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Basıldığı yer : 
ULUS Baaımevi 

-
Çankm caddesi Ankara 

Neıriyat müdüril: 
Fazlı Tunıt 

SKURUŞ Telefon: 1062 - 1063 

Hokometimiz Suriye ile aramızdaki 
iyi komşul muahedesini feshetti 

-
"Kızılay iiW adedinin, 
milletin rÜ§tÜ içıimaisiyle 
rtıiiteruuib bir dereceye 
varrnaaını, bütün milletin 
bu tenasubu temin etme
aini temenni ederim.'' 

KEMAL ATATVRK 

Tatil 
Terbiyesi 

Falih RJkı ATAY 
_Dinlenmesini biliyormuyuz ? 

Bızde de ekseriya, tatil, yorgun
luk değiıtirmekten ibaret kalı
Yor. Sizi dairenizde görüp rahat
C& itini anlatamayan ne kadar 
derdli vana, hep birer birer ka
Pınızı vurur : Bir tavsiye mek
tubu, bir vaid bir söz, hususi bir 
JiY vermeden kurtulamazsınız. 

ayram, pazar, mezunluk, her 
hangi bir tatil zamanınızı tam 
rahat geçirmek isterseniz, hiz
llıetcinize bir yalan öğretmiye 
lnecburaunuz : "Elendi evde 
~k ı .... 

Bir ıngiliz diplomatı: "-ffe~ 
~in J!iribirine !'V(lia kalktığı .. ··~--- ~ Çalıf&ll, beyni veya ricuclu yo-
'!'1an adam kulüpte gündelik is
ti~hat Matını geçiriyor : Batı 
ennden daha dinç kalmak için 
oraya uğrar. Günde bir iki isti
rahat aaatı, haftada bir iki iati
b:hat günü, yılda bir iki istira-

. t. ayı : Garb aleminin gençli
~ın, ve ayni cehidle, bizim bir 
&aç misli randıman vermesinin 
le~bi budur. Onlar bizim gibi, 
~ iti İstirahat, ne de iatirahatı 
•tle kanıtırıyorlar. istirahat bir 
~avidir : Kafanın, sinirin, kal
L • n, ruhun kuvvetlerini tazeliyen 
Qlf L,,.• 'd"" lfUr ur. 
.~ütün müesseseler gibi, tatil 

· hlueaaeaeıinin de ahlakı, edeb 
~ •rkinı vardır. Kimaenin iati
..-ııa.t aaatını, gününü veya haf
::-11~1 itiniz, derdiniz, davanız, 

u aaa görününüzle bozmıya
ca.lcaınız. Eier bir vekille konu
,_~iınrz varsa, hususi kalem 
:u~üründen mülakat isteyip, 
di~n ettiği zamanda ve göster
" ii Yerde onu arıyacaksmız. 

1Hatay işini konuşmak için 

Bir Fransız erkanı harbiye 
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hey' eli Ankara' ya geliyor 
Yeni müzakereler Fransız Dış Bakanının . 

Ankara'ya gelmesinden sonra açllacok Halil makineli tülek tafıyan bir japon aJıeri 

Nankin düşüyor 
Japon topçuları şehri 

üç mil mesafeden 
bombardıman ediyorlar 
~ghay. 6 (A.A.)- Japonya namı- ·-....... -----------
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Antakya'iJan gü:ıel bir göriııiiı 

lhnklnla J5 WS.-u. cenaba fU'ld
sbıde bulunan Kuyung'wı saptedilmif 
olclutunu w Nanklnin .de i9galiDİ11 bu-
,on ipa beklaıdilini llhe etmiftir. 

Nankln üzerine ilerlemekte olan 
Anadolu Ajanımın haber aldığına göre, MiHetler Cemiyeti,..--~~----.-.-----

konseyinin Hataya müteallik olarak 19 mayıs 1937 tarihinde it .. J ..... -~---------•'- dört Japon kolundan bfrinin öncüleri 
tihaz etmit olduğu kararlar icab&tmdan olarak Türkiye ile Fran- u L u s bugün Nanlıcin civarında pulunan kml 
sa an.tında münakid muahedenin üçüncü maddeainde derpit tepeye japon bayrağını dikmi9lerdir. 
edilmit olan büyük erkanıhar'?iyeler arasında temu yapılmak Sunyatscn bu tepede gömülüdür. 
üzere kinunuevvelin 14 ünde fransız askeri heyeti Ankaraya ge- E 1.. ı.._ Bir japon menbaından öğrenildiğine 
lecektir. ft """" RG"8r göre japon kıtaları Nankin'in 3 mil u

ı:ağında bir noktaya kadar gelerek ıeh-

Suriye anlaıması feshedildi 

Anadolu Ajansının öğrendiğine göre, 1926 tarihinde An
kara'da Tiirkiye ve Fransa hükümetleri arasında aktedilmi~ 
olan Türkiye - Suriye iyi komşuluk mukavelenamesinin bazı 
ahkamının elyevm tatbik kabiliyetini kaybetmiş ve bir kısmı
nın da tef ıdrinde iki hiikümet arasında mutabakat hasıl ol
mamakta bulunmuş olmasını nazarı itibara alan hükümeti
miz bu mukaveleyi, ahkamını zamanın foabatına daha uygun 
bir halde ·yeniden tanzim etmek iizere müzakereye fl(İrişmeğe 
amade bulunduğunu beyan ederek, feshettiğini Fransa hü
künıetinc bildirmiştir. 

Yeni rn üzakerenin Fransa hariciye nazrınm Ankara'yı 
ziyaretini nıüteakih açılacağı tahmin olunmaktadır. 

En btJytık hacim ri bombardıman etrneğe baılamışlar
dır. 

En .asel 6alkı Japon tayyareleri, Nankin etrafında 
mühim faaliyette bulunmuı ve ezcüm

(sonu 1 inci sayfada) 

HergU" 
Ulua gaetaini 

arayınıs 

.Her mmartesl 
16 aayla ---

Hatay'Ja· 
tazyik 
artıyor 

Antakya. 6 (Ulus gazetesi muhabiri 
Kızılaya bildiriyor) - Anayasa, tat• 
bik mevkiine geçtifi halde suriyeli o
lan ve Hatay'la hiç bir al!kası ol· 
mıyan Kırıkhan ıulh hakimi Sadık 

(Sonu 1. inci sayfada) 

#il1"BIJTS a-ıs s s s s u u u o s anısr 

- Arnan elendim, kiminle i•in 
~-. a.kfam üıtü kulübe uğra, 
1f>riit hallet !,, Y ahud pazar gü-
b~ kapııınr çal. bayram günleri -----------------------------
ııyaretlerini takib et ! ilave 
i Türklerde siy kudretini ço

. a.lbnak ve sayın randımanını 
~ '"hnnaJc için, Vikent istirahatı:1 ;e tatil usulünü tesis etmek 

l ogru olur. Herkes tatilini kul
h•ntnak ve herkesi tatilinde ra-
at bırakmak ! 
Ve evveli çocuklarımızı terbi

~e etmekten baılıyalım : Eski-
en cunıa günü ba§ını kitaptan 

'-~1nnıyan çocuk, örnek evlid 
trııaaJi idi. Şimdi örnek çocuk, 
:ıarını ve bütün tatilleri en iyi 

.. ilana bilen, onlan en fazla ve 
eglenceli kılabilendir. 

B. Celôl Bayar 

lstanbul'da 
lıtanb 1 Celal :S u • 6 (Telefonla) - Başvekil 

.Ank ayar, bu sabah hususi trenle 
tuca a~dan İstanbula gelmişler ve doğ-

erapalaa'a inmişlerdir. 

B. Delbos Varşova'dan hareket 
etti bugün Bükreş'te olacak 
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Roma-Berlin mihverini, Pariı-Londra tesanüdünü ve B. Delbomn 
ziyaret edeceği merkezleri gösterir harta 

• 

Her gOn ayre ayre 

sayfalar1mız 

Pazartesi : Sinema 
Salı : Kadın E" moda 
Car,cunba: Gençlik 
Per,embe: Sanat 1Je lilrir 
Cuma : Ekonomi 
Cumarteıi: Çoculr 1Je ila1Je 
Pazar : Spor 1Je re.im 

Aynca amatörler için her 
ayın 1 inci ve 15 inci günü 

fotoğraf sayf aıı 

• 
En iyi tefrikalar : 

Edebi roman, macera ro
manı, tarih tefrikuı., 

zengin röportajlar, hikaye 

[Yu111 1. inci say/ada] ~·-----------•" 

Deierli öfretmenleri tarafından mekteblerinde en küçük Yaf: 
tan fellrat ve in.aniyet hislerine alıftırılan Kızılay Gençlik Ku

nunu a-ınm mikdarı, bq sene gibi, kıaa bir zamanda 
(10.000) e baliğ olmUftur. 
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Çocuklarımızın istikbali 

Bir muallim arkadaşımız, üç senedir, kız ve erkek talebeleri üzerin
de çok enteresan ve dikkate değer bir anket yapmış ve kendilerine şu 
auali sormu§tur: 

··- Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz}., 
Üç muhtelif ders senesi, muhtelif sınıflarda yapılan bu ankete 160 

erkek, 170 kız çocuğu cevab vermiştir. Erkek çocuk'.lardan yüzde dok
sanı zabit olmak istediği cevabını vermiştir. Ve şöyle söylemişlerdir: 
··-Zabitlik, çok şerefli bir i§tir. Memleket müdafaasında doğrudan 
doğruya vazife almak demektir. Sonra askeri tahsil parasızdır ve leyli
dir.,, 

Geri kalan yüzde onun en fazlası doktor ve mühendis olmak iste
mişlerdir. Bu iki mesleği tercih edenler, doktorluk ve mühendisliğin çok 
para kazandırdığını söylemişlerdir. 

Geri kalanlAr arasında bilhassa hariciye memuru ve tayyareci ol
mak istiyenler vardır: hariciyeyi istiyenler birçok memleketleri gez
mek istediklerini ve tayyareciliği isteyenler de havacılığın bir kahra
manlık tezahürü olduğu cevabını vermişlerdir. 

Yüz altmış erkek çocuktan yalnız bir tanesi fenni çiftçilik yapmak 
istediğini, bir başkası da tüccar olacağını söylemiştir. Bu iki çocuktan 
birinin babası tüccar, diğerinin çiftçidir. 

170 küsur kız talebeden yüzde 80 ni muallim olmak istediklerini, 
çünkü bu mesleğin memlekete en geniş ölçüde hizmet imkiniyle, tah
si feragati bağdaştırdığı cevabını vermişlerdir. Yüzde dördü doktor ola
caklanru ve bu mesleğin kadınlara çok yarqtığını söylemi§lerdir. Yüz
de on kadarı Türkkuşuna gireceklerini ve havacılığı kendilerine meslek 
olarak benimsiyecekleri cevabını vermi§lerdir. içlerinden üç kız çocu
ğu terzi olac.aklarını anlatmışlardır. 

170 kızdan yalnız bir tanesi, kızlar için orta tahsili kafi gördüğünü 
ve ev kadını olmak istediği cevabını venni§tir. 

Babalar ve anneler bu anket cevabının üzerinde diledikleri kadar 
durabilir ve düıünebilirler: Üç yüzden fazla kız ve erkek çocuğun ken
dilerine seçtikleri meslekler bunlardır. Sizin çocuklarınız da bunlardan 
birini veya ötekini seçeceklerdir. Çocuğunuzun mesleğinin tayinini da
ha çok onun istidad ve kabiliyetine bırakmakla beraber, babalar ve anne
ler, hiç olmazsa telkin yaparak ve iyi örnekler göstererek onlara en fay
dalı olan mesleği seçmelerinde yardım ediniz 1 

Sekiz ayhk 
dış ticaret 

Difer senelere göre 
hayalı bir artıı var 

Ölrermenlerin ferf ileri 
hakkmdakl kanun pro)esi 

Hükümet, mekteblerde randımanın 

arttırılmasını ve muallimlerin munta
zam devamını temin için ilk ve orta 
tedrisat mualimlerinin terfi ve teczi
yeleri hakkındaki kanunun bir madde· 
ıini deliftiren bir kanun projesini Ka
mutaya vermişti. 
Kamutayın bu devresinde çıkacak o· 

lan bu proje, muallimlerin -dcv.ııları
nuı terfilerinde büyük tıeeirler yapaca
ğını göstermektedir. Proje şudur: 

"llk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfilerinde esas kidcmle beraber vazi
fclerindcki muvaffakiyetleri ve bu öğ
retmenlik vazifeleriyle kcndilrin tev
di olunan işlre devamlandır. Bir dere
cenin kıdem müddetini ikmal etmif 
bulunan bir öğretmenin daha yüksek 
bir dereceye.terfi edebilmesi şu belge
lerle muvaffakiyetlerini isbat etmesi
ne bağlıdır: 

A) tık tedriıat muallimleri, müfet
tiş raporları ve maarif müdürlerinin 
mlisbct mlitaleaları, 

B) Orta tedrisat muallimlri, müfet
tit raporları ve talim sicilleriyle." 

KIZILAY 

Sarhoşluktan 

Sokakla beı klıl 
birbirine girdi 

beıl de yaralandı 
Bıçkın ayyaşların dediği gibi "bu 

i.çki ti§ede durduğu gibi midede dur
maz", bazıları eğleneceğim diye içki 
masasına oturur, sonra da soluğu has
tanede veya hapisanede alır. 

Nitekim evelki akşam saat 18.30 su
larında Doğanbey bölgesinde, Misakı 
milU mahallesinde Suluhan sokağında· 
ki 20 nuamarb hanenin pnünde bir va
ka cereyan etmiş ve beş kişinin yara
lanmasiyle neticelenmiştir. 

Kayserili Receb ve Abdullah, bayra
mı "neşeli" geçirmeğe karar vermişler 
ve Taksi aokağmda bulunan bir lokan
taya daha gündüzden giderek, akşamın 
saat 6 sına kadar içmişlerdir. 

İki arkadaş, gene erbabının dediği 
gibi, "zom" olduktan sonra, artık eve 
dönmek zamanı geldiğini anlayarak 
yola çıkmıılar ve lodosa tutulmuş pa
zar kayıkları gibi yalpalaya yalpalaya, 
Suluhan ıokağına gelmişlerdir. 

Bu sokakta, yukarda bahsettiğimiz 
20 numarah evin önünde büyük bir e
lektrik lambası vardır. Receb ve Ab
dullah da bu evde oturmaktadırlar. İki 
arkadaş elektrik lambaSının altında bir 
adamın boylu boyunca yattığını, başın
da da iki kişinin durduğunu, alkol bu
harlarının verdiği imkin nisbetinde 
görüyorlar ve merak ediyorlar: 

Receb bunlardan birine soruyor: 
- Bu adam da kim? 
Bu suale muhatab olan adam, cevab 

verecek yerde, elini Recebin caketinin 
altından beline doğru götürüyor ve U-

Üç kişi 
kömürle 

zehirlendi 
iki kiıi alda 
Şehrimizde iki tane kömürle ze· 

hirlenme hadisesi olmuş ve iki kişi 

zehirlenerek feci şekilde ölmüştür. 
Birinci bidise ıudur: 

Barajda demircilik yapan Hasan, 
üün sabah uykudan sersem bir halde 
uyanmıştır. Hasan aynı odada yat
makta olan karısı Nazife ile üvey oğ
lu Ekreınin de baygın bir şekilde yat
tıklarını görmüş, biraz sonra büyük 
bir facia ile karşılaşarak karısının ve 
oğlunun öldilklerini anlanuştır. 

Polisin ve milddeiumumiliğin yap
tığı tahkikata göre zavallıların odada 
yaktıkları kömürle zehirlendikleri an
laşılmıştır. 

Hasan, Altındağ mahallesinde otu
ruyordu ve Alacalı idi. 

Diğer hadise 
Keçiörende oturan 25 yaşlarında 

Ahmed adında bir adam banyo yap
mak istediği odayı ısıtmak üzere man
&al yakmış ve banyo yapmağa başla

mıştır. Zavallı adam yavaş yavaş ze -
hirlenerek banyo yaptığı yere baygın 
düşmüştür. Ahmedin bir türlü banyo
dan çıkmadığını gören ailesi merak 
etmişler ve kapıyı açınca zavallının 

feci halini görmüşlerdir, Ahmed te
davi edilmek üzere hastahaneye kal
dırılmıt tır. 

zerini arıyor. ---------------
Receb hem kızıyor, hem kuşkulanı- fakat ayağı takılıp yere yuvarlanıyor. 

yor- . . Gürültüyü duyan ve aynı evde otu-
- Yahu ... Seninle bu kadar samımı- ran gene Kayserili Mahmud ve Meh-

miyiz ki üstümü anyoraun? ıned arkadaJlarmın yardmuna kofIDak 
Öteki gUlüyor, Recebe yaklaııyor 

istiyorlar. Fakat eve giren adam zorlu 
veı 

_Yahu, diyor, ıeninle hemıeriyiz. kabadayı imiı. Önce bunlardan birinin 
Fakat Receb, bu gibi ağızlara yan~· elindeki !imhanın ıitcsini kırıp orta

şır soydan değil. Ne olur ne olmaz dı- lığı karanlığa boğduktan ıonra, Meh
ye tetikte duruyor, ama tam o ıırada, a- mcdi de bıçakla kafasından yaralıyor. 
yakta duran ikinci phıı Recebin kafa· Mahmud da bir pundunu bulup ka-
sına bir bıçak darbeıi indiriyor: "Te· 

pıdan sıvıııyor ve soluğu karakolda a· 
peden inme,. diye buna derler itte .• 

!arak polislerle birlikte vaka yerine 
Abdullah itin aarpa sardığını göriin· 

ce Recebin imdadına kopnak iıtiyor. geliyor ve memurlar Abdullah, Meh· 
Fakat aynı adam ona da bir "bıçak atı· med, Receb ve Ahmedi alıp karakola 
yor.,"" yerde yatan .aam da ayağa ltliJ.. getiriyorlar. 
kınca igin rengi büsbütün değiıiyor. Fakat itin garib tarafı, birkaç kişiyi 

Bu adam da .Recebe tatla hUcum et• biçak:layan ·ye kayaerili Şaban adında 
mek istiyor ve iki arkadaıla üç meçhul biri olduğu 10nradan anlatılan suçlu
şahıs arasında bir boğuşmadır başlıyor. nun ortadan kaybolmasıdır. 

o sırada Recebin zihninde bir şlın- Bütün bu gürültüden yaralanmadan 
şek çakıyor. "Kabadayılığın on şartı yakasını 11yıran Mahmuddur. Öteki 
vardır: Dokuzu kaçmak, biri hiç gö- beı yaralı hastaneye götürülmüş ve te 
rünmemck,, derler ya .• Receb ve arka- davileri yapılmııtır. 
daşları onuncu tartı tatbik edemedik- Meselenin acaib bir tarafı da, bu va
leri için diğer dokuz şartı tatbika ka- ka kahramanlarının birbirlerini tanı
rar verip, esasen aralık olan evlerinin mamaları, aralarında hiçbir düşmanlık 
kapısından içeriye dalıyorlar. Arkala- veya rekabet olmayışıdır. 
rına.nt Recebe ilk bıçak darbesini sal- Dedik ya .•. "Bu rakı şiıede durduğu 
layan meçhul şahıs da lçeriye giriyor, gibi midede durmaz!" 

7 - 12 - 1937 

Dikkate deOer bir tetkik 

Cenub ve doğu vilayetlerinde 
küçük sanatlar ne vaziyette? 

Ekonomi Bakanlığı, birinci, üçüncü ve dördüncü umumi ınil· 
fettitlik mmtakalarında küçük sanatların bugünkü vaziyetini tel• 
kik ettirmit, çok dikkate değer neticeler almııtır. Bu tetkiklerin 
hulasasını aşağıya koyuyoruz: 

Bu tetkikler Gümüşhane, Kanı, 
Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, El
azığ, Malatya ve Gazianteb vilayet
lerinde tamamen Maraş ve Siird vi
layetlerinde ise kısmen yapılmıştır. 

Bu vil&yetlerimizden Kars, (kıs
men), Erzurum, Bitlis, Siird, Muş, 
Elazığ ve Van (kısmen) iktısadi bün
yesi kapalı bir iktısad manzumesinin 
bütün karakteristik şartlarını göster
miştir. 

Kars, Diyarbakır, Mardin, Malat
ya, Gazianteb iktısadi bünyesi çarşı 
için istihsal, yani uzak çarşılarla, mü
badele seviyesine gelmiş bulunmak
tadır. 

Birinci kısım vilayetlerimizin ik
tısadi siklet merkezlerini hayvancı
lık, ikinci kısmın siklet merkezini 
ise ziraat teşkil etmektedir. Yapılan 
incelemelerden elde edilen neticele
re göre iktısadi bünyesi kapalı bir 
iktısad manzumesinin bütün şartları
nı gösteren vilayetlerimizde küçük 
sanat vaziyeti fÖyle hulisa edilmek
tedir. Bu vil8yetler için şimdi mev
cud küçük sanatlar, gerek çarşı va
ziyetlerini ve gerek şartları itibariy
le iktısadi karakteristik bir bünye 
ifade etmekten mahrum bulunmakta
dırlar. 

Bu vilayetlerimizde ve bilhassa 
merkez kazalarında marangozluk, sa
raçlık, arabacılk ve dibağlık gibi sa
natlar varsa da bu sanatları icra e
denlerin sayısı, bu sanatların meyda
na getirdiği kıymetlerin yekCtnu, bu 
sanatlar tarafından kullanılan ipti
dai madde kıymeti çok ehemiyetsiz 

ve sanatın icrası şekilleri çok iptidai 
bulunmaktadır. Bu sanatlar memle· 
ket iktısadiyatr içinde bir kıymet i
fade etmekten uzak bulunmakta ve 
yalnız dar ve mahdud mahalli ihti· 
yaçları tatmin etmektedir. Bu vila
yetlerden bazılarında ve bilhassa 
Kars, Karaköse ve Van vilayetlerin· 
de küçük sanatların tesis ve t~viki 
için yapılan hareketler yeni yeni 
başlamış bulunmaktadır. 

İktısadi bünyeei itibariyle çart1 

için istihsal yapan vo uzak çarşılarla 
mübadele seviyesine gelmiş olan vi· 
letyerimizin küçUk sanat bakımından 
karakteristik vaziyetleri de f(>yle bu• 
lasa edilmektedir: 

Bu viUiyetlerde mevcud olan bir 
kısım sanatlar, muayyen bir çarf' 
için yapılan, aenelerdenbcri tesis et• 
miş bulunan ve bir göreneğe göre de
vam eden sanatlarımızdır. Bunlar da 
bilhassa ipek ve ıuni ipek, yün ve pa• 
muk dokumacılığı, elişleri, kilimcilik 
ve halıcılıktır. Bu sanatlar, içtimai 
ve iktısadi şartlarına bakılacak olur• 
sa şehirlerde işçi ve patron müna.se• 
betlerini, köylerde müstakil usta mil• 
nasebetlerini doğurmu,tur. 

Bu sanatların dı§ında kalan me"V• 
cud küçük sanat zümreleri de dağı· 
ntlc ve iptidai bir tarzda görülen de• 
mircilik, arabacılık, semercilik gib\ 
sanatlardır 

Bu kısma dahil vilayetlerimiz içe
risinde bilhassa Gazianteb vilayeti 
kUçUk sanat vaziyeti bakımından 
kendisine mahsus karakterler göster• 
mektedir. 

Mekteblerimizdeki 
. . 
iZCi teşki lôtı 

Bakanhk bu isin düzenlenmesi 
yeni hazırlıklara başladı 

• • 
ıçın 

Killtür bakanlığı, mekteblerdeki iz
cilik te§kil!tmı esaslı bir fekilde ısla
ha karar vennıttır . .Bu cüriııeaen oıa-
rak bakanlık orta mekteb ve liselerde 
önümüzdeki ders yılından itibaren ge
niş ve programlı izci te~kilatı vücuda 
getirecektir. Bu teşkilata alınacak ta
lebe orta mekteb ve liseyi bitirinceye 
kadar izci olarak kalacaılı: ve bu izcilik 
altı yıl fasılasız bir surette devam ede
cektir. İzcilik orta mekteb ve liselere 
bir ders gibi konulacak, talebe izcilik 
derainden imtihan edilecek, sınıf geç· 
mede izcilik ders notları da göz önüne 
alınacaktır. 

İzcilerin tam ve olgun blr ,ekllde 

yetişınesi için dersler amelt ve na.zari 
olarak iki k.rama ayrılacak, ayrıca isci• 
liğe müteallik derı kitabları bastırıla-
caktır. Orta okulun birinci sınıfına d~ 
vam eden izci bir, ikinci snıfına devanı 
eden izci iki, üçüncü sınıfına devam e· 
den izci de üç yıldız takacaktır. Orta 
okudaki izciler bu yıldız işaretlerini 
nefti bir çuha üzerine takacaklardır. 

Liseye geçen bir talebe lisede her sını• 
fını geçtikçe gene bir yıldız ilave ede· 
cek fakat bu sefer kırmızı bir ~uha U• 
.zerine takılacaklardır. 

~37 ağust08 aymdaki dıı ticaretimiz 
17.989.416 liraya çıkmıftır. Bunun 
6 milyon 930.111 lirasını ihracatımız, 

11.059.305 lirasını da ithalatımız teşkil 

etmektedir. Bu rakamlara göre ağustos 
ayındaki ticaret muvazenesi aleyhimi

ze 4.129.194 lralık br fark göstermekte
dir. 936 yılının ayni ayına nazaran ih
racatımızda yüzde 36 niabetinde, itha
latımızda yüade 89 niabetinöe bir ar
tış bulunmaktadır. Ağustos ayında en 
fazla ıhracat yaptıiımız memleketler 

ehemiyet sraaiyle Belçika, Almanya, 
l{usya, lngiltere, İtalya, Çekoslovak
ya, .tiollancıa ve Birleşık Amerika dev
letleridir. İthalatımız iae sırasiylc Al
manya, Birletik Amerika, Rusya, ln
gıltere, İtalya, Mıaır, Romanya ve Çe
koslovakyadır. 
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Bu suretle lisenin son snıfında bu• 
lunan bir talebede izcilik ipreti olarak 
kırmızı çuha üzerinde altı yıldız bulu· 
nacaktır. 

C)J/ senesınde aekiz aylık dış ticare
timuın yckUnu 136.427.UOO liıadır. Bu 
müddet ıçinde ihracatımız 66.810.000 
lira, ithalatmız ise 69.617.000 liradır. 
Bu vazıyete göre sekiz aylık ticaret 
muvazenesi aleyhimize 2.1:107 .000 lira
lık bir fark arzetmektedir. 

fl.on be' ıenenin sekiz aylık dış tica
reti ile yapılan mukayesede, 937 sene

si sekiz aylık ihracatı 936 senesine na

uran, yüzde otuz, 935 senesine naza
ran yüzde 51, 934 scneıine nazaran 

yüzde 66, 933 senesine nazaran, yuz· 
de 38.5, 932 senesine nazaran da yuzdc: 
2ı.5 nisbetinde bir artış gc:>stermekte
dir 

Bu yılın sekiz aylık ihracatındaki 

artıı bilhassa yaprak tütün, buğday, 

yün ve keçi kılı, çavdar, darı ve kuş

yemi, arpa, zeytin yağı, kurom, pala 

mut maddeleri üzerindedir. Bunların 

batında da gerek mikdar gerek kıymet 
itibariyle buğday gelmektedir. 936 se
nesinde buğday ihracatımız 181.000 

lira iken 937 senesinde 7 ,17 3,000 lira 

gibi büyük bir farkla 7 ,354,000 liraya 

çıkmıştır. Buğdaydan baıka diğer za
hire maddelerinin ihracatında da ol -
dukça büyük bir inkişaf göze çarp -
maktadır. Arpa ihracatımız 9000 lira 
dan 2,336,000 liraya çıkmış, çavdar, 
dan ve kuş yemi ibracatıllllz da 
347.000 liradan 3,132.000 liraya yük
selmiştir. 937 sekiz aylık ithalatımız 
ise 936 senesine göre yüzde on sekiz, 
935 senesine göre yüzde on altı, 934 
senesine göre yüzde 21, 933 senesine 
göre yüzde 40, 932 senesine göre de 
yüzde 20, bir fazlalık göstenniııtir. 

Çocuklar bohça rr:!!!. e o Da es Da rr:!!!. ri iı 1%) e o isted~~~iz ~~~';;~irsiniz. Fakat bu 
~ l::j/t' ~ ~ t!5:I tekheceli kelime daha ağzınızda bit-

d )(. 'ld' f meden farkına varırsınız ki byram 
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veyabud tatil bitmiftir. Bundan da-

lzmirden gelen bir haber, çocu
ğu ile birlikte birahaneye gidip bi
ra içmekten zanlı bir adamın mu
hakemesine başlanmıştır, diyordu. 

Çocuklarını birer boğça gibi 
yanlarına alarak, gece gündüz de
meksizin, içki alemlerinin onların 
üzerindeki kötü tesirlerini hesab
Jamaksızın saz saz meyhane ~yha· 
ne dolaştırmak itiyadında olanlar 
bu haberi dikkatle okumalıdırlar. 

Kendisini kötü itiyadlara kap
tırmış olanlar, bu tiryakiliklerini 
hoş görmeğe mütemayildirler. Hay
di, kendilerine karışmıyalım. Fakat 
medeni Türkiyenin yarınki haya
tında mevki alacak olan bugünkü 
çocukları birer bohça gibi, birer 
baston gibi istedikleri yere götüre
mezler. 

Geçen sene Ankaranrn şehir 
bahçesinde bir gece, bir lcııdının -
- anası olacak - yanında oturan ve 
o kadın çeşid çeşid şarkıları dinler 
ve yanı başındaki erkek - belki de 
babadır - rakısını çakıştırırken uy
kusu geldiği için başı sallanan ve 
hasta olduğundan öksüren bir ço
cuğa rastgelmiştim. 

GOya, bir aile zevk ediyor, "hoş
ça vakit" geçiriyordu. Ertesi gün 
bu cılız çocuk ba~ını yatağa vura
cak, vurmasa bile rakı kadehleri 
içindeki laübaliliğin azerinde bı
rakacağı izleri bayadağü zamana 
kadar saklıyacaktı. 

- Kendi çocuğum, kim hmpr? 
Bu sinirli camle Hosmanlıca" ;. 

di. Onu osmanlı kanunları büküm 
sürdüğü .ıamaa, dilediğiniz yerde, 
kullanabilirdiniz. 

lzmirden gelen haber, cumhuri
yet rejlminde ·~çocuk" mefhumu
nun ne olduğunu gösterecek bir 
misaldir. 

KIJrpe çoculclar, ayyaş babala
rın, keyfine düşkün anaların elle
rinde birer boh~a, birer çıkın ol
maktan kurtulmalıdır. 

Bunu takdir edemiyenlerin ya
kasına yapışan kanunun elini tek
rar tekrar öpelim. 

Tabanca için tören ! 
Samuel Kolt, 1825 den 1837 ye 

kadar, o zamanlar iki kilo ağırlı

ğında hantal bir nesne olan taban
cayı bugünkü şekline getirmek i
çin uğra§mış. Yakında bu büyük 
kaşif için Amerikada tören yapıla
cak, bu büyük icadın yüzüncü yıl
dönümü kutlanacakmış. 

Yüzünci1 yıldönümü kutlanır

ken tabancanın kendisine söz ver
miyecekler mi? Eğer verirlerse o, 
kim bilir, neler söyliyecek, §İmdi
ye Jcııdar yeryüzünde kaç kişinin 
canına kıydığını anlatacaktır. 

Fakat kabahati niçin tabancaya 
yükliyelim. O, hiç bir zaman ken
diliğinden bir cinayet işledi mi? 

Acaba Kolt'un yüzüncü yıldönü· 
münü kutlayanlar, bir felaketin ha· 
tırasını anar gibi, başlarını önlerine 
eğip birkaç dakika susacaklar mı? 

Yoksa ölümü daha seyyar, daha pra
tik ve ucuz bir hale getiren bu vası
ta ile övünecekler midir l 

Ucuz ölüm ... Bir İngiliz karikatü
risti, karikatürüne şöyle bir lejand 
yazmıştı: 

- Baba, hayat neden pahalılaşı
yor? 

- Ölüm ucuzluyor da ondan oğ
lum? 

Fakat Kolt ihtilalini yapanlar i
çin insanlık adına, öğünecek bir ta-
raf da yok değildir: · 

Tonlarca gülleler, bombalar, li
ğ ;mlar, torpiller ve toplar yanında 
kısa bir mesafeden atılan, nipn al· 

ması da o kadar kolay tabanca, on
dokuzuncu asır faziletinden bir ni
şan gibi kalır/ 

Bayramın üçüncü 

günü 
Bir gün bir dostum bana sordu: 
- Asrımızda en hızlı giden şey 

nedir? 
Ben de ona cevab verdim: 
- Asrımızda ve bütün asırlarda 

en hızlı geçip giden ıey istirahat, 
•atil, bayram günleridir. 

Birikmi§ bir yorgunluğu o miJd
det içinde yatıştırmak için neler, ne 
çareler düşünmezsiniz. Bir giln o ta
til, yahud bayram gelip çatar. Artık 

ha süratli bir şey olur mu? 
Dün bayramın aça, yani sonu ol

duğunu düşilnilnce yukarıki konuş

mayı hatırladım. 

Yorgunluğunuzu bilen dostları
nrz, belki size soracaklardır: 

O zaman, şeker bayramının üçün
cü güna son top atılırken - yediği
niz bütün tekerlerin dilinize verdi
ği tada rağmen - suratınız ek§İyecek 
ve şu cevabı vereceksiniz: 

- Ne münasebet dostum, dinlen
me ümidi gelecek bayrama kaldı. 

Nişanhlara bayram 

hediyesi 
Eskiden bayramlarda nişanlılar 

birbirlerine şeker bayramı diye kutu 
kutu §ekerler, kurban bayramı ise 
boynuzları varaklanmış koçlar hedi
ye ederler; - eski tabiri ile • "tabla 
gönerirlerdi. 

Dünkü gazetemizin polis haberle
ri ara:;mda şu satırlar da vardı: 

"Duatepe mahallesinde oturan 
Halide ile nişanlısı Ihsan Oğuz ara
sında bir kavga çıkmış, Oğuz nişan
lısına tokat attığı için yakalanmış
tır.,, 

Bu hadiseye bakılırsa nişanlılara 
verilen bayram hediyelerinde, bay
liden hayliye, deği§iklilr. olmuıtur, 
diyebiliriz. 

Topla /fne 

İzcilik dersi verecek muallimlerin 
seçilmesi ve bu muallimlerin hazırlan· 
ması için kurslar açılacaktır. Kursa ti• 
bl tutulacak izcilik muallimleri arasın• 
da beden terbiyesi muallimleri de bu• 
lunacaklardır. 

Terzi Orhan 
Bankalar Caddeli 

H A 'V A 

~97:-
Hava yağışlı ve rüzgarlı geçti 

Meteoroloji igleri genel direktöt"' 
lüğüpden verilen malılmata göre, dürı 
ıehriınizde hava kısmen kapalı, fast• 
lalı yağıılı ve kuvvetli rüzgarlı gcÇ • 
miştir. Dün günün en diifük ısısı aı• 

fırın üstünde 6 en yüksek ısısı da sı • 
fırın Ustilnde 12 derece olarak kayde
dilmiştir. 

Dün yurdun Trakya, Kocaeli, Ege. 
cenub ve orta Anadolu mıntakalarııı· 
da bava yer yer yağışlı ve fırtınalı di• 
ğer mıntakaları kapalıdır. 

Son yirmi dört saat içinde yağış• 
ların karemıetreye bıraktıkları s\1 
mikdarı Muğlada 44, Edimede 41• 
Çanakkalede 31, Çorlu ve Antalyad• 
21, İzmirde 18, Akhisar ve Manisad• 
15, diğer yerlerde 1 - 1 O kilogram ara· 
sındadır. 

Dün yurdda en düşük ısı Karst• 
sıfırın altında 15, en yüksek ısı da sı• 
fmn üstünde olmak üzere Antalya 'ff 
Zonguldak'ta 21 derece idi. 

Kızllayı u~utma, acı günlerde sana yardımcı olur. 
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D!.Plomatik seyahatler 

h.. B. Dclbos'un Orta Avrupa seya-
1~ beklenen faydaları temin ede· 

Ceııı; nü?,. 

bii 5:?n RÜnlerin hadiselerini gören 
le t~ Avrupa aiyaai müphidlerinin 
endı kendilrine bu suali aorduklan 

Qı'llhakkaktır. 
Şo~lindi~i .üzere B. lvon Delboa B. 
d nla bırlikte Londraya aridip inailiz 
~let adaınlarile konuıtuktan ve bu 

uıınalar neticeainde İngiliz • fran· 
Ilı gôrij b" ı·ğ· .. . t . 1 ır ı ı tebaruz ettıkten aon· 

1 a, .ııyaret edeceği hükümet merkez· 

ıerınde lngiltere namına da aöz aöy
eıtlek .. 

ha . . u.zere yola çıktı ve timdi aeya-
bl.l)liııin ılk merhalesi olan Vartovada 

Utıuyor. 

b 8~ Yesile ile ıurasını ehemiyetle te
il 87ı ~ttirnıek İcab eder ki, Fran.aa 
,: ngıitrenin Orta Avrupadaki vazi-

d tleri birbirlerinden tamamen ayn
ır-: 

F • it ran.aanın, Polonya ve Çekoalo-
t. Ya ile müttefik olmasına ve Yu-

loslll • 
lıalt Yya ve Romanyaya husuaı doat-
k h ~llariyle bağlı bulunmasına mu· 

0~ ıl, İııgilterenin bu memleketlerle 
~ lln. rabıtaları hayli müphemdir. 
d lllıi, &Özün kısası, İngiltere ile bu 
c:•l~Uer araamdaki rabıta, Milletler 
D ~Yeti paktından ibarettir. lıte B. 

1~ hoaun bu seyahat emumda ln
k.i tere namına da aöz aöylemeainde
lect~eıniyet bundan tevellüd etmek· 

il'. 

'Ilı 88. Delboa ve Bek, ıimdiye kadar 
g"~ &örüımeler yaptılar. Fakat bu 
ı °;"'flneler devam ederken leh ga
~eleri de hep bir ağızdan Polonya
.. latnıin edilmit bir devlet olmadı· 
rıııı .. f 1 . 
~ ' nu usunun f azlasmı yer eflir• 
.._ .. k ve ilk madde bulabilmek için 
"-teınleke iatediğini ileri ıürdüler. 

f Diğer taraftan Vartovadaki ziya
k.~lle Yerdiği nutukta B. Bek "he!'. i
h 1 ~ek etin de kendiaine mah&ua 
. ~defleri ve menfaatleri,, olduğunu 
:rl~ttir. Dün ıelen telgraflar ise, 

hükümet arasmdaki bazı göriif 
~Yl"ılıklarınm bu ziyaret veaileaile or

Ya konulduğunu bildirmektedir. 

~ llrtova temaalannın neticesi, an· 
~ ıÖrii§ıneleTin mahiyeti öğrenil· 
1.~kten, yani bu huauataki resmi teb· 
:. ~ıkarıJdıktan sonra belli olacak· 

Şiındiki halde, Polony~ kom
IUau olan Almanyayı da g\İcendimİıi· 
)'ecek bir hareket tarzı talnnmaia 
~lı§tığı, Ye bu arada, mii&temlekele
:i:.:1-••l.t .. .,.,el bir veni~ .... t.11kaimi İ· 
~:"'e, _kenalaine tbndlden w ... çı-
-nn&k istediği aıllaıılmaktadır. 
. 8. Delboıun seyahatini ıözden aeçi· 

l'll'ken, baıka bir noktayı da gözden 
llıak tutmamak gerektir: 
brı. 8. Delbos'un Belgrada muvaaala
t.ı ·dan önce Yugoslavya batbakanı Dr. 
h ıla?ı Stoyadinoviç Romaya varını§ 
• ~IUnınaktadır. Bu seyahatin daha 
~tıfesinde faıiat gazeteleri İtalya • 

) \l~o.slavya İf birliğinin aulhçu mahi-
etını t barü' · · l iki " d e z ettırmıı er, eve gun 

& e 8. Stoyadinoviçi Romada bizzat 
• ~Uaolini karıılamıttır. 

1 
Bır ıaınanlar ltalya ile Yugoslav-

1~ arasındaki gerginliğin aulhu teb
d" e.~e koyacak bir dereceye vardığı 
Qı "IUoülürae, B. Delboaun Belgrada 
)' 'i;•~latmdan önce yapılan bu &e· 

~:h ~tin ehemiyeti kendiliğinden te· 
\lr eder. • 

8· • 
t" ır ftanaız gazetesinfb yazdığına 
t'Z.e, İtalyanm komıuauna karıı son 
b~~r~eki cemilekar tavrı takmııı, 
.\'h~ Ulun &ebebıiz değildir: ltalya 
ti-.oılavyanm Roma. Berlin mibYe
le~ . İltibakuu ve komünizm a
•• ~~deki pakta ittirakini istemek· 
""Qır. 

ı,,. 8'- ı>aktın imzası sırasında Yugoa
-. .. ""ra, Yarı resmi gazetelerinden biri 
~ıtaa~yle, herhangi bir ideolojik 
tli~ Pa ııtirak etmiyeceğini ve komü
tİtıi rn ~leyhindeki pakta girmiyece
~ bı~dinniıti. Roma konuımaları· 
hta tletıc~&inde, Yugo&layYanm bu 
h.~ki vaziyeti daha sarih olarak 
~olacaktır. 

te'k_ 
8
rek B. Delbos'un seyahati, ge· 

t\& .. • Stoyadinoviçin Roma yolculu
ltl.~ 0 ledenberi devletler araamda 
~•d"cud olan anlaımazhklan bir çır
ber\halledecek değildir. Bununla k_; er, enternasyonal vaziyetin çok 
h•u tık olduğu bu günlerde, bu aeya· 
~\lh e .. Orta Avrupa vaziyetinin vu· 
tetj '-keıbetıneaine yaramaktan da 

•t.lınıyacaktll'. 

Yugoslavya' da seller 

Glhnda kal~n köyler 
tan~elgra~: 6 (A.A.) - Cenubi Sırbia
\rgk~·ezcumle Skoplic, Bitolj, Koso
)Ük r 1 

Ve Troviata mıntakalarında bü
ı..ÖyJ eyezanlar vukua gelmiıı ve birçok 
--:.:_u altında kalmı§tır. 

KIZILAY 

D 0 N Y A H A-. '.B E R L E R İ 
B. Stoyadinovic; Roma'da İspanya· Fransa 

sınınnda hadise 
Musolini ve Kont Ciano 
ile mü:r.akereler baıladı İspanyollar 

bir mülteciyi 
öldürdüler 

Roma, 6 '(A.A.) - B. Stoyadino
viç, yanında refikası ve yugoalav ha· 
riciye yüksek memurlarından birkaçı 
olmak il.zere, dUn saat 22 de hususi 
trenle buraya gelmiı ve istasyonda 
üzerinde Milis üniformuı olduğu hal
de BB. Musolini, Ciano, Alfieri, kü
çük antant devletleri elçileri ve Ro
maya tayininden evvel Belgrad'da da 
elçi bulunmuı olan alman büyük elçi
si tarafından karıılanınııtır. 

Duce Madam Stoyadinoviç'e bir 
buket takdim etmiştir. İstanyonda ve 
civarında biriken halk yugoslav İtal
yan bayraklariyle süslenmiştir. 

Jfüsakereler ba§ladı 
Roma, 6 '(A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: Yugoslavya başvekili Sto
yadinoviç, öğleden evvel hariciye na
zırı Kont Ciano ile yarım saat ve mü
teakiben Musolini ile de bir saat gö
rüşmüştür. Müzakerelere devam olu
nacaktır. 

Öğleyin kıral ve kıraliçe Stoyadi
noviçi ve bayanım kabul etmişler ve 
şereflerine bir ziyafet vermi§lerdir. 

Neler konuıuyorlar? 
Roma, 6 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Musolini - Stoyadinoviç müza • 
kerelerinin istihdaf ettiği işbirliği si
yasetinin bir çok veçheleri vardır; 

ı' - İktısadi: İki memleketten hiç 
biri diğer bir devletle olan müıia.se • 
betlerinde ötekinin zararına olarak 
hareket etmiyecektir .Milhim ticaret 
müzakereleri yapılacaktır. Daitnt bir 
iktısad komitesinin te§kili tetkik olun
muıtur. 

2 - Siyaat: Stoyadinoviçin ziya· 
reti bir takım siyaat mahktımların ter· 
beıt bırakılmaaını intaç etmiıtir. Bu 
tedbire kUJılık olmak üzere Dalmaç· 
yadaki italyan ekalliyetlerl hakkında 
da mümaail tedbirler alınacaktır. 

3 - Akdenl.z vaziyeti hususunda 
Muaolini ile Stoyadinoviç bu vaziyeti 
gösden geçirmiflerdir. Yugoalavyanın 
Frankoyu tarumuı tekarrUr etmiıtir. , P.:.-n ... ı .... u,. 1.-~· ... niltı.lıua 
meselcaine gelince, bugünkü vaziyetin 
değiıeceti tahmin edilmiyor. Hiç zir 
mukavelenin imza edilıniyeceti töy • 
lenmektedir . 

Seyahaıın lıedeJi 
Belgrad, 6 (A.A.) - Yarı reami 

"Novisti Zagreb" gueteai, B. Stoya
dinoviç'in Rorna'yr ziyareti hakkında
ki bat makaleıinde diyor ki: 

" Bu seyahatin hedefleri §Udur: 
Bir nezaket ziyaretinde bulunmak ve 
aynı zamanda 25-3-936 italyan - yu
goslav anlqmalan ile politik ve ente
lektüel sahalarda alınan neticeleri 
mUsbet bir tetkikten geçirmek. 

Bu seyahatin, dostluk ve iyi kom
şuluk hislerinin tezahüril bakımından 
da ehemiycti az değildir. En nazik hu
dudumuzdan tehdid altında bulunur
sak eski dostlannuza kar§ı dahi, şe· 
ref 've haysiyetli bir siyaseti kolayca 
güdemezdik. Bugilnkil şerait altında 
ise, bilakis, böyle bir siyaseti güde -
bildikten maada, ayrıca, bizzat dost -
larımız için çok müsbet bir sulh orga
nizasyonu unsuru ve milttefik olarak 
da daha kıymetli bir unsur oluyoruz. 
Bu kelimenin banal ınanjsiyle oportü
niz~ değildir, bilakis realitenin haki
mine bir surette hesabından doğan bir 
siyasettir. 

f ugotclavya, menfaatlerini ve 
görü~lerini ahenkleştirecek 

" Fqlıt gazeteleri, italyan • ~ • 
goılav ifbirlilinin ıulhperver mahı • 
yeti üzerinde bllhaua r.srar etmekte
dir. Filhakika, Franu Utıı ittifakını 
aon gUnlerde ta.zelemit bulunan . Yu
goslavya, doıtluk sahalarını geruılet
mek ar.zuıundadır. Bu arzusu, enter
nasyonal vaziyetin bir icabıdır: İtal : 
ya iıe, Yugoılavyanm harict sıyuetı
nin bir euaı olan fran11.z doıtluğun
dan ayrılmasını i.steme?1~~tedi~'. ."!3· 
Stoyadinoviçin B. Musolını ıle goruş
tüğU ve billhare Belgradda B. Delbos 
ile mülakatta bulunacağı bu sıralarda 
bu cihetin bilhaaaa tebarüz ettirilmeıi 
icabeder." 

Anti komilnilt pakt etrafında 
Övr gazeteli diyor ki: 
B. Musolini, her halde, Yugoslav

yayı totaliter devletler zümresine çek
meye gayret edecektir. Fakat Yu~os
lavyayı antikomintern paktına .ılha
ka muvaffak olacağını zannetmıyo · 
ruz." 

Figaro diyor ki: 
" Bazı zamanlarda italyan • yu • 

goalav gerginliği, sulhu t~h~ikeye ~o
yacak derecede yüksebnıttı. Bugün 
ise, çok iyi bildiğimiz: bir ~o~ sebeb • 
terden dolayı roller değişmııtır. İtalya 
Yugoslavyaya blr sUrii avans vermek
tedir. Roma hükümeti, bir çok seneler 
Belgrada karşı şiddetle ~üdafaa etti
ği bazı vaziyetlerden dahı, lapanyada 
bazı sıkıntılar ile karşılqtığı zaman • 
lar, fedakarlıkta bulunmuştur. İtalyan 
gazeteleri, komşu millete karşı çok 
cemilckar Lir lisan kullanmaktadır. 
Biz, bundan dol.ıyı Yugoslavyayı teb
rik ederiz. Zira istediğimiz bundan 
baıka bir !CY delildir. 

Berlin - Roma mihveri ve 
l'ugoılaeya 

Epolı:: gueteai diyor ki: 
" İtalya, Yugoalavyanm Berlin -

Roma. :"lihverine iltihakına ve antiko
münist ehliımllbirıe katılmasını iste • 
mektedir. Valiıa, Yugoilivya. SoYYet• 
ler Birliği. b~Umetinl t&mm&IDJftır. 

Fakat her ,ey, Yugoalavyanın her
hangi bir ideolojik grupa iltihak et • 
mekten imtina edeceğini göstermekte
dir. Diğer taraftan, Yugoslavyanın, 

Roma'da arzu edildiği veçhile, hemen 
§imdiden Franko'yu tanımaya &mide 
olduğunun Stoyadinoviç tarafından 
ıöyleneceğl de gUphelidir. Fakat, eko· 
nomik .sahada iyi neticeler alınabile • 
c~ktir. Yugoslavya, italyan harb en • 
dUstrisinden siparişlerde bulunabile -
cektir. Fakat bu sahada ise İtalya ile 
Almanya biribirinin rakibidir." 

Politik mahkumlar affedUdi 
Roma, 6 (A.A.) - Resmen teyid 

olunduğuna göre, Stoyadinoviçin ,Ro
mayı ziyareti münasebetiyle Muaolini 
Venedik ve Juliana vilayetlerindeki 
halktan sürgüne gönderilmit olan ai • 
yaai mahkQmlann serbest bırakılma -
sını emretmiştir. 

B. Stoyadinoviç Sofyaya 
gelecek 

Sofya, 6 (A.A.) - Henüz resmen 
teeyyild etmiyen rivayetlere göre, Yu 
goalavya baıvekili Stoyadinoviç, bul
gar - yugoslav doetluk muahedesinin 
yıldönümU olan 24 - kçnunusanide 
resmen Sofyayı ziyaret edecektir. 

Perpignan, 6 (A.A.) - Saint • Lau
rent de Cordagne'den bildiriliyor: 

Nantilla çiftliğinde çalıtan San-Se
bastienli 18 ya,larında Juanolo ismin
deki genç blr fransız, dün saat 19 a 
doğru yanında kız kardeıi ve İspanya 
mültecilerinden olan yeğeni olduğu 
halde, ispanyol hududu civarında, bu 
hududa yirmi otuz metre mesafede ge
zinmekte iken, üç İspanyol karabimeri 
karşılarına çıkmış ve mülteciyi tanıyan 
ispanyollar, kendisine birlikte gelmesi 
emrini vermiılerdir. İtpanyol millteci
si, derhal Fransa topraklarına doğru 
kaçını§, fakat Juanolo ile İspanyol dev
riyeleri arasında bir münakaşa çıkması 
üzerine ispanyollar, Juanoloyu silahla 
öldürmüşlerdir. İspanyol devriyeleri, 
bunun üzerine derhal kaçmışlardır. 
Fakat vaka mahallinde bir süngü bı
rakmışlardr. Ceret adliye makamları 
derhal bir tahkikat açmıılardır. llk e
mareler, cinayetin bilerek fransız top
raklarında işlendiği neticesini tebarüz 
ettirmektedir. Zira, cesedin biraz öte
snide hudud dreği herhalde ispanyol 
devriyelerinin, bu münakaşa ve bunu 
takib eden cinayet esnasında, gözün
den kaçmamış olsa gerektir. 

Bir hava muharebeıi 
Bartelon, 6 (A.A.) - Millt müda

faa nezareti tebliğ ediyor: Asi tayya
releri büyük bir faaliyet göıtererek 
tayyare meydanlarını bombardıma ı 
etmeğe teıebbüa etınitlerdir. 

Cumhuriyet avcı tayyare filoları 

isi tayyarelerini dağıtmıtlardır. 
Vuku bulan muharebede alilerin 

Uç avcı tayyareliyle bir bombardıman 
tayyare.al yere dilfUtUbnUıtUr. Cum
huriyet tayyarelerine hiç bir gey olma.
mııttr. 

l lk maddeler meselesi 
milletler cemiyetinde 
Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler ce

miyetinin iktısadi komitesi ilk madde
ler meselesi hakkında Milletler cemı
yeti konseyi ve heyeti umumiyesi tara
fından kabul edilen rapor dolayıaiyle 
verilecek kararları görüşmek için top
lanmııtır. 

Milletler cemiyeti sekrcterli~i bu 
hususta mufassal bir beynelmilel teş
riki mesai programı haıırlamıştır. 

Bu program mucibince iptidat mad
delerin serbestçe girmesine mUsaade e
dilecektir. Bununla beraber iptidai 
maddeler meselesinin müstemlike me
selelerinden tamamiyle ayrı olduğu ve 
hudud tashihi suretiyle halledilemiye
ceği tasrih edilmektedir. 

Royter muhabiri 
Yugoslavya' dan 

tardeclildi 
Belgrad, 6 (A.A.) - Royter ajansı

nın ve Newyork Herald gazetesinin 
muhabiri Huber Harrison üç gUn için
de Yugoslavyayı terketmek emrini al
mıştır. 

Bu gazeteci İngiltereye Yugoslavya 
hakkında yalan haberler verdiği için 
tard olunmaktadır. Kendisi 13 sene
denberi Yugoslavyada bulunuyordu ve 
yugoslav - ingiliz - amerikan cemiye
tinin de reisi idi. 

Geçen temmuzda da bir defa daha 
Larochelle, 6 (A.A.) • Chatelaillon yugoslav makamlarınca hudud harici 

kasabası civarında 450 mitralyöz mer- dilmk Uzere ik bi S d' · 

Fransa'da bulunan 

gizli mOhimmat 

misini ihtiva eden sandıklar bulun- e . en zzat toya ınovı-
tu 

1 
çin müdahalesi ile Yugoslavyada kala-muJ r. . .. 

Polis tahkikata batlamıftır bılmıştı. 

Stoyadinoviç'ln Romayı ziyareti 
nin manasını bu suretle anlıyan Yu
goslavya, yakında Belgrad'a gelecek 
olan fransız hariciye nazırını, eski si
yaseti hattı üzerinde durarak ve hiçbir 
çekingenlik hissi duymıyarak bekliye
bilir. B. Stoyadinoviç'in en bUyUk ve 
en esaslı muvaffakiyeti esasen, göril· 
nüşte zıd gibi kendini gösteren me • 
nafii ve noktai nazarları bu tarzda ----------------------,;,__....:,. ___ __:.;_ 
ahenkleştirmesinde ve bunların ara· 
larında birer irtibat temin eylemesin
dedir. 

Fran1ıs gueıelerinin tefıirleri 
Paris, 6 (A.A.) - Gazeteler, B. 

Delboı'un V ar90va ve B. Stoyadino -
viçin Roma seyahatleri ile me1gul ol· 
maktadır. 

Yugoslavya dostluklarını 
geniıletmek ilıiyor 

Pöti Jurnal gazetcainin Roma mu· 
habiri diyor ki: 

Doktor 

Kemal Ancan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hutalıkları Mütebaaaıaı 

Giilhane Cildiye Seririyatr Sabık Baımuavini ve 
Bertin Üniversitesi (Charit~) sabık muavini 

H ergün aaat 16 dan sonra ATATÜRK Bulvarı Ali Nazmi 
apartımam 7 No. lu dairede haıtalarmı kabule baılanıııtrr. 

Lindberg 
ve kansı 

Nevyork'ta 
Tayyareci ~li bir 

,ekil de 
aeyahat ediyor 

Nevyork, 6 (A.A.) - Tayyareci 
Lindberg ile zevcesi 1935 de İngilte
reye gittikleri zamandan beri ilk de
fa olarak Avrupadan buraya dönmüş
lerdir. 

Miralayın iki çocuğu İngilterede 
kalmıştır. 

Lindberg ile zevcesi 27-11 de So
uthamton'dan President Harding va
puruna binmişlerdir. 

Mr. ve Mrs. Gregory müstaar is
miyle seyahat etmektedirler. Mira
lay duman camlı bir gözlük takmış
tı. YUıünU elleriyle gizliyordu. 

Lindberg ile zevcesi birkaç saat 
kadar kamaralarından dışarı çıkma

mışlardır. Fakat sonra yemek salo
nuna giderek seyahatlerinin sonuna 
kadar muntazaman yemek yemişler

dir. 
Bu seyahat o kadar gizli tutul

muıtu ki Nevyork polisi bile geldik
lerinden haberdar değildi. Tayyare
ci ile zevcesi karaya çıktıkları za
man hiç bir polis memuru rıhtıma 
gelmemişti. 

Vapurdan çıkarken Lindbcrg ga
zetecilerin sordukları suallere cevab 
vermek istememiı ve fotoğrafçılara 
arkasını dönerek zevcesiyle birlikte 
derhal kendilerini bekliyen bir oto
mobile atlamışlardır. 

Englewtod'da bir polis memuru 
miralayın kain validesinin oturduğu 

evin kapısında nöbet beklemektedir . 
Bu memur, Lindberg ile zevcesinin 
bu evde oturup oturmadığını aöyle
me k istememiştir. 

Presindent Harding vapuru za
bitlerinden birinin söylediğine göre 
miralay ile karısı noelden sonra A
merikadan ayrılacaklardır. 

Mançukıo döviz 
üzerine kontrol 

koyacak 
Tokyo, 6 (A.A.) - Mançuko hUkü

metinin kambiyo üzerine koymak iate
diği kontrolü proteato için 3-0 ikinci 
teırindc Mulı::dendeki ingiliz bat kon
solosu tarıfmdan verilen notayı Man
çuko bUldlmeti reddetmiıtir. 

Keza Harbindeki Nevyork ban"lıtuı 
şubesine Mançuko kanunlarının tatbi
kinden dolayı amerikan bat konsoloıu
nun yaptığı protesto da reddolunmuş
tur. 

İngiliz baş konsolosu yukardaki 
protestosunda kambiyo lı::ontrolunun 
Mançukodaki ecnebilerin ifine mani 
olduğunu ve aynı zamanda açık kapı 
siyasetini de ibW ettiğini bildirmiş
ti. Mançuko buna verdiği cevabda, Ja
ponya ile Mançuko arasında hususi bir 
mukavele bulunduğunu ve eğer İngil
tere de aynen Japonya gibi bir takmı 
imtiyazlardan istifade etmek istiyorsa 
Mançukoyu tanıması lazım geldiğini 
ıöylemittir. 

Amerikan protestosuna gelince, 
Mançuko hUküıneti, kapitülasyonların 
ilgasından beri ecnebilerin hiç bir hu
susi imtiyazdan istfade edemiyıcekle
ri cevabını vermiştir. 

lngiltere'ye atfedilen 
gizli bir plan 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyan gazetele
ri, İngiltereye atfettikleri gizli bir 
plan etrafında şiddetli ne_şriyat yap
maktadır. 

Bu plana göre İngiltere, rnünasib 
bir zamanda Filistini ilhak edecek ve 
Asor adalarını da kendine karşı bir üs
sü havai olarak kullanılmaması için iş
gal eyliyecektir. 

Amerika kurmay reiı;i 

piyadeye ehemiyet verilmesini 
tavsiye ediyor 

Va§ington, 6 (A.A.) - Kurmay 
reisi general Graig ne~redilen senelik 
raporunda, amerikan ordusunun yüz
de 66 nisbetinde motorlaıtmldığını bil 
dirmekte ve en son yapılan tecrübe
lere göre bir harbta en mühim vazife
nin piyadede kaldığını ve piyadenin 
yerine başka hiçbir askeri sınıfın ika· 
me edilemiyeceğini bildirdikten sonra 
bilhasaa piyadeye elverişli tanklarm 
yapılma11 lUzumunu kaydetmektedir. 
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İstanbulda 
lodos 

fırtınası 
Vapurlar seferlerini 

yapamadılar 

liman altüst oldu 
İstanbul 6 (Telefonla) - Dün ~ 

Iayan şiddetli lodos fırtmur bugün 
bUabUtUn kuvvetini artırmıştır. Fır· 
tına yUzUnden büyük bir kua olma
mıştır. Fakat bütün vapurların seyir 
ve seferi durmuştur. Fırtınadan Be
şiktaş ve Ortaköy iskelelerini su bas
mıştır. Bu yüzden vapurlar Betikta· 
f8 uğrıyamamıştır. 

Fırtına bilhassa Marmarada çolı: 
şiddetlidir. Fırtınanın Egede de milt· 
hiş bir surette devam ettiği haber 
verilmektedir. Akdenize çıkacak va
purlar, Bozcaada açıklarında kalmıt
lar ve bu adaya iltica etmi9lerdir. 

Hermes ismindeki l:;ir Hollanda 
gemisi toaos fırtınasından milteeesir 
olarak, suların cereyanına kapılmıf, 
Rumelihisarında karaya bindirmit
miştir. Sadme esnasında vapur rıhtı
mı 10 metre kadar tahrib etmiJ. ken
disi de delinmiştir. Derhal süratU 
tedbirler alınmı' ve vapur batmaktan 
kurtarılmı§tır. 

Lodos fırtınası, İstanbul limanı· 
nı altüst etmiştir. Akay vapurları 

dalgaların şiddetinden Ka:dıköye ul· 
rıyamamıflar ve seferlerini kesmiş
lerdir. Kadıköy yolcularının bir kıs
mı Haydarpaşaya, bir kmmı da Uskü-
dara çıkmıştr. l 

Cepteki saate 
isabet eden kurşun 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Bugün 
Karagümrükte bir yaralama hadisesi 
olmuştur. Murad isminde on altı ~
'ında bir genç sabahleyin Karaköyde 
bir gazinoya girmiş ve orada bulunan 
Mehmet namındaki akrabuı üzerine 
revolver ile ateı etı:ııiştir. Kur .. 
şun Mehmcdin cebindeki saate isabet 
etmiş ve Mehmet muhakkak bir ölüm
den .kurtulmuftur. Müte.c:avis Mehme
din halası ile kendisini görilftiirmedi
ğinden dolayı intikam almak iç.in Meh
mcdi öldürmek i.tediğini aöylemift4". 
Murad tevkif edilmi,tır. 

Ticaret sarayı yapdması 

için ahnan resim 
İstanbul, 6 (Telefonla) - , İstanbul 

zahire tüccarları ticaret odasına baş· 
vurarak borsada alınmakta olan binde 
iki resmin binde biJ"e indirilmeaini is· 
temişlerdir. 

MalQm olduğu üzere fazla resim ye
niden yapılacak ticaret sarayı masra
fını karıılaınak için alınıyordu. Tica· 
ret sarayı yapılmadığına töre fada 
resmin alınmasını icab ettiren mevzu 
da kaybolmuş demektir. Tüccarlarnı 
bu dileğini ticaret odası tetkik etmek· 
tedir. 

Bahk tutarken 
İstantJul, 6 (Telefonla) - Seyyar 

çorapçı Süleyman Eminönünde mav· 
naların üstünde balık avlamakta iken 
kalp sektesinden ölerek denize yuvar
lanmıştır. Denizden çıkarılan ceaed 
muayene edilmiı ve defnine ruhaat ve
rilmiştir. 

Yakalanan 

kumarbazlar 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Kumar 

oynamak ve oynatmak suçundan bu
gün dokuz kişi adliyeye verilmiştir. 
Bunlardan yedisi kumar oynamak su
çundan zanlıdır. Bugün Sultanahmed 
mahkemesinde sorguları yapılmış ve 
maznurftar suçlarını itiraf etmişlerdir. 

Avusturya Fransadan 
ödünç para alacak 

Viyana, 6 (A.A.) - Gazetelerin is
tihbaratına göre, Avusturya delegeleri 
Pariste fransız sanayicileri ile ı 70 mil· 
yon tilinklik bir kredi müzakere et· 
mektedir. Avusturya bu kredinin yüz· 
de onbeti niıbetinde fransrz endüstri
sine siparitte bulunmayı teahhUd ey
lemektedir. 

Haraççı kardeşler dea mobilyalar1nızı .. perdelerinizi 10 Tabitl. almızı 
• 
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Şark ile garb arasında her 

üstünlük mücadelesi sahada 
-3-

Ani Jarbeler I 
Japonlar, kendileri~d~n başkalar~

nın doiru diifüneceğını, haklı olabı
leceğini pek dütiinmezler. Bu hu.a~a
ta verdikleri hükümler de pek anıdır. 
Bu hususta Nuilere benzerlerse de 
onlardaıi da daha çabuk hareket eder
ler. Bu itibar ile japon erkeklerinin 
biraz "kadın dütüncesi,, ile hareket 
ettiklerini ıöylemek yanlış olmaz. 

Amerika bahriyelileri, japonların 

Amerikaya, bir kadının bir erkeğe 

oynıyacağı kurnazca oyunları oyna
mı9 olduklarını bilirler. 1922 anlat
ma11ı1da Amerika, Manilanın ve bü
yilk Okyanuataki bir takım limanla
rın tahkiminden vu geçmif oluyor
du. Ayni ıuretle tahkimat yapmama
yı taahhild eden japonya büyük Ok
yanusun yarnından itibaren garb ta
ralını bir bava ve deniz altı üuü ha
line ıetirdi. Bütün bu iııpat, açıktan 
açığa yapılmamıf, fakat "ticaret ve 
balıkçılık için görülen lilı:um üzeri
ne,, perdeıi altında yapılmıttır. Hal
buki Amerika donanma•ı ne ticaret 
yapmakta, ne de balıkçık etmektedir. 

Bundan bafka japonya, Milletler 
Cemiyetinden ayrıldığı halde onun 
tarafından manda11 verilen ve Ame
rikan üıleri arasında bulunan şarki 
Huaiıi, fimalt Guamı, cenubt Pan
p. Pangoyu, garbf Manilayı ula e
linden bırakmamakta böylece Ameri
ka milletinin bqına bir takım enter
nasyonal ,UÇIUkler açmaktadır. 

Bu iki millet arasındaki ihtilif pei
kolojik ve ideolojik mahiyettedir. 
Bizim milU teref idealimize hizmeti
misle Japonları hizmeti arasmda da 
bilyUk farklar vardır. Biz, bu husus
ta, buan kendi nrarmuı:a da olu, 
nldlerlmld, l&lerimin yerine ge
tirlrlz. Japonlar i• millt teref namı
na bUtUn fınatlardan istifadenin yo
luna bakarlar ve nalmcı keseri gibi 
her pyl kendi taraftarına yontarlar. 

Japonlar, ani bir surette c!arl>e bı
Cllrmell leftrler. Ticarette de, ha~ 
te de Japonlar, kendi kaynaklarını 
gisll tutarlar ye samanı gelince he
men daıt>eyl indiriverirler. Entemu
yonal kanun Ye taablıüdlere riayet e
den mflletler, japonlann ne yeni, ne 
de eeki haıblerlnl uıulll dairesinde 
ilin ile ite bafladıldannı pek hatır
lamular. Onlar, bu ite ani ve tatırtı
cı bir darbe ile giritirler. 

Gene mOphidler bilirler ki japon
lar, bir defa pllnlarını yapıp haı:ır· 
1adıktan aonra beklemesini de bilir
ler. Bb deriz 1d : 

•Bu bahar mevsiminde har.b. u 
kalem, patlak veriyordu. Fak.at artık 
kıt relmiftir Ye her fCY ailt limanlık· 
tır.,, Fakat hatırlaymız ld japonların 
çinlilerle barb etmesi için ta 1884 se
nesinde lebebler mevcuddu; fakat 
onlar, 1894 senesine kadar beklediler. 
Gene hatırlayınız : Japonlar, Ruslar
la harb edebileceklerini 1895 senesin
de biliyorlardı. Fakat dokuz sene 
beklediler. 

HOS seneainde bir Londra gazete
ıinin bq makalesinde deniliyordu ki : 

''Rmya ile Japonya barb etmiye
celrtlr. Ne bu taraf, ne de öteki harb 
edecek YUiyette değillerdir.,, Sonra 
Rm orduları harekete geçince japon
ların uslaflDAktan bahsettiklerini, fa
kat bir ıabah, Amiral Togonun üsle
rinden uzakta bulunan rua donanına-
1101 yakaladıfını, kerlerine atıldığı
nı hatırlayınız. 

Gene hatrlayınıs ki japon orduları, 
una senesinde Mançuriyi ele geçire
btlecek bir vuiyette i<H. Fakat ancak 
1931 de bütün dünyanın japonyada 
emperyalizm emellerinin öldüğünü 
sandığı bir ıırada japon ordusu Man
çuriyi i91al etti. Tarihin Nippon hak
kmda ne yazdığını her balcı, ruaya 
okumuı olmalıdır. Bu sebebledir ki 
80yYetler, bir harb ıahnesi olmıyacak 
ıibl görünen Siberya hududlarına 
ordular Ye ham malzemeleri yığmak
tadırlar. 

l~tinaln imlıanaz buhran 
Japonlar, ekonomik zaruretlerin 

Filipin adalarını ve Büyük Okyanus 
aahilindeki bütün Aıya memleketle
rini kendi kanadları altına sokacağı 
fikrindedirler. 1934 ıeneainde japon 
hariciye nezaretinin propaganada 
1ervlainde çallfAll Amau imıinde bir 
aenç memur, Amerikanın aerbelt ser
best kendisine tayyare satabileceği 
mUatakil bir Çinin mevcudiyetini ha
talı bir ,ey teklinde göstererek garb 
devletlerini kuflnılandmDlfU. Bu 
Amau, bir defa bana, Amerlkanm, 
DHrl olup timdi itten atılmıı, yüıud 

ölmÜ§ diplomatlarından zaaflarından 
istifade ile imzalanmış muahedeler 
hükfunelerinden bahsettiğini aormuf 
ve demişti ki : 

- Bizim Çinin hükümranlığı ve is
tiklaline karşı vaki olan taahhüdleri· 
miz, Almanların Vereaay muahedesi· 
ne karşı vaki taahhüdleri gibidir. Bu
gün yer yüzünde iki türlü millet var
dır : Birisi erken davranmb kendi leh
lerinde muahede yaptırmıı olanlar; 
birisi de geç kahb kendi aleyhlerinde 
muahede imzalatmıt olanlar. Japon
ya ile Almanya ikinci grupa dahil
dir. Onlarla konuşmak için kiğıdla
rın üzerindeki notları ortadan kal
dırmak llzımdır.,, 

Hariciye nezaretinde Ama.unun tc· 
fi olan Hirota, her ne kadar daha faz
la diplomat ise de gene onun hisleri
ni besler. Hirota, japonyanm genifle
meıine kallı duran devletlerin artık 
günlerinin geçtiği ve bunların aade 
çene çalmaktan bafka hiç bir İf yapa
mıyacakları fikrindedir. 

O, Amerikanın notalar yuabilece
ğine, fakat hiç bir saman japonyayı 
abluka edemiyeceğine, bunun pahalı 
mal olacak bir iş olduğuna inanmak
tadır. Hirota bir defa demişti ki : 

- Amerika anlapnağa yaklaşıyor. 
Onun Uzak Şark itleri için aarfede
cek fazla zamanı yoktur. 

Görülüyor iri Hirota, Japonyanın 
vaziyetini bütün dünyaya anlatmak 
iıtemittir; onu münakap etmek de
ğil. 

Bundan batka japonya, yaptığı bü
tün itleri, iyi niyetlerle yaptığını 
radyolarla, bütün ne,riyat vuıtala
riyle ilin ve propaganda eder. Mese
li, japonya, bu propaganda edebiya
tına bakıhru, Mançuriyi, bütün dün
yanın menfaatini temin etmek için 
iıtil! etmiftir 1 
Şark ile prb arumda her obada 

bir üatünlilk mücadelesi bqlamı9tır. 
Beyaz amm bu mkatlelierden her 
hususta D.ztllmektedlr. ÇDnktl burada 
inkişaf etmit gaııbli kafası, iptida! 
,ark zihniyeti ile çarp~dır. 

1914 seneaindenberi gart> lleml, 
fikrt sahada harbin bllımaaı, onucı 

yerine ıulhun kaim olmuı cereyan
lariyle beslenip dururken Nlppon 8.
leml, bunun tmı zıddına bir istika
met almlftır. 

Bundan dolayı sarı ırktan beyu ır
kın ekonomik ve 10ayal aiatemlni aar
asn kuvvetli bir buhran gelmektedir. 

Japonlar, lakenderin, Sezann, Na
polyonun Ye KayHrin yapmak iate
yip te muvaffak olamadığı dariyı 
bqarmak azmindedirler. 
Maatub'nın ıu IÖzleri bütün bıldl

ıelere tatbik olunabilir : 
"Emri vaki zamanının geçtiğini 

aöyliyebilecek birisi bulunmalıdır. 
Onun havayı görmedikleri ~in ne
fet aldıklarmı tekı:ib eden icıaanlara 
bemerler.,, 

Japonya ile Amerika niçin barb et
ıinler ? Ham etmemelidirler. Japon
ya ile Amerika harb etmekten ne ka
zanacaklardır ? Hiç bir teY· Fakat ja
ponlattn duyguları o kadar çabuk de
ği,ir ki böyle bir hadisenin patlak 
vermesine ihtimal verilebilir. 

Amerika Rusya ile birle,erek ja
ponyayı esebilir. Fakat bu, büyük 
Okyanus ıahillerinde muvakkat bir 
Amerika imparatorluğunun kurulma-
11nı, yahud da Aayada muvakkat bir 
Rus hegemoniaini intaç edebilir. E
ğer böyle bir çarpıtmadan kaçınacak 
olursa Amerika, büyük Okyanusta 
ikinci derecede bir devlet olarak kal
mayı kabul edecek yerini japonlara 
terkedecek demektir. 

-BiTTi-

ULUDAG 
Bakkaliyesi 

Göçmen politikamızın bir yılhk verimi 
Otuz bin göçmen yerleştirildi 
631.650 dekar toprak dağıtıldı 

Yabancı memleketlerde yapyan tUrkleri ana yurdda 
toplayacak olan göçmen programınuzm bu ıeneye aid 
olan kısmı, muvaffalriyetle bitirilıniftir. 

Topraksız halka dağıtılan saha 163.579 
dekardır. Seyhan ve İçel viliyetlerindeki 
itiretlerden 53.304 nüfus kati surette 
yerleştirJlmittir. 

Bir taraftan bol nüfus davAmımı belli batlı bir dayan· 
a, öte yandan rumelili türldln toprak ve çetidli ziraat 
bilgilerinden faydalanaralr onu bir bllmıma umuru 
halinde köye SQkma1r gibi, bir kaç taraflı olan göçmen 
politikamız, bilhaua 937 içinde, en verimli saflıuma 
girmif bulunmaktadır. 

Vzerinde cezri kararlar almak yolunda ol
duğunuu nüfus ve toprak işhıılz eldeki 
mevzuat ve fmkinlardan en iyi tekillerde 
faydalandarak ytlriidllmektedlr. Bu aeııe getirilmeai brarlqan 1 s.000 ı Romanyadan 

ve 1.5.000 l Bulpriatandan. olmalı: bere otuz bin göç
men V ama ve K&tenceye yollanaıı 
npurlarla hemen hepsi getirilmiıtir. 
Geçen yılda olduğu gibi, bu yıl da, 
ana yurda ıelmeğe buU vuiye~ 
olanlar, Romanya ve Bulgaristan& göcı
derilen iakjn memurin vaartuiyle. bü
tün at .,~ hayvan.lan ve draat 
Aletleriyle birlikte ıetirilmitlerdir. 

Romanyadan plen ~r Trak
ya mmtalaıama yeriıettirilmekte oldu
ğundan KCS.t.aıceden hareket eden va
purlar, ilk defa Anadolu kavağına gel
mekte ft llGala bm .... 4op.a ....... 
mara Ereğliaine giderek g~l 
buraya çıkarmaktadırı.. 

Bulgariatan muhacirleri için Egıe 

ve kısmen de Orta Anadolu n dolu 
viltyetled ilkl&ı mmtak:Mı olarak ay
rılmıf olduiundaıı Yamadan hareket 
eden vapurlar; tafıdıkları göçmenlerin 
gidecekleri yere göre Urla veyahud 
Tuzlaya gelme.1ı:tedirler. 
lıkin idareai, göçmenler için Urla 

ve Tuslada iki "tahaf fuı:bmıe" yaptır
mı9tır. Bu tabaffuı:hanelerdeJd ı~
ye heyeti, gelen ıöçmenleri •Ikı bır 
muayeneye dbi tutmakta ye kendile
rine tifo ve çiçek Bfl81 yapılmaktadır. 

Göçmenler, anayurda ayak butıkla
rmdan, müretteb mahallerine gönderi
linceye kadar bütiiıi yiyecekleri ve i
çecekleri ,ilkin daireli hesabına, Kızı
lay tarafından sağlanmaktadır. Yurd
daflarmusın, en kolay" pratik uaul
lerle ycrletmelerini temin için güm
rük, zabıta, ııhlyc, baytar, iıkin, Kı
zılay tefkilitluı, birle9ik bir c:d>he ha
linde çalıflD&ktadır. Para pııjı için 
Urla, Tuzla ve Ereğli iatuyonlarında 
Ziraat bankalanmn ajanları da bulun
durulmaktadır. 
Gögmenleriıı bu girim kapılarından 

kendileri için kararla,an yerlere kadar 
olan 1evkleri, iakin tarafından kirala
nan nakil vaaıtalariyle ve qaiml bir 
kontrol altında yapılmaktadır. 

Bir yılın Takamlan : 
Hazirandan ilkte9rin bqına kadar 

Romanyadan 2182 evde 8461 nilfuı ' 
Bulgariatandan 3634 evde 13319 nüfus 
olmak ilzer.e, yekihı olarak 5816 evde 
21.780 nilfua gelmiıtir. Bu rakamın dı· 
9ında olanlar da, birinci te9rin için.de 
gelmif ve yerlqtirilmi9tk. 

Gere.k Romanya ve gerebe Bulga
riıtandan fimdiye kadar bu yıl içinde 
gelen göçmenler beraberlerinde 1250 
at, 1015 öküz, 715 ineık, 1040 manda, 
1630 araba, 5943 koyun, 188 pulluk, 12 
draat makinnl ve 1.502 ton ev e,yaaı 
Ftirmitlerdir. 

tedilüerl yerle~ yerleftlrilmlılerdir. eabanm nihayetinde me.ktebler, ntımu
Karadaıı plen 215 ,açman Edime ml· ne tarlaları ye apor yerleri bulunmak· 
aafirhaııeeine yerle,tirilmi9lerdir. tadır. Köyler yapılırken; tilrk lrıöyUııe 

Bunlardan bqka YugoalaYyadan ve mevud olan büyük inki,af gös önünde 
sair yerlerden 16 evde 57 ıöçmen ıel- tutularak ona ıöre ı.dbirler abnmıt
mif; ayrıca cenub vil&yetlerimlso ve tır. Aiaçlı aalwıın W tarafmda yapı
prk villyotlerimbe gelen mUltıecilore lan dilkk&nlar, dJapamer, dolum evlo-
de lakin yard11111 7apılmıftır. rI. cami, hamam. umum! belllar, plina 
y erlqtinne planı : ıöre yaııyana Tef& biriblri arkama 

Her 1ene kabul edilmeei brarlAfUl disilmit mıd>.1klrak bahçesi n apcı; 
göçmenlerin müretteb mahalleri Ye bu çok .aman da çiçeli olan bu köylu; 
mahallere yerı.,ocet ıöçmen mikdar- bulwıdulrlan sahalara birer bayrııdıt
Jan, o yerlerin valileri " diler al&ka- lak n in.p heyec:aıu ıetlrmektıedirler. 
1ı makamlarla anlapr&k, toprak ve ya- İllf& edilmektıe olan evler mUtehu
f&Yif ,artları, aıht vasiyetleri -z &ıü- .. bir heyet tarafından huırlanmıt o
ne alınmak ıuretile önceden tınblt e- lan plln Ye prınmaelerine ıöre yapıl
dilmektedir. Bu ıuretle teebit edilen makta ve her biri yekneaalr ve ihtiyaca 
bu iakiıı mıntakalarında Bae, Trakya Wi bir halde bulunmaktadır. Yapılan 
ve orta Anadolu mıntakuma &önde- evler köyler için tek ve çift olmak il.e
rilen ıöçmenler, evveli. daimi aurette re lakeletli, Uç odalı, ahır vo helhı bu
yerle,ecekleri köyler " mahallcır el- lunmakta, döpme ve tavanlı yapılmak
varındaki köylere miNfir edilmekte ve tadır. Sanatkar olanlara, unatlarını 
evleri bir sene eonra yapılmaktadır. yapabilmeleri için lisım olan aerma
Yalnı~ ,ark viliyetlerine gönderilen- ye verilöiii gibi, kendilerine ayrıca 
lerin evleri daha önceden yapılmalcta dWdriıılar verilmi9 ve ihtiyaçları te
ve 90IU'a göçmenler bu evlere yollan- min eclilmittir. 
maktadırlar. Gelen bu göçmenler arasında çift 

Köylerde miaa.fir Jr.akbldan müd- hayvanları olmıyanlara bu yıl içinde 
detçe göçmenler, hiçbir auretle yerli 7933 baf çift hayvanı, 1500 araba, 15 
halka yük olmamaktadırlar. Bütün ib- bin pulluk satın alınarak dağıtılım9-
tiyaçları, önceden hüldimet tarafından tır. Bu ıaene ve daha evvel celen ıöçmen 
temin edilmektedir. Zaten kendilerine lere eon yıl içinde verilen yemeklik 
ayrılmıı olan toprak evelden tayin ve buğday 13.750, tohumluk buğday 48.SO 
teabit edildiği için pçmenler anayur •. tonu bulmu9tur. 
da geldikleri andan itibaren verilen Göçmenlerle yerli halktan olup top
tohumlu.klar ve ziraat aletlerile kendi rağı olmıyanların topraklandmlmaları 
topraklarında iflemeye baflamaktadır. ehemiyetle takib edilmif ve anavatana 
Bu suretle göçmenler en 1uaa bir sa- gelen her göçmene kanunun çi.zdiii 
man içinde müatabail balıe ıelme.kte- çerçeve içinde toprak dağıtılmıf ve 
dider. göçmenler adına temlik edilmiıtir. 
y GTJımlaT • Şarkta topraksız olan yerli halkın top-

Gerek 936 ;ılında ve gerebe 937 yı- rakland.ırılması iti dıemiyetle yilrü
lı içinde gelen göçmenler için bir kıa- mektedır. Romanyadan gelen göçmenlerden 

564 evde 2157 nütua Edirneyıe. 752 ev• 
de 2897 nüfua Kırklareline, 334 evde 

M t f Ali 1369 nüfus Teltlrdağma, 532 evde 2038 
US 8 8 Ve nUfuı Çanak.kaleye yerle9tirilmiftir. 

mı mevcud köylere illve ve bir kısmı Yalnız bu yıl aelen göçmenlere da
da yeniden köy kurulmak üzere 5334 iıtıluı toprak yekQnu 631.6.SO lekardır. 
ev yaptmlmııtır. 6096 evin in,aaı de- Topraksız yerli halktan 3804 eve 163 
vam etmektedir. Köylerin ıu ve yol ih- bin 579 dekar toprak tevzi edikniftir. 
tiyaçları düfünillerek li.zım ıelen ted- Bulunduktan yerde topraldan
birler alınm19 ve bu ıuretle eaki köyler dmlmalarına imkin olmayan Trabı»n, 
canlandırım, ve kurulm yeni köylerle GUmütbane havaliaindıe.ki topraklız 
de ı•ız yerler tenJendirilmit ve her halktan evelce Bayburô, Tercan ve ba
tarafta memleket bayındırlığını pek valisine pden 4389 nüfusa toprak ve
canlı bir surette ıa.teren nUmune rilmittir. 

Bqaran kardetler 
Yeniıehir Emeller caddeıi 

Telefon: 3799 

Bwgariatandan gelen göçmenlerden 
781 evde 3049 nüfus İmıire, 155 evde 
678 nilfua .Maniaaya, 315 evde 1324 nü-

Değerli mU,terilerinin bayramım fuı Aydına, 404 evde 1842 nüfus Sıva-
aaygı ile kutlular. -. 184 evde 761 nüfua Sunaya, 32 ev

Moda pazarı 
Deierli mütterilerinin bayra

mım saygı ile kutlular 

de 114 ntlfıd Blleciğe, 75 evde 192 nU
fua Niğdeye, 300 evde 1166 nilfuı Di
yaı-bakıra, 298 evde 1000 nüfus Karı ve 
Van viliyetlerine yerleftirilmittir. 
942 evde 2318 nilfua, aerbeet iakin ola· 
ralr anayurda celmit ve iüln kanunu
nun bu buauataki hülı:Umlerinıe göre i•· 

köyleri kurulmu9tur. Otedenberi göç hayatı yapyaıı türk 
Memleketin birçok yerlerinde kuru- qiretlerinin, büdce ve toprak müau

lan bu köyler, modern türk köyünün dcai niabetindıe kad i•Jr.inları iti iiae
ömekleri oJmalr deierini tafrmakta- rbıde ehemlyetle çalıfllmaktadır. Bu 
dır: Geoit. ağaçlı bir meydanın orta· arada Sey.bmı ve İçel viliyetleri için
ımda köy ihtiyar heyeti bimlan, bu deki afiıretlerden 53304 ntlfua, kati bir 

Radyo 
ANKARA: 

OGLE NEŞRİYATI: 12.30 M~ 
pllk nqri:ratı - 12.50 Plik: Türk m 'il ti 
ve halk prkılan - 13.15-13.30 Dahi 
harici haberler. ~ 
AKŞAM NEŞRİYATI: 15.30 M blJl 

pllk neıri:ratı - 19 Türk muıikiıi ve ~ 
prltılan (Servet Adnan ve arkadaıları) 4f 
19.30 Saat ayan ve arapça nqriyat ~ ~ 
Türk muıikiıi ve halk prkılan (Miize ... 
ve arlradaılan) - 20.15 Sıhi konupna~ 
Fahire (Çocukta kemik haıtahiı) - 1,ıı Pllkla danı muıikiıi - 21 Ajana habd,, 
- 21.15 Stüdyo aalon orkeatraıı: (1- :..,. 
senet: Manon. 2- Canille Moren: La F~ 
nella. 3- Arnold Wilke: Soljanka. 4- -:_-ııı 
Fauer: Spezialetaten - 21.55-22 Yaı-
prosram ve iıtikW martı. 

İSTANBUL: 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 PWda -
muıikiıi - 12.SO Havadiı - 13.05 ptJJ/I 
tlirk muıikiai - 13.30-14 Muhtelif plik t111 
riyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Pllkladil!' 
muıilriıi - 19 Çoculrlara mual: Bayall~ 
ne tarafmdan - 19.30 Konferans: Be"'!l 
halkevi namına İsmail Hami Danı~ 
(Yumm tqekküliinde türklerin roli) 
19.55 Borsa haberleri - 20 Tiirlr ldiaik "dl 
aikiai: Olruyan Nuri Halil, Keman ~::.A 
Kemençe Kemal Niyui, Tanbur DtlP.: 
Nısfiye SaWıaddin Candan, Ut Sedad,~ 
nun 'Yecihe. - 20.30 Hava rapona - '1"' 
Bay Ömer Rısa tarafından arabca aöylef 
20.45 Vedia Rıaa ve arlradqlan taraf " 
tiirk muaikiai ve halk prlalan (S. ~ 
21.15 Milano 8cala tiyatron dram IOPl-ı.i 
larmdan Madame Letitya Anutlra Piracv.: 
tarafmdan lronaer: (1- (Verdi) nin:..___.6 
operasından. Ritorna Vinçetor. 2- (J'U""". 
ni) nin: .Madame ·Butterfl:r operaa~ 
Un bel eli vedremo. 3- (Cberubini) nin:' 
MariL - Mono aralarında stüdyo orlr 
11 ilıili parçalar çalac:alrtır - - 22.lS fi 
haberleri - 22.30 PWda 10lolar, opera~ 
operet parçalan - 22.S0-23 Son baberlct 
ertesi ciintill procrama. 

AVRUPA ı 

OPERA ve OPERETLER: 16 Kö 
berr, L&n>zir - 20 Vaqova - 21 Roı:ııa 
21.15 London-Reıioaal. - 21.30 Pari• 
21.45 Lülraemburr - 24't'rankfurt. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve S 
PONİK KONSERLER: 12 lliinih- 1 
Franlrfart - 19.15 Stuttp.rt - 21 1' 
Vaqon - 21.15 Frankfurt - 22.45 B 
pqte - 23 Doyçlandı:ender. 

ODA MUSİKİSİ: 15.15 Doyçlandı: 
- 11.20 Llnziı - 19.10 Könipbtd 
21.15 Xopenhac, Paril - 21.35 Prq. 

SOLO KONSERLBltl: 14.40 Ko 
bas - 15.25 Hamburı - 17.15 llilaaO 
17.10 Frankfurt. Pras - 17.40 StolrbolJll 
11 Doyçlandaender, Xol007& - 19.10 JJ 
Un - 19.45 Paria-P.T.T. - 20.5 Bülrr~t1 
21 London-Recional - 22 Vaqova - ~ 
,Doyçlandı:ender - 23.10 Droitvich. _ a 1ll 

ORG KONSERLERİ •• KORO~ 
12.25 ltokbolm - 17 Brtıbel - 20 .....,. 
sis, Sottem - 20.20 Bmo. -~ 
HAFİF .MUZİK: 6.30 Hamburs. ~~ 

prt, Kol0D7a - l.30 Kolonya. Fraa&P",,;; 
llünih - 11.15 Berlin - 12 Stattpıl..111 
lJ.15 llllDih -14.10 Unsiı - 15 B•'; 
- 16 Frankfurt. Hambarc - 17 Sott~ .. 
17.15 llllDih - 11.10 Xöaipberc - 1~ 

.Fnaldurt. Hambars - 19.15 Pras - ~ 
B•lin, Köaipberc - 22.IO Hambarl 

dil• alman iatu:roalan. -"" 
-tıW~l6~ il-le ~'iP.' 
Unsiı - 23 Stattprt. llilaDo - s'iJI: 
O.SO Loadoa-Recioaal - IS.lS-0.IO Ko 
bas - Kahmdberı -14 dm ltbum D 
ricb. 

auıett. JIKlettirilmit n bunun dJP" 
da yeniden köyler kurullnuıtur. 

Bir ıopralc anl/i 
Gaçmenlere verilen topraklar ~ 

kabiliyetine ıöre Uç cinle ayrı~ 

"İ,ı topraklardan lld nilfualu bir~ 
leye 30-45 dekar, orta topraklar~- tJ 
60 dekar, qaiı cim topraldardaıı eo-r 
dekar toprak verilmekte " eonra ~ 
nüfus bafma da iyi topraklardan 10-
orta topraklardan 15-20, qaiı top~ 
!ardan da 20·30 dekar illve edilme-.-
dir. 

Bundan blfka her aileye bat. ,. 
tinlik ve ımıvelik de verilmektedir· 
Buı yerlerde göçmenlere ayrNJ 

topraklar ötedenberi iflenmcmiı 
dıklarmdan çift bayvanlarile a : . .A 
memekteıdir. Bu cine topraklar, h':J 
met tarafından kiralanan traktörl~ 
açılmakta ve bu suretle kolaylıkla .,t 
lebilir bir halde ıöçmenlerin elin• 
rilmektedir. _,,J 

Göçmenlere verilen tohumlar,~ ... 
buğdaya haarelimemektedir. 
yerin verimi göz önüne alınarak ., 
menlerin çefidli mahau1 alabil•, 
için muhtelif cinste auaam, mıaır, 
ıulye pbi tıobumluldar dağıtılmı~ 

Bundan bafka göçmenlerden IPj 
taç bulunanlara elbiae ve çaın.e9ıt 

yerilmektelir. Anavatana gelmcleı; 
den itibaren iskin eildUderi ~1; dar ve iaklnlarından itibaren bir 1": 
çinde yatacakları, yiyecekleri, 1'..f 
caJdarı ve tedavileri de hükümetçe 
rasız temin edilecektir. 

Kar8'an gelen göçmenler için - -"' 
ne ve Sirkecide husu.al miaaf~~ 
yapılmıftır. Karadan gelen g~_..a. 
evveli bu miafirhanelerde banııdJJ~ 
maktadır. Burada her türlü tıerOV' 
vardır. 

••• 
Nüfuı iti ve toprak iti .. UzerindC ! 

cezri kararlar almalı: yolunda oıdııt· 

mus iki büyük davlmıı: eldeki ~ 
at ve imkinlardan en iyi tekiller 
faydalanarak yürümektedir. 

Memleketin birçok kö,elerin~ ~ 
beyaz, tirin, göz ve gönill alan g~ 
köyleri ve bof ovaları dolduran to~dr 
ğı ifliyen bol vatandafl bize k~ 
ran fU çalıpnalarm, bize otu.z mi!Y_..4 
hık Türkiye ve iflenmemit bi_r ~ 
toprak bıralanryac:ak seviyeyi blJP"'" 
a. .. 

Ttlrkiyeniıı bütün daviları 
toplaıpyor. 

~ 
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Rokfeller Fondasyonu 
nasıl bir müessesedir? 

Dünyada neler oluyor 

Gemilerde 
Büyük insaniyet kurumunun 

rnemleketimizdeki teşekküllerinin Buhar makineleri 

ortadan kalkıyor mu? verimli çallşmaları Gemilerde kullanılmata olan kuv
vet makinelerinin cins ve mikdarlarına 
aid bazı rakamlar insanın merakını u
yandırıyor ve bu rakamların değişme-

'Rockefeller Fondasiyonu nasıl bir 
llıüessesedir, bu müessese ne gibi işler 
Yapar bilir misiniz? 
:R liiç ~.üphesiz hepiniz milyarder 

0 ckcfeller'i tanırsınız. Bu zat şöh
retini yalnız servetile değil aynı za· 
nıanda insaniyete yaptığı büyük biz· 
nıetlerıe t emin etmiştir. 

'Rockefeller bundan birçok sene evel 
~~~ub Amerikasmda göriilen ve birçok 
0 ~e sebeb olan bir hastalığın mahi
Yctıni tetkik etmek üz-ere bir heyet 
teşkilini ve bu heyetin bütün masrafı
nı kendisi vereceğini il§.n ediyor. Bir f rup alimlerden teşekkül eden heyet 
astalığın hüküm sürdüğü mıntakala

ra · gıderek tetkiklerde bulunuyor ve 
~~k: çabuk hastalığın mahiyetini keşfe-

Yor. Bir zamanlar bizde de Trabzon 
".e 'Rize havalisinde bulunan Ankilos
tıınotaz ve Nekatorias denilen bir nevi 
Solucan hastalığı olduğu meydana çı
~rdıyor ve mücadele ile hastalığın 
suratıe önüne geçiliyor. 

Müsbet ilimlenra uu muvaffakiyetini 
tak:d' 
ıc· ır eden Rocketdler, evrensel tet-

lkler yapılmasın. er memlekete 
&ıh" 
. 1 Yardımlarda ı., _ _ •• ..ı.lmasını temin 
~Çin 160 milyon dolarlık bir parayı vak-
~diyor, ve buna Rockefeller Fonda· 
~1Yonu ismi veriliyor. Bu mikdara bila
t ar~ ~ockefeller'in karısı namına vak· 
Cttıgı 20 milyon dolarlık diğer bir 

llleblağ da ilave edilmiştir. 
r Bu vakıfı enternasyonal alimler e· 
ınde ve bunlar arasından seçilen bir 

llıtitevelli heyeti tarafından idare edil· 
llıektedir. 

. Rockefeller Fondasiyonu prensiple
rı, dini ve milli herhangi bir gaye gö
.ıetnıeden enternasyonal bir yardımı 
h.edef tutar. Bunlar ne memleketleri i· 
çın bir propaganda vasıtası, ne de mil
leUeri için bir menfaat gayesi gu, 
nıezler. Mesaileri yalnız ilim ve fen ü

•.Zerinde teksif ve insaniyete hizmet şi
arıdır. 

Tas kömüründen 
"~lf'r cıltnr. ' 

ı !aş kömı.irü yakmak suretiyle elde 
~dılen fayda, ondan çıkarılmak sureti
le elde edilen maddelerin yanında hiç 
kalır. Bir fikir vermesi için taı;ı kömü-
r'" • T 
~nden bellı başlı neler çıkarıldığını 

Bıze şurada sıralıyalm: 
. Taş kömürünü karni denilen hususi 
1~bikler içi.nde ısıtılmak suretile tak
tır edildiği vakit ilk önce üç ana kısma 
ay.rthr: a) Uçucu gazlar, b) katran ve 
&aıre, c) kok kömürü .. 
d Taşkömürden çıkan yağ v~ gazlar-

a.n başlıca daha neler çıkarıldığını ın
raya bakmadan sayalun: Ham gaz, a
:~nyak, kükürtlü hidrojen, kiyanüs 

1 
urekkebatı, hava gazı, ince, orta, ka

~n InaJı:ine yağları, nişadır amonyom 
n tratı; hamızı kibrit, ham benzol, 

aphthalin, antrazen, kreosot, alizarin, 
;':0ny~k sülfatı, toluol, xlol, benzol, 
... thaıın asidi, naphtol, tetralin, sacha
•ln t · . d' ' rınıtrololuol butyltoluol, tolui· 
y ın, :>ı:ylidin, anilin, phenol, anilin bo
s~l.arı, antipirin, aspirin, pikrin asidi, 

12Yl asidi ve saiııe .. 
k 'Görüyorsunuz ki bütün bu iliçlar 

1
Yrnetli ,eylerdir. 

Rockefeller Fondasiyonu enternas
yonal Sıhat, Tıb ve Fen, Sosyal Bil
giler, Humanite, ve fenni araştırmalar 
diviziyonlarına taksim edilmiştir. 

Enternasyonal uhi yardımları temin 
eden şube her memleketin içtimai va
ziyeti ve ihtiyacını göz önünde bulun
durarak yardımlarını ona göre verir. 
Milletlerin 11hatine en çok yardımı e
sas tutmak suretiyle dünyanın her ta
raf mda yaşama ve ııhat ıtandardmı 
yükseltmeğe çalıtır. 

Afrikada, Çinde, Hindistanda ve bir 
çok diğer sahalarda fenni araştırmalar 
istasyonları kurarak ıenelerden beri 
çalışan bu müessese birçok hastalıkla
rın sebeb ve geçme tarzlariyle mücade
le usullerini keşfederek insaniyete bü
yük hizmetlerde bulunmuştur. Bu u
ğurda birçok büyük ilimler de hayat
larını feda etmişlerdir. 

Rockefeller Fondasiyonu bizim 
memleketimizde de hayli mühim yar
dımlarda bulunmuıtur. Hıfzıssıhha 

mektebinin teşkili ün 200.000 ve Hıf
zıssıhha müeıısesesinin laboratuvarla
rına 80.000 dolar, İstanbul Sıhat mer
kezine bugüne kadar 15.000 dolar nak
den yardım etmi§ıtir. Ankarada t eais e
dilecek olan Sxhat merkezine beş sene
de ödenmek Uzere 70.000 lira yerilmesi 
teahhüd edildiği gibi bugüne kadar 
Avrupa ve Amerikada okuttukları ta· 
lebe adedi de 29 dur. Bunların her bi
risine Fondasiyon asgari 3000 ve azami 
6000 dolar olmak üzere asgari 100.00IJ 
dolar sarfetmiştir. 

Bundan başka Hıfzıssıhha mektebi 
müdür ve profesörü Dr. R. K. Collins 
ve Sıhat mühendiıliği profesörü D. E. 
Wright'i de fahriyen hizmet etmek ü
zere beş sene müddetle Türkiyeye 
göndermişlerdir. 

Önümüzdeki birçok senelerde, sene
de iki üç kişinin Avrupa ve Amerika
ya tahsil için gönderilmesi de takarrüt 
etmiştir. 

Film karikatürleri 

lerinden sonuçlar çıkarıyor. . 
1914 yılında pistonlu buhar makıne~ 

lerile işleyen ticaret gemileri 38 mil
y<>n ton, 
Aynı yılda buhar türbiniyle ~şliyen 

ticaret gemileri 730 bin ton, 
Aynı yılda gaz motörlerile işliyen 

ticaret gemileri 230 bin tonı 
1935 yılında pistonlu buhar makine

lerile işleyen ticaret gemileri 44 mil
yon ton, 

Buhar türbiniyle işliyenler 9 milyon 
ton, 

Gaz motörlerile işHyenler 10 milyon 
tondur. 

Bundan anlaşılıyor ki denizcilikte 
pistonlu buhar makineleri azalmakta, 
yerini buhar türbinlerine vermekte; 
fakat gaz motörleri hepsinden ziyade 
çoğalmaktadır. 

Nitekim 1934-35 senelerinde inşa e
dilen gemilerden buharla işliyenlerin 
tonajı 520 bindir. 

Buna mukabil 1934-35 senelerinde 
yapılan gemilerden gaz motöriyle iş
liyenlerin tonajı 693 bindir. 
~u halde günün birinde buhar ma

kineleri belki ortadan kalkacaktır. 

Otomatik bir tokmak 
.Dır sokagın yahud arsanın topra~. 

düzeltilirken dar yerlere sili.ndir ma
kinesi sığmaz. Mesela dar bir yaya kal
dırımı üzerinde silindir makinesi yü
rütülemez. Buraların toprağı yahud ü
zerine dökülen kum ve çakıl ağır bas
kılarla ve elle dövülür. Halbuki dövü
lecek yer çok olursa bu, ç.ok vakit ve a
mele emeği kaybetmeği mucib olur. 

Şimdi bir fabrika otomatik bir tok
mak yapmış. Esası şu: Toprağı döve
cek olan bu ağır aletin içinde elektrik
lıe daima kızgın bir halde bulundurulan 
bir tel kangalı var. Bir de mazot fııtkır
tan bir fıskiye. 
Tokmağın amele tarafından tutulan 

sapınm ucunda bir de tetkik var. Ame
le tetiği çekince fıskiyeden bir mikdar 

nasll yapdar ? mazot bu kızeın demir telin üzerine 

S• d h k · k b ğ - fışkırınca derhal patlayarak büytik bir 
ınema a er esın ıevere , e ene- k"tl ·has 1 d " b t . . . gaz u esı ı e ıyor ve u gaz op-

rek seyrettiğı Mıcky Maus ve benzer- rağa do~ru tazyikini yapınca baskı yu-
lerinin nasıl yapıldığını hiç düşündü- karı fırlayıp tekrar yere düşüyor. Yani 

nüz mü? Bir tek karikatür iyi bir ka- 1000 kilo ağırlığında bir baskı yerden 
rikatürcünün elinde çabucak meydana bir metre yükselip gene yere düşüyor 
gelebilir. Fakat bir perdelik böyle bir Amelenin her tetik çekiŞıinde bu hal 
karikatür filmi en aşağı iki yüz met- tekrarlanmış oluyor vıe bu suretle bir 

alet ve bir amele hemen hemen koca redir. Bir metrede 52 resim vardır. 200 
. . . bir silindir makinesinin yaptığı i~i 

kere 52, 10.400 res~ eder. Pro.Jeksıyo~ yapmış oluyor. 
makinesinden sanıyede 16 resım geçtı- "' 

ğine göre bu 10.400 resimden meydana Sun'I vasıtalarla 
geen film yuvarlak hesap on dakika sü- h b b 
rer. On dakikada gelip geçen bütiin bu U U af 
resimlerin çizilmesine gelince: bu iş 

birkaç karikatüristi aylarla uğraştırır. 

Bu işin niabeten kolay yapılması için 

baş vurulan teknik çare de fudur: bu 

10.400 reımin hepsi ba9tan aşağı yeni· 

den yapılmaz, sellilloidden kalıplar ke

silir ve bu kapılara deği9ik 'ekil ve 

mimikler verilerek filme çekilir. Ma

amafih bu itin büyük emeklerle mey
dana geldiğini tahmin edebilirsiniz. 

yetistiriliyor 
Bu haber~ ne bir masal ve ne de bir 

nazariyedir Son gelen Avrupa gazete
leri, suni vasıtalarla hububat yetiştir
mek için ötedenberi çalışan Dr. Paul 
Spangenberg'in en son bunu başardı· 
ğmı haber veriyorlar. 

Dr. Paul Spangenberg'in bulduğu u
sul şu: 

Hububat, yayvan çer~veler içine 

Firar 

Yaşamak istiyorum! 
Artık kadın, kendisini kamptan u· 

zaklaştıran otomobilin içinde kendisi
ni kurtaran adamın yanında idi. Önde 
ıoförün yanında büyük bir kaputa bü
rünmüş ufak bir adam vardı. Sırtında 
asker elbisesi var gibi idi. Fakat Ce
nif er memnundu. · - ln11ilizceden -
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tU;- ~argarita, seni alıp Londraya gö-

lllege geldim. 
illtl.ondra. Büyük bir uykunun örtüsü 
lo ında.n bir ıey canlanır gibi oldu. 
de ~dra Riçmond parkı, Pikadilli cad-

•ı deınekti. 
da-· B.en de Londraya dönmeği o ka-

r ıstıyo k" n .. rum ı ..... 
nı k u. cumleyi kadın bağırarak söyle
h ~. ıstemişti; fakat bunlar bir fısıltı h: ınde çıkmıştı. Duyulduğuna bile 

}'ret ediyordu. 

tıa - Tabii dönmek istersin. Londra a
hU~~rdumuz öyle . değil mi? Burada 
bir ~et, seni yanlış birisinin yerine, 
n ıs Bleyn'in yerine tevkif etmiş. 
d u YanlıŞ:Iığı aziz dostum olan kuman
n:n~~n_lattını. Senin de sinirlerin yeri
du .!i sın, o zaman Margarit Zental ol
ta ~::~· benim karım olduğunu onla-

l:I dın de anlatırsın. 
den ayat ümitleri, saadet ümitleri yeni· 
kalk canlanıyor, gözlerindeki sisler 
:Fak;i'~r, Riçard aklına geliyordu. 
'l'üyler·u ~abancı adam ona sarılmıştı. 

}{ ı dıken diken olmuştu : 
uınandan dedi ki· 

-!{ad · · · .. ... ın sızı tanımaz gorunüyor, ya-

hud da gelmenizi hoı görmüyor. Ara· 
da bir de genç bir adam var ki .. 

Aradan biraz geçtikt en ıonra yaban
cının tok ve sakin ıesi kumandana de
di ki: 

- Kumandanım, göriiyorıunuz ki 
fikir ve kanaatlerin iz ben im üzerimde 
tesir yapmıyor. İmalarmız, nükteleri
niz de keza. Benim üzerimde halaska
rın bugün bana verdiği otorit e tesir 
yapıyor. Onu siz de t etkik etmi§tiniz. 
İsterseniz bir daha tetkik ediniz. 

Ortada mavi bir kağıdın parladığı 
görüldü. 

Kumandan kekeledi; 

- Yaşaaı.n halaskar ı 

-Zental: 

- Halbkir ve onun bildin sadık u-
şakları yaşaeın l dedi. Şimdi siz mah
pus olan Cenifer Bleyn'in kaçtığını, o
nun yerine Margarit Zental'in tevkif 
edildiğini haber verirsiniz. Gel sevgi
lim, bu asker adama emniyet gelmesi 
için istersen benim karım olduğunu 
ağzınla da söyle. 

Cenfer: 
- Evet, d iye cevab verdi. 

Şehrin mağazalarının buit.ınduğu 
caddeye girdiler. Burada bir mağaza
nın önünde otomobil durdu. Cenifer, 
inmeğe davrandı. Fakat öndeki adam 
çabucak indi ve araba hemen yürüdü. 

Bütün bu müddet içinde halaskar bir 
tek söz söylemiş değildi. Soluk gözle
rile seyrüsefere bakıyor, onlara hafif 
hafif gülümsüyordu. Kadın, ona teşek
kür etmek için zihninde düzinelerle 
cümle hazırlıyordu. 

Nihayet kendini zorlayarak dedi ki: 

_ Size teşekkür etmek istiyorum. 
Fakat bütün, bütün kelimeleri unut-

. tum. O kadar zamandanberi hayatla a· 
Ukam kesilmiş ki sormayın.. Dilşü
nUn kurıuna dizilmeğe hazırlanmış bir 
k imseden en tabii şeyler bile ne kadar 
uzaklara kaçar. 

Erkek gözlerini caddeden ayırn11-
yordu. 

- Çabuk düzelirsiniz, dedi, hele ha
yatımızı bir yoluna koyalım da. Öyle 
değil mi? 
Kadın kendisinin Margarita olduğu

na kumandanın inanmadığını biliyor
du. Nasıl inanabilirdi? Fakat Marga
rita olmayı kabul etmek onu kamptan 

Htıdiseler karşısında 

1 Bayram İçi o 
t t 4 ... ..,_ .. 

1938, nasıl bir yıl olacak ? 
Senenin son ayındayız; yeni bir 

yıla girmek üzereyiz; kapısının eşi
ğinde bulunduğumuz 1938 de mukad
des kitabların tarif ettikleri gibi çi
çekler, renkler ve kokular içinde 
cennete benziyen bir dünya mı, yok
sa gene onların anlattıkları gibi ze
baniler, ateşler, korkularla dolu ce
hennemin eşi bir alem mi bulacağız ? 
1938 senesi bize saadet mi, sefalet mi 
getirecek ? 

Bu müthiş suallerin cevabını, son 
günlerde elime geçen bir risalede 
buldum. Bu risale (Astrologie) nin 
dediklerine göre tertib edilmiş bir ri
sale idi. Ve ona, inanmak kabil olsay
dı 1938 den 2000 senesine kadar önü
müzdeki 62 yılda olup bitecekleri ha
ber veren bu küçücük kitaba göz gezdi
rirken içtikleri kahvenin fincanını ters 
kapayarak biribirinin istikbalini tel
vedeki helezonlarda keşfe çalışan, ya
hud yalnız kalınca, 21 takım iskambi
li yan yana dizerek, bir kısmını atıb 
tekrar sıraladıktan sonra geri kalan 
kiğ~dlarda başlarına gelecekleri oku
maya uğraşan kadınlarımız aklıma 
geldi. Ve kitabcığı biraz daha alaka 
ile okudum. 

Aman 1999 senesine kadar yaşama
nın yolunu bulunuz; zira o sene sarı 
veya siyah ırktan olanlar, bir tayfun 
dalgası gibi, önüne geçilmez bir hü
cumla, Avrupayı kasıb kavuracaklar
dır. Sarı veya siyah ırklardan olan
lar, diyor. Siyahilere pek aklım er
medi ise de bugünkü hadiselere ba
karak sarılardan korkulabileceğini 
tahmin ederim. 

Gene bu 1999 senesine doğru, de
nizlere batmış kıtalar yüze çıkarken 
dünya yüzünde bulunan kıta parçala
rı da denizlere batacaktır. Bu faciaya 
inananların tek dileği torunlarının 
sulara gömülecek kıtalar üzerinde bu
lunmamaları olabilir. 

Fakat gene 1938 den bahsedelim. 
1938 de fevkalade neler olacak ? Bi
zim risaleye bakılırsa gelecek Eylu
lün 23 neli gUnU tehlikelerle dolu
dur; çünkU o gün güneş burcu, tera
zi burcunun içine girmektedir ve bu 
iki burcun biribiriyle geçinemediıkle
ri malWn.dur. 

Fala inanan kadınlar korksunlar : 
1938 senesinde kadın ölümleri vasa
tinin üstüne çıkacaktır. Harbe gelin
ce : Harb tehlikeleri atlatacağız, fa· 
kat harb olmıyacaktır. 

..... ... ... 
Her yılın arefesinde, Avrupada, 

meşhur kahinlerin bu gibi risalele
rinden - bahıettiğim risale fransızca
dxr - binlerce nüsha basılır ve ekmek 
peynir gibi satılır; zira Avrupalılar 

yerleştirilerek, kalörifer ile daima sı
cak tutulan dolap rafları içinde sakla
nıyor. Bu çerçıeveler günde iki defa su
ya batırılıyor. Bu suretle hububat la
znn olangıdayı alınış oluyor. Bu usul 
ile buğday, yulaf, pirinç gibi hububat 
7 gün içinde 30, hatta 40 santimetre u
zayarak biçilebilir bir hale geliyor. 

Mesela yedi çerçeveli bir dolaptan her 
gün bir çerçeve ürünti almak imkanlı 
oluyor 

Bu yeni buluşun, üretim dünyasında 
yeni bir çığır açacağına gerçekleşmiş 
gibi bakılıyor. Öyleya, bu dolapların 
üst üste konan raflarının satıhlarından 
böyle faydalı bir asığlanma elde etti

ğine göre belli bir mikdar hububat el
de etmek için kocaman tarlalarla uğ
raşmak, yağmursuzluk, dolu, yahud 

kurtarmıştı. Fakat bu, nereye kadar 
gidecekti ? 

- Nereye gidiyoruz? 
- Hududa. İhtimal ki memleket dı-

şına. 

- İhtimal mi? 
- Margarita, uyuyacak olursan a-

kıllılık etmiş olursun. Vaarn gerimiz
de kaldı. Görülecek bir şey de kalma
dı. Hududa kadar altmış millik bir yol 
var ki pek dağlıktır. 

Günlerden beri uykuyu unutmuştu. 
Bu kadar yorgun bir kimsenin uyuya
mıyacağını söyliyecekti. Fakat bu iti
raz daha dudağından çıkmadan başı 
düştü; uyuya kaldı. 
Şimdi rüya görüyor, rüyasında di

kenli tellerin bir tarafında kendisi, 
bir tarafında Riçardı görüyordu. Tel
lerin arasından elini uzatmış, tam Ri
çardın elini tutmak üzere iken yaban
cının şu sesi duyulmuştu : 

- Margarita, sen benim karımsın, 
öyle değil mi ? Bunun üzerine Riçar
dın eli de soğumuş ve aşağı ciüşmüş
tü. Silkinerek uyandı. Bu sırada se
rin bir sonbahar rüzgarı yüzüne çar
pıyor, yanındaki yabancı üniformalı 
bir adamla konuşuyordu. Bu adam 
bir takım şeylere itiraz ediyor gibi 
idi. Kadının göz kapakları ağırdı ; ge
ne uykusu vardı. Burada ufak bir is
tasyon ve parlak raylar görünüyordu. 
Erkek : 

- Burada trene aktarma edeceğiz, 
dedi, bu ahmak benim bunun için bu
rada durduğuma inanmıyor. Aşağı 

hurafelere herkesten fazla itikad e
derler. Avrupa gazetelerini tetkik e
diniz : Hemen her gün ilin sütunla
rında sarıklı bir kaç hindli fakirin 
veya el falına bakan bir kaç kadının 
resimleri, reklamları ve ilk say falar
da da gazetenin tarihini taşıyan gün
de doğmuş olan kadın ve erkek, es
mer ve sarışınların istikbaline dair 
yıldızların fezadaki seyrinden istim
zaç edilmiş zaiceleri görürsünüz. Ma
kul Avrupada, ilmin ve tekniğin ha
kim olduğu Avrupada büyük bir ek
seriyet kayıptan haber bekliyerek a
vunmaktadır. 

Telveye, iskambile, yıldızlara de
ğil akrl ve izanrmıza müracaat ede
rek istikbalin ne . olacağını tahmine 
çalışmalıyız. Yakın mazi geleceğin 
ne olacağı hakkında bize bir fikir ve
remez mi ? 

Hayır yapmayı 

seven millet 
Evakafın tasnif edilmekte olan 

arşivini muhakkak ziyaret ediniz : 
Dedelerimizin, hayır yapmak ve hu 
hayratını devam ettirmek için ne
lerden nasıl faydalandıklarını görü
nüz. Cemiyetin yaşayan bütün ih
tiyaçlarını düşünmüş olan bizden 
evvelki nesil; iztirabları dindirmek~ 
ihtiyaçları karşılıksız bırakmaınak 
için bugün ibret ve hayretle tetkik 
ettiğiniz bir öngörü göstermişlerdir. 

Burada hayır yapmayı &even bir 
milletin, kendinden sonrakiler için 
gösterdikleri feragatin ölçüaüz e
serleri vardır. Midillide bir Ayşe 
kadm çıkmıttır. Bu türk kadını, fır· 
tmalı denizde yolunu kaybeden ge
milerin yolunu bulamıyarak felake
te uğramaması için sahibi olduğu 
be§ dükkanın gelirini, Midilli fene
rinin ı§ıksız kalmaması için vakfet
mi§. Belki kendisi, fenersiz fırtına• 
ya tutulan bir gemide sevgililerini 
denize verdiği için; ba§kalarınm da 
böyle b ir felakete uğrıyarak a:zab 
çekmemeleri için bütün gelirini ya
tırmaktan çekinmemiştir. 

Bir batka türk kadını, tarlasmı 
evını ve zeytinliğini, ramazanda 
dul kadınlara iftarlık pide dağrt• 
mıya vakfettirmiştir. Bir türk köy
lü.&ii, bütün varını yoğunu, ha.aad 
zamanında orak bulaınıyarak aıkm· 
tı çeken köylülere ayırmıt : Evkal 
idaresi bununla orak alacak ve fa· 
kir çiftçilere dağıtacaktır. 

İngili.r: devlet adamı Winston Cur
chil, mütarekenin yıldönümü dolayı

siyle yazdığı bir makalede "on d okuz 
senedenberi bir mütareke devresi ya
şıyoruz, halbuki Avrupanın istediği 

sulhtur,, diyordu. İçinde bulunduğu
muz zamanlar, dünyanın heyeti umu
mi yesi itibariyle, hiç te sulh zaman
larına benzememektedir. Dünyanın 

paylaşıldığı günlere yetişmemiş bazı 
milletler zayıflara taarruz ederek 
kendilerine sömürülecek parçalar a
yırmak teşebbüsündedirler. Tahrib 
kudretleri günden güne artan silah
lar herkesin elinde biraz daha çoğal
dığı için, diğer bazı milletler, bu az
gınlara söz dinleteyim derken ateşin 
kendilerine de sirayet edebileceğini 
düşünerek hadiseleri örtbas etmeyi a
kıllı işi saymaktadırlar. 193S senesi 
de mütareke devresinin yirminci se- Şu nüıale bakınız; bir vakıf, se-
nesini teşkil edecektir. lirini şu şartla vakfetmittir : Yolda 

Avrupa ve Amerikadan son gelen tükürenlerin arkasından, mikroble.
haberlere göre bütün piyasalarda bir rın yayılmaması için kül dökülecek· 
fiyat düfkilnlüğü göze çarpmaktadır. tir. Belki kendi&i hasta olduğu ve 
Ekonomik bir buhran başlangıcında tükürmeden mikroblarm geçerek 
mıyız ? Devrani bir buhran mı geli-
yor ? Dünyanın bu vaziyetinde böy- insan hayatını tehlikeye dütürme-
le bir buhranın neticesi ne olabilir ? nıek içiıı göaterilm.it olan feragat... 

1938 senesine muhakkak ki 1937 se- Evkafın vakfiyelerinde, biribirin· 
nesine girdiğimizden daha mesud o- den asırlık fasılalarla ayrılmış olan 
larak ginniyeceğiz. Kaygılarımız bi- insan yığmlarmm hayır ve yardan 
raz daha fazlalaşmıştır. 

1937 
telakkilerinin canlr tezahürlerini 

Tesellimiz, memleketimizin 
yılı başlangıcmdakinden kuvvetli ve görüyoruz. Bu vakfiyeler, cemiye-
hazırlıklı olduğudur. İstikbale emni- tin en canh, en gerçek veaikalandır. 
y etle bakıyoruz ve kendimize güveni- Bu vesikalarda bizden evvelki de-
yoruz. 

İstikbal iyi niyet sahihlerinin, ken
di varlıklarına itimad ederek ona gö
re durmadan çalışanlardandır. Biz 
Türkler bunlardanız. 

N. BAYDAR 

muzır hayvanların zararlarna uğramak 
gibi tehlikıeler tamamiyle ortadan 
kalkmış oluyor dernektir. Yalnızı şim
dilik düşünülen bir nokta var: tabii bu 
hububatı ısıtmak için 11caklık halinde 
bir enerji harcanıyor. Acaba belli bir 
mikdar hububat tamamiyle olmuı bir 
hale gelinceye kadar harcanan ucakhk 
kaça mal oluyor? Bu i§ daha bir dene
me olduğu için bu sorunun cevabını 
bilmiyoruz. Eğer bu yapım tnalrafı -

öyleya, buğday artık bir fabrikada ye
tiştirildiğine göre biz buna haklı ola
rak yapım diyebiliriz • evet, yapım mas 

rafı, tarlada yetiştirilen hububat için 
harcanan birçok emeklerin kıymetin-

den pek farklı surette büyük d-eğilse, 
bu buluşun büyük bir ekonomik dev
rim doğuracağına şüphe edilemez. 

indiler, kol kola girdiler ve serin ha
vada bir aşağı bir yukarı dolaşmağa 
başladılar. 

Üzerinde J. Zental yazılı bavullar
da orada duruyordu. Acaba bu adam 
kimdi ? Riçardın bir dostu mu ? Şö
valye ruhlu bir adam mı ? Yoksa ka
rısını kaybettiği için oynatmış bir 
zavallı mı ? 

- Margarita, tren geliyor ; nerede 
ise duracak. 

Tren geldi; uşak bir kapı açtı, er
kekle kadının binmesine ve yükün 
yerleştirilmesine yardım etti. Loko
motif düdük çaldı ve t ren kalktı. Ce
nifer, fransızca bu adama sordu : 

- Hudud ne kadar uzaktadır ? 
Adam cevab verdi : 
- Une heur Madame. 
Uşak pencereyi indirdi ve tren hı~

Iandı. 

Bir vagonun salonuna girmişlerdi. 
Burada yatak gibi kullanılabilecek 
iki divan da vardı. Bunların üzerine 
mukavva kutular da konulmuştu. 

Zental dedi ki : 
- Senin üstün, başın da yoktur ka

dım. Tabii bunlar Varan'da bulunabi
rıcığtm, onun için sana elbise de al
lenler. Londraya gidelim de o zaman 
elbise dolabmıxzı daha iyi tanzim e
deriz. 

Cenifer şöyle düşündü : 
- Bu adaın çıldırmışsa, yahud ben 

tıpkı kansına benziyorsam bu, haya
tın bir cilvesinden başka bir şey de
ğildir. Her ne olursa olsun, ben ya-

virlerin tarihini, aoayal ideolojileri
ni sadık bir aynada seyrediyonız. 

Evkaf umum müdürlüğünü teb
rik ederiz : Dedelerimizin budud
suz merhamet hislerini ve feragat 
varlıklarını, bir hazine halinde bi
zim önümüze dökmütlerdir. Onlar
dan alacağımız büyük dersler var
dır. Hayır itlemek, bir medeniyet 
ve kültür meselesidir. Evkaf umwn 
müdürlüğünün kurulmakta ve taa-

nif edilmekte olan artivi, türk me
deniyetinin ve içtimai yardnn te§kİ
li.tmm sağlam ve e§Sİz temellerini 
bütün bir cihanın önüne dökecek· 
tir. 

Cumhuriyetin yeni ve modem te.
meller Üzerine kurduğu evkafm bu 
vesikalarm temiz ve inandırıcı var
lığından aldığı manevi kuvvetle, 
bugünün icablarrna uyg un te,kila· 
tına dayanarak, yeni neslin de in
sanlık ve hayır i,leme arzusunu İn• 
kipf ettirecek bir müesseae · haline 
gelmesinden büyük bir huzur duıy
maktayız. 

şamak istiyorum. Şiddetle yaşamak 
istiyorum. 

- Bay Zental 1 
- Margarita, sevgilim, benim kil· 

çük adımı unuttun mu ? 
- Jansen. 
- Oh yarabbi, bu adı tekrar se-

nin ahenkli sesinden duymak, ne bü· 
yük saadet. Sevgilim burada bir el 
yıkama yeri var. Pek rahat bir yer 
değil ama, haydi gidib orada üstünü, 
başını değiştir. 

Elinde paketler bulunan uşak yanı 
başmadn yürüyordu. 

- Bunları buraya açıyorum, ma
dam, dedi, ötekilerini bırakınız, ben 
alırım. 

- Teşekkür ederim, teşekkür ede~ 
rim Dilli, dedi. 

Bu uşağın da efendisi ile tam be
raberce hareket ettiklerini de görü
yordu. Bunda gizli bir maksad olma
lı idi. Fakat bir defa bu işe yakalan
mıştı. 

Elbiselerini çıkardı. Güzelce yı
kandı. Banyo yoktu ama su sıcaktı 
ve sa.bun kokulu idi. Kapının tokma
ğına tutunub trenin hareketine uyan 
hareketler yaparak yeni elbiselerini 
giydi. 

Bunlar satenden, kadifeden güzel 
şeylerdi. Cenifer gene kendi kendine 
söylendi : 

- Ben yaşamak istiyorum : her 
şeyden fazla istedi ğim yaşamakt ı r ! 
Kadın eyni elbiseler i giydikten son

(Son u 8 inci sayfada) 
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Uludağda 
kış sporları 

başladı 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Uludağda kış sporları başlamıştır. Bil
hassa bayram münasebtiyle şehrimize 
Ankara ve İstanbuldan bir çak kayak
cılar gelmiştir. Sporcular kayak evine 
ve Kirazlı yaylasındaki otel misafir e-
dilmişlerdir. Gelenler arasında İstan
bul valisi de vardır. 

Adana'da kanallar1n 

inıasına baılanıyor 
Adana (Hususi muhabirimizden) -

Şehrimizdeki su ifleri teşkilatı Adana 
sularını tanzim için ilk it olarak ka
nallar in,asına başlayacaktır. Seyhan 
nehrinin sağ sahilindeki kanal işi ge
çen ay bir müteahhide verilmiştir. Mu
kavelename bitirildikten sonra inşaata 
batlanacaktır. Seyhan regülatör ~rin
deki sondajlar da bitirilmek üzeredir. 

Bursa'ya gelen türistler 
Bursa, (Hususi) - Belediye reisi 

iki senedir Bursaya kaç turistin geldi· 
ğini tesbit etmiıtir: Yalnız otellerimi
ze gelip kalanlar (55548) dir. Günü 
birlik olarak fChrimize gidip gelenler 
bu yekfioa dahil değildir. Bu rakam bir 
evelki ıtenelere nazaran (8900) fazlalık 

göetıcrmektedir. Bunların arasında ec
nebi olarak (3046) kiti vardr. Evlere 
misafir olarak gelenler bu yekfınlaı 
haricinde kalmaktadır. 

Piyarbakırda pamukçuluk 

Pamuk ekimi çok 
Omidli neticelendi 

Diyarbakır'ın iklim sartlarına uygun 
bir pamuk tohumu tipi bulunacak 

Diyarbalnr'Jw' l~-lıaleJen bir görüniit 

Diyarbakır (Hususi Muhabirimiz
den) - Diyarbakmn mahsulleri sa
yılamıyacak kadar çoktur. En iyi 
makarnaların yapıldığı sert buğday 
cimi Dlyarbakırda bulunmuttur. Her 
yıl vagonlarla bu~day ihraç edilir. 

Diyarbakır siloau yapılırsa buğ
day ihracatının kat kat artacağına 
filphe yoktur. 

Pirinçleri de gerek artım, gerek 
yeyim itibariyle çok makbuldür. Ka
racadağ etekleri Çermik, Silvan top

rakları gen~ pirinç tarlalariyle kap
lıdır. Buralarda akan çaylardan açı
lan ve kilometrelerce uzayan kanal

larla pirinç tarlaları sulanır. En mak
bul cins Karacadağ pirincidir. Kulp, 
Çermik, Ergani ilçeleri ile merkez 
köylerinde pamuk da yetitir. Hilkü
metçe tohumun ıslillı ve iyi ilrün a
lınması için birkaç yıldır pamuk e
kim tecrübeleri yapılmaktadır. Tec

rübeler çok iyi netice verm~tir. Bu 
itlerle uğraıan mütehassıs memurla
ra göre Diyarbakır pamukçuluğunun 
istikbali çok genit ve parlaktır. Mu
hitin iklim ve yağmur prtlarına uy
gun pamuk cinsi teabit edilince pa
muk ekimine daha çok yer verile
cektir. 

Hulasa; Diyarbakır toprağının al
tı da U.tü de servet kaynaklariyle 
dopdoludur. Ve hilkümet bu servet 
kaynaklarından istifade için bütün 
vesaitiyle, bütün elemanlariyle çalıt· 
maktadrr. 

U. ETl 

Edirne' de 
seylôp 

Edime, 6 (A.A.)- Sürekli yağmur
lar sebebinden ve ayni zamanda Bulga
ristanda karların erimesi yüzünden 
nehirler tatmıt ve Edirnenin kenar 
mahallelerinden bazılarını su baamıı
tır. Bu arada Bosna köyü su ile çevril
mittir. Sular yükselmekte devam edi
yor. Bununla beraber bir tehlike gö
rülmemektedir Her türlü tedbirler a-

lınmııtır. 

Maraş'ın ekonomik 
durumu 

Marat (Hususi) - Marat. genit bir 
çeltik merkezidir. Her yıl dört mil

yonla bet milyon kilo arasında ~titti
rilen bu kıymetli mahsul tchre önem
li denecek kadar para getirir. Sümer 
banka aid büyük bir çeltik fabrikası 

vardır. 

Eskiden pek mebzul olan dokuma 
tezgahları himayesizlik yüzünden &Un 
geçtikçe azalmakta ve ıehrin ihtiyacı
nı bile karf!lamıyacak sayıya dütmek
tedir. 
Şehrimizin mobilyeciliği de ileride

dir. Cevizden yapılan oda takımları 
bütün bu bavaliyc aevkedilir. 

KIZILAY 

Gaziantebin genel görünüsü 

Aydın'da sıtma mücadelesi 

Bir yd içinde 151.000 
kişi muayene edildi 
42.225 kişi tedavi edildi , 

Aydın (HulUSİ Muhabirimizden) - 1935 senesinde Aydın
ın 116 köyü sıtma mücadelesi mıntakası içine alınm1Jb. Bugün 
Aydının ova köylerinin hep•İ mücadele mmtakası içine alınmıt 
bulmıuyor. 

Bundan batka Denizli vilaye-
tinden 61, Muğladan 93 ve iz
mirden 65 köy de mıntakamız 
içinde bulunmaktadır. Şimdi mü· 
cadele mıntakasının çalıttıiı ge
nit bölgede 460 köy bulunmak
tadır· 

1937 yılı yaz muayenesinde 151916 
kiti muayene edilmiı, 33189 dalaklı 
bulunmut. cam muayenesinde aıtma
h görülenlerle birlikte 42225 ki•i te
daviye alınarak 470 kilo kinin, ayrı· 
ca 4000 küıur okinin ve kansızlara 
da 2560 kuvvet hapı verilmiıtir. Bu 
müddet içinde 74482 kan muayene e
dilmi,, 7887 kitide aıtma bulu'!muf-
tur. 

BAT AKLIK İŞLERİ 
8847 metre yeni kanal açılmtf, 

52785 metre kanal temi.ılenmif, 2324 

metre mikabı çukur doldurulmuf, 
15070 metre yeni ark açılmıı, 78845 
metre murabbaı bataklık kurutulmuı
tur. 

Bunlardan batka, 1838 hela çuku
ru açtmlmıt. 15064 metre mikib güb
re kaldırtılmıttır. 125 havuza beton 
kapak yaptmlmıt. 233 çef1De ayağına 
mecra açtırılmıt. kurutulmayan ba
taklıklara da 2551 kilo mazot ve 17 5 
kilo saf pars yeşili dökUlmüttür. 

Bolu - Ankara yolu 
Bolu, (Hususi) - Vilayet son se

nelerde çok itlek bir hal alan Bolu • 
Ankara yolunu tamir ettirmittir. Vi~ 
lly" kendi hududu dahilini tama· 
miyle tamir ettirmittir. 

Bir fabrika daha 
kazandık 

Gemlik (Husust) - Şehrimizde 
yaptırılan sunipek fabrikasının inp
atı bitmittir. Bütün itletme malzeme
leri de hazırdır. Fabrika çok yakında 
iflcmeğe baflayacaktır. 

Bolu köylerinde 
kültür sevgisi 

Köylüler 17 yab 

mektebi yaptılar 
Bolu, (Hususi) - Halk ve köylü 

maarif ihtiyacını çok iyi kavramak

tadır. Be, on köy bir araya gelerek 
yatı mektebleri vücude getirmekte
dirler, Bu hususta köyler adeta biri
birleriyle yarıt etmektedirler. Şimdi

ye kadar 17 yatı mektebi yapılmıJtır. 

Bu mekteblerin çoğunun bütiln mas
rafları tamamiyle köylüler tarafın

dan temin edilmittir. Bu vaziyet kö
yün ve köylünün maarif seygisi uğ
runda ne büyük fcdakirlıklara kat
landığını çok iyi gösterir. 

Eli bıçakh 

yol a rkadaıı 
Adana (Hususi) - Salih adında bir 

amele aktama kadar çalıftıktan sonra 
köyüne gitmek üzere yola çıkmıttır. 
Salih, yolda Halil adında birisine rast
lamıştır. Her ikisi konuşmağa batla
mıtlar, biraz aonra yol arkadqı olmuş
lardır. Biribirlerine ne it yaptıkları
nı, ne kadar para kazandıklarını, ceb
lerinde ne kadar para bulunduğunu da 
anlatmıtlardır.Halil arkadaıının ce
binde on bet lira bulunduğunu öğre
nince derhal bıçağını çekmit ve zaval
lının gırtlağına aartlmıttır. Halil Sali
bin cebindeki on bet lirasını, ve bir 
çift kundurasını aldıktan sonra savu
şup gitmiıtir. Jandarma soy&uncuyu 
fiddctlc aramaktadır. 

7 - 12 - 1937 

Portakal v 
mandal in 
çok bol 

Adana, (Hususi) - Bu sene po 
kal ve mandarin mahsulü çok bol 
Hariçteki bazı firmalar şimdiden 
takal ve mandarin almak için talib 
muılardır. Türloofis bu isteklilerin 
tesini ticaret odasına bildirmiştir. 

Bu§day mahsulü 
bol ve ucuz 

Adana, (Hususi) - Bu sene buğ 
mahsulü çok iyidi. Rekolte tahıni 
rine göre mahsul 3,5 milyon ton ka 
olacaktır. Geçen seneye nisbetle 
fazla olmamakla beraber kalite iti 
riylc yükaektir. 935 mahsulünün 
kaç mislidir. 

Feci bir kaza 
İzmit (Hususi) - Şehrimize ge 

muhtelit tren yolcularından Must 
adında on sekiz yaşında bir delika 
tren istasyona girince, istasyona 
mit, çe§lDCden su içmiş, tekrar tr 
gelmekte iken istasyona ağır ağır 
mekte olan Toros lokıomotifinin ö 
ne atlamıttır . Mustafa lokomotifi 
rünce ne yapacağını taşırmış ve tre 
altında kalarak ölmüştür. 

Kütahyada kömür ma•lenl 

Kütahya, (Hu.ausi) - Şehrimi 
deki Değirmiaaz kömür madeni geç 
yıldanberi Etibanka devredilmitti. 
madenlerin faaliyete geçirilmesi k 
rarlaımıttır. 

T ürkkuıuna allka 
Yüksek tahsil gençliği 
havacılığa büyük bir 
yakınlık gösteriyor 

Türk hava kurumuna gelen !iaberle
re göre, t.u sene Türkkuşuna, memle
ketin hıoı tarafında büyük bir alaka 
gösterilmektedir. Yeni talebe kayıd 
muamelesinin başlamasından az bir za
man sonra, birçok yerlerde, muayyen 
olan kadro dolmuştur. 

Bu arada İstanbul üniversitesinde, 
bilhassa kız talebe arasında havacılığa 
karfı gerçekten büyük bir alAka var
dır. Bu sene Türkkutuna yalnız yük
sek tahail görmüf ve lisenin ikinci dev
resini bitirmit olan tal-ebelerin alınaca
ğı kaydının konmut olmasına rağmen, 
bu vasıfları haiz olan talebelerin iste
nen mikdardan fazla olduğu tesbit e
dilmittir. 

Bu sene, İnönünde bütün mcdern te
sislerin bitmif olmaaı dolayısilc; kam-

pa 750 talebe gidebilecektir. Bu tale 
nin tahsil vaziyetlerinin müsaid ol .. 
sı dolayısiyle A brövelerini daha yiJ 

1 sek derecelerle almaları ve dolayısi1. 
kamptaki randımanın artacağı tahııt 
edilmektedir. 

Bu önümüzdeki sene, turizm pi1° 
yetiştirmek için başlanan çalışrrı'f, 
daha geniı ölçüde devam edileceltt~ 
Ergazide kurulmakta olan motor 
kamp kursu tesislerile pilot .nekteb

1 

nin inşaatı da bitmiştir. 

Emirda§da parti binası 
Afyon, (Hususi) - Emirdağı 1' 

zasında yapılan Halkevi ve Parti t 
naıının intası bitmiştir. Binanın 

çılma töreni bayramda yapılacaktıf• 



' - 12. 1937 
"I 

p R 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dünkü lik maçlan 
A. gücü G. birliğini 6 -2 

gibi bir farkla yendi 

GençlerbiTliğini yenen Ankaragüciiniin geçen •eneki kadrom 
Ankara futbol şampiyonasına dün sine sokmaya muvaffak oldu. Devre- yor ve Ankaragücüne tehlikeli anlar 

de şehir stadyomunda kalabalık bir nin bundan sonraki kısmı çok sıkı ve yaşatıyordu. Hiç olmazsa beraberlik 
halk kütlesi önünde devam edildi. Fi- seri olmakla beraber mütevazin bir şıe.-- sayısı:ru temine muvaffak olabirnek 
~Stiir mucibince bugün Ankaragücü kilde geçtiğinden vaziyet değişmedi gayesiyle çalışan gençler son bir ener
ile Gençlerbirliği takımları karşılaşı- ve bu suretle de birinci devre 3 - ı An- ji ile güç kalesine sokuldular. AU ceza 
Yorlardı. 'Geçen sene yapılan milli kü· karagüci.inün lehine neticelndi. sahası içerisinde yakaladığı topla ka-
ine nıaçlarmda büyük bir muvaffaki- /kinci devre leye girmek üzere iıken müdafi Enve-
)tet kazanan bu iki takım aralarındaki İkinci dvre başladığı vakit şiddetle rin yapını§ olduğu hatalı bir müdaba-
lllevcud rekabet dolayısiyle bugünkti esmekte olan rüzgardan da eser kalma- lesi üzerine hakem güç aleyhine pe-
ınüsaba.ka etrafında büyük bir al§.ka naltı cezası verdi. İhsan, çok gilzel bir 
ıo mıştı. , 

plaroı,tı. İlk hücumu Gençlerbirliği soldan plase ile bunu gole tahvil ettt. 
Hakezn Bay Cabidin idaresinde ta- Münilrün ayağiyle yaptılar. Fakat Bu golden sonra tekrar parlayan 

kımıar aabaya çıktıkları ve taraf darla- Münür, ayağındaki topa vaktinden çok Ankaragücil Gençler kalesine doğru 
rının tezahürleri arasında dizildikleri evel vurması ile elde etmiş olduğu gü- sokulmaya başladı. Semihin derin bir 
vakit Gençlerbirliğini şu şekilde sıra- zel bir fırsatı heder etmiş oldu pasını yakalayan Ali Rıza, kartISına 
lanmış görüyoruz: Ankaragücü bu devrede de yava§ çıkan müdafii de geçerek kaleye kadar 

Nurittin - İhsan, Nuri. Yusuf, Ha- yav;1ı1 agvır basarak hasım kaleaini ye- sokuldu ve çok yakın mC$Clfeden çekti 
lan, Keıfi • Münür, Galib, Ali Sala- -Y gv i arkı bir fUtla takımına 6 ıncı golü nidcn sıkıştırmaya h.,,.aıadı. Bu arada 
bad,ı;_ Selim. ~ kazandırmuı oldu. 
~ Musa ile Ali Rıza acele yüzünden iki ~ 

Buna mukabil Ankaragücü ise şu güzel gol fırsatı kaçırdılar. Ankaragi.i- Oyunun bundan &0nraki k:rsıru 
kadro ile yer almtş bulunuyordu: cünün sağdan inkişaf eden bir hücu- Gençlerin bariz bir hakimiyeti altında 

Osman ·Kartal Rıza, Envıer - Nua- mıında Ali Rızanın ortaladığı top a- geçti. Fakat vakit kalmadığından. ve 
ret, Semih, Abdül - Bilal, Fahri, M.u- yaktan ayağa dolaştıktan sonra niha- güç müdafaasının da Gençlerbirliği 
la, Yaşar, Ali Rıza. yet Musaya geldt Musa bir driblıing muhacimlerine şut atmak imkinları 

Ankaragücü oldukça sıkı esen rüz- ile karşısına çıkan müdafii de atlattclt- vermemesi yüzünden netice değişmedi 
eira karşı oyuna ba~adı. tan sonra sol bir vuruşla topu Genç- ve maç bu suretle 6 - 2 gibi bilyilk bir 

Ret iki takım da bugünkü maçı:-...: lerbirliği kalesine dörüncü defa sok- farkla Ankara gücü lehine bitti. -
kazanmak il"in büyük bir enerji sar- Nevzad Alpağut f" r tu. • 
. ı!le oynuyor ve muhakkak kazanmak Gençler, Ankaragücünü çok tehlike- f 1 1 
1sın elden geleni yapıyorlardı. Fakat 1i vuiyetlere sokan biribirıi arkasına ransa • ta ya 
aa.b.aııın, mütemadi yağan yağmurların iki hücumda bulundular. Bu sırada da 
tesiriyle çok yaş oluşu oyuncuların Ali ve Münür çok gi.izıel iki fırsattan 
harekatını güçLe~tiriyor ve top kont- istifade etmesini bilemediler. Genç-
l'oliinii imkansız bir hale sokuyordu. lerbirliği muhaciınlerinin kalelerine 

Jlk gol yerleştiğini gören ve vaziyetin aleyh- Faris, 6 (A.A.) - Park de Prens 
. Esidayett~ ortaıarı.ıa başlayan çetin de bir cereyan aldığını gören güçlüler stadında dün öğleden sonra Fransa ile 

bır mücadele yavaş yavaş Ankaragücü yeniden ve güzel bir taktik ile hasım İtalya arasında yapılan enternasyonal 
l~hine bir cereyan almaya başladı Güç- kalesilJi tazyike başladılar Bu inişler maç O - O beraberlikle neticelenmiştir. 
l~er oyunu Gençler nısıf sanasına in- arasında Yaşar geriden aldığı pasla Fransa bu neticeyi dünya kupaaıru ka
tıkaı ettirmiş bulunuyorlardı. Bu ara- müdafileri de atlatarak hasım kalesine zanan meşhur ekipi ile almıştır. 

enternasyonal maçı 

O· O berabere bitti 

d~ Ankaragiıcünün yapmak istediği kadar sokuldu ve sıkı bir şütla takı- Oyunun heyeti umumiyesinde ital-
hucuınu hatalı bir şekllde durduran mma beşinci golü kazandırmış oldu. yanlar hakim vaizyette oynamışlarsa 
Gençler aleyhıne hakem firikik cezası Fakat Gençlerbirlği yediği bu beş da Fransa müdafaası karşısında gol 
~erdi, Abdül çektiği bu firikik vuruşu gole rağmen yılmadan çalışarak oynu- yapamamışlardır. 
ile takımına ilk sayıyı kazandırmış ol- -------------_;_ _ __:.....;; __ .....,; __________ _ 

du. Hatay'da tazyik 
!iiç bekle.ıımiyen bir zamanda yedik-

leri bu golü telafi edebilmek için artıyor 
Gençler bırliği canla başla çalışarak 
J\nkaragücü !tô.lesini tazyike başıadı
lıu, Güç müdataası, gençıerin yaptııda
ı:ı bu bunaltıcı hucumları guçtüle 
h~rtaraf edebiliyorlar . .ı::su aracıa Ali
nin ve Münürün iki güzel vuruşu ace
le YÜzünden avutla netıcelendi · 
Diğer tarafdan Ankaragucü daha ilk 

ilnlaroa kazanm~ş oldugu ou avantaJl 
tiden bırakmamaK ve go ıadedini arttır 
ltla~ ıçın yemden licnliıeroırııgı .Kaıe
sını suuştırmaya başladı. Bugun gü
zel b' 
1. _. ır oyun çıkaran lVJ.usa 'Gençıeroır-
~gı kalesi önunde husule geıen bir 
argaşalıktan istifade ederek ayagma 

geçırcııgı topu stkı bir vuru)ila iiuncı 
cteıa Gı:nçleroırııgı ag1arma ı .. .ıs:tı. ~ı· 
raz sonra da Yaşar ııs pas çizgisi üz-e
rınde yakaladığı topu harıkuıade bir 
Vuruşla Gençlerbirlıği kalesme soka
~k takın:una üçtincu golü kazandırdı. 
enılebilir ki. ou gol mevsimin en gü

zel golü id" ı. 

Gençlerbırliği henüz kendini topla
;~aaan üst uste yedigi bu golıer.e 
c~g:en ~ı:madı ve yeniden Ankaragi.i-

.~esını zorlamaya başladı. 
~uç müdafileri Gençlerbirliğinin a
bii .. venniyen bu hücumlarının önüne 
tı Yuk ınüşkilatla ve ancak topu kor
a:ı:: atınakla geçebiliyorlardı. Arka 
a ya atılan bu kornerlerden birinde 
i.s:~an .Y~aladığı topu yerinde ve çok 

etlı bır vuruşla Ankaragücü kale-

(Başı ı. inci sayfada ) 
Mardini, jandarma komutam Abdur
rahman Kazan, tapu memuru Sati Feç
çahi, Polis komiseri Sabrıi Hatvani, za
bıt katibi Hasan Hüsnü, mübaşir Mah
mut Nedim ve Hatayın diğer mıntaka
larındaki suriyeli memurlar hala vazi
feleri başında bulunmakta ve türklere 
ellerinden gelen bütün mezalimi yap
makta ve buna karşı mandater memur
lar tarafından göz yumulmaktadır. 

Türkleri lıacizle kaçmağa 
icbar ediyorlar 

İskenderun, 6 (Ulus gazetesi muha
biri Kızılaya bildiriyor)· - Hatay'da
ki maliye müdürü Hasan Cebbare 27. 
11.937 tarihinde hatay'lılarm bilhassa 
türklerin maliyeye olan borçlarını be
hemehal ve haczen tahsil için bütün 
tahsil memurluklarına kati emir ver
miştir. Bu borçluların listeleri evelcc 
hazırlanmıştı. Şimdi bu listeye dahil 
ve haciz kararı verilen 50 liradan fazla 
borçluların borçlarım tahsil için bay
ram ertesi menkul ve gayri menkul 
mallarının satışa çıkarılacağı anlaşıl· 
mıştır. Bu tazyikın iç yüzü türkleri a
deta Hatay'dan kaçmaya icbar etmek 
ve bilhassa kendilerini rejime muhalif 
unsurlara iltica ettirerek dağılmaları
nı temin etmek için ötedenberi tertib 
edilmekte olan oyunlara müşabih yeni 
bir oyun olduğu muhakkaktır. 

Bulgar kabinesi 
Sofya, 6 (A.A.) - Resmen bildiri!· 

diğine göre, kabine bugün kıratın riya
seti altında toplanmıştır. Kıral, Paris 
ve Londra seyahatlerinde edindiği in· 
tibaları anlatmış ve Bulgaristana karşı 
samimi bir teveccüh müşahede ettiği
ni bildirmiştir. 

Parlamento seçiminin nihayet önU· 
müzdeki marta kadar yapdmıı olacağı 
siyasi mahafilde beyan olunmaktadır. 

Salahiyetdar mabafil, kabinede ta
diller yapılacağı haberlerini tekzib et
mişlerdir. 

Enternasyonal ticaretin 
serbestleşmesine doğru 

Londra, 6 (A.A.) - Financial Ti
mes yazıyor: Beynelmilel ticarete sek
te veren takyidat kaldırıldığı tak.dirdt 
Avrupada ve Asyada korkunç bir ıe
kilde kendini gösteren meselelerin hal
ledileceğine inananlar çoktur. Siyasi 
ve mall fransız mahfillerinde İngilte
re ile Amerika arasında yaplmakta o
lan iktsadi görüşmelerin bu yolda ilk 
admı teşkil edeceği ümid edilmektedir. 

Bu mahfiller üç taraflı para itilafı
nm da genişletilmesi lazım geldiği ka
naatindedirler. Bu tarzda yapılacak 
her itilafın ehemiyetleri pek büyük o
lacak olan siyasi ve iktısadi amillerin 
tezahürüne vesile olacağı ilave edil
mektedir. 

Nankin 
düşü.yor 

( Ba~ı 1. inci sayfada ) 
le Kansu eyaletinde Çuçien tayyare 
karargahını bombardıman ctmi§tir. 
Lançeu tayyare karargfilıında bulunan 
l4 çin tayyaresi tahrib edilmiş, iki 
çin tayyaresi de düşürülmüştür. Ho
nan eyaletinde Kugion tea:.gahlan da 
tahrib edilmiştir. 

Japonl.ar çinlüerin ricaı hattını 
keameğe uğraııyorl.ar 

Japon umu.ml karargahının bir teb
ligine göre de, japon tayyareleri, Ho
nan vilayetinde Sarı nehir üzerinde 
bulunan Pekin - Hankov demiryolu 
köprüsünü tahrib etmişlerdir. ~undan 
ma.ıcsad Pekin - Hankov cephesindekı 
çin kuvvetlerinin ricat hattını kes
mektir. 

J.Jıger tarafdan japon hava kuvvı.;. 
ri Şangtung vilayetınde ~arı nehrince
nuo sanıhnae bulunan ~ın kıtaatın. 
da bombardıman etmiştir. 

Uhu'da ıngiliz gemıJerınin bombar
dımanı bakıunda.kı bır suale, Jappn or
dusundan bir zat şu cevabı vermiştır. 
"- ~ımdıye kadar aldıgım yc:gctn1;. 

haber, uhu'aan )!'angtese'run so.t ı.aı.u
line asker götiırmeltte olan miihıı.ı.. 
mikdarda Çın kayıklarınm, Japon tay
yarelerı tarafından bombardıman e
dilmiş olmasıdır." 

Pu.tcow ögleden sonra japon tayya· 
releri tarafından bombaro.ıman edil
miştir. Şehirde çıkan büyu.ıc yangınlar 
devam etmektedir. 

Şanghay' da yeni hadiseler 
~angııay, o (A.li..J - Aeuter aJan

smın muhabirı bildınyor: 
Tüfek ve rıevo1ver taşıyan iki japon 

polisi beynelmilel nuntıakanm polisi
ne haber vermeden Nanking - Road'da 
ingiliz tabiiyetindeı, bulunan bazı 
kimselere aid olan Greatea Stern oteli
ne gelerek hepsi de çinli olmak üzere 
üç erkek bir kadın tevkif etmiglerdir. 

Mevkuflar Hongkewe götürülmüt
ler ve bir saat kadar sorguya çekildik
ten sonra serbest bırakılmışlardll'. 

Japonların maksadları nedir P 
Japon polisleri imtiyaz mıntakaaına 

Bundidan girmiılerd.ir. Bindikleri i
ki otomobil 1eyrisefer işaretlerine e
hemiyet vermeden aüratle 90kaldardan 
geçmiılerdir. 

.Zannedildiğıine göre japonların bu 
hareketi canlan istediği zaman mınta
kada milatakilen tedbir almak niyetin
de bulunduklarına bir iprettir. 
Diğer cihettiea. japon lutalarınm in

giliz müdafaa mıntakası oivarmda bağ
lı <bulunan 200 çinli kayığını zaptetmiş 
oldukları bildirilmektedir. 

Hiidiae ciddi ıelakki olunuyor 
İngiliz b8f koruıoloeu, japonlar ta

rafından beynelmilel mıntakada yapı
lan tevkifat bidiıesini çok ciddi ma
hiyette bir htdise olarak tavsif etmiş
tir. 
Umtııni kanaate göre bu meselede a

merikan ve ingiliz baf konaoloslarınm 
azıimkar bir hattı hareket ittihaz etme
leri farttır. Çünkü aksi takdirde dev
letler Sanghay'daki nüfuzlarından ta
mamiyle el çekmig olacaklardır. Ve a}' 
nı zamanda çinlilerin konseye olan son 
itimadları da ortadan kalkacaktır. 

Tokyo mahJUlerinin fikri 
Tokyo, 6 (A.A.) - Japon hariciye 

nezareti namına ıöz aöylıemeğe aelahi
yettar bir zat demi9tir ki: 
"- Harb mecburiyetleriı japon kuv

vetlerine, Çin toprakları üzerinde kfiln 
imtiyazlı mıntakalarda inzibatı temin 
hakkını iste.meye salahiyet vermekte
dir. Esasen, yabancı devletler, aldık
ları vaziyet sebebiyle, bitaraflığın ve
rebileceği hukuku kaybetmif bulun
maktadır." 

Bu meselede, yabancı müşahidlerin 
fikri ise, japon askeri makamlarının 
bundan böyle Çin idarelerinin yerim: 
bilfiil kaim olmayı kendilerine bir va
zife telakki ettikleri merkezindedir. 

A.vam kamarcuında geçid rea-
mi hiidiaeleri. hakkındaki 

göriifmeler 
Londra, 6 (A.A.) - Bu ayın üçünde 

Şanghay beynelmilel mıntaka&ında ja
ponlar tarafından yapılan geçid resmi 
hakkında bugün avam kamarasında ha
riciye nazırı Eden'den iıtizahta bulu
nulmugtur. 

Eden demiştir ki : 

-7-

B. Delbos bugün Bükreş'te 

Fransa ittifaklarını 
kuvvetlendirnıeğe çalışıyor 
Varşova. 6 (A.A.) - Delbos, dün 

akpm fransız sefaretinde şerefine 

verilen ziyafette hazır bulunmuştur. 
Beck ile diğer nazırlar ve bazı aske
ri ve siv\l rical bu ziyafete iştirak 
etmişlerdir. 

Bugün Beck Franu Hariciye Na
zırı şerefine bir öğle yemeği vermiş
tir. İki devlet adamı akşam Krakovi
ya hareket etmişlerdir. 

M ülakaılar devam echcek 
Paris, 6 (A.A.) - "?etit Journal" 

gazetesinin yazdığına göre, B. Beck, 
bir bugün bir de yarın Krakovi'de 
olmak üzere iki kere daha B. Delbos 
ile görüşmede bulunacaktır. Bu gö
rilıJmelerden çıkan netice, Fransa -
Polonya ittifakının Polonya dış si
yasetinin esaslı unsurlardan birini 
teşkil eylediği merkezindedir. Fakat, 
umumi sahada iki memleket görüşle
ri arasında oldukça farklar olduğu da 
barizdir. Polonya, Fransanm İngilte
re ile birlikte düşündüğü kollektif 
emniyet siyasetini tutmaya mütema
yil değildir. B. Delbos, B. Beck'i 
fransız düşüncesine imale etmeye 
muvaffak olamıyacaktır. 

Hümanite gazetesi ise diyor ki: 
Bütün tekziblere rağmen, B. Beck 

in müstemleke meselesini ileri sür
düğü muhakkaktır. Cumartesi günü 
teati edilen nutuklar, cesaret ve em
niyet verici değildir. B. Beck, Mil
letler Cemiyetine ufak bir telmih da
hi yapmamıştır. 

B. Delboa leh gazetelerinin 
tef airlerinden memnun 

Varşova, 6 (A.A.) - Havas ajan
ımm husuıt surette gönderdiği mu
habiri yazıyor. 

Fransa elçiliğinde gazetecileri ka
bul Eden Delbos, dünya matbuatının 
kendisinin dost ve milttefik Polonya-
ya yaptığı ziyaret hakkında dürüst 
ve anlayışlı tefsirlerde bulunduğunu 

kaydettikten sonra kendisinden ziya
de Franaaya teveccüh eden ve iki 
memleket arasmdAki bağların sağ
lamlığına bir işaret olan hararetli ya
zılarından dolayı Polonya gazetele
rine tefekkür etmiştir. 

Sağ cenah muhaliflerinin gazetctıi 
olan Kiljer Warsawaki, Paria ile Var 
fOV& arasında mevcut olan metod ve 
ıistemlerin mübayeneti münakaşa e
dildikten ıonra bu seyahat neticesin· 
de Fransa ile Lehistan arasında görll• bfrUği olduğu milşahede edildi
ğini yazmaktadır. 

GörÜ§meler hakkında B. Beli 
beyanatta bulunacak 

Delbos, Polonya devlet adamları
nı, bilhassa meslekdaşı Beck ile Fran 
sa'da çok iyi bir hatıra bırakmış o-
lan mareşal Smigly - Ridz'i görmek· 
le bahtiyar olduğunu beyan etmiştir. 
Nazır, Beck ile yaptığı hususi görüf" 
meler hakkında bir tahlil yapamrya
cağını, bu işin misafiri bulunduğu 

Beck'e aid olduğunu ve mürıasib gör
düğü takdirde onun bu hususta be
yanatta bulunabileceğini söylemi§tir. 

Diğer konuşmalar ve bilhaflt!I& 
Fransanm Varşova elçiliğinde yaptı
ğı görüşmeler hakkında Delbos şun· 
ları söylemiştir: 

"Leh - Fransız ittifakı sulh 
için elzemdir.,, 

"- Polonyada Fransayı ne kadar 
iyi anladıklarını hayret ve takdirle 
gördüm. Yüksek Polonya mahfille
rine mensub birçok kimselerle temae 
ettim ve onların memleketim hakkın
daki sözlerinden pek mütehassis ol· 
dum. Fransız - Leh ittifakının yal
nız metinlerde değil kalblerde de yer 
bulduğuna kaniim. Bu ittifak sulh i
çin elzemdir.,, 

''Biz kuvvetli olmak istiyoruz'' 
Delbos, beyanatına şu suretle de

vam etmiştir: 
"- B. Şotan ile birlikte Londra· 

yı ziyaret ettiğimiz zaman Fransa ile 
İngiltere arasında samimi ve derin 
bir tesanüd mevcud olduğunu gör• 
müştüm. Uç küçük itilaf memleketi• 
ne hareketimden evel Fon Noyrat 
Bertin istasyonuna gelerek beni bü· 
yük bir nezaketle selfunlamıştı. Bun• 
lardan sonra Polonyayı ziyaretim ba• 
na büyük bir kuvvet ve itimad verdi 
Fransanrn ittifaklarını kuvvetlendir
mek için bütün kuvvetimizle çalış .. 
yoruz. Fakat bu ittifakların idame 
ve kuvvetlendirilmesi kimseye müte
veccih değildir, Biz kuvvetli olmak 
istiyoruz. Çtinkü şimdiki vaziyette 
dünyada :zayıf olmak sözilnil geçire
memektir. Gerek Polonyanm gerek· 
se ziyaret edeceğim diğer memleket• 
lerin bizim gibi düşündüklerinden e .. 
minim. Biz dünyanın sulh içide ya .. 
şaması için teşriki mesai etmek isti• 
yoruz. Halihazırda biraz ağır olan 
havayı berraklandrrmak ve Avrupa· 
da gerginliği izale etmek it1tiyorw:_ 

B. Delboa bugün Pari.aıe 
Bükreş, 6 (A.A.) - Fransa Harf· 

ciyc Nazırı Delbos, ayın sekiı;inde 

buraya gelecek ve 11 inde Belgrada 
hareket edecektir. 

Varşova temaslar1nın leh, 
fransız ve İngiliz 

basınındaki akisleri 
Vartova. 6 (A.A.) - Bütün ga

zeteler, B. Delbös'un Vatf<>va ziya
reti ile meşgul olmaktadır. 

Mutedil sağ cenah mümessili Kur
jer Warszaweki, diyor ki: "Polon
yanın Fransadaki ehemiyeti çok yük
selmiş bulunmaktadır . ., 

Temaslardan hayirli. neticeler 
çıkı:ica ktır. 

"Milli demokrat partisi organı o
lan Waruawski Dzienik" diyor ki: 

Polonya - Fransa ittifakının sala
beti ve müessirliği, bunun yalnız iki 
hükiimet arasında bir antanttan de
ğil fakat ayni zamanda iki millet a
rasında mevcud ananevi dostluktan 
ileri gelmesindedir. Eğer son 19 se
ne zarfında, Polonya - Fransa müna
BC<betlerinde bazı suitefehhümler vu
kua gelmiş olsa dahi, iki millet ara
sında hiç bir zaman hiç bir suitefeh
hilm yer almamıştır. B. Delbos'un 
Varşovayı ziyaretinden yalnız iki 
memleket menfaatine değil, fakat 
Avrupada umumi vaziyet menfaatine 
de hayırlı neticeler çıkacağı fikrin
deyiz, 

T~eh - Çek ittifakı ve 
aakeri mahfiller 

"Bir Polonya - Çekoslovakya it
tifakı, bizi katiyen çekmemektedir. 
Mevcud ittifaklarımız bize kilidir, 
Esasen aym zamanda bizzat kendi 
kuvvetlerimize de güveniyoruz.,. 

Polonya ve Fransa arasında 
görüı ayrılıkl.an 

Londra, 6 (A.A.) - "Timea" ga
zetesiz B. Delbos'un Polonya seyaha
tinden bahseden bir yazuunda diyot" 
ki: 

"B. Delbos'un, Kollektif emniyet 
ve Milletler Cemiyeti meselelerinde 
fransız düşüncesi ile Polonya düşün-
cesi arasında görüş farkı bulunduğu
nu ileri sürdüğü, B. Beck'in de bunu 
sükihla geçiştirdiği doğrudur. B. 
Beck ve B. Delbos'un nutukları ara· 
srndaki ton farkı ise, mühim bir kıs
mı itibadyle, iki devlet adamı arasın
daki mizaç farkından ileri gelmekte• 
dir . ., 

Daily Express diyor ki: 
"B. Delbos, B. Beck ile müstemleke 

meselesi üzerinde uzun bir görüşmede 
bulunmuştur. Polonyanın artan nüfu .. 
sunu yerleştirmek için bir müstemleke 
istediği tahakkuk etmiştir • ., 

"- Tokyodaki ingiliz büyük elçisi 
böyle bir tasavvuru haber alır almaz 
derhal japon hariciye nazırı nezdinde 
teşebbüste bulunmuş ve böyle bir ge· 
çit resminin tahrik edici mahiyeti üze
rine nazar dikkatini celbederek zuhur 
edebilecek hadiselerin biltiln meıuliye
tinin Japonyaya aid olduğunu tasrih 
etmigtir. İngiltere hükümeti de bu te
şebbüsU tamamen tasvib eylemittir. 
Hususiyle ki, bu geçid resmi japonlara 
ayrılmıg olan mıntakanın dıtında ya
pılmıı ve bu mıntakadaki vaziyette 
de gayri tabii hiçbir hal yoktu. Binaen
aleyh böyle bir nümayig hiç de yerinde 
değildi • ., 

Polonya - Çekoslovakya münase
betlerinden bahseden askeri mahafi
lin yarı resmi "Polska Zbrojna" ga
zetC1Si iıe, Polonya hilkümetinin Çe
koslovakya hakkındaki siyasetine hü
cum eden Çek gazetelerinden "Dus
tojinickic Listy'nin bir makalesine 
şiddetli bir cevab vererek diyor ki: 

Jl arşova temasl.arının gayeleri 
Faris, 6 (A.A.) - B. Delbos'un se

yahati hakkında Exselsiyor diyor ki: 

"Londra görüşmelerini müteakib ya
pılan bu seyahatin asıl hedefi, ziyaret 
edilecek devletlerden bazılarına iki ta
raflı anlaşmalar sistemini terkettir-

mekten ziyade, bu sergüzeştçu yolun 
muhtemel netayici hakkında izahat 

Amerikadan Çine gönderilen 
aakeri tayyareler 

Vafin~ton, 6 (A.A.) - Geçen ay 

Çine bir milyon altı yüz iki bin dolar
lık harb levazımı ihraç olunmuştur. 
Bu ihracat hemen hemen mUnhasıran 
aakeri tayyarelerden ibarettir. 
Diğer taraftan Sovyetler birliğine 

de aekiz yilz elli bin altı yüz onbeş do
larlık ailah ihraç olunmuştur. 

vermek olacaktır. Sulh emrindeki Av
rupa kuvvetlerinin tehlikeli bir auret
te parçalandırılması neticesine varıl
mak istenmiyorsa bu yolda fazla yürü-

menin herhalde çok iyi ve akıllıca bir 
§ey olmıyacağı gösterilecektir.,. 
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Şimal kutbundaki Sovyet 
ilmi heyeti tehlikede 

Heyetin üzerinde bulunduğu bu.z 
parçası açıklara doğru sürükleniyor 

1 

................................ -:ı 
Le Joumal 1 

l Gazetesinden 1 
1 .................................................. .. 

Dört kişinin tehlikede olduğu şimal 
kutbundan, yeniden acıklı bir imdad i
şareti yükseldi; Geçen mayısta bir tay
yarenin Moskovadan alarak bir buz 
kitlesi üzerine bıraktığı dört kişilik 
ilmi heyet, yanma bir sene yetecek ka
dar yiyecek, malzeme ve fenni aletler 
alarak burada tetkiklerine başlamıştı. 
Kutbun karanlık gecesi içinde bu dört 
kişiyi medeni dünyaya ve insanlara 
bağlayan tek bağ, Fransuva • J ozef a
dasındaki radyo istasyonuydu. Sovyet 
heyetinin imdad işaretini işte bu istas
yon almıştır: Bu dört kişinin üzerin· 
de bulundukları buz kitlesi acaip gü
rültüler çıkarmakta, çatlamakta ve su
lara kapılarak açık denizlere doğru 
yollanmaktadır. Şimdi bu beyaz çölün 
mahpuslarını kurtarmak için bir yar
dım heyeti teşkil olunacaktır. 

Asya' ya doğru en kısa yol 

İnsanın hatırına bu heyetin niçin o
raya gönderildiği ve neden bu faciaya 
yol açıldığı suali gelebilir. Asırlardan. 
beri insanların meraklarını tahrik eden 
bu ıssız _yerlerde keşfedilecek ne var? 
Biz burada, kutub fethinin tarihçesini 
yapacak değiliz. Fakat daha xv inci a
sırdanberi birçok kimselerin ülküsü 
Atlas Okyanosundan Büyük okyano
sa giden en kısa yolu bulmak olmuş
tur. Bunu başaran ilk adam da isveçli 
Nordenakjold'dur. 

Sibiryanın kutub mxntakalarında 

metodik bir surette keşifler yapılma
sını beş yıllık planına kaydetmiş olan 
Sovyetler birliği bu işe bilhassa ehe· 
miyet veriyordu. Çeliuskin hıldisesi 

dolayıiyle ismini bütün dünyanın duy
duğu Otto Şmid, bu iş için kurulan 
"kutup enstittisü,,nün başına geçiril
di. Buz kıran gemiler filosu kuvvetlen· 
dirildi, Siberya sahilleri boyunca bir
çok yeni radyo istasyonları kuruldu ve 
şimdiye kadar az tanınmış olan birçok 
topraklarda tetkikler yapıldı. 

Bütün bu araştırmalar neticesinde, 
23 ticaret gemisinin Arkanjelden Vla
divostoka geçmeleri kabil oldu. Bun
dan daha kısa bir mesafeyi almak için 
Nordenskjold iki sene uğraştığı hal
de, bu gemilerin seyahati ancak iki ay 
sürmüştü. 

İşte, şimdi kutupta bulunan heyet 
bu ettidleri inkişaf ettirmek üzere bir 
buz kütlesinin üzerine yerleşmişti ve 
mıknatıs ve havai rasatlar yapıyordu. 
Zaten bu çalışmalar umumi bir alaka 
uyandırıyordu, çünkü kutup mıntaka
sı, mutedil mıntakalar iklimlerinin "i
mal edildiği,, bir nevi laboratuvar te· 
lakki edilmekte idi. 

Facianın sebebleri 

Şimdi de facianın sebeblerine gele
lim: Kutub Şimal Amerikası, Groen
land, Siberya ve bunlara bağlı adalar
la takım adaların sahillerinin çevrele
diği bir nevi kocaman leğene benzeti
lebilir. Bazı yerlerde derinliğ 3.000 
metrey bulan bu leğenin bütün sathı, 
denizin üzerinde yüzmekte olan buz
larla kaplıdır. En soğuk mmtakada, 
Siberyadaki Lena nehrinin deltasında 
bulunmaktadır. 

Eskiden bu uçsuz bucaksız buz sat
hının hareketsiz kaldığı sanılırdı ve 
bugün de bala bu kanaati besliyenler 
vardır. Fakat iş büsbütün başka türlü
dür. Geçen asrın sonlarında J eannette 
adlı bir amerikan gemisi Nordenskjol
dun yaptığı seyahati aksi istikamette 
yapmak istemiş, fakat yeni Siberya a
dalarının yakınında buzlar arasında 
kalarak ezilmişti. Üç sene sonra bu ge
minin enkazı Groenlandın cenubunda
ki Farvel burnunda bulundu. Bu da 
geminin "ölüsünü" içinde hapsetmiş 
olan buz kütlesinin yer değiştirdiğni 
göstermekte idi. 

Bu noktaya dikkat eden norveçli ka
tif Nansen biraz sonra yola çıkarak 
Fram adlı gemisini yeni Siberya a.dala-

rx yakınında buzlara hapsettirdi. Nan
sen'in az daha hayatına mal olacak o
lan bu tecrübe neticesinde, Fraın, Spit
zberg'e kadar sürüklendi. Bu tecrübe, 
buzların arzın dönüş istikametinin ak
si istikamette yer değiştirdiklerini is
pat etmişti. Bu hareketin sebeblerini 
burada izah edecek değiliz. Yalnız ha
dise ortadadır ve facianın sebebini or
taya koymaktadır. 

Korkunç bir sal 

Siberyanın cenubunda teşekkül e -
den ve hissedilmez bir şekilde hareket 
ederek Groenland sahillerinde ezilen 
ve eriyen muazzam buz kütlesi, bu de
vir hareketi esnasında birçok adaların 
ve takım adaların kıyılarına sürün
mektedir. Bunun neticesi olarak da 
Nansen arazisi ve bilhassa Spitzberg 
civarında gemilerin geçmesine elveriş
li serbest deniz parçaları mey&ına 

çıkmaktadır. Bundan maada cenubdan 
çıkan akıntnm sular da buz kütlesinin 
parçalanmasnda amil olmaktadır. 

Bütün bunlara, kış içinde bulundu· 
ğumuzu ve hararetin değişmesinden 
mütevellid takallilsler neticesinde 
buzların karanlıklar içinde korkunç 
gürültüler çıkararak çatladığını ve ya
rıldığını da ilave ediniz. Bundan anla
şıldığı üzere Sovyet ilmt heyeti, kutub 
gecesinin karanlıkları içinde serbest 
denizlere doğru sürüklenen bir buz 
parçası, yani korkunç bir sal üzerinde 
bt.ıunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında insan bilgile
rinin zenginleşmesi yolunda yapılan 
bu çalışmaların bir kere daha ıstırablı 
ve korkunç bir ölüme mal olmaması i· 
çin, yardım heyetinin çalışmalarında 
muvaffak olmasını di1emekten başka 
ne yapılabilir? 

Fransa 
J1 arıova görüşmeleri 

Fransız gazeteleri Hariciye nazırı 

Delbosun Varfova seyahatma uzun 
makaleler tahsis etmektedirler. 

Pöti Parisyen yazıyor : "Tahmin 
edilebilir ki önümüzdeki enteranas
yonal müzakerelerde Polonya-Fran
sız İngiliz grupu ile Bertin - Roma 
mihveri grupu arasında mütevassıt 
bir yer tutacaktır. P"olonya ile Fran
sanın temayüllerini birleştirmek ka
bil olamamıştır. Vaziyette hasıl olan 
mühim iyiliğe rağmen Polonyanın 

harici siyaseti eskisi gibi kalmakta
dır. Ancak şurası kayde değer ki Po
lonya Almanyanın askeri kudre
tinin artması önünde daha ziyade 
Fransız ittifakına dayanmak ihtiyacı
nı duymaya başlamıştır. Ve sonra 
Polonya efkar umumiyesinin Fran
saya taraftar Ç>lduğu ve Fransız dost
luğunu muhafa eylediğini hilkQmet 
erkS.m anlamıştır.,, 

Polonya'nın anla§maları 

Maten diyor ki : 
"Polonya hariciye nazm Beckin 

şahsi temayülleri her ne olursa ol
sun, Rus ve Alman düşmanı olan ve 
Fransız ittifakına sadakat gösteren 
Polonya efkal" umumiyesini nazan 
itibare almak mecburiyetindedir. Ge
rek Almanya gerek Rusya ile yapıl
mış olan paktlarda bu ittifakın mu
hafazasına itina olunmuştur. Esasen 
Polonya için anlaşmalarından hiç bi
rini bu ittifaka feda etmesi mevzuu· 
bahis değildir. Polonya bu itifakın 

yaşadığım ve Polonya siyasetinin 
e~sını teşkil eylemekte olduğunu te
yid etmelidir." 

Övr şöyle yazıyor : Polonya hilkfi
meti, Fransız - Polonya ittifakını ile
ride her türlU şUphenin üstünde tut
mak temayülünü izhar eylemektedir. 
Esasen Polonya mantıki hareket ede-

KIZILAY 

cekse Çek Almanlarının muhtariyeti
ni isteyen Almanyanın bu talebine 
müzaheret gösteremez. 

Polonya da müstemleke 
iıtiyor 

Jur gazetesi aiyor ki 
"Polonya hariciye nazırı B. Beck 

açıkça müstemlekeler meselesini or
taya koymuştur. Bu, Polonya-Fran
sız konuşmalarının pek yeni bir saf
hasını teşkil eylemektedir. Polonya 
doğrudan doğruya müstemleke iste
miyor. Onun istediği Polonyanın faz
la nüfusunu ve yahudileri alacak bir 
yerdir. Fakat Polonya bu yerin ipti
dai maddeler itibariyle zengin olma
sında israr ediyor. Beckin düşündü
ğü Polonya kanunlariyle hareket e
den bir kumpanyaya muayyen bir 
toprakta işletme hakkının verilme
sidir, bu toprakta kontrol ve polis iş
leri Polonyaya aid olacaktır. 

Polonyada Fransız hariciye nazırı
na yapılan parlak kabul, ecnebi pro
pagandalarına rağmen Fransanm bu 
memleketteki mevkiinin hala kuvvet
li olduğunu gösterir.,, 

İnsan vücudu 
teknik bir 
harikadır 

Bir Avrupa mecmuasında okuduk: 
En biiyük teknik harika diye insan vü
cudunu gösteriyor. Tabiatin şaheseri 
olan bu esrarlı büyük fabrikanın nasıl 
işlediğini değil, onun güç ve mukave
meti üzerinde yaptığı tetkikleri §Öyle 
anlatıyor: Mesela: Normal bir insan 
adalesi demiryolu ile büyük bir loko· 
motifin tekerleği arasında bile tama
miyle ezilemiyor. 

Bir kol kemiği kopmadan 1500 kilo
gramlık bir ağırlığı çekebilıiyor. Bir 
insan I<albinin 70 senedıe pompaladığı 

kan mikdarı kocaman bir hava gazı de
posunu doldurmağa k!fi geliyor. Biri
birine mafsallarla bağlı bir amudu f ı
karıyi koparabilmek için ondan daha 
kalın bir demir zincirle çekmek lazm:ı 
geliyor. 

ilk ve bu günkü 
~inamit 

Teknik dünyasında bazen ufak bir 
tesadüf büyük neticeler doğuruyor. 

Bir misal söyliyelim: Dinamit 1847 
den beri herkesçe malG.m fakat en ufak 
bir temastan, en hafif bir sarsıntıdan 
patlayan tehlikeli bir madde olduğu i
çin bundan bir türlü istifade edilemi
yordu. Dinamiti kullanılabilir, kolay 
kolay patlamaz bir madde haline sok
mak için uğraşan Alfred Nobel'in hu
susı bir şiıe içinde sakladığı Nitrogly
zerin bir gün bir kum yığını üzerine 
dökülüyor ve bir hamur haline geliyor. 
Bu hamur dinamitin evsafını kaybet
miyor buna mukabil, kolay patlamaz, 
kolay taşınır für hale geliyor ve bugün 
dinamit ismi altında anladığımız mad
de meydana gelmiş oluyor. 

Otomobil inşaatında 

yepyeni bir fikir 
Stu.u6 .. ı .ua .b:ıtel ismınde bir mü

hendis yem bir otomobil modeli yap
mış. Bu otomobilin yalnız iki tekerleği 
var. Motör bu iki tekerleği çeviriyor. 
Sokak zeppelini adını taktığı bu araba 
tıpkı kanadlan takılmamış bir tayyare
nin gövdesine benziyor. Arkasında 
tıpkı tayyarede olduğu g~bi kuyruğu 
kaldmp ındirmek için uikı bir dümen 
bizde sağa sola saptırmak için şakuli 
dümen var. 

Bu araba yürümeğe başlayıp biraz 
hız alınca içerden icıare edilerek kuy
ruğun yerle olan teması kesiliyor ve 
bu suretle araba iki tekerlek üzerinde 
kolaylıkla büyük bir sürat ahyor. 

Tekerleklerin yalnız iki tanıe olına
sından sokağın sürtme mukavemeti cı 

zalıyor ve bu sebebten araba yürümek 
için büyük bir kuvvete lüzum görmü
yor. Arabayı saağ sola saptırmak veya 
durdurmak için arkadaki dümenlere 
havanın yaptığı tesirden istifadıe edili
yor. Bundan başka tekerleklerde ayrı
ca fren var. 

Fikir ve konstrüksiyon iyi olduğu İ· 

çin bu yeni tipin umumileşeceğini ti
mid ediyoruz. Maamafih bu araba dar 
sokaklarda değil, geni§ şosalar ve u
zun mesafeler için kullanılabilecektir. 

Yaşamak 
istiyorum! 

(Başı 5 inci sayfada) 
ra salona çıktı Orada iki divan hazır
lanmış, Zental da geceliklerini giy
mişti. Kadıncağız telif, merak ve ıstı
rab içindeydi. DiV'anm bir tarafında 
bir de pasaport duruyordu. Zental'in 
ve kendisinin resimlerini ihtıiva eden 
bir pasaport. Ü zerinde de şu yazılar: 
"Zental ve karısı." 

Bütün tarifler de biribirini tutuyor-
du. 

Fa.kat Bleyn itiraz etti: 
- Bu benim resmim değildir! 
Bu sefer Zen tal ona çıkıştı: 

- Fakat Mis Bleyn siz fazla konu
şuyorsunuz. Benim rahmetli karım bu 
kadar çal çene değildi. 

Demek ki kendisini kaçırmak için 
bütün bu tedbirleri o almı§tır. Cenifer 
bu adama teşekkür ettıi: 

- Size minnettarım; siz olmasaydı
nız, şimdiye kadar ölüp gitmiş olacak
tım. Siz beni kurtardımz. Bu büyük in
sanlıktır. Size hizmet için bütün öm
rüm bile kifayet etmez 1 dedi. 

Zental cevab verdi: 
- Fakat ben bunu ne size, ne de baş

kalarına iyilik olsun, diye yapmadın. 
Kendim için yaptım. 

Hizmete geince onun için de, kork
mayınız, hayatınız kafi derecede u
zundur. 

Pasaportlar cebe konuldu. 
- Yirmi dakikaya kadar hududa 

varmış olacağız. 

O zaman uşağım Dilli, gidip hudud 
muhafızlarının gönlünü edecektir. 
HalaskAr • anladığınız veçhile adam 
bununla parayı ve rüşveti kasdıediyor
du - onlara bu kompartimanda Bay 
Zental ile kansından ba_şka kimsenin 
bulwunadığı kanaatini verecektir. 

- Fakat pasaportumu görürlerse 
treni ararlar ve beni yakalayıp geriye 
götürürler. 

- Tabii, öyle, siz de bunu istemi
yorsunuz değil mi ? 
Kadın: 

- Ben yaşamak istiyorum! diye 
haykırdı. 

- Kolay şey. Margarita'nın yerine 
benim karını olacaksınız. Onun öldü
ğünü kimsecikler bilmiyor. 

- Lfilı:in ben nişanlı idim, evlenmek 
üzere idim. 

- Lakin siz mahkfundunuz; kurşu
na dizilmek üzere idiniz. 

- Fakat siz bana böyle bir tuza.K 
kuracak bir adama hiç benzemiyorsu
nuz. Hem de dünyada bu kadar çok ka
dnlar varken ... 

- Ben aizi, sevmiyorum. Fakat size 
bir çok kadınlardan bir tanesi gıbi de 
bakmıyorum. Buna tuzak ını diyorsu
nuz? Bu, tuzak değildir; bir pazarhk
tır. Siz yaşamak istiyorsunuz; ben de 
sizi istiyorum. Az kaldı; çabuk kara-
rınızı veriniz. 

*** 
Likovanya kampında ölüme mah-

kfım Mis Bleyn, başını bir an için el
lerinin arasına aldı; biraz düşündü. 
Yüreğinde Riçard'ın sevgisi, fakat ka
fasında da ölüm korkusu vardı. Tekrar 
o tel örgülerini, Rişard'ı da, kendisini 
de itip kakan o korkunç nöbetçileri, 

- Otuz yedi t diye seslenen sesi ha
tırladı. Rişard ile son görüştükleri za
man delikanlının gözlerindeki mana 
ve ıstırabı okudu. O muhakkak, şimdi 
kendi ölümünün matemini tutmağa bi
le başlamıştı. 

Sonra gözlerini açtı; karşısındaki 

esmer adamı gördü. Bu adam, Vaarn 
kampında kendini kurıuna dizecek 
manganın başında bulunamazJ onu bir 
kumanda ile öldürtemez miydi? 

İşte öldürüyordu da. İşte Rişard'ın 
sevgili Cenifer'i, Likovanyanın casus 
diye yakalattığı Mis Bleyn, daha bu 
meriıleket smırından çıkmadan ölü
yordu. 

Kendini zorlaya zorlaya elini Zen
tal'e verdi: 

- Demin eski karım Margarita öl
dü, demiştiniz. Ben dıe demin "yaşa
mak istiyorum" diye haykırmı~tım, 
dedi, Fakat iş öyle olmadı Bay Zental, 
Mis Bleyn, dikenli tellerle örtülü 
kamptan çıktıktan sonra, bir kompar
tiınanın divanı üzerinde can verdi. 

Margarita sağdır, Benim. 
Fakat ne yapayım ki Margarita da 

Bleyn gibi yaşamak istiyor. 
- Yaşamak istiyorum 1 

.. Bitti." 

Sarhoşluk Ye yaralanma 
Anaf artalar mahallesinde oturan 

kayserili boyacı Kadri adında bir a
dam, marangoz Said, marangoz Fer -
had ve Osmanla Bendderesinde rakı 
içerken aralarında kavga çıkmıştır. 
Kadri arkada~ları tarafından bıçakla 
yaralanmıştır. 
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Kazım Efenin Y alovadaki 
j!USUI abdesti 

Şimdi Yalovaya gitmenin ne zoı-u 
var? Elli kuruşu vapura, yirmi beşi de 
otobüse toka ettin mi büyUk otelin ta
raçasmdasın. Fa.kat gelgelelim o za
man, yani lzmitin bizde, Buraanm kar-
şı tarafta olduğu zamanlarda bu if bu 
kadar kolay değildi. Çünkü Yalova o 
vakit tam bizim ileri hatlarla yunanh
larmkinin arasında bulunuyordu. 

Biz şimdi Yalova - Bursa şosasınm 
geçtiği vadinin şarkında, düşman kap
lıcalarm hayli garbında mevzi almış
lardı, arada sırada kah bizimkiler, kah 
düşman kaplıcaya kadar geliyor, ha
zan köylerde koyun topluyor, bazan 

düşman hakkında malfunat biriktiri
yor ve kimbilir, biraz fazla tasasız ise
ler, hamamda Yalova safaaı bile yapı
yorlardı. 

Fakat 337 senesinde ve soğuk bir kı§ 
gününde Kazım efe ile beraber biz Ya-
lovaya gelirken böyle bir safa için hiç 
de niyetimiz yoktu. (Bu zamanlarda o
ralarda henüz muntazam asker yoktu 
ve biz bu çetelerden bir !Wlordu teşki
line memur edilmiştik). Maksad hem 
dU~manın kuvvetini anlamak, hem 
de bu mıntakada ne gibi bir hareket ya
pabileceklerini arazi üzerinde tetkik
ti. Bunun için de bana yirmi beş mev· 
cudlu Kazım efe çetesini venniılerdi. 
Taraçasında güzel bayanların dansı

nı zevkle seyrettiğimiz büyük otele an
cak akŞıama doğru ve çamurda bata çı
ka varmıştık. Hava soğuk, otelde kapı 
pencere hak getire. Odaların ve kori 
dorlarm içinde öyle bir poyraz esiyor 
ki dayanabilene aşkolsun. 
Atlarımızı otelin gerisindeki birin

ci sınıf banyo dairelerine çektik. Biz 
de pencerelere gerdiğimiz bezler arka
sında istirahate geçtik. Ho~beş derken 
kuru tahtaların üstünde Kazım efe ile 
uyuya kalmışız. Yorgunluk ve gençlik 
bul ... 

Ertesi sabah günlük güneşlik bir ha
va vardı. Ben biraz daha ilerliyerek 
keşiflerimizi derinleştirmeyi düşünü
yordum. Efe uykudan uyandı ve be
nim neler düşündüğümü sormadan: 

- Yaren, dedi. Bana gusul abdesti 
iktiza etti. Aşağıya, kaynağa gidiyo
rum. 

Bu insanı londuran soğukta, bu alla
hm belası harabede ve tahtanın üstün
de efeye nasd gusul abdesti iktiza et
mişti anlamadım, anlasam da duracak 
zamanımız yoktu. 

- Deli misin yahu? dedim. Dün 
köylülerin söylediğini duymadın mı? 

Her sabah buraya bir kere yunan kara
loolları uğrarmı!J. Onlar uğramaaa bi· 
le bu kııta kıyamette banyo yapılır 
nu? Kuyruğu titretirsin. 

- Yaren, ne olursa olsun, böyle do
la.tamam.. Ölürsem ııonra pisi pisino 
gideriz .. Hoca aöyedi, şehadetlik yok· 
muş .. 

Anan yahfi, baban yahşi efeye laf 
dinletemedim. Gusul abdesti diyor da 
ba9ka bir §.eY dinlemiyor. Kalktık, biz
zarure aşağı indik. Efe olmadan kızan· 
lar benim emrimi dinlemezler. Her ta
raf buz içinde kapalı, banyoda bir dir
hem su yok. Bin müşkülatla yarı kapa• 
lı bir yerde, bir kemerin altında efe so
yundu, suya girdi. Ben de bir an evel 
çıkartıp işe gitmek için zebella gibi 
başında duruyordum. 

Efe suyu henüz ağzına, burnuna gö
türmeğe başlamıştı ki derenin üstün· 
deki 11rtlarda çatırdı başladı. Garba 
doğru giden yollar üstüne koyduğu

mll% efenin kızanları kaplıcaya ~eıı 
dü§man ileri müfrezelerilo mil&adcme. 
ye tutuşmuşıatdı. Çe~lerin bu çeşid 
müudemeye dayanamadığını bildiğiııı 
için can havliyle efenin yanna kot' 
tum. 

- Aman efem çabuk, yukarıda mü
sademe başladL 

- Şartlanıyorum yaren .. 
- Bırak §U şartı şurtu, horifler bu 

dere içiınde seni de ıbeni de kas gibi av· 
lıyacaklaı-. 

- Şimdi, şimdıi biter. 
Efenin §imdi şimdi demesine rağ· 

men dakikalar geçiyor, yukarıdaki mü· 
sademe kesildi, hatta kızanlar tüydü, 
ötekiai kemerin al tında hala §ıBI'tlanı· 
yor .. 

- Şartlar tamam olmadan şuradan 
şuraya ayak atmam diyordu. 

Kafam kızdı, efenin taşa dayalı tü· 
feğini aldım ve üzerine çevirdim, öte· 
kisi çıplak ve hiçbir ıeyi olmadığı için 
hayrette: 

- Ya şimdi çık, yoksa şartı şurtı.ı 
dinlemem, seni gebertir giderim. 

Hiç sesini çıkarmadan çıktı, gitti ve 
bize de ancak kaçıp kurtulacak kadar 
zaman kaldı .O vakit hayli korkmuş o
lan efe ondan &0nra beni gördükçe 
hep: 

- Çıkmasaydun essahtan vuracaJc 
mıydın yaren? diye sorardı. 

- Tabii, ben vurmasam düşman vu
racaktı. 

- O da doğru ya ... 
M.ŞEVKI 

Belediyeler· Bankası 
Şimdiye kadar 144 belediyemize 

4.688.622 lira ikraz etti. 
Şehir ve kasabalarımızın kalkınması, 

halkımızın sıhi, medeni ve asri ihtiyaç 
larının temini için belediyelere yardım 
maksadiyle kurulan belediyeler banka
sı kurulduğu günden bugüne kadar 
muhtelif belediyelerimize para yar
dımlarında bulunmuştur. Banka şim
diye kadar elektrik, su, imar pl§.nı ve 
sair funme hizmetleri için 144 belediye
mize 4.688.622 lira ikraz ve kefalet et
miŞıtir. 

Belediyeler bankası, belediyelerimi
zin çalışma ve kalkınma sahasındaki 
faaliyetlerini artırmalarını temin ede-

cek yeni bir kararla faiz nisbetini yUı:· 
de sekizden yüzde altı buçuğa indir• 
miştir. 

Banka asırlardanberıi haLkı susuz· 
luktan muzdarip en mühim şehir ve ka
sabalarımızdan Adana, Mersin. Tar• 
sus, Gazianteb, Eski~ehir, Kütahya be· 
lediyeılerinin bir buçuk milyon liraya 

yakın su işlerini temin etmi§, son gün· 
lerde de Malatya, Elazığ· Isparta, A· 
dana, belediyelerinin suları için de bU 
şehirlerimizin belediyelerine dört yüJ 
bin liralık ikraz yapmak için mukavele 
akdetmiştir. 

Kızı/aya üye olmak insanlık borcudur 
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KUPONLU VADELİ MEVDUATA 

Ankara 
Tel: 2316 

Her ayın 

Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 
Bolu 

1 
ş 

L K G 0 N Ü 
u B E L E 

Bori:rük 
Buna 
Düzce 
Eakitehir 

FAiZ 
·R 

Gemlik 
Jzmit 
Safranbolu 
Tekirclai 

1 

• 
verır 

Is tan bul 
Tel: 22971 

BOTON BANKA MUAMELATI YA P 1 L 1 R. 

c:~ı 
TAYYARE POSTALARI 

~dan kallat 14.10 
lılanbula van;ı: 16.00 
~uldan kalkı;ı 10.00 

an varı;ı 11,50 

p NÖBETÇİ ECZANELER 
p ilZar : İstanbul eczanesi s:b•rteei : Merka .. 
ta : Ankara • 
p 'laınba Yeni ve Cebeci ecz.leri 
C e11cınbe Halk ve Sakarya ,. 
C lltna Ege eczanesi 

lltnartcai Sebat ve Yeni:ıehir ec.lerl 

Marangoz 

Abdürrahman 
Y enitehir • Emciler c:addeti • Or· 

man çiftliii mağazası karıısmda. 

Temiz mobilya ve güzel ci
lilar yapar ve ı, sahihlerini her 
vecihle memnun etmeğe çalı,ır. 

Miltterilerbün bayramlaiını kut
lular. Numara: 29 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 
liALK ve YENİ SiNEMALARDA : : 

llcrgün MAJ!~a~t!R Pazar ~ Halil Sümer E 
14.45 13 oo 11.00 - E • -
~::~~ ~:::~ ~::~~ ~ Marangoz vı 3 
21.00 21.00 16.45 - -

18.45 E Muhterem müşterilerinin bay- : 
P 21.00 : ramını saygı ile kutlular. Ciddi- : 

azar ve cumartesi günlerinden başka : t' d w luğu ve aagwl 1 w d : 
HALK sinemasında hergün Ha 1 k : ye ı, ogru am ıgı a- : 

t1 • ı matineleri: 12.15 : ima muhafaza eder. : 
1 nı değiemc giinleri: Pazartesi ve Cuma : Yenişehir - Emciler caddesi nu- : 

lUzuMLU TELEFON NUMARALARI = mara: 11Teleofn:3132 = 
Ya - -leh~gın ihban: 1521. - Telefon müracaat .,.11111111111111111111111111111111111111,. 
234

1r: 1023 - 1024. - Şebirleraraaı: 2341 -
rıı 2. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me-
rı ?rlu&u: 1846, - :Mesajeri Şehir Anba-

2: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
ın · r 8a cır ıcarni civarı: 2645, 1050, 1196. -

~~atıpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni-
ır: 3333 - Havuzba:ıı: 3390. 

0TOBUSLER1N 1 1 k vo 8 O N 
SEFERLERİ 

Sabah Akpm 
tık Boa 

~us M. dan K. dere'ye 
-. dereden Ulua M. na 

sefer sefer 
6.45 23.00 
7.15 23.20 

Ulas M. dan Çankaya'ya 
ÇanJtaya'dan Ulus lııl. na 

lnua M. dan Dikmen'e 
l>ilazıeıı'den Ulua M. na 

lJıus M. dan Keçiören'e 
1'eçiörenden Ulus M. na 

lJıua M. dan Etlik'e 
li:tlik'ten Ulus M. na 

7.25 
1.ıo 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

gı~a M. dan Cebeci'ye 7.00 
c eci'den Ulus M. da 7.00 

~beci'dcn As. fabl. ra 6.30 
"" fabl dan Cebeci'ye 

~Pa~rı'ndan Aklı:öprü'ye 6.30 
koprıi'den S, puaıı'na -

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.lS 

7.15 
9.45 

Y eniı;ehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beş geçe muntazam seferler 
"ardır. Pazar aünlcri ilk aeferlor birer 
laat sonra baılar. 

li TREN SAATLERİ 
lYdarpaeaya : Her sabah 8.20, her 

ak;ıam 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perşembe, cıı-

8a rnarteai Toroı sürat). 
lllsun hattına : Herııün 9.35 (Kane· 

ri, Sıvas, Amasya bu 
l>i hat üzerindedir). 
2o~rbakır hattı : Hergün g,40 
t guıdak hatu : Hergtin 15.00 

1rıkka1eye rayotobüa 16.05 

Askeri Fabrikalar 

50 adet 1,5 Kratlık saplı El 
Elması, 80 adet O, 7 Kratlık 

saplı el Elması 

Albri Faldralar Umma MMlr-
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2480) lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinai yazılı 
malzeme asker! fabrikalar umum mii
dürlilfü aatm alma komiayonunca 17. 
12.937 cuma ilinti saat 14 de açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 

Talibleriiı muvakkat teminat olan 
(186) lira ve 2490 numarilı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki veuikle mczk\lr 
~ve aaatte komiayona müracaatla
rı. (4407) 

Elektrikçi-Telefoncu alınacak 
Aakeri Fabrikalar Unıum Müdür

lüğünden 1 

Kınkkaledeki fabrikalarımızdan bi
rinde çalışmak üzere manyatolu tele
fon tamiri iflerinde ehliyet keabet:mit 
iki usta elektrikçi - telefoncuya ihti
yaç vardır. 

Kmkkalede yapılacak imtihanları 
neticesinde gösterecekleri liyakata 
göre 2 - 3.S lira yevmiye veril~cektlr. 

Harcirahları kendilerine aid olriıa.k 
üzere isteklilerin veaikalariyle birlik
te gurup mildürlUğUne mtlracaatları. 

(4383) 

rBUGÜN • KÜMBARANİZA·ATAGAGİNİZ · 5· KURU$ 

----

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
~-

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

•• 
Oz türk Pazan 

Mevsimin en yeni çeşitlerini getirmiştir. Ayrıca kürk dairesi on 
ay vade ile aatıp 1-tlaımftU'. Muhterem mU9terilerine keyfiyeti 

bildirir ve bayramlarmı Aygı ile kutlular. Telefon: 1977 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PlY ANGOSU 
İkinci Keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Blylk ikramiye 40.000 liradır 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10. 000 Liralık iknmi~elerle 
(20.000 ye 10.000) liralık ild adet mükafat vardır ... 

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

POSTA SAATLERİ 
~Osta 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ltıc1t saat 19 a kadar İltanbul cihetine 
'l' tub kabul eder. 
'l'~üUü 18 e kadardır. 

C 'Yare ı>ostası 13 e kadar mektab alır. 

~: 
4rabı - 1356 Rumi - 1353 4 SeVVaı İkinci Teırin 25 

Oiuı" ~· ı~ Ak;ıam ~6 ~ğ 
......______-------~~~~-----
~ 1111•ıı11111111111111111111111111111 ı ı a. - -= -- -= LEYLAKLAR AÇARKEN = 
~ = ~ Seneni b'' ''k --L • -,811 n en uyu ses ~·eMl'I : 
~111111111111111111111111111111,. 

Güler 
ş~rrdavat Evi A. Ağlamaz 

•in~llldiye kadar Anafartalar cadde
caa c :Karmen bitişiğinde bulunan mü
tiir~s~rniz bu kerre Yenişehirdo Ata
tir ulvarı numara: 24 e nakletmit
ıu;i lier tUrlU hırdavat, kırtasiye, bil· 
hir ~~ ve aktariye ihtiyaçlarınızı, şe
•izi ıyasasında hiç bir fark gözetmek
dcb?1•. e~ ehven ve iyi olarak temine-

1 11'1lıniz. 

938 MODEL 
ŞEVROLE 

~RENNABOR 

ADJ\tlRAL 

HALLER 

DUN LOP 

H 1 Z 1 R ve T U F A N 

CA~l'ROL 

otomobil ve kamyonları 

motosiklet ve biaikletlerl 

otomatik RADto ve rramofonları 

haftalık IUka ve ucus aaatleri 

otomobil ve kamyon lhtikleri 

yangın IÖndilrme makineleri 

motör, makine ve tayyare yağlarını 

Beğenip takdir etmek için mağazamızı bir ziyaretiniz kafidir. 

M. ve A. HANEF Kardeşler 
Bankalar caddesi - Postahane karşısı - Telefon: 3150 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. -------------------
Çiçek ve Nebatat 

Müessesesi 

------------------- -- -- -
~ SABUNCAK~ ~ - -- -- -- -: Tarihi tesiıd: 1874 E - -- -- -: Merkezi: İstanbul - Beyoğlu t~tiklal Caddesi No: 304 : - -- -: Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 5 - -- -§ Park, bahçe planları tanzim ve tarh itleri deruhde olu- ı§ 
: nur. Her cinı ağaç, ağaççık, ve her türlü Çam ve kıt nebat· ı5 
§ lan ve en taze çim ve çiçek tohumlan bulunur ve ıipariıler 5 
S kabul edilir. 5 - -... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -- -
~ Eti Bank ~ - -- -- -
~ Genel Direktörlük: Ankara E - -- -- -S Sermayeai: 20.000.000 Türk liraaı : - -E T eL adr.i: Etibank E - -- -: M ernlelıetin maden : - -- -: oe : - -- -E 1'111111ei ,,.JaarriJıe BCnlııDulır. E - -- -............... 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

EGE BiRLiGi 
TiCARET EVi 

AbdOrralıman Çiftfl - Kemal Sümer - lbrahim Soykan 
Zeytin, Zeytinyağı, Sadeyal, Sabun. Peynir, Kapr v.a.. 

Telefon 
3580 

TOPTAN VE PERAKENDE 
Ankara Balıkpuan Telgraf 

Egebirliği - Ankara 

Sayın müşterilerinin hayra 
mım hürmetle kutlular 

' 

Necip Dikeç 
Viyana terzi mektebinden mezun 

Yenitehir - Atatürk bulvarı 41 
Her nevi kadın, erkek, askeri ve resmi elbiseler dikilir. 

Palto, pardtlaU. manto, tuvalet ve saire emniyetli olarak imal ve muh
terem mUıterilerimizin memnun kalacaklarını taahhüt eylerim. 

' 

1 

.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -- -- -i lpekiş Mağazası 1 - -- -- -: Yılbaşı münasebetiyle getirdiği aon model ipekli ve yünlü ku- : - . -E maşlarını görmeniz yılbafı elbise düşüncesinden kurtarır. : - -- -- -i Yüniş Kumaşlar. 1 - -- -E Fabrika fiatına aatıf batladı : - -: Bankalar Caddesi : - -- -- -~•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

-----------------------------------------------~------------------------------~--------~-------------

l< ı z ı laya üye olunuz, hayır işlerinde o • • 
sızın elin izdir. 
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Yeni yıla gireceğiniz geceyi 

Kızıl y Ankara merkezinin 
Sergi Evinde hazırlamakta olduğu 

Yı b sı eğlencelerinde 

Geçiriniz 
Büyük macar cazı, iskeçler, revU, ye ni yılın girişinde eğlenceler. 

Saat 9 dan sabaha kadar ucuz büfe 

................................................ 
ANKARA 

cS ır~,.•~~• aw 11~ N••&~i,. • ELu,rilf, OP.A11~-
-cN a\ir'7i6,,c.wh~i"1..:'l• •Al.ZIT~Etll·BOCrtUCU·ftlJflM'I' 

Elektrik ve Havagazı 
T. A. Şirketleri 

VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ Telefon: H!: Sayın abonelerinin Bayramlar1nı kutlular 
ve saadetler diler. 

.. 
lnıren 

Muhallebicisi 
Yeni,elıir Atatürk bulvarı • 

Numara: 43 
Yeni açtığımız dükkanımıza 

gelecek aaym müfterilerin her 
vecihle memnun kalacaklarını ve 
ayrıca sabahları gayet nefis aüt 
ve tahleb bulunduracağımızı ar
~yler ft aaym müfterilerin bay
ramlarını kutlularız. 

lstanbul Karaköy 
Nümune koyun kasabı 

IBRAHIM ÖZER 
Yenişehir - Emciler caddesi - Kooperatif kartısında 

Asri tesisatla temizliğe son derece riayet olunur. 

Motörle her istenilen yere en seri bir surette et yetiştirilir. 
Bir telefon k!fidir. Telefon: 3 2 8 5 
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AZ PAl2A iLE 
iYi GiYiN/t\EK 
iSTERSENiZ 
~~R~k:~ 
l(Ul'\AŞLARINI 

YERLiMALLAR PAZARLARlt10AHALf NIZ 
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: Türkiye aahilinde uıihlal edilen bilumum maden ve lxuı kerestelerin Memaliki ~ 
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MERKEZİ: ANKARA 
Sübeleri - lstanbul, lzmir, Bursa 

Yapllaıak ve yapısına baılanmıı meskenler l~ln 

valandaılara mümkün olan kolayllkla yardım eder 

Mevcuf gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapôr 

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

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

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat ahr. 

Hediyelik eşyanızı bizden ahnl 
Halil Naci Mıhçıoilu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi 
Telefon: 1230 
Şubesi: Bankalar caddeai. Telefon: 2619 

Bankalar Caddesi 
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OSMANLI BANKASI . 
Sermayesi 10,000,000 lngiliz lirası 

Türkiyeain Bqlıca Şehirlerinde Bulunan 
ŞUBELERiNDEN batb 

PARIS- MARSILYA-NIS-LONDRA 

MAN~TER'de ve 

MISIR-KIBRIS-IRAK-FlLlSTlN 

YlJNANISTAN'da ŞUBELERi ile 

~UGOSLAVYA,ROMANYA,SURlYE 

ve YUNANlSTAN'da 

Jllelliei Bal-4. Bennlen Varcbr. 
BilOmam Banlra •-*ıatn• ttdpl ecter. 

RECETELERINIZI 

Sakarya eczane 
tinden yaptırmıs. Her lıtedilinis yerli ve ATnlpa iltçlan bulunur. 

Resmt ve hususi müeaesata azam! olarak kolaylık 1H1terillr. 
Ulua, Halk aineamr lll'Mmcla. Tel ı 2011 

Model Şapka Salonu 
Ankarammn yegane bdm f&pD •• f&Plra len.matı 

~dır 

Sahibleri: Hikmet ve Hqmet kardeşler.-

6aym mllıterilerinin bayramlarını kutlular 
Adrea: Anafartalar caddeal Numara 55 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1 Eyup Sabri Tunçer 1 
~ = 1 Adliye Sarayı brpamda 5 
~ -; Deierli müıterilerinin bayramım l&J'll ile kutlar 5 
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Türk Hava Kurumu 

Yllbaşı piy~ngosu 
Gitelerimb bayram Pnlerl açıktır. 

Her sene yılbqınm en büyük ilmuniyelerini kazandıran 
Ankara Piy&Jl8odan biletlerinizi vaktiyle abnD 

en büyük ikramiyeler 

500.000 
200.QOO, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50. 

30.000, 20.000 ve 15.000 liradır. 

Aynca: 400.000 ve 100. 000. 
Liralık iki mükafat vardır. Aylık biletlerinizi aym 7. inci 

aünü a.kpmma kadar cleiiftirmeueniz hakknuzı 
kaybecleniniz 

Kızılay 

' 

1CIZILAY 

KUTLU 
Paeta Salonu Te Satq Şubeü 

Yenitehlr - Atatürk Bulnn -Telefonı seeG 
Değerli mlfterilerbıln baynmmı uyp ile kudular 

TembUll Dlfwd U. -111s oı. 
Bayat ..-on Tlrld,...m her tarafm
da llylk olclufa ratbeti Jramnnlfbr. 
lllaflrlerbıbe Bayat psOl'IUl• iknm ederseniz en iyi bir tekilde hh 
etmlf Ol111'811DU. 

Ba p.os Ankara Ayvalı mevkiinfıı «ı iyi suyu olan Ayvalı Hayat men
ba 1UJ111lda ,apdm&ktadll'. 

ETlnlse • alırken beledl,.aıln (Ayvalı Hayat) lnırtununa dikkat edcr
ıenlz ötedenberi bildiğinis Hayat ıuyunu almıf olursunuz. Bu ı.nin töh
retinden iıtifadc mabadiyle başka sular da Hayat iami altında l&tllmakta
dır. DepotaU Cihuı oteli telefon: 1775 

Akba kitabevi 
An.karada her dilden kitab, mecmua, kırtasiye #c gazetelerin aatq 
yeridir. Her dilden kitab, mecmua, kırtasiye ıipari9i kabul eder, 
Abone kaydeder. latanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 

Undcrwod ,.an ve hesap makinelerinin, biitiln dünyaca tanIDllUf 
Parker kalemlerinin Ankara aceııtasıdıır. 

Telefon: SS77 

Cumhuriyet 
YINaı ltkıntası 

lleMI 
Anafartlllar caddesinde 

SaJ'lll 'llliifterilerbdn W.yrammı tebrlE eder 

H 1 L A L 
MANIFA 1URA MAGAZASI 

Mehmet Öktemer 
Yalanda Belediyenin Uıt tarafındaki yeni yapılan apartıman altın
daki büyllk mağazaya naldecleceğini sayın mU,terilerine bildirir ve 
bayramlarmı kutlular. Telefon: 2963 

Mabemei Jn,alye, Yqb Boya, 
Xontraplak, Kap1-a. 

Yuvarlak ve altı ka,. 
B&fh Clvatalar 

Aron Araf ve Oğullan 
ADkan, Anaf....ı.r Cadde.i No. 88 

111111111111111111111111 

Her nevi Demir Hırdavat Ticaretbaiaul 
Teicraf Adre.i: 

ARONDA • ANKARA TELEFON: zıso 

958 Philips Radyolannı 
her yerde arayınız. 

-H-

Orman Çiftliği 
111111111111111111111111 

Çiftlik sütü ile beslenen 
çocuklar böyle olur. 

Orman Çiftliii Mafualan 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR-CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 

ZEISS 
Z.- Punktal Camlan 

z.111 Periviat Çerçeveleri 
Zeil9 Dürbünleri l&tq yeri 

Alpin. Çerçneleri 

URIN YIGANE SATIS YERi 
n.AR' SATD.IR w TAMiR OLUNUR. 

Ucuzluk manifatura 
v 

magazası 
Saym müıterilerinin bayramlarını kutlarken mevsimin çok yeni 

çeıidlerini bir kere görmelerini rica eder 

LEZZET LOKANTASI 
Ycni,ehlr • Emeller cadd-=-l • Kooperatif altmda numara: 48 

Alaturka tabldot yemekleri nefis ve bol ihzar olunur. Akıam ve ubala 
~iden bir kiti ~ia ayda ıo l1r94ır. Her s6n 20 ~etlt yemek bulundura• 
llak, muhterem mütterilerimiz bunlardan istedikleri üç kah yemeği ind• 
blbta serbelttlrler. Yemeklerde nefaet 'ft nenfete eon derece ehemi,.t 
..-ilmektedir. Muhterem mOfterilerlmidn bayramlarını kutlarız. 

kara gttn dostudur. 
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'"odell 

MUkenunell1ettn 

•on merhelealnl 

t•tkll eder. Son derecede 

sU91Q 10 adet çelllc lam· 

t)elt. lln kıM Urtftle 

ÜYEN 
Turl< Anonim Sigorta Sosyetesi 

Sümer Bank, Emlak ve Eytam bankalarının kurumudur 

Hayat, Yangın, Nakliyat 
Muamelelerinde azami kolaylığı ve ciddiyeti gösteren 

en büyük sigorta §irketidir 
Ankara Mümeasili 

Kazım Rttıtü 
Ankara Çocuk Sarayı caddesi Gençaia apartımaıı numara 6 Telefon: 2208 

Sık bayanları tatmin decek yegane yer : 

BE·ZEN 
Sapka Salonudur. 

Yeni,ehir - Atatürk bulvarı. No : 49 

Ha k pasta salonu 
Hususi mamulatından 

K stane sekeri 
Maron Glace 

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

Türk sekercilik sanatının saheseri 
imalithanemizde hususi bir itina ile ıık ambalajlar içinde 

imal edilmektedir. 
Hususi sipariıler bir gün evciden verilmelidir 

HALK PASTA SALONU - Anafartalar caddesi - Telefon: 2077 

PIJ .. •dakl FedJOla• 

"" • n gQzell we 
en kudrettlaldlr. 

Kartal 
Müskirat Fabrikası 
Karııyaka Rakuı 

Değerli müfterilerinin ve bayileri
nin bayramını saygı ile kutlular~ 

Kuru Kahveci 

İBRAHİM MELEK 
Muhterem mütterilerinin 

bayramlarını kutlar 

Ulus meydanında gazeteler bayii 

YAKUB 
Muhterem abonelerinin bayramı

m saygı ile kutlar 

hmir bakkaliye•i 
MUSTAFA SAVAŞ 

Yenişehir, Atatürk Bulvarı No. 49 
Her türlü bakkaliye ihtiyacınızı en 

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

DAYI BEY 
Rakı F abrikaaı 

Fuad An 
Gönül ve Güzel İzmir rakıları 

Sayın müfterilerinin bayramını say
gı ile tebrik eder. 

Şekerci 
ALI UZUN 

Her çeşit şeker ve şekerlemeci 
Anafartalar Caddesi No. 86 

Tel: 3620 
ANKARA 

Sayın müıtelerinin bayramlarını 
saygı ile kutlular. 

TARIK EDİP 
KİTAP EVİ 
Anafartalar caddesi 

P. K. 506 Tel. 3000 

Kitap - Kırtasiye 
Yazı ve hesap makineleri 

RadJo h.ıauaunde 

e lambalı v. bu 

darece ucuz olma· 

sına raOmın •lektrlk il 

UCUZ KÖMÜR SOBASI 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Fabrikalannm 

"'SÖNMEZ,, markah fevkalade iktisadi sobalarını görmek lazımdtr. 

Vilayetlerden sahş için yapılacak ınüracaatlara derhal cevap verilir. 

Toptancı tüccara huıuıi iıkonto yapılır. 

Müracaat yeri: Ankara: Gülzade Apartımanı altında Ticaret 
Türk Anonim Şirketi Merkezi P. K. 196 Ankara. 

Satıı yeri: Ankarada Yerli Mallar Pazarı, Memurlar Kooperatifi, Yeni Türk Hırdavat 
mağazası 
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Kl.SLIK Odun ihtiyacınız için 
Ticaret Türk Anonim tirketinin Çankırı Kapısındaki deposuna müracaat ediniz. iki senelik 

kuru odunlar aşağıdaki fiyatlarla emrinize amadedir. 

Kesilmiş Kesilmen.ış Kesilmiş KesilmemiJ 
ClNSl Toptan Perakende Toptan 1' .. n:.o:ende ClNSj Toptan Perakende Toptan Perak"nde 

Gurgen 2 00 2 25 l 90 " ıı. 1 Ça~ 1 75 2 00 1 70 1 75 
Travers Odunu 2 25 Yonga 1 75 1 80 

Veresiye muamele ve topdan tücccar ahşları . . 
ıçın 

Jşıklarda Saylavlar aokağmda Gülzade apartımam altındaki ,irket müdüriyetine. 
Telefon: 2338. 

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

YENi SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BUGECE 

Senenin en büyük ve en nefis musiki 
şaheserlerinden 

ÇIGAN MELODİSİ 
Baı rollerde : 

Meıhur Çıgan orkestrası şefi AL
FRED SANDOR ve dilber yıldız 

LUPE VELEZ 
AYRICA: Dünya haberleri 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 9 da 
Genel istek üzerine 4,45 seansında 
NİNA PETROVNANIN YALANI 

BUGÜN BUGECE 

Mevsimin en kuvvetli almanca sözlü 

ve şarkılı (ilimlerinden 

AŞK ÜLKESİ 

Aşk - Musiki - Neıe ve güzellik 

AYRICA: Dünya haberleri 

Seanslar : 2,30 - 4,30 - 6,3z gece 9 da 

Halk Matineıi 12,15 de TOP HAT 


