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• 
Japonlar lngiliz genıilerini bombalacb 

. 

"Kızılay t»Ja adedinin, 
rnilleıin rüftü ü.;tim.aiaiyle 
rnütenaaib bir dereceye 
1'flrmaımı, bütün milletin 
bu tenaaubu temin etme-
•• !cJe• ,, 
ıun temennı e rım. 

KEMAL ATATVRK 
• 

Asıl 
Kalkınma 

Falih Rıfkı ATAY 

Milli kalkrnma yalnız iktisadi 
değil, ahlaki bir kalkınmadır : 
keınalizm yarattığı yeni menfa
atler kadar, kendi maneui'ain
den kuvvet almaktadır. Oaman
h imparatorluğundan aade mad
deten değil, manen de uzakta. 
Yız. t918 mütareke hadiselerini 
tekrar hatırlayınız : Saltanatın 
~i bilginliği üstünüzde, aakert 
~zgun havasından daha ağır te
•ır bırakacaktır. Saray ve hükU
tnet adamlannda hiç bir §eref 
duyguau kalmamıttır. Sokaklar
da, ıık aık ellerine seçen fınat
lardan istifade edemediklerine 
Yanan namus piıma.nlarma rast 
ıeliyoraunuz. Bugün yeni Türki
Yenin kudretine vücut veren her 
ıtey, o .zamuı inkıraz cezaamm 
haklı aebebleri olarak tefbir o
lunmaktadır. Damgalann en 
korkuncu illi' di . pi;- @lt kim, ·~ 
aeler tecerelerinde kenailerini 
tUrklükten gayri bir aala baila
Y&cak bir dal parçuı bulmağa 
ç..lıtnıaktadrrlar. Halife, bütün 
teriat müeaseaeleri ve adanılan 
ile, dütman tarafındadır. 

Yeni türkiyenin ilk kuvveti ne 
ordu, ne teıkilat, fakat teılim ol
tna.yau ve yenilmeyen ahlak'tır : 

Uzakşarkta vaziyet gerginleşti 

Cindeki İngiliz maslahatgüzannm 
bindiii trene de boml>a abldı 

Çok feci sahnelere 
şahid olan 

Şanghay sokaklara 

Nankin üzerine yürüyüş 

sürotle inkişaf ediyor 
-

Şehirden top 
sesleri 

işidiliyor 
Şangbay, 5 (A.A.) - Royter: 

l'uckova ve Tatung admdaii ild in
ıillz vapuruna bu sabah Vuhunun ja 
ron tayayreleri tarafından bombardı • 
~nı Sil'aaında isabetler olmuftUl'. Va
p;.ırların &Uverteainde ve yanlarında 
pek bariz bir tekilde ingiliz bayrakta
n resmedilmiıti. Tuckov vapuru atq 
almıt ve Tatung vapuru da ken ağır 
surette baıı.ara uğradığından bu va -
purlan haftan kara etmek mecburiye
ti haaıl olmu9tur. 

Gene VWıunun bOmbardımanmda 
lngiltereye aid olail -.e damında in,gi-
1'8 ılta~lt buluilaıı depoya da bir 
m.~t~1~ ~· .n~ı ça~~ 
, tUr ... 

ngilb ~sanrım 
trenine bomba atıldı 

LoDd.ra, 5 ( A.A.) - Guetelerin 
Hankovdan öğrendiklerine göre Çin
deki ingiliz maslahatgilzarı, Hanko
ve muvasalatmda kendisini getiren 
trenin SnUne ve ardına bombalar atıl
ımı olduğunu söylemiştir. 

lngUias ameleıi japon 
eıycuını bof{Jlımıyor 

O, Mustafa Kemal' de phıslan
tn11tır. Ve Kemalizmin mayası
dır. Türk milletinin eski fazilet
leri yeniden uyanmakta, boz. 
tuncu 'mistiklerin karanlığı için
den, yeni bir ıuur ıafağı aök
lnektecf ir. 

Londra, S (A.A.) - Liverpool'da 
200 kadar dok amelesi Kanada'dan ge
len dü,ea of Ricbmond gemisinde bu
lunan 200 ton japon mamtllatt ~yayı 

--~--=-------..;...._:_ ______ ,..-----'-------'----; tahliye etmek istememiflerdir. Vapur, 
bu efyayı tahliye e<kmeden yeniden 
Kanada'ya dönmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Hilaf et ve saltanatın temsil 

ettiği bütün müesseseler, bir 
lhqkadcler'e boyun eğmitlerdir : 
~ a.ba.ncı milletlerin eıiri olmak! 
l a.llc yığmlarmm, bu müeaaese
l er le.rafmdan henüz tahrib o-
Urıtnayan, ablak kıymetlerine is
tinat eden milli dava iae hüni
~~ Ve teref türküsü çağırıyor : 
a lZ evvela manen kalkındık. 
llhunıuz kurtulmasaydı, mah
~ kalırdık. Kemalizmin ma
~lıız, fakat hakiki faziletlerden 
~Ya alan ahlakı, yeni nesillere 
1rakabileceğimiz ba§lıca miras, 

l'eni Tiirkiyenin devam etmesini 
ı.ğla.yacak en büyük inancadır. 

Suriye Hatay 
anlaşmasını 

adaletsiz 
hUiuyormuş! 

cta.ria, S (A.A.) - Suriye ~aşvekili 
tir:ıı Mardam Temps gazetesi muhar
ı:nuaı:e be.y~atında, Fransa - Suriye 
fii h deıının her iki memleket mena
tar us.usu~da karşılıklı bir himaye ve 
ııa:ı1tı. repmi kurduğunu söylemiş, 
haıkay ıhtılafının sureti hallini Suriye 
leı:n· ının adaletsiz bulduğunu kaydey
ll' 11 ve Suriye - Fransa muahedesinin 

18~sa tarafından tasdiki lüzumunda 
r etıni§tir. 

. 
B. Stoyadinoviç ,ltalyada 

İki devletin Orta Avrupa 
ve Balkanlarla olan 

münasebetleri konuıulacak 
Roma, 5 (A.A.) - Yugoslavya 

Başvekili Stoyadinoviç saat 13 de 
Venediğe gelmiş ve kısa bir tevak
kuftan sonra yoluna devam etmiştir. 

B. Stoyadinoviç'i İtalyan - Yu
goslavya hududunda İtlya hükümeti 
ile italyan ordusu mümessilleri kar
şılamışlardır. Yugoslav Başvekilini 
hamil trenin geçtiği istasyonlar yu
gosla~ ve italyan bayrakları ile do
natılmıştır. 

Yugoslavya Başvekili Stoyadino
viç'in Romaya yapmakta olduğu zi
yaretten bahseden Ciornale d'İtalia 
Romada görüşülecek meselelerin bil
hassa ilçe ayrıldığını yazmaktadır: 

1 - Avrupa sulhunun muhafaza
sını ve A vrupada yeni siyasi t~ek
killü alakadar eden umumi meseleler. 
Bittabi bu meseleler arasında her 
türlü karanlık kuvvetlerin suykastla
rına karıı Avrupa nizammm her ba
kımdan müdafaası keyfiyeti vardır. 

2 - İtalya ve Yugoslavyanın orta 
Avrupa ve Balkanlar ile olan müna
sebetleri. 

Bu hususta Ciornale d'İtalia di
yor ki: 

Yugoslavya Bulgaristanla geçen 
şubatta yaptığı ebedi dostluk mua
hedesiyle Balkan kadrosunun tavaz· 
zuhuna çok kıymetli bir surette hiz· 
met etmiştir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Yuııo•lavya B~bakanı doktor 

Stoyadinoviç 

Alman tavassut teıebbüaü 
ıuya dÜ§tü 

Hankov, S (A.A.) - Röyter; Nan
kinde Dlare§al. Çankaflck ile alman bü
yük elsiai Trautmann ara.sındaki. mü
zake~ler bugUn bitmittir. 
Alınan malllmata göre maretaJ. Çan· 

kay,ek. japonlar silahla tazyikde bu
lundukları müddetçe hiç bir sulh mü
zakeresine imkan olmadığını bildimıif 
ve evela japon kuvvetlerinin geri çe
kilmesi lüzumunda ısrar etmiştir. 

Alman büyü1' elçisi Trautmann Nan
( Sonu 8. inci sayfada) 

Mamuredekitren 
kazasının taf silah 
Maraı, S (A.A.) - Dün Mamure 

civarındaki bir köprünün bozulmaaı 
ve §iddctli yağmurlar neticesinde ray 
altındaki ana toprakların kayması do
layıaiyle vukua gelen kaza yllzünden 
Maraş posta&ı da gelmemiıtir. Kaza
dan kurtulanlardan bir kısmı aktar • 
ma suretiyle bu akşam Maraş& gelebi 
mişlerdir. Bunların anlattıklarına na· 
zaran kaza çok ani olmU§ lokomotifin 
ıu içerisine girmesi üzerine be§ on 
metre ilerdeki raylarm topraktan yu
karıya doğru çıktığı görülmUfttlr. 

Posta bugün de geç kalmıştır. 

Konya seylabının 
bilançosu 

Konya, S (A.A.) - Şehirdeki ıel 
zararı tesbit edildi. 37 ev tamamen. 
35 ev kısmen yıkılmııtır. Zarar 73 
bin lira raddeaindedir. Bugün felA· 
ketzedelere para dağıtılmasına baş.
landı. Bu yardım ileride yapılacak 

yardıma mahsuben yapıhnııtır. 

Simdi Polonya da 
"·li.' ,, ·ı-· . .. . . ' 
~-:~:~ ... '. ;,.ı . • . . . .. . . ~ 1 

müstemleke istiyor 
. . . ,. . . ~ . . ... . . .. ~ ' . : .. . ~ ~ 

. 

Vorşova'da yapılan görüşmeler 

hiç beklenmedik safhaya girdi 
Varşova, S (A.A.) - Delbosla Bcck 

araamda dün yapılan müzakere iki sa
at kadar ıllnnüttür. Alman haberlere 
göre her iki devlet adamı bugünkü en
ternasyonal vaziyeti bundan birkaç ay 
evelki vaziyete nisbetle daha iyi bul
muşlardır. Müzakereler bilhassa Orta 
Avrupa, Tuna havzası ve Balkan mem. 
lcketleri hakkında cereyan etmiştir. 

Krakovi gazetesinin yazdığına göre, 
Delbos ile mare§&l Rydz Smygly ge 
çenlerde Rambuyyede aktedilen fran 
arz - Polonya anla§maları ve aynı za. 
manda Uzak şark vaziyeti hakkında 
görüpnUflerdir. 

Bugünkü programda fransız ve Po-

lonya devlet adamlarının milzakerele
rine çok geniş bir yer ayrılmış bulun· 
maktadır. 

A.k§am ziya/ etinde 
Hariciye nazırı Beck fransız harici

ye nazın Delbos şerefine verdiği ziya
fette bir nutuk söyliyerek, iki memle· 
ket arasındaki ahenkli teşriki mesaisi· 
nin bir teyidi olan fransız Hariciyeı 
nazırının bu ziyaretinden dolayı mem
nuniyet beyan etmiş ve demiştir ki: 

B. Bek'in nutku 
"-Her iki memleketİll de kendine 

mahsus hedefleri ve menfaatleri var
( Sonu 3. üncü sayfada) 

Kızılay nosi 1 çal işıyor ? 

Kızılay bir sene içinde 
... ne~ 9ıbı · ıŞler başardı ? 

Kutlay'ın Selkat Yurdundan yardun görenlerden bir gnıp 
[ Yazılı dördüncü aayfamızdaclır ] 

- Yahu! ... Sa Bayın •eVİnç ve çalımına bakın!? ... Ba adama 
ne olmaı? 

- Ne olacak azizim; bakıana Kaılay.a aza yazılmıı •.•• 
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Bol ağac;l ı Türkiye 
Trakya• da Kazını Dirik; bol ağaçlı Yetil yurd davaaını halletmek i

çin muhtelif çareler araIIllf ve bulmuttur. Bunlardan birisi, köylünün 
tada sınırlarım ağaçlarla ayırmaktır. Sınırsızlık yüzünden Ye kadutro
ıuzluktan canı yanan türk köylüsü, bozkıra hem gölge verecek, hem 
de hudud davhıru kökünden halledecek olan aiaçlama itine dört elle 
•rılrruttır. 

Trakya'mn bir çok köylerinde bu usul muvaffak olırıUf sayılabı1ir. 
Düzlükler ortasında 8IJ'8 sıra sık fidanlar, daha bugünden gürbüzleı
miftir. 

Yeni orman kanununun en esaslı hükümleri, Türkiye'nin mevcud 
ağaçi.uım korumak olduğu kadar; kııaç yerleri yeniden ~ 
gayeaini hedef tutuyor. Son 1e11elercle bütün büyük mna..Ut Werinin 
bir ucu, hep Yetil Türkiye'ye dayanmaktadır. Su iti. bozkına lliaçlan
ma ve ballanma ifi, orman kanunu tatbikati, çeltik .itleri. aöçmıen it
leri, belediye hizmetleri ve saire. 

Anadolu ajaçlandıkça yapYif da deiiflnektedir. Yetil bir yurd, ü
zerinde y8§8yana enerji ve mücadele zevki vermekte biraz daha fazla 
uğraşmak ve bu topraklar üzerinde yiiZde yüz bayındır bir memleket 
yuatmak azmini kamçılamaktadır. 

Aiaç sevgiai. ahlak haline gelmeye b&flanuttır: bu leTIPYi anet
lenclinnek ve tamamiyle yerlqtirmek için bazı tedbirler almnaz mı,ız} 
Mesela bir ağaç dikme haftası yapmak ... Her mıntakada ağaç dikmenin 
en müaaid mevsimine rastlamak prtiyle bu hafta içinde bol fidan dik
mek ve bunlann yetiıtirilmesini ziraat memurlan vaaıtasiyle kontrol 
etmek. em viliyetlerimizde ve kuabalanmız:da, belediyeler, yeni ev
ler yaptırırken, bahçelerine ağaç dikmyi şart koımaktadırlar. Ağaç, e
vin elektriği, dıvan, penceıeei kadar zaruri bir varlık olarak telakki e
dilinceye kadar her telkin vaııtaaınclan faydalanmak IAznndır. Bizde, 
ah1ik haline ielen her ıeyin böyle bir devreli vardır. T uarrufta oldu
jıı ,il>i. Nud ki 929 da bir milyon olan tuamıf haablanam. buaün 
8 senede 90 milyonu bulduya. Türkiye'nin ağaç aervetinin de ne b
dar arttijmı öjrenmek merak ve arzuıu, bizi ağaç dibne hafta1annda 
orman arafiklerine b.kacak kadar allkalancbrtnalldır. 

Ankara' nm iklimini, bir Orman çiftliii deiittirdi. Bozkırda dikilen 
her ajaçda tabiata karp kazanılmq bir zafer vardır. Bol afaçh Türkiye 
We. bir millet gücünün W ve çetin bir toprak parçası üzerinde dünya 
cennetinin kurulut deetam olarak tarihe mal olacaktır. 

Mahkemelerde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Çifte kafa dengi iki 
arkadasın denksizliQi 

ICIZILAY 8. 12. 1937 

Bayramın 
ikinci günü 

Devlet hesablarına 
kaydeclilmemiı paralar 

Adliyede· yeni yapılan 
terf~ tayin, nakiller 1937 finana yılı sonuna kadar türlü 

sebeblerle devlet hesa.blarma kaydedil
Dün bayramın ikinci günü idi. hk memif paraların terkin ve tasfiyesi ile 

günde olduğu gibi dün de ,ehrin her bu hesabların temiz ve pürüzsüz bir d• 
tarafında eğlenen, gezen ırk ve temiz hale getirilmeai için Kamutayca kabul Terfi edenlerin listesini netre ıyoruz 
giyinmiş ankaralılar görünüyordu. olunan kanunun tatbiki için Finans ba-
Dün de sinemalar, parklar ve Ankara kanlığı yeni kararlar almı9tır. 35 lira m&aflı onuncu dertce vekili Arif Demirbaf, 30 lira maa9h oll 

caddeleri arkası keailmeden dolmuı Bakanlık bu hususta evelce 1apr1an Tavşanlı müddeiumumiliğine terfmt birinci derece Soma sorgu haldmtiği· 
bofal•~r. 1'.uday Kamuta7 am teblipta rafmen bir lnann ftnans dai· o yer müddeiumumisi İbsahim .M-- Dl terf iaaı o yer aor&u haldm .-ekili 
bahgelen, pc:ialı eeirgemo lsunaınu •h· relerimn henU. müsbe• veya menfi bir duh Kara.zencir, 35 lira maafh onuncu AdDllll Ozan, 30 Ura maqlı on birinci ..i ıiizleri giilea ~ ynrularJD eoab Yermemif olduklanm bu vulye- derece Siv• mtlddeiumuaıl muarid- derece llut IOl'p ı.kimliğlne tıerfiml 
bol bol oynamalarına dün de sahrie ol- tin devama ballnde finans memurları- line lerfian Sivas mili!dıelumumt mu- o yıer ıorgu baldın 'Hknt Sabri S..e'r
mu,tur. nın bu işteki acizlerine hükmedilerek avlni Mustafa Gültekin, 30 lira maaflı can, 30 lira maatlı on birinci derece Si• 
Bayramın ilk günü ve dün ıehrimi- sicillerine işaret edileceğini allkalıla- on birinci derece Erdek sorgu haldm- livri ıorau hakimliğine terfian o yer 

zin mahtclif yerluindeJı1:r bayramda ra bildinnif ve bazı direktifler vermi'- lij.ine terfian o yer Sorgu bakiın veki- aorgu bakim vekili Hilmi Sorucu. 30 
olduğu glbl bUı )>ajlt vakalat olmuf- tir. Bu dlrekUflerc glSre: li tı.an Yegen, 30 lira ~lı Çöleme- lira maqlı on birinci derece Alanya 
tur. İki iüııltilr bayram igerl,ainde •ta· Finanı dalreJerl bu dirtktifleri al- rik sorgu bakimliiiıı• terfisı Erbaa eorp baktmllline tilrfian o J'8f ıorga 
kua gelen zabıta vakalarında muhtelif dıklarını hususi bir tahriratla bakanbk sorgu hakim vekili Fahri Sızıroğlu, 30 halcjm •ikili Nuri Bay•r, 30 lira._.,.. 
suretlere yaralanan 12 ki'i Nümune mali müşavere encümenine bildirecek- lira maafh Erganiosmaniye sorgu ha- h Simav ıorp hakimlijine Mudan,. 
hastanesine götürülerek ıpüdavatıarı lerlir. Hesablarında bu kanun muci- kimliğine terfian Beypaza?J IOr&u ha- sorgµ haJdmi Adll Oktay, 30 lira mut" 
yapı~to Ylriblardaaı ~9 blıriıi bhıCo terkbl 8 tediyeye ttbl raam.ı ldın vekili Necati Oqua. SO lira llWlf· 1ı •kltehlr icra memarlutufta huku• 
hastahaıieye yatırılarak tedavi altına lar bulunmayan memurlar yuacaklan h • birlnd derece Zara aorıu ha- m"uau Sabiha Türk«, 30 lira mutii 
alınmıf, diğederi ayakta tedavi ed~ tahriratta bu ciheti tavzih edecekler- kimliğine terfian o yer ıorgu hakim Edirne .icra meuıurluğuna hukuk me
mi,lerdir. dir. HeHblarında bu kanunun fÜIDUl\1 vekili Gaffar Kayahan, 30 lira ınaaflı zunu Fevnye Öskurt, SO Hra mufll 

Mazgirt'te Atatürk büstü 
Mazgirt, ( ususi ) - İlçemizde 

Atatürk bl!ttl bl~ törenle •fil· 
mıftır. TCSren çok hararetli olmut
tur. 

''Güzelbafra" gaze~esi 
kapahldı 

Bafra, (Husuıi) - Hilkfinlete veı
clilf. beyannaıneye aykırı hareket et
tiflnden dolayı (GUzel Bafra) gase
teıi kayıukamlık emriyle kapatıl
mııtır. 

Bu yıl portakal ve mandarin 
IDaheu.Ji fOk boldur 

Alikalı dairelere gelen maHlmata 
göre portakal ve ınandarin mabaulü
mU. bu yıl Sok bol olmuıtur. Bu yön
den bu yılki portakal ve mandarin ia
tibWdııin fula olac;ağı tahmin edil
mektedir. Geçen acneye ııuaran ihra
catımu:ıo da artacağı ümid edilmekte
dir. Daha fimdidcn portakallarımız i
çin nıiiracaatlar baflamı,tır. Son bir i
ki pn içinde Ccnevrcden birkaç firma 
mWıim mikdarda portakal ve manda
rin alacaklaıw Türkofiae bildiıınit
lerdir. 

içine giren rakamlardan ıtmdlye kadar O? ~inci der~ Bol~in sorgu ha- Çatalca ıorp bakimllthıe Geİibol• 
kaydı silinmiyenler için talebname ve kımlıgine terfıan Akhısar sorgu ha- aorgu hakiııli Baha Yüce, 30 lira maaf
evrakı müsbite gönderilmif olanlar irim ~lri~i Ruhi Maral, JO lira ~lı lı Anamur müddeiumumi maninlitf• 
hangi tarih ve numaralı ~riratla gön- on bınncı derece Tokad IOJ'&U bakun- ne Gemlik S. hlklinl Tevfik Dotuıııt
deı:ilmif oldu&umı i~ edilmekle be- li_ğlne T.?kad ıor~ 'bakim ftıklli ~apı~ er, 30 lira maaılı BoldD S. hikiaıliği• 
raber bunlar hariç olmak üzere kaç ka- dı Kanturk, 30 lıra maatlı on bı~ia~ı ne Tavu eıki sorgu hlkiad Melunet 
lemde kaç liralık zimmet kaydı bulun- derece Kızılclhamlm aorgu hakinıh· Orhan, 30 lira maaılı Adinii icra me
d111Q ve bUnlU"a md ~leli evrakın ğine terfian o yer sorgu hakim velıd~i murluğuna Pınarbafı baldın muavini 
hangi tarihe kadar gönderileceği der- ~ua~fa Aktan, 30 Ura IDUflı o?_ bı- Ahmet Batur, JO liıa IDlllfılı Bitlla ba· 
hal bakanlığa bildirileceklerdir. Bu su- rıncı derece Bursa sorgu baKımlıglne kim anaavlnllltnt Tile hakim mua.tnl 
retle bildirilen zimmetlerin kaydı si- ~ursa ~rgu hakim veki.li. l<ı.za Baya- Sadri Aksoy, 30 lir~ maqlı Tire ha• 
liıuneıi.nc aid muameleli ve müabct ev- zıt, 30 lıra maatlı on bırıncı derece ldm mumnllflne Bitlis hakim muavi· 
rak flnanı daireleri tarafından tayin O.:bze aor~u haldmliilnı tıerflmı o~~ ili Fikret Davu, 30 lira maaflı tamir 
edilen müddet içinde mutlaka balran- ıoı·~ nakım vekili Burbaettla Sılı, aza ınuavlnlifine Buru bakinı muavi• 
lıp ı&ıderilmit bwnn•cak. bu mild- 30 lıra IDl&fh oıı biriacl denoe Aba- ni Piraye Pllavoğlu, 30 Ura maath An· 
det içinde ı&ıdermlyeıüer, müddeti ray ıorgu. haJ.~~lnl tıerfiaa o Y_er kara ua muavinliğine Ankara 90rp 
geçirdiklerine aid mucib sebebleri ve ıor~ bakım vekılı llubltdll Okgın, halı:inil Tufrul, IO Ura ~b Edirne 
ınüdafaaluım balwılıp bildirecekler- 30 lıra ma~ılı on birincl clenot lnegöl mtıddelamumt muavlnlifi.ne Tekirdağ 
dir. Bu it için fi.nana daireleri yeni bir ıor;;u hakımliiine terfian o yır IOrgu mllddeiumuml mua'rini Ata 8a)'Uer, 30 
doeya açacaldar ve bütün muhabere V< hakim vekili Refik Aaadol, 30 Ura ma- lira .....,ı. Ankara balcim muarinlili• 
ınuameleleltr bu d<>11yadan taldb edile- qlı on birinci dence Yalova eorp ha· Dl P11inler ıorp hakimi Kemal Fik· 
celıtir. Finaı- milfettlfleri muhtelif Jdmliii.ne terfian o 1er aorp balmı rot Arık, 32 lira ma&flı O.libolu aorp 
z-.nlarda bu doayaluı tetkik ede- vekili Sait Atepnen, 30 lira mMtb Sil- baJdm vckilliline Hayrabolu eorp ha• 
celder ve mesai 'ft 11.kaydileri ıörillen ftll IOrp bakimllilDI terfla Bolva- kim milıi tbaan Evren.el, 22 lira ID&'" 
meaıurları teeblt edeceklerdir. din aorp hakim vekili Sabri Ulur, 30 qh Anamur ıorp hakim veldllitln• 

lira ın&aflı on birinci dere Usunköprü Botdan 90rgu halı:inı vekili Rlfat Bllf'" 
aorp hakimliline terfian o Jel aorgu oflu, 22 Ura maqh Hayrabolu sorgu 
bakJaı vekili Hakkı Sanul, 30 Ura ma- hakim ••lrilUtlne Vlnntehlr ıorgu 
lfh on biriııd dereoe AJUıCılıı torgu JWdm wklH lamail Hakkı Seaen tayill 
halı.ılmlitlne terfian o 1ır IOrp bakinı lalrallllfbr. 

Ytlluek Ziraat Enıtltüıü Yapı 
kooperatifinin evleri 

Ylbek Ziraat enatitU.8il yapı koope· 
rada tarafından yüksek Ziraat 
eQ9tltld dftnOda yaptırılmakta olan 
yinal evin inpatı tam.tmen bltmiftlr. Meyvacdık müteba-1•n llrlll &lllll•ı ... 
Blnalu Jrıooperatif utlarından buı Ziraat babnlıfı kuracalı mereci-

Hayvan deri)P""İ ailelere "rilmlt ve bu aileler binalara Uk latuyonları ıpı icab edea eleman- W. IJ. .a...t ..._ Mil 
Alacak yOzOnde kı :AQ ıi kil~ babal da q.ı tlf1IVDl!P baflam•flardır. Yapı koope- lan buırJamak UHN bundin bir mild- .. .. ... MU 9"'lfll' 

.. ;;~ve ~--JAb~~.-·-ra .. ··!~l.f:''*!~~~da'b!nwr ~ ewı lhtt.. yapmak tlaere ll'nnu.. r.~~·etftU•'hıd= 1Ma .,..._ 
Abıntd n aUltlm admdüi ild J9C1 llkril de ,.....da '41 ~~dial iyice tuzlanmwnak yilziliıden y.ntm. . ôlli' utmoa ' p Mfa1ü i· ya i8ndenlen talebeler mem:Mketimi· tlOIM&Ddan i~lıı fc;b"rimbdeki ala1 

muhacir arbdaf mabıkemeye dilf- unutmuf, ikinci bir defa benden bu dıJtJumı w ı.Jtt.lerlnin bonl4uğu- çın=~ .... daha fimdideaı batla- • ariıt 9t:mlflerdir. Bnı.r kurul· erleriaıe bir ı;lnat kursu açılacak ve a-
milflerdlr. Bunlar bbvede benıber, para için hak iddia ediyor. Ben dört nu, nedot itibarlylıe ·~et• oaııa- ~ ~--· malta ollll ...,..cıUlk S.W,..aanna alell," nuaı1 ı:lraatçUlk t.atbfbU 
sokakta berareb. ıinemada, parkta. liramı iıterim, dedL yilmb bakımuıdan yun! ekODCllDlllnln taJkı edilmifSenllr. gli~dWektlr. Bu huıuıun t6mint 1-
her 11rde beraber ıuerler, hudı a- Hülm aralarmdül ...umlyeti &arar gördiljtinil yaptırdığı tetkik " BaJnk nlumn•llllfJÜnln çln Ytlbek draat emtltlld toprak 
ralarmda m 11mws. Ud alabap pvu .. dart liraya ballflaJD 1N iki kafa teftifler ncticeainde anlamıftır. Ba· tatbiki Elial'da biytlk bir .. plllaane ~hw111annc1Ul B. Kerim Omerta 
tur. 1a1I Ud arb41afa banuıı itin de denP, nkl doot• paralannı btrlbir- kaalık, ilıridı alacalı .W YC oaaslı Tldl llllUetlnl tıl&mi1 edla lllllı bay· reıslığincSI bk llomllyon tılfldl ol\ID' 
çifte lrafa clensl JaJaıbuu takm'flar. lerin• verip nrmodlJderlni aalımak tHbirlero bqlaqıç olmak llsere hay- ralmmm •JıM bnmmnun tatıbUı:: yapıbJor muttllr Komilyoa ttclril n tatbikat 

B• adar um•mt olan ve yıllardan- itin lta.temln ......... boyacı IOk- van derileriniıı dikkat ve itina il-c yii· ,eldılai ıltterir mM""MIM btUrtlmle- Adliye balamlfı Bllmlda - kiti- propimlarm.s bizar~ uddı .. 
beri bit mp 11mlyen, blriblrlerbala rlaln phld llfatlyle cll"'enmeline ıillmeain,i ve iyic• tµzlanmalını ilgili ri9I *J&a oap oJmacb&mm illa bir Uk bir llap11111 ıa...- kanı nrmit- J•UMa ftsife takahniai J•plCÜtıı• 
ıuyuna slN ilden bu çifte kafa den- ._..verdi. yerlere bfl'dlrnılttfr. ı .... tddlll anrı.,au,m. tir. Verilcıoek denler bllhuea kö7Ul ırltri 
gi arbdaf ppnlerde bir allCÜ ye. dral bayatta muvaffak edecek malı!• 
recelr J1stbu1ea lraYp ıtmlflmllr. ,ette otac&lrtır. Kan 911bat niha1etlne 
llahlı:llDldt Abaled 11111tl.,t bii tir- llllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ de'flılııa edeoik 99 bıer hafta ~ 

uı, lttllttm bir tlrltl aıatıJor. At.. 7 a.aıtı:n dalı G e 1 an şal G u en -Ne o, ... ...,. ........ '* 9'flll biı IÜD öiJoden IODR nuaıl vt med diyor lıııl : -..,.•• z llmclen mi kotku7011aaT ıuueli alraatçlllie ayrılacaktır. 
- Bir ıkfamdL Jtllelm pldL Ar- KmlaJm dtlllldl ..,_.bu MDI JUr· At sahibi ceYab verdiı Bu nretle 11kerlltlnl yapan ktlp 

kadq bu pcı bir -n -'dl--. elmalıda --ı- -llMll-- .uı yıl· - Hayır, atın tek batma dönece- PDtlifl dalla pıadiden bİJlk sini 
1- •• 1-- -ı------. ··-··••Helll•l••l•llllN••llaall .. ll••ll••1111111111111111ellllllllllll v• ele L.....1- da .... L-IL haz t---- --t... .• 

Fakat Mnl yunma alamıyacalım. ... larcllD fula oldu&mm yuıyordu. Bu gm • _. .. yonun • --.mmaya ırUUKIJ.lt 01-.... 
na d5rt Ura ver dedi. Ceblerlml ara· haberi okurken g8zf1mlln önüne ıulh 
dım. Dart liram varmıt. çıkardım sembolü zeytin d,ah geldi. Akdeniz kı
beptılnl ona verdim. Andan ltaftalar 11larmm ıU.ll w ancbilitl olan ve aon 
~ para 11lmıtmı gektim. Palı:at aylarda Akdenizde kopan fırtınalar 
kendilinden alacaklı oldutum için yüzünden hayli sarsılan zeytin dalı. 
istemedim. Belki aklına fena fikirler Zeytin dalının ıulb ve ıUK\Uı lcmbO-
gellr diye diltUndUm. lil olması ıebebaiz olmamak lbım ge· 

Bir iÜll adam akıllı 111dftım. Gene lir. O Nllau tCOMil ettiii gibi ıulh da 
aıdan ,.a latemek aJdımdu ıcçme- onu beeler, bUytitUr, ıeliıtirir. 1tte ıi· 
di. öteye bit V111'd\Mll, beriyı bq vur- • mlialh 
dum. tnmunas, khmtdeıı btr Ura bilr I>Uıayumı birçok ülkele~• harb 
bulllUdan. Ne 71payım diye dU,ln· .Oau. bazen korku, baMll telıdid halin· 
düıa " brar nrtH& Bu karar U.ırl de pvdienlp c:hanırkaa IUÜMI llıolldine, 
ne doln ltllltemln pbftığı dilklı:laa ıersektea. iM edinen tlR tıoprakla
gittim. O, tabU benim J&Pbtmı ctbl nnda UJdD atacı mabnlünii artır· 
yaptı. Cebilide çıkan .ıtı llraJI Mna maktadır 1 
nrdl. Ay b9p ıeJmlt Ye ayhp al
mıftml. Bilme .ıu lira .ıc1m1, cloln 
Rtlotemhı dUkklnma sltdm. Dert U. 

Balık etine dair 
ruını bir elime, lld llrMllU btr ıllmo DID fil tıoıaratı olnıduau rma? 
alarak : •a.rua. 4 (A.A.)-Gafftderiıl bil-

- RBstem dedim. Bir mlcldet ... dlrdlilM ... almaıı l1lmlm, .ırkla· 
vel sana 48rt lira nrmlfdm. lenden rm .,.,_ kwnıudala -pamak ,uaa,, i .. 
aonra altı Ura abmftım. itte alta lira mil edl....,... mi\eald llner çelaneğe 
dlrdil benim Udll Mnln. muaffals olm&ıflatdır. Bu yeni madde 

Vay bQn11 llyleyen senmllbı 1 Y .. Jlscle ..a... niabttinde eellUloz ve 
ndana 11fınaralı: bua btr JU111r11k Ja.c11 ylnmi niabe~dı balıklatm be· 
q1ı:et1i. Sea dolandmcıhla phnt- JU "-"Wn miirtkbbdlr. Maliyet 
ılb dedi, O esnada oradan seçen bir Olta dtba,a yiln piyasuı f iatından a· 
poUı bblm bla kavgaann gfSrm... fllldll' .. 
Dddd ele yakaladı, yıldmm mabke- .. lüle yalı:mda baf~& yeni bir 
metine getirdi. moda playor, demetir. Sokakta tık bir 

RGstem bu s8zler Uzerlne arJrada.. 1rac1m aGrecekiiniz. 'UzeC'inde de tim
tınm yllzOne dik dik baktı YI böl· dl7• lıraclar IÖl"J\lCdiilnis bir kootüm. 
me dönerek ulatmala bqladı : Herk• blrib!rialn kulağına flllaya• 

- Ent ben ondan dert lira aldım. c:M 
ama bunu 10nra lad• etim. Rattl bo-

Teni Orhan 
- Ba Wm• ........ ılri 6lle ne

den yapıbmfa blU,_--.r Balık 
etinden! 

SiJalrli kadnam IMa 1ftl ıa.a,ı giy· 
mekte önce miltktUlt çckeoekler: 

- Aıııan mkuyor ı diyecekler. Fakat tialN • tcJalr .olcluiuna 9lpbe Jok. ~· B.ı! .. baJ • 
çok geçınecSen bu \nınıntalan ..---k. kat 1zmite de, öteki ..... ı.irlere de tavai- uyuyen 

1 

•"r- ,_. Ointmen talebeye aordu: 
Hallerde, balak puadarmda, bıçkın ye ederiz. Battehrimizi yalnız tu kira _ Balıklar çabuk mu INyürler? 

blllıkçWır, tabelalua IUJQTQlt torale- maddesinde taklid etmesinler 1 a· talebe ab di 
rt. pakria•tlın. lüfwleri. afallal'le bu'- H.n& ........... ,_ınu: iN Mlda<k ır cev •eı:. 1 

bmayüan. lalıtlaa ,kllkulanı ue- kUçft brdeııerini taklide tıaıı..._, -=• E=-~ ~· Hlabsm 
kumruları, ----leri, latanideri, ne kadar arzu edilir bir tcYdir. las~ .. ~ b L-LL L:..a...A I· tim" er bi~ 
kol1oola'ı- Topla llıae tıım- u - _..~ aan • 

- Derinndea ldtUm pkıyor; 19• 7ilfor. 
cl1. later ,. babamı cliye aaımala..,.. Kavga Dilenciliğin fasileıi 
kylcalı:Jat. Zıaimne nWdecilcri arala- - GiUD yem JraaNiyle oekial b,. QiMl bir kadm, bir ........ 
rmdakonu,.cılnılr: dar 1m._. etm17cw plilta. aordaı 

- Ben zaten ealddenberl bal* etine - Etmez tabii, yenisi akıllı çıkb. - Elin, ayajm tutuyor; ulan 
bayılırım 1 Ona ev belablarmı haftada bir deiil, sı'hi adamun. ()yle oldup halde ba· 

- Balık ett tızerlne balık eti kostüm a)'U Wr ...._ ..ı,... li niçin ctillfti7onan ? 
yaratıyor do&ruau... Dilenci c:e.ab verdlı 

Daha kltıııaniler ile t• htiADI yere• Tenı.ı.ı.n.n '°"' - Dilencilik ıtlzel kadını--. 
cekler: ~ ollw ,...mcla ... ki: takdim edilmei• ikam ohnakanın, 

..,. "B11 balıls. ~balak I" declği• - Beaim aut bir _...,_nwlg ia- k::'nufm&la müaaicl ltirleik meslek • 
miz it\C bu idi aD)8, timdiye kadar an· tİJW ..m.. tir ele ondan. 
11fılamaınııtı. Kltlk ..-k ....- ...,., 

Alman ekonomisini bir elden idare· - H.,. •ıhcJUDJ ._. llnm Neye mal oluyor? 
ye baflayaıı ve naıırlıt etmete olduiu yok. Dllla ... ••.._,.,.soktum, Yeni nlenmiı kan ile koca..._ 
kadar tık ıiyinmcie meraklı olan Ge· yanm IMt .... bin. s• ediyorlardı. Kadın dedi ld ı 

- Alzuu ... bir ....... daha 
neral Gariıı&'in, herkesten önce bu ye.. B ıJ, aldılcoa a6yll ecıek ol kalkbPn iW 
ni kwnattan elbise yaptuacalma tiiP- er ne ., . . ' ......, il 
ho otmcyUıia. Generalin ea ve boyunuıı Bir aalsü IMdllli, .... "81eJİcı· anamıin nine siderim. BUDaD ... 
ma .. llıln oıduiuna iÖre Jlerhalde 0111 lerim hhliatlk ha' h .. Wr ftkir ve. Da • .,. mal olaeaimı bilirsin. 
bir udim ... ı. ..... ı.H-.-.1. idn aJmaıı ıelik k ltıla ... lıılı Koca onab nrcllı 

w-- -.-- na.. - Ne,. mal oau.lr? On lnaaıut-
fen Omları birkaç küfe balıim caıu• - wql k ._ ._ ..ı.. .a.lıkça hdı bir otoltüa WJetlne. 
.aa~9elklardul Y•ı••••Wr.-.._. 

NzNrı hı -m• Wr ses Sevgi halclwula 
Papam lam, ensiliaim .wi lııiı Kiralar 

Dünkü "Memleketten haber'' aayfa· 
~·---·~birbllJervilllı: 
lzmitte imar faaliyetine fdırin büytl• 
yüp geniflemetlne rapea ev kiraları 
yübektir 1 denillyordu. 

Atıkarailm blltün Ttirkiye için bir 

,..... •. 
-Orlelae,.- ........... . 

dar, ........... ı 
- Snsilim, .......... .,_. .. 

liaecle inaanlarm WriWrW .,~ 
.. ...._. Wr .._. •• uıık. Dialı..,. 
Psi.._mi? 

AGlllll ... h- Wrl kira O. at - Ne lüzum var; nele oblnp 

tutllllılıı ~-- Mm ..... .,....,.. •-~ ,..m. ..... ol. 
.,..m ..... a.,• • .-s ...-U: mu 1111? 

Oım•ni7e kaubaunda 
elekırik 

Baymd.rrllk blkaabtı. o-niye ka
ubuma aid elektdk teMeatı projnW 
tasdik ıtmiıtir. Proje Oamaniye bel .. 
c!lye relıllğine g&ıderllmlftlr. 

H .A 'V A 

~9778 
Dtin phrlmlsde baft 

pe!Reçli 
Meteoroloji lfleri genel direktSrte

IUnden lldıtmu.1 malam.ta ıare dlS 
AD.karada bava kapalı vı rüaph ıcv 
mittir. 

Günün en dilttik ıaıaı ııfırın O.
tünde olmak llsere S en yübek :ıanı da 
gene ııfmn Uatilnde olıpak lbere ıs 
dıreaedlr. DiiD JUıduıı TrüJa, Koca• 
eli, Ete ve cenub Anadolu mmtakalr 
rında hava yeryer yağıflı, Şarki Ana• 
dolu m&ntakaawla bulutlu, yurdwı di" 
ğer bildin mmtMalarmdıa kapalı geÇ" 
mittir. 

Dün 1•lan yajuıurlarm kare metre
ye bıraktdıılan a&& mikdarlan Muğlad• 
73, 1mıirde 7, Çanakkale, Malatya, Ak
lılar, Manisa ve Nazillide ı kilograııı. 
EdinM n Çorlada çok u mikcSardr 
dır. 

DilA prdda eo dütilk 1aı ııfırm al
tmda olmak il.len Kan ve Euu~ 
18, ID yWmck •ı da Anada. Sinop ., 
Zonpldakta llf ırm ÜltUııde 18 dert" 
c.dir. 

Kızı/aya tiye olmak insanlık borcudur 
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Sanghay hadiseleri 
tüf ~de, çok ~amanlar harbm gilriil. 
t erı arasında göze çarpma.yan eıı-
erna.ayonal hadiseler oluyo'l'. Bunla

l'l'b birincisi ve en çok gürültü kopa
l'aru, Nankin'den Şanghay'a git• 
tnekte olan İngiliz büyük elçiainin ja.
~ tayYarelerinin bombardımanına 
ll'ayarak yaralanmaeiyle neticele

l'letı h&cl' d" 8 ıse ır. 

11 
tından sonra, enteryasnola böl

edeki bir iİıgiliz müfrezesi aene ja
Pon layYarelerinin bir bombardıma.. 
~Uğradı. İngiliz aalulerinden ~ 

.. er ve yaralananlar oldu ve bunu. 
&'()ren in .. il' h"'k" ti" b"' l h•' c .._ ız u uıne , oy e u-
\Qnl•r tekelTÜr ettiği takdirde ja
:~ tayYarelerine atet açmalarmı in-

Simdi Polonya da 
müstemleke istiyor 

Q kıtalarına emretti. 

Şllll "ıı 111'-.da da, muharebe emasmda ( Ba§ı 1. inci sayfada ) çiftçi nUfuıunun muhaceret edebllme-
1.tq g ayda bulunan İngiliz, ameri- dır. Bununla beraber her birisi diğeri- si için erazi bulmak 18.zırndır,. diyor. 

Varşova'da yapılan görüşmeler 
hiç beklenmedik safhaya girdi 

\> , _"eYa fra:ı:ııız krüvazörlerinift ci· l k 
1.~r~._ dÜ§en bombalar bazeıı ö- nln alikadar olduğu meseleleri yakın- Polonya da mülJtem e e 
~b ve ,yaralanma ~alarma da se- dan ve içten takib etmektedir. Sonra iıtiyor • 

oluyordu. bir ittifak milgtereken ittihaz olunacak V artova, 5 (A.A.) _ Lord Hali-
. İnriliz büyük elçiainbı yaralanma- kararlarla hallolunabilir bazı meselele- faks'm geçenlerde Berlin'i ziyareti, 

~ı:vfe heticelenen hi.dise, İngiltere ile ri teıbit eden müıbet bir tekilden bat· Almanyanın mU.temlekeler hakkm
l a~ııya arasında yaziyeti prgin· ka bir ıey değildir. Franaa ile Polon- daki metalebatı meıeleıini bcynelmi
.~dtU'nıiı ve lngilterenin Japonyaya yayı biribirine bağlayan münasebetler lel mefgalelerin birinci plinına vaz
;' 1detıi mealde bir nota verme.ine kuvvetli bir istikrar göstermektedir.,, etmi,tir. 
0

0~olmaamara~en,kapaııdı. B. Delboa'un cevabı Bu seyahat, Le.hiıtanın siyasi me-
J>rd 1aer vakalar da ekseriya tekli Delbos verdiği cevabda, Fransa-Po· hafilinde derin akisler hasıl etmiştir. 

B. Atlee 
Madritte 

Madrıid. S (A.A.) - B. Attlee, bera
berinde mebuelardan Mia Helleın Wil
kinson ve Philip Noel Baker olduğu 
halde buraya gelmittir. 

Bütün gazeteler, ingiliz amele fırka
ıı liderini hoı.amedi temennileriyle 
karşılaşmışlardll'. 

Attleenin riyasetindeki heyet ya
nında lapanya hükilmeti ve ordusu 
mümesailleri olduğu halde Madtid'in 
bombardımanından harab olan mahal
lelerini ve Ünivenito maballeai ile 
Case de Campodaki •iperleri gezmit· 
lerdir. Heyete, İspanyada ecnebi ınil
dahal~ini iıbat eden harb levazımı ve 
vesikalarxn bir kollekıiyonu verilmif· 
tir. 

Hükümetçiler nihai 
zaferden emin 

Madrid, 5 (A.A.) - Nafıa nazırı 
Los Rios Madride gelıniş ve bir nutuk 
söyliyere.k nibat zaferin cumhuriyet
çilerde olduğunu ve bunu da halkçı 
cephedeki birli~in temin eylediğini 
kaydeylemiştir. 

Los Rios; butUn partilerin tevhidi 
lüzumunu ' ehemiyetle tebarüz ettir
miştir. 

testolar ve japonlarm özür beyan lonya dostluğunun bir inhisar mahiye- Bu mehafil, 29 ikincildnun 1936 tari
~eleriyle neticelendi. Fakat son tinde olmadığını, iki memleketin mil- binde B. Beck'in Ayan meclisi bari
' llrı!erde çok 81klapriağa bqlayan Jetler cemiyeti zihniyeti içinde te§riki ciye encilmeninde söylediği gibi, 
aİ~~ bir takım hadiseler, j.aponlarm mesaide bulunduklarını ve gayretleri- "mü9temleke meselesi, beynelmilel 
b e llnıunı Çinde ve bilbuaa Şanı- nin de bilhassa umumun memnuniye- sahada mevzuu bahaolduğu zaman 
trıa:yrJ.. büsbütün baJka gayeler gÜd- tini temin edecek bir esası ve biitün Lehistan, alikadar olan diğer dev- Lehistan, tatmin edilmiş olan devlet
b e~te olduklaı-mı aö&termekte ve bu sulhçu temayüllerin birlegtirilmesini tetlerie aynı hukuka ve aynı tahak- ler meyanında tasnif edilemez. 
~k ~dan Avrupa gazetelerinde bü- istihdaf eylediğini kaydetmigtir. kuk imkinlarına ıahlb olacaktır.,, • Lehliler, birçok defalar, beynel-

b1r telit ve heyecan uyandır- B. Delboı'un ~iyaretleri mütaleaıındadırJar. milel sahada şimdiki vaziyetin müs-
lt!aktadtt. Avam kamarasmdaki mü- B. Delboı, aabahleyin beraberinde Bu meıele, Leh nüfus fazlasının temlekelerin tevzii bakımından gayri 
~~e~eler, inailiz ve franıız gazete- Vargova belediye reiıi B. Strazynaki harice muhacereti ve iptidat madde- adilane olduğunu ilan etmişlerdir. 

•ııtn neıriyatı bu teli.t ve heyeca- olduğu halde payitahtı, eaki mahalle· ter tedariki meeelelerine çözülmiye- Lehistan, yeryilzilnde i~gal ede-
ita Çok İyi makes olmaktadır. leri gezmig ve bilhaua eski leh kıralla- cek surette merbuttur. Lehistan, faz- ceği yeri istemekte, kendisi için nıils 
ıt~ Ş?ndi de son haftalar içinde çıkan rmın ikametgahı olan Lazienki şatosu la nlifuaa ıahib olan bir memleket- temlekeler taleb etmektedir. 
ıtdıaelere bir göz atalan: ile Jean Sobieıki tarafından inıa edil· tir. 1950 aene11inde nüfusu 42 milyo- B. Puriç Belg.rad'a gidiyor 

t Şaııghaym çinlilere aid kıammnı rniı bulunan Wilnaow aarayını ziyaret na çıkacaktır, zira her ıene 400.000 Paril, 5 (A.A.) _ Yugoslavyanın 
lltnaın • ı· . k. i t kt d d en Japonların e me geçmemı- etmi§tir. ıJ ar ma a ır. Paris elçisi Puriç dün ak9am Belg-
en IOnra japonlar, Çin gümrükleri- Delbos öğleyin B. Starzinski tara· Yahudi unsurunun iktıaadt reka - rada hareket etmittir. Delbosun Bel· 

ile k nd" 1 1 · w ·1 i f h • b e ı memur arım yer e~tırmege fmdan ıerefine verı en z ya ette · azır beti, Lebiatana tevessü için arazı a- gradr resmi ziyareti esnasında onda 
llf)adılar. Amrikanm, lngilterenin bulunmuıtur. DUn ne§redilmit olan ramak zaruretini tahmil etmektedir. bulunacaktır. 

he Fran.aanm ticaret mahfilleri, bu tekzibe rağmen gazeteler gene müs- - --------------------------...:... __ 
•beri büyük bir korku ile karııladı. temlekeler meıelesinden bahsetmekte 
Çünkü Çinde 0açık kapı"' politika· dirler. 

•ttun devamında büyiik ınenf aatlerl Ga:Jeteletin te/8irleri 
0
lan devletler, kendi endüstriyel ma· HUkümetin natiri efk!rı olan Eks· 
Ç~~eri i~in büyük bir mahreç olan preaa Poranni bUyUk harflerle "Müı· 
. ın m, Japanlanıı eline seçmesini temleke istiyoruz., diye yazdıktan son· 
latenıiyorlar. ra Lehistanın müstemlekelere müteal-

I>iğer tara.Elan, in gii:nkü.klerinin lik metallbatmm franııs efklrı umu· 
e"~liri, 1900 da bir Çin gizli cemiyeti miyeai tarafmdan anlayı§la karttlan
~.an Boxerlerin çıKardıkları ve güç. mıı oldui\!nu memnuniyetle kaydet· 

1~e bastırılan ayaklanma mukabi- mektedir. 
~vrupa devletlerine verilecek Sağ cenah mUntehaamın organı olan 
l ta mukabil ipotek altında bu- Abc gazetesi Delboı ile B. Beck ara· 
l.ltınıaktadır. Esasen muharebe neti- ımdaki görügmelerin fransız müstem
~ainde yabancı milletlere aid bölge· lekelerinde Lehistana verilecek imtl
e.-de vukua gelen haaarlan tazmin yazatın noktai hareketini teşkil edece-
halıniyeceğini bildiren Japonya Şaııg• ğini yazmaktadır. 
le Y .~Ümrüklerini ele alınca bu ipo- Demokratların gueteai olan N owa 
t 1c Uzerine kunılmu§ bütün bir en· Pravda, her şeyden evel, "Lehistanm 
lterııal\Yonal mali aiıtem yıkılacak, ---...iıı!!!!!!!!!!ll!!!!~~~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!ll!!!!'!!!!!!!!!!!!!9 

endisiyle birlikte bir çolr. mali mü- mütevellid heyecan daha yahımamıı • 
:~&eleri aüriikliyecek, dolayısiyle b ki birkaç japon kamyonu, frarmz 

•ı:ı ntali merkezlerini zarara aoka· iıntiy' az bö'lgeaine ....;-k istediler. Di 
Calttır, &~--

ğer taraftan ingiliz bayrağı tqıyan 
d Japonlann baJka bir hareketleri bir gemi Tsung Nung adas111a uğrı -
Y~k Şangbayda çalıımakta olan üç bü· yacağmı bu adayı kontrol eden japon 
h~ ecnebi telgraf kumpanyasmın mu- makamlarına bildirildiği halde, nüt • 
tel rJerine ve Şanghayda çıkan gaze• ralyöz ate§ine tutuldu. Tayfalardan 
lt ere &a.nsür koymuf olmalarıdır. Bu- bir çinii öldü, bir çinli de yaralandı. 
d~~ ya.hancı devletler üzerinde uyan• Bunun hemen arkasından japon • 
tı.e",,.ıgı rnakus tesir, daha ziyade ma• lar İngiliz poliı tefine bir muhtıra 

ve Platonikdir. ' al bö'l ' b" 
ş· verdiler. Enternaıyon gemn ır 

liın. ltndi en son hadiselere gelelim: kı:m.ına girmek haklarının mahfuz ol-
duğ • söyliyerek icabında bu bölge

erı.t Şaı:ıghay'daki japon makamlan, de asayİ§İn kendi kuvvetleri t8rafın • 
lto~l'J\asyonal bölge makamlarına bir dan temin edileceğini de ileri aürüyor
lte ~ererek bu bölgeden serbestçe lardı. Bu muhtıra üzerine ba§lamıı o
de;~k hakkını iatemi§lerdi. Yabancı lan müzakereler henüz bir neticeye 
ttt~~r bunu kati olarak kabul et • varruıı değildir. 
tllas e beraber, bir hadise çıkma- Bu~ün bu hadiseler üzerinde fazla 
~ da itina ediyorlardı. hayale kapılmağa mahal yoktur. 

k\irı} Ut\in bu İtinalara rağmen, IOD Şantıhay'ı ellerine eeçiren japon • 
tıaı. ~.r içinde biribirini takib eden ma lar, bı;ra-:la cari olan muahedeleri, a-

J uç hadise oldu : detleri ve teamülleri çiğnemek baha-
dele ~Ponlar enternasyonal bölge cad- sına dahi olsa, zabtettikleri yerlerin 
Jıq., ~tıde bir zafer geçid resmi yaptı- mutlak hakimi olmak istiyorlar. 
l'trı 111 ~ esnada bir çinli, japon latala- Amerika, lngiltere ve Fransanı~ 
Lane: u;erine bir bomba attı. Bir ya · A11rupanın bugünkü gergin vaziyetin
ial>o~ bil bir japonun elinde bulunan de 11zak Şarkta bir barba girmeleri 
"latt . 8Yrağıru alıp yırttı. Bombayı hiç bir zaman varid olmadığına göre, 
dii. ~ııli, bir Polis tarafından öldürül· bu devletlerin ergeç fili vaziyeti ka
)~ f1'ğı Yırtan yabancı da gale • bul ederek japonları Şanghay' da ve 
liikte gk en japonlarm hiddetinden güç- Çin'in diğer kısımlarında serbest hı -
~arılabildi. Bu iki vakadan rakmayı kabul edecekleri ıüphesizdir. 

·--
AYTA Ç 

Yenişehir - Atatürk Bulvarı - Karadeniz 
apartımanı altında 

lier nevi tuhafiye, yün ve billuriye, kristal, mutfak levazımı, çocuk 
arabaları ve bisiklet satı' evi 

Saygı değer müşterilerinin bayramını kutlar. Telefon: 1600 
, __ 

Taksitle de muamele yapar. 

B. Stoyadinoviç italyada 

iki devletin Orta: Avrupa 

ve Balkanlarla olan 

mOnaıebetleri konuıulacak 

Rom.adan bir görünü, 

(Başı 1. inci sayfada ) 
3 - İtalya ile Yugoslavya arasın

daki ekonomik ve politik münasebet
ler. Bu münasebetler geçen mayıs i
çin<Ie tayin edilmişti. Şimdi bu yeni 
esasların milsbet bir şekilde halli ka
lıyor. İtalya Avrupada ne toprak il
hakını ve ne de bir monopol veya 
hegemonya tesisini istemiyor. İtalya. 
her devletin istiklaline hürmet eden 
ve sağlam bir esasa müstenid teşriki 
mesai münasebetleri ister. 

Roma, S (A.A.) - Yugoslavya başve
kili Stoyadinoviçin Romayı ziyaretin
den bahseden Massagero diyor ki; 

"Ne ltalya ne de Yugoslavya arala
rında bir yakınlaşmaya mani olabile
cek hiçbir teahhüd altına girmiş bu
lunmuyorlar. lki memleketin, ecnebi 
propagandasının yaratmak için çok 
gayret gösterdiği anlaşamamazlıkları 
ortadan kaldırarak, samimi bir barış 
temin etmeleri çok arzu edilir bir şey
dir.,, 

Doktor 

Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Haatalıklan Mütehassısı 

Glilhane Cildiye Seririyatı Sabık Başmuavini ve 
Bertin Üniversitesi (Charite) sabık muavini 

Hergün saat 16 dan aonra AT ATORK Bulvarı Ali Nazmi 
apartımanı 7 No. lu dairede bastalarmı kabule baılanıı§tır. 

İngiliz ordusu 
kuvvetleniyor 

Yeni sene için kara ve deniz 
hüdcelerine 200 milyon 

tahsisat konuldu 

Londra, S (A.A.) - İngili.t: orduıu 
yüksek kumanda heyetindeki son mü
him değişikliklerden bahseden People 
gazetesi diyor ki: 

"Bu deli9iklikler, harbiye nezareti
nin hazırladığı geniş planm tabiki baş
langıcıdır. Bu plinın teferruatı kanu
nusanide belli olacaktır. Bilinen bir 
şey varsa o da ingiliz ordusunun dün
yanm en kuvvetli ordusu haline getiri
leceğidir. Önümüzdeki sene büdceıine 
ordu için y\U milyon ingiliz liraaı tah
sisat konulmaktadır. 

Hava orduıunda da gelecek ıene 

tensikat yapılacaktır ki, bu da yüz 
milyon in&iliz liralık bir maaraf icab 
ettirecektir. 
Diğer tarafdan Sunday Tim.es guc

tesi de f(Syle yazıyor: 
1ngi1terenin ba§hca vazifeıi bundan 

böyle denizlerde ve havalardadır. 

Müstakbel harbde kar§I karııya mil
yonlarca mevcudlu ordular karşılaş • 
mıyacaktır. Ve siperler Fransada de
ğil İngilterede kazılacaktır. 

Alman müstemleke 

meselesi nasıl 
hallolunabi 1 ir? 

Bctlin, 5 (A.A.) - Alman müs
temleke hareketi icfi B. Heinrioh 
Sch,nee, Danziger Vorposten gazete
sinde yazdığı bir yazıda töyle yaz
maktadır. 

"Alman mUatemlekeleri meıeleıi, 
ancak bu mllatemlekelerin Almanya· 
ya iadesi ıuretile halledilebilir. Ec
nebiler tarafından Almanyaya iptidai 
maddeler tedarikfnde kolaylıklar 
göstermek maksadiyle ileri sürUlen 
teklifler, dövizler me9e}.,esindeki baş
lıca mUşkUlatı tamamen ihmal et
ınekte ve Almanyanm müstemlek~lere 
olan ihtiyaçlarını hesaba katmamak
tadırlar.,, 

Alman nazın Frick'in İsveç'te 
verdiği nutuk 

Stokholm, 5 (A.A.) - Alman ~ 
.ıır: Doktor Frick, Almanya • laveç 
cemlyetınde l1d memleket anıazv'ald 
münasebetlerden bahaeden bir nutuk 
s8ylenli! ve ezeOriıle, Almanya ile 
1ı1veç'i birleıtlren ICY• yalım Baltık 
denizi ve yahud ıulh arzusu değil, fa
kat, her ıeyden evvel aynı nesilden 
gelmenin verdiği ve harbm tecriibesi 
ile pigirdiği dostluktur, deinigtir. 

Küçük Dış Haberler 

X Oatende - Belçika: Prensi Char 
les lngiltereye gitmek üzere buradan 
hareket etmiıtir. 

X Tanca - Cebelüttank radyo • 
ıunun bildirdiğino göre, bir deniz tay· 
yareai enkazı 36 derece arzı timalt ve 
15 derece tutu garbide •ular tiıtUnde 
gönilmü§tür. 

X Brindizl - Muntazam ingiliz 
hava hattına mensub bir deniz tay
yaresi, Marsilya'ya gitmek üzere ha
valanırken kapaklanmıttır. İki kişi 
yaralanmıştır. 

X Manille, - DUn Filipin'in mer
kezi adalarında şiddetli bir kasırga 
olmuş, Samara gehrinin etraf ile ala
kası kesilmiştir. 

X VllJ'fOva - Volkovaki'de 16 
köylU komünist partisine menaub ol -
mak ıuçundan dolayı ikiden sekiz se
neye kadar muhtelif ağır hapac mah
kQm olmuılardır. 

X Yeni Delhi - Veziristanda va
ziyet iyilegmigtir. Bazı ingiliz - hind
li kıtaları V eziriıtanı terkederek eski 
garnizon mahallerine dönmüşlerdir. 

X V alensiya - Tarragona civa
rında müthiı bir tren kazası olmuıtur. 
On bir ölU ve 80 yaralı vardır. 

X Paris - Fransız donanmasının 
Atlantik manevralannm illı: safhası 

Lorient önünde bitmit ve harb gemi
leri Lorient ve Quiberon limanlarına 
girmişlerdir. 

X Roma - Yeniden iki italyan 
denizaltı gemisi bugün suya indiril -
miştir. 
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..J [ GAZETELERDEN 
.. .. . , , 

Üniversite obası 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 

üniversite obalı ihtiyacından bahse
derek serbest talebeyi yalnız ilme 
hasredecek olan bu müeueaelerin 
lıtanbuldan ba~layarak biitün Tür
kiyeye yayılması lüzumunu belirt· 
mektediı-. Muharrir, bu husnşta es
ki medrese binalarmdan iıtlfade e• 
dilebilecefini anlattıktan sonra di· 
yor ki: 

"Yüksek tahsil veren müease&ele
rimizin bazılaı leylidir. Diler bazı• 
lan için velev ki kısmen leyliye 
benzer bir hayat temin olunmak ü-
2ere yurdlar kurulmU§tW'. Pek sa· 
yılı bazı gayı-etli vilayetler kendi 
çoculdan için yurdlar aç.mağı husu
si te~ebbüsleri içine almışlardır. BÜ· 
tün bu didinip uğraımalar rağmen 
üniversite talebesinin ehemiyetli bil' 
kısmı açıktadır. Onlar tahsil hayt
larmı ya ailelerinin ayırahildiği 

yardımla, ya kendi çalıpnalarmdan 
temin edebildikleri küçük kazanç
larla ayakta tutabiliyorlar. Bunla
rm içinde bir taraftan Üniversite 
tahsili yaparken diğer yandan hu
susi çahıtııalariylo ailelerine az çok 
yardmı yetiıtirmeğe uiraıanlar bile 
vardır. 

Eski zamanlarda, yani çok değil, 
Umumi ba.rbdon evvelki devirlerde 
oturaçağı yeri ve bittabi. yiyip içe• 
ceğini kendi temin eden serba.t ta• 
lebe bu iıin içinden ayda yüz kUl'U§
tan baıhyarak ÜÇ yüz kuruta kadar 
&İden bir pare ile çıkardı. Ailesin
den üç yüz kunq aylık al.an talebe 
zen&'İD .. yıhrdı. Bu it vasati olarak 
ayda en çok aekiz on mecidiye ile 
görilürdü. 

Şimdi va%iyet deiifıDÜıtir. Bugü
nün hayati.yle aerıbeat talebeye V&• 

aa.ti olarak ayda • &§&iı otuz lira 
maıraf li.zancbr. Ve :ıı:aman öyle 
getirdi ki bunu her aile kolayca ve
remiyor. Onun için bir k11mı talebe 
hem fakülteıine gitmek, hem bu 
parayı ka2:anmak ihtiyaciyle kartı 
karııya bulwıuyor. Her gencin bu 
İ§İ kol~yc:a buluverdif.ini de zannet· 
meyin 

Bu p.rtlar 19inde ,ıikeek ta.hail 
takib eden aerbett talebe nerelerde 
oturur ve nasıl vakit gegirir 7 Tabii 
ekseriya r .. tgele bir pansiyonda o
tanır ve kahvelerde mahvelerde va• 
kit geçirir. Sarfedeceii 6ç bet ku
l'Ufl& bakkallardan nı ahçJ dükkan· 
larmdan alacağı gıda da elbette dü
jGıiıillerilE bir derddlr.,, 

Muharrir Y'l:ıramı ~e bltiriYoı-IJ' 
"Medreaelerin nJuflarmı elinde 

tutan E•kaf bu ite geni.1 bir yardı· 
mı vazife halinde yapabilir, üet ta
rafnU da deTlet bü.dc:eai tamamlar. 
Hatta liayle bir müeaaeaenin dört 
batı mamOr mükemmel bir f8Y ol· 
ma11 için ona derece derece bütün 
vil&yetlerimh: de lftirak edebilir
ler.,, 

Bir tayyare Berendizi 
açıklarında denize düıtü 

Roma, 5 (AA.) - Hindiı>tandan 
gelen dört ınotörlü bir i;ıgiliz apor 
tayyaresi Brendiziden hareketinden bit 
az sonra denize düşmilftür. 1çind8 bu
lunan mürettebattan ikisi ölmüş vo 
dördü yaralannuıar. Altı yolcu da 
keza ağır surette yaralanmışlardır. 
Bunların araıında eaki hava nazın 
Salmond vardır. 

Lindberg ansızın . 
Amerikaya geldi 

Nevyork, 5 (A.A.) - Tayyareci 
Lindberg ve kansı ansızm buraya gel
mişlerdir. İngiltereye gittiklerinden • 
beri ilk defadır ki, Amerika ya geliyor
lar. Çocuklanru lngilterede bırakmıt
lardır. Noel bayramlanru burada ge
çirdikten ııonra tekrar İngiltereye dö
neceklerdir. 

Haheşistan'a giden siyah 
gömlekli taburları 

Roma, S (A.A.) - Musolini, Ha
beşiatana gitmekte olan beş siyah 
gömlekli taburunu teftiş etmiştir. Tef-
.tişte Habeşistan müsteşarı general 
Teruzzi, erkim harbiye reisi general 
Pariani ve Yugoslavya gazetecileri ha 
zır bulunmuşlardır. 

Türk Çorap Deposu 
Adliye Sarayı yanına naklettiğini saygılı müşterilerine hatırlatır 

ve Bayan çorablarmı parasız tamir ettiğini müjdeler. 
Saygı değer müşterilerinin bayramım kutlular. 

~==========================================~ 

Haraççı kardeşler den mobilyalar1nızı ve perdelerinizi 10 Tak•itleaıın •• ı 
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Japonya'nın Asya'ya karsı olan 
yaziyeti, İngiltere'nin Avrupaya 
karsı olan vaziyetine benzer 

Geçen asırda lngiltcrenin korktuğu 
feyJer şunlardı: 

1) Rusyanın Asyadaki imparatorlu
ğu tehdidi, 

iş sayılmasa gerektir. Japonyarun coğ
rafi vaziyeti de daha iyidir. Büyük 
Okyanusta Formoza, Filipin, Born.eo, 
Cava ve Avusturalya gibi cepler var
dır. İngiltere, Avrupanın kaynaklarJ
nı, muvasala yollarını, bankalarını ve 
endüstrisini kendi elinde tutamazdı. 

Fakat Asyanın bütün bu şeyleri Ja
ponyanın eteğinde yatmaktadır. 

2) Almanyanın Büyük Okyanusta 
genişlemesi, 

3) Amerikanm ingiliz ticaretine ra
Jdb kesilmesi. 

Onun için İngiltere, bu küçük Aaya 
milletini tuttu. Bu millet, Rusya ile 
Almanyanın ihtiraslarına kartı dura
cak, Amerikanın dolar siyasetini önli
yecek ve (Allah da, bütün ingilizler de 
bunu biliyorlardı ki) Britanyanın asla 
hakiki bir rakibi olamıyacaktı t Onun 
isin İngilterenin verdiği para ve kredi 
ile Japonya, donanma.amı vücuda ge
tirdi. 

1894 de ç.inlilere kargı barba giriıti
ği zaman, Japonya, fenni &urette adam 
öldürmekteki liyakat ve iktidarını 
göstenni9ti. Garb 'eklinde mükemmel 
makineli tüfekler, donanma topları ve 
çelik zırhlılar, ilk defa bir fUk harbın
da if görüyordu. 

Sonra sıra ruslarla barba geldi. O za
man Japon.yanın Sibiryayı isili etme
sini memnuniyetle bekliyen ve diplo
masi aa.baaında ona yardım eden İngil
tere, 1922 Vllfington konferansında ar
tık bir proteje oJ..rna.ktan çıkıp kendisi
ne rakib kesilen bu milletle açıktan a
çığa bir ittifak yapmak mecburiyetin
de kalmıft.ı. 

Japonyanın Aaya ile olan münaae
betleri bakımından vaziyeti, lngiltere
nin Avrupaya kartı olan vaziyeti gibi
dir. Bu benzerlik, heıa iki memleketin 
coğrafi vaziyetinden, hem de iki mil
letin endilatriye ve geniflemeğe kartı 
olan kuvvetli temayüllerinden ileri 
gelmektedir. 

İki millet de denUciclir; milfkilAta 
kartı koyarlar; ikiai de endüstri ma
snulitını artımııak. böylece bam madde 
almak azmindedıirler,; snacenları .._ 
Yerler. 
İngiltereye biltikı dünyanm etraf mı 

~olqtıraıı pamuk ticareti olmUJtu. 
§imdi gene pamuk aayeainde Japonya, 
yer yüzünde bir ticaret imparatorluğu 
ıkurmu,ıur. 

Japony• .. İngiltereyi dcvirmeğe uğ
rafil'ken rakiblerinin kendiain.i devir
mesine de meydan bırakmamaktadır. 
Meseli §an&bay 932 sencainde bombar 
dıınan edilirken büWıı pamuk fabrika
ları japonların kontrolu altında değil
di. Bugün dünyanın üç büyük pamuk 
merkezi japon denizin~e, Çindeki 
Yangçe nehri civarında ve Mançester
dedir. Bunlardan ilk ikiai japonlar.ın e
lindedir. Mançcsterdeki ingiliz pamuk 
fabrikatörleri de artik ingilizlerin ja
ponlara kar'ı olan üstünlüklerini unu
tarak Japonyadan 200 tane tekemmül 
etmi' tezgih wma.rlamak mecburiye
tinde kalmıflardır. 

İngilterede kömürUn mebzuliyeti, o
nun endilatri ve makinecilik aleminde 
en üstün memleket olmaamı temin et
mif, ondokuzuncu uırda burası oütün 
dünyanın fabrikaıı olmugtu. Japonya
da ingilizlcrin kömürlerine mukabil 
yüksek su kuv~tlerindaı istifadenin 
yolunu bulmuıtur. Japon aıra dağ
larından denize doğru birçok tclileler 
akar. İşte bunlardan faydalanan Ja
ponya, bugün su ile elde edilen elek
triği pek ucuza mal etmekte, böylece 
dünyanın fabrikası haline gelmekte
dir. 

Vaktiyle Japonyada bu elektrik te
sisatını kumıağa yardım etmi' olan in
giliz ve amerikan firmaları, §İmdi o
nun kartısmda dayanabilmek için bü
yük gayretler ıarfetmektedirler. 

Eski İngiltere, bütün rakibleri biri
birleriyle gırtlakla,ırlarken bundan is
tifade ile .imparatorluğunu kurmuftu. 
Japonya da beyaz milletler, biribirleri
nin kanını döker ve birbirlerini boğ
mağa aava,ırlarken yeni bir imparator
luk kurmak tasavvurundadır .İngilte
re, daha önce davranmıştı. Fakat tali 
Japonyaya daha fazla gülmektedir. 
Japonyarun daha talili olınaamın sebe
bi, civarında, kıtaaında yılacağı kom
ıuları bulunmamaaıdır. İngiltere, böy
le koIDfularla bet yüz acne karşlaş
mak zorunda kalmıttı. Merkezi 6000 
mil uzakta bulunan Rusyadan bagka 
Japonyanın civarı hep iptidai memle
ketlerle doludur. Ordusu makineli ve 
kuvvetli bir memleket için böyle ipti
dai memleketlerle çarpıımak gi.iç bir 

Japonya, dünyanın şimdiye kadaı 
görmediği tekilde, bir endüstri impa
ratorluğu kurmak hususunda en mü
kemmel bir manzara arzediyor. 

1933 senesinde japon dış ticareti bir 
yıl öncesine nisbetle yüzde kırk nis· 
betinde art.ıruştır ki bu, endüstri tari· 
hinde en hızlı artıştır. Bir japon der· 
gisi, japon mal ve mahsullerine en iyi 
reklim, garb gazetelerinin bu malların 
pek fazla ucuzluğundan şikayetleri ol
muştur, diyordu. 
japonyanın demir ithalatı 1931 ile 

1933 seneleri arasında üç misli artmıt
tır. Sade bir amerikan firması, bu yüz
den 0 kadar para kazanmıştır ki hisse
darlarına yüzde onyedi temettu dağıt
mıştır. 

Fakat İngilterede, Amerikada da 
birçok endüstri müesseseleri japonla
rın rekabetleri karıısmda sarsılmakta
dır. Mesela Amerika donanmasında se
nede 15,000,000 kilo mikdarmda maki
ne ailecek bez kullanmaktadır. Ameri
ka şirketleri, kendi devletlerinin tim
di bu nesneyi japonlardan satın aldığı
nı ıöyliyerek ıikayet ediyorlar. 

Japonlar, tabii bütün dünya pazarla
rını ele geçirmek için her türlü oyun
lara, hilelere bllfvurma.ktadırlar: Bir 
takım etiketleri ,alameti farikaları tak
lid etmek buna dahildir. 

J aponyada işçilere verilen para A
merikanın üçte biri, İngilterenin yarı
sı kadardır. Japonlar, garbdaki icad ve 
ihtiralardan, teknik tekimüllerinden 
tamamiyle istifade ettikleri halde, 
kendi teknik icadlarını garbhlara &ala 
vermemektedirler. Me1eıa Dupoııt for
mülünü u.tm almı§lardır. 

Japon rekabetinin muvaffa.kiyetinc 
bir acbeb de makinelerin aağlam ve u
cuz olması, devtctin rcklim itlerini ü
zerine almaaı ve bütün bu itleri ucuza 
ırial etmesidir. İtçileri ve bütün me
ınur ları bu iflerde gayet ucuz bir pa
ra ile çalıf1ll3ğa sevkcden, bunların 
böylece bütün bir garb alemini elde et
tiklerine inanıtlarıdır. 

Gündeliğinin gayet az ve ucuz olma
sına rağmen japon işçisi bedbaht değil
dir. Gündeliğinin azlığı yanında hayat 
ucuzluğu da vardır. Japonyarun Ame
rikada bulunan meşhur muhabirlerin
den Kavakami diyor ki: 

"Ortada japon ve avrupalı hayat 
standardları arasında ..,ağılık, yu.karı
lık, üıtiinlük, gerilik gibi fCyler yok
tur. Hakikat bundan ibarettir. §imdi 
siz bir japon fabrikasını kaldırıp Lan
kaıayr'a götürün. Orada japon amele
sine ingiliz amelesinin yattığı karyo
laları, onların yedikleri yemekleri ve
rin. Bu japon amelesi grev ilan ederek 
japonyadaki yalıınkat tiltelerini, Ja
ponyada yidikleri gibi pirinç, balık ve 
sebze iatiyeceklerdir. 

Amerikalıların ve ingilizlerin baht
sızlığı, onların işç.ilerinin yll§amak için 
ihtiyaç duydukları maddelerin çıok pa
halıya mal olmasındadır.,, 

japonyada imparatorluk hanedanına 
karşı takınılan tavır, ta.ma.miyle orta -
çağı hatırlatır. Her evde bu hanedana 
hürmet ve ubudiyet gösterilir ve hep
sinde hiç kimsenin oturmadığı bir "im
parator sandalyaaı,, vardır. 

Japon imparatorluk hanedanı 
Japonlar, böyle gök yüzünden inmı~. 

mukaddes addettikleri imparatora kar
tı taassubla dolu bir saygı ve bağlılık 
gösterirler. Bu hususta aala münakafa 
edilemez. Mesele kanunların üatünde
dir. Bir ingiliz gazetecisi imparatorlu.k 
hanedanının isimlerini büyük harfler
le yazmamıt olduğu için para cezasına 
çarptırılmıttı. 

Japonyada bir gün bir mektcb yan
mıştı. Bu yangın esnasında mekteL 
müdürünün talebenin tehlikede bulu
nan hayatı ile alfilcadar olmıyaraJc: bü
tün gayretini imparatorun resmini 
kurtarmağa sarfetmeainden biraz ten-

kidkarane bahseden, Japonyanın en 
büyük ingilizce gazeteıinin sahibim 
polise çağırıp epiyce ıık:ı9tırmı9Jardı. 

Dokuz asırdanbcri, bir milletin prk 

Kızılay 

KIZILAY 

KIZI y • • Büyük hayır 
müessesemiz! 

Kızılay gazetesinde, Kutlayın faa
liyetlerinden bahsetmek, onun rekli
mıru yapmak değildir: Kıuılay, Tür
kiyede, felikete uğramıJ ve derd gör
müt ne kadar gönill varsa onlarda ya
ftyor. Bu müeucae, kurulduğu gün
denberi insaniyet ve JCfkat gayelerini 
en genit öyçüde tatbik etmi9 ve bun
dan en iyi neticeleri almJttır. Beter ıa
tırabını dindirmek gayesiyle vücud 
bulan bütün müeucaeler, K.uılayın yo
lunda yürüyeceklerdir. 

Karagün dostu Kızllayın bir 

Kızılay son bir yılda ne ifler gör
müttür? Kızılay, her aeneainde olduğu 
gibi, son yıl içinde de yangın, au bas
kını, hastalık, göç, zelzele, kuraklık ve 
saire gibi, tabiatin ifeterinden mal ve 
can zararı gören vatandaylara mali 
kudretinin imkinları dahilinde yardım 
etmiıtir. Kızılay, bu şefkat ve &Wcaaı
nı, yurdun dışında yaşayan ve felaket 
görer. inaanlk yığınlarına da tef1llil et
miştir. 

Sulh zamanı yardıml.arı: 
Tabiatin fttetlerinde.n zarar gören 

insanlara, Türkiye Kzılay cemiyeti bir 
senede 8J3.ğıda müfredatı yazıldığı ü
zere 235.032,10 liralık para yardımı 
yapmıgtır. Bu paradan 13.559,20 lirası 
yangından zarar görenlere, 43.411,34 
lirası ıeylaba uğrıyanlara, 6.379,91 lira
ıı kıtlığa uğrıyanlara, 29.674,66 liraaı 
muhtelif yardımlara, 1.887,17 lirası ec
nebi memleketlere, 9.458,01 liruı gı
dasız çocuklara, 130.149,69 liruı ile 
göçmenlere yardım yapılmı§tır. 

Yurda yeni gelen göçmenler : 
Bu müddet içinde ı<ıomanya ve Bul

garistandan anayurda 50.968 türk göç
meni gelerek cemiyet tarafından kar
tılanmıt ve kendilerine tıbbi Clf1lar ya
pılarak bir müddet istirahatleri ~n 
edildikten sonra hükümetçe evciden 
hazırlanan yerlerine sovkedilmi9lcr
dir. Bu göçmenlerden 7752 si haata bu
lunduklarından Gelibolu, Kctan ve 
Çorluda açılan hU6uai hastahanelerde 
tedavi edilmi§ ve 4419 hasta da klinik 
tedavisi lörmuttür. 

Göçmen evleri : 
~ne bu müddet içinde cemiyetin 

büdceai dı,ında cumhuriyet hükiımeti
nin Kızılay hesabına ayırmtf olduğu 
iki milyon türk lirası kredi ile; Niğcıe, 
Konya, Sıvu, Kayseri, Ankara, Imıir, 
Mani~ KDcaeli, Çorum, lsparta, Sey
han, Edirne, Kütah:yaf Kırklareli, Di
yarbaku, Balıkesir ve Yozgad viliyet
leri içinde 9.7PO aded göçmen evi infa· 
sına bqlanmıf ve bu iofaat için bugü
ne kadar 407.378 türk liraaı 1ıUfolun

muftur. İnpata faaliyetle devam olun
maktadır. 

usulü kendisine ubudiyetinden istifa
de eden japon imparator hanedanı, bu
gün Jıt." cgan müuaC9eainden daha ze11-
gindir. Yer yüzünde bu kadar zcngirı 
hanedan göriilmemi9tir. Sade .milyıon
larca dönüm erazi ve orman bu haneda
nın hu.auai emlilı:ıi arasındadır. Bu mik
dar gün geçtikçe de artar ve hanedan 
tarafından iıletilir. Bunları idare et
mek üzes Tokyoda merıkut bir daire 
vardır. Hanedanın bütün 9irket ve fab
rikalarda da mühim yekUnda hiueleri 
vardır. 

İmparatorun eerveti, millet tarafın
dan el aürülemcz bir ihtiyat aennayetıi 
teWtki olunur. Ancak büyük buhran
larda, milli felfilcetlerde bu paradan is
tifade olunur. 

Hangi aiyaei partiye mensup oluna 
olsun, bütün japonlar imparatorluk ha
nedanı için cenlaruu feda etmeğe ha
zırdırlar. Bu hanedan ilihidir, gök yü
zünden inmedir ve kendilerine ibadet 
olunur. 

Japonlar, imparatorlarına tapınmak 
hususunda hiateri halinde ınüthif bir 
taasub ve gurur göaterirler. 

yılda dindirdiği istirapların 

bilançosunu gözden geçirelim 

K.ızılay'ın Selkaı Yilrdundan yardım görenlerden lifi grup 
.Ankara Sefkaı Yurdu 1 otus bin lirası müteahhide ~nmi,tir. 

Gene bu müddet içinde Kızılayın Büyük bir villyet merkezi olmakla 
korumHında ve Ankara merkezinin i- beraber, çevreaindeki geni§ muhitin 
darceinde bulunan Şefkat yurdunda ihtiyaçlarını temin için kurulmut olan 
yeraiz ve yurdsuzı ö.kıüz ve yetim 50 bu btiyilk bina, tark çevresi aıhati bakı 
melr:teb çocuğu devamlı bir ıekildc ye- mından mükemmel bir eser olarak ku
dirilmi§, içirilmiı;, ve yedi aylık ders rulmaktadır. 
müddeti içinde Ankara mekteblerin- Harb zamanına aid 
deki 370 fakir çocuğa sıcak öğle yeme-
ği dağıtılauttır. leıxuım ambarı ı 
lıt.anbul' daki jaa/,İyet I 

Gene bu müddet içinde cemiyetin 
İstanbul mümcuilliği tarafından ders 
müddeti aırasında ayda 1841 ilk mek
teb çocuğuna sıcak öğle yemeği dağı
tılrnı'ı 55 fakir çocuğa yardım yapıl
mııtır. Mümeuiliğin idaresinde bulu
nan kadnları çalıştırma derneğinde 15 
dul kadın daimi i'çi olarak çalıttırıl
mııtır. 

lsnıir merkezindeki faaliyet : 
Gene bu müddet içinde İzmir Kızıl

ay merkezi tarafından 21.97 5 fakir has
ta dispan1erlerde tedavi edilmif, ilaç
ları paruız verilmit, 1430 fakire türlü 
yardım yapılau9, 2033 fakir mektcb 
çocuğuna elbise, ayakkabı, kitab ve 
kırtasiye hediye edilmit ve üç malfil 
vatanciafa aunt ayak yaptırılmııtır. 

Erenköy J' erem 
aanaıoryomuna yardım: 

Gene bu müddet içinde Kızılay ce
miyeti, Erenköy verem aanatıoryomu
nun geniılemesi için 17 .500 lira teber
ru etmi,tir. Erenköy sanatoryomu, bu 
değerli yardıma dayanarak, kendisine, 
alacağından hep yüksek mikdarda o.
lan müracaatları kar,ılıyabilecektir. 

lsmir daimi aıhat mü:;eıi ı 
Gene bu müddet içinde İzmir enter

nasyonal fuvan münasebetiyle Kızıl
ay cemiyeti sergi mahallinde halkın 
faydalanmaaı için en asri bir tekilde 
daimi bir aıhat müze.si inşa ve ihdas et
miftir. Cemiyet, İzmir halkının çok a· 
lika gösterdiği ve sıklık ziyaret ettiği 

bu müze için 40.219 liralık yardımda 

Kı.zılayın en belli baflı hizmetlerin
den birisi harb hizmetleridir. Bunu bir 
an gözünden uzak tutmayan cemiyet, 
yıiz binlerce lira kıymetindeki tıbbi, 
cerrahi ve ispençiyarı malzemeyi Eti
meaud civarında yaptırdığı, her türlu 
ihtiyacı temine kafi asri anbarlarına, 
gene bu müddet içinde nakledip yer
lC§tirmi' ve bütün eksikliklerini ta
mamlamıştır. 

Bugi.in bu levazım milli müdafaamı
zın gerektirdiği maddelerin bu şubeye 
girenlerini tamamen bulunduran stok
iardır. 

Kı:1ıl.ay ge~lik derneği: 
Kızı1ay cemıyetinin 93J seneainde, 

Avrupadaki benzerlerine tamamen uy
gun bir 9ekilde tef.kil eylediği "Genç 
lik Kızılayı" tarunmıt bir heyetin ida
resinde faaliyetle çalışmaktadır. 

Gayesi türk yavrularını küçük 
yaşta şefkat ve insaniyet duygularına 
alıştırmaktır ki bu suretle bu teşekkü
le giren mckteb türk yavrularının mik
darı, gene bu mü~det içinde 70.000 
gence varmııtır. 

Cemiyetin gelir lcaynakl.arı : 
Cemiyetin gene bu müddet İÇ4nde 

mikdarı 152.000 ne varan azasının aida
tı ve diğer teberrulardan başka iiJağı
da anlatılan gelirleri, Kızılayın ve
rimli faaliyetine imkan vermektedir. 

KarahiMU maden ıuyu : 

bulunmuıtur. 

Diyarbakır memleket 
haatahaneıi: 

1930 senesinde Japonyanm Londra
daki deniz konferansında İngiltere ile 
Amerıikaya bateğmesinden milteeaair 
olarak japon delegesi, gece elbieeeiyle 
Harakiri yaparak kendisini öldürmilf
tü. Bu hareket, Şidehara kabinesinin 
dliftDetıiniı Mançurinin ifgalini, Ja
ponyanın Milletler cemiyetinden çe
kilmelerini, Japonyanm Ruayaya ve 
Amerikaya karfı hazırlanmaaını icab 
ettiren hare.ketin ba91angıc.ı oımu,tur. 
Bu husu.ta heyecan o kadar artml§tır 
ki bir takım genç vatanperverler 1933 
ıenesinde ecnebi devletlere kur yap
tı.ldarı için bafvekil lnukai ile bir ta
kım liberalleri öldürmü9krdir. Bun
ları muhakeme eden mahkeme, bu va
tanperver katillerin serbest bırakılma
aı için bir milyondan fula imzalı isti
dalar almıJtı. Bu imzalardan çoğu kan 
ile atılmıt ve imsa sahiplerinin bu di
leklerinde aamim! olduklarını göster
mek üzere kendi ellerinden kestikleri 
parmaklar da ipeklere aarılı olarak be 
braber göndrilmi9ti. 

(Sonu var) 

Bir kaza neticesinde geçen sene ta
mamen yanan Diyarbakır memleket 
hastahanesinin yeniden yaptırılması 
için Kızılay cemiyeti binanın ihalesi
ni 127 bin liraya yapmıftır. Bu paranın 

Vatanda9lar arasında tifalı hasaası 
gün geçtikçe takdir edilen Karahisar 
maden auyunun işletme ve satıt imti
yazı hükümetçe Kızılay Cemiyetine 
verilmit olduğu malumdur. Bu devre 
içinde maden suyunun tekamülü ve aa
hfJIUn artmlmaaı için çalışılmıftır. 
Suya olan rağbet günden güne artmak
tadır. 

I nhiMır hizmetleri : 
Cemiyetin gelirini artırmak ve bu 

suretle harb ve sulh hizmetlerini yap
maya daha ziyade hazır bulunmak üze-

kara gtin dostudur. 

ÖGLE NEŞRİYATI: 1~.30 il 
plllı: neıriyatı - 12.SO PWt: Tlrk 
ve halk ıarlala• - 13.15 - 13.JO 
lıuici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 il 

plik neıriyatı - ısı Türk muııildai 
ıarluları (Haltlk Recai ve ar 
19.30 Saat ayarı ve arapça neıriyat 
Türk muıikiıi ve ballı: p.rk.ılan (il 
ve arkadaılan) - 20.15 Konıeraaa: 
lıkit - 20.30 Plikla danı maaikiai 
Ajana haberleri - 21.15 Stüycf7o 
keıtraaı: (1- Tıchaikovvaky: Pique 
2- Strauaa: Son&e Viennoiıe. 3- Soi'90l.!:ıl 
Suite lorraine No. 2, 3. 4- FaacbqS 
Th6) - 21.55-22 Yarınki propUa ft 
111 m&J"IL 

1STANBUL ı 

AVRUPA: 
OPERA ve OPERETLER: 111181~ 

ve diğer alman iıtaıyonl.an - 15.U 
Jandzender - 18 Berlin - 20 ltaıklMl ... I 
21.30 Liyon, Paria. 

ORKESTRA KONSERLERİ .,. 
FONİK KONSERLER: 13.U JI 
15.30 Varıova - 16.30 Bedin - 1 
yana - 19.55 Beromiinıter - 20.S 
- 20.30 Praı - 21 Roma - 21.15 B 
21.20 Milnlh-22 Vaqova -21.5 
burı. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Beromilnat~~ 
ıı:art) - 18 Hamburı - 19.30 Bru-
20 Kolonya - 20.30 London-Recioaal 
Pariı-P.T.T. - 24 Stuttprt. 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 .ı.aırll9'!m 
14.20 Stokholm - 16 Münib - 17.30 
na - 18.15 Kolonya - 18.20 Köai 
19.25 Keza - 19.30 Pariı-P.T.T. -
Floransa - 21 Milano - 21.30 ltolold' 
21.50 Brüksel - 23 Breslav. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ T.a.)ı 

Frankfurt - 12 Kolonya.. 
HAFİF MUZ1K: 6.30 Berlia ft 

alman iıtaıyonlan - 8.30 Br.ıav, 
ıut - 10.30 Hamburı - 12 BrealaT, 
ziı, Stuttprt - 14 Stuttprt - 14.10 
kfurt - 14.15 Kolonya. Bedia -
Hamburı - 15.35 Berll.n - 16 B 
Franldurt, Hamburı, Stuttıart - 1 
nipberı - 17.15Münih - 19.10 
Franldurt, Hamburc, Mllııih, - 11.11 
ıart - 20.5 Könipberı - 21 Bedii' 
22.30 Hamburc. 

HALK MUSİKİSİ: lUO ··~ 
16.15 Vart0va - 21.10 Brealav -llL4t 
dapeıte - Sipn mllziii). 

DANS MÜZlGİ: 22.30 KoloQ78" 
prt - 23 Milano, Roma - 23.25-0.IO 
don-Reırional - 23.55-0.30 Ltı'm ' rıd 
84-Lılh9lit'ft~~-...;;;~~.!'!"'~~ ......... ~ .. 

POLiSTE 

"Para isteme bende• 
buz gibi so§urum 

senden,, 
Yenitchirde Delilertepcslnde 

Mustafanm Yusuf oğlu Sadettinle. 
sanda alaca~ı varmıı. 

Bugünlerde hafı sıkılan Muataft 
tup alacağını ikisinden de iatemifo 
kat borçlular bir taraftan tahkir bit 
raftan tokat Muıtafaya dayak 
lardır. Suçlular yakalanıp adliyeye 
rilmiılerdir. 

Yolun ortasından 
geçerken 

re hükümct tarafından kendiMDe 
aia edilmit olan gelir kaynaklar 
azami faydalanmak için her tür.ı& 
aliyeti aarfetmektedir. Bu arada 
nan oyun kiğıdları, frengi .,,. aıtJJ#. 
laçları ve gaz maıkesi yapma. cmo 
taran cihazlarını memlekete ~ 
satış işleri de cemiyetin devamlı t11 
laka ve itiniaı altındadır. 

Zehirli gazlardan korunmaya 
sus maske imali, dışardan idhali ., 
ir hakları hükümet tarafından bit 
sar teklinde, 935 senesindenberi 
laya verilmiftir. En modern hua 
leri ve tesisleri taşıyarak Ankara 
mnda kurulan maske fabrikaaı 
faaliyetiyle çalışarak imalatta 
maktadır. Bugün 150 lıi kadın ye 
erkek olmak üzere 350 amele pi 
tadır. 
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~ S~HHAT BAHiSLERi ~ . . 
"'··········································································_. 

insan hayatında 
şekerin kıymeti 

b· ~ek iyi tahmin ve tasavvur edile
ılır ki ilk devirlerde yaşayan ecda

dnnrzın ilk gıdalarını ,ekerli nebat
lar ve mcyvalar teıldl ediyordu. 

Bunun iki mühim aebebi vardır: 
1 - Dikkat edilirse g8rU1Ur ki bü

tU n 9ekerli nebatların ve mcyvalarm 
:~•eriıinin kabukları eoyulmadan ye-
ılecek kadar gayet ince veya hıç yok 

llleaabcıindcdir. ÜzUm, incir, elma, 
arnı_ud, 9eftali, kayııı ilG.h •• Bunların 
Çctırdekleri de içindedir. Halbu ki 
fekeraiz veya ıekeri gayet u olan 
lllervalar ceviz, fındık, badem, kesta
ne, hindiatan cevizi il!h. Bunların 
kalın kabukları dıımda ve kırılma
dan Yenilmesi kabil değildir. 
d& Be~rin bunu tecrUbe edinceye ka

r az veya çok bir saman geçmiş 
01dufu tahmin edilebilir. 
i 2 inci ıe-beb ıekerli meyvaların di-

er Yiyeceklere nazaran lusetinin 
ıı.o.. zevkli ve tatlı olmuıdır ki bir 
tercih sebebi olmuıtur. 
b Zaten gerek hayvani, gerek nebati 

UtUn gıdalarımızın anHı da 'eker 
dc~il midir ? Karbon idratlı gıdalar, 
>'•glar, proteinler şekerden hasıl ol
lrıuyor mu ? EYğer nebatlar 'eker 
Yapmak kudretini haiz olmasaydı, gı
da ınevcud olabilecek ve bayat kabil 
olabilecek mi idi ? .. 

l'iebatların, gerek kendilerinin, ge
rek hayvanların gıdalarının euımı 
"e aslını teşkil eden şekeri yapmala
rı başlıca vazifeleridir malGmdur ki, 
llebatlar havadan karbon da olaıidi, 
~~ rerden ıuyu atmak auretiyle ter
. ıbı idrojen, oktljen ve karbondan 
tbaret olan 9ekerleri yaparlar. Ve 
b~nların zerrelerini deliıtlrmek aure
tıyle de yağları, nıpıtaları ve buna 
iltve ettikleri madent milhlerle de 
Proteinleri gıdaları yaparlar. 

Demek tabiatte yedllknlı ve adlı· 
rı aayılamıyacak kadar mUtenem le
ziz, neflı ve harikullde renkli ft te· 
killi yiyeceklerin hepelnln 11uı te
ker olmu9 oluyor. 

Şekerin PJet hakiki bir pSa lr:JT· 
.... metl vardır. Hattı ac.!alatm l&rfettllt 

t&katin bilvfuuta mcnbaı teker "di-
r1torı oldup baklandaki "fow'"b 

nazariyesi kabul edlldili takdirde ıe
kcrin tagaddi faaliyetinde mühim bir 
rot oynadığı meydana çıkar. Şeker, 
Proteinlerin ve yağların temeqülünü 
~&bil, bir taraftan da müsad tcmcSBill 
fiilini tadil ederek çok mikdarda ya
lın ihtiyat olarak tasarrufuna hiz
met eder. Binaenaleyh, uzvumuzun 
tctrihi unaurlarının teıekkUl ve te
CcddUdUne karıı tekerin yapacağı te;tr pek mUhim olabilir. Gıdalarla a-
ınan §ekerler glikojen halinde kan-

c· -ıgcrde, adalelerde, kalbte, rahimde 
ak kan höcrelerindc depo edilebilir. 

1 
Bir büyük filosofa nazaran 9eker

er bir bankanın kigelerinde tedavül 
:den naldd paralara benzerler. Yal· 
•r ve proteinler de kualarda ukla
~n tahvillerdir. Bu tahvillerin, kul
lnılacığı zaman eneli nakde çrnil-
~elerl (tekere) icab eder. Bunun ıl

tızviyetin asıl ve dofrudan dofru
İ• enerji kaynafı ,ekerdir. BUtUn di
d~r llıaddeler eneli bu hale çevril

tlcten •onra aarfolunablllrler. 
bt §eker adına izafeten aenede Uç gUn 

Yranı yaptıinnız, yanl tekeri diğer 

gıdalara takdim ve takdia ettl&imiz 
halde maalesef dünya milletleri için
de Çin ve Arnavudlukdan sonra en 
az teker yiyen milletler içinde bulu
nuyoruz. Şeker aarf iyatı Amerikada 
senede nüfus başına 55, Danimarka
da 25, Franaada 24, Belçikada 28, 1s
viçrede 31, Avuıturyada 31, Yunanis
tanda 12, Macariatanda 14, Romanya
da 7 olduğu halde maalesef bizde nU
fuı başma aenede 4,5 kilo düfl?lekte
dir. 

Halbu ld tUrkçede çok kıymetli bir 
atalar eöı:ü vardır. ''Tatlı ye, tatlı 
söyle., derler. Pek ıade bir ifade ile 
ıöylenen bu söz flmt bir hakikatin 
ta kendisidir. Etuen ilim hakikatin 
en basit bir 9ekilde ifadeai değil mi
dir ? İtte bu atalar MSzil hiç bir ı:a
man dofrulufundan ve kıymetinden 
bir zerre kaybetmeden ve ilim tara
fından tekzib edilmek korkuıuna uğ
ramadan yaşayacak ıöı:lerdendir. Ta
babet ve bilhalU ruhiyat tetkikleri 
ıöıtermiştir ki, şeker inaanda neşe, 
tctaret, hayatta yaıaınaktan zevk ve 
dimağın temiz, iyi ve parlak dtifün
celerine imkfin verir. Bundan dolayı 
deift midir ki sınıf ta geri kalan, zih
ni ders almakta geciken çocuklara ai
leleri kuru üzüm yedirirler. 

Hakikaten şekere ve tatlıya düşkün 
adamların ne sade, ne temiz düşün
düklerine ve muhitleri için ne kadar 
hayırhah ve cömerd davrandıklarına 
dikkat edilsin. Onlar da kötü, menfi, 
petimiat, melenkolik dtlfUnceler hiç 
yer bulmu. 

Tababet edebiyatı kötü, fena. çir
kin, ldl feylerin n bir çok cürümle
rin alkol, morfin, earar, ılpra gibi 
9eylerl devamlı aldıktan ıonra yapıl
dılmı yuar. leker ve tekerli tcYler 
almdıktan aonra blr fenalık ltlendi
flnl ,aremHıinlı. 

Gençlerin ye apor yapanların ,eke
re ne kadar c!Ufkiln olduklarına dik
kat ıttlnls ml ? ... leker hayat, arhat, 
pnçlllln teıahtırflne ~anet eder; 
c11er1nl, ml4nl salf blr ldımenin 
çok tath yemedlll her cUnkU aile ha-

y,a~z~ i~:ı:Umtızd~ pgµ~an va
blardır. Demek ki teker azhhat ve 
hayat verdiği gibi ııhbatsizliğin de 

bir miyarıdır. 
Sayın karilerime ,eker bayramları

nı kutlarken baıladıkları bol 9eker 
yemeye ayni önemle devam etmeleri 
ve çocuklarını da devam etinneleri 
ve hiç olmazsa her vatandatm tene
de llakal 15 kilo ,.ker yemeainc ve 
yedirilebllmeıine çalışmalarını ıos
yal ve •llık bakımından borcu oldu
ğunu hatırlatırım. 

Dr. Be~.ı Talmn Kamay 

Zonguldak'ta kamor 
istihsali 

Zonpldak, (Huauıt) - Şehrimiz
de kömür letlhdlini artırmak için 
Kti Bank Erelll Jdlmtlrlerlnl lfletme 
mUeHeaeal yeni tealut vtlcuda ıetir
mekte, t11lutı geniıletmektedlr. Di
ğer mtleaaeaelerde de, bilhaua Kö
mUrlfde de tealut ıeniıletilmittir. 

Yaşamak istiyorum! 
-l,.Piu:eden-

-2-
lry - Bleyn, Bleyn ... Bu iaml hatır
iht?r ... gibiyim. Ha, bir casusluk ve 
mı~ a~Iı bir milliyet meselesi değil 

· Şınıdi hatırladım. 
Riçard dedi ki: 

16 - İtham kadar bu milliyet ihti
«1f1 nı ı . ln .. eae esı de aaçma. Kı.zın babası 
_ itlızdir, bir tirketin adamıdır. Bu 
.. •eın1 k .,11 c ete tirketin müme11ili olarak 
•unde ·ı-
t.k rı&UJfttir. Kızı burada doldu: 
fuı at 1nrillz konıoloabaneainde nU
lt!co kütUfUne kaydedildi. Fakat 
}'e kYanyanın kanunlan tuhaf. Nere
lılar ?1dh oluna olaun, Likovanya
•end' endi memleketlerinde dotanı 

\' 
1 tebaaları aayıyorlar. 
•hancı • 

dlk;.t~olc ;uık, dedi, fakat btldln 
le,_ rlUklerde oldu5u ...ıbi bu mem-

ıtette bi • •• ' 
dır gid· r caıuıu yakalama merakı-
de~ k ıyor. Daima mukabil ihtilll

R· Orkuyorlar da ondan. 
ıçard 8 .. •· ozune devam etti : 

-An · §ında .kneaı, babaaı kız, daha bir ya-
ı en b d tekrar et . ura an ayrılmıtlardı; 

l{endı· .g eh ancak altı ay oluyor. 
aı de baba 

sının kumpanyasında 

çahtır; buraya da defterleri diUelt· 
mek için gönderilmitti. Ondan aonra 
bir casusluk hiklyesini çıkardılar. 
Kızcağızın politika dalaverelerine 
hiç aklı ennes. HattA adam akıllı bir 
dil bile bilmez. 

Riçard, ıefarethanedeki tetebbUsle
rinden, bC:Syle bir lngilis kısmı bOf 
yere auçlu 18-termenin manuıılığın
dan kartıaındaki yabancıya usun uza· 
dıya babeetti. 

- Klinde bir ingllls paaaportu 
yok mu? 

Riçard, karııaındald yabancının 

meaele ile reretl ıfbl ilıU.enmediği
ni ıörerek llnlrlendl: canı ııkıldı. 

Fakat kafaaında .,. lralblnde Canifer
den bqb blr .. y yoktu. Kim olursa 
olıun, yalnu ondan, onun ıflaelliğin
den, ona kartı duydufu ae91iden, 
hulha udece ondan bahaetmek ihti
yacını duyuyordu. 

- Olmaz olur mu ? Hatta gidib 
ben kendi elimle almıttmı. Yananda 
iki tane ufak fotoğrafı bile kaldı. 
Kendine pek benzemiyor ama. alın 
bir bakın isterseniz. 

KIZILAY 

ı Dünyada neler oluyor l Htuliseler karıısında 

Tütünü eski 
dünyaya 

kim getirdi 

YENiLEŞEN ESKi 
BAYRAMLAR 

1560 da Portekize fransız sefiri o
larak giden Jean Nieot'nun ilk defa o
larak tiltUnü Fransaya gönderdiğini 
söylerler. Fakat tütünün Avrupaya 
ondan iki tene önce ı Andre Thevet ad
lı bir franaız ilimi tarafından getiril
diğini iddia edenler de vardır. Muhak
kak olan cihet, tütünün iıpanyollarca 
çok etkiden beri bilindiğidir. Kristof 
Kolomp, gemisinin jurnaline 9unları 
kaydetmi9ti: "Raatladığımız adamla
rın ağızlarında acaip odun parçaları 
vardı. Bir ucu yanan bu odun parçası
nın öbUr ucunu bu adamlar emiyorlar
dı.,, 

Bu "odun" parçaları, herhalde puro 
adı altında tanıdığımı• aigarlar olaa 
gerek. 

Oniformaıız 
kırallar 

Hemen biltiln kırallar, hazır bulun
dukları törenlerin mahiyetine göre 
türlü türlü üniformalar giyerler. Bu 
adetin cari olmadığı tek bir memleket 
vardır: Mıaır. Merhum kıral Fuadın 
koyduğu ve otlunun da riayet ettiği 
bir protokol kaideİine göre, Mısır kralı 
üniforma giymeğe hakkı olmayan ye
gane hWı:ümdardır. 

Dünyanın en 
kıymetli pulu 

Geçenlerde Haınburgda yapılan bir 
satış esnasında, 1847 de Maurke adası 
için basılmıı olan turuncu renkte ve 
bir peni kıymetinde bir pul tam 15.00l. 
liraya aatılmıttır. Pul meraklıları bi.ı 
tUn dü.nyada bu puldan ancak yedi tane 
nıevcud oldufunu söylemektedirler. 
Aynı aatıt eanaında bir Bavyera pulu 
da tahminen 7.500 liraya satılmııtır. 

Eski bayramlara dair en canlı hatı
ralarımı araştırıyorum: Yeni el bi
te, gUndeliğimin bir kaç misli bay
ram harçlığı ve atlı karınca, dönme 
dolab nevinden mutad olmayan eğ
lenceler ... 

Bayramdan evvelki gtlnlere aid o
larak hafızamda kalan, iftar topunun 
atılmaımı bekliyerek, bir kaç mu
mun aydınlattığı sofra ba9ında, ses
siz, tesbih çeken dedemin hayalidir. 
Renk renk reçeller, çe§id çe9id pey
nirler, simitler, pideler bu ıofranın 
başlıca cazibeleri idi. 

Bayram aabahı katlılıklı ziyaret· 
ler ba9lardr ve bu ziyaretlerin benim 
için en beliğ manası irili ufaklı ipek 
mendillerde idi. 
Ya9hlarnnız için de bayramın bir 

manaıı olmak gerekti; bunu bugUn 
töyle tahmin ediyorum : it ve gUç a
ra11nda uzun zaman ihmal edilmit 
olan eıi doatu g8rUb muhabbet ve a
likayı yenilemek ... Daha eaki saman
lara gidecek oluna, teker bayrammı, 
yarı açlıkla geçen otuz ramazan gü
nünün Uç gilnlUk milklfatı teklinde 
tasavvur edebiliriz. 

Fakat Oamanh cemiyetinin acıklı 
taraflarından biri de bu bayramlardı: 

Nadir çıkan maaılardan bayram 
milnaaebetiyle verileni elbl.eye, te· 
kere ve ipekli mendile harcanılırdı. 
Yani Viyana nya Pragdan gelen bıa
zır elbiaeye, Triyeate veya Odeaadan 
gelen tekere ve Liyondan gelen ipek
li mendile .... Ancak o maaı da bir ia
tikrazın bakiyesi veya mUjdeclai idi .. 
Fakat imparatorluğun nesi muvazaa 
mahsulü değildi ? 

Laik Türkiye bu bayraınları muha
faza etmi§tir: çlinkil ahalisinin bü
yük ekseriyeti müslimandır, ekseri
yetin bayram sandığı üç şeker ve dört 
Kurban Bayramı gününde halkı iş 

batına aevketmenin sebebi yoktur. 
Bu~ilnün Türkleri de yılın bu yedi 
gününü eşi dostu ziyaretle, gülUb eğ-

Hapse girmek Si~al d~nizin~e 1 
görülen vır garıbe 

i•tiyen çocuk "Ôlo ıular,, 
Fransada Landea'lerde bulunan Sa

bre adlı §Chirde bir müddetenberi u
fak tef ek hmuzLıJdar olmaf a baflamif· 
tır. Bu va.kala.r sıkla\ rıağa batlayınca 
jandarmalar araştırmaıar yapmıtlar ve 
14 Yatı.ııda bir çocuğu yakalamışlardır. 
Bu çotuk, memleketin muteber tüccar
larından birinin oğludur. Jandarma 
karakol kumandanı çocuğa acımış, bir 
daha böyle ,eyler yapmamaaını tenbib 
ederek serbeıt bıralanı9tır, 

Fakat ertesi günden itibaren hırsız
lık vakaları tekerrür etmeye başlayın
ca jandarmalar çocuğu yakalamışlar 
ve işin, acıklı olan, iç yüzünü öğren
mişlerdir: 

Uzun müddet babasından dayak yi
yen, ve nihayet evden kovulan bu ço• 
cuk, açlıktan ölmemek için öteberi a
fırdığını ıöylemi9 ve yiyece.k bulabil
~i için kendiıinl hapaetmelerini 
jandarmalardan rica etmiıtir. Jandar
malar bu ricayı kabul ettikleri için ço
cuk timdi hapistedir, Fakat k.i.mae ço
cuğun ve babasının hakkında naııl bir 
muamele yapılaca&ıru bilmiyor. 

Yabancı nezaketle bunları alıb bak
tı. Riçard da onu tetkik ediyordu. Bu 
reaimler, her n~ kadar iyi alınmıf 
ıeyeler değil idi ise de gene bir ya
bancıya 1evdiği kız hakkında bir fi
kir verebilirdi. 

Evet, Zental üzerinde resimler iyi 
tesir yapmı9tır. Bunlara dikkatli dik
katli bakıyordu. Cebinden bir pertav
sız çıkararak bunları mücevher tetkik 
eder gibi tetkik ediyordu. 

Riçard artık bunları kapmak ve· ya· 
hancının ne dUtlindüğünU anlamak 
iıtiyordu. 

- Miı Leyn, Vaam kampında 
mahpuı bulunuyor değil mi ? 

- Evet, orada. Dün müsaade aldım; 
dikenli teller arasından bir parça gö
rüşebildim. İdama mahkum olduğunu 
biliralnlz. 

Hükmün infasını reciktirecekleri· 
ne dair yarnn bir vaid aldım; fakat 
bundan bir fC"Y çıkmaz. 

Reıimleri geri almak için uzattığı 
eli fena halde titriyordu. Zental, ge
ne eski alikasızhğıyle cevab verdi : 

- Kvet, bir toY çıkmaz; ben bu fo
toğrafları yanımda ıaklıyacağım. Ve 
cüzdanını açarak içine koydu. 

Riçard p§ırdı. Bu tuhaf hareketin 
bir tek manası olabilirdi. Kekeliycrek 
sordu : 

- Onu kurtannağa muvaffak ola· 
bilecek misiniz efendim ? Zental'ln 
soluk renkll gözleri, etraftaki man
zaraya bakıp gillUmaedl ve ceveb ver-

Şimal memleketlerinin kıyılarında 

ve bilhaaaa büyük nehirlerin afızlarm
da acaip bir suya rastlanmaktadır. İs
kandinav gemicileri bu suya "ölü su,, 
adını vennektedirler. Bu ıuyun tesir
lerine en fazla, hafif bir rüzgarla gi· 
den yelkenliler veya başka bir geminin 
yedeğinde çek.ilen tdmeler maruz kal
maktadırlar. Fakat bazen buharlı ge
ıııilerin de bu ııuyun teıirlerine uira
dıklan vakidir. Herhangi bir gemi 
"ölü ıu., mıntakuına girince yavaşla
makta ve dümeni i.fJememektıedir. Bu 
aırada •uyun yüıünde dikkate çarpar 
bir deği~lik 1*ıl oldu~u teebit eciil· 
mittir. 

Methur kaşif Nanaen de Fram adlı 
gemisiyle kutba giderken bu suların 
tesirine uğramıttır. Taiaıyr bo~uın
da b~r "ölü au,, mıntakasma iiren &emi, 
makıneler tam ıüratle itledikleri hal· 
de gayet yavaf llerliyebilmiş ve iler
lerk~n etraftaki "ölü au,. ınıntakası dıa 
gemıyle birlikte yürümüştür. 

dl : 
- Kinı bilir l 
Riçard, bu cevabtan kuvvet almı,tL 
- Size ı:iyade.iyle minnettarım 1 
Zental, karıısındakinln, bu te9ekkU-

rUnUn farkında bile değilmi9 gibi, ko
ridora çıktı. 

O dıprrya çrkınca Riçardı bir dü
ıünco aldı: Acaba bu adam gerçekten 
nüfuzlu ve iyi bir adam mı idi? Yoksa 
rast geldi~! bir yabancıya kartı elinde 
oloııyan feyleri var gibi g&terip öğü
nilyor muydu? 

İçine 9liphe girdi. Eğer gerçekten 
bu adamın Likovanya' da bil yük bir nU
fuı:u bile varsa kendisi buradan bir da
ha dönmemek üzere ayrılıyordu; bun
dan nHıl istifade edilebilirdi? 

Bet dakika, on dakika geçti; Zental 
hala dönmemişti. Tren de yavqhyor
-ıu. Kompartimanın kapısı açıldı ve ilk 
.Jakışta bir uşak olduğu ~}aşılabilecek 
iri bir adam belirdi. Bavulları raftan 
indirdi. Tren bu küçük istasyonda bir 
kaç u.niye durmuş, sonra yürUınüştü. 
Riçard pencereden baktığı zaman Zen
tal'i qatıya iıuniJ gördü. Arkaaında 
da hürmetkar tavrı ilo upk duruyor· 
du. 

Acaba tren onun içln mi durmuttu? 
Bu inişte Ceniferi kurtarmakla alikalı 
bir taraf var mıydı? Riçard, yumruğu
nu sıkıp alnına vurdu. 

- Akılsız adam, bUtUn bu Umidler
den, bUtlln bu dUşüncelerden vu geç; 
biru daha d~Unilnen büia bütün çıl· 
dıracaksıın 1 dedi. 

lenmek, bava almak ve apor yapmak
la geçirmektedir; medeni dünyanın 

her tarafında din bayramları naaıl 
ayni ıuretle geçiriliyoraa .... Bu bay
ramların bizim için ekonomik kıyme
ti büyüktür : Evveli dinleniyoruz. 
Dinlenmek kuvvetten taearruf etmek 
veya yeni kuvvet edinmek demek de
ğil midir? Sonra, gezip eğleniyorus; 
eğlencenin zamanımıı:daki mana11, 
devamlı ıai ile geçen sayısız günle
rin neaçlerimiı:de topladığı zehirleri 
atmak, canlanmak, nefelenmek ve 
yeni bir çahıma devreaine vUcudu
musu ve dimağımızı hurrlamaktır. 
Gençlerin bayram programlarına ba
kınıs : Spor hareketleri bu Uç gUnUn 
belli b .. lı faaliyetlerini tefkil etmek
tedir. Tren ücretleri ucuzlatılmı9tır. 
Binlerce kitiyi iklim ve muhit değig
tlrmenin nimetlerinden faydalanmak
tadırlar. Deniz kıyraında oturanların 
dallara. yUlaıek yaylalarda YııtaY•n
ların ovalara ve aahillere, Uç giln için 
olaun, gidib gelmeleri memleket için 
çifte kazanç aayılmaz mı ? 

Yeni elbiıe, 9eker - ve şayed he
nüz adet baki iıe - ipekli mendil, en
dUatrl kalkınma11nı tamamlamaktı o
lan Türkiye ekonomisinde if hacmini 
renitleten birer millt matadır. Ku
maıtarmmr:ı kendimiz yapıyoruz. Ter
zilerimiz kendi terı:ilerimizdir. Şe
kerlerimizi kendi fabrikalarımız imli 
ediyor. Zamanımızın teker bayramla
rı hakikaten Türk tekerinin bayra
mıdır. İpekli mendilleri kendi tez
glhlarımıa dokumaktadır. Kudreti
miz yettiği kadar temiz ve yeni giyi
nebilir, midelerimiz tahammül ettiği 
kadar şeker yiyebiliriz. Eski bayram
lar yepyeni. bambaıka bayramlar ha
line gelmiştir. 

Kurban bayramı, genı:Jik bayramı . 

sıhhat bayramı, ekonomi bayramı, şe
ker bayramı fakat yeni Tlirkiyenin 
her günü bir bayram günüdür. 

N. BAYDAR 

Tabancanın 

yüzüncü 

yıldönOmtt 
lıtatlıtlk mUtehuaıılarının heaapla

drldarına göre 24 aut içinde Pariate, 
30, Londrada 50, Nevyorkta 80 ve çet.• 
cilerln payitahtı olan iikaıoda 200 ıi
lah patlamaktadır. 

Bu heaaba ıöre çetecilerin, bu&Un 
kullanılan tabancayı icad eden Samu
el Xolt'u minnetle anmaları llzun. Bu 
adanı 1825 den 1837 ye kadar, o zaman

lar Ud kilo aiırlıimda battal bir fCY o
lan tabancayı, bugün kullanılan 200 
grmıhk tık bir oyuncak haline eetir
mek lçin ul?afDUttır. 

Kolt f lrmMı yakında bu h&diıenin 
yWı:UncU yıldönllmilnU kutlayacaktır. 
Fakat 11m111ımısda bu kadar aık kul
lanılan tablaoanın, buıUnkil mWı:em

mel balinl Kolt uyeainde bulmaaına 
sorinmell mi. acınmalı mı? 

Ölleyin C.nifer'i ve kaıdiaiyle bir
likte mabkQm olan d8rt kadını kadın
lar kampmdmı kaldırıp daha ufak bir 
hkNye naklettiler. Bu idam mahkQm
larma mabaua ton böcre idL 

Cenlfer, altı haftadır, heyecanın ve 
isterlııln tilrlU.UnU ıeçirmit oldutu i
çin öteki kadınlar kadar teıiıta (klll
di. 

Bir IÜlı önce Rlçardın lrendia-ini bir 
lahsacık ıörmete ıeldifini hatırladı. 
Nöbetçinin kaba eli ikisini biribirle
rinden ayırdığı zaman her şeyin bitmiş 
olduiunu anlamıth. 

Öteki kadınlardan ayrı bir yere o
turdu. KonufrDAğa takatı yoktu. Önün
de de el ıüriilmemit yemeği duruyor
du. 

Ötekiler konutuyor, feryadlar edi· 
yorlar, batta nöbetçi bir kulpunu bu: 
lup kendilerine iki fişe içki de verdiği 
için arada ıırada prkı bile söylüyor-
lardı. • 

Öileden ıonra parlak bir kı§ güneşi, 
tel öq~ülerin gölgesini asfalt üzerine 
aksettirmi§ti. Cenifer, bir sene evel 
sonbahar9a Rismond parkındaki yal
dızlı göl&eliklerde banyo ettiğini dü
şilndü. 

Önce dış, sonra iç kapı açıldı ve bir 
ses duyuldu: 

- Otus yedi! 
Kendiai numarasını blliyordu. Arka

aından da fena bir telaffuzla admı ba
ğırdılar: 

-Bl-enf 
Yerinden imuldanmadı. Fakat bir 

-!-

1 Bayram İçin 
BALIK 

Bayramı geçirmek için latanbula gi
den bir arkadaftan, bir bafka arkadaı 
balık iıtiyordu. 

İç denizimiı bile, Orta yaylaya ne 
kadar uzaktır? Devlet demiryolalrının 
yıldırım .eferleri ve ekiapreelui bu 
yolu onbir küıur saatte alıyor. tneilte
re ve Almanyaya. batti timal memle
ketlerine tue meyva ihraç edecek ka
dar dıt piyuayı göuten tUrk ihracat
çısı, aahilden biraz ötede yapyan va
tandqının balık huretini dahi hatırı
na getirmiyor: Sovyet Ruıyada tı..irx 
ponakalı Ankaradan daha ucuzdur. 
Buıün bile İıtanbuldan Ankaraya 

hediye olarak balık getirild:>iliyor. Bi
ı:im hal'de, ek11er günler, iyi ve tue ba
lık bulmak gtlçtür. Lokantalarda göz
lerimiz, hemen balık arıyor. Halbuki 
biz, meaeli İtalyaya mühim mikdarda 
balık &atarız. Hem de lıtanbullunun 
dahi, evi, dalyanın yanıbaf.uıda olan 
iıtanbullwıun dahi alamıyacaiı kadar 
ucıu bir fiatla: Çok yakın bir "amanda 
palamutun çifti S - 7 ; toriiin çifti
nın 35-40 kurup yabancı memleketle· 
re aatıldığını gazeteler yuıyorJardı. 

Ank:arada palamutun bu Hatla satıl
dığını hatırlayanlar olmua ıerek .. 

uç taraf denizle çevrili ve birçok 
golleri olan Türldyede henUs balık ye
mıyen milyonlar vardır. Denıs yüzü 
görmiyen vatandaııar olduğu aibi. Ve 
Türkiye ıularında birçok balık cinsle 
ri vardır ki, bunlar ,bizım tulu ıuları
mızın emaalıiz ıervetidir. lç tehirler 
halkımısın mideıinin ve canının arzu
la.muma rağmen bafıbOf ve arada dış 
denizlere doğru giderler. Hamsinin 
tarlalarda gubre dıye kullanıldıiı Kara 
denis kıyı!arum.1daa, bir tayyareye bi
nerek Orta Anadolu şehirlerimizi do
laşmak veyahud hemen o gün, Türki
ye balık hatlarını derhal kontrol et
mek ve kıyaslamak mümkün olsa .. Vi· 
layetler de~il; belediye hududlannı 
aşngımız zaman karşılaştığımız fiat 
farkları inaanı cidden düşündürüyor. 

Ankaralının lstanbula giden arkada
~mdan hediye olarak balık istcmesıni, 
bu şartlar altında hiç de gayri tabii 
bulmayınız: An karada bir senelik ba
lık iatihlikinin nüfua bafına isabet 
mikdarını biliyor musunuz? .. Sadece i-
ki kilo ve hatta o da tam olarak değil .. 
Türkiyede milyonların henüz balık ye
mediği hakikatini bu hazin rakamla 
birleftirerek, iç mübadele tqkilitmıı
.1m bir bahuu yapabWnlııls. 

Bir çocuk bojulda 
Balıkeair, (Huıuu) - On Uç yaş

lannda Mehmed adında bir çocuk de
iirmenden arıbatiyle köye dönerken 
dereye dtlfmUftUr. Zavallı çocuk akın
tıya kapılarak bolulmuıtur. 

Ôlom 
Türle Yübelc Mülaendlıleri 

BirUii Ba,kanlığmdan: 
Şehir imar müdür muaYini ~ 

mübendiı Bay irfanın yefat ettijini 
tee11ürle hilcliririm.. 

Son arkadafhk nıüfHini eda için 
mellekdatlann ltusünkü puart•i öi· 
le vakti Hacıltaynm camüne ıelmele
riai clilerim. 

Bat kan 
Refik Fenmen 

prdiyan onu kolundan yakal~ı. Ka
pıya eötUrilldU. Kapılar açıldı&, tekrar 
kapandL 

Eırarengiz adam 
Nereye ıittiğini merak bile etaıiyor

du. Artık kurtuna di.zilmele sldeceği
ni biliyordu ya. bu it bir an evel olup 
bltae de iatirabtan kurtulaa .. M 

Eveli kadınlar kampına, oradan da 
kamp idaresine, kumandanın huzuru
na &ötUrüldU. lhtimal ld ölüm hükmü 
kendisine bir defa daha okunacaktı. 

Orada sivil giyinmiş bir adam gör
dü: fakat bununla alakadar olmadı. 

Soluk renkli ıözü ile bu emner ya
bancı adam, öınründe hiç ıörmediği bu 
ıima, elini omuzuna koyarak dikkatli 
dikkatli baktı. Sonra: 

- Marganita, diye hitab etti, hafta
lardanberi ıeni arıyorum. Hamdolsun 
nihayet bulabildim. 
Kadın, bu adamın elinden kurtul

mak istiyordu: Fakat adam bırakmı
yordu. K&iaaını aalladı: 

- Benim ad mı Margarita defildir. 
- Fakat ben- aenin kocan Yamen'· 

lm. Haftalardanberidir, ıeni arıyorum; 
fimdi bulabildim. 
Kadın adamın yüzüne tuhaf tuhaf 

baktı. Kocası olduğundan bahaediyor
du, ne saçma fey. 

Kumandan ingilizce dedi ki: 
- Bay Zcntal, mahpuıun sizi tanı

madığı anl89ılıyor. 
Zental bu aözteri duymazdan gele

rek kadına dcd4 iri: 
(Sonu var) 
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lzmirin turistik kıymeti 

Pllj ve Ilıcalarda modern 
tesisatlı oteller yapbnlacak 

lzmir (Hususi) - lzmirin bir turiat ıehri haline korunası · • 
çalıımalar devam etmektedir. Vilayet bilhaua Urla. Çeıme 
Balçova' da turiıtik bakımdan yeni le.isler vücuda ıetirecektir· 

Aiamemnun ıbcaları yeni in
patla modern bir hale ıetirile
cektir. Bu it için tahaiaat aynl
mıtbr. 

! Urla içmelerinin bulunduğu ye
rin Jrarııımdaki küçük adada buı te
ıialer yapılacak pllj ve otel vücuda 

lçelde Namrun yaylasından güzel bir görünüş 

Zonguldakta bayındırhk iıleri 

Şehir gittikçe modern 
ve güzel manzara ahyor 

Zanguldak, (Hususi Muhabi
rimizden) - Bugün büyük ha
cimde bir it ıehri olan Zonaul
dak gitikçe modem bir manzara 
almakta ve bir çok bayındırlık 
itleri bqarılmaktadır. Son yıl
lar içinde yapılan tesisler şehrin 
ainuumı temdiden değiıtirmit
tir. 

Bqanlan büyük itleri kısaca 
&ildiriyorum : 

Belediyenin bu seneki büdceıinde 
fen itleri için 70 bin lira verilmittir. 
Şehrin elektriklenmesi için de bUd· 
ceye 24 bin lira konınuttur. 
Şehrimizde park itine çok ehemi

yet verilmittir. Türkiyedeki kömUr 
definelerinin ilk kAtifi Uzun Meb
medin adıyle anılan Uzun Mehmed 
bahçesi, deniz ~ıi, çocuk babçe
ıi ,ehrimizin bqhca ıüeilnü tqkil 
etmektedir. 

Zonguldak iskelesi yanından baf
layan çocuk bahçeıi ıonuna kadar 
uzanan bir rıhtım vücude getirilmit· 
tir. Dört metre yübekliğinde ve 263 
metre uzunluğunda olan bu rıhtım i
çin 7264 lira urfedilmittir. 

Su tesisab 
Su teıiaatı için, evvelce yapılan ve 

Bayuıdırlık Bakanlılına gönderilmlt 
olan projede bazı eksikler görülmUt
tilr. Projenin 120 bin lira tutarında 
olduğu anlatılmaktadır. Bu para. 
Uray Bankasından ödünç alınacak 
ve proje kabul edilip kattlettlkten 
sonra ıu teılaatt ekıiltmeye çıkarda
caktır. 

Spor sahası 
Bugün şimendüfer iıtuyonu olan 

esiri spor uhaıı, Devlet clemiryolla
rmc:.a ietimllk edildikten aonn Zon
guldak Gençliği sahasız kallDJftı 
Spor aabaaı olarak eeçilen Maden 
mektebi meydanı Urayca teniye- et-

Konya'nın sel feltt.keti 

Selden 7.arar görenlere geniı 
mikyasta yardım yapılıyor 

Konya (HU1Uıf Muhabirimizden) - Son defa tel feliketine 
ufrayanlara yardım etmek üzere inanılan komiıyon ıık lak top
lanblar yaparak, yeniz yurc:lıu:ır: kalanlan yerleftirmele Ye ibti
yaçlamu temine çalıımaktadır. 

C. H. P. ilçeyönkund binasın-~---------
da yapılan toplaatıya tüccarlan
auz da iftirak etmitlerdir. Top
lanbcla feliketnclelere yardım 
için Kızılay heaabma toplanacak 
ianenin teldi tesbit edilmiftir· 

Selden yuvalan bozulanların hali 
acıklıdır. Bu luf ,untertnde ewiz ve 
efyaaıa kalmak en kıaa tabiriyle bir 
fellkettir. Fakat tllkretmete değer 
bir nokta varaa, reaml makamlar, Kı
•ılay, Parti tepilltı ve selden masun 
kalan halk yurdd111larm vulyetiyle 
çok yakuıdan allkadar oluyorlar. 
Yardım komitesi kısa bir .-.nan 
içinde epeyce para n etya toplamıt 
Ye derhal tenilerine batlamıttır. 
Kuılay Konn ıubeai umumi mer

keaden 20 bin linbk bir yardım iste
mittir. Kuılay umumi merkezi fimdi
lik bin lira göndermiıtir. 

Hükilmetin. Partinin ve Kuılaym 
allkaaı halk aruında memnuniyet ve 
sevinç uyandırmıftır. Vali ve Parti 
bafkanı B. \..emal Bardakçı hemen her 
gün sel mmtakumı dolapnk Ye yar
dım komitesinin içtimalariyle aükadar 
olarak fellkete uinyanlaruı acılarını 
dindirmek için bizzat çabpnaktadır. 
Cumhuriyet Halk partisi ilyönkurula 
Vali ve Parti bqkanmm ri~tinde 
toplanarak selden evleri barkları yıkı
lanlara 500 lira verilmeaini kararlaftır
mıttır. Bu ~ Kuılaya •erilmiıtir. 

Bolu' da iki tane 
haydut yakalandı 

Maraı'ta 

Baytnd1rbk 
Ma~ (Huaust) - Şebrimia ba

ymdırlıia kavupıak için büyilk ça
lıpalar içindedir. 35400 liraya yapı
lan elektrik teaieatı bilhaMa ,ebirde 
bilyilk bir deiifiklik vilcuda ptir
mifdr. 

35 bio metremurabbabk bir saha 
Uaerinde hıp edilen url meaerlık,, 
modern puar yeri, yeni ekmek fabri
kası batarılan itler arasındadır. Bil
haHa pazar yeri balkın büyük bir ih
tiyacını JrarıılamıJtır. Puar yerinin 
zemini parkelerle dijpnmittir. Şehir
de büyillc bir bahçe vücuda getiril-
miı bahçenin yarıaı çocuklara yarıaı 
büyüklere tahılı edilmittir. Bu bah
çenin bilhaısa ıoayal kalkınma hare
ketinde büyük bir rolü vardır. 

Ana caddelerin temb "le munta
sam bir bale konmaiı, mühim cadde
kft parkeler döfenmeai hararetle 
devam edilmektedir. BilhMaa tehir 
ortMından akan açık derenin artık 
bir mikrop yuvaaı olmaktan kurtul
ması, üzerinin kapatılmaaı ,ehrin 
baprıları arumdadır. 

lzmirde gençler kahveye 
gltmiyecek 

İzmir, (Husuat) - Keçeciler için· 
deki kahvelerde bir ta1mn genç çocuk 
1ann ve mektep talebelerinin aabah -

Bolu, (Huıuat) - Bir kamyonu tan akpma kadar klirt tavla ve saire 
aoymap, bir k~yde bir eri baanafa 'gibi oyun oynadıkları görillmUftilr. 
tefebbUı eden baydudlar hillnbnetin Bu halin gençlerin ah1llı berinde fe
daimt takibi neticesinde yakalanmıt- na bir teair bırabcap nuan dik
lardır. Haydudlardan bitlai Hendek kate alan zabıta memurlan, biltiln 
hududu içinde, ikkıclal Dllsce budu- kah h aabibl . bli 
dunda yakal~ardır. Suçlular cil- ve ane enne te ğatta bu • 
rüml .. iti f tmitl d' lunarak kahvelerine' on aeklz y••"' -erını ra e er ır. .,.... 

dan küçük çoculdan alan ve oyun oy· 

tirilm.._ tribUnler " aıralar yaptınl· 
mıftır. Bu ite barc:anan para (1710) 
liradır. 

natanlar hakkında taıdbatta bulunu -
1acalı ve kendllerlniıı mahkemeye ve-
rilocıeli bildirilmitdr. 

getirilecektir. 
Bilhassa turiıtlk bakımdan Çe,me

plljma çok ehemiyet verilmektedir. 
Burada modern ve bütün konforu ha
vi bir otel yapılacaktır. Kaynar ıu, 
yapılacak teeiaatla otele kadar geti
rilecek, kaloriferler bu kaynar ıu i
le itletilecektir. Şimdi, mevcud olan 
sekiz kaynar auyun en&:ırji dereceleri 
tesbit edilmektedir. K1f yu otelde 
kaynar su ile banyo yapmak imkan 
dahilinde olacaktır. 

Şehrimizde bulunan Ziraat Vekl
leti memleket jeolojik af8'tırmalar 

enıtitülli direktörQ Saloman Kalri, lzmir'tlen ııüul bir görüniif 
Çamaltı tuslaama giderek orada da 
tetkiklerde bulunmu9tur. Burada ler yaptırmaktadır. ,Villyetin bay 
IOlldaj yapılacaktır. dırlık programı tahakkuk imkin 

Villyet, plljlan ve ilçelere giden buluna İzmir ve bölgesi iç ve dı' 
yolların muntuam bir hale konması rizm için mükemmel bir saha olac 
ve asfalt olarak yapılm111 iç.n tetkik- tır. 

NallHınıl ~ 6lr alSriinii4 
Edirne (H.....t Muhabirimizden) - Iatanbalda 

mektebinde açılan nalbancl kununa ıönderilen nalbanc:ll•r11ın9ll 
tahıillerini bitirmitlerdir. Nalband kurw her 6ç ayda bir ders 
re deYam edecektir. Her üç ayda bir kuna yeni bir ekip ıand 
lecektir. 

Bu wretle eeneler ıeçtikten tonra fenni nalbandcılık vıınoıfldll 
taammüm edecektir, lmntald nalband uıtalannm nlerine 
ay on lira ıönclerilmelr.te, ustalara da beter lira verilmektedir. 

Afyon'da ağaçh caddeler 

Afyon, (Huauıt) - Şehrin gilzellettirilmeet açın DilyUk çaııpmıar ..,, 
Bilbaıaa caddelerin parekelenmeai Ye ağaçlandırılması şehre yepyeni bil 
çehre vermektedir. Gönderdiğim reıim bol ağaçlı veparke dÖfeli i1"'1 

yon caddesini r&atermektedir. 

Bitlis'te emniyet teskilôtı 

Bitili, (Hususi) - Poliılerimizin yeni kıyafetleri tamamlanmııtır. G'fJ# 
derdiliın reeim, yeni kıyafetteki poliılerlmizi, vali ve polis müd~ 
ıöetermektedir. 
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lstanbul'daki maçlar 
Güneş, Fenerbahçeyi dün 

2 ye karşı 4 le yendi 
Galatasaray Vefaya 4-2, Süleymaniye 

Topkapıya 2-0, İstanbulspor Eyuba O - 6 galil> 
lıtanbul, 5 (A.A.) - Futbol fampiyonaaı maçlarma bugün de devam 

edildi. Hannın hafif yağmurlu olmasına rağmen sahalar çok müsaiddi 
Bilhaaaa Fenerbahçe - Güneş maçının oynandığı Şeref atadmda oldukça 
bUytık bir kalabalık toplanmıftı. 

Dün Güneıe 

2 - 4 mağlub GUnün ilk maçını Beşiktaş ve Beykoz takımları oynadılar. Oyun Be
filda,'ın hakimiyeti altında cereyan ettiği halde 1 - 1 beraberlikte bitti. 
Befiktqtıtar birinci devrenin ilk dakikalarında Hayatinin ayağı ile bir 
layı yaptılar ve hlkim oynadıkları bir devrede hücum hattının enerjisiz 
oyunu yüzünden fazla gol çıkaramadılar. olan fener 
İkinci devrede Befiktatın ha.kimi -

1eti daha katı idi. Fa.kat gene gol çı
~~r~dılar. Buna mukabil Beykozlu
oer bır sayı yaparak beraberliği temin 
ettiler ve maç bu netice ile bitti. 

Takımlar 1'e hakem 

Büyük maça Fenerbabçe ıa kad· 
l'o ile çılamftı: 

ff ii-.meddin • Sedad, Lebib - Re
t-el, Aytan. Esad • Naci, Ni:rui, Bii· 
lead, Fikret, Orhan. 

ır..::.___ talamı da " le -·----tı: ........_. '°" ... _____,.. 
D-~cl • Faralr, Refed • Yaıuf, 
~ o.m, • SaWıaddin, o-. 
--un, Murad, Rebii. 

Oyuna Gllneıliler bqladılar ve ilk 
lnftleri Re.bii'nin kalenin üat direği• 
ili yalayan bir tlltll ilo neticelendi. 

Günet1Uerin taze bir heyecanla 
Pener kaleelıal zorlad•k'•n ~ 
yor. Sarı-lıciverlilerin geri mildafa· 

b~~~~~Jlk,;: ... ~~ 
yor. 'Buna mııkôfı miillıriil hattı~ 
diainden beklenen rolG oynıyamıyor. 
Dakikalar ilerledikçe Güneıin tagi
ki daha kuvvetli bir 1elril almakta
~ır. Fener kalesi ild ehemiyetli tcb· 
lıke ıeçirdi: 

Sallhaddin ve Murad iki sayılık 
'tlaiyeti sayrf fÜtlerle kaçırdılar. O· 
lluııcu dakikadan IOnr& Fenerliler 
:1'itniyeti ele aldılar. Topun Gilnet 

lesi civarında oyna.nmaama rafmeıı 
Penerliler bir türlü milnair· bir tu· 
~lir Yaratamıyorlar. Niyuinin teaa
Jl~ft oynayıfı, Billent'in ağırlığı ve 

ılcret'in fula dripling yapması GU· 
11Cf mUdafaaamm vazif eaini kolay· 
~tırıyor. Bu aralık on altmcı daki

da GUnef kalesi önUnde bir karı· 
tılc}ıJc oldu. Sağdan atılan bir korner 
;urufunda Cihad topu elinden kaçır-

ı. '!ener muhacimleriyle Güne, mü
~fıleri bot kalenin önünde biribirle
tıne girdiler. Fakat Niyui bir bu
r~ 'VUru1u ile topu avuta atarak va
aıyeti Gilnef lehine haltetti. 

Fener,in golü 

ııı·!3 cU dalcika: Naci den bir pas alan 
1 ret, uzaktan yerini bulan bir fÜtle 

topu Giinef kalesinin ağlarına taktı. 
~';'Dun bundan sonrası oldukça müte
IZin geçiyor. Kih gUnetlller kilı fe-

llern q ~er vaziyete haldm oluyorlar. Fa-
t iki tarafda da kati bir tefevvuk 

Yok Bir· . .ı.__ • F . 1 h. · . ıncı WQnenın aonu enenn e-
li~ bır cereyan içinde yaklatırken, 
bo Uıazneddin 41 inci dakikada kaleyi 
tc:rbıraka.rak çıkmak yüzünden bir 
İaabeilte. atlattı. Güne9 muhacimlerinin 
~ . taız vurmaları yüzünden top avu-

gıtti. 

. ~Üncü dakika: Uç dakika evelki va
zı ret aynen tekerrür etti. Hüsameddin 

:~ne aynı hataya dü,erek mütereddid 
~r Çıkıt yapıyor. Melih bu ıefer yeri
be bulan bir kafa vuruşu ile takımına 

taberlik golünü kazandırdı. Ve dev
re 1 • 1 beraber bıtti. 

lı'cnerliı ·k· · b" 
0 er ı ıncı devreye yorgun ır 
Yunıa ba 1 d · • bir b .. f _a ılar. Bu yorgunluk adeta 

hıaa czg~nuk şeklinde kendini o kadar 
haı/ttırıy.ordu kıi günetliler derhal 
ll ltnıyetı ele almakta gecikmediler. 

unun ilk net" . b" . . d k'ka da k . . ıceaı on ırıncı a ı -
biin·cnd.inı gösterdi. Hüaameddin, Re-
lıaı~n u~aktan bir tütünü yakaladığı 
tctıcc .~~n~cn kaçırdı ve Melih bu ıu
dı. 1 ıncı golü takımına kazanndır-

Gü · 
bir neıtıler isabetli fenerliler bozuk 

oyuna le . 
Bülc d vaın edıyorlar. Bu arahk n .... ı. • b' 
golUn. ' :rausı ır gayretle beraberlik 

U çıkardı. Fakat güne,lilcr baki-

Eyab'u 6 - O mağlub eden l•tanbul•por oyuncuları 
miyeti idame ederek üçüncü ve dör-· Bugün yapılan diğer lik maçlarının 
düncü gollerini attılar. Maçtan 4 • 2 neticeleri fUnlardır: 
galib çıktılar. Galataaaray Vefaya 4 - 2, Silteyına-

Gilnefliler galibiyeti hak eden bir o- niye Topkapıya 2 - O, lstanbutıpor E
yun oynadılar. Fenerliler son zaman- yilb'e 6 - O galib gelmitlerdir 
tarda oynadıkları oyunun en bozuğu- Yarın Galatasaray takmıiyle karfı· 
nu çıkardılar. Başta Hüaameddin ol- lafacak olan Romanyarun Trlkotor ta
mak üze~ Repd, Aytan, Niyui ve Se- kmu, bugün Beyoflu ıpor takımına 
dad muvaffak olamadılar. 2 - o mağlub olınUftur. 

AltınorJu ile barebere kalan Güuenç•por takımı 

.Ankara lik maçları 
Albnordu Gttvençsporla 
2 -2 berabere kaldılar 
Dün, lik maçlarının üçüncü haf

tamda, Altmordu - Güvençspor ta
kıınları Ankaragücü sahasında karşı
ıa,acaklardı. Güvençaporlular, fut
bolcularının nizamanme hükilmlerine 
göre, icab eden formalite bitirilme
den takıma alındıklarını ve binaen
aleyh reımt maçı yapamıyacaklarını 
söylediklerinden, oyun ekzerıiz ma
hiyetinde olmuftu

0

r. Neticede iki ta
kım 2-2 berabere kalmıtlardır. 

Saha çok fena olmamakla beraber, 
geçen yağmurun tesiriyle az çok ça
murdu. Bu hat top kontrolunu ve o
yuncuların aüratini kesiyordu. Evel
ki gün çok &li.zel olan bava da bozul· 

mut ve zaman zaman tiddetlenen rils· 
glr maçın kalelerden biri önünde ya· 
pdmaamı intaç ediyordu. 

Hakem ve takımlar 
Ha.kem B. Ömerdi. Vaktinde saha· 

ya çıktı ve takımlar ıu ıekilde sıralan
dılar: 

Albnordu: 
Cahid, Mehmed • Nihad, Rauf. S. 
clad - Turgud, Servet • Orhan • ı .. 
keneler • Reıad - Taceddin. 

Güvenç Spor : 
Kemal, Murad· Yusuf, Mahmud· 
Turjud • Tevfik, Cavid • lbaan • Fnı· 
zan - Cezmi • Kenan. 

Maçın aeyrini battan qağı yu • 

uı;us 

/ngiliz atlarının muıJcualah 

At yarışlarının 
onuncu haftası 
Yantlar büyük bir nee'e ve 

heyecanla seyredildi · 
Dünkü pazar gününün bayrama te

sadüf editi ve onuncu hafta kıofu prog
ram.mm da zengin olutu ankaralılara 
güsel bir gün yapttı. Bu aylarda na
dir bulunan hafif bir gilnef öğleye 
doğru yarıflara ıitmek üzere hazırla
nanların yüzünü giildUrdü. Ankaranın 
yarıp meraklı Bay ve Bayanları en 
tık tuvalet ve kostümleriyle saat on 
dörde doiru akın akın otobüa ve oto
mibillerle i~ tafuuyordu. lpod
rom uat 14 de dolawf ~iyette idi. 

Y&nflara tmı ....,,._." baflandı. 

B.,.ind lco;u 
Dört ve daha ~ı yqta ve eene 

içinde kotu kazanmamıJ yedi, yarım 
kan arab ve balia kan arat> at ve kıarak-

malr, itiraf etmeli ki. beyhude bir zah
met olacaktır. Çünkü, iki taraf biat 
dün, bolca 1Wmek fıraatmı veren bir 
oyun göaterdller. 

Liki teıkil eden takımlar arumda 
iki iyi galibiyetle bqa geçmeğe nam
zed olan Altınordunun, velevki egzer
siz de olsa, iti ulu tutmamaamı doğ
ru bulmadık. İleri kutübler için üç 
puvaru garanti etmek kadar, dilzıün 
oynama)[ da prttır. 

Kaqııındald takımı benimaemiye
rek yapılan ve dUnkU gibi neticele
nen maçlarla, halk tarafından tutul
mata batlanıtan takımlar, preatijteri
ni kaybederler. Yükaelme yoluna gi
ren bir takım için en bUyük tehlike 
budur. Eğer takımda nokaan vana, 
en iyiai, ebenizi kendi aralarında 
yapmaktır. 

Güvençapor, birkaç sene evel fut
bol fubeaine bir hız vennit ve aonu 
çıkmayınca faaliyetini tatil etmi,ıi. 
O günden 10nra biaiklet ve gürete 
ç&hflln Güvençaporluları bu yd tek
rar futbol aahuında gıörUnce mem
nun olduk ve buı Umidlere kapıldık. 
Fakat, dünkU netice ne olursa olsun, 
takımın, futbolun manasını bilmiyen
lerle dolu olduğu anla,ıldı. Bizim 
bildiğimize göre, takımlar tatil dev
relerinden eonra, menime girerken 
huırlanırtar ve mUatakar bir halde 
maçlarına devam ederler. Halıbuki, 
Güvençaporu her hafta batkı bir ta
kımla sahada görüyoruz. Enerjik bir 
ıpor idarecisi olan B. Kemalin umu
mi kaptanlığı ele aldıktan eonra GU
vençaporu bu vaziyetten kurtaracak 
diye bekliyoruz. 

Gilvençaportular maç bafladıktan 
biraz aonra iki gol çıkardılar. MağlQb 
.aziyete dUten Altrnordulutar bir 
golle buna mukabele ettiler ve birin
ci devrenin ıon dakikaımda da ikin
ci bir golle beraber oldular. ikinci 
devrede oyun hemen hemen Gilvenç
apor kalesi önünde geçti. Altmordu
lutar bu ırk11ık vaziyette çok tabi! 
olarak gol çıkaramadılar. GUvençapor 
forverdleri araaıra Altınordu kalesi
ne kadar sokuluyorlardı. Fakat onta
rm bu mUnferid hücumları da hep ne 
tlceaiz kalıyordu. Yumıızın batında 
da kıtydettiflmir gibi, maç heyecan
ıız geçti ve bize hiç bir apor zevki 
vermedi. Temenni edelim de Altm
ordu ve GUvençapor bir daha böyle 
oynamaunlar, biz de bu kadar acı 
fCylcr yumıyalım. 

Sallet GVROL 

lara mahlua olan 2200 metrelik bu aa
tlf kotuauna, yazılan be' at da dahil 
oldu. Bu yarı'ın favoriai Necme ile 
Dervit idi. Altahin de aon zamanlu
da çok iyi koıular yapmasına rağmen 
bugün pek hazırlanmıt değildi. 

Piate ııra ile Alf&hin. Mesud, Nec
me, Aytc ve Dervif çıktı ve yarıt bq
ladı. Heyecanlı aafbalardan sonra 
Necme epey bir mesafe ile güzel bir 
bitirifle birinci aeldi. Deıvif de ikinci 
oldu. 

Nccme liaeri.ne ganyan oynayanların 
~ı para ayni ahıra aid olmaaı ha· 
Mbiyle AyfC iberine oynay&nlara da 
verildi. 

Ganyanda Necme w Ayto UHrine 
oynayanlara 330 ku111f verildi. Necme 
üzerine pliee oynayanlara 105 kurut 
verildi. ikinci plhe de Derviş üzerine 
oynayanlara gene 105 kurut verildi. 

lldnci koıu: 
Uç yqmda yerli halia kan ingiliz 

erkek ft difi taylara mahaua olan i
kinci kofuya yazılı atlardan Salih Te
melin 'l'a.Jpınar'ı koflWldı. 2000 metre 
mesafeli bu koşu Baylan, Dafya, Me
ram ve Şehrazat arasında oldu. Bu ya
rııın tavoriai Baylan idi. Ukin çok az 
kiı.o ile ko~ Şehrazat da kilo tarkm
dan dolayı avantajlı vaziyette bulunu
yordu. Bütün tahminler hilifına bu 
yarııta Dafya birinci geldi. Baylan 
pek u bir farkla ikinci, Şehrazat da 
üçüncü oldu .Dafya üzerine oynayan
ların adedi pek fazla olmadıgı ıçin 
ganyan oynayanlara 370 kurut gibi e
pey bir para verıldı. Birinci p.Liaeye 
105 kuruf. ikincı plaseye gene 105 ku· 
ruı verildi. 

lJ çüncü kotu: 
.öu k0f"1. uç ve daha yukarı yaştaki 

halia kan ingılız at ve kıarakJara mah
ııuatu. Bu yarıp Said .Halimin Sunan
dair'i ile .Novıce ve Asım Çırparın 
Dandiai dahil olmuştu. Günün en heye
canlı ve en mükemmel yarışı da bu i
di. Herkes bu yarıtın baflamaaını bek
liyor ve atları görmek üzere ahırlara 
kadar küme küme taşmıyordu. 

Novice ile Sunanaair'in aynı ahıra 
menıub olmaaı bır ihtimale .karşı ıkı 
ihtimal oldu~u ıçın oynarunaga vesile 
oluyordu. Aıum ~ıq,.ıcu·ın .Uandısı bu 
yarışın favorisi icıı. rlu sene .lstanbul
da ve Ankarada yapılan yarışlarda her 
mesafe üzerinde bırinciliği kaptırmı
yan Dandi gene iki rakib araşından 
sıyrılarak 3.000 metrelik olan bu yarış
ta birinciliği aldı. 

Bu yarışta Dandi üzerine ganyan 
oynayanlara 145 kuruş verildi. 

Dördüncü lwıu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarım kan İngiliz at ve k11raklara mah
aua olan bu koıuya altı at dahil oldu. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Ankaragilcülü Riiıtü 
Cumartcai günü şehir atadyomunda 

küçükler arasında yapılan kır kotu· 
ıunda UçUncU gelen RUftil, gazetemize 
kadar gelerek, Altınordulu olmadığını, 
Ankara gücüne menaub bulunduğunu 
haber verdi. Kulübünü aeven Rüıtüye 
ald bu haberi memnuniyetle düzelti
riL 
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Yeni • • 
mevsımın 

en iddiah maçı 

Gençlerbirliği 

veAnkaragücü 
Bugün karşılaşıyorlar 

AnRaragilcô: /lapranı 1 afal' 

Hcuan (Gençlerbirliği) 

Geçen sene milli kümeye giren 
Ankararun birinci ve ildnc:iai, Anka
ra Gücü ve Gençler Birliği bugiln 
atadyomda karplqacaklardrr. 

Her iki takım da bu maça bllyUk 
bir ihtimamla hazırlanmııtır. 

Gençler Birliği son hezimeti b -
patmak için bütün enerjiaini bugUıı 
sarfetmeğe azmetmi§ bulunuyor. Bun
dan dolayı takımında büyük bir deği· 
şiklik yaparak çıkacaktır. İzmir aeya
hatindenberi ayağından rahatsız; olan 
sağ açık Selim takımda yerini alacak 
ve Akyeşilli Nuri de kadroya dahil ~ 
lar:ık belki bek hattında oyruyacaktır. 
Genslcr Birliği ötedenberi Ankararun 
en tecrübeli ve teknik takımı olmakla 
tanınmı~tır. Ankaragücünün son mağ
lObiyeti bir panik idi. Bugünkü çıkar
cağı kadroda yalnız kalesi biraz zayıf• 
tır. Diğer bütün hatlarda Ankaramı• 
zın en iyi oyunculan yer almıt vazi
yettedir. Bu bakımdan gençlerin bu

gün 90k teknik ve üstün bir oyun oy· 
nıyacakları beklenebilir. 

Ankara Gücü bu devre yaptığı 

maçlarda hep mağHlb çıktığı için pu-
van farkını kapatmak emeliyle bugün 
çalışarak neticeyi lehine çevirmek i.a.
tiyecektir. Geçen haftaki kadro ile 
sahaya çıkacakları söylenmektedir. 

Bayram gününe tesadüf eden bu 
iddialı maçın Şehir Stadında yapılma· 
aı futbol meraklılanna iyi bir gün ya
şatacaktır. 

Halkevi kayakçdan 
dün Elmada§ına gittiler 

Halkevi kayakçıları dün sabah aaat 
7.30 da Halkevi önünden Elma dağına 
gitmişlerdir. Dağda kayılacak fula 
kar olmadığından güzel bir yilrilyilt 
yapmışlardır. 6 saat kadar Elmadağı

nın muhtelif yerlerini gezmişler ve ak
pm üzeri saat 16.30 da tchre dönmUı
lerdir. Kar kıt aporu yapacaklar tara· 
fmdan sabırsızlıkla beklenmektedir. 
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Balkan devletleri arasında 

ihtiyar Avrupaya bir 
işbirliOi dersi verildi 

Bükreşte çıkan "Lo Moman" gaze
tesinden : 

Balkan memleketleri, kendilerine 
izafe edilmi§ olan "Avrupanın barut 
fıçısı., töhretinin yanlı§ bir telakkiye 
dayandığım her gUn biraz daha is
bat etmekte ve uzun mücadeleler ne
deni acı hakikatlerden ibaret dersi 
tlmamış olan şu ihtiyar Avrupaya, 
dostane bir ifbirliği nümunesi ver
mekteair. 

Ne intikam, ve hadiselerin ne müs
tehzi bir mukabelesi 1 Köhne bir 
menkibenin (gayri kabili idare) dam
gasını vurduğu ve kaderin ebedi~n 
ikinci derecede rol oynamağa mah
kum ettiği devletlerdir ki bugUn bu 
gürültülü dünyaya ahenkli bir iş
birliği ve bir sulh manzarası göste
riyorlar. 

Böylece, son hldiıelerle de siyasi 
ve iktisadi ittihadının kuvvetini is
bat etmin olan KUçUk Antantın ya
nında, işbirlikleri günden güne inki
faf etmekte olan Balkan Antantı dev
letlerini görUyoruz. 

Daha büyük bir memnuniyetle mil
şahede ettiğimiz bir hldiae varsa o 
da bu iki Antantm, cıvata vazifesini 
gören Romanya ve Yugoılavya sa
yesinde biribirlerine her gün biraz 
daha yakl&ftll8kta olmaları keyfiyeti
dir. 

Bizi bu mlltaleaları aerdetmeğe 
sevkeden, Balkan Antantmı teşkil 
eden 4 dost devlet tarafından atılan 
yeni bir adımdır. 

Filhakika malllmdur ki, Romanya, 
Yugoslavya. Yunanistan ve Türkiye 
ihraç mUeaaeeeleri mUdUrleri Anka
rada toplanmı,ıardır. Bu toplantıdan 
maksad, iktiaadt mUbadeleleri daha 
entanıif bir hale kalbetmek sUJUlında 
dört memleketi allkadar eden bir çok 
mali meseleleri derinlettirmek ve ay
dınlatmaktır. 

Hali huırda, bu devletlerin malt 
siyuetlerinin ayni tempoda ifleme
meai, mezk<U mübadelelerin normali
zaayonunu geclktlrmiıtlr. Eıuen her 
memleketin lktlaadt bUnyeai ayrı ay
rı tetkik edildifi zaman g8rWUr ki 
bu tempoyu bir mükemmeliyet daire
sinde temin etmek güçtür. Bunun 
içindir ki, sahayı temizlemek ve ikti
sadi mübadeleleri yavaşlatmağa mü
said her hangi bir gUçlüğü bertaraf 
etmek için, muhtelif te.ılerin yUzle~
tirilmesine b&flamak esuen elzemdi. 

Bundan bqka Ankara konferan
sında Türkiye, Romanya, Yunanlıtan 
ve Yugoslavya arasında entansif bir 
l§birliği planının temelleri atılmıştır. 

Memleketimiz, bu mühim toplantı
da milli banka guvernörü M. Mitit
za Constantineacu tarafından telll8il 
edilmektedir. 

Fırsattan bilistifade, M. Constanti
nescu tilrk meslekdafı ile birlikte 
Türk-Romen ticari münasebetlerini 
&eniıletmek zımnında iki memleketi 
alikadar eden muhtelif mali mesele· 
leri tetkik edecektir. Böyle bir tet
kik için daha münasib bir zaman seçi· 
lemezdi. Çünkü hali hazırda Bükreş· 
te Romen hükumetiyle Türk heyeti 
murahhasası arasında ekonomik mü
zakerata başlanmı~ bulunmaktadır. 

İtte böylece, Balkan devletleri ara
ıındaki samimi itbirliği zihniyeti, 1.?

meresini her gün daha mü,ahhaa in· 
kişaflarla bulmaktadır. Allah vere d~ 
diğer devletler - büyük devletler . 
bundan ilham alsalar. 

C. Const. 

tran~a 

i\liizakt•re kapısı açtk 

Fransız - ingiliz anıaı.masından bah
seden Lö Tan gazeteıi diyor ki: 

"Büyük bir samimiyet ve katı bir 
itimad havası içinde yapılmıf olan 
Londradaki fransız - ingiliz görüıme

lerinden memnun olmak icabeder. 
Garb için yeni bir emniyet pakunda 

olsun, milletler cemiyetinin tensikin· 
de veya silfilısı.ılanma meselelerinde 
olsun, Londra ve Paria kabineleri ~
nlf bir uzlatma zihniyeti ile milttere
ken hareket edeceklerdir. Fakat müf
terek politikalarının esaalarrnda hiç 

bir fedakarlıkta bulunamazlar. Bina
enaleyh, mUzakereler için kapı açık 
bulunuyor. Fakat şurası da muhak
kaktır ki, bu meselelerin pek karıtık 
olması uzun ve itinalı bir takım ipti
dai hazırlıkları icabettirlr. Önümüz
deki hafta bu hazırlıklarla geçecek
tir. 

Bugiln katt olarak mevcud olan bir 
fCY varsa o da. İngiltere ile Franaarun 
sulhu miltesanid bir 'ekilde müdafaa 
için mil,terek bir cephe tetkilinde de
vam ettikleri ve diğer devletlerle bü
tün temasları temin husuaunda biın
k!r bulunduklarıdır." 

Konuşmaların blinçosu 

Entranaijan gueteai, fransa • in
giliz müzakerelerinin biliıiçoeunu 

şöyle tesbit etmektedir: 
Aktif: Londra - Parla mihverinin 

Berlin - Roma mlhYerine muvasi ola
rak idamesi ve Fransa hariciye nazırı 
Delbos'un orta Avrupada yapacağı si
yasi seyahatte İngiltereyi de temsil 
eylemeıi, 

Pasif: Versay muahedesinin araziye 
müteallik ahkamının tadili gerek müa
temlekelerde gerek bir takım tahdidat 
ile merkezi Avrupada prensnp olarak 
ortaya konulmuftur. 

Teblig mükemmel, fakat 
mübhem 

Lö Suar gazetesi <it, 9öyle yazıyor: 
"Almanya e9kl miiıtemlekelerinden 

bir kısmının iadesi hususunda Lon<i
rada esas itibariyle mutabı:k kalındı. 
Demek oluyor ki, Franaaya İngilte
reye, Belçikaya, cenubt Afrikaya, A
vusturalyaya, yeni Zelandaya vıe Ja
ponyaya verilmi9 olan mandaların ye
niden tetkiki için blr konferanı topla
nacaktır. 

Merkezi Avrupa meselesine gelince, 
ingili% bakanları, ıulhun diğer taraf
larda olduğu gibi orada da idamesi lü
zumunu beyan etmitlerdir. 

DUn akıam da resmen tekrar edilen 
bu beyanat mükemmeldir, fakat bbe 
biraz mübhem geliyor. Çünkü, bizim 
bilmek istedi~imiz şey müstemlekeler 
meselesiyle, Avrupa ıulhunun siyasi 
garantileri arasında ne gibi bir rabıta 
tesis edilebileceğidir." 

Bulgarlstan 
Politik işler 

BugiinkU Mir'de eaki nuırlardan 
Atanaa Buroff, "Yeni yol" başlıiı ile 
yazdığı bir makalede devlet menafiini 
çok kötü bir duruma indirmi• bulunan 
partizanlıkla demagojiden nefret et
miyen ve bu hususta birlefmeyen tek 
bir bulgar mevcud olmadığını kaydet
tikten sonra: "uıl münaka,amız şiın
di bir noktada birleşiyor: Bu, Bulga
ristanın tutacağı yeni yoldur. Devle
timizin idare ıeklindcki eski ve muay
yen esasları muhafaza edecek miyiz? 
Biz<len kültür itibariyle daha yüksek 
milletlerin aaırlardanıberi yaptıkları 
t e c r il b e 1 e r i nazarı itibare 
alacak mıyız ? Yoksa geliti gU
zel ve dik b a t 1 ı 1 ı k 1 a tutacağı
mu; bir yolla kendimizi meçhuliyetle-
re mi bırakacağız? .. İJte bugün milna
kaşa edilen ve edilmesi gereken nokta 
budur" demektedir. Muharrir, bundan 
sonra, siyasal partilerin ilgasiyle mem-
lekette partizanlığın ve demagojinin 
bertaraf edileceğine inananlar bulun
duğunu ve fakat böyle bir kanaatin 
doğru olaınıyacağını ve çünkü; parti-
zanlığı ve demagojiyi doğuran bulgaı 
egoizminin yarın siyasal partilerin 
temsil ettikleri içtimai mesuliyet de
nilen frenden kurtulmuş olması hase-
biyle umumi menafi için çok da.ha mu
zir olabileceğini; bir başkalarının ise 
daha kültürlü memleketlerin idare te· 
killerinden istifade edilecek yerde 
bulgarlığa has, bulgar realitesine ve 
ruhuna uygun orijinal bir idare 'şekli 
kurmanın daha faydalı olacağını ileri 
sürdüklerini ve fakat bunların da al
dandıklarını ve böyle bir kanaatin za· 
rar getirecek kadar bUyQk bir safdil
lik olduğunu yumaktadr. Muharrire 
göre demokratik idareler a.ruında 
mcvcud farklara rağmen bu idarelerin 
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eeaslarıru te,kil eden miltterok bazı 
noktalar vardır ve bunlar, bili istisna 
ıunlardır: Ha1lmı itimadına mazhar 
olan bir hükUmetin bir mesai programı 
vardır. HiikUmet bunu zamanında ve 
açık bir surette itimad aldığı meclise 
arzedıer ve tasdik ettirir. Meclis bu 
programın üzerinde alent bir surette 
fikrini söylemek sal!hiyetindedir. Her 
hükümet, efkarı umumiyenin itimadı
na mazhar olmak zorundadır. Bu, hü
kümetle millet arasındaki canlı rabı
tanın ta kendisidir. Serbest bir suret
te seçilen parl!mento, hükiimeti ikaz, 
kontrol ve teşvik eder. Sarfiyat işle
rinde aallhiyet ve karar sahibidir 

Muharrir, aranılmakta olan yeni i
dare ,eklinde bu esasların bertaraf e
dileceğine inanmak istemediğini; ak
si halde yeni idarenin de milletin ek
seriyetine dayanan bir idare olamıya
cağını ve yukarıki esaslara bulgar rea
litesine uygun bazı teferrüat sokulma
sının mümkiin olduğunu ve fakat yeni 
tecrübelere atılmamak llzım geldiğini 
israrla anlattıktan sonra yazısını şu 

cümlelerle bitirmektedir: 
- Kel).di toprağını bizzat süren bul

prın kendi politik hayatiyle de bizzat 
llgili olması hakkındaki kanaat doğ
rudur ve bu, bulgar devletinin menafii 
iktizasındandır. Fakat, unutmamak la
zundır, ki bulgar, tarlasını daha verim
li bir bale sokmak i~in elindeki kara
aapanı atarak yerine pulluğu almak 
.ıorunda kalmıy ve bu sahada başka 
milletlerin yaptıkları tecrübelerle 
kendi tecrübeleri arasında hiç bir fark 
mevcud bulunmadığını görmüştür. 

Macaristan 
l\lacaristaıı' da devleti 

koruma kanunu 
Adliye vekili Llizar hükUmet partisi 

matbuat encümeninin alellicele yapı
lan bir daveti üzerine vaki bir içtima
da devlet emniyet ve nizamının korun
ması için ittihazı 18.zım gelen tedbirler 
hakkında bir ~anun liyihası teklif et-
mlftir. 

Bu layiha devlet emniyet ve niza
mının korunması için bir takım yeni, 
eskisinden daha şiddetli cezai ahkimı 
ve matbuat hakkında yeni kayıd ve 
tıedbirleri ihtiva etmekte, son zaman
da hüküm süren cereyanları bastırma
ğı, radikal hateektlere ve matbuat tah
rlkitına kartı hilkUmetçe tiddetli takı
batı istihdaf eylemektedir. 

Layiha üç kısma ayrılmıştır: 
Birinci kısm devlet nizamının muha

fazası için lbım olan cezai tedbirleri 
ve Uç azalı bir fevkalade mahkeme teş
kilini ihtiva ediyor. Bu mahkeme dev
let reisine hakaret, vatana hiyanet, ih
tlıaı ve tahrikat fiilleriyle bomba ve 
dinamit gibi iştial mevadmın imali, 
lrullanılinası ve saklanması ıuçlarını 
fevkalide bir usul ile muhakeme ede
cektir. Matbuatın bu ıuçları tahrik e
den neıriyatı da bu mahkemede mu
hakeme edilecektir. 
Layihanın ikinci kısmı matöuat 

hakkında yeni kayıd ve tedbirleri ih
tiva etmekte olup muayyen zamanlar
da inti~r etmiyen beyanname, brotUr, 
riaale ve uire gibi her neviden bütün 
matbuaların eyyel emirde müddeiumu
miliğe verilmeıini ve bundan ancak 48 
saat yahud seku: gün ıonra neıredile
bileceğini kaycıeuıyor. Bu tecıbirlere 
riayet edilmeıınden yalnız muharrir
ler değil, ayni zanıande tabi ve naıir· 
ler dahi mesul tutulmaktadır. 

Liyiharun üçüncü lcıamı bu tedbir
lerin meriyetine aid ahlcimı ihtiva edi
yor. 

Uludağda Atatürk 
köıeıi 

Burıa, (Husust Muhabirimizden) 
- Cumhuriyet Halk Partisinin Ulu
dağda sporcular için yaptırmıı oldu· 
ğu kayak evinde dağcılık kulübü ta
rafından hazırlanan zarif ve orijinal 
Atatürk kö,esi törenle açılmı9tır, 

2000 metre irtifaındaki sporcular ote
linde yapılmıf olan bu kl>feyi güzel 
sanatlarda nmezun bir türk reaaamı 
hazırlamıştır. Kö9e görülmeye ve tet
kik edilmeye değer hususiyetleri te· 
barüz etirmtektedir, Bilhaıaa; ikinci 
planda görülen hava hıattı ve bir ka
yakçı silüeti, bugünkü dağcılığın 

yarınki gayesini i9aret etmeai itiba
riyle dikkati çekmektedir. Açıh§tan 
sonra kayakçılar evinin camek!nlı 

tarasaıında yemek yenilmif, bayram 
için yapılan yeni hazırlıklar gözden 
geçirilmiıtir. 

Çocuou ile 
birahaneye 
giren adam 
İzmir (Hususi) - Çocuğu ile bira

haneye gidip bira içmekle zanlı B. 
Bedri adında bir zatın muhakemesine 
başlanmıştır. Malilm olduğu üzere, ce
za kanunu on sekiz yaşından aşağı ço
cuklarm içkili yerlere ginncsini yasak 
etmiş ve bu Ç9CUklara içki içirtenleri 
de cezalandırmıştır. 

B. Bedri hadiseyi ıöyle anlatmıştır: 
- O gün çok derdli idim. Karım 

hastalanmış hastaha~ye yatırmıştım. 
Evde oğlumu yalnız bırakamazdmı. 
Onunla beraber gezdik. Nihayet ayak 
üstü bir birahaneye uğradım. 1ki bar
dak bira içtim. ... Fakat çocuğuma içir
medim I .. 

Gazino sahibinin ve şahidlerin geti
rilmesi için muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Japonlar 1 ngiliz 
gemilerini 

bombaladtlar 
(Başı 1. inci sayfada ) 

kinden bu akp.nl buraya gelmiştir. 

Nankin üzerine yürüyüş 
Süraıle inkifaf ediyor 

Tokyo, 5 (A.A.) - Tebliğ: Nan
kin cephesinde, ti.mal mıntakaaında 
Tanyang'ı iıgal etmit olan japonlar, 
iki grupa ayrılmı9lardır. 

Birinci grup, Şinkiang latikame
tinde düşmanı takLb etmekte ve Nan
kin'in 65 kilometre prkında kain o
lan bu Çin mevziini ihata etmekte o
lan müstahkem hatlara doğru ilerle
mektedirler. Nankinin 35 kilometre 
şarkında klin KUyung Uzerine yUrU
mekte olan iki grup, 4 blrinciklnun 
tarihinde öğle vakti, bu şehrin varOJ· 
larmdan birine vasıl olmuş ve derhal 
taarrus hazırlıklarına ba'lanmıştır. 

Cenub bölgesinde 
Cenub mıntakaamda Llahui Uze

rine yürümekte olan japon kolu, 4 
birinclk&nunda sabahleyin aaat 11 de 
Lishul'nin 12 kilometre cenubu pr
kisinde klin Paimtang mevkiine var
mıt ve hemen buradaki Çln mevzi
lerine laarruıa başlatntşttr. 

Nankindekl Çin ordularının Wu
hu latlkametlnde rlcate baf1amak ü
zere olduklarını tahmin ettirecek ba
zı ali.im mevcuddur. 

Şanghay, 5 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine g<Sre bir japon destroye
rinin mürettebatı Yangtıe nehri üze
rindeki barajı çinlilerin fevkalS.de 
şiddetli ateşine rağmen yürüyerek 
aşmışlar ve Çin donanmasma mensub 
Ninghai gemisini zaptetmişlerdir. 

Nankini müdafaa eden çinliler 
müşkil va~iyeııe 

Nankin, 5 (A.A.) - Nankin mü
dafaasını yapan Çin kuvvetleri fev
kalide soğuklardan ııkıntı çekmek
tedir. Çünkü askerin üzerinde kıflık 
elbise olmadığı gibi yiyecek de u
dır. 

Şehirde bilfiil örf! idare mevcud
dur. Yağmalar olmaması iÇin sokak
larda mütemadiyen aaker kolları gez
mektedir. Top sesleri buradan ititil
meye baflamııtır. Japonlar Nankinin 
22 mil cenub ıarldıinde bulunan Ku
yunga yaklaımata çahtıyorlar. 

Şanghay' ın yeni belediye reiıi 
Şanıhay, 5 (A.A.) N Suhıiven bu

gün bir beyanname neırederek kendi
sini Şanghayın muhtar belediyesinin 
reisi ilin etmittir. Beyannamede Japon 
ordusuna Şanghayı kurtardılından do
layı tetekkilr edilmekte ve japonlarla 
tam bir tefriki meaai vadolunmaktadır. 
Suhsiven Japonyada tahsil görmüştür. 

Japonların protesto mitingi 
Şanghay, S (A.A.) - Buradaki ja

ponlar bugün kütle halinde yaptıkları 
büyük bir mitingde beynelmilel muı
takada japon bayrağına yapılan haka
ret hadisesini protesto etaıi,lerdir. Ka
bul eyledikleri bir karar suretnde ja
pon hükümetinden uimkir bir hattı 
hareket ittihazı 'le bu hareketin affe
dilmez bir hareket olduğunun ingiliz
lere anlatılmasını ve ingiliz hüküme
tinin tahkikat yapması istenmektedir. 
Beynelmilel mıntaka belediyesinin iki 
japon azasından biri de bu mitinıde 
hazır bulunmuıtur. Karar sureti Şan
ghay japon kumandanına ve japon 
başvekiline bildirilmittir. 

Yunan denizinde fırtınalar 
Atina, 5 (A.A.) - Birkaç giln· 

denberi yunan denizlerinde çok ıid -
detli fırtınalar hllküm ıilrmektedir. 
Tavris vapurundan hiç bir haber alı
namamıştır. 
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ISGAL HATIRALARINDAN 
----------------------------------------------

El bombası 

Şehzadebaşl' karalı;olunun bir avuç Harbiye nazırını haberdar etti, Sadra
insanla bir alay ingilize karşı koydu- zam tellşa düştü .• 
ğu acıklı işgal gUnlerinin birinde idi. - Bu milliyeciler ~ne bafmuza it 

Bey kozun çarşısında tüfeksi%, ta- açacak, devletin ili menfaatini ayak al· 
bancasız salına salma yürüyen Meh- tına alacak diye terter tepindi ve he· 
med ingiliz neferinin dikkatli dikkatli men bir yükaek tahkik heyeti te9ekkül 
kendi elindeklere baktığını görünce ederek Beykoo gönderildi. 
f8ka yapmak ihtiyacını duydu: Tüfeklerinin cephanesi bile alınmıt 

- Ne bahıyon öyle ürkmllf danalar olan türk müfrezesinin kumandanı: 
gibi elime? Gok goı:lü, kotil sozlü? .t.- - Aakerlerimde bomba yoktur. NC4 
terscn bi deneaini de aana verem gırt- ferlerimde bomba görUhneainin ihtl• 
lana tıhıvir. F.mi, gıtlana tıhrvir. (Bu- mali mevcud değildir, dedikçe inzıbat· 
nu ıöylerken Mehmed inılLi.dn gırtla- çı tahkik heyeti: 
ğıru gösteriyordu). Bu sırada da ingi- - Anadoludan al~ da bizden sak· 
ıu 9öyle dU,Unüyordu: hyor, diye küplere biniyor, genç zabi• 

- Mehmedin elindeki bu ıiyah ve ti ııkıttmyordu. 
yuvarlak ıeyler mutlaka türk modeli el Nihayet bombaları Mehmedin elin· 
bombalarıdır. Aıla yanılmıyorum. He- de görmüı olan kıgilb neferinin de 
rif benim canıma kudetmif. Bu&ün- iştira.kiyle tahkik heyetince müfreze· 
terde zaten azdılar. Vakıa gillümsiye- nin bulundu&u binanın ve neferlerin 
rek konuşuyor ama. .. Bu Allahın ce.zaaı eaulıca aranrıvaııaa karar vuilcli. ln
farkta inaana gülerek de bomba &tabi- giliz geldi, arkaamda da bir silahlı müf 
lirler. Durmaya gelme&, Tabanları reze, koııka korka bisim karakoldan i· 
kaldırmalı. Bizimkilere haber verme- çeri girdi. YUksek tahkik heyetinin 
li .. Gone bir batkaldırma var.. hilrmetlQ a.ı!ları da beraber .• Her wa• 

lngili& tabanları kaldırdı, Mebmet fı aradılar, taradılar, her yerin altını 
hayrette, arkaaından ıene ıırtllık ip- U.tüne getirdiler. Her neferi birer bıi• 
reti yaparak ba&myordu: rer iatintaka çektiler. Hiç bir 9ey yok. 

Ne arka çanu.ı, ne caphane kütükleri,, 
- then ne gac;ıyon? Ahbn1mı 071l•t· n fifeklilİ:ler•uıaı, gene bir fey y()lı.;. 

tm? Gel ~irinı .de sana ver~ eli ıırt· Sıra ekmek torbalarına gelmi9ti. N_. 
lana tıhıvır, emı grtlana tıhıvır. ~lerbWılafı da birer birer bof8ltıyor

lngiliz hem kaçıyor, hem Mehmedin lardı ki ingiliz neferi: 
ipretini gördükçe aklı blfındao pde- - Bomba diye yerinden fırladL Ka-
rek hızlanıyordu. pmm yolunu tuttu. 
Ç&rfıda bir iki inilliz daha 18rdil, lngilia müfrezesi ailaha davrandı. 

dehfetli bir isyan hareketi oldutunu tahkik heyeti, nllıayet lii yikaladmı. 
söyli~rek onları da arkasına taktı, diy• 1evindi, bilyilk rütbeli mtltekaid 
dört beş ingiliz neferinin kaçtığını u&ları koca ıöbekleriylıe yerlerinden 
iÖren beykozlular durur ınu, telap aıplad1; m~reaeniıı kumandanı "Ey· 
düştüler, dükkanlar kapandı, kaçış.ı:ı:ıa• vah yandık.. diye taaalındı. 
lar, bağm,maıar oldu, halk eylerine ıı- Yalnrs torbalaniıda bomba ke,fedi· 
ğmdı. İngiliz milfrezeai silahbqı yap- lın aklolaili Dummt otlu Mehmed 
tı, polisler harekete ieldi. Telefonlar hayrette kalmıfU. 
iıledi, Bey kozda bir baskın olduğu, bir - Hay ocaiın bataın gok gozlU, di· 
türk neferinin bombalarla lngilidere yordu. bunun nireıi bompa. illen bun· 
hücum ettiği derhal etrafa yayıldı. l&r mla gibi bayır turpu bel Bayır tur· 

Ali komiser telefenla meseleden pu 1 M. Şevb 

At yarışlarının 
onuncu haftası 

(Baıı 7 inci nylada) 

Marepl Fevzi Çakmalın Bayburt'u 
koımadı. 

Bu yarııın f avori•i Andranbudin i
di. L&kin Ceyltn 14 kilo noksan siklet 

taııdıtı için Umidleri üzerine topla
mıı ve favori vaziyetine geçmiıtl. Ki
şelerde Ceylan ve Andranbudin üzeri
ne bütün plase biletleri satılmış bulu-
nuyordu. Ganyanda da en çok Ceylana 
aid biletler satılmxıtı. Lakin Ceylan 
bütün üzerine oynayanları aldattı. 

Andranbudin büyük kilo farkına 
rağmen bu yarışı da birincilikle bitir
di. Mahmure de ikinci oldu. Ceylan 
çok hafif ıiklet ta~ımaaına rafmen ü
ç üncülüğe kaldı. Bu yarışta ganyana 
390 kuruş gibi iyi bir para verildi. 

Birinci plaseye 220 kuruş, ikinci pla
seye de 290 kuruş verildi. 

Beşinci koıu: 

kazandırdı. YarıJ başlar başlamaz Sa
da bşaa geçti ve bilyük bir hızla ara· 
yı adamakıllı açtı. Diğer atlar ancak 
takibe koyuldu. 

Hiç beklenilmiyen bu vaziyet ya
rıtın sonuna kadar aynı şekilde de• 
•am etti. 

Neticede Sada bfrincf, GUlcan da 
ikinci oldu. Sada üzerine ganyan oy-
nryanlara 320 kurut verlldi. Birincl· 
plaseye 130 kuruş ikinci pl!seye de 
120 kuruş verildi. 

Çifte bahis : 
Çifte bahis dardllncil ve beşinci 

ko9ular arasında idi. Dördüncü k<>"' 
ıuda 1 numarayı tafıyan Andranıbu· 
din birinci geldikten sonra son yarıf 
çok alika ve heyecanla takib edildi. 
Hiç beklenmediği halde be9inci yarı· 
rışta 2 numarayı ta,ıyan Sada birin
ci gelerek senenin ve günün en iyi 
parasını 1/ 2 ilzerine oymyanlara ka-

Son koşu çifte bahıe dahil olduğu kazandırdı. Yani dördüncü yantt• 
için pek heyecanlı oldu. YarıJ& i9ti- Andranbudin ve be9inci yarışta Sadi 
rak eden atların hepıi de 3 Yllfında üzerine bilet alanlara 22 lira 80 kurut 
idi. Meaafeıl 1600 metre olan bu ya- verildi. Bu ıevinçle halk gişelere bil· 
rı'a yazılı dört tay da girdi. cum ederek kabalık araıında karararı 

Bu yarı~ın favurlsi GUJcan idi. havaya rağmen elektrik ziyuı altın· 
Lakin Sada bütün ümidler hillfına 

1 

da günlük kazançlarını almağa ıro
hem yarışı kazandı hem de Uzerine yuldu. 
oymyanlara giderayak bir sürü para M. G. 

Kızılayı unutmo, acı günlerde sana yardımcı olur. 
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llALx •e nNı •tN•llALARDA ! Halil Sümer i 
MATINKl.BR • 

~~ c .. ~ro· ~ i Marangoz Evi § 
16.45 14.45 15.00 - -
18.45 18.45 ı4M i llatercm mü,ıerllerinln bay- 5 
21.00 21.00 16.45 : namu uyaı ile kutlular. Ciddi- : 

~~:: i yeti, dofnılaiu ve uilamlıfı da- 5 
Pazar ve cumartesi sDnlerlnden bqlra : ima snubafaza eder. 1 
lfALK ainemamıda bersia Halk 5 Yenifehir - Emciler caddeai nu- 5 

'P blatineleri: 12.15 5 mara: ıı Teleofn: 3132 5 
ılın deiiıaı ... ıı..1 • • Pazartesi ve Cama - -t e ...... erı. .,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll9 

Uzu11Lu TELEFON NVllARALARI --------------

!ıı~ ihban: 1521. - Telefoa mlracaat M 
234ır: 1023 - 10~. -leblrleraruı: 2341 - oda pazarı 
111 

2. - Elelrtnk ve Ha•asuı Arpa lıl• 
rı~1ııiu: 1846. - 11-Jeri eeblr Anbe-

• 3705. - Tabi Telefon aamaralaru D eri" . ·ı ·-ı- L_ 2lııcirucaaıi ciftrl: 2645, 1050, 1196. - ei 1 mitte"!' .. uau uaJra-...._Pazan civan: asoe. 3259. - Yeni- mmı l&J'IP ıle lmtlalar 
lelair: - - Havwı:bafl: ... 

0'l'OBUBLKRIN 1 ık .- 8 ON .,1111111111111111111111111111111111111111. 
IBFBRLBRt : : 

- -MM .._ 5 L&YLA_lltLAlt AÇAltDK ! 
İlk Son : : 

~ aefer aeler i Sem•• .. ,. .. pılaeı.a ! 
'- d il. dan K. dere'7e 6.45 23.oo -..11111111111111u111111111111111111111r 

eredeıı Ulua M. na 7.15 aa.ao 

t::· dan Çankaya':ra 7.25 
• 'dan Ulwı !ı!. na 7 .ıo 

~ lıt. dan Dikmede , .. 
~·den Ulwı !ı!. na 8.00 

~ö.11. dan Keçiören'e 6.00 
renden Ulwı !ı!. na 6.30 

~il. dıuı Bilik'e 6.30 
tea uı....... 7.00 

tt ~·dan Cebeci'ye 7.00 
cı den Ulua !ı!. da 1.00 

~daa 41. labl. ra UO 
l dan Cebeci'ye .. ~. 

~ltöprij•~dan Akköprii'ye 6.30 
en S. Paaan'ııaa -

2UI 
IUO 

ID.00 
I0.30 

21.00 
21.30 

20.30 
11.00 

20.30 
2G.IO 

17.15 

7.15 
t.45 

Yen· b 1ıebir, lataayon ve BabnlDlara 
,,:~:atı beı ııeçe aıuntazanı seferler .._t r. Pazar eiinleri ilk seferler bir• 

sonra baılar. 

Güler 
Hırdant Evi A. AiJ•mu 

Şimdiye kadar Anaf~r cadde
ıinde Karmen bititilinde bulunan mil
euesemlz bu kerre Yenl,ehlrde Ata
tlrk bulnn mamra: 24 • nül....,_ 
tir. Her tilrlil hırdavat, kırtuiye, bil
luriye ve aktariye ihtiyaçlarınızı. te
hir piyuaq;ada hiç bir farlı: g8ze~ 
ıisin, •n elana ,,. l,t olanik temla e
debilirainis . 

SCllllQlclalı .._. r HeidD 
Kmkblqe rQotoblll 

il.OD 
16.05 

P09ta uat 19 a kadar İatuıbal cihetine 
ifa TREN SAA TLERt mektab kaba& ec1-. 

1clarııa1aya : Her aabah • _ ......_. TlııhWMI il • lmdıardu. 
-. - Ta;nare l'09tall ll e kadar mektab alır. 

aktanı 19.15 ve 19.45 
de (Sah. peqembe, ca- G O N L O K. 

laıııaıuı lll&l'te9i Toroe airat). l 

hattına : ~ereün 9.35 (Ka:yse- Arabi • ıW 
n, Sına, Amaa:ra bu 

~ _ bat ilzerindedir). 3 Bayram 
-...,.llilllllQr 1. D 

•sHerdla MO ~710 

a..1-U51 
İkinci T01rin 24 

.. l>e ...... " .. 

-WWkir w b&J ı ' .... ile kutlular. Nefon: 1977 : -':911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ucuz 
mal 

Temiz 
mal 

Sihatin·i ve canını seven 
Her neri bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temia ve ucuz yalım KOOPERATlF'te bulur. 

nm ve mtlfkllpeaent Bayanlar, Baylar 
Memleketimizde metQlda çalr ..... l.tlt8n Awupa tplı inin her 9"i ft mattrwm w ,_y falwlkalar ile lnhl1&rm 

hltGn I~ nnllerini ea müalt teraltle ,.1ms KOOPERA 11F"I EN tedarik eclebilir. 

111&~21 ..., ..... - ...... , kll •llllJ11ll • ...... , ...... , ....... 1119-

...... •• M•w& .tmalmıı orflll•ım111 " mlqferlDlze tmlye ederlL 

5irltei en mDsait ıeraiile YERLi ANTRASlII mlıterilerine temin eder. 

Ankaranm sayın ıekemlerine 
H• .,,,... " ama eclftditi miktarda Toz ve Kesme tekeri top&aa olarak F.brika fiatma maluanıza kadar fesllm ecler. 

• 

PE 
Ş.._, kahve ıı. nevi mahrukat, mep11bat ve bakkaliye emtiuı merine toptan da 

muamele yapar • 

T•ktr• it " Ziraat Bwnlmlul 1••11 lnawı (Tarif )cin Ye 

KAR marka mJtinyall, ~veci Melamet Efencii kutu kahvelerinin acentasıdır. 

Hemen her arzu ettiğinizi yalnız KOOPERATIF'ten arayınız; 
menfaatiniz iktizasıdir. tıial::l=-:a:ıı::s::ıc::=======a::m~=:ı0 
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'\,,,/ 

SOGU 

Tabii Kany 

• 
imren 

Nümune koyun babı 

IBRAHIM ÖZER 
Muhallebicisi 

Yeoifelık Atatllrk bulvarı -
Numara: 43 

Yeni açtıfımu dtlkkanmuza 
gelecek aaym mUtterilerin her 
vecihle memnun lcaJıcıklannı ve 
aynca •behJan gayet nefis ıtlt 

rve ..ııJ.eb bulunduracatımuı ar
zeyler ve Nym mU,terileriıı bay-

Y enitehir - Emciler caddesi - Kooperatif karıısında 
Aırt tesisatla temizliğe son derece riayet olunur. 

Motörle her iıtenilen yere en seri bir turette et yetiftirilir. 
Bir telefon kafidir. Telefon: 3 2 8 5 

ramlarmı kutlularu. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

938 MODEL 
ŞEVROLE 

RRENNABOR 

ı\DMIRAL 

HALLER 

U l l NLOP 

HIZIR ,... 'f UF \ N 

CASTROL 

otomobil ve kamyonlan 

motosiklet ve bisikletleri 

otomatik RADlO ve gramofonları 

haftalık lllb n ucus aaaderi 

otomobil ve kimyon ıa.tllderi 

yangın söndürme makineleri 

motör, makine ve tayyare yağlannı 

AZ PAl2A ilE 
iYi GiYiN/t\EK 
iSTERSENiZ 
l-l~R~ll(; 
KUl'\ASLARINI 

YERLIMAU.AR PAZARLARIHDANALINIZ. 

ULUDAG 
Bakkaliyesi 

Mustafa ve Ali 
Bataran kardetler 

Yenitehir Emciler caddesi 
Telefon: 3799 

Değerli mlifterilerinin bayramını 
sayp ile kutlular. 

TARIK EDİP 
KlTAPEVl 
Anafartalar caddesi 

P. it. 506 Tel. 3000 

Kitap - Kırtasiye 
Yazı ve hesap makineleri 

Şekerci 
ALI UZUN 

Her çeşit şeker ve şekerlemeci 
Anaf artalar Caddesi No. 86 

Teh 3620 

Sayın müttelerinin bayramlarını 

fBUGUN • ifüffBARANifA·ATAGAGINIZ · 5· KURUS 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT L\NKASI 

ANKARA 1 

sayın ile kutlular. ~ 
_.:..:0:...._"___::.:=:.:____. __ ~~--------------------------------------------------~ 
.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = ~ 
~ TOrk. t_...!ı!_ Tic.aret ve Finansman 1 - uıgıuz 1 = 1 
~ Korporasyonu Limited Şirketi 1 = ~ = 1 = idare Merkezi: Y enitefıir Yenice Ap. No. 2 1 = 1 - 1 Beğenip takdir etmek fçln mapzamuı bir siyaretiııb Widlr. = C. bes• d 1 
55 Londra'da 'lu ı var ır ~ 

d 1 = 1 M. ve A. H A N E F Kar ec er 55 Türkiye llahilinde iaıilual edilen bUunıum maden H bası kereat.elerin Memaliki ~ 
y - 1 

Bankalar cadde1i - Postahane karfııı--, Telefon: 3150 ES Ecnebiye'ye ihracı muameleleri H Mltıflanyle iftigal eder. ~ 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Tilrık Hava Kurumu 

Yllbaşı piyangosu 
Gişelerimiz bayram günleri açıktır. 

Her sene yılbil§mm en büyük ilaamiyelerini kazandıran 
Ankara Piyangodan biletlerinizi vaktiyle alınız 

en büyük ikramiyeler 

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

30.000, 20.000 ve 15.000 liradır. 

Aynca: 400.000 ve 100.000. 
Liralık iki mükafat vardır. Aylık biletlerinizi ayın 7. inci 

günü ak~mına kadar değiftirmezıeniz hakkınızı 
' kaybedersiniz 

.:! 11ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııı11111111111a 
~ ~ 

~ANKARA PALAS~ - -- -- -
~ PAVIYONDA ~ - -- -- = 
~ Hep xeni artistler ~ 
t.:•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

:;!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı.. 

1 Eyup Sabri Tunçer i 
§ E 
.. Adliye Sarayı karııımda : 
: -
' Değerli mü§terilerinin bayramını saygı ile kutlar . ~ 

•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııırıııııııi=' 

OSMANLI BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirleri·nde Bulunan 
ŞUBELERiNDEN batka 

PARlS-MARSİLYA-NtS - LONDRA 

MANÇESTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK-F1LtS11N 

YUNANlSTAN'daŞUBELERlUe 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 

ve YUNANİSTAN'da 

Müessisi Bulunduğu Bankaları Vardır. 
BilQmum Banka Muamelitile iıtigal eder. 

REÇETELERİNİZi 

Sakarya eczane 

' 

sinden yaptırınız. Her istediğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. 
Rest:ni ve husust müessesata azami olarak kolaylık gösterilir. 

Uluı, Halk ıineması ııraıında. Tel: 2018 

Model Şapka Salonu 

1 

' 

' 

K.I Z 1 LA Y 

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

y 
Alaturka tabldot yemekleri nefis ve bol ihzar olunur. Akşam ve sabah 

emekleri bir kişi için ayda 20 liradır. Her gün 20 çeşit yemek bulunduru
acak, muhterem müşterilerimiz bunlardan istedikleri üç kab yemeği inti
abta serbesttirler. Yemeklerde nefaset ve nezafete son derece ehemiyet 
eritmektedir. Muhterem müşterilerimizin bayramlarını kutlarız. 

1 
h 
v 

Ucuzluk manifatura 
v 

magazası 
Saym müşterilerinin bayramlarını kutlarken mevsimin çok yeni , 

çeşidlerini bir kere görmelerini rica eder 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 
Zeias Punktal Camlan 

ZEISS Zeiss Perivist Çerçeveleri 
Zeiss Dürbünleri aatıı yeri 

Alpira Çerçeveleri 

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

-~ 
'"-- , ,_~ 

. 

ı . 

" . 
:. 

-, 

Orman Çiftliği 
111111111111111111111111 

.Çiftlik sütü ile beslenen 
çocuklar böyle olur. 

! ı, \ \ \~ . ,, 
l! lı \\,'1 
; J i \ ~\ ~ 

j} : ~ \ \ . \ . 

/ 1kullıılf. !\-~ 

-11-

938 Philips Radyolarını 
her yerde arayınız. 

KUTLU 
Pasta Salonu ve Satış Şubesi 

Yenişehir - Atatürk Bulvarı - Telefon: 3660 

Değerli müşterilerinin bayramını saygı ile kutlular 

Ak bel kitabevi 
Ankarada her dilden kitab, mecmua. kırtasiye ve gazetelerin satış 
yeridir. Her dilden kitab, mecmua. kırtasiye aiparifi kabul eder, 
Abone kaydeder. İstanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 

Underwod yazı ve hesap makinelerinin, bütün dünyaca tanınmıı 
Parker kalemlerinin Ankara acentasıdı.r. 

Telefon: 3377 

Cumhuriyet 
Ylldız Lokantası 

Hamdi Erciyas ve Bahri Eser 
Anafartalar caddesinde 

Sayın miitterilerinin bayramını tebrik eder 

H 1 L A L 
• MANiFATURA MAGAZASl 

Mehmet Öktemer 
Yakında Belediyenin Ust tarafındaki yeni yapılan apartıman altın
daki bilyük mağazaya nakledeceğini sayın milşterHerine bildirir ve 
bayramlarını kutlular. Telefon: 2963 

Temizliği nefaseti ile emsalsiz olan 
Hayat gazozu Tilrkiyenin her tarafın
da layik olduğu rağbeti kazanmıştır. 

1 

Misafirlerinize Hayat gazozunu ikram ederseniz en iyi bir şekilde ieb 
etmiş olursunuz. 

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

Evinize eu alırken belediyenin (Ayvalı Hayat) kur,ununa dikkat eder
seniz 8tedenberi bildiğiniz Hayat suyunu almış olursunuz. Bu fsmin f(Sh
retindıen istifade maksadiyle başka ıular da Hayat ismi altında satılmakta
dır. Depo1U Cihan oteli telefon: 1775 

Malzemei inşaiye, Yağlı Boya, 
Kontraplalr, Kaplama, 

Yuvarlak ve altı köşe 
Başlı Civatalu 

Aron Araf ve Oğulları 
-Ankaramızm yegiıne kadın ıapka ve tapka levazımatı ~~ t \ Ankara, Anafartalar Cadde•i No. 88 

mağaza11 dır ...,.\ 111111111111111111111111 

Sahibleri: Hikmet ve Haşmet kardeşler.... M.Jıl~a Her nevi Demir Hırdavat Ticarethanesi 

Sayın müşterilerinin bayramlarını kutlular 'l'el&raf Adreei: 
------ Adres: Anafartalar caddesi Numara 55 ARONDA - ANKARA 

---------~------~---------~~~~------~~---__;,...;.....~.;....:..------------~------~~-----------~~-----------------~---------~-----------------~------------~ 
TELEFON: 2150 

Kızı laya üye olmak yurdumuz • • borçtur. 
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~MAKiNA 
~~iKA 
~Atr.DIM 
-avaıs• 

Kartal 
l\1iiskirat Fabrikası 

Kar~ıyaka Rakısı 

Değerli müşterilerinin ve bayileri
nin bayramını saygı ile kutlular. 

Kuru Kahveci 

1BRAHIM MELEK 
Muhterem müfterilerinin 

bayramlarını kutlar 

Ulus meydanında gazeteler bayii 

YAKUB 
Muhterem abonelerinin bayramı

m saygı ile kutlar 

Türk Anonim Sigorta Sosyetesi 
Sümer Bank, Emlak ve Eytam bankalarının kurumudur 

Muamelelerinde azami kolaylığı ve ciddiyeti gösteren 
en büyük sigorta §irketidir 

Ankara Mümessili 

Kazım Rttıttt 
Ankara Cocuk Sarayı caddesi Geııçağa ıpartıman numara 6 Telefon: 2208 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

Sübeleri - lstanbul, izmir, Bursa 

Yapılacak ve yapısına baılanmıı meskenler lıln 

walandaılara mümkün olan kolayllkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapôr 

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

Ekspertiz ücreti ( 1.000 ) liraya ka<lar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve tahvilöt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat ahr. 

bizden 

Yeni yda gireceğiniz geceyi 

Kızılay Ankara merkezinin 
Sergi Evinde hazırlamakta olduğu 

Ydbaşı eQlencelerinde 

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

Saat 9 dan sabaha kadar ucuz büfe 

Hususi mamulatından 

Maron Glace 

3451 
Telef on : 3452 

3453 

DAYI BEY 
Paris, Viyana, Bertin, Belgrad, Bükreş, Atina, Sofya ve diğer 

Avrupa merkezlerinde takdir ve perestiş toplayan 

Türk sekercilik sanatının saheseri 
Rakı Fabrikası 

Fuad Arı 
imalathanemizde hususi bir itini ile şık ambalajlar içinde 

imal edilmektedir. 
Hususi siparişler bir gün evciden verilmelidir 

Gönül ve Güzel İzmir rakıları 
Sayın müşterilerinin bayramını say

gı ile tebrik eder. 

HALK PASTA SALONU - Anafartalar caddesi - Telefon: 2077 

hmir bakkaliyeai 
MUSTAFA SAVAŞ 

Yenişehir, Atatürk Bulvarı No. 49 

Her türlü bakkaliye ihtiyacmıu en 
ehven ve en nefis olarak temin eder. 
Bu vesile ile sayın müşterilerinin bay
ramlarını kutlular. Telefon: 1235 

Şık bayanları tatmin decek yegane yer : 

EZEN 
Şapka Salonudur. 

Yeni~ehir - Atatürk bulvarı. No: 49 

" SÖNME.;, markah fevkalade iktisadi sobalar1nı görmek lazımd1r. 
Vilayetlerden satı§ için yapılacak müracaatlara derhal cevap verilir. 

Toptancı tüccara hususi iskonto yapılır. 

Müracaat yeri : Ankara: GUlzade Apartımanı _altında Ticaret 
Türk Anonim Şirketi Merkezı P. K. 196 Ankara. 

Satlf yeri: A~da Yerli Mallar Puan, Memurlar Kooperatifi, Yeni Türk Hırdavat 
magazaaı 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

KISLIK Odu ihtiyacınız için 
Ticaret Türk Anonim tirketinin Çankırı Kapısındaki depoıuna müracaat ediniz. iki senelik 

kunı odunlar apğıdaki fiyatlarla emrinize amadedir. 

~ıilmit Kesllmeruıt Kesilmit Kesilmemiş 
• ClNSI Toptan Perakende Toptan Pı:ra!~ende CJNSJ Toptan Perakende Toptan Perak"nde 

Gürgen 2 00 2 25 1 90 ~ ıc. Çaa: 1 75 2 00 1 70 
Travers Odunu 2 25 Yonga 1 75 1 80 

Veresiye muamele ve topdan tücccar ahşlar1 ıçın 

ltıklarda Saylavlar aokaiında Gülzade apartımanı altındaki ,irket müdüriyetine. 
Telefon: 2338. 

Perakende peıin mübayaat İçin doğruca depoya müracaat edilm eai. Telefon: 1958 

' 75 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGUN BUGECE 

Senenin en büyük ve en nefiı musiki 
§8heserlerinden 

ÇIGAN MELODİSİ 
Bq rollerde : 

MeJ}ıur Çıgan orkestrası pfi AL
FRED SANDOR ve dilber yıldız 

LUPEVELEZ 
AYRICA: Dilnya haberleri 

Seanslar : 11 - 1 • 2,45 • 4,45 
6,45 Gece 9 da 

BUGÜN BUGECE 

Mevsimin en kuvvetli almanca sözlü 

ve prkılı filimlerinden 

AŞK ÜLKESİ 

Aşk - Musiki - Neşe ve güzellik 

AYRICA: Dünya haberleri 

Seanslar : 11 - 1 • 2,30 - 4,30 

6,30 Gece 9 da 

alın! 
Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi 
Telefon: 1230 

' Şubesi: Bankalar caddesi. Telefon: 2619 
Bankalar Caddesi 


