türkkutu ıu _. 
için faal üye kaydına devam edil~r 
tedir. Türkkutuna timdilik orta~ 
tıebi ikmal etmiı olup tahıile deVlll' e" 
denler alınmaktadır. Kadro t>öyl,,., 
dolmadıiı takdirde T. H. kuruınu •;. 
nel merkezi bir kararla orta okulda 
kuyanlardan da üye alacaktır. ...A 
Şehrimizde üye kaydı normal tc~. 

ni takib etmektedir. Li8e ve kız 111 Ol 
lim mektebi talebelerinden bir ~ ... 
gençler bava kuı . ı tchrimiz pıbef11' 
müracaat eden Tür:ıkkuıuna U 
kayclolunmaktadı. 
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Lik maçlarına devam edildi 

Harbiye 1. yurdu -Muhafız 
gücü 4-4 berabere kalddar 

Maç çok güzel oldu 

Dün tehir etadyomunda, bu menim hemen hemen biç raatla
~adıfımız, heyecanlı ve çok seri bir maç seyrettik. Saat 14.15 de 
lık maçları için kaqılqan Harbiye idman Yurdu ve Muhafızgü
cü takımları, enerji ve ıayretin nelere kadir olduğunu gö.teren 
•rlu bir oyundan .onra, 4. 4 berabere kaldılar. Tribünler baftan
bata dolu idi. Her zaman olduiu ıibi, aporcu Bakan B. Şükrü 
Saraçoflu, bu zevkli maçı takib edenler a.ruında idiler. 
Hakem H ıalcımlar 

Hakem B. Kemal Halimdi. Tam aaatinde ortaya çıktı ve dlldUğilnU çal· 
dr. Yan hakemleri kendisin! takfb ettiler. Nedense bunlardan biri spor Jn. 
)'afetini tqmuyordb. yaratmafa kadir gördtikled Muhafız 

(Ankarada usun yıllar&m beri gör- gUctlnihı orta ibncıaı Rınnın peıin
ınecHğimiz bu manura e-ö.ıilmilu bat- de idiler. 
tı. ve burada ipri't etmeden geçeme- Oyun çok seri devam ediyordu. 
dık. Lik heyetinin önümü.zdeki maç- Top bir saniye bile durmadan iki 
lar için hazırlıklı bulunarak spor kı- kale araamda gidip geliyordu. 
!afeti. U19ıran yan hakemleri temin Harbiyelilerin birnc golleri 

tlneaini dılerls.) On dakikalık deneme müddeti ça· 
Llaanaları tetkik ve kaU aeçlmi buk geçtl Şimdi muhafızhlan daha 

kısa atirdU. Takımlar yerlerini ıu mticaair akınlar yapıyor görliyoru.z. 
ıuretle 0aldılar: Aynı ıilrati muhafaza eden maçı kuf 

Harbıye İdman Yurduı bakıtı aeyrettiğimiı: zaman göze çar-
Fe~ Sabri - Şükrü, Celil • Hatim pan manzara ıudur: 

~elci,. Şerif: 1~ ·Abdurrahman· Hafbeklerin takib ettiği Mubafl%· 
cahid • Hilmi. gUcU forverdleri ceza ıahaaı hudu-
Mubafız Gücü ı . dunda her dakika bir gol çıkaracak 

ı.. Fuad, Saffet· H~urii, Lütfü • Ci- çemberi kurmuflardı~. Fakat. ~ilhaı-
1~_.: ~ Nlk:i • luet • Raa • aa Sabrinin feda~lıgr, kalecının ye
-UUm • Salih. rinde müdahalelerıyle Harbiye takı-

Öğrendiğimiic gc>re, harbiye takı- mı topu uzaldattırabil~yor. 
lbı, Mücahidi takıma aldıktan ve Hi Bu arada, harbiyelı Abdurraıhma
tlıni de aantrhafa getirdikten aonra nın fırsat buldukça topu kaparak 
~vcud kadro aruından en güzel Muhafızgilcü kalesine . aoıtulduğu, 
bir tertible çıkarılmı9tır. Bir iki yer- Hilminin de karşısındakı hafı birkaç 
de daha iyi oynıyabilecekler bulun- kere atlatığı ve ttlit çektiği görülü
dutu fakat takıma alınmadıkları söy- yor; fakat, tütler daima çok yübek-
~tllnektedir. Oyun neticesine göre, ten avut oluyordu. . 
diyebiliriz ki takım haf tan a.ıağı aynı Nihayet 25 inci dakıkada, Abdur-
"1arda oyunculardan mürekkebti. rahman Fuadın bir hatasından iıtifa-

?tt~ı&gilcü takımı geçen hafta- de etmeıini bildi; topu ağlara taktı. 
1-rdaJd kadroıunu muhafaza ediyor- Tribünler, maçın batındanberi heye
dıı. Gençlerbirliği maçından sonra candan bunalan taraftarların coşkun •e .dUn Ulua apor muharririnin gue- alkı,ıariyle çmladı. 
~•ıne yudığı dü9üncelere iJtirak e- Muha/ıs Gücünün 

ereJr, aağaçık Salibin bek oynatıl- b" . • l" 
~atını bir hata olarak peıinen ırıncı IJO U • • 
Iraya tm 1. . M f"h l.Ak 1 b' Bu gol harbıye takımına netıce e e ıyız. aama ı a il a ı ır .. . · O · 
lrlrada k ]A d " il düğü hakkında umıd verdı. n hır oyun-

ı. ta ımın evve il Uf n • . w 

lb(l,ı ve tavsiye ettiğimiz suretle ha- cu bırden daha atak oynamaga ~şla-
ıbrrlandığını, fakat batka ve muhik dılar. Ağ~~ ~ıtıklb~rıkahalddae gk~kl yıy~.n 

lr •ebebl S l'h' w k mubafızguçliller, ır ç ı a ıu-e a ı ın gene aagaçı oy- ~ · d"k 
ıı.tıldıfını aö ledi. ren bır durgunluk geçır ı ten sonra, 
ilk '..J- • y onlar da hücumlarını arttırarak har-

uukıkalar biye kalesini aıkııtırdılar. 
Jı. Maçın ilk on dakikası neticesi 31 inci dakikada Salih güzel bir 
}' kkında insana hiç bir 9ey öğretmi- aÜrilfle topu korner hattına kadar r::. tekilde geçti. Muhafızgücünün, yaklattırdı; sonra, ortaladı. Rıza ye
k' ıbine nuaran, daha ağır ve tem- dfti ve önündekilerin markelerinden 
k •nli oynadılı, yerine göre, uzun ve aıyrılmak auretiyle Muhafrz'ın bi
ç 

1
:- Paslar yaptığı, merkezden ve a- rinci ve beraberlik aayıaını yaptı. 

tıı\lardan ilerliyerek kar911armdald M L-J G.. .. " 
"ftJıı denediği görülüyordu. • ~.nu ıs .. ucunun 

y Buna mukabil Harbiye İdman ıkınci solu 
?.t Urdu takımı, gayretini daha .ziyade Dört dakika aonra, Salih gene bir 
uhafızgücünün oyununu bozmağa fırsat buldu ve topu ortaladı. Harbi

larfediyordu. Paalaflll&dan ve dü.z- ye İdman Yurdu kalesi önü biru ka
rın ilerleyiılerden eser yoktu. Milda· rlftl· Bu karıııkhktan istifade eden 
lanın uzun vuruılariyle topu kapa· ıoliç luet kalecinin havalandırdığı 
~~ Muhafızgilctl kalesine dofru ham topu batiyle Harbiye kale.ine aoktu. 
~ Yapan forvet hattmm arkaaı Devrenin bundan sonraki dakika

bottu. Haf bekler Ani tehlikeler ları aynı heyecanı devam ettiren bir 

MuhafızgUcü 

oyuncuları 

bir arada 
tekilde fakat golıU.ı geçtL Hakemin 
düdüfü devrenin bittiğini ilin etit. 
İki t.akım, on dakikalık istirahat için 
ııoyunma odaaına girdiler. 

tKINct DEVRE 
Bu devre, atadyomu dol*1ran bin

lerce seyircinin iki tarafın gayreti
ni beğendiklerini gösteren alkıf ve 
ya9a aesleri ile, geçen her dakika da· 
ha heyeunlı ve .zevkli elarak baıfla
dr ve öylece bitti. Birçok takımlarda 
birinci devre aonlarına doğru elnildi· 
ğini gördüğUmil.ı nefca, dün biliki•, 
birçok takımlarda devre müddetiyle 
m a k Q a e n mütenaaib o 1 a r a k 
artıyor gibi idi. Katt olarak 
diyebiliriz ki, fut b o 1 bilgilerinin 
yilkaek oldutunu eöylediğimiz ta· 
kımlar bu enerjiye malik olaalar, on· 
ları yenmek çok güç olurdu. Yahud 
bu fikrin akaine, bu iki gü.ıide takı· 
mı antrenör nezaretinde yetiıtinnek 
ıuretiyle mükemmel iki futbol takı· 
mı kazanılmı9 olacaktır. 

Harbiyenin beraberlik aayuı 
Devrenin be9lnci dakikaeında bat· 

biyeliler ortadan bir akın yaptılar. 
Saffet ve Htianü bir saniye bir te· 
reddüd geçirdiler; topu biribirlerine 
bıraktılar. Mücahid, Abdurrabmanın 
derin paaiyle aldığı topu, bu tered
düdden istifade ederek, gole çerirdi. 
Muha/ıs Gücünün 
iiçiincii golü 

Eğer maç eınaaında oyuncular ta· 
rafından aarfedilen enerjinin bir grafi 
ğini çizmek kabil olaaydı. Şüphe yok 
ki harbiyenin beraberlik aayıaını yap
tıktan ıonra geçen dakikalarda iki 
tarafın enerjiıinin en yük.ek haddi 
bulduğunu görecektik. Oyunun aUra· 
ti de uamt dereceainde idi. 

Harbiyeliler beraberlikten 90nra 
galibiyet golünü de çıkarmak iatiyor· 
lardı. 
Eğer gayretlerini teknik kaidelere 

uydurabilselerdi, buna muvaffak da 
olacaklardı. Muhafız güçlüler de, el· 
den kaçırdıkları galibiyetin daha fena 
neticelere doğru gitmemesine çalı91· 
yorlardı. Futbol Ü.zerindeki bilgileri· 
nin kartılarmdaki taknndaıı daha U.· 
ttin oluşu, bu huauau temin ediyordu. 
Bu düfünce ile hareket ettiklerini um· 
dutumuz iki muhaf ızlı müdafi, bir kaç 
dakika aüren bir müdafaa ile topu sa· 
ğa 90la dofru uzaklattırmağa blıfladı· 
lar. Harbiyenin biribirinl kovalayan a
kınlarını böylece neticesiz bıraktık· 

Bugün ve 
yar1nkl ma~lar 

SOn bahar at yanılanmn 
IODUDCUIU bugün yapılıyor 

Bölge futbol ajanlığından: 
Bu hafta yapılacak lik maçları
nın ikinci oyunu olan Altmor
du • Güvenç spor maçı 5 .12. 
937 pazar günü (bugün) 1aat 
14.15 de Anbragücü aahamı
da, Ankara gücü • Gençler bir· 
liii maçı 6.12. 9 3 7. pazartesi 

günü (yarm) IUt 14.15 def&
Nr etadyomunc:la yapılacaktır. 
ikinci takım maçlarında. bir de-
iifiklik yoktur. Tebliğ olunur. 

tan tonra rene eaki durumu teaıia etti· 
ler. Forved hattııun 90lcı..ı bir akmı 
neticeainde Muhafız güc:il tlçilncU ıo
Hlnll k.Uandı '" takım plib vuiye.te 
geçti. 

Hwbiyelilsrin. üçüncü goUeri 

Bu~kU puarm bayrama rutlayı
ıı at yarıparma ayrıca bir hususiyet 
vermektedir. Hava. gayet mu.aid ve 
,Usel Ji.diyor. Bu, yarıı meraklılarının 
lpodromu fuluiylıe dolduracağına de-
Wet eder. · 

Bugi1Dlril yaı:ııların hepsi de çok he
yecanlıdır. Bilhuaa üçüncU yarııta B. 
Said Halimin Suıwıdair ile Novice'in 
Dandiye kartı yapacakları 3000 metre
lik kopı cidden pek enteresan olacak
tır. 

Daııdlnin ıeçen ve bu mevsimdeki 
ıirdiii her yarııı kuanmıı olmuı bu
na kartı da B. Said Halimin en iyi at
larından Senandair ile Novice'i hasırlı 
~ çıkarmaaı bu yarııın ehemiyet 
derec:eai hakkında meraklılara bir fi
kir verebilir sannederim. 

Bu&ilnkü dördüncü kotu da çok 
mühimdir. 2000 metre mesafeli bu ya
rı .. menimde çok iyi neticeler almıt 
atlar cirmektedir. Bu yarııta kopcak 
olan atlardan Andranbudin ile Ceylan
ın yapaqkları iddialı ko9u görmeğe 
cS.ğer bir ~kilde bitecektir. 

Bugünkü koıular gene bet tanedir. 
Çifte bahia dördüactl ve befinci koıu
lar aruındadır. Yarıılara tam aaat 14 
buçukta bqlanacaktır. 

Birinci lcota 
(d'f kopuu) 

Muhafıs ıttcil takımı bu ıolden eon
ra, neticeyi elden bçırmamalr içkı ça
hflyordu. Harbiyeliler de ima dren 
tieraberlill'tıelı tekrar mağlub -.uiyete 
gelmenin tevlld ettiği bir atalet devre· 
aine girmifti. Takım canla b8f1a oynu
yor; fakat Mubaf ı.z kalealne kadar so
kulan forvedler fiitlerin öl~ü.s bir 
vuru,ıa awt.a gönderiyorlardı. Bir de
f•mda al açmkları &ıüne ~lenleri 
bep atlattı. Kaleci ile kar91 karf ıya 
kaldı. Herk• topu mıknatis gibi el~ Dört •e daha yukarı yafta ve aene 
rinde toplayan Fuadm aağ açığın bu aarfmda kotu ka.zanmaınıı yerli yarım 
golüne mani olaı:nıyacafuu tahmin e- kan arab ve halla kan arab at ve kıarak
diyord.u. Va.ı.iyet de onu ıöateıiyordu. lara mahauatur. Bu yarııın ikramiyesi 
Fakat beklenilen olmadı; bu akıncı 200 liradır. Birinciye 130, lira, ikinciye 
topu çok ııkı bir ıütle kalenin aağm- 50 Ura, ilçUncilye 20 liradır. Koıuyu ka
dan çok uaklara gönderdi. Anla,ıh· .ıanan atı yetlftjrene 20 lira yetiftirici
yordu ki maç bu auretle Muhafı.ım ga- lik primi veril~ktlr. 
libiyctiyle bitecek... · Meaafe.i 2200 metre olan bu koıuya 

28 inci dakikada bu vaziyet birden- bet at yuılmııtır. 
bire değifd. Harbiyeliler üçüncü gc>J 1· B. lakenderin Alaphinl. Kilosu 
terini yaparak &ene betaberfitc ulaftı- 160, aatıı fiatı 500 liradır. · 
lar. 2- B. Jılebmed Durunun Meaud'u. K.i-

Rı.a' nıll 'dördüncü •olü lon 60, aatlf fiatı 1000 liradır. 
,, 1- YU.ıbafı lhaanm NecmeaL Kiloeu 

Top ortaya geldi. Hakem düdUlünü 58,5, aatıı flatı 600 liradır. 
çaldı. Henüz kulaklarımızdan bu dil· 4- Yü.sbatı İhsanm Ayteaf. Kilosu 
düiiln aeai çılanam19tı, diyebili.ris.. 58,5, aatıı fiatı 500 liradır. 
Muhafı.1 gücü aantrfo~di Rıza ,.mı 5- Yllsbaıı Rlfatm Deniti. 58,5 kilo 
bir pyretle kale önüne kadar ~tirdi- •tlf fiatı 600 llradu. 
ti topu açık bir gedikten atlara tala- Bu yanıta ko.- atların hepai de 
vcrdL Ankara muhitinde taıummıtır. Bu ya-

Dördüncü koıu 
(handikap) . 

Dört ve daha yukarı yaıtaki yerli ya
rım kan ingiliz at ve kısraklara mah· 
auıtur. İkramiyeai 225 liradır. Birin
ciye 180 lira, ikinciye 55 lira, üçüncü• 
ye 20 lira verilecektir. Koıuyu kua
nan atı yetiıtirc.ne 22,5 lira, yetiftirici· 
lik primi verilecektir. 

Meaafeai 2000 metre olan bu koıuya 
yedi at dahil olacaktır: 

1 - B. Fahri Atlmın Andranbudinl 
k. 64. 

2 - B. Salih Temelin GUlizar'ı, k. 59. 
3 - " ,, ,, Mahmureai, k. 57 
4 - Marepı Fevzi Çakmağın Baybur .. 

tu. k. 52. 
5 - B. Fahri Ataçerinin Ceylanı 

k. 50. 
6 • B. Şaban Atlının Bo.zkurtu, k. 49ı 
7 - B. Mehmed Çelebinin Olgaaı k. 

48. 
Kilolarda g8rüldilğü veçhile bu ya

nıta hissedilecek kadar fazla kilo far
kı vardır. Birinci ile yedinci at ara
aındaki kilo farkı 16 dır ki, attan anlı· 
yanların bu farkın sok mühim olduğu· 
nu takdir edecekleri muhakkaktır. Bu 
dördüncü koıu günün ikinci heyecan. 
lı koguaudur. Bu menim çok güzel ko
ıular yaparak birinciliji bir defa Cey
lana kaptıran Andranbudin bu yarıırıı 
birinci derecede favorisidir. Rakibi ilk 
haftalarda bir defa Andranbudini mağ
lQb eden Ceylandır. Bugün Ceylan ile 
Andranbudin yarışı kaçmlmıyacak 
kadar heyecanlı olacak ve bu iki atın 
çeldpeleri arasında Salih Temelin 
atlarından biriıi de pliseye dahil ola· 
caktır, fikrindeyiz. Malfun olduğu 
veçhile bu koıuya yedi at girdiğine gö
re üç tane plaıe vardır. Müşterek bah
se iştirak edenlerden üçüncü plaseyi 
yakalayabilen herhalde 1 lirasına mu· 
kabil oldukça bir fCY kazanacaktır. 
Bu yarııın diğer bir huıuıiyeti de çif
te babee dahil olmasıdır. 

Be,inci koıu 
öç yaıında ve kazançları yekilnu 400 

lirayı doldurmayan yerli yarım kan 
ingili.z erkek ve di9i taylara mahaus· 
tur. 1.kramiyeıi 255 liradır. Bırinciye 
180 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 
liradır. Mesafesi 1600 metre olan bu 
yarıp dört at dahil oluyor: 

1 - B. Mehmed Hallaçlınm Boskurtu 
(58 k;). 

Stadyom beilmiyen alkıflarla da:ki- rıpn fliYôilleri Alphin ile ~bqı lh
kalarca oiiıldadı . .Muhafıa &'ilcli takı· eanm adandır. Necme ile Ane aynı a
muu tekrar pübiyete eriftireaı Rıaa- 1una atları oldupna g&re bu atlar U
um bu. ıolü ddden alk191-map de- serine ..... _ .. oynamlk meraklılar .rai:. •-·r- 2 - B, Kalu..m&ıun &'1- (~o ı...) 

t IÇta üha tedbirli oı.cütır. s -B. Yakap Ahinin GtiloMlı (56.5k.) 
Maçı beraberUkle biıiren MJ)'I fldnd kop 4- B. Ahmed laegölün Nulıaı (56,S 

Devreııiıı yanm aaati, Muhafuuı u, yqmdaki yerli balla kan lngilis k.) 
dördüncü goliyle nihayet bulmuı ft erkek dltl taylara mahauatur. lkrami· Bu dört attan hepai de aynı kuvvet. 
maçın bitmcaine on bcı dakikalık bir yesi 450 liradır. Birinciye 350 liradı!ln aynı Yat ve aynı derecededir. Bu atla
~ kalmıttı. Futbolda bir çeyrek mu.da dubuliyeler mecmuu da verile- rın bu aene yaptıkları kotulara bakı
aaatın dciil, ıon bir iJıai dakikanın bile cektir. tıdalc:lye ~ lira, Uçilncilye 25 li- lına favori olarak Gülcan ile Bozkurt 
durumu deiiftirdiii çok göriilmilftilr. nadır. :&:oıuyu kuanan atı yetiıtirene göaterilebilir. 
Fakat harbiyelilere nuaran daha bil- 45 lira yetlttiriclllk primi vardır. Me- r·ı bah.ia 
gili fuhbolculardan milrekkeb olan aafnl 2000 metre olan bu yarıp bet at "-'1 ~ . : .. . · 
muhafı:clıların kendilerini plibiyete 1 dı Çıfte bahıa dörduncil ve betinci ko-
ul&ftıran 75 dakikadan aonra heaabh y~ ~ ~Temelin T mU' kilo- ıular arumdadır. Dördüncü koşu ile 
hareket ederek neticenin de&i~sine 64 • qp ı, betinci koıuda birincileri bulmak bir 
meydan vermiyecelüeri muh.ıi.kuktı. su ı . 'B. Akif Abunun Baylanı, kilosu ~ güç olacaktı.r. Dörd~cü ve Ceyl~ 
Oyunu~ tar.11 da bunu ıöateriyordu. 62,5, ıle An.d~budın favorı ?ldu.~ go
~n daluka kadar harbiyelller mUtema- 3 .. B. A. Atmanın DilfyMI, kilosu re beııncı koıu~ ~ bır aürpn~ ~1· 
diyen ıol yapmata 'ÇalIJtilar; mulıa- 5?.S. ~ ~?.ıkurt ile Gülc:an favorıdir, 
falılar da kalelerini korudular. Fa- 4 • B. saıahaddln Duruaanın Mera- denılebılır. 
kat bu koruyuıun mustar bir Y&&i- mı, 1dloeu 56 Miibarelı Gürol 
yette kalmaktan dolayı yapılmadıiını 5 • B. o.manoilunun Şehruatı, ki· 

kaydetmek lbımdır. Muhafu pcil, tosu 54,5. D u·. n k u·. 
yal~~z. gol yaptımwnak suretiyle e- Bu yarıtta kofiri at bet tane oldulu-
nerJt.aıni bo9 yere aarfetmemif oluyor- na ıare bir pnyan ve iki plue vardır. 
~u. Fakat bu atır •lft\lnrn cewuu çek- Bu yarııın favoriai bbce Baylan ve k 
tı.~er ~e harbiyeliler 41 inci dakikada Meram lae ae birlnciye nlabetle 9 5 ki- k 1 r O§ usu 
dordün ·· 11 · · 1 ' . cu go eruıı yaptı ar. lo noksan ile kopn Şehruatın bir aUr-

. ~rı kalan 4 dakikada vaziyeti de- prb yaratmUt kunetle beklenebilir. Türk apor kurumu Ankara bölgeei 
i•t rece& bir fevkalidelik olmadı. 1- Şehruat bu meubiı lkl defa kOflllUf, atletism ajanlığının tertib ettiği Krot 
kı takım beraberliıkle sabadan ayrıldı- her lldainde de iyi kotular yaparak kantiri, dün fChir atadyomunda yapıl-
lar. birinci ge1mlftir. Bu haftaki rakipleri dı. Mils.abaka iki katagoriye ayrılmıı-
Naaal oynadı/ar P daha çetinc!lr. Bu kOtumuı çok heye· tı. Küçiıkler ve büyillder arasında ya-

Jıılaçın seyrini anlatırken okuyucu- canlı olacalt muhakkaktır. pılan müsabakalara Harbiye idman 
larımıza takıml&r hakkında da bir fi- Vçiincü. kotu yurdu ile Muhafız gücU ar•mdaki 
1Dir vernıit bulunuyoru.1. Her iki ta- ( Söiüdösii kofuau) m1anaçıdınLikinci devresi aon bulurken bat-
kım, bütün hatlariyle, dünkü maçta va-
zifelerini yapIDiflardır. Muhafız ıü· Uç ve daha yuqrı yqtalti halla kan 
cü takımı futbolcuları, ayrı ayrı ve bacilis at ve kıataklara mabauatur. lk- Küçükler araaında 
toplu olarak, futbola daha vakıf göril- tmaiy•i 600 liradır. Birinciye 500 li- 3000 metrelik bu milaabakaya yedi 

.. 1 radan maada duhuliyeler mecmuu, i- atlet girli. Patlayan tabanca ile bera-
nuyor ardı. Ankara gücü ve Gençler be 1 
birliii kartıaında kazandıkları muvaf- kinclye 75 lira, üçüncüye 25 liradır. r fırlayan bu yedi genç, karar attın· 

· ıJıfıeaafni 3000 metre olan bu kotuya lan yolardan geçerek kotularını bitir-
fakıyeti teınin eden enerjileri de baki hafta da yuclıiımu gibi Uç at Cfrmell- diler. Hiç birinde yorgunluk alameti 
idi. Harbiyeliler Muhafıs gilcil Wfı- tedir. görülmiyen ve iyi çalıftıkları takdir
unda, teknik nobanlarmı çok ~tün 1 - B. Said Halimin Swwıdair'i, ki- de yetiJCCekleri anlqılan bu atletler 
gayretle kapattılar. Takım halinde i- loeu 64 arumdan Altınordudan Ahmet birin-
yi, fakat tek tek ele alındıkları .zaman ' · 
topu kontrol kabiliyetleri ebik oyun- 2 - B. Aaım Çırparın Dandi'ai, kilo- ci, Demirçinkayadan Cevad ikinci ve 
culardan mürekkeb idiler. au 60, Atınordudan Rüttü üçüncü geldier. 

3. B. Said Halimin Novice'i, kiloıu Abmedin derecesi 11.15.5 dakikadır. 
Muhafız gücü talumında en iyi oy- SS,5. Bu vaziyete göre his de fena değildir. 

nayan Cahid ve Rı.ıa idi. Harbiyeliler- Yukarıda da vHdıinnu -'bi bu ya-
den de Sabri, Ablurrahman ve Mtlu- '"""" •• Büyükler an11ında 
hid en çok be"-e--uLlenmı· '.z..a.:-. tt..: Jııa. rıı ıtınün en heyecanlı ve görmeğe de-

• uuaa u. && fer kotuau olacaktır. Uç hayvan da Bu müaabekaya yedi •porcu ittirak e-
leciden Fuad, dün nefae çok itimadın menlinde en iyi dereceleri atmıı bu- diyordu. Mesafe ?i~incinin bir miali o
ce..ıaauu ~i. Fethi de maça çok iyi lumnötadır. Bu koıuya Said Halimin larak 6000 metre ıdı. Bu k09u da güzel 
devam ederken, Ui.zumaİ.ıa bir iki çı· Suııaııdair'inin de bilhana getirtil- bafladı ve öylece devam etti. Birinci, 
kıfla vaziyeti bozdu. mesi bunal bir ehemiyet vermektedir. iJdnçi ve üçüncü gelenler en önce bir 

Netice itibariyle, bayrama rut gelen Aradaki kilo farkma balulına Novice grup teıkil ediyorlardı Fakat Demir
bugünde bi.ıe çok heyecanlı ve ıtltti rnntajı bsanır. Lakin bu kOfU daha çankayadan Galib, nihayet rakiblerini 
bi rm&Ç •eyrettıiren her i.Jr.l takımı top· siyade Sunanda.ir ile Dandi arMlllda geçerek 23.15.5 dakikada birinci, An· 
ye.kQn tebrik ederi.ı. olacaktır. NO'Ylce fedai 'YUiyette kala· kara gücUndon Kazım ikinci ve gene 

Salleı GÜROL caktır. [Lütfen sayfayı çevirinis] 

Kızılayı unutma, acı ünlerde Sana ardımcı olur. 
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llıpanyada hUkDmet ~ 
parası ile · 

asilerin parası 
İspanyada dahili barb çıkalındanbe

ri Valansya ·Pesetası kıymetinin o/o 
85 ini kaybetmiştir. Bu peseta'ların 
100 üne halen Parla borsasında 50 
frank verilmektedir. 

Burgos hükümetinin parasına gelin
oe bunun kıymeti general Frankonun 
barb sahasındaki muvaffakiyetleriyle 
mütenasib olarak artmaktadır. Mala
ga'nın zaptı sıralarında 100 Burgos 
Pesetası = 100 fransız franğı iken 
Santander'in alınması neticesinde 100 
Peseta = 160 frank olmuştur. Halen 
100 Burgos Pesetasımn muadili 210 
fransız frangıdır. 100 Valensiya Pese· 
tası ise yalnız 50 frank ettiğine göre 
asilerin parası hükümet parasından 
kıymetçe 4 misli yüksek demektir. 

Balkan devletleri için 
müıterek bir tütün 

inhisar1 
Ffnanc::lal News'ın Belgrad'da çıkan 

Vreme gazetesine atfen bildirdiğine 
göre Tilrkiye, Yugoslavya, Bulgaris
tan ve Yunanistan için mlişterek bir 
tUtUn inhisarının vücude getirilmesi 
Yunanistan tarafından teklif olunmuş
tur. Vreme'ye göre bu inhisarm gaye
ıi: Balkan devletleri arasında rekabe
tin izalesi ve tUtiln fiatlarınm istikrar 
ettirilmesidir. 

lsviçre piyasasında 
fındıklarımız ra§bette 
Türk fındıkları İsviçre piyasasında 

çok aranmakta ve piaaya itiyaçlarınm 
% 80 ini Tilrkiye'den ithal olunan fın
dıklar karşılamaktadır: Bunlar İsviç
re frangı beıabiyk 9öyledıir: 

T.Evvel 1937 Eylül 1937 
Tür.kiye 
İtalya 
Fransa 
Almanya 
.Umumi ithallt 

7 30.000 381.000 
155..000 24.000 
43.000 29.000 

1.800 .-
929.800 429.000 

Sanayi krizini 
Hanri Ford 

nasd görüyor? 
Financial Times'in bildirdiğine gö

re Mr. Ford ameriıkan aanayiinin ge
çirmekte olduğu kriz hakkında §Unla
rı söylcmi9tir: 

"Bu kriz muvakkat ve sun'idir. Önü
müzdeki yıla kimse ~Uphe ile bakma
ıiıalıdır. Hali hazırdaki yava§lama bir 
geri hareketi değil, bilikis yeni ham
leler için bir dinlenme devresidir." 

Köstence .. Trabzon -
Tahran transit yolu 
Bükreş'te çıkan Exelsior gazetesi

nin verdiği bir habere göre: Hüküme
timizle Romanya hükümeti arasında 

Ankara gücünden Hüseyin üçüncü ol
dular. 

Bu koJUda dC:lrdUncü gelmesine rağ
men, Harbiye idman yurdundan HU
aeyin hakem heyetinin, antrenörün 
dikkat nazarlarını üzerine topladı. Bu 
atletin iyi bir istikbale namzed oldu
ğu görülüyordu. Kendisine, antrenö
rün tavsıyesine göre çalışmasını tavsi
ye ederiz. 

Bu günkü maı 
Bölge futbol ajanlığının tebliğine 

nazaran, bugUnkU Altmordu - Gil
vençspor maçı Ankaragücü ıab,aaın
da saat 14.15 de yapılacaktır. Altın
ordu yaptığı iki maçta güzel netice
ler alarak vaziyeti sağlamlaştırmıf 

bir takımdır. Güvençspor da durma
dan çalıprak Ankara likinde tutun
mağa çalışıyor. Tatil günlerini açık 
havada geçirmek iıtiyen bugün her
halde güzel bir maç seyretmit ola
caldardır. 

Ankara Gücü - Gençler Birliği 
ıehir ıt.adyomunda 

karıılafıyorlar 
Daima mühim bir seyirci kalabalı

ğı toplayan Ankaragticü - Gençler
birliği takımları ara11nda yapılacak 

lf k maçının şehir stadyomunda olma
sı arzusu gösterilmişti. Her iki ku
lUb ve stadyom idaresi bunu memnu
niyetle kabul etmişlerdir. Futbol a
janlığı da gUzel ve heyecanlı geçece
ği muhakkak olan bu karşılaşmanın 
bayramın üçüncü gününe alınmasını 
kararlaştırmıştır. 

Müsabaka yarın saat 14.15 de şe
tıir stadyomunda olacaktır. 

Köetence - Trabzon transit yolunun 
ihdası için muzakereler olmaktadır. 
Ayni gazeteye göre öu hattın ihdasına 
ingiliz sermayesi de iştirak edecektir 
ve Polonya 'imdiden bu toşebbüae mü
zabaretini bildiJ:miştir. 

Dünya pamuk 
rekoltesi fazlalastı 

Bu senenin pamiık relfolteai yalnız 
Birleşik Amerika devletlerinde değil 
fakat hemen bütün pamuk yetiştiren 
memlıeketlerde de geçen senelere nis
betle daha yükıe.K olmuttur: 

1937 dUnya rekoltesi 38.386.000 bal
yadır. 1936 dünya rekoltesi al.245.000 
balyadır. 1935 dünya r e k ol t e ı i 
26.080.000 balyadır. 

Başlıca pamuk yetittiren meiiıleket
lerin son 2 senelik rekolteleri a~ğıôa 
göaterilmiştir: (1000 balya olarak) 
Pamuk yetittiren 1936 1937 
milhim memleketler 
A. B. D. 10.638 
Hindistan 4.965 
ç~ 2~n 
Sovyetler birliğa 3.350 
Mııır I.845 
Brezilya 1.507 
Peru J70 
Meksika 359 
Uganda 277 
Türkiye 175 
İran , 142 
Arjantin 374 148 

Dünyadaki pamuk ekilen saha da 
ıon 11enelerde mühim ıurette artmış

tır: 

1935 
1936 
1937 

77.301.000 akr 
84.480.000 .. 
90.590.000 .. 

(1) ı akr = 0.40 hektar olduğu.na ıöro 
halen dünyada pamuk ekilen arui !6.236 
Kııl2 tutmaktadır. 

Kücük ekonomi haberleri ı ................................................ : ... 
X Dünya ticareti - Eylul ayı 

zarf mda bir ay evvelkine niıbetlc % 
1,5 artmııtır. (J. I. 23-11·937-1/'ı) 

X Bank dö Fraııa'ID altın kuver
türü - 18. T. evvel vaziyetinde % 
52,8 den % 53,3 c çıkmıgtır. 

(Irif. Z6-11·937·Z/l) 
X Dünya altm iltih.ali artıyor -

1935 yılı iltihsali 30.001.208 onı iken 
l'tecen sene 32.935.625 onsa çıkmııtır. 

X Esham ıukutlamim. riılatı -

En küçült 
cumhuriyet 
Avrupanm her tarafına yayılinış bir 

ço kküçük deyletler vardır. Vatikanın 
satih nıesahası 45 hek:tardır. Saint Ma
cin cumhuriyetinin arazisi 61 kara ki
lometre, nüfuıu da 12.000 kişidir. An
dorre cumhuriyeti, Monako Lichtens
atein pııenılikleri, bu iki meıiılek:ete 
göre daha mühimdir 

Faakt kü.Çükliik rekoruna &ahib o
lan, hiç 'üpbesiı Tavolara cumhuriye
tidir. Hu memleketin nüfusu ... 170 ki
şidir. Tavolara, Sardünya'da kayalrk 
bir adadır Buranın istiklali kınl Char
les - Albert tarafından tanın.mı§ ve 
1882 de, memleketi idare eden mutlak 
kxrallık, yerini cumhuriyet rejimine 
bırakmıştL 

Aul itin bilinmiyen tarafr, bu kü
çücük devletin 1917 do Almanyaya ve 
Avuıturya • Macariıtana bar bilin et
tiğidir. 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -: LEYLAKLAR AÇARKEN .--- -: Janetto Mc Donald " : - -= Nelson Edi : 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-
50 adet 1,5 K.ratlık saplı El 
Elması, 30 adet O, 7 Kratlik 

aaplı el Elmaaı 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komiayonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2480) lira o

l:ın yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme aıkeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alına komisyonunca 17. 
12.937 cuma günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(186) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezktlr 
güıi ve uatte komisyona müracaatla
rı. (4407) 
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Andaç 

TAYYARE POSTALARI 

Anbiad&iı k:alkıı 14.10 
latanbula varıı: . 16.00 
lıtaıibuldaıi kalkıı 10.00 
Auk&raya vanı 11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : İstanbul eczaneai 
Pazartesi Merkez ,. 
Salı Ankara ., 
Çar~amba Yeni ve Cebeci ecz.len 
Perıembe Halk ve Sakarya ,. 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yenişehir ecJeri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden halka 
HALK ıinemasmda hergüıı H a l k 
matiııeleTi: 12.15 

Film deği11me ıünleri : Pazarteai ve Cuma 

Yangın ihban: 1521. -Telefon müracaat 
ıehir: 1023. 1024. - Şehirleraraaı: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murlutu: 1846. - Meıajeri Şehir Anba
n": 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicami elvan: 2645, 1050, ll!ı6. -
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
ıehir: 3333 - Havuzba;ıı: 3390. 

OTOBÜSLERİN t 1 lt ve S O N 
ı SEFERLERİ 

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiörenden Ulus M. na 

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

Ulus M . dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. da . 
Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dalı Cebeci'ye 

Sabah 
tık 

sefer 

6.45 
7.15 

725 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.SO 

6.30 
7.00 

1.00 
7.00 

6.30 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.30 
Akköprti'den S. pazan'na -

Akıam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
Z0.30 

21.00 
21.SO 

20.30 
21.00 

zo.so 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

Yeniıehir, lıtaıyon ve Bakanlıklara 
her aaatı beı ıeçe muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler birer 
saat sonra baıılar. 

TREN SAATLERİ 

Haydarpapya : Her sabah 8.20: her 
akşam 19.lS ve 19.45 
de (Salı, perşembe, cu
martesi Toros silrat). 

: Hergün !>.!5 (Kayse
ri, Sıvaı, Amaaya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9.40 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 

Kmkkaleye rayotobüs 16.05 

POSTA SAATLERİ 

Posta saat 19 a kadar lıtaııbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare postası 13 e kadar mektub alır. 

G ON LOK: 

Arabt .. 1356 
2 Bayram 

S. D 
Güneı 7 09 

Rumi. 1353 
İkinci Teırin 23 

S. D. 
Akııam 16 41 

Gök yüzündeki 

En büyük 
yıldız 

Mil!ddan beş asrr önce Anaxazore 
adlı biri, güneşin Peloponez'den daha 
büyük olduğunu söylemek· küstahlı
ğında bulunduğu için ölüme mahkfu:a 
edilmiş ve ancak kaçmak suretiyle bu 
kötü akibetten kurtulabilmişti. Bugün 
böyle bir tehlike olmadığı için ilim
ler güneşin dünyadan ne kadar büyük 
olduğunu. hesablamışlar ve arz büyük

lüğünün tamam 1.300.000 toparlağın 

ancak güneşin hacmine tekabül edece
ği neticesine varmı§ılardır 

Fakat alimle• ölüm tehlikesinin geç
tiğini anlayınca büsbUtün şımarmış o· 
.aca.klar ki, gök yüzünde güneşten bir 
milyar ilç yüz milyon dokuz yilz alt
mış bin defa daha büyük bir yıldız da 
keşfetmişlerdir. Bir çok büyükler gi
bi, bu yeni yıldız da mütevazidir ve 
ziyalariylc öteki yıldızları sönük bı-

pırıl pırıl yanan arktiırüs, yıldızların 
yeni kıraliçesinden 76.000 defa daha 
küçU.ktür. 

Bunları öğrenince, boş fıçı ile dolu 
fıçı hikayesini hatırlamamak kabil mi? 

Konya çocuk kütüphanesinde 
Konya, (Hususi) - Halkevinin 

çocuk kütüph,anesinde bir yıl içinde 
15.990 çocilk kitab okumuttur. 

YERLi H 1 KAYE 
Bir insan ve birkaç bahk 

Dünyada insandan 
cok kuı var 

Hesab olunduğuna göre yer yüzün• 
deki kanadlı mahlükların sayısı insan• 
ların sayısından kırk defa daha fazla 
ve dünyadaki kuşların sayısı 75 milya· 
rı bulmaktadır. 

Bilztlldüğil dıvarın dibinden kalktı. 
Elni hasta çocuğunun bafına koydu. 
Bu bet yaşındaki küçük ba1- tahammül 
edemiyeceği kadar ateşle yanıyordu. 
Arkasından biri seslenmiş gibi tiddet
le başını geriye çevirdi: Serin bir rUz· 
gar ensesini dondurmuştu. Kapının 

yanındaki bir oyuğu• andıran pencere
deki bezler, odanın içipe doğru sark
mış~ "geceki rüzgar itm.it" olacak di
ye cıutündil. Ayaklarının ucuna basa 
basa ylirildii. Bezleri pencereye tıka
dı ve arkasına bakmadan kulübesinin 
kapısını açtı, dıtarı çıktı. 
Güneş henüz yükseliyordu. Kultibe

sinin az ötesindeki koca !imar ağacını 
kendisine acıyor sandı. 1Geçmif günle
ri düşündü .. Karısı bu ağacın altında 
taştan ocak yapar, kaynattığı kazanla 
bekar çamaşırı yııkardı. Ve sevki tabi
iyle kansının ateş yaktığı yıere baktı. 
Yeşil çimenlerin ortaaında yanık bir 
yer, kara bir leke gibi duruyordu ..... 
Geçmi§ günleri düşündü: Hasan, bir 
kulübesinden başka hiç bir şeyi olmı
yan Eğirdir'in çalı9kan bir adamıydı. 
Bir ıkarıaı ve bir küçük kızı vardı. Ka
rısı bekar çamaşırı yıkar, Hasan, Eğir
dir evlerinin liğmlarından tutun da, 
asma budamak, tarla çapalamak:, kah
veoi çıraklığı etmek ve dıvar örmek 
gibi her şeyi yapardı. Namuslu ~e ça
lışkan bir adamdı. Gül gibi geçiniyor
lardı. 

Haean, vaktiyle karnıınm çama,ır 

yıkamak için atet yaktığı çimenlerin 
ortasındaki kara yere baktı ve düşün
dü: iki sene evel Eğirdire yol \Te bina 
yapmak için bir mütıeahhidı gelm.ia,ti. 
Bu müteahhidin seyyar çadırları, ka
tibleri ve her türlü yıyecek satan sey
yar bir bakkalı vardı. 

Hasan da bu müteahhide amele ~la
rak yazılmıştı. Günde altmış kuruş 

yevmiye alıyor, karısı da müteahhi
din yanındaki adamların çamaşırını 
yıkayordu, Şöyle bir hesab yapmıştı 
o zaman. Müteahhid burada altı ay 
kaldığı takdirde, Hasan biriktirdi
ği paralarla bir inek alabilecek ve 
hayat o zaman daha güzel, daha tat
lı ve daha kolay geçecekti. 

Bir akşam nasılsa bakkal dükkanına 
uğradı, her amele gibi veresiye bir kü
çük kavanoz çilek reçeli aldı. O yaşı
na kadCll' ne kendisi, ne de karısı bu re
çelden yememişlerdi. Hoşlarına gitti. 
Ve bakkaldan her akşam veresiye re
çel, su<:uk, pastırma almaya başladı
lar. Ve ilk on beş gün geldiği zaman 
müilahhid, Hasarun alacağım heaab 
etti. Fakat buna mukabil bakkala yet
ıniş kuruş daha fazla borcu vardı. Ta
bii Hasanın eline para geçmedi ve bak
kala borçlu kaldL 

Be, ay sonra müteahhid işini bitir
mişti. Seyyar çadırlarını, bakkalını, 
ldtiblerini topladı, şehirden ayrıldı. 
Ve Hasan o akoam evine dönünce ka
rısını bulamadı, çocuğu kapının önün
de oynuyordu. Şehirde bir rivayet 
dönmeğe başladı: Hasanın karısı mü
teahhidin yanındaki katiblerden biri
ne kaçmış.. ..... Ve iki senıedenberi ya
şamak, Hasan için daha güç olmağa 
başladı. Günde ancak yirmi beş otuz 
kuruş kazanıyordu. O da devamlı olsa 
bari. Bazı günler aç kalıyor, çocuğunu 
besJemeğe uğraşıyordu. Şehirde tanı
dığı herkes ona tekrar evlenmek tek
lifinne bulundular. Fakat Hasan kor
kuyordu artık. Hem: 
"- Kızımı övey ana hırpalar. Hele 

biraz palazlansın, diyordu. 
Fakat kızı hastalanınca i:ı büsbütün 

değişti. Çocuğu muayene eden hükü
met doktorunun verdiği reçeteleri 
yaptırmak için tam üç gün çalıştı ve 
ancak bu suretle yüz on be§ kuruş te-

min etti. Doktıor ayrıc~ Hasana sıkı 
bir tenbih geçmişti: Çocu~un perhi
zine dikkat edilecek, maden suyu içi
rilecek, balık veya tavuğun beyaz ta
raflarmdan yedirilecekti. Bir şişe ma
den suyu 17.5 kuruştu. Kümes yoktu 
ki; bir tavuk kessin de çocuğuna ye
dirsin. Hele balık. Hele o canım Eğir
dir gölünün balıkları. 

Şimdi ateş pahasına satılıyordu. Be
lediye gölü bir adama bir kaç seneliği-

l'awn: Ertuğrul ŞEVKET 

ne kiralamıştı. Adam, gölün dört tara
fına nöbetçi kulübeleri yaptmnış, içi
nıe silahlı bekçiler oturtmuttu. 'Gölü 
kiralayanın bahkçılarından başka kim
se göle aokulamıyordu. Kendi satıcı
ları balığı adamın istediği fiyata satı
yorlardı, balık almak imkanı yoktu ..... 

Yalnız İngilterede 200 milyon kuş 
vardır. Yeni Zelanda ise daha acaib 
bir rekor Bahibidir. Buradaki inek sa· 
yıın da insanların aayuun<:lan fazladır 
ve her bin kişiye 1233 inek düş· 
mektedir. Fakat ayni zamanda bu 
memleket, dünyanın en fazla peynir 
istihsal edilen yeridir. 

gözlü bir çakı hediye etmişti. Pazarda 
saatlerce dolaştı, bir mü[i.teri buldu. 
Çakısını 15 kuruşa sattı. Eczahaneyc 
koştu: Çocuğun ilacını aldı, maden su· 
yu şişesini koltuğuna yerleştirdi. Ce-
binde yüz para kalmıştı. O kendi aç· 
lığını düşünmüyordu ..... 

Evinden içeri girdiği zaman hava 
kararmıştı. Kı:zı tüyleri dökülmilş 
postekhıin üstünde yatıyordu. Yanın· 
da komşusu Yahyanm bacıtı vardı. 
Bacı bafını eteğiyle kapadı, yüzünü 
dıvara döndii. Kızı babaamın geldiğini 
görünce zayf kollarına dayanarak ha· 
fifçe doğruldu, 
"- Nerede kaldın ki, deıdıi.. Fatına 

abla ak,ama kadar yanımda kaldı, bana 
öğleyin Tatıhana çorbaaı !çirdi. 

DUşüne düşüne bir kaç yüz metre Hsan, hiç aeıini çıkarmadı, O, oku· 
kadar ilerlemişti. Kendi kulübesinden mu' yumıt değil ama, aakerll.k yap· 
az: daha iri bir kulübenin önünde dur- llllftı, Doktor ıözünü tutmamanın no 
du, kapıyı dürtügledi. Kapı açılınca deıritk olduğunu bilirdi. Bar defa as· 
komşusuna; kerken diıanted ol.mu§~, ne zaman 
n.: "-Yahya, dedi. Ben Cemil Ağa- doktorun dediklerinden .birini yapma· 
nm tarlasında it buldum. Çapalayaca- aa o gün kendiıindcn daha çok kan ve 
ğrm. Kızcağız kötü. Baıı alev içinde. köpük gelirdi. Ama, kOmfularına ne 
Dalgın yatıyor. Yalvarırım, aenin bacı diyebilirdi ki. İnsan kızma 9unu, bunu 
bugün yanında bulunsun. verin dedi mi, llzım olanları önüne 

Yahya komşusunun omuzunu okşa- koymalıydı... Yahyanın bacısı evino 
dı, gitti. Huan, kızına Uiç verdi ve ma· 
"- 'O zülme, dedi. Elden geleni ya- den •uyundan içirdi .. ~ ıonra po.te· 

parız. kiımin Uıtünde kendisinden geçen kı· 
Hasan nasırlı avuçlarını açtı, bir şey zına baka baka düşünceye daldı. Çocu· 

söylemek istiyordu. Birden omuzları- ğa yiyecek bulınahydr. Birden kafa• 
nı silkti. Söylenecek her sözün l:>oı ol- smdan 9imşe.k gibi bir fikir geçti~. Ge· 
duğunu anlamıştı. Eliyle Yahyaya ae- ceydi. Kim&eye görünmeden göle yak· 
tam verdi. Eğirdir gölünün tark kıyı- la~k ve balık!jdarm göle attıkları ağ 
Jarmdaki Cemil Ağanın tarlasına doğ- laruı içinden balık almak ... Hem o, bu· 
ru yürüdü. .. Dalgındı, bir aralık hafı- na "hırsızlk" demiyordu. Allahın ma• 
nı kaldırıp etrafına bakınmaaaydı, tar- lıru çalmak olur muydu hiç. Allah, kul· 
laya geldiğini anlamıyacaktı. Yorul- lanım istifade- etsinler diye mahla.katI 
muştu. Bi:ı: tümseğe oturdu. Cebinden yaratmamış mıydı? Hem, kendisi iç.in 
iri tütün tabakasını çıkardı. Sarı, ipek değil hasta kızı için, kimseye boyun 
gibi kaçak tütününden bir cigara sar· eğemediği için, paruı olmadığı ve ay· 
ru. Derin derin nefesler çekerek dil- ni samanda. dilencilik do od~i~i i· 
şünmeğe başladı.... çm bunu yapacaktı. 
Güneş haylı yüksel.mitti. Haaan o- Göle yak:latınca gözcüler &örmes.in· 

turduğu tümsekte hala düşünüyordu. ler diye yere yattı. Kulübelennde göz· 
Kızının yirmi beş kuru9luk bir il&cı 
ve maden ıouyu bitmişti. Halbuki bu cülerin yanık seale söyledikleri şarkı 
tarla sahibinden ancak otuz kuruş yev- onun i9ine bir garibseme hissi veriyor· 
miye alacaktı. Birden Cemil ağanın du. Sürtüne ıürtüne gölün sahiline 
sesi kulaklarında çınladı: yaklaştı. Kazıklara bağlı bir ağı usulca 
"- Ne o Hasan, işe başlamadın ını? çekti. İçinde balıklar oyna91yordu. As· 
Hasan, sıçrar gibi ayağa kalktı, 
"- Çocuk hasta da, dedi. Kendim- ker elbisesinden bozma çeketinin, ka• 

den geçmişim. dife pantalonunun ceblerini ve elinde• 
0

- Nesi var kıl... ki yazma mendilini bu diri balıklarla 
"- Başı fırın gibi yanıyor. doldurdu. Tam sahilden ayrılacağı bir 
"- Sıtmadır be Hasan, aldırma. sırada dik bir ses onu olduğu yerdo 
Hasan "ke;şke o osaydı" der gibi o- mıhladı: 

muzlarını kaldırdı. ,._ Kimdir 0 ? 
"- Değil ağam. Sıtmayı bilmem ,. 

miy ki... - .....•.• 
İhtiyar ağa yumuşak bir sesle mml- Ses tekrar gürledi: 

dandı, "- Kimdir o? 
"- Çocuk kısmı böyledir Hasan. Hasan birden, ihtiyarsızca koşmağa 

Hastalıkla büyür. başladı. Arkadaşlarının sesini duyan 
"-Öyle değil ağam. Anasız çocuk 

böyle olur. diğer gözcüler de dışarı fırlamıtlar· 

Haaan, kuvvetli pençeleriyle çapayı dı. Koşan bir gölge ~örünce peşine 
düştüler. İki gün evet içlerinden biri· 

kavradı. Kızını taşımak istediği kolla-
riyle toprağı akşama kadar delik deşik sinin kulübesi soyulan bu gözcüler, 
etti. Bir taraf dan da düşünüyordu: ayni hmıızm, ayni maksadla kulübe• 
"Haydi maden suyunu temin ettim, lerine sokulduğunu sanmışlardı. 
tavuğu nereden bulacağım. Ya ilaç" "-Dur ıt 
Bir kaç defa ihtiyar tarla sahibinden "- Tuti!! 
bir tavuk istemek için dudaklarmı kı-

"- Bu taraf dan 1 il fi 
mıldattı. Sonra cay:dx. Şimdiye kadar" . . . . . . . 
kimseye boyun eğmemiş olan Hasana Seslerı blrJbırıne lCarıştı. Bırden J:>it 
bu iş ağır geldi. Bir çok defalar başka silih patladı. Hasan olduğu yerde dur• 
çareler aklına gilr gibi oluyor, sonra du, sallandı. Gözlerini gökteki yıldı%• 
gene bu çareleri "ayıb" dtye kafasın- lara kaldırdı. Sonra sahilin· bu en 11Uk• 
dan atıyordu. sek noktasından, ~inde canlı balLklat 

Aktam oldu. Hasan 30 kuruş yevmi
yesini cebine yerleştirdi. Şehre indi. 
Kararım vermiıti. Askerden arkada,
larından biri kendisine tribu'°nlu bet 

knnddayan yazma mendiliyle göle yu• 
var landı . 

[Not: Vaka Meşrutiyet devrim!• 
geçmi§tir.] 

6.rtuirul SEV KET 
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KUPONLU VADELİ MEVDUATA 

Ankara 
Tel: 2316 

Her ayın 

Adapazan 
Bandırma 
Barlın 
Bolu 

İ L K 
ş u 

G Ü N Ü 
B 

Bozüyük 
Bursa 
Düzce 
Eıkiıehir 

E L E 
FAİZ 

R I 
Gemlik 
lzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

• 
verır 

Iıtanbul 
Tel: 22971 

BOTON BANKA MUAMELATI YAP 1 L 1 R. 

Ankara Memurlar ~ 
Kooperatif Şirketi 
Sayın ortaklar1nın ve müşterilerinin 

Bayramlar1nı kutlular. 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... - --
Çiçek ve Nebatat 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Müessesesi - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SABUNCAKİS 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -: Tarihi tesisi: 1874 E - -- -- ------.;.;..;..;. __ ....::..;,__,_--'------'-----'---------- : Merkezi: İstanbul - Beyoğlu İstiklal Caddesi No: 304 E 

Necip Dik~ç 
Viyana terzi mektebinden mezun 

Yenişehir - Atatürk bulvarı 41 

p Her nevi kadın, erkek, askeri ve resmi elbiseler dikilir. 
alto, pardüsü, manto, tuvalet ve saire emniyetli olarak imal ve muh-

terem müşterilerimizin memnun kalacaklarını taahhüt eylerim. ı 

ULUDAG 
Bakkaliyesi 

Pttustafa ve Ali 
Başaran kardetler 

~enişehir Emciler caddesi 
'tl Telefon: 3799 

'ay ~ğerli müşterilerinin bayramını 
~e kutlular. 

Elektrikçi-Telefoncu alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğünden : 

Kırıkkaledeki fabrikalarımızdan bi
rinde çalışmak üzere manyatolu tele
fon tamiri işlerinde ehliyet kesbetmi9 
iki usta elektr.ikçi - telefoncuya ihti
yaç vardır. 

Kırıkkalcde yapıla.Cak imtihanları 

neticesinde göaterec:ekleri liyakata 
göre 2 - 3.5 lira yevmiye verilecektir. 

- -
~ Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi N o. 17 5 - -§ Park, bahçe planlan tanziın ve tarh itleri deruhde olu- E 
E nur. Her cins ağaç, ağaççık, ve her türlü Çam ve kıt nebat- S 
E ları ve en taze çim ve çiçek tohumları bulunur ve ıipariıler § 
E kabul edilir. S 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Malzemei inşaiye, Yağlı Boya. 
Kontraplak, Kaplama, 

Yuvarlak ve altı k6fe 
Baf h Civatalar 

Aron Araf ve Oğullan 
Ankara, Anaf arrtalar Cadde•İ No. 88 

111111111111111111111111 

Her nevi Demir Hırdavat Ticarethanesi 

Telgraf Adresi: 
ARONDA - ANKARA TELEFON: 2150 

Bina iıleri ilanı 

Gül• er Harcirahları kendilerine aid oluia.k h . 
•l - Eksiltmeye konulan iş: Divanı mu asebat bınasr kall5dfer tamiratı 

üzere isteklilerin veaikalariyle birlik- ve kazan dairler.inin tevsii işi: 

Nafıa Veki.letinden: 

liı d E te gurup müdürlüğüne müracaatları. Kctlf bedeli: 4999 lira 10 kuruıtur. 
l' avat vi A. Ağlamaz (4383) 2 - EkaUtme 8.12.937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Veklletl yapı if-

•i~~~diye kadar Anafartalar cadde- ______ _...._,,;;,.______ leri c.kslltmc komisyonu cıdasında puarlıkla yapılacaktır. 
tt&c e !{annen bitişiğinde bulunan mü- Kuru Kahveci 3 - Eksiltme §;ı&I'tnamesi ve buna mUteferri evrak 25 kUruı bedel muka-
~İitlcs~ıniz bu kerre Yenişehirde Ata- bilinde yapı l§leri umum müdürlliğilnden alınabilir. 
tir, li Ulvarı numara: 24 e nakletmiş- İBRAHİM MELEK 4 ..- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 374 lira 93 kurut muvakkat 
lı.ır1·,, er türlü hırdavat, kırtasiye, bil- •1 • teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden veya yapı işleri umum müdürlü-
ı., ,,e Muhterem mütterı ermin "f ahh'dl· -· •ıir p· ve aktariye ihtiyaçlarınızı, Ş;ıe- günden alınmı9 kal<Srı er tesisatı mUte ı ıgı vesikası göstermeleri 11-
•i~in 'Yasasında hiç bir fark gözetmek- bayramlanm kutlar zımdır. (4451) 
~tbii· e~ ehven ve iyi olarak temin e- ------'--,-------o---.__;_---..:.-----'--,...,...----_;__-'---------------

1rıııniz 

'---..' 
-----------~---~ 

İ~111ir bakkaliyesi 
,, liUSTAFA SAVAŞ 
(en· 
li 1ithir, Atatürk Bulvarı No. 49 

th..,e~ ttirU.ı baklı:üiyc ihtiyacınuı en 
~lı "e ~le en nefis olarak temin eder. 
r~ı~:ı e ile sayın müşterilerinin bay
~tlular. Telefon: 1235 

'l'ARIK EDiP 
KlT APEVl 
Anafartalar caddeıi 

l>. K. 506 Tel. 3000 

l\itap - Kırtasiye 
\'azı ve hesap makineleri 

~----·· 
Marangoz 

~hdürrahman 
'llit<!.hj 
' . .. - Emeller caddeei - Or

çıft1iği rnağazaır karşıımda. 
l'ıl'erniz rnob'l .. 1 · a ar ı ya ve guze cı-

"ecihrapar ve iş sahihlerini her 
~ii"t e. rnernnun etmeğe çalışır. 
ı .. erııer· · 
~lar ının bayramlarını kut-

~·a•:•2•9 .......... . 

Şekerci 
lf Alt UZUN 
~ .. (' . 

Allaf eşıt şeker ve şekerlemeci 
artalar Caddesi No. 86 

'l'el: 3620 
Sa ANKARA 

~ Yın mu 
l'g1 il §telerinin bayramlarını 

e kutlular. 

EN GÜZEL. 

...ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - --
Eyup Sabri Tunçer 

--- -- -- -- --- -- -- --- -Adliye Sarayı karıpsmda -- -- -- -- -- Değerli müıterilerinin bayramını saygı ile kutlar -- -- -- -.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Doktor 

Kemal Arıcan 
. Saç ve Zührevi Haatalıklan Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sabık Bapuavini ve 
Berlin Üniversitesi (Charit6) sabık muavini 

Hergün aaat 16 dan sonra ATATORK Bulvarı Ali Nazmı 
apartrmanı 7 No. Ju dairede hastalarını kabule batlanıı§tır. 

ANKARA 

Elektrik ve Havagazı 
T. A. Şirketleri 

Sayın abonelerinin Bayramlar1nı kutlular 

ve saadetler diler. 

OSMANLI BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenin Bqlıca Şehirlerinde Bulunaı:ı 
ŞUBELERiNDEN bafh 

PARİS - IıfARS1L YA - NlS - LONDRA 

MANÇESTER'de ve 

MISIR- KIBRIS - IRAK-FILtSTtN 

YUNANlST AN' da ŞUBELERi ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURİYE 

ve YUNANlSTAN'da 

MUeaa!si Bulunduğu Bankaları Vardır. 
Bilfimum Banka Mua.melitile iştigal eder. 

REÇETELERİNİZİ 

Sakarya eczane 
sinden yaptırınız. Her istediğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. 

Resmt ve hususi müesseıata azami olarak kolaylık gösterilir. 
Ulus, Halk sineması aıraımda. Tel: 2018 

Adliye Vek6letinden 

li 

l ı 

İmtihansız noter olabilmek şartlannı haiz talihlerin bir ay içinde mü
racaatları ilan olunur. (4401) 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - ----
; lpekiş Mağazası § 
- -- -S Ydbatı milnaaebetiyle getirdiği son model ipekli ve yünlü ku- : 
E maşlarmı görmeniz yılbaşı elbise düşüncesinden kurtarır. E - -- -- -- -
~ Yüniş Kumaşlar1 i 
- -- -

---

- -: Fabrika fiatına satif başladı : - -: Bankalar Caddesl : - -- -• • 
"\ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıtr 
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SOGU 

Tabii Kany 

l•ıanbul Kanılcöy 

Mümune koyun babı 

• 

IBRAHIM ÖZER 
~eni,ehir - Emciler caddesi - Kooperatif karıısında 

Asri teıiaatla tenıUliğe aon derece riayet olunur. 

Mot6rle her iıtenilen yere en ıeri bir aurette et yetiıtirilir. 
Bir telefon klfidir. Telefon: 3 2 8 S 

• 
imren 

Muhallebicltd 
Yeni,ebk Atatürk bulftfl -

Numara: 43 
Yeni açtığımu dU.kWnımıza 

ıelecek aayııı müfterilerin her 
vecihle memnun kalıcıktannı ve 
ayrıca aabahları pyet nef ie ailt 
ve lahleb bulaaıduracatmmı ar
zeyler ve aaym mUfterilerin bly
ramlarmı kutlularu. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

938 MODEL 
ŞEVROLE 

~ı<ENNABOR 

\DMIRAL 

UlJNl..OP 

H 1 Z 1 R Y(' T lJ f' A N 

CASMKOL 

otomobil ve kamyonları 

motoaildet ve bisikletleri 

otomatik RADİO ve gramofonları 

haftalık lüks ve ucuz saatleri 

otomobil ve kamyon lhtikteri 

yanp IÖndilrme makineleri 

motör, makine ve tayyare yağlarını 

Beğenip takdir etmek için mağazamızı bir ziyaretiniz klfidir. 

M. ve A. H A N E F Kardeıler 
Bankalar caddeai - Postahane karııaı - Telefon: 3150 
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Tork: ·İngiliz Ticaret ve Finansman 

Korporasyonu Limited Şirketi 
idare Meıkezi: Y enitehir Yenice Ap. No. 2 ----- Londra'da ------ Şubesi vardır --~ Türkiye tlahUiride ütilual edllen bUumum maden 116 bası kere•ıelerin M.,,,Jllıl 

~ Ecnebiye'ye ihracı muameleleri ve "1tı§larıyle iftlgal eder. --
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sanayi ve ziraat makineleri 
Türk Anonim Şirketi 

İstanbul: Taşhan Bahçekapı Tel. 24420 - 24428 - 24429, Telgr. Muhayer 
Ankara: Yenişehir Atatürk Uranı No. 47-2 Tel. 2628,. Telgr. Muhayer 

Her nevi Sanayi ve Ziraat makinalan, labrikalar lesi satı, demiryolu malze
m esi, demir inşaat ve sal re. 

Siemenı - Schuckertwerke A. G. 

" - Bauunion G. m. b. H. 
Buckau R. Wolf A. G. Magdeburg 

]. M. Voith, Heindenheim 
]. M. Voith, St.- Pölten 
Heinrlch Lan% A. G., Manheim 

Rud Sack, Leipzig 

Mauaer Werge 

Orenıteln une Koppet A. G. 

G. Polialua A. G. 

Deutache Waffen und Mllnltion• 
Fabriken A. G. 

Hein Lehman und Co. A. G. 
Nydquiat und Hotm A. B. İsveç 
Kari Kaendle und Söhne 

Pommerache Einaengieuerel 

Gebrilder Röber G. M. b. H. 
H. Xranta, Achen 

Fabrikalan Türkiye Umum Vekili 

AZ PA'2A iLE 
iYi GiYiNMEK 
iSTERSENiZ 
M~R~k:~ 
KUt-\A$LARINI 
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Orman Çiftliği 
111111111111111111111111 

Çiftlik sütü ile beslenen 
~ 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çiftlifi Mafaaalan 

Yllbaşı piyangosu 
Gişclcrimiz bayram günleri açıktır. 

Her aerie yılbatının en büyük ikramiyelerini kazandıran 
Ankara Piyangodan biletlerinizi vaktiyle almız 

en büyük ikramiyeler 

500.000 
200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000 

30.000, 20.000 ve 15.000 Jliiait. 

Aynca: 400.000 ve 100. 000. 

Liralık iki mükafat vardll'. Aylık biletlerinizi ayın 7. inci 
günü aktamına kadar değiıtirmezaeniz hakkınızı 

kaybedersiniz 

EGE BiRLGi 
TiCARET EVi 

Abdürrabmın Çiftçi - Kemal S!mer - lbrabl111 Soykaıı 
Zeytin, Zeytinyağı, Sadeyağ, Sabun, Peynir, Kaşar v.s •. 

Telefon 
3580 

TOPTAN VE PERAKENDE 
Ankara Balıkpazarı Telgraf 

Egebirliii • Ankara 

Sayın müşterilerinin bayra
lllını hürmetle kutlular 

KUTLU 
Pasta Salonu ve Satış Şubesi 

Yenişehir - Atatürk Bulvarı - Telefon: 3660 

Değerli müşterilerinin bayramını saygı ile kutlular 

KIZII.:~Y 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111L. - -- -
~ANKARA PALAS~ - -- -
~ PAVIYONDA § - -- -- -
~ Hep yeni artistler ~ 
'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

LEZZET LOKANTASI 
Yenişehir - Emciler caddesi - Kooperatif ütmda numara: 48 

Alaturka tabldot yemekleri nefis ve bol ihzar olunur. Akpm ve sabah 
yemekleri bir kişi için ayda 20 liradır. Her gün :20 çetit yemek bulunduru
laCak, muhterem müşterilerimiz bunlardan iıtedilderi Uç =kab yemeği inti
bahta serbesttirler. Yemeklerde nefaaet ve nezafete aon derece ehemiyet 
verilmektedir. Muhterem milıterilerimizin bayramlarmı kutlarız • 

..11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111L. -: 'I'erzi -: M. GALiB ÇANKA YA : 
:E Balık Pazan Caddeıi - No. 85 2 
: Muhterem müşterilerinin bayramını saygı ile kutlular Telefon: 1096 E 
':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,;: 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 
Zeiss Punktal Camlan 

ZEISS Zeiu Periviat Çe~eleri 
Zeiu Dürbünleri sabf yeri 

Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLARIN YEGANE SATIS YERi 
HER MARKA SAA TLAR SATILIR ve TAMiR OLUNUR. 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -----------------------

Eti Bank 
Genel Direktörlük: Ankara 

Sermayeıi: 20.0()().00() Türk liraaı 

Tel. adreai: Eti bank 

Memleketin maden 

ve 

----------------------------------.. --: Kuvvei muAanilıe Bankaıtdır. = - -- -":iı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ZA·~AGAGlNIZ· 5· KURUŞ 

--

YARIN·KURACAGINIZ'· EVİN·TEMELİDİR 
na:ı • 

T.C. 
ZiRAAT U.NKASI 

Ucuzluk manifatura 
v 

magazası 
Saym müjterilerinin bayramlarını kutlarken mevsimin çok yeni 

çeıidlerini bir kere elSrmclerinl rica eder 

20 ton lama demiri alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 

10.1.938 pazartesi günü saat ıs de 3200 lira muhammen bedelli 20 ton la
ma demiri açık eksiltmeye konulmu9tur. 

Muvakkat teminat 240 liradır. Bu ite aid şartname ve evrakı parasız ola-
rak vek!let malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

lıteklilerin 10.1.938 pazartesi günü aaat 15 de komiayonda hazır bulun-
maları lazımdır. (4314) ~600 

•• 
Oztürk Pazan 

Meftlmin en yeni çeşitlerini getirmiştir. Ayrıca kürk dairesi on 
ay nde ile aatıp ~ııtır. Muhterem mü9teriledne keyfiyeti 

bildirir ft bayramlarını saygı ile kutlular. Telefon: 1977 

~ 
~ 

-1T-

938 Philips Radyolannı 
her yerde arayınız. 

-
Adliye Vek41etinden 

Ceza illeri kalaninde açık bulunan 14 lira maqlı kfttibliğe memurin ka
nunundaki evsaf ve şeraiti haiz ve hukuk fakültesine devam etmemek ka· 
yıd ve şartlyle bir memur alınacaktır. MUsabaka imtihanı 1 inci klnunun 
8 inci çarşamba günü saat 14 de yapılacağından talip olanların istida veCY
rakı müsbitcleriyle birlikte mezkUr günden evel ecza işleri kalemine mD
racaatları ilin olunur. (4443) 

Akba kitabevi 
Ankarada her dilden kitab, mecmua, kırtasiye ve gazetelerin satış 
yeridir. Her dilden kitab, mecmua. kırtuiye siparişi kabul eder, 
Abone kaydeder. İstanbul p.zcte n: mec:ınualarının tevı:i yeridir. 

Undcrwod yazı ve hesap makinelerinin, biltün dünyaca tanınmış 
Parker kalemlerinin Ankara ace.ntaaıdı:r. 

Telefon: 3377 

Adliye Vektlletinden 

• 

Açık öulunan Nizip noter muavinliğine intihab ve imtihan11z noter ola
bilmek ıartlarını haiz talihlerin bir ay içinde müracaatları ilan olunur. 
(4402) 

Cumhuriyet 
Yıldız lokantası 

Hamdi Erciyas ve Bahri Eser 
Anafartalar caddesinde 

Sayın mütterilerinin bayramım tebrik eder 

Model Şapka Salonu 
Ankaramızın yeıine kadın f&pka ve f&pka lnazımab 

~azasıdır 
Sahibleri: Hikmet ve Haşmet kardeşler.4 

Sayın müıterilerinin ban-anılarını kutlular 
Adrce: Anafartalar caddetıl Numara 55 

H 1 L A L 
MANiFATURA MAGAZASl 

Mehmet Öktemer 

( 

ı 

1 

Yakında Belediyenin üst tarafındaki yeni yapılan apartıman altın· ı 
daki büyük mağazaya nakledeceğini aayın mü9terilerinc bildirir ve 
bayramlarını kutlular. Telefon: 2963 

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

Temizliği nefaseti ile emaalsls olan 
Hayat gazozu Türkiyenin her tarafın
da layik olduğu rağbeti kazannu,tır. 
Miaafirlerinize Hayat &a.zozunu ikram ederıcniz en iyi bir ıekildc i.tb 
etml9 olunwıus. 

Bu gazoz Ankara Ayvalı mnokiinin en iyi suyu olan Ayvalı Hayat men· 
ba suyundan yapılmaktadır. 

Evinize su alırken belediyenin (Ayvalı Hayat) kurşununa dikkat eder· 
ıenis ötedenberi bildifiniz Hayat ıuyunu almıt olursunuz. Bu ismin şöh· 
retindıea lltlfade mabadiylc hapa sular da Hayat iami altında satılmakta· 
dır. Depoeu Cihan oteli telefon: 1775 
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• 
~MAKiNA 
~1--lARiKA 

~ 

rAtr.DIM 
•vsıs• 

GÜVEN 
.Tü.rk Anonim Sigorta Sosyetesi 

Sümer Bank, Emlak ve Eytam bankalarının kurumudur 

Hayat, Yangın, Nakliyat 
Muamelelerinde azami kolaylığı ve ciddiyeti gösteren 

en büyük sigorta şirketidir 
Ankara Mü.mesaili . 
Kbım Rüıttt 

Moda pazarı 
Değerli mütterilerinin bayra-

mını saygı ile kutlular . 

Kartal 
Müskirat Fabrikası 
Karşıyaka Rakısı 

Değerli müşterilerinin ve bayileri
nin bayramını saygı ile kutlular. 

DAYI BEY 
Rala Fabrikası 

Fuad An 
Gönül ve Güzel İzmir rakıları . 

3451 
3452 
3453 

Ulus meydanında gazeteler bayii 

YAKUB 
Muhterem abonelerinin bayramı

nı saygı: ile kutlar 

... 11111111111111111111111111111111111111 L. - ' -- -: Halil Sümer : - -- -: Marangoz Evi E - -: Muhterem müşterilerinin bay- : 
E ramını saygı ile kutlular. Ciddi- : 
: yeti, doğruluğu ve sağlamlığı da- :,: 
: ima muhafaza eder. : 

E Yenişehir - Em.ciler caddesi nu- § - -: mara: 11 Tıcleofn: 3132 : - -'111111111111111111111111111111111111111r"' 

Yeni ylla gireceğiniz geceyi 

Kızılay Ankara merkezinin 
Sergi Evinde hazırlamakta olduğu 

Ydbası eğlencelerinde 

Geçiriniz 
Büyük macar cazı, iskeçler, revU, yeni yılın girişinde eğlenceler. 

Saat 9 dan sabaha kadar ucuz büfe 

Hal p sta salonu 
Hususi mamulatından 

es ane ek eri 
Maron Glace 

Paris, Viyana, Berlin, Belgrad, Bükreş, Atina, Sofya ve diğer 
Avrupa merkezlerinde takdir ve perestiş toplayan 

Türk sekercilik sanatının saheseri 
imalathanemizde hususi bir itina ile şık ambalajlar içinde 

imal edilmektedir. 

Hususi siparişler bir giln evelden verilmelidir 
HALK PASTA SALONU - Anafartalar caddesi - Telefon: 2077 

Sık bayanları tatmin decek yegane yer : 

BEZEN 
Şapka Salonudur. 

Yenişehir - Atatürk bulvarı. No: 49 

Ankara ÇocuJı: Sarayı caddesi Gençağa apartıman numara IS Telefon: 220B Sayın müşterilerinin bayramını say- -----------------....:...-----:...-..;..._ __________ _ 

gr ile tebrik eder. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

Şübeleri - İstanbul, İzmir, Bursa 

Yapılacak ve yapısına baılanmıı meskenler i~in 

valandaılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşıf ığinda ikrazat yapôr 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti ( 1.000 ) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
Ve tahvilat rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz ·mevduat alır. 

Hediyelik 

ucuz KÖMÜR SOB SI AIMAK i(İN 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Fabrtlfalannm 

11
' SÖNME ,, markah fevkalôde iktisadi sobalar1nı görmek lazımd1r. 

Vilayetlerden satış için yapılacak müracaat~ara derhal .cevap verilir. 

Toptancı tüccara hususi iskonto yapılır. 

Müracaat yeri. Ankara: Gillzade Apartımanı altında Ticaret 
-------· Türk Anonim Şirketi Merkezi P. K. 196 Ankara. 

Satıı yeri: An~arada Yerli Mallar Pazarı, Memurlar Kooperatifi, Yeni Türk Hır.davat 
magazası · · ' 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111 
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KIŞLIK Odun ihtiy cınız için 
-\ . . . . 

Ticaret Türk Anonim tirketinin Çankırı Kapısındaki deposuna müracaat ediniz. iki senelik 
kunı odunlar aşağıdaki fiyatlarla emrinize amadedir. 

Kesilmiı Kesilmenııf Kesilmiş Keıilmemit 

Toptan Perakende Toptan P~rakende ClNSl Toptan Perakende Toptan Perakende 

2 00 

Odunu 

2 25 

2 25 
1 90 " ıc Çan: 

Yonga 
1 75 
1 75 

2 00 
1 80 

l 70 

Veresiye muamele ve topdan tücccar ohşları için 

Işıklarda Saylavlar sokağında Gülzade apartUDanı altındaki 'irket müdüriyetine. 
r ele fon: 2338. . 

Perakende peıin mübayaat için doğruca depoya müracaat edilmesi. Telefon: 1958 

! 75 
• 

YENİ SİNEMALAR HALK 
Gündüz matinelerinden itibaren 

Meşhur çıgan orkestrasının i~tirfilci.le 

temsil edilen mevsimin en güzide 
musiki şaheserlerinden 

ÇIGAN MELODİSİ 

Ba~ rollerde : 

Alfred Sandor - Lupe Velez 

Seanslar : 11 • 1 - Z,45 • 4,45 
6,45 Gece 9 da 

BU GECE 

Çok muhteıem bir dekor ve cazip 

bir mevzu çerçevesi dahilinde 

temsil edilen 

AŞK O'LKESİ 

Bat rolde: 

Gusti Ruber 

Seanslar : 11 - 1 - 2,30 - 4,30 
6,30 Gece 9 da 

ahn! 
Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi 
Telefon: 1230 
Şubesi: Bankalar caddesi. Telefon: 2619 

Bankalar Caddesi 


