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Yurd ekonomisinde büyük inkişaf var 
Çeçen yıl yurdda
lstihsal artmış, fiatlar 
Daha yükselmiştir 

Türkiye Ziraat Bankasının 48 inci 
hesab devresi münasebetiyle bankaca 
hazırlanan raporun, Türkiyenin ge
ne/ ekonomik durumunu tetkik eden 
Icrsrıımr cumhuriyetin ekonomi saha
sı~daki ilerleme h1z1nz sal~hiyetle 
gosterme itibariyle aynen neşrediyo
ruz. Bankanın umumi işlerini ve bun
la.:ı~ üzerinde tetkik yapan heyetin 
goru§lerini ve umumi heyette cere -
Yan eden müzakereleri ayrr sütunu
lllUzda okuyacaksımz: 

Beyrutta 
kanlı 

vakalar 
Bir kiıi öldü bir kaç 

kişi yaralandı 
Beyrut, 22 (A.A.) - Polisin muhi'

lefetine rağmen beyaz gömlekliler 
Lübnan Falanjları ve ''Nacadi,, gibi 
dağıtılmış olan cemiyetlere mensub 
yüzlerce kişi bir alay teşkil etmeğc 
teşebbüs etmişlerdir. 

Polis, nümayişçileri dağıtmıştır. Bir 
çok kişiler tevkif edilmiştir. Fakat 
gene öğleye doğru galeyan artmıştır. 

Askeri kıtalarla jandarmalar müdaha
le etmeğe mecbur olmuşlardır. Karga
şalık esnasında bir senegalli asker öl
müş ve nümayişçilerden birkaç kişi ya 
ralanmıştır. 

"Dünya ekonomisinin geçen bilan
Ço raporumuzda istikamet ve hususi
Yetlerini arzettiğimiz salah ve inki
Jafr 1936 yılında beynelmilel müba
deleleri sıkan koruyucu ve yasakçı 
tedbirler rejiminin devamına, parala
rın istikrarsızlığma ve mühim siya
si hadiselerin ika ettiği yeni yeni 
eıtıniyetsizlik sebeblerine rağmen bi
~ daha tebariiz ve tekarriir eylemiş
tır. Stokların biraz daha azalımasma 
mukabil istihsal faaliyeti biraz daha 
artnıış, fiatlar daha da yükselmiş ve 
beynelmilel mübadeleler hem hacım, 
henı de kıymet itibariyle tezayüd ey
lemiştir. 

Ziraat Bankası Genel Direktörü 
B. Kemal Zaim 

mamış, buna mukabil lç Anadoluda 
fiatları düşmekten korumaya hatta 
ihraç fiatlarına göre bir mikdar yük
seltmeye gidilmiştir. 

Silahlı çetelerin faaliyetine engel 
olmak üzere sınırlar muhafaza altına 
almmııtır. 

HAT AYIN 

Büyük $elimizin seyahatleri esnasında Mersin ve Alyon'da ReçirJikleri zamanlara aid Tesimler 
elimize gelmiştir. Yukardaki lotoğralta Büyük Seli, Merıin man Jalina bahçelerinde görüyorm
nuz. Relakatlerinde iç işler Bakanı B. Sükrü Kaya, ve Bayan Sabiha Gökçen bulunmaktadır· 

[Atatürk'ün Mersin ve Afyon'daki tetkiklerine aid diğer resimler 6. ıncı sayfamızdadır.] 

Yılm en mühim hadiseleri fransız 
frangının altına çevrilme kudretini 
kaybetmesi, bunu takiben bazı mem
l~ketlerin dahi paralarının kı:ymetle
rini düşürmeleridir. Bununla bera
ber, dirije ekonominin para işlerin
de nizamlama fonları sistemi giıbi 
ınuvaf fak tatbikatı yayılmakta ve 
Para durumunun ıslahr Umidleri kuv
'\'etlcnmektedir. 
Ulu«Jekanornl~'.r--~----~~ 

Geçen yıllık raporumuzda esasla
l'JD.r ve hususiyetlerini belirttiğimiz 
~konomik sryasamrz olgun tedbirler
le 1936 yılında da hal için çok sevinç
li ve iti için çok güvenli bir yolda 
rnuvaffakiyetle inkişaf ot:miştir. 

7' cırımıal Durum 

T iltik ve yapağı 
Yapağı, hassatan tiftik harici ti· 

caret rejimimizden en fazla istifade 
eden maddelerdendir. Tiftik bütiin 
sene yüksek bir seviyede kalmış, se
nenin son aylarından bir önceki yı
lın iki misline kadar yaklaşmış ve 
böylelikle rekoltenin tamamı satıl-

( Sonu S. inci sayfada) 
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Yeni Romanya hükümeti 
Yeni Rumen kabineaini, tekrar, 

sayın Bay Tataresku teıkil etmiıtir. 
Bu haberin Türkiye kamoyu Üzerin· 
de ne kadar me&ud bir tesir bırak
mıı olduğunu aöylemeği bile fazla 
buluruz. Doıt ve müttefik milletin 
mukadderatını, en nazik zamanlar • 

yeni rejimi 
Adana, 22 (Hususi muhabirimiz

den) - Suriyeden alınan haberlere 
göre Suriye fevkalade komiseri kont 
dö Martel bu ayın yirmi sekizinde An
takyada bulunacak ve ayın 29 unda 
yeni rejimin yürürlüğe girişini ilan 
edecektir. Kontrol heyeti bugün Bey
rut'tan Marsilyaya hareket ctmi,tir. 

Macar başvekilinin 

Berlinde 

yaptığı temaslar 
Bertin, 22 (A.A.) - Alman hari -

ciye nazın von Neurath bu akşam baş 
vekalette macar başvekili ve hariciye 
nazın şerefine büyük bir ziyafet ver • 
mi§ ve bu ziyafette italyan, macar, 
Avusturya elçilerinden ayrıca bütiin 
hükilmet erkanı ve birçok generaller 
hazır bulunmuştur, 

• 

ln9iltere aleyhine 

Tokyoda büyük bir 
miting yapıldı 

J aponya'nın Şanghay imtiyazlı bölgesinde 

hükümranlık kurmak istemesi İngilterede 
çok mühim bir hadise telakki ediliyor. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Bugün ingi
liz dostluğu cemiyetlerinin ilgasını, 
~liyük Britanya'ya karşı sempatik 
~yasetin terkini, Hongkong üzerinde 
ş~ddetli bir kontrol yapılmasını ve İn
gılterenin ve yahud herhangi bir dev
letin Çin ihtilafına herhangi bir suret
te müdahalede bulunmasını reddedil-

mesini taleb etmek üzere büıyük bir 
miting akdedilmiştir. 

Mitinge Seiyukai fırkaSJ lideri B. 
Teijiro Yam.amato ve "siyah Dragon" 
denilen ifart derecesinde vatansever 
cemiyet?-n maruf lideri M. Toyama ri· 
yaset etmişlerdir. 

Bu inkişaf, tarımsal alanda çok 
barizdir; ziraati genişletme ve verim
lendirıme, istihsali değerlendirme he
deflerine muvaffakiyetle yürlinıtıüş
ttir. Gerçi, hava şartları her yerde ve 
~r mahsul için müsaid bir seyir ta.
kıh etmemiştir. Fakat, çiftçinin azmi 
bu talisizliği karşrlıyabilmiş ve üzüm 
J:nüstesna bütün diğer mahsullerde 
henı daha iyi, hem de aşağıki tablo
da görüleceği üzere daha fazla bir re
kolte temin eylemiştirı 

da, büyiik bir kiyasetle idare eden 
Bay Tatare•kılt hükümdarmm ve 
milletinin itimadına layık bir devlet 
adamı olduğunu iıbat etmiıtir. Onun 
iktidar devrinde Romanya'nın dost
lukları ve enternasyonal barıı poli • 

tikaaı kuvvet bulmuıtUr. Balkan an- -----------------------------
tantı devletleri, kendisinde, Balkan· 

Mitingin sonunda dört bin vatan
perver, bayraklar sallamak suretiyle 
imparator sarayının önünden geçmiş • 
terdir. Ve imparatoru alkışlamışlardır. 

1935 1936 

2,500,000 ton 2, 700,000 ton 
1,300,000 ton 1,600,000 ton 

37,000 ton 45,000 ton 
38,000,000 kilo 65,000,000 kilo 

3,000 sandrk 5,000 sandık 
24,000 ton 26,000 ton 

lluğday 
Arpa 
l>anıuk 
'l'ütün 
Afyon 
ll'xndık 
t}zilın 80,000,000 kilo 65,000,000 kilo 

liayvan yetiştirmesinde geçen yzl
hk raporumuzda işaret ettiğimiz in
lti~f son yılda daha ziyade teobariiz 
Ctıniş bulunuyor; hayvan mevcudu 
arttığı gibi yün ve tiftik hasılatı da 
fazlalaşmıştır. 

ll';'zar ıartları 
Kısmen umumi konjonktürün te

•iriyle fakat daha ziyade ticaret reji
lllinıizin hazırladığı imkanlarla çok 
lnüsaid safhalar arzetmiş, zirai mah· 
•uı ve maddelerimizin hemen hemen 
hepsi hususiyetlerini apğıda arzede
Ceğiıniz üzere bir önceki yıldan da
ha yüksek fiatlarla muamele görmüş
ttlr. 

BıığJay 
Senenin ilk aylarında gevşemeye 

Yüz tutan fiatlar mahsulün bazı yer
lerde bozulması üzerine yükselmeye 
~Şlaınış ve senenin ikinci nısfında 
bılhassa Teşrinisani ve Kanunuevel
d.e YÜksek ve çütçi için karlı seviıye
aıni muhafaza eylemiştir. . 

Buğday piyasasının bu kuvvetlı 
llleyelanı dolayısiyle Banka.ınu:m 
buğday koruma kanunu ile deruhte 
ettiği vazife, sureti umumiycde piya
fta_~a, geçen seneye nazaran daha az 
t;ıudahaleli bir şekilde ve Trakyada 
ıç istihlak ihtiyadariyle cenuob hava-
ı · . :s , 
~sınde de barice yapılan satışlarla 

hlık dayanı§ması davaıırun samimi 
bir mesnedini buldukları kadar, yi. 
ne onun dürüst siyaseti, umumi ha
nı nizamının inancalarından biri ol
mu~tur. Romanya - Türkiye müna
sebetleri tarihi, Bay Tatareaku'nun, 
milletlerimiz araaındaki dostluğun 
inkiıafma olan hizmetini te§ekkürle 
anacaktır. 

Sayın Ba§bakan, geçen ay Ankarayı 
ziyaret ederek Büyük Şefimiz ve hü· 
kümet adamlarmuzla buluttu. Bu iki 
taraflı tanıtma, Roınanya - Türkiye 
dostluğunun samimiyet ve •araılnıazlı
ğını gömıeğe ve bu dostluğun Balkan
lar ve cihan sulhu için olan yüksek kıy
metini bir daha tesbit etrneğe vesile 
tetkil etti. Bay Tataresku, burada 
iken, iki memleketi alakalandıran 
bütün meselelere temas etmiı ve 
bunlar araamda, daha eyi bir tanzi • 
me ihtiyaç gösteren ekononı.i ve tica• 
ret münasebetleri ile bilha.aa meı
gul olmuıtur ve, bütün hususlarda 
hiç bir ınenf aat tezadı ile ayrılma • 
makta olan memleketlerinıiz arum
da, velev müJ:ıim bir anl&f!D&Zlık 
tetkil etmese bıle, bu pürüzün kal· 
masmı dahi tecviz etmediğini anlat• 
mıttır. Bölgemiz nizamı ve milli da· 
vi.laronızm istikbal birliği bakımın
dan, müıterek dostluğumuzun değe
ri o k.adar büyüktür ki onu ebedi
leıtirecek ve her türlü münaka§A 
mevzularından tasfiye edecek gay • 
retlerin, bathca muzaharetçi ve yar• 
dımcıyı, kendisinde bulacaklarına 
tübhe yoktur. 

Zirai kalkınmamızın esaslı bir unsuru 
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Ziraat Bankalf Ankara Merkez bincuı 

Ziraat bankası umumi 
hey'eti dün toplandı 

Banka buğday piyasasına hakimdir. Liverpul 

fiatları çiftçinin ayağına getirilmiştir. 

teşkil ediyordu. İktisad Vekili ve Zi
raat Vekaleti Vekili B. Şakir Kesebir 
de hazır bulunuyordu. 

Bundan sonra küçük bir heyet, in· 
giliz sef arethanesine giderek İngilte • 
re hükümetine Çin - japon ihtilafında· 
ki hareket hattını yeniden gözden ge
çirmesini ihtar eden bir beyanname 
vermişlerdir. 

Şanglwy imtiyazlı bölgesinde 
Londra, 22 (A.A.) - İvning Niyuz 

gazetesinin yazdığına göre, Japonya -
run Şanghay üzerinde hükümranlık 

haklarım kullanmak istemesi İngilte -
rede vahim bir hadise olarak telakki 
edilmektedir. Şanghay imtiyazlı böl
gesinde alakalı devletlerin hukukuna 
japonlar tarafından dokunulmasına 

asla müsaade edilmiyeceği Japonyaya 
anlatılacaktır. 

Balkan antantı devlet 

Atatürkle 
İtalya kralı 

arasında 
Ankara, 22 (A.A.) - ltalya kralı

nın doğumu yıldönümil milnasebctiyle 
Reisicumhur K. Atatürk ile Majeste 
Vittorio Emmanuel arasında apğıda
ki telgraflar teati olunmuştur z 

M&jeste üçüncü Victor-Emman.ı. 
Roma 

Majeıteleriniıt doğumlannm )'il 
dönümü müncuebetiyle en kalbi teb .. 
riklerimi, ve ıahsi •aadetleriyl• ltal ... 
yctnın relahı hakkındaki •a:rnirni t.
mennilerimi kabul buyumudanru n.. 
ca ederim. 

K.ATATORK. 

Ek.elanı Kemal Atatürk 
Reisicumhur 

Ankara 

Ekırelansınaa ıramimi •urett• t.
ıekkür eder ve bilmukabele ıahsi •a
adetleriyle memleketlerinin refahı 

hakkındaki çok hararetli temennile
rirnin kabulünü rica eylerim. 

VITTORIO EMMANUEL 

Türk hava kurumu 

genel merkez kurulu 
Türk Hava Kurumu Başkanlığın

dan: Genel Merkez Kurulu, 25 son teş
rin 937 perşembe günü saat 15 de altı 
aylık toplantı.smı yapacağından Kurul 
üyelerinin Kurum Merkez binasında 
bulunmaları rica olunur. 3-6573 

bankaları konferansı 

f~a~Iar 7-7,5 kuruş gibi koruma bad
dının çok fevkinde tutunduğundan 
satışların tevakkufuna kadar bura
la · ·· · m kal· 

Her halde Tataresku iktidarmı, 
bizler, takviye etmiı olduğu milli ve 
enternasyonal vazife ve hizmetleri· 
mizin, inkitaf ve devamı için de ha -
yırkar telakki etmekte ve hüküme
tine candan muvaf f akiyetler dile
nıekteY.iz, 

Ziraat bankası umumi hey'eti dün 
Kamutay büdce encümeni salonunda 
toplanmıştxr. Bu, yeni kanunun çık· 
masından sonraki ilk umumi heyetti. 
Umumi hey'eti meclisin büdce, divanı 
muhasebat, iktisad, maliye ve ziraat 
encümenlerile başbakanlık delegeleri 

Başkanlığa Burdur saylavı Musta
fa Şeref Özkan ve sekreterliklere de 
Bayan Fakihe Öymen ve Esma Nay

(Sonu 8, inci sayfada.). 

Balkan Antantı Devlet Bankaları direktörleri dün sabah saat 
10 da Cumhuriyet Merkez Bankasında toplantılarına baılamıt
lardır. Toplantı bugün de devam edecektir. 
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TürkÇemiz 

Pek muhtelif iklim şartlan içinde ya~ayan pek karışık ırki unsur· 
1ardan bugünkü mütecanis fransız milletini meydana getirmiş olan ta· 
rihi amılleri araştıran bir garb muharriri, zengin ve kudretli fransız di
linin rolünü bunlann en başında zikrelmek lüzumunu hissediyor. Bu di
lin harikulade dehasıdır ki, biribirine taban tabena zıd şimal ve cenub 
ırklarına mensub insanları, bir tek milletin' potasında eriterek ona mÜf· 
terek karakterler ve müşterek bir dünya görüıü vermiştir. 

Aynı tetkik adesesini kendimize çevirirsek, ilk önce türk ırkına la
yik mükemmel bir hamle yapını§ olan osmanlı imparatorluğunun, 
sonra hazin bir akibete sürüklenmeainin en mühim aebebleri arasında, 
imparatorluğa milli bir tecanüs vermesi lazım gelen türk dilinin istih
kara uğraması ve çiğnenmesi keyfiyeti üzerinde durmamız icab eder. 

Türk inkılabı, asırlarca yadırganmı§ olan türk diline zorla gasbedi· 
len hakiki mevkiini vermek surtjtile, milliyetçi hamleaini en sağlam bir 
temele istimı.d ettirmesini bilmiştir. 

Büyük Kurtarıcı'mn dil mevzuu üzerinde hususi bir alaka ve has· 
:msiyetle durmakta olması milli kurulu, ve kurtuluıun en mühim ami
linin nerede olduğuna güzel bir işaret değil midir~ 

Başlamış olan rönesansımız içinde, pek muhtelif ve pek büyük va
zifeleri bulunan türk entelektüelinin bunun içindir ki, dil sahasındaki 
mesuliyeti pek ağırdır. 

Büyük ve zengin .Türkiye hayalinin, büyük ve zengin türk dili vü
cud bulmadıkça tahakkuku kglay olmıyacaktır. Büyük ve z~ngin türk 
dilinin vücud bulması ise, her geyden önce, bütün aydınlamnızın, bu 

ı ııı ıı~u ı ıu ı 

bir anketi 
-ı·iryaki ıigaraıını 

nuıl buluyorsunuz? 
Hem ucuz, hem de içimi güzel bir 

sigara tipi bulmak için İnhisarlar İ
daresi güzel bir teşebbüse giritmi• 
ve bir ank~ yapmıştır. Bu suretle, 
idare büyük bir kütlenin seve seve 
içeceği sigara tipini bulacaktır. İda
re, ''Tiryaki" adrnr verdiği bu yeni 
ılgara paketlerinden birçok kimsele
re yollamıttır. Ve umumt kanaati 
bulmak için fU sualleri sormuttur: 
1: - Umumiyet itibariyle içimleri 

nasıldır? 

2: - Fiatını naarl buluyorsunuz? 
3: - Kutunun harict tekli hakkında 

fikriniz? 
4: - Ba1ka dU9Unccleriniz? 

İdare bu suallerden alacağı cevabla
ra göre tiryaki sigarasını piyasaya çı
karacaktır. 

Oniversite'de 

mevzu üzerinde asabi bir hassasiyetle titremelerine bağlıdır. y b d•J 
Bu iş biliyoruz ki, girişilmiş olan eserlerin en güçü, en fazla emek 8 anCI 1 

,.e özen istiyenidir. Bu itibarla, gayretlerimizin de bu güçlükle mütena- derıı·ne gı·rmı·yen 
6ib bir seviyede olmasına ihtiyaç vardır. Uübaliliklerimizi, kayıdsrzlı- . 

ğımızı, gösteri§ merakımızı, dil denilen mukaddes mabedin eıiğinde talebe dönecek 
bırakarak, büyük milletimize layik bir dilin inıası iıinde, bütün gayret
lerimizi birleştirmeliyiz. 

Kamutayda 
Kamutay dün onbeşte ba'şkan vekili 

Hilmi Oranın başkanhqında toplana
rak, Ziraat enstitüsü ile Konya sulama 
idaresinin 1933 kati hesablarma dair 
kanunları müzakere ve kabul etmiş, 
toplantısını çarşamba günü on be~e bı
rakmıptır. 

Doktor Aras geldi 
Dış Bakan B. Tevfik Rüştü Aras 

dün sabah İstanbuldan dönmüş ve gar
da bakanlık ileri gelenleri tarafından 
kar~ılanmıştır. 

Menemencioğlu'·nun ııhati 
Üç gün önce bir ameliyat geçirdiği

ni yazdığımız Gazianteb saylavı Nu
man Menemencioğlunun sıhi vaziye
ti gayet normaldir. 

İpekli kmnqlar 

Damga işi devam 
ediyor 

yqarNABl 

Müthiş 
bir kaza 
Bir kamyon devrildi 

1 ki kişi öldü 17 kişi 
yaralandı 

Muğla, 22 (A.A.) - İçinde yirmi 
dokuz yolcu bulunan bir kamyon Fet
hiyenin Kestep karnununa giderken 
Kemer kamunu ile F.ethlye arasında 
ve Fethiyeye 19 kilometre mesafedeki 
Düzçam mevkiinde freni kırılmıio te
kerlek hendek: çukuruna giderek kam
yon devrilmiptir. İçinde bulunanlar· 
dan iki kiıi ölmU~ bef kifİ afır, 12 ki-
9i de hafif surette yaralanmıştır. 

Çıragan sarayı mekteh olarak 
kullnmlabilecek 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Çıra
ğan sarayının yapılan tetkikler so
nunda esaslı bir tamirden sonra mek
teb olarak kullanılabilecefi' anlatıl· 
mı§tır. 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Üni
venlte yabancı diller mektebine de
vam için Unlvenite talebelerine teb
Iifat yapıldı. Devam için talebenin 
bir listesi fakUltelere bildirildi. Bun
dan eonra da devam etmedikleri tak
dirde bu talebeler bu yıl dönmüş ad
dedileceklerdir. 

Diğer taraftan ders yılı sırasında 
rapor alarak ukerlik kamp ve talim
lerine girmiyen Universitelilerin ye
niden muayeneye t!bi tutulacakları 

1 

kendiluine bilfailmi tir. 

Pllkı resmi yeni esasa gire 
tınzlm edlle<ek 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Şoför
ler plaka resminin indirilmeıi için 
belediyeye müracaat etmiflerdi. Be
lediye reisi bu işin mecliste görilşül
mesini şubat içtima devresine talik 
etmiştir. Bu teahhurun sebebi de, 
aarfedilen benzin niabetinde resim a
lınması hakkında biltUn memleketler 
belediyelerine tamil bir kararın alı
nacağı dtifünillmekte olmasıdır. 

tlnitiirk hakkında bir tebliğ 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Üni

türk hakkrnda bugün resmi tebliğ neş
redilmittir. Bunun Uzerine türk borcu 
tahvilleri bugün borsada l4,70 den 
muamele görmüt 14,60 da kapanmış
tır. 

İçin lstanbulda 
hazırlık 

yapılıyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Deniz 

bank için deniz rıhtım hanın beşinci 
katı hazırlanmaktad ır. Deniz banka 
devredilecek deniz müesseseleri ken- İ 
dileri için muvakkat bir büdce ve kad- i 
ro hazırlamışlardır. Bunlar bu günler-j 
de toplanacak olan deniz idaı'eleri u
mumi heyetinde müzakere edilecektir. 
Deniz yolları müdürü Sadettin ve de
niz fabrikaları müdürü Cemil bu kad
roları ve büdceleri bu akşam Ankara
ya götürmüşlerdir. 

llalo tertib komitesinin tlünkü toı1lanlınndd bulunanlar 

Deniz fabrikaları usta 

başı mektebi açıldı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Deniz 

fabrikaları müdürlüğü mü~ssese ılahi
linde deniz fabrikaları usta başı mek
tebi unvaniyle yeni bi mekteb açmış ve 
mektebde derslere başlanmıştır. Mc»
tebin 60 talebesi vardır. M:ektebde fab
rika mütehassısları hocalık etmekte
dirler. 

Mektebe ilk mekteb mezunları alın
makta ve ayda onbeş lira iıcret veril
mektedir. Tahsili iki sene olan bu 
mektebi bitirecek talebele-r in;aiye iş
leri üzerinde çalışacaklarılır. İleride 
lliakine ve motör ustası da yetiştiri
lecektir. 

İstanbul limam için 

yeni kararlar 
. İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 
lıınan itletme idaresinde bir toplantı 
yapılmış ve bu toplantıda yolcu salo
nunun süslenme ve döşenmesi "işi ko
nuıulmuıtur. Salonun tezyini bakı
mından milkemmel bir eser olabilmesi 
için memleketteki bütün ressamlar ve 
dekorasyon mUtehasaısları bir toplan
tıya çağrılacaktır. Ve bu itler için bir 
milsabaka açılacaktır. 
Diğer taraftan liman itletme idare -

ıi yapılacak in9aat ve tesiıat için bele
diye ile bir anlaşma yapmııtır. Anlat
maya göre belediye, yolcu salonu ya
pıldığı zaman Kara Mustafapaıa cad
desini yirmi metre genişletecektir. 

Liman işletme idaresile rıhtım ara -
arndaki yol da kaldırılacak ve rıhtı
ma llbe edilecektir. Ayrıca belediye 
burada bir otomobil parkı yaptıracak
tır. Galatada eski gUmrük binasında 
yapılmakta olan yolcu salonunun in -
şası on beş güne kadar bitecektir. Li -
man iııletmesi sahih ve sabit traktörlü 
aksam ile vinç ihtiyacını teabit için 
bir komisyon kurmuştur. 

Çocuk esirgeme kurumunun balosu senenin en 
güzel balolarından biri olacak 

Çocuk esirgeme kurumu, ı 1 ilkka- ı 
~un g~~ü ~ec~si, Ankara Palasta mil- B Ik 
h kostumlu bır balo verecektir. Balo- a an 
nun evelce 4 ilkkanunda olması ka-

• 
tıcaret 

rarıa,mıgsa da sonra bugüntin bayra
ma tesadüf ettiği görUlmüg ve ,Palo bir 
hafta sonraya bırakılmıştır. 

Çocuk esirgeme kurumunun balola
rı, her sene mevsimin en güzel ve en 
eğlenceli balolarından biri olur. Bu 
seneki balonun ise geçen senekilerden 
çok daha gUzel olması için son derece 
çalışılmaktadır. . 

Baloya iştirak edenler, hem çok ne
şeli ve güzel bir gün geçil'Ccekler, 
hem de, Çocuk esirgeme kurumuna 
yardım ıuretile bir çok kimsesiz ve 
zavallı çocukların imdadlarına koş
muş olacaklardır. Dün balo tertib ko
mitesi, Çocuk esirgeme kurumunda 
toplanmış ve balonun mükemmel ol· 
ması için ne gibi tedbirler almak la
zrmsa hepsini ayrı ayrı g:izden geçir
miştir. 

Balo komitesinde saylav ve ıehri
mizin tanınmış ailelerine mensub bir 
çok hayırsevQr bayanlar vardır. Dünkü 
toplantıya Bayan Nakiye başkanlık 
etmiştir. Komite çalııma programını 
hazırlamıştır. Cumartesi günü tekrar 
toplanacaktır. Hiç ıüphe yok ki Ço
cuk earigeme kurumunun bu seneki 
millt kosttimlil balosu, senenin en gü
zel ve en eğlenceli balolarından biri o
lacaktır. 

Deniz fabrikasında yeni 
bır romorkör yapıldı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Deniz 

ticaret müdürlüğU için ikinci bir ro -
morkör, daha yapıldı. Dizel motörile 
çalışan bu romorkörun hızı dokuz 
mildir ve adı Kılavuzdur. 

Konya Adana telefonu 
Adana, 22 (Hususi muhabirimiz

den) - Konya ile Adana arasında 
telefon tesisine başlanmaktadır. 

odaları 

arasında 
Ankara ticaret odası, Belgrad tica

ret odasından bir mektub almıştır. Bu 
mektubda, mlittefik balkan devletleri 
siyast adamlarının Balkan iıleri v• 
bilhassa Balkan ekonomisiyle yakm • 
dan alakadar olmaları dolayısiyle elde 
edilmekte · olan menfaatli neticelere 
yardımı olacak bazı mütekabil çalı§• 
malar hususunda Balkan devletlerinin 
hükümet merkezlerinde mevcud olan 
ticaret 'odalarım it birliğine çağır· 
maktadır. 

Müşterek çalışma için şimdilik dtl .. 
şUnülen program maddeleri şunlar-
dır ı 

1 - Her devletin kendi dahill tica • 
retinden kabul ettiği kanun ve hukuki 
mevzuatı birbirlerine tebliğ etmek; 

2 - Enternasyonal pazarlarda Bal -
kan memleketlerinin ticaretlerini ali· 
kadar eden Mdiseler ve mevzular ha.Jo. 
kında birbirlerine mal\lmat vermek; 

3 - Her devletin kendi ticaret ve 
ekonomisini alakadar eden ekonomik 
ve içtimaı bakımlardan vücuda getir -
diği teşkil~t hakkında karşılıklı ma
lümat vermek. 

Belı;rrad ticaret od~~ ıt.'\'rJca Yu· 
goslavyada ouıunan munteııı Koopera-
tifler hakkında neıredilen kanun 
metnini de göndermiıtir. 

Belgrad odası, bu kooperatif kanu • 
nu hakkında ekonomik mütalealar 
sormakta ve TUrkiyede çalışmakta o• 
lan koperatifler hakkında ayrıca ma • 
lUmat istemektedir. Rapor ve mek
tub oda mehafilinde eyi bir alaka u
yandırmıt ve lbım gelen tedkiklere 
ba9lanmıgtır. Yakında cevab verilecek
tir, 

Ticaret kulübü 

İstanbul, 22 (Telefonla) - İpekli 
kuma§lann damgalanması işi birkaç 
gün daha devam edecektir. Bayram 
münasebetiyle perakendecilerin ve 
toptancdarın ellerinde kalmış olan is
pckliler ~e elden çıkarıldıktan sonra 
piyasada damgasız kumas kalmıyacak-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111111111 Ankarada yapılmakta olan ticaret o
dası binasında ıehrimizin muhtaç 
bulunduğu bir ticaret kulübü açılma
sı için lazım gelen haz;ırlıklara baılan
mıştır. 

• • 
tır. Bu damga işi henüz bitmediği için 
kontrol itinin ne vakit başlıyacağı bel
li değildir. 

Tiirkiye ve Yunanistan 
ara ında yeni bir anlaşma 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Türk -
Yunan hududlarında pasaport, gidiş 
gelişin daha kolay bir şekilde tedviri 
için hazırlanan mukavele yarın doku
zuncu işletme müfettişliğinde imza
lanacaktır. 

Kamutay çağrıları 
x Milli Müdafaa encümeni bugün 

grup içtimaından sonra toplanacaktır. 
x "Gümrük ve İnhisarlar encümeni 

bugün saat 11 de toplanacaktır. 
x İktısad encümeni bugün saat 15.30 

da toplanacaktır. 

Dün ha va sisli geçti 
Dün Jehrimizde hava sisli ve bulut

lu geçmi§tir. Isı gece 4, gündüz 13 de· 
rece olarak kaydedilmiştir. 

Dün yurdun cenub doğusu, orta A· 
nadolunun doğu kısmı yağışlı, diğer 

bütün mıntakalar bulutlu ge~miştir. 
Dünkü yağışların karemetreye bı

raktıkları su mikdarları İılahiyede 
143, Sıvasta 30, Dörtyolda 20, Adana
da 19, s'inopta 12, Kayseri ve Samsun
da 10, Çorumda 9, Zonguldak, Diyar
bakır, Ankara, İstanbul, Urfa, Kırte· 
bir, Kastamonu, Bolu ve Yalovada 1-5 
kilogram arasındadır. 

Dün en düşük ısı sıfırın üstünde ol
mak üzere Erzurum ve Karsta 1, en 
yüksek ısı da Antalyada 22 derecedir. 

Saatlerimize dair 

Junan iki memlek.etın iki saati gibi, 
uzun zaman, bırıbirinden ayrı H· 

manları gosternıişlerdi. O zaman 
ilarultiıııunda ıslahat yapmak ü
zere lsvıçreden proiesor Malş'ın • 
gelmesi bekleniyordu. Ben de ls
tanbul gazetelerinden birinde yaz
dığım bilfo.f ıkrada bu saatlerin, hala 
diız.elmemiş olduğundan §ikayet et
miş ve yazımın .:ı;onunu ıoyle bir te
seJJı ciımlesiyle bağlamıştım: 

- Hele prolesor Maiş gelsin; bel
ki onu da düzeltir/ 

Bir ingıliz. mizahcısınzn, ıeri Jca
lan, yahud ileri ıiden uatler lıak
kzndak.i şu esprisı ne ıüuldir: "Ben, 
geri kalan ,yahud 'ileri giden ıaat
lere hiç i~lemiyen saatleri tercih e
derim. Çünkü i§lemiyen saat, yirmi 
dört saatte, hiç olmau., iki defa doğ
ru vakti gösterir.,, 
Konyayı bir canavar düdüğüne 

knuştuğundan dolayı tebrik ede
lim; darısı ona hergün ayar giJnde
ren Ankaramızın ba~znal • T .1. 

.5af kın bakkal 

Bizde küçük esnaf arasmda 
mahalleli ile en ziyade yüz göz ol
mUf, mahalle hayatmm huauaiye• 
tine ıirmiı bir aiına vardırr Bak· 
kall 

Bilmeditiniz bir semtt• herhan· 
l'İ bir evi ararken bmıu hallaca, 
marangoza, kuru kahveciye, ka· 
saba deiil de, daha ziyade bakkala 
aorarımız. Sonra adres tariflerin· 
de de ı • 

- Bakkalı sapınca .•• Y ahud ı 
- Bakkalın üstündeı 

- Bakkalm yanında 
Diye ev .&lık veririz. 
"Şaıkın bakkal", "Sinekli bak· 

kal"· gibi semt iıimleri bulundu
ğunu hatırlamaz mısınız? 

Iatanbuldan gelen bir zabıta ha· 
berine bakıhraa Kuruçetmede bak· 
kallık eden altmı§ yaıında drama
lı Hüseyin, ıimdiye kadar gehniı, 
geçmit bakkalların hepsinden bas
kın çıknııthr : 

Dramalı Hüseyin, aynı ııünde 
evli bir kadını, kotaamdan boıa· 
rup kendine varmıyor, anneaını 

de kıznh vermiyor diye; yine bir 
ana ile kızı borçlarmı inki.r edi
yorlar diye yaralamıf. 
Taba~ca namluaiyle "icra me

murluğu,, ve "atıklık,, etmeğe kal
kan ve bir ıünde çeımeleri bile ak· 
mıyan bir aemtte dört kadınm ka
nını döken bu adama yeni bir "ta§
km bakkal,, desek kafi gelir mi? 
Yoksa daha sunturlu bir aıf at mı 
aram&lıJ.lZ? 

· l' anm saat haavya 

korıuşcm niker. 

Evvelki gun lstanbul'da "Hind 
devi" adını alan hindli bir pehlivan. 
la bizim Tekirdağlı H üıeyin ıüreı
tıler. Güretin neticesini biliyorsu
nuz. Cüssece hasmından bir hayli 
ufak olan Tekirdağlı Hind devini al
tı dakikada sırtını yere getirerek 
yendi. 

Bu maçın saat on betten itiba
ren radyoya verileceği daha önce
den ilan edilmit olduğu için birçok 
kimseler de o saatte radyolanm aç· 
nuılar, beldemeğe batlamıılar, fa
kat uzun müddet cazırtıdan baıka 
bir ıey duyamamıılardı. Y anm aa
at kadar sonra Said Çelebi'nin sesi 
geldi. Spiker: 

- Ben yarım saatten beri mikro
fonun önünde konuşuyorum. Fakat 
timdi anladım ki ıesim size gitmi· 
yonnut ,· cereyan yokmuı 1 diyordu. 

Botuna çene çalmak, akıntıya 
kürek çekmekten daha fena bir tey! 
fakat madem ki Said, hindli devden 
bahae<liyordu, bu dev hikayesini bel
ki de yarım saat cinler dinlemiıtir. 

D' Annrmzio hakkında 

Genç düıünürlerimizden Suut 
Kemal Yetkin, dünkü Ulus'da ital· 
yan f'Üri D' Annunzio ve eserleri 
hakkında yazdığı güzel bir makale
yi ıöyle bitiriyordu: 

" D' Annunzio hayalimizi ve his
simizi imaj ve lirizm hsfanr içinde 
kamaıtıran büyük bir ıair •.• Fakat 
takib edilmemesi aereken bir adam!" 

• 

Bay Yetkin, bundan ötürü hiç 
tasalanmasın. Oturduğu tatonun 
önüne konulmut bir topla arada ıı· 
rada .kom~ulannı bombardıman et· 
meğe falan kalkııan bu eski Fiume 
kahramanını Bay Muaaolini bile ta
kib etmiyor. 

"Sai" hılmak için! 

Fransa'da Dölarok muhakemesi, 
günün meselesidir. Bu muhakeme
nin son safhalarından anla,ıldığına 
göre "Ateşten Haç" lideri, gözlüklü 
Tardiyö ve beyaz kıravatlı Laval 

1 
bükümetleri zamanında , mesture-
den bir hayli para alnu!bı'. 

Albay bu parayı niçin aldı? Aziz 
dostumuz A. Ş. Esmer, Dölarok'un 
aldığı paralara mukabil, Laval'i Lil 
istasyonunda alkışlattığını yazıyor
du. 

Bana kalırsa albaya: 
- Bu parayı niçin al dm? 

sorsak. Şu cevabı alırız: 
· - Bir hayat meselesi; 

kalmak için 1 

Çek-irli kadın 

diye 

"sağ'' 

ı.ngıuı. uK ınekteblerinden biri
sinde şöyle bir hadise olmuı: elinde 
bir çekiç bulunan hiddetli bir kadın 
mektebten içeriy~ girmiı ve bağır· 
mııı: 

- Oğretmen Mis Davids nerede? 
Miı Davids kadının hiddetini ve 

elindeki çekici görünce korkusun
dan bir tarafa savuıup gizlenmit. 

Fakat çekiçli kadın bağırmağa 
devam etmit: 

- Mia Davids, Miı Davidsl 
mektebin kadın müdürü bu öfkeli 
kadmr önlemiş: 

- Mis Davids me§Buldür; ne 
söyUyecekseniz bana söyleyiniz. 

Kadın gene ısr~r etmİ!: 
- Hayır mutlaka kendisini gö

receğim ve çocuğumun pantalonu -
nu yırtan çiviyi çakmadan ıuradan 
ıuraya gitmiyeceğiml 

ipekli çoraplar 
Son intişar eden ipekli kumaş ve I· 

pekli çorap standardizasyon nizam.na· 
mesi mucibince Ankarada mevcud bü
tün mağazalar ticaret odasına müraca· 
at ederek mallarını damgalattırmışlar
dır. Yeni kanuna göre piyasaya üzeri 
damgalı ipekli çoraplar arzedilmeğc 

başlanılmıştır. 

Ticaret odasında 
İktrsad vekaletinin kararı ile Anka

ra ticaret ve zahire boraau, Ankara ti
caret odasına bağlanmıgtı, ve bu su· 
retle müeyyideleri kuvvetleşen borsa 
yeni bir faaliyet sahasına geçmif ve 
işlerini teşkilatlandırmağa başlamıf· 
tır. 

Letonya ticaret heyeti şerefine 
Hükümetimizle bir ticaret mukave· 

lesi akdetmek üzere Ankaraya gelen 
Letonya ticaret heyeti şehrimizde a
lakadar dairelerle temasta bulunduk· 
tan sonra Ankara odasını ziyaret et
miştir. Heyete, odanın salonunda bir 
çay ziyafeti verilmiş ve iki memleketi 
alakadar eden meseleler üzerinde gö· 
rü9ülmü9tür. 

Lctonya memleketimizden tütün 
mübayaa etmek arzusunda bulunduğu, 
cihetle oda tarafından kcndilcriııe ls· 
tanbul, İzmir ve Karadeniz sahilleı i· 
mizdeki h!ılıca ihracatçı tütün ihra· 
cat firmaları tavsiye edilmi,tir. 

Ticaret odası umumi 
heyeti 

Önilmiizdcki cumartesi günü saat 
13.30 da Ankara ticaret ve sanayi oda· 
sı umumi heyeti toplanacaktır. Umu· 
mi heyet odayı alakadar eden bazı 
mühim meseleler üzerinde müzakere 
edecek ve karar verecektir . 
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Fare doğuran dağ 

Uzak Şarktaki harbı nihayetlendir
~ için toplanan Brüksel konferanıı, 

doğuran dağ hikayeıini hatırla
~· Alnerika Cumhur Reiıi Rooaevelt 
~İkaıo ıehrinde bir nutuk aöyliyerek 
Japon tecavüzü kar111mda Amerika • 
~ artık seyirci vaziyetinde kalamıya
Cllitnı bildirdi. Milletler Cemiyeti 
~lanıbleıi bundan cesaret alarak d~ 

llZ ta.raflı muahedeyi imza ve buna 
tonradan iltihak eden devletlerin içti· 
rtıaını tavsiye etti. Muahedeyi imzala
:uYan Sovyet Rusya da Brüksel kott· 
~~sına çağmldı. Amerika'nın itti • 

FYle toplanan bu konferantta artık, 
.;:.nn'nın hakkından gelineceği tÖy· 
dan di. Fakat ciddi tedbirler ahnzam • 

. evvel, Japonya'ya son bir fırlat 
~~ec:ekti: Çin ile anlatmak için 
~kael' e mümesail göndermeğe davet 

1 
ecek. Göndennediği takdirde ne 

DÜNYA HABERLERİ 

Dokuz devlet k.onferansı 
don bir toplantı yaptı 

,, 

Japonlar 
. 

Nan kine 
doğru 

ilerliyorlar 

Konferans kat'ı kararını 
yann tesbit edecek 

Brüksel, 22 (A.A.) - Bugün saat 171 
de toplanan Pasifik konferansına in: 
giliz, fransız, amerikan delegelerı 
müşterek bir karar sureti projesi tev
di etmişlerdir. 

Simal kutbunda 

Buz üstünde 
altı ay 

~ ................................ ! 

1 t~ .. ~ .. ~.~.!.! .. ~ ..... ~"~'~.! .. !':W 
Haüıy davamızda yeni 

merhaleler 
Yunuı Nadi Cumhuriyet~e bu baş· 

bkla yazdığı baş yazıda Milletler ~~ 
miyetinin Hatay meselesinde verdigı 

Dün şimal kutbunda s!bih buz küt· karar ve kabul ettiği esaslan~ ayn~n 
lesi üzerine kurulan istasyon, mevcu· ve harfiyen tatbikinin Türkiye ~le 
diyetinin ilk altıncı ayını doldurmu§· Fransa arasındaki samimi dostluk ıa
tur. tidad ve ihtiyacını her türlü engeller-

Bu nisbeten kısa zaman içinde, bu den tecrid edeceğini, hududl:U: bu. ı~· 
istasyonda çalışan Papanin, Krenkel, retle teminat altına ahnan Su~ıye ~ç!~ 
Şirşov ve Fedorov, büyük v~ m~vaf • de bunun bir mazhariyet teşkil ettlgı• 
fakiyetli bir eser vücude getırnuşler • ru, nihayet sulha ve ıü.k~na kavu!8· 
dir. cak olan hataylıların mıllı hak ve hur-

Halen kutup mıntakaaındaki buz riyetlerine sahih olarak ~ir inkiş~ 
kütlesinin mahiyeti ile ebadı hakkın • devresine gireceklerini belırterek dı· 
da tam bir fikir edinmit bulunulmı- yor ki: 
yor. . . . ~' Artık hakikat olmak yoluna gİ· 

Oa~? E 1 • d'v• • b' · Y arbk Brükse ıate ıgı gt• a ~eket etmekte serbest kalacak. re:" eıeiinin çalındığım gören Nas• 
din Hoca: 

• .. - Ya hayvanı getirir teılim eder· 
'~; Yahud da ben yapacağımı bili· 
rını.de. B d .. 

Londra, 22 (Husust) - Tokyo
dan ha.her verildiğine göre resmi bir 
tebliğde japonlarm Huşihini işgal 
ettikleri ve Nankin Uzerine yilrilyiiş· 
lerine devam eyledikleri bildirilmek· 
tedir. 

Bu projede konferansın şimdiye ka
dar yaptığı işler izah olunmakta, gö
rüşler bildirilmekte ve iki veya daha 
fazla millet tarafından icabında davet 
edildiği takdirde tekrar toplanmak ü
zere müddetsiz tatil teklif olunmakta
dır. 

Bu proje hakkında hemen görüşme
lere ba§lanmıştır. 

Fili pinde 
tayfun 

Manilla, 22 (A.A.) - Filipin adala
rrndan bir kısmını geçen çarşamba ve 
perşembe günleri mühim hasarlara uğ
ratmış olan tayfun fırtınası 180 kişi
nin ölümüne sebebiyet vernıitşir. Bu 
hasarat neticesinde ahaliden 170 bin 
kişi yersiz yurdsuz kalmıı ve umum 
zararlar milyonları bulmuştur. Hükü
met reisi yiyecek piyasasında ihtikara 
mani olmak fikriyle örfi idare ilan et· 
miştir. Bir müddet Lucon açıklarında 
dolaşmış olan fırtına nihayet Çin de
nizi istikametinde uzaklaşmıştır. 

Üzerinde istasyonla bırlıkte sabıh ren bu adli zaruretin kıymetini bütün 
buz kütlesinin bu altı ay zarfında .~~t- hataylılal' pek iyi takdir ederek önü· 
ettiği mesafe, kutup buzlarm~n .. ~~~- mı.izdeki tatbikat formalitelerinde ona 
yilşündeki istikameti ve bu yür:1yuşun göre ciddi vicdani ve samimi hareket 
süratini de anlatmıştır. Kutup ıstas!o· etmelidirler. Hataylılar haklarına ka -
nu bu müddet içinde, cenuba dogru vuşmak imkanını elde ettiler. Şimdi 
ol~n eaas istikametinden inhiraf etti- vazifelerini iyi anlamalarına sıra gel • 
ren zigzaglar da dahil olmak üzere, mi§tir. 
bin kilometreden fazla mesafe katet • Hatay türklerine kendi aralarında 
miştir. ~ kayıdsız ve şartsız ~ir tesan?dle sım• 

Şimal kutbu mıntakasının ta mer- sıkı bir elbirliği tavsıye eedrız. yalnız 
kezlerinde keşfedilen sıcak su cereya- bu kadarı kafi değil, kendi aralarında 
nı Gulf • Stream sularının dağılması çok kuvvetli bir kütle teşkil edecek 
h;kkhıdaki şimdiye kadar inanı~~~ fa. olan Hatay türklerine, Hatay'daki bü· 
raziyeyi baştan başa değiştirmegı ıcab tün unsurl~a kartı hiç kinsiz, hep 
ettirmektedir· . . muhabbet dolu muamele tavsiye ede-

le. F nuı. rükael konferanaı a o~· 
il akat Naıreddin Hoca bu tehdid 

e eıe&e ıahib olduğu halde Japon• 
~a, Brüksel konferanıınm bu ikinci 

aveUne birinci davetten daha kate
go..:'-

'°'bir red cevabı yolladı. Bundan 

Nankinde bitaraf bir mıntaka te· 
sisi için sefaretlerle Çin makaınatı 
arasında bir plan hazırlanmaktadır. 
Bu plan japon kumandanlığına tev· 
di olunacaktır. 

Yangtze nehrindeki barajları 
kaldırmak için 

Çin delegesinin beyanatı 
İlk söz alan Çin delegesi Vellington 

Koo, projeyi çok sert bir lisanla ten
kid etmiş ve ezcümle demiştir ki: 

Şimal kutbu denizinde d~rı~ı~e - riz. Hatay türkleri derken cehaletin 
rin ölçülmesi ve deniz dibi~ın ıvıcac- yarattığı ve aıırlarca ya§attığı süoni 
larının tetkiki, bir çok mühım mesele· • Alevi farkım silerek ıünni ve alevi 
terin aI\ahtannı vermiştir. bütün türklerin birliğini ve beraberli-

~nra da Brükıel konferanıı iıtediii· 
Ilı YllPnıakta serbest kaldı. Bir hafta ;n 8'Ün bir beyannameden bahıedildi. 
1ı: eya1lbarne ile Japonya'ya karıı hare· 
~:e i~~il~ceği yazıldı. Çin'e yardım 
g·· le1cegı rıvayet edildi. Fakat aradan 

Şanghay, 22 (A.A.) - Yangtze 
nehrindeki barajlardan birini berha
va etmek üzere birçok japon har:b ge
misi Kiangyin civarında toplanınıı
lardır. Bu ameliye, y~i bir yan ha· 
reketi yapılmasına imkS.n verecek ise 
de japonlar Şinkiang'da yeni teeis 
edilen bir sedle ka11tla,acaklardır. 

"- Bu projede ancak umumi pren
sipler tekrar ediliyor. Devletlerin al
maları lazım gelen müşterek hareket 
hakkında hiç bir kayıd olmadığı gibi 
Çinin mukavemet kudretini artıracak 
ve japon tecavi.izüne de karşı koyacak 
tedbirlerin tahakkuku hususunda hiç 
bir kayıd ihtiva etmemektedir. Proje
de değişiklik yapılmasını sonradan is
tiyeceğim. Fakat şimdi §:Unu beyan et
meliyim ki, doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle yapılacak müessir bir ha
reket olmadıkça, beyanat veya karar
lar, ne kadar samimi olursa olsunlar 
bir şey ifade edemez. Dünyanın son i
ki senelik hadiseleri göstermiştir ki, 
enternasyonal münasebetlerde hak ve 
nizamı bakim kılmayı arzu eden dev
letlerin hattı hareketi zorbalık ve ka
rıfıklık amillerini durdurmakdan zi-

Müthiş bir teren kazası 
Kutub istasyonunda kışlayanlarll1, ğini kastediyoruz. 

miknatiıiyet meseleleri, cazib~ ku~et- Bu türklük camiası haricinde ekal· 
leri ve arzın şekli hakkındakı tetkık - liyet olarak arablar, ermeniler, rum· 
leri de büyük ehemiyeti haiz bulun • lar ve belki bir mikdar da yahudiler 
maktadır. . vardır. Bunlann cümlesiyle iyi mua • 

\ln er geçtikçe beyannamenin, Japon• 
Ya tarafından Çin'e kartı yapdan te • 
cavü .. tak 
tıldı.zu bihten ibaret olduğu anla· 

lrndi Japonya'mn haksız hareketi l'e ç· ,. 
1 ın ın haklı vaziyeti hakkında ıöy-
l~~dik -?z kahnamııtır. Bu, zaten 

, ~e~eaınde Japonya'nın Man~ 
~a.: 11.tila ettiği gündenberi tekrar 
;~,-~ ısbat edilmit bir hakikattir. 

d;at bu vaziyet kar•11mda Brükıel'· 
e ı f " la ç una eden devletler ne yapacak· 

i~dt? Çin'i':1 bil~ek istediği ıey bu 
· Halbuki Brukıel konferansı, alh 

tenedenberi bilinen bir ıeyi tekrarlı· 
Yor: IJapo ' h . d nya nın ak11z olduğunu bır 
_efa daha ilan ediyor. Ve bu defa İt• 
tifakı ~ ~ ·ı 
tir~ ara 1 e de değil, Konferansa iı • 
L-~ eden devletlerden ltalya tabü 
_,.... aleyhine rey veriyor. hkandi-
""".__.- -- 1 1 &1 • • • •• '\:ıtıi -- -- .. __ ...... __ ..... -•. 

yorlar. Brükael kOnferanaı timdi 
~leyi alb sene evvel teıkil edilen 
~ üçler komiıyonuna terk ve tes

ederek daiılacak imit. 

So Bu konferanım kar ve zarar bilan
'11 YapıJdıkta §U netice çıkıyor: 
ı _ Ja , ç· .. . dah 

•iır .. ponya nın ın uzerıne a 
&>ofll Yuldenmesine sebeb olmuı. Ja
t'İtı.e ar .. Ş~ghay'ı almıılar. Nankin üze• 
t..J'I ~uruyorlar. Bu ıehir de tahliye 

\Q lllittir. 

bir ~ -
1 

Japonya, Almanya ve İtalya 
Uç er misakı İrmalMtUftır. 

"eti{~ .faıiıt denilsin, otoriter adı 
b\l •ın, 11tatüko aleyhtan denilsin, 
'lll;ekip~eyi teşkil eden devletler ara• 

a teıanüd artmıfbr. 
•ın. Diğer taraftan Brüksel konferan
bir .::!kil eden devletlerin cepheıinde 
Culllh 2Runluk göze çarpar. Amerika 
'"" l ur Reiıi Roosevelt, birkaç gün 
kel>. e ' .. Aınerika parlamentosunu a.çar· 
doJc 10Ylediği nutukta dıı politikaya 
dii. İ~kla herkesi hayrete düıür· 
İçiıı. ~gıltere Almanya ile anla§mak 
eh. So aşvekil muavinini Berlin'e yolla
a)lll "Yet Ruaya, hala iyice malWrı 
atii~an ıebeblerle hariciye vekilini 
de\') ıel'den geri çekti. Bu üç büyük 
tetj~ Yan çizerken, Japonyayı yola 
teıc~, ek vazifesi de Holanda ve Por-

e kaldı. 
al'iik dağı) •el konferansı bugün yarın 

baıa aea.k, Çin, Japonya ile gene bat 
fi, Çi ~hyor. ıJaponyanın ıiyasi hede
telt ti.hı Avrupa ve Amerikadan gele
~ g~-drrn ümidlerini kırmak olduğu
~l'a;re, Brüksel konferanıının Çinden 
edile~ıtllponyaya yardım ettiği iddia 

"'· 
.....__ A. Ş. ESMER 

~-------

Veni bir hava rekoru 

]aponl.ar bir müst.ahkem 
mevkii borbardıman 

ettiler 
Şanghay, 22 (A.A.) - Çin memba

larından alman haberlere göre japon· 
lar bugün tayyarelerle ve uzun men
zilli toplarla Yangtze üzerinde Kiyan· 
gyen müstahkem mevkiini bombardı· 
man etmişlerdir. Japonların nehrin şi
mal sahilinde Futanın karşısında bu· 
lunan Langşanı da bombardunan et
meleri bekleniyor. Japonlar tarafın
dan yapılan ihraç hareketi nehirde ku
rulan barajı çevirmek Kiangyinin kar
şısında bulunan Tsinkeng istihkfunla
rmı yandan vurmayı istihdaf eylemek-

Sevil, 22 (A.A.) .....a Alanis istasyo· 
nunda bilhassa harb esirleri taşıyan bir 
yolcu katarile bir eşya katarı arasında 
şiddetli bir çarpışma olmuştur. Kaza 
neticesinde 49 kişi ölmüş ve 100 kişi de 
yaralanmıştır. ~ 
Kazanın bir makas yanlışlığı neti· 

cesinde çıktığı söylenmektedir. 

Milyoner 
dilenci 

Sabih buz kütlesi Uzerindekı ku- §eret, insanlık şarbdır. Bu insanlık. §aı:• 
tub iatasyonunun tetkikleri, kutub de· tının hiç bir an için bile ih_mal edıl~
nizleri mıntakaıında gemilerin ve tay- yerek mütemadiyen ve ihtımamla goz 
yarelerin ve aynı zamanda Sovyetler önünde tutulmasını büyük ekseriyet 
Birliği • şimal kutbu • Amerika hava olan mütesanid türk kütlesinden oldu
hattmın emniyetini temini bakımından ğu kadar müstakil Hatay idareıinde 
da çok mühimdir. saadetin insanlikça erişilebilecek en 

,.._.s.:. ... 

Japonlar Vusih'i al.mJ.§lar mı? 
Şangbay, 22 (A.A.) - Japon istik· 

§af tayyareleri taraf mdan bildirilen 
ve henüz teeyyUd etmiyen bir habere 
göre çinlilerin ikinci Hindenburg hat
tının mihver noktası olan Wuaih, bu 
sabah japon kıtaatı tarafından iıgat 
edilmi1tir. 

Şimali Çin' de 
Pekin, 22 (A.A.) - Şirı:a1i Şan

tung'daki japon kıtaatı, Tsınanfu'ya 
tarruz etmek Uzcre geniş bir cebhe
den San nehri geçmeğe hazırlanmak -
tadırlar. 

Tientsin _ pukow demiryolunun Sa· 
rı nehir üzerindeki köprüsü, 350 met
re uzunluğunda tahrib edilmiıtir. 

yade onları cesaretlendirmiştir. Çin 
delegasyonu şu kanaattedir ki, hedef
lerdeki tesanüdü hareketlerdeki tesa
niid takib etmelidir. Çin dokuz devlet 
paktını imza etmiş devletlerden milş· 
terek bir hareket istemeye kendinde 
na.ıc goruyor. Bu yotln.u; mezkur nıua
hedeye hürmet edilmesi için değil, ay
nı .ıamanda umumi hak, nizam ve dün
ya sulhu namınadır da. 

Diğer delegelerin sözleri 
Çin delegesinin beyanatından sonra 

hemen hemen bildin murahhaalu söz 
almışlardır. GörU~eler iki saatten 
fazla ıürmü§tlir. Delegeler çin mu
rahhasının beyanatı hakkında kati bir 
vaziyet almamakla beraber projeye bir 
çok deği~iklik tekliflerinde bulun· 
mutlardır. 

Bu tadil teklifleri yarın konferans 
bürosuna tevdi olunacak ve konferans 
da kati metnini tesbit etmek iizere çar
şamba gilnli toplanacaktır. 

Avam kamarasında görüımeler 

İngiltere dünya ekonomik 
krizinin halli İçin 

iı birliği yapmağa hazır 
Londra, 22 (A.A.) - ltçi partiıinden Hendenon avam ka· 

maraırnda Belçika kıralınm İngiltere tarafından dünya ekono~ 
miai etrafında çare aramak itindeki mesaiye önayak olması hu· 
suaundaıki telkinlerine cevab verip vermiyeceğini sorması üzeri
ne ba,bakan Çemberlayn demittir ki: 
"- Büyük Britanya hükümeti ....... ---------.----

namına Belçika kırahna §U ce- Lo rd Halı faks 
vahı veriyorum: İngiltere hükii- d 
meti dünya ekonomik güçlükte- Londraya öndü 
rinin halline çare aramak itinde 
itbirliği·ne hazırdır. 

Londra, 22 (A.A.) - Lord Hali · 
faka saat 15.45 de Berlinden Londra· 
ya dönmüştür. 

Varşova, 22 (A.A.) - Polis, Sa· 
darsk ismindeki profesyonel dilenci 
kadını, dilenciliğinden dolayı yaka • 
lamış ve bunu müteakip yapılan 
tahkikat neticesinde bu kadının, ban· 
katarda mühim mikdarda hesabı ve ea
ham ve tahvilatı olduğu anla~ılmıştır. 
Dilencinin tesbit edilen umumi serve
ti, bir milyon zlotiyi geçmektedir. Sa
dars'm aynca da biiyilk çiftliği oldu
~u meydana çıkmış ve geniş mikyasta 
faizle para verdiği de tesbit olunmuş
tur. Hayatım bu suretle dilencilikle 
geçiren bu kadının kızı Paris'te Sor
bon'da okumaktadır. 

ispanya' da 
Asiler Alikante'yi bombar

dıman ettiler 
Barselon, 22 (A.A.) - Frankistle

rin tayyareleri, Alikante'yi bombardı 
man etmiştir. 32 ölil ve 80 yaarh var -
dır. 

Hükümetin tedbirleri 
Dağıtılmı9 olan askeri mahiyette t~

şekküllerin yeniden nilmayişler tertıb 
etmelerine mani olmak için hliklimet 
makamları lbım gelen tedbirleri al
mışlardır. Her tilrlii seyrlisefe~ me?.e· 
dilmiştir. Askeri ~ıtalarla polı• muf
rezeleri hilküınet bınalarının bulundu· 
ğu mahalleleri muhafaza etmektedir
ler. BütUn şehirde tam bir sükünet hü
küm sürmektedir. 

Halkın nazarı dikkatine 

Sömikokun evsafı 
değiştirildi 

Ankara Belediye reisliğinden: 

1-Ankarada aşafıda yazılı fiatla_ 
satılacak Sömikok evsafı 201111931 
tarihinden itibaren ıu suretle değiı
tirilmiştir: 
O- 10 milimetre ebadh % 2 

5 10- 30 milimetre ebadlı % 
30-150 milimetre ebadlı % 93 

2 - Depolarda perakende satış fi
atı «müşterinin getireceği nakil va
sıtasına kömürü dökmek depo sahi
bine aittir.» 

TONU 

25 Ura 

ileri ve en yüksek §ekillerİrı"" kavuşa· 
cak olan ekalliyetlerden de ..,ütün bir 
samimiyetle taleb ederiz. 

Fransa ile Türkiye'ye düşen büyük 
vazife dünyanın bu kö§eıinde işte bu , .. .. 
mesud yuvanın kurulmasına ve puruz-
süz olarak yürümesine nezaret etmek
ten ibarettir. Bu emelin hakikat olma
ıiyle mesud ve müftehir olmak, bizle-
re. yani Türkiye ile Fransa'ya ·ebedi 
zevk tetkil etmeye kafidir." 

SURlYE'NlN DERDİ 
SON POSTA'daMuhiddin Birgen, 

Hatay'ın kendisinden ayrılması S~
ye için ehemiyetli bir dava olmadıg~· 
m buna mukabil Lübnan'm ayrı bır 
c;mhuriyet halinde tqekkülünün Su· 
riyeyi, Sevr muahedesiyle parçalan'.111 
eski osmanlı imparatorluğuna çevır· 

diğini ve Suriyenin ya bu ~az~yete ta· 
hamınül, yahud da Fransa ıle ımzalan
IJUf muahededen büsbütünt.waz geç • 
nıek mevkiinde bulunduğunu anlata " 
rak diyor ki: 

u Hatay davaıı, Suriye ile Türki· 
ye ara:ında yerle~meıi elz~m • ol~ 
doıtluğa mani olabılecek yegane amıl· 
eli Bu meıelenin hallinde Türkiye bü· 
yÜıc bir akılhlık ve doıtluk göstererek 

Hatay'a yalnız müstakil bir varlık iı· 
temekle iktifa etti. Suriye ile aramız· 

d b. a'"'ılık imili değil, bir dostluk • u J• 'ki 
bağı olabilmesi için "Hatay her 1 ta• 
rafın da olnuyacaktır'' dedi ve mesele 
bu suretle halledildi. Mesele halledil • 
dikten sonra da iki memleket arasın

da tarihi bir dostluğun unutulmaz ha· 
bralarmdan batka bir şey kalmamış• 
br. 

lıte Suriye'nin bug~nkü . ı~tıra~ı 
kartıımda bir türk sıfatıyle. bızım d~
ıüncelerimiz bunlardır. Sunye bu du· 
tünceJeri ve bu duyguları anlar mı? 
Omid ederiz ki anlar. Bugün anlama• 
sa bile elbet yann anlıyacaktır.,, 

Sovyetler hesabına 
halya'da yapılan 

vapur denize indirildi 

~oırıa 2 .. l\f • 2 (A.A.) - Biıeo ve Bruno 
llaoli . . 

Hendenon Belçika kıratının İn

giltere tarafından kad bir vaziyet a
lınmasını murat edip etmediğini ıor
mut ve buna da Çemberlayn şu ceva

Lord Halifaks gazetecilere demiş
tir ki: 

3 - İstasyonda vagon içerisinde 

teslim fia tı «asgari bir vagon top- 23,5 ,, 
tan addedilir.» 

Livoma, 22 (A.A.) - Taşkent ismi 
ile Sovyet hükümeti hesabına burada 
imal edilmiş olan kcşaf gemisinin de
nize indirme merasimi dün hususi ma
hiyette merasimle yapılmııtır. Vapu
run arkasına italyan bandırası çekil
miş ve gemi bir katolik paoas tarafın
dan tesit olunmuştur. 

SOQ n1 bin kilometrelik mesaf eyı 
630:6 ıooo ve 2000 kilo yilk ile saatte 
•11r ~O kilometre süratle katetmek 

Ctıle t • 'l 1 •• tat • esıs ettikleri beynelmı e su· 
dı/~ko~unu gene kendileri kırmış~a~
~ı r~koru 618'-423 kilometre ıdı. 

· Cocuklar 
Çocuk T' . b'I .. k :z ı avesı ı mecesını a~ 

. dnanların mükafatları hergün 
Katede dağıtılmaktadır. 
azananların doğrudan doğ

b1Ya gazetemiz idare kısmına 
~~aları lazımdır. 

•Y .. nwn;·•;· ,..,.,,,.. 

bı vermiştir: 

"- Katt bir vaziyet alıyoruz. A
merika ile giriJtiğimiz göri\~eler 
bunun bir delilidir.,, 

Berlin konuım.alar ıeıra/ında 
Ba9bakan, Lord Hallfab'ın Lon~ 

draya a.V'det ettiğini te fakat henüz 
kendisiyle görUşmediğini v-e blnaen
aleyıh Berlindeki konupa1arına dair 
beyanatta bulunamıyacağını söylemi§ 
ve bu husustaki beyanat tarihinin 
tesbitini yarına bırakmaya muvafakat 
etmesini muhalefet lideri Attleeden 
iıteıniıtir. 

"-Bu akpm hariciye bakanı E· 
denle görüşeceğim ve ondan sonra 
ba§vekil tarafından da kabul edileceği
mi zannediyorum. Hitlerle yaptığım 

milJJkatı bUtUn teferruatiyle kendile • 
rinc anlatacağım.'' 

Lord Halifakı dıı bakanı Edenle 
bir saat süren bir mUlikatta bulun· 
duktan eonra her ikiıi birlikte bqba
kan Çenıberlayn'ın nezdine citnıiıler ~ 
dir • 

Lord Halifaksın raporunu kabine 
çarşamba günkü toplantısında tetkik 
edecektir. O .zamana kadar hiç bir be· 
yanatta bulunulnuyacak ve ileri sürü· 
leeek tahminler de bittabi hakikate uy
mıyacakttr. 

4-Bu fiatlara kömürün mahalline teslim 
bedeli ve resmi mübayaalara ait 

dahil değildir. 

vergiler 

5 - Sömikok alışından dolayı şikayeti o
lanların en yakın polis karakoluna veya be
lediyeye müracaat eylemeleri ilan ohınur. 

Suriye Başbakanı 
Ankaradan geçti 

Pris'e gitmekte olan Suriye başba
kanı Mardam Bey, diin Toros ekspre· 
siyle Ankaradan geçerken istasyonda 
dq işler bakanlığı genel direktörlerin
den B. Esad ile dış işle r bakanlığr me
murlarından B. Cevad tarafından se

lamtanımştır. 
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Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

T urhalda sinema müşterisi 
küçük çocuklarla mülakat 

ANKARA: 
OGLE NEŞRİYATI : 12.30 ~ 

plak neııriyatı. 12.50 Plak: Türk . ~~e 
ve halk şarkıları. 13.15-13.30 Dahıh 
rici haberler. ..hır 
AKŞAM NEŞRİYATI : 1830 !'111"~ 

plak neşriyatı. 19.00 Türk musikisı \'~ 
şarkıları (Hüsniye ve aradaşları) 1.?· 
at ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 Turlı 
sikisi ve haJk ııarkıları (Servet Adnaed 
arkadaşlan) 20.15 Sıhi konuşma: OP 1111' 
Şevket Pek. 20.30 Plikla dans ın 
21.00 Ajans haberleri. 21.lS Stüdyo rl 
orkestrası. (1 Rossini Fantaisie Mo8il 
2 - Honegger La mort de David 3

1
...-, 

fenbach Les Gcorgiennes. 4 -
E.xaltation. 5 - İvanovici La Reine dİ 
tui). 21.55-22.00 Yarınki program ve 
lil marşL 

Topçu atesi her iki üç günde bir 
yeniden başlıyordu 

Ceride bulunduğumuz zamanlar, 
orada nöbetçilik ve muhafaza işleri. 
le meşgul oluyorduk. Ben bir kaç de
fa kapıları tutmak vazifesini Üzeri -
me alarak, salahiyetli olmayan kim
aelerin içeriye girmemeleri için bü
tün zekamı sarfetmiştim. Daima, 
bu kapılardan girmek istiyen bir 
takım bazirganlar, şikayetçiler, mü
racaat aahibleri, çingene çalgıcıları, 
dilenciler, serseriler bulunuyordu. 
Ben içeri girmek hususunda ısrar e
den birçok kimseleri tevkif ettniş, 
aonra bir daha böyle hareket etmiye
ceklerine söz alarak sahvermiştim. 

Yalnız bir genç bulgar vardı ki bir 
casus olmasına çok ihtimal vermiş
tim. Bu genç de birkaç gün mevkuf 
kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. 

Hele bir şey satmak ve yahud bi· 
risini görmek için başvuran kadm
lardan yakamızı kurtarmak çok güç 
oluyordu. Bir çok güzel ve genç kız. 
lar, tatlı sözler söyleyerek, yaltakla
narak içeri girmek istemişlerdi. Fa -
kat ben, Doris'i düşünüyordum; 

kimseden öpücük alamazdım. Bu 
hizmeti de gördükten sonra benim 
bölüğüme haftalarca vazife verilme
di. 

Yalnız haziranın ortalarında on 
beş gün kadar Flortin ile Vidin ara • 
amda sahilde konaklayıp nöbet tut
mak vazifesi bize düştü. Burada da, 
öteki sahilden sular tarafından sü
rüklenmiş bir Romanya balıkçı kayı
ğmı balık dolu ağlarile zaptetmek • 
ten batka hiç bir iş görmedik. Biz al
'dığıınız balıkları afiyetle yedik ve 
kayığı, bir defa düşman aahillerin -
den 500 yarda uzakta bulunan ıssız 
bir adada, içinde seyahat ettikten 
aonra parça.Idık ve tahtalannı yak • 
tık. Nehirde her gün yıkanıyor ve 
gayet nefis balıklar tutuyorduk. Siv
ri sinekler pek müz'iç idiler. Fakat 
bir iki hafta sonra ben, gece vazife
lerini bıraktığım için suratmı eski 
ııisbetini almıştı. 

Çünkü artık yüzümün derisi yan
ımı, mahon rengi almış ve kösele ka· 
dar aertleşmişti. Ondan dolayı aivri 
sinekler cebhelerini değittirmek lü
zumunu duydular. Bir gün, bahçe· 
sinde birçok an kovanları bulunan 
be>§ bir eve geldik. Bir nefer fişek 
J!Akmak suretile arılan uzaklaştır • 
manm yolunu biliyordu. Bu sayede 
bize bir çok bal yedirdi. 

Karargaha döndükten sonra be· 
nim bölüğüme ta Plevneye gidince -
ye kadar ileri karakol vazifesi dü§ -
memitti. 

Burada yüz tane kadar nöbetçi 
köpeğimiz bulunduğunu söylemeli -
yiın. Bunlardan bir kısmı bu İf için 
terbiye edilmiş, yetiştirilmişti. Fakat 
çokları da Türkiyeye mahsus bir 
cinsti ki kendiliklerinden bu işe alış· 
mıt bulunuyorlardı. 

lbrabim ile onun sancak takımı 
nöbetten de, ileri karakol hizmetle
rinden de muafdılar. Gittikçe Jack 
Seymour'a karı• duyduğum dostluk 
hisleri kuvvetleniyordu. Gençlik he
yecanı içinde birbirimizle ebediyen 

dost ve arkada§ ka.lmağa yemin et
miştik. 

Topçu ateşi her iki, üç günde bir 
yeniden başlıyor, hazan birkaç daki
ka, hazan da birkaç aaat sürüyordu. 
Güllelerin istibkamlara verdiği ha -
sar, hemen tamir ediliyordu. Çünkü 
Vidin'de mebzul mühendisim.iz, us -
tamız ve işçimiz vardı. Kasabanın 
içindeki vaziyet böyle değildi. Bura
da sık sık yangınlar oluyor, hazan 
birkaç yer birden tutuşuyordu. Bir 
defasında ( 3 haziran) mesele o ka· 
dar ehemiyetli idi ki içlerinde benim 
taburum da olmak Üzere kasabaya 
karargahtan bir müfreze gönderil
di. 

Biz oraya vardığımız zaman (ak
tama doğru) yangm bastırılmı§tı. 
Fakat topçu ateşi gece saat dokuza 
kadar devam etti. 

Bir gülle, benim yüz kadem ile
Timde patladı ve bizi aeyretmeğe çı
kan bir türk kadınını, kucağındaki 
yavrusu ile beraber, öldürdü. Ben, 
bir saat kadar izin alarak henüz evi
ne isabet vuku bulmamı§ olan Doris'i 
görmeğe gittim. İhtiyar adam, kor • 
kudan şuurunu kaybetmiş gibi idi. 
Fakat genç kız cessur ve soğuk kan
lı idi. Kızcağızın büyÜk babasına 
karşı duyduğu muhabbet ve onu ya
tıştırmak için gösterdiği gayret çok 
güzel ve dokunaklı idi. Ben, kendile
rine sağlam bir camiin arkasında 
bulundukları için emniyette olduk· 
lannı söyledim. Eğer minare yuvar
lanacak olursa o zaman bu, bir teh· 
like teşkil edebilirdi. Ben, Vidin'den 
ayrılıncaya kadar bu büyük baba 
ile torunun ne kendilerine, ne de ev· 
lerine hiç bir §ey olınamı§tL Ben, 
alı§veritten bahsedince ihtiyar ya· 
hudi, silkinip kendine geldi ve ye
niden bütün çevikliğini iktisab etti. 
lstanbul üzerine elli liralık bir çek 
vererek kar§ılığını aldım. Bundan 
bqka bir de yÜzük aatm alarak Do
ris'e hediye ettim. Bu dünya, mih· 
veri üzerinde harekete devam ettik
çe bütün gençlerin yaptığı işi yaptı· 
ğumzı, kızla ÖpÜfÜp ebedi aık vadin
de bulunduğumuzu aöylemeğe hacet 
yok. 

Vidin'de bir ıssızlık vardı. Daha 
topçu ateşi batlama.dan, zaten, bu
radan bir göç hareketi baş göster
mişti. Hemen her gün, üzeri ev eşya
aı dolu yük arabaları karargahın 
önünden geçip gidiyordu. Bir araba 
tutmağa gücü yetmeyen aileler öte
berilerini sırtlarında ta§tyorlardı. 
Çok defa sırtına bir saat, yahud ona 
benzer bir !CY yÜklenmiş ağzında 
piposu bir bulgarm yanıbaşmda 
sandıklan, çantaları, yatakları sırt • 
lamış, üstelik küçük çocuğunu da 
kucağına almış karısı olduğu halde 
geçtiklerini görm.Ü§ümdür. 

Bu muhacirler, ya top menzilinin 
dışmdaki köylere sığmıyor, yahud 
da kırlarda konaklıyorlardı. lnova 
yakınında kırılmış eşyalardan, &an· 

dıklardan, anbarlardan yapılmış bir 
sıra kulübeler belirmişti. 

(Sonu var) 

Turhal fabrikasrnın sinemasında 
haftada iki kerre filim değişiyor ve 
günler, sırasiyle, büyük memurlar ve 
aileleri, işçiler ve nihayet çocuklar a
rasında taksim ediliyor; bir gün de 
Turhal sinemasız kalıyor. 

Konstans Bennet'le, Klıerk Gebl'in 
çevirmiş olduğu aslında "Kibar filemi 
havadisi", fakat bizim sinema ş.irket
lerinin kim bilir hangi psikolojiye ta
bi olarak "Hainin aşkı", yahud "Zali
min sonu" gibi kendilerince manalı bir 
isim vermiş oldukları filmi, - gün ço
cuklara mahsus olduğu için - çocuk
larla birlikte seyretmeğei, gece sean
sını beklemeğe tercih ettim. 

Filim zaten temaşanın, imkansızlık
lant mümkün kılan bir şubesidir; ame
rikan filimlerinin çoğunda imkansız
lıklar, seyircisini oçcuklar gibi güldü
recek kadar çocukça tertib edilmi~tir. 
Bu filimlerden birini, Turhalda, ço
cuklar arasında ve onların b~tip tüken
miycn kahkahalarını dinliyerek sey
retmek, zevkine doyulmaz bir fırsat 
oldu. 

Klerk 'Gebl, filimde, gazeteci rolü 
yapıyordu. Ve sinema başlarkıen re
simlerini çektiğim çocuklar gazeteci 
olduğumu öğrenmişlerdi. Bin bir var
tadan kurtulup nihayet sevdiği kızla 
evlenmeğe muvaffak olan - ve çocuk
lar nazarında derhal bir kahraman hü
viyetine bürünen - arızi meslekdaşım 
sayesinde, ben de, ehemiyetli bir şah
siyet olmuş olacağım ki, beş dakika
hk istirahat zamanında ve filim bit
tikten sonra çocuklar bana hayran 
hayran bakarak aralarında fısıldaştı
lar. 
Onları bu alakalarından dolayı mü

kafatlandmnak lazımdı: içlerinden 
bir kaçı ile mülakatta bulunmağı dü
şündüm. Asıl maksadım "çocuktan al 
haberi" sözünden mülhemdi; onları 
sorguya çekerek öğrenmek istedikle
rimi öğrenecektim. 

*** 
Esmer, parlak kara gözlü, cılız bir 

yavrucuk. 
- Senin adın ne? 
- Salfilladdin. 
- Nerelisin sen? 
- Tokadlıyım. 
- Babanın adı ne? 
- Salih. 
- Kaç yaşındasın Salfilıaddin? 
- Bilmem ..... 
- Nasd bilmezsin? İnsan kaç ya-

şında olduğunu bilmez mi? 
- Be.n ne bileyim? Anam söyleme

di kil 
Salahaddin, bu cevabında makuldu. 

Çocuk neden yaşını merak etsin? Yaş 
merakı on sekize yaklaşırken ve kır
kından sonra inasana musallat olur. 

- Mektebe gidiyor musun? 
- Açılınca gidcoeğim. 

Salahaddinin büyük kardeşi Nu.ret
tinin gözleri bende idi. Belli ki onun 
daha ehemiyetli söyliyecekleri var. 

- Nurettin sen me.ktebe gidiyor-
sun, değil mi? 

- Ben dıe gitmiyorum. 
- Niçin? 
- Ben on ikimi bitirdim, on üçe 

bastını da ondan. Babam "artık seni 
mektebe almazlar" diyor. Ben de nal
band yanında çıraklık ediyorum. 

- Hep nalband yanında çırak mı 
kalacaksın? 

Küçük çocuklar büyüdükleri 

zaman ne olmak istiyorlar? 
................................... _.._. .... ..--. 

YAZAN: 
Nasuhi Baydar 

- Hayır, büyüdüğüm zaman dük
kancı olacağım. 

- Ne dükkancısı? 
- Kalaycı. 

Nurettinin erişilmez bir emeli yok. 
Şimdi Nazımla konuşuyoruz. Na· 

zun, kumral, tombalak bir çocuk. Sine~ 
maya gelirken bayramlıkları,nr giy
miş. Üstü başı vıe saçları düzgün. Çün
kü berber dükkanında çıraktır ve on 
üç yaşındadır. 

- Neden mektebe gitmiyorsun Na
zım? 

- Nüfusum küçük yazılmış; bu se
ne sekiz yaşında olacağım. Mektebe 
gireceğim . 

- Mektebte.n çıkınca nıe olacaksın? 
- Berber .... 

Şaban, şeytan gibi, yerinde rahat 
duramıyor. Oturuyor, kalkıyor. Bir 
şeyler söylemek istiyor. 

- Peki, şimdi sen söyle bakalım 
Şaban. Mektebe gidiyor musun? 

- Gidiyorum. 
- Hangi sınıftasın? 
- Üçüncü sımfta. 
- Okumayı mı, sinemayı mı sew-

yorsun? 
- İkisini de seviyorum. 
- Baban ne if görür, senin? 
- Babam simidcidir, benim. 
-Sinemaya gelmek için sana para 

veriyor mu, baban? 
- Gazoz içmek için verir de sinema 

için vermez olur mu? 
- Hakıkın var Şaban. Sen büyüdü-

ğün zaman nıe olacaksın? 
- Fabrikada çavuş olacağım. 
- .Nıçın çavuş oıaıaK ısııyorııunt. 

- Emir vermek için. ... 
Şaban, muhakıkak ki, bir Smir ola· 

caktır: çavıuş veya başka bir fCY• fa
kat amir .... 

Yusufa dönüyorum: turhalh, on bir 
yaşında, fakat ancak sekiz yaşında gö
rünen çelimsiz bir çocuk.... Sıtma ge
çirmiş. Turıhal ilk mektebinin üçüncü 
sınıfında. Fabrikayı gezmiş, per 
hakkında marn.matı var. 

- Okumak yazmak iyi mi Yusuf? 
- Elbette iyi; zaten ben tayyareci 

olacağ,.ım için okumak çok lbım. 
- Öğretroeniniz .kadm mı, erkek 

mi? 
- Erkek de var, kadın da .... 
- Hangisi daha iyi öğretiyor? 
- Erkek daha iyi öğretiyor .. 
- Yusuf, ben de sizden bilsen ne· 

lcr öğreniyorum! 

Bekirin anası ve babası yoktur. Ken
disine eniştesi bakıyor. Bakkal olan e
niştesi onu kıendine çırak yapmış ol
duğu için mektebe göndermiyor. "O-

kumayı ne yapacaksın? Sen de benim 
gibi bak-kal olursun" diyor. Fakat Be
kir okumak istiyor. Çünkü yüz başı o
lacak .... 

- İnşallah yüzbaşı, bin~x, her şey 
olursun Bekir .. 

Cemil ve Hasan, iki kardeş. ıCemil 
altı, Hasan on yaşlarında görünüyor. 
Hasanla konuşuyoruz : 

- Ba.ban necidir, Hasan? 
- Reçber. 
- Ne reçberliği ediyor? 
- Pancar ekiyor . 
- Çok para kazanıyor mu? 
- Eıh, kazanıyor. 
- Kazandığı parayı ne yapıyor? 
Hasan düşündü. Bildiklerini sıraya 

koydu ve anlattı : 
- Evi yııktı, yeniden yaptı. Bir at 

daha aldı. Sonra eski arabayı sattı, bir 
yumurta yayll8I (*), bir de inek aldı. 

- İnek ne işe yarıyor? 
-Süt veriyor. Sütten yoğurt çalı-

yoruz, y.iyoruz. Bazı komşulara da süt 
vıeriyoruz. 

- Sen mektebe gidiyor musun? 
- Nüfus kağıdım yok. Bu sene ala-

cağız. Ondan sonra gideceğim. 
- Büyüdüğün vakit ne olacaksın? 
- Süvari zabiti. 

* * * 
Sona .kalan çocuk ufarak gözleri, u-

zun kirpikleri, ötekileri dinlerken is
tihzalı gülüşü ile dikkate Iay.ik bir 
tipti, adı Hüseyindi. Babası anbarda 
çalışıyor, 50 kuruş gündelik alıyordu. 
İki lira ev kirası veriyorlar, rahat ge
çiniyorlardı. Hüseyinin kendinden 
küçük iki kardeşi daha vardı. 

- Peki Hüseyin, sen ıxıeıkkbe gidi
yorsun, değil mi? 

- Nüfua kağıdımı alırsak bu sene 
gireceğim. ' 

- Neden şimdiye kadar almadınız? 
- Babam oralarda mı? 
Ul,H>ç.)'JU .ll;l.&\(l.&A. un. &UUU:U\,l JUJ. 

Müıteh.zi tavırla.riyle arkadaşlarının 
cevablarm.ı beğenmediğini anlatmıştı, 

şimdi de babasını tenJdd ediyordu. 
HUseyini biraz arkıştırmak, yaşına gö
re ağırca sualler sormak, düşündür
mek, alaycı halini unutturarak kendi
sini ciddiyete davet etmek lazımdı. 

- Hüseyin, baban fabrikada çalıJı-
yor; fabrikadan memnun mu? 

- Çok memnun. 
- Neden memnun? 
- Para kazanıyor da ondan. 
- Fabrika parayı nereden kazanı-

yor? 
- §ekerden. 
- Şeker fabrikası kumıak memle-

ket iç.in iyi oldu mu? 
- Oldu. 
-Neden? 
- Bize para kazandırıyor da ondan. 
- Yalnız bundan mı? 
Hüseyin durdu, dütündü. Gülümse

di. önüne baktı. 
- Peki Hüseyin, sen de git, arka-

(*) Yumurta yaylısı, sadece yaylı yük 
arabasıdır. 

1STANBUL: 

öGLE NEŞRiYATI : 12.30 plakla 
musikisil2.SO Havadis. 13.05 Plikla : 
muskisL 13.30 Muhtelif plü: nejriyatt· 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 17.00 tııll 

dersleri, Üniversiteden naklen: MaJııı 
Esat Bozkurt tarafından. 18.30 Plakla 
musikisi. 18.40 Çocuk esirgeme kurutı1° 
mına konferans. 19.00 Çocuklara ınası 
Bayan Nine tarafından. 19.35 Konfe~ 
Beyoğlu halkevi namına : İhsan Arif 
pınar (cumhuriyetçilik) 19.55 Borsa~~ 
leri 20.00 Klasik türk musikisi: 01'"" 
Nuri Halil, keman Reşat, Tanbur pııı 
ut Sedad, kanun Vecihe, kemençe }Ce' 
Niyazi, ney SeWıaddin. 20.30 Ömer ı 
tarafından arabça söylev. 20.35 Hava ı1i 
ru. 20.45 Vedia Rıza ve arkada:ılan tarı; 
dan türk musikisi ve halk 3arkiları (S· 
21.15 Opera: (1 - Billini : Norma. t1• 
tür. 2 - Zibuka: Vegehandler. Valae.' 
Meyerbeer: Robert le diable. Fantazi. 4 
Rimski Korsakoff: Chanson tndot 
22.15 Ajans haberleri. 22.30 Matmazel 
zo konseri. 22.30 Son haberler ve ertetİ 
nün programı. 23.00 Son • 

AVRUPA: 

OPERA VE OPERETLE : 12.05 1'1 

senburg (Toska) - 13.10 Viyana (.Alll' 
operaları) - 16 Königsberg - 21 Roıııl 
21.30 Paris P.T.T. 

ORKESTRA VE SENFONİK O 
KESTRA KONSERLERİ : 14.10 Frı' 
furt - 17 Sottenı. - 19.10 Bresla\'· 
20.15 Beromünster, Bükreş - 20.5S Prııl 
21 Briıksel, Var:ıova. - 22 Sottens. -
Droitvich. - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 15.25 Hamburg 
19.10 Frankfurt. - 21.15 Paris. 

SOLO KONSERLER!: 16 Frankf 
(Piyano). - 16 Münih (Dvorak). - 17 f 
ris (§arialar). - 17.15 Paris (keman ve t· 
ganni), Roma (piyano). - 17.30 Prai ( 
yano ile Chopin'den parçalar). - 17.35' 
yana. - 18 Kolonya. - 19.10 KönigsbC 
N~FESLİ SAZLAR (MARŞ v.s.): 6 

Berlın, Frankfurt ve diğer alman istasfıf 
lan. - 10.30 Hamburg. - 12 Hambud· /: 
20 Droitvich (askeri konser). - 21 Betl1 

(mar5lar). 
ORG KONSERLERİ ve KOROL~ 

19.30 Var5ova. - 20.5 Stokholın. - ııl 
London - Regional 

daşlarınla oyna.... J 
Hüseyin gittikten sonra aramıJ": 

bu cocUklar hakk1n..J,;ı ı.-""•:.-~-....; 
factzk. ~ogunun niıfus tezıceresı }~ 
tu. Bir kısmının yaşları küçük oıaı .. 
kaydedilmişti. Mektebe gidenler ~ 
lıktı. Fakat hepsi zeki ve hepsinin 1ı 
tikballeri hakkında bir idealleri ~ 
dı. 

Bu sırada Hüseyin koşa koşa geJdİ· 
- Efendim. demin şeker fabriltat 

kurmak neden iyi oldu? dedin~zdi. 
- Evet Hüseyin . 
- Efendim, şeker fabrikası kurnJ 

neden iyi oldu, biliyor musunuz? 
- Onu sen söyle Hüseyin. 
- Çünkü efendim, bizde es.kidtl'. 

fabrika yoktu. Avuçla kazandzğuıV' 
hep yabancılara çuvaldızla veriyrl 
duk ... 

Hep birden kahkahayı attık. 
- Hüseyin bunu sana kim öğretti! 
- Kendim düşündüm, buldum. 
- Çuvaldız nedir, bilir misin? Çg 

valdız büyük iğneye derler. Sana ••rl 
kiden paramızı çuval'la verirdik" d' 
mişler, sen anlayamamışsın. 

Hüseyin mahcub, çı;ktı ve biz dal'' 
kalarca çuvaldıza güldük. İlahi ııiil 
yinl 

kanapelerde tek ba~ına oturmuş kızların birini bek
ler gibi, sağa sola ,endişeyle baktrklarr görülüyor· 
du. Fakat, bahçenin muhtelif istikametlere doğru 
uzanan yollarında, deminki genç mekteplilerin gür
büz ve cevval siloetleri yerine, şimdi, aiyah redin
gotlu ve çoğu kırçıl sakallı bir takım bürokratların 
ürkek, bezgin ve silik gölgeleri kaim olmuştu. Bun
ların her biri, ihtimal bir bürodan çıkıp bir an evel 
evlerindeki terliklerine veya kahvelerindeki kadeh
lerine kavuşmak için acele ediyor ve buradan geç· 
melde belki yollarını kısaltmış, belki bir bahçe ha
vası almı§ oluyordu. 

BİR SÜRGÜN 
ııun haline gülmekte olduğuna zahipti. Milliyetini 
ise, adeti., bir ayıp gibi taşıyordu. Ona "sen nere· 
lisin 7,, diye sorulduğu vakit §a§ırrb kalıyor, bir 
müddet kekeliyor, sonra akla gelıniyen bir memle· 
ketin admı söylüyordu. Şivesinden hakikati anlı· 

yac.aklar diye bütün gün ağzı kilitli dolapnak lü• 
zwnunu hissediyordu. Doktor Hikmet, Ragıb bey
le dolqmaktan, bundan dolayı çekinmeğe ba§la· 
mıştı. Bu adamın her gittiği yerde yÜksek sesle 
Türkçe konuımaları, alaturka tavır ve edaları. 

ara aıra, hatta iskemJe&inin üstünde bir ay.ağını al· 
tına alıp oturmaları, ona, adeta dehşet vermek" 
idi. Şu saatte, doktor Hikmete, bunlar bile mesut İn· 

sanlar gibi göründü. Zira, kendisi buradan kalkınca 
nereye gideceğini bilmiyordu ve yarın sabah, bü
tün gününü nasıl geçireceğine dair bir fikri olmı· 

yacaktı. Akşam serinliğinde vücudu hafifce Ürpe· 
rerek ayağa kalktı. Kendi kendine "Yarın bir par
deaü tedarik etmeliyim ! ,, dedi. Bu dü§ünce, ona 
bir taraftan yarm için yapacak bir i§ bulmU§ ol
mak itibariyle ho§ geldi, bir taraftan da bütün fu· 
zuli masraflariyle kıtın yaklaşmakta olduğunu ih
tar ettiği için yüreğini burktu. "Bugiin bir parde
aü, yarın bir palto, bir kahn esvap, bir boyun atkı
aı; kim bilir daha neler ... ,, diye söylendi "nafile, 

bu böyle sökmiyecek, kendime timdiden bir it bul
malıyım.,, ve bittabi, gene aklına Ragıb beye mü
racaat etmek geldi. Onunla üç gün sonra kendi e
vinde bulu11mak üzere sözleşmişlerdi. Ragıb bey 
ona : "Gel de sana kendi elimle bir alaturka kah
ve yapayım,, demi§ti. Uç ?Ün .. fakat, Doktor Hik
metin içini birdenbire öyle bir panik sarmıştı ki, 
bu üç gün ona uzun bir zaman gibi geldi. Bahçe
nin yollarında hızlı hızlı yürümeğe başladı. Bu te-

\\ 
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laı arasında ayni yoldan bir kaç kere geçtiği ol
du. Sıraların biri üstünde bir kız başım kaldmnıt 
hayretle ona bakıyordu. Doktor Hikmet, ayni aı• 

ranm önünden kim bilir kaçıncı geçişinde bunun 
farkına varmııtı. Kendi kendine : "- Ah, ne o
lurdu, benim de böyle bir bekliyenim olsaydı !,, 
dedi. Fakat, yazık ki, bir ayı geçen şu Paris ika· 

meti esnasında, hiç bir tesadüf, ona, her hangi bir 

genç kadınla • bir sevgi rabıtası değil - basbayağı 

bir ahbaplık imkanım bile vermemiıti. Ha1bu ki, 
onun eakidenberi Parise dair kurduğu cennet ru
yalarmın ortasında her §eyden evvel taze ve sihir· 
li bir atk çiceğinin bat döndürücü kokuları ve 
renkleri vardı. lnsaı:ı zekasının, inaan ruhunupn en 
ince, en feyizli tecellilerine sahne olan bu toprak
lardan Fransız medeniyetinin bütün özünü eme 
eme yeti11miş olan bu çiçekte, Doktor Hikme4 yıl
lardanberi isimlerini ve yüzlerini ezber ettiği muh· 

telif mizacta, muhtelif yaşta, muhtelif renk ve te
kilde yüzlerce roman ve tarih IDAfukumm bir hu

lasasmı bulacaktı. Bu eklektik ze\l"k ve arzu kim
yasına göre, onun, dimağında biı: "Renee Maupre
me,, nin solgun ve keskin çehresi, bir "Nana Caup· 
eau,, nm behimi güzelliğiyle karışıyor ve zavallı 

"Madame Bovary,, nin arainikli dudaklarından 

YAKUB KADRi 
"Therea de Sacwe,, un tuh ve i,vebaz tebeuüınü
nü &ilmek mümkün olmuyordu. Doktor Hikmet 
Parnli denince, kaldırımdaki kızla salondaki ma
damı, çe,ni itibariyle biribiriııden ayıramıyordu. 
Mesela ilk ak§&Dl lokanta.da rast geldiği kadınla, 
Monmartre kahvesinde ba.kı§tığı kızı ve nihayet, 
§İmdi önünden geçtiği bu genç talebeyi veya bu 
mağaza &atıcıamı ayni derecede tiddet ve ihtina
la arzu ediyordu. 

Fakat bir kadına nasıl yanqıln- ? ilk ağızda 
ona ne denilir 7 Bu, Doktor Hikmetin, ömründe 
yapnıadığı bir ıeydi. Tanımadığı bir ka.dma yana!· 

mak §Öyle dUJ'Sun yÜZÜDe dikkatle bakmak bile, on
ca büyük bir cüret ve cesaret meaeleaiydi. Nitekim, 
demincek aıranm üstünde, kendisini o kadar dik
katle tetkik etmekte olan §U kızcağıza obun bir 
göz atmalı bir gülümsemeli değil miydi ? Ne ge· 
zer ! Doktor Hikmet, gittikçe aıklqtırdığı adım
larla Lwcemburg bahçesinin "Obaervatoire,, kapı· 
smdan dışarıya kendisini dar attı. Memleketinden 
ve muhitinden çıktığı ve haaseten §U Pariae ayak 
ba~tığı gündenberi, tuhaf bir vehme dütmüıtü : 
Kendisini dünyanm en gülünç, en aca.yib a.damı 
zannediyordu. Daha doğrusu, kendisinin herkese 
böyle göründüğüne ve herkesin b171k altından o-

Doktor Hikmet bu karışık ve biribirini tutmaz 
dütüncelerle dalgın yümken, birdenbire, Ragıb 

beyin, en gür sesiyle kalabalığın içinden kendisini 
çağırdığını duydu. Ba§mt arkaama çevirdi. Elli ~ 
dmı öteden Ragıb bey, yanında sarqm bir adamla 
ona doğru ilerliyordu 

- Y aıhu, bu ne dalgmlrk böyle ? Yanımızdan 
geçib gittin de bizim farkımıza varmadm... nere
ye böyle, bakalım ? bir randez-vouı filan mı var 7 
Yoksa... Hele, hele 7 

Doktor Hikmet, en alçak, en utangaç sesiyle : · 
- Yok, canını; dedi. Nereye gideceğimi bile bil

miyordum. 
- Oyle ise, dur seni Ali Kemal beye prezant• 

edeyim. 
Ve eliyle yanındaki tıknaz, sarı§ın adamı g&

teNli. 
"- Ali Kemal bey, mutalaka gıyaben tanıya

cakaını:a. ''ikdam,, da Paria mektublarını yaza.Do• 
(Sonu var) 
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· · Anadolunun anasonu 
Ceçen Ç&r§amba günkü Ulu.s'un 

baı sayfasında, o güzel buğday ba
!~kları resminin altmdaki yazıyı 
aıkkatle okurken anasonun da 
Atıadolu ~hsulleri arasında Rus
Yalı hocanın kitabmda terefli bir 
Yer tuttu. lb .. .. .. d k gu e ette gozunuz en 
llÇtnaınııtır. 

tnaaonun en çok sarfedildiğ-i yer 
r-a 1 fabrikaları ise de ona verilen 
~~r-e~ Yalnız bundan dolayı değil-
~\ Ik defa Anadolunun Ege deni-

21 kıyılarında yetİ§mİ§ olan anason 
p~ eski zamanlardanberi hem ilaç 

b
0

.•t-ak, hem de yemkelere güzel 
ır · · . . Çe§lıı, yemiyenlere ittah vermek 

~?,in kullandırdı. Et yemeklerine 

0~~beli olan Fisagur filozof yediği 
J> kırı. araaına anason karı§tırınayı 
h~ .. •evdiği için, ondan sonra gelen 
~ Yllk hekimler de anasonu çok be
ren · ı 'lnt§ erdir. lpokrat anasona adı-
:• l Verdiren ( ana&e>n - top gibi -
h atlayıcı demektir) hassasından 
t>~f andığı gibi, Bregamalı Galinos, 
bİlY;bakırlı Aetius, daİia sonra lb
hu Ula da anasonun gerek o met· 
u ~ haııae.aını, gerek insana tatli bir 

11 
Yf u vermek, ağza alındığı vakit r: ea kokusunu kaybettirmek ve 

d .. ze sürüldüğü vakit kırıtıklan 
~Uzelterek genç rrösteremek hassa· 
r~ı hep sena etmişlerdi. 

0 
b~l~rdan sonra gelen hekimler, 

UyUk Üstadlardan aşağıda kal
?t~ak Üzere, anasona türlü türlü 
lYJ haasala.r isnat etmi§lerdi. Mide 
\>e b " agıraak hastahklarmda ana· 
8011 bat ilaç olmuştu. Hekimlerin a· 
raaınd .. 1 . k a guze tablo aeyretmıye me-
l'a lı olanlar, ilk çocuklarını doğu
r-cuı genç annelerin memelerinin u
C\lna anason yağı sürerler ve böyle 
Yap--Lıa h b .. d .... t .. _. enı ayanın au unu ar-
ll'acaklarmı, hem de .-ocuğun kar-
tıınd k. Y d. a l gazları çıkaracaklarını id· 

1~ ederlerdi. Güzel sıfatları ihmal 
ettıkle • d d . bi . rın en olayı o vakıtlerde ta-

-:_taız •ayılan hekimler de anason 
Y~gını Yaraların, berelerin üzerine 
*tırerlerdi ... 

Zaman o tabiataiz hekimlere hak 
:ıverdi-..ı1• V kı 'b. ru • a. a anasonun top gı ı 

Rüyada insanı 
öldüren keçi 

Bundan bir mllddet evvel Llzbon
da, çok acıklı bir Mdise olmuştur. 

.Bu facia kurbanı Riccordo Mflligan 
ldında bir adamdır. Zavallı, kendini 

ilpartımanm dördüncü katından soka

ğa atmıştır. Fakat, sanılmasın ki, ca
nından bıkmış da, onun için bir çılgın
lık Yapmıştır. Hayır 1 Milligan'ın ölil
ln.üne ıebeb olan bir keçidir. 

Adamcağız uyurken, rüyasına ku
. durınuş bir keçi girmiş. O da keçinin 

~tkaaından bir müddet koştuktan son-
a, l1Yanm1ş; fakat, uyandıktan sonra 

~il kendine gelememiş, ruyada
0

ki sahne 
/atı.ık iken °de devam etmiş; arkasın
b~n kudurmu§ keçi geliyor sanarak, 
dır ll:ıÜddet koştuktan sonra, pencere
h~n kendini sokağa atmış. Çok ağır /r Şekilde yaralanan adam hastahane
t ·~ kaldırılmış ve biraz sonra ölmüş
t~r. Ölmeden evvel onu boynuzla
ı?le sokağa fırlatan şeyin ruyasmda 
/rdüğü bir keçi olduğunu söylemiş-
lr. 

patlatmak hasııasiyle birlikte, ınide 
ve bağırsak sancılarına iyi gelmek, 
sinirleri ilkin tenbiye, &0nra da tes· 
kin etmek, soğuktan gelen göğüs 
hastalıklarına fayda vermek, öksü
rüğü hafifletmek ha&Salan bugün 
de tanınmı§tır. 

Fakat y~ni, en yeni hekimliğin 
anasonda bulduğu büyük hasaanm 
yanında onun eski töhreti pek kü· 
çük kalır. Anason timdi iyi bir an• 
tiseptik, evet, . ınikrobları öldüren 
bir ilaç olarak bilinir. Anasonun 
essansı kara bununa mikrobunu, 
difteri mikrobunu, her yerd$!1 o ka· 
dar yaytlmıt olan istafilakokları 
yirmi dört saatte öldürür. Bulatık 
menenjit hastalığınm mikrobu da 
anason. içinde bir saatt~ ölür. Ana
sonun midedeki, bağırsaklardaki 
mikrobları telef ettikten batka ko· 
lera mikrobunu bile telef ettiği ka
bul edilir. Onun için eeki hekimler· 
den bazılarının ana&0nu yarala.r, 
bereler üzerine ko).maları hiç de 
yanlı§, faydasız bir teY değildir. 

Anasonun gene büyü\: bir hassa· 
ıı da, kendisinin zehirli olmaması 
ve zehirlere kartı da adeta bir pan· 
zehir olmasıdır. · Hayvanlar üzerin
de tecrübe yapılırken her kilo ba
şına üç gram anason verildiği hal· 
de hiç zehirli olmadığl." anlatıbpış· 
tır. Panzehir olmasına gelince, saf 
alkolden yapılmış içkilerden içen
ler ça.buk alkolik oldukları halde 
anasonlu ve onun gibi daha batka 
kokulu içki içenlerin çabuk alko
lik olmamaları bunu isbat eder. 

Biraz nazari gibi görünen bu 
yeni bilgilerin bizim için ameli ne· 
ticesini, belki &eziyorsunuz: Rakıya 
anason katmak usulünü düşünen a
talarımıza rahmet okumalıyız. 

Bununla beraber, rakıyı, ana&0n· 
lu da olııa hiç içmemek daha iyidir. 
Anasdnun kendisi zehir olmamak· 
la beraber pa..;zehir olmak kudreti 
sonsuz derecede değildir. Alkolün 
nihayet üstün geldiği insanm raki 
ile aerho§ olmasın.dan belli. 

G.A. 

Bahkesirde bir 
ceset bulundu 

Balıkesir (Hususi} - Haczhilseyin 
köyünden Osman adında bir köyHi 
bundan 20 gün evel ortadan kaybot
muştu. Yapılan ~raştzrmalardan son
ra Osmanm cesedi Karadere köyü 
civarında bulunmuştur. İşin garib 
tarafı Osmanm • eşeği kayboltnan)ış, 
ölen sahibinin yanında bulunmuştur. 
Osmanın bir cinayete kurban gittiği 
sanılmaktadır. -
Ça.maltı tuzlasında 

· 180 bin ton tuz 
istihsal edildi 

İzmir (Hususi) - Bu sen~ Çam
altı tuzlasında istihsal mikdarı şim
diye kadar görülmemiş bir fazlalık 
göstermektedir, yapılan tahminlere 
göre bu seneki istihsal mikdarı . ge
çen senele!'e nazaran 50 bin ton bir 
fazlalık göstermektedir .• İstihsal. ye
kfinu 180 bin toı;ıdur. 

ULUS 

Geçen yıl yurdda 
İstihsal artmış, · fiatlar 

r 

Daha yükselmiştir 
(Ba§ı ı. İnci sayfada) 

mıgtır. Yapağı da gerek fiat, gerene 
satı§ itibariyle geçen •eneye kıyasla 
keza da~ müaaid tartlara nail ol
muı,ıtur. 

Pamuk 
Bir önceki yıldan % 30 kadar faz. 

la ekilen fakat bu niebetten daha az 
bir~mahıul veren pamuk, gerek iç is
tihlakin, gerekse dıt iıteklerin biraz 
daha yüksek fiatlarla muamele gör~ 
müştilr. 

Tütün 
Tütünün ihraç madleleı:imiz ara

sındaki ehemiyeti daha da ırtmıttır. 
1935 • rekolteıinden ıatılmamıg kalan 
tütünler ıenenin ilk aylarında yük
sek ~iatlarla aatıldığı gibi bir önceki 
yılın iki misline yakla,an 1936 rekol
tesinin büyük bir kıımı da yılın son 
ayında müstahsil içirl çok mU11aid H
atlarla satıl\nıştır. 

Üzüm 
İzmir üzüm piyasasının milli eko

nomiye bilhassa ıon aenelerde zarar
lı olan tel:ahilrlerine kar,ı hUkilme
tin .gösterdiği alaka ve hasaasiyetin 
tesiri ve bu kabil tezahürleri önleye
rek üzüm fiatlarma normal seyrini 
temine çalışmak maksadiyle kurulu
şunu geçen bilanço raporumuzda ar
zettiğimiz üztim kurumunun piyasa
ya daimi surette müdahaleye amade 
durumiyle üzüm piyasası sağlam ve 
yüksek meyelanını muhafaza etmiş 
ve bu mahsulümtizden bir önceki yıl
dan yüzde 20-25 kadar yüksek fiat
larla 50 milyon kiloya yakın ihracat 
yapılmıştır. 

incir 
incir piyasası geçen yıla nazaran 

daha az mU1aid bir seyir takiıb etmiş 
olmakla beraber rekoltenin hemen he
men tamamı silrülmü~tür. 

Zeytin yağı 
Son iki yılda üstüste nvcmalden 

az alınan zeytin yağı 1936 yılında 
dünya serbest fiatlarından daha yük
sek bir ıeviyede kaldığın-dan 732 ton 
kadarı ihraç edilebilmit ve bu su.ret
le bir iç iıtihlak maddesi vasfını ta
şımıştır. 

Fındık 
Ticaret rejimimizin çok müsaid 

durumu ve biraz da İspanya h§.dise
k>cJulu yd,Juniyl~ fındık da fevka
lade müsaid prtlara muhar olmu~ 
ve rekoltenin milıhim bir kısmı bir 
CiAceki yıla naıaran % 35-40 derece
sinde yüksek fiatlarla satılmıştır. 

Zirat istihsalin dış ticaret ve te
diye muvazeneleri bakımından iktı
sadi neticelerine gelince; bu, sureti 
umumiyede, mütebariz vasıflarını yu
karda arzettiğimiz istihsal durumile 
ve pazar ,artıarının seyriyle müteva
zin bir inki,af kaydetmektedir. · 
Ba,lıca zirai mahsul ve maddeleri· 

mizin aon iki yıldaki ihracat kıymet· 
leri 'udur: 

1935 J936 
Tütün 18.676,000 24.265.000 
ÜzUm 10,497,000 10.200,000 

'Kabuksuz 
fındık 9,106,000 13,243,000 

Kabuklu 
fındık. 1,109,000 286,000 

Pamuk 6,783,0ôo 9,485,000 
Arpa 1,966,000 1,068,000 
Buğday 2,831,000 1~927,000 
Tiftif 2,144,000 7,071,000 
Yün 1,555,000 4,844,000 

İncir 
Zeytinyağı 
Yumurta 
Afyon 
Palamut 
Deriler 
Postlar 

41459,000 
1,946,000 
1,369,000 
1,064,000 
1,323,000 
1,692,000 

495,000 

4,029,000 
1,324,00(l 
1,682,000 
1,548,000 
1,624,000 
4,421,000 

670,000 

Yekun 67,oıs,ooo 87,689,000 
Görülüyor ki, başlıca zirai mahsul 

ve maddelerimizin ihraç kıymetleri bir 
önceki yıldan yirmi milyon lira faz!a
dır ve 1935 yılının 95,8 milyon lira olan 
umumi ihcacat kıymetinin yüzde 69 u
na tekabül ettiği halde 1936 da 117,7 
milyonu bulan umumi ihracat kıyme
tinin yüzde 74 dil gibi yüksek bir nis
bete çıkmıştır. lki senenin umumi ye
k\inu beyninde mevcut 21,8 milyon li
ra fazlalığın yirmi milyonunu zirai 
faaliyetin artışma ve inkişafına med
yun bulunmaktayız. 

Bu maruzatımızın delaletine de da
yanarak tarımsal faaliyetin 1936 yılı 
iktısadi neticelerini çok sevinçli ve 
verimli telakki etmek icab eder. 

İstihsal faaliyetinin ve değerinin bu 
•. 1,,;işafma muvazi olarak şeker, tuz, 
kaput bezi gibi bazı maddelerin ucuz-· 
latılması, sayım vergisinin indiriln. . 
si, ı931 sonuna kadar ziraat bankasına 
yapılmış borçların yüzde 3 gibi az bir 
faizle on beş yıllık taksitlere bağlan
ması ve tarım kredi kooperatiflerinin 
1934 sonuna kadar olan borçlarının 
taksitlendirilmesile beraber zirai kre
di hacminin Öe genişletilmesi, istihsa
lin maliyetini indirmek, randımanını 
yükseltmek ve binnetice çiftçiyi daha 
geniş bir yaşama seviyesine kavuştur
mak hususunda gelecek yıllarda bü
yük mikyasta alınması mukarrer olan 
tedbirlerin hayırlı bir merhalesini teş
kil etmiştir. 

Endüstri · 
Endüstri faaliyeti, muttasıl artan 

bir hız ve verimle inkişaf ederek istih
sal kudretinıize yeni imkanlar, mfm 
gelirimize yeni kaynaklar katmakta
dır. Geçen bilanço raporumuzda in,a
larmm bittiğini bildi.\-diğimiz fabrika
lar tam randımanla çalışmalCtadırlar. 

'Geçen yıl inıasma başlanmı' olan E
reğli, Nazilli kombinalarile Bursa me
rinos fabrikasının inşası ilerlemiş, İz
mitte ikinci bir kağıd ~abrikası ile bir 
selülos fabrikası inşasına başlanmış· 
trr. Bir taraftan da ikinci be' yıllık 
p~anın ana hatları kabarmaktadır. Bu 
cümleden olarak Malatyada bir kom
bina inşası için İş ve Sümer banklari
le müessesemiz arasında bir ~irket de 
kurulmuştur. 

Şeker sanayiini tek elden ve hem is
ihlaki halk lehine arttıracak hem de 
hazine menfaatlerini kollayacak su
rette idare hususunda alman ~tedbirler 
geçen yıllık raporuınuzda belirttiği

miz ümitleri gerçekleştirmiş bulunu· 
yor. 1936 da iç istihlak 72 bin tona çık
m.ıştır.•Bunun altmış be'Ş bin tonu mil
li fabrikalar tarafından istihsal olun
muş ve aradaki fark hariç.ten alınmış.
tır. 

Madenler 
Maden istihsali de memnuniyet ve

rici bir seviyededir. Kömür, Sömikok, 
krom, gümüşlü kurşun ve kalay istih
salleri fi!zlalaşmıştır. Geçen yıllık ra
porumuzda kuruluşunu kaydettiğimiz 
Eti bankın ve maden arama enstitüsü
nün. bilgili ve kıymetli mesaisiyle Er
ganı ve Kuvarzham bakır madenleri 

ANKARA 
Bonuı 

Günlük fiyat cedveli 
22 - 11 - 1937 

Azamt Aııart V11att - . 
Yumupk buiday 5.SO 4.00 4.88 
Sert • H 4.95 3.65 4.67 
MahlOt .. 4.45 4.05 4.SO 
Çavdar 3 3 s 
Arpa 3.11 2.80 . 3 
Mııır 3.50 .!.50 3.50 
Merclmek 5 5 5 
Bulgur 6 6 6 . 

Ankara piyuaaında mühim bası 
maddelerin va1&tt perakende fiatları: 

VAHİDİ KIYASİ 
· METAIN ve 
İSMİ KALİTE KURUŞ -
Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala -. • 14 
Koyun eti Kiloıu 40 
Dana eti H 30 
Sıiır eti " 

35 
Balık Torik. Adet 55 .. Kefal .. 75 
Koyun baıı Adet 10 

"" 
... 

1937 yılında faaliyete geçmit buluna
caktır. 

Bayındırlık itleri . 
Demiryolu inpatı evelkı raporu-

muzda işaret ettiğimiz istikametlerde 
hızla ilerlemektedir. Yıl içinde 350 
km. uzunluğunda muhtelif yeni hatlar 
işletmeye açdmıttır. Yılın son ayında 
şark demiryolları işletmeai de ta.tın _a
lınmış ve demiryollannın devletleştır
me siyaseti tamamlanmıştır. 

Yol ve köprü inşası faaliyeti de mu
vaf fakiyetle ilerlemektedir. 

Yeni hatların mübadele iktısadiyatı
na yeni istihsal ve istihl~k kudretleri 
katmak auretiyle iktısadi faaliyet üze· 
rindeki hayırlı teıirleri bariz bir ehe
miyettedir. 

F inanı itleri 
!''ınansaı durum, kalkınma hareketi· 

nin en başarılı ve verimli ıafhaların
dan birini ifade etmektedir. Sayım 
vergisinin muaddel nisbetler üz~ri~
den tahsiline, arazi ve bina vergılert
nin hususi idareler lehine terkedilme
sine rağmen devlet büdcesi iyileşmek· 
te devam etmiştir. 

İnhisar idarelerile dcmiryolları va
ridatmda da büyük artıtlar olmu,tur. 

Milli ekonomide ar.uttiğlıniı bu in
kişaflara muvazi olarak milli gelirimiz 
artını' olduğu gibi kazanç normaaı da 
sureti umumiyede biraz yilkaelmit bu
lunmaktadır. 1934 de 67,1 milyon olan 
tasarruf depolarının 19315 da 84,1 mil
yon liraya yükselmesi bunun kuvvetli 
bir i~aretidir. 

Cumhuriyet hükümeti türk parası
nın kambiyo kurunda bir değitiklik 
yapmağa ihtiyaç görmcmiı ve paramız 
1930• danberi takarrür eden fili iıtik· 
rarın"ı muhafaza eylemiştir. 

Ekonomik inkişafın belirttiği ihti
yaçlar bir önceki yıla nazaran daha 
müsaid şartlarla karşılanmıt ve finan
sal işleri biraz daha canlandırmıştır. 
Bnkalarrn gerek ferdi itibar gerekae 
devlet bonoları mukabili kredilerin· 
den öaşka mali şirketlerinde ve alel
umum titr mukabili plaımanlarında 
1933 denberi görülen artı9 daha da 
kuvvetlenmiştir. 

Hususi iskonto, sureti umumiyede 
kanuni had olan yüzde 12 de kalını§ ol· 
makla beraber bunun asgari haddi dev
let bonolar.ı için Ankara ve İıtanbul
da yüzde 6 ya kadar inmiştir. Buna 
mukabil tevdiat faizlerinin yüksek 
seviyesi devam etmigtir. Bu ıeviye, 
tevdiatla çalı§an bankalar için iakon
toyu ucuzlatmak imkanlarını ıelbede
cek bir maliyet arzetmekte ve tevdi. 
atla çalışma ıisteminin iktiıadt neti • 
celerini verimıiz kılmaktadır ... 

Kışın Uludağda 

buluşahm ! 
Dünkü Ulus'un "memleket sayfa· 

al" nda kıt aporlan için Uludağda ya• 
pılmıt olan hazırlıklardan bahseden 
Bursa mektubunu okurken kıtın ge-o 
cikme.kte, fakat kıt gelse de bu BJrada 
Uluclaia gitmenin kendim için imkan· 
uz olma11na adeta acın dun: karlar 
altında Uludağ tepeleri bir cennettir. 
Ve bu "cennet" tetbihinde de hiç mÜ• 
balağa yoktur. Şayed mukaddes kitab· 
lar soğuk memleketlerde yazılsaydı, 
yahud onlar yazıldığı uman kıt spor• 
lan mevcud olsaydı, gÜneı hüıımelerl 
altmcla ozon netreden kar tabakalan· 
nın parlayıtını da, karlı çam dallannı 
da cennetin tarifleri araımda görür
dük: kıtın Uludağ bu kadar güzeldir. 

Mektubun "2500 metre irtifada bir 
dai üzerine yapılan beton arıne bir 
binanın intall için, oraya kadar, sarp 
yamaçlardan katırlar üstünde çimen• 
to ve malzeme nakli gibi büyük zah· 
metler" den bahseden kıınunı - Ulu· 
dağın zirvesi yakınına kadar bir ıoıe 
bulunduiunu bildiğimden - anlama
mıı olmakla beraber, geniıletilmit o
lan otelin, ıslah edilen kayak evinin, 
Kirazlıyay)a'da kurulan diğer otelin 
ve küçük büyük 11ğmakların hayali 
gözlerimin önüne geldi: bu kıt oralar 
dolup dolup botalmak lazımdır. Kesif 
nüfuslu büyük bir mmtakarun orta
ımda ve her taraftan gidilmesi kolay 
olan Uludağ, memleketimizin en mü· 
ıaid kıt sporlan istaayonu olmaia 
namzeddir; tepeye kadar bir fünikü· 
ler yapılmak şartiyle .... 

iç turizmi geliıtinne pl&nmın bat 
taraflarında yaz ve kıt Uludağınm ye
ri olmak iktiza eder. Uludağln Man
yas ve Apolyond göllerinden Öteye, 
Mannaraya kadar uzanan geniı ufuk· 
lu manzara11 bir tarafa, bizzat kendi
nin eııiz dekoru - kıt aporlan bakı· 
mından - bütün diğer tasavvurlar ih· 
mal edilerek bütün nakid ve cehdin 
kendi üzerinde teksif edilmesini emr
etmez mi? 

UluU.ğ, dinlenmiye ve eğlenmiye 
muhtaç her fikir ve faaliyet adamının 
lat tatillerini geçireceği bir iıtaayon 
olmak istidadındadır. Ve gün gele
cektir, bizde herkes, biribirine, 4'kı· 

tm Uludağ'da bıuluıalım!" .özleriyle 
or-anın, kıtın gidilecek müstesna yer· 
lerden biri olduğunu anlatacak • 
br.-N.B. 

Si r tramvay ~azası 
İstanbul, 22 (Telefor.la) - Bu sabah 

bir tramvay kazası olmuş, yetmiş bet 

y3§ında bir ihtiyar tramvaya binerken 
tramvay hareket etmiş, kendisine yar· 
dnn etmek iıtiyen diğer bir adamla 
birlikte kaldırım Uzerine yuvarlR'lan 
ihtiyarın ayağı kırılmış, başı yarılmış 

ve hastahaneye kaldırıtdrktan sonra 
ölmüştür. Kendisine yardım edenin 

yarım hafiftir. 

Cerrahpaşa hastanesine 

ilave olunacak. pavyon 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Cer

tahpaşa hastahanesine ilavesine karar 
verilen pavyon binasının temelatma 
merasimi yapıldı. Merasimde vali üni
versite profesörlerinin birçoğu hazıı; 
bulundular. 

~!l'!!l!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!l!~~~~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!~~!!!!!fl!!!!l!!!I!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

Hayat, sen ne güzelsin! 
-24- Nakleden: N. B. 

Eski dostlar düşman olmaz 
"S aıtı 0nra, vilayetlerden birine gitmek 

rı tn:ıa geliyor ve bunu da çok faydalı 
~?1Yorum; hatta en münasib hal tar-

01arak b d .. ·· ·· m unu uşunuyoru ... 
b· - Sizin gibi parlak istikbali olan 
ır hek· · ' k hoı •nıin vilayetlerden bi~ı~o~ ay-

d htnası doğru mu? İlk fikrınızı ben 
ıc'.l._ a doğru addediyorum: tenni tet· 

İsmail Zeki bey de ... kı.zı da, eminim 
ki çok müteessir olurlar ... 

Göz kapakları titriyor, elleri masa
nın üzerinde şaşkın dolaşıyor. Belli ki 
itiraf dudaklarının ucuna kadar gel
miştir: Duda~ları açılıp kapanıyor. 
Söyliyecek. İçini dökecek. Fakat bir 
lokantadayız. Etraf kalabalık. 'Gülen-

lıı:ler d d etnı· Yapmak ... Size bu ka ar yar ~m ler, konuıanlar var. Ba§-Imızın ucunda il?l/' olan İsmail Zeki bey, istesenız, bir garson emir bekliyor. Muhid itira-· 
:ttıa 1 ar~ştırmalarınız için lüzumlu ser-. fa m.üsaid değil. Başka ~eylerden bah-
:ieyı ver~ekden çekinmezdi: : · . sediyoruz. 

lcı fat Selımin yanakları geçıcı hır Bununla beraber öğrenmek istediği-
tlnızılıkla penbeleşiyor. mi öğrenmiş bulunuyoruı:ft. Hatta qöy· 

z 'i;. Ever, dediğiniz mümkün, fakat le olması daha iyi, zira onunla sırdaş 
dı~~ beyin şimdiye kadar ettiği yar- olmak ati için zarar verebilir: 

ar kafi.... İki mesele üzerinde aydınlannuş bu-
~aıt l'e~rar ondan yardım istemek ne· lunuyorum: evvela Fikret Se-

Ctsızlik olur. lim Güzini seviyor. Sonra, Fikret Se-

Sonra nıütereddid, ilave ediyor : tim şüphelenmiş olduğum gibi kombi-
İst~ liem, Anadoluda bir memuriyet nezoncu değil. Zizi'.yi, hiç bir hususi 
da h ern. Başka sebeblede de hakkım· maksadı olmaksızın sevmif. Zizi zen
teya:Yır~ı olacak ... Mübal:ı.a_se i~i~ .ce: gin ... Fakat bir çok gençlerin rağbeti
öğ Cdıyor: ısrar etmek, ıı;tedıgımı ni büsbütün tahrib edebilecek olan bu 

renrnek lazım. zenginlik Fikret Selimin hoşuna git· -:a·· 0Yle bir karar v.erecek olursanız miyor. 

Bu vaziyette ilk duygum kıskançlık 
oldu. Kıakandığım Zizi değildi. İnıan 
se~ediğini kıskanır mı? Kııkandığım 
Fikret Selimin muhtemel muvaffaki· 
yeti idi. Haberi olmadan yolumun ii
zerin·de bulunmak~ olmaıına kızıyor· 
dum. Rifat Selim tehlikeli bir rakib 
olabilir mi idi? Evet, zira seviyordu. 
Vakıa aşkı yilzünden İıtanbulu da bı· 
rakıH gitmeği düşünüyordu. Ancak 
bu ümidsizliğin verdiği yanlı' bir dü
şüne~ idi. İmdi, bir genç, yirmi beş ya· 
şında sevecek olur ve bu genç bir ilim, 
bir mantık adamı olursa her güçlüğün, 
günün birinde, o genç lehinde halledi-• 
leceği haklı olarak umulmaz mı ? 

Zizi ıevilmekte olduğunu biliyor 

mu? Elbette, onun gibi hisli bir kızın 
sevilmekte olduğunu farketımemeti 

mümkünmüdür? Fa\at Rifat Selimi 
sevmediği de beabellidir. Eğer ıevsc 
idi, onun gibi irade ıahibi bir kız ıev· 
diği gençle çoktan evlenmiş ,bulunur
du. Fakat Fikret onu zamanla ve hat

ta ııevgiıini tükQtiyle anlatarak ikna 
edemez mi? Sevgi öyle bir ateştir ki 
en vurdum duymaz kalblere dahi ıi

rayet etmenin yôlunu bulur. Zlzi he· 
nüz bir ~oc.u~tur; ve 9u halde, tef kati, 
tec:rilbeıızhğı dolayiı.iyle daha çabuk 
avlanabilir. Gözleri henilz açılmakta· 
dır; ve ıu halde, o ıözler daha kolay 
kamattırılabilir. 

Bir rakib~keşfettiğimdenberi müca· 
dele daha çok hoşwna gitmeğe ba9la· 

dı; çok geçmez bu hoşlanma bende bir 
ihtiras halini alabilir. Dün amcama i
taatta tereddüd ediyordum; bugün bu 
tereddüdümden eser bile kalmadı. Ar
tık Donkişot gibi yel değirmenleriyle 
değil, benden daha sitahlı, ideal sahibi 
bir raki~le karşı karşıya bulunuyor

rum. Halbuki benim rehberim ancak 
menfaat ..... 

Bu Fikret Selimden, maks~dmu an
lamasına vakit bırakmadan, kurtul
mam lazım. Fakat nasıl? Zira, daha 
dün İsmail Zeki ondan bahsederken: 
"Türkiyenin müstakbel Pasteur'ii,, 
diyordu. 

Onun rekabetini hemen sıfıra indir
mek imkansız. Ancak, namzedliğimi 
koyduğumu öğrenir öğrenmez kendi
likliğini değerlendirmek cUretini bul
mayacak mı? Bu onun hakkı, tekad
dürn hakkr ... 

Bende açık mücadele için kuvvetli 
bir istidad yok. Açık kalbli değil, sin
siyim. Bundan dolayı politikacılığın 
dolambaçlı y<>llarım tercih ediyorum. 
Arkadaşlarımın bu işin baflangıcmda 
bana ne yardımları olabilir? Bunu bu 
akşam, Yakacık'da odama kapanıp pi
llnlamahyım 1 

Fikret Selim, yemekten sonra, ak
şam üstü trende birleşmek vadiyle, 
benden ayrıldı. Elini kuvvetle sıkışı
mı dostluğumun bir tezahürü saydı. 
Ah bilse ki kalbini aynı hararetle ez
mek tasavvurundayım · ı 
Şimdi Beyoğlu caddesinde, mağaza 

vitrinlerine boş nazarlarla bakarak,! dil. Sonra, doktor hakkında benden bii· 
gamlı, dolaşıyorum. Prensea Şükrü· tün bildiklerimi öğrendi ve sordu : 
yeye kadar gidiversem? Yaralandı

0

ğım - Bu çocuk nerede oturuyor ? 
zaman telgraf çekmek, telefon etmek, - İıtanbulda Cağaloğlu caddesin· 
türlü şekillerle hatır sordurmak sure- de. 
tiyle göstermi' olduğu alakadan dola· Adresi, bir takım rakamJar ve ince 
yı kendisine te~kkür borçluyum. yazılarla dolu bir hatıra defterine kay-

Prenseı evinde ve yalnız ... Beni ne- detti. 
t~li bir ıima ile ·arkadaşça kabul ede - Adresi ne yapacaksın ? 
rek halimi, hatırımı ve "vilcud itler"i- - Bir fikrim var. 
mi soruyor. - Prensesim, sana meftunum, fakat 

- Tebrik ederim Süleymancığmı.. fikrini ne olur, izah et. 
Bazı felaketler saadet gctirirmit 1... - Hayır, hayır ... Beni bırak da iste
Yollan kesilen adamların hepai, senin diğim gibi hareket edeyim. Yalnız e
gibi, bir milyonerin hayatını kurtarak min ol ki tasavvurumda muvaffak ola
meşhur olamazlar.... masam bile sana zararı doku~maz. 

Prenses Şükriyenin burnu amca- Yalnız hemen kıza mülazemete baş-
m.uıki adar koku almıyor. la ... Bundaki muvaffakiyetinden şüp-

- Demek ki İsmail Zeki ile pek he bile etmem. Sen yaşta yakışıklı bir 
dostsun ... Bir dott evinde ta.nı9tığım delikanlı genç bir kızla Yakacık gibi 
İsmail Zeki ile ehbabhğı ilerletmek 
istemediğim halde maksadımı anlat- bir yerde günlerce baş başa kalırsa te-
mağa bir türlü muvaffak olamadığımı şebbüılcrinde muvaffakiyetsizliğe uğ
itiraf ederim. Odun gibi bir adam.... ramaz ... Bundan eminim. .. Ben de te• 
Sana gelince ... Kızı ile evleniyorsun, tebbüsilmde muvaffak olacağımı tah-
değil mi ? min ederim. 

Niyetimden prenıeıe bahıetmeği İçime huzur veren bu güzel sözle-
muvafık bularak hikiyemi milnuib rinden dolayı prensesin boynuna sarı
tarzda anlattım. Ve Fikret Selimden lıyorum. Prenses Şükriye, bu iltifata 
çekinmekt~ haklı olup olmadığımı faizi ile mukabele ederken baygın göz· 
kendiıinden iıtifade ettim. Kurtlar bi- lerini gözlerime dikerek: 
ribirlerini yemedikten bqlca Şükriye- - Tabii komisyonumu isterim, di-
nin tecrübcai beni tenvir de edebilir- yor. 
di. Prenses Şükriye aklı başında bir ka-

Kahvesini. yavaş yavaş içip sigarası- dındır. ıı 
nm mavi dumanını eavurarak diltlin- (Sonu var) 
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Atatürk' ün Mersin ve Afyondaki tetkiklerine aid intıbalar 

'Atatürk Merıin'de kendilerini karşılamaia gelenlere iltifat ediyorlar. 

Büyük Sel askerin öniinden gecerlerke11 

Büyük Sel'in seyahatlerinden bir başka intiba 

Atatürk trenlerinden iniyorlar 

Başbakanımız B. Celal Bayar 
bir portakalı K,Öıteriyor 

Büyük Sel Atatürk Af yon istcuyonunda 

..... 1 .... , 1 - · · __ ...,......,......,._,.,_...,~,"j'.~ .... ,.fi••"""""'i~4 
, 

Atatürk'ün seyahatlerine dair bir başka intiba 

Büyük Sel Atatürk Alyan'da tetkiklerde bulunurlarken 

auyaR .:)ert gorur gôrmez heyecanını zapreaemıyereR 
11öz Yaslarına yol veren mektebli kız; ~t.atürk kendilerine v_erilen izahatı dinliyorlar. 

1 

Bir mektebli Büyük Seli karulıyor 
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Bu sene dantelden roblar ı 
çok modadır. 

Yukarda resmini gördüğünüz' 
rob, mavi "e Kadını 

gümüşi renkte dantelden 
yapılmıştır. Uzun 

ve geniş olan kollar 
beyu:; ierıedenair ve 

Üzerlerinde aynı dantel 
motifleri vardır. 

Eldiven temizlikleri 

Aşçı başı diyor ki 

Evvelce memleketimizde ihmal edilen kadınlık bugün her huıu
0

1-
ta çok terakki etmiş~İr. Kadın, zevki ve çalışka.nlığı ile evine 

ı
. '-'- memleketine büyük hizmetler etmektedir. Evvelce kadınlm bi; 

süs telakki edilirdi. Bugün kadın şahsiyetini bulmuştur· Bilgisi, 
zevki çok ilerlemi•tir. Biz burada, ev kadınlarına bir yardım icin 

------------.......... açılc:ın sayfaya arasıra evde yapılmaıı kolay şeyler hakkında 

Pastalardan malumat vereceğiz. 
1 - İplikten yapılmıt olan eldiven• 

Yanllyall ay 
ler ele giyilmit olarak sabunlu 
su ile yıkanır. Sabunu iyice a• 
kıtılır. Hafif nemli iken aaıl 
tekli verilir. Ütülenir. ' Vanilyalı ay güzel bir pastadır. 

'Bunu yemek için 150 gram tereyağı 
250 gram un 80 G. şeker, 80 G. kavrul
~~ş fındık 100 G. vanilyalı şeker kü
çuk bir yumurta lazımdır. 
Tereyağı un ile beraber bir hamur 

tahtasmm üzerinde ince ince kesilir 
•onra üzerine elekten geçmiş şeker 
°'e makinede çekilmiş fındık konur. 
liepsi beraber bıçak ile karıştırılır. 
Sonra ortasına bir yumurta kırılır ve 
C'VVe!S bıçak ile karıştırıldıktan son· 
ra el ile bir hamur yapılır. Fakat çok 
Y~ğrulmaz kj içindeki yağlar erime
sın Bu hamurdan küçük küçük par
Ç~lar kesilir. Her parçadan ay şek
lınde bir ufak pasta yapılır ve yağ
lanmış fırın tepsisi üzerine konulup 
Çok sıcak olmıyan fırında pişirilir. 
Açık penbe olduktan sonra fırından 
çıkarılır ve hemen sıcak olarak vanil
Yalı şekere bulanır. 

Modern 

2 - Yün eldivenler : el dayanacak 
derecede sıcak &uda yıkanır. 
Ilık, az sabunlu suda çalkah1.
nır. Ve asarak kurutulur. 

3 - Podösüyet eldivenler : Ilık ve 
içine bir kaç damla zeytin ya
ğı damlatılan suda yıkanır. 
Saf suda çalkalanır, Kurumak 
üzere sıcak bir yere konur. Ya
rıya kadar kuruY\lllca iyice 
oğufbırmalı ve böylece sert
leıme&ine meydan verilmemeli
dir. 

4 - Glase eldivenler : Benzin ile 
yıkanır. Hafif lekeleri ele gi
yildikten sonra gene benzin ile 
silinir. Eğer çok kirli ise ılık 
benzin içinde yıkamalı (Benzi· 
ni ısıtmak için bir §iteye ko
yub ateşten indirilmiş sıcak su 
içine batırarak ısıtmalı) ve el-

Yastıklar 

• 
Artmış yünler

le yapacağınız 
modern bir yaB· 

hk için ~üzel bir 
motif: 

Bu m ot i 1. 
krem ren11i ka· 
lın saten üzeri· 
ne işlenecektir. 
Y e ş i l, kırmt· 
zı, siyah ve be
yaz renkte yün· 
ler, l!Üzel tertil
edilmek şarfİY· 
ie. krem reng; 
ton üzerinde lliİ 
zel bir ahenk ı· 
yandırır. 

• 

Bu güzel eldiven glase deriden· 
dir. Kenarlannda ıiyah kuzu 

derisinden garnitür vardır. 
divenden tenıiz benzin çıkm· 
caya kadar bu ameliyeyi tekrar 

etmeli. Son olarak sıkılır temiz 
bir bez üstüne konur, üstü ör
tülür, kuruyuncaya kadar oğu· 
lur. Koyu reı.k eldivenler, üs
tünde çizgi olmaması için, o· 
ğulmaz. Beyaz eldivenler talk 
ile oğulur. 

Ayağa göre · 
iskarpin 

"Ayağınıza göre iskarpin giyin,, 
derken, "bacağınıza göre de çorap gi
yin,. demekten kendimi alamıyacağını. 

iskarpinler daima bütün siluetle a
henk halinde olmalrdır. Tombul ve irı 
yapılı bir bayan, ince ve uzun ökçeler 
giyerse muvazenesini kaybedip yuvar
lanacakmış hissini verır. Buna muka
bil ufak tefek, ince yapılı bir bayan da 
kalın tabanlı, iri iskarpinler giyer
se, ayaklarrna demirden topuzlar bağ
lanmış bir kürek mahkumunu andırır. 

Çoraplara gelince, şimdi biraz daha 
parlak ipek ve boza mail renkler moda
dır. Fakat bacağınız kalınca ise, kül 
rengi tonları seçiniz. Duman rengi ve 
koyu kahve rengi çoraplar ancak çok 
iyi ~inst.en ve bacağı çıplak gösterecek 
şekilde ınce oldukları zaman güzeldir· 
/er. 

Fakat, çok para harcamak istemiyor
s~n~z,_ daha sağlam çoraplar da alabi
lırsınız. Sırası gelmişken bir tavsiye· 
de daha b~Iunayrm: çoraplarrmzı ar
tık ters gıymeyiniz: Amerikada doğ
muş olan bu moda, gene orada ölmüş
tür. Bir ?e, akşamları çoraplarrnızı su
dan geçırmeyi unutmayınız. Böyle
likle. ~em çoraplarımz "kaçmaz", hem 
de bıçımleri bozulmaz. 

Kadın v oda 
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K ış M evsiminde 

Ç ocuk · B akımı 
Çocuklarımızı kışın 
nasıl giydireceğiz 

nasıl banyo edeceğiz? 
111111111111111111111111 

Soiuktan korkan ve korlunıyan çocuk 
Yavaş, yavaş kendisini hissettiren 

kış anne için bir çok endişelerin baş
laması demektir. Anneler pek hakh 
olarak, kış mevsiminin, mukavemetle
ri az olan çocukların sıhati üzerin
deki fena tesirlerini düşünürler. 

Fakat her şeyden evvel şunu iyice 
bilmek lazımdır ki : kışın soğuğu iyi 

bakılmış bir çocuk için yazın şiddet· 
li sıcaklarından çok daha az tehlike· 
lidir. 

Filhakika sütten kesilmiş, diş çı· 

karma zamanları gıdanın değişmesi 

yaz günleri çocuk için bir takım has
talıklara sebebiyet verebilir. 

İlk dişin midede uyandırdığı inti
zamsızlıklar, sıcağın tesiriyle bir ta
kım cild hastalıklarına sebebiyet ve
rir. 

y Bundan başka fazla hararet çocu
gun bünyesini zafa uğratır. Halbu ki, 
kışın bu mahzurlar yoktur. 

Nez!te ·olan bebe*in burnuna 
ökaliptüs ve gomenol'lu bir 

mayi damlatılır 
Nezle ve s.oğuk algınlığı gibi has

talıklara gelınce bunlar da ekseriya 
iyi şartlar içinde yapılmamış banyo
tarm birer neticesidir. Çocuğun bede-

Bebeiin ağırlığı, ıikletini ve 
normal mrette büyüdüğünü göı· 
teren en iyi miyardır. Onu ıık 
.Jı. taı>tmayı ihmal .etmemeli 

Kı~ın bebeii soiuktan korum.ali 
için ona yünlü ve ııcak tutacak 

feyler giydirmeli 
nine akıtılan damarlardaki (antisep
tik eczanın hafif mikdarda olması
na dikkat etmelidir. (Okaliptüs) 
(gomenul) ile yapılan yağlar 1/100 
nisbetinde olmalıdır. 

Beslenme 
Cocuklar kısm yazdan daha i.<ıtah

lrdırlar. Aldıkları gıda ayni olmakla 
beraber kışın daha iyi hazmederler. 
Ye dolayısiyle daha iyi beslenirler, 
Çocuk tagaddisi meselesinde limon, 
portakal, domates suyunun oynadığı 
rolü unutmamak laznn gelir. 

İlk diş çıktıktan sonra hububat un
ları bilhassa kış mevsiminde çocuğa 
lazım olan kaloriyi temin ederler. 

Hulasa genç annelere kış mewi· 
minden fazla korkmamalarını tavai
ye ederiz. Bilhassa Ankaranm kuru 
ve temiz havası derece n: kadar dil· 
şerse düşsün çocuğun srhati ve bün
yesinin neşvünemasma müsaiddir. 

Elbiseler 
Çocuğa en soğuk mevsimlerde bile 

az fakat sıcak tutan esvablar giydi
rilmesi ve sokağa çıkarıldığı zaman 
arabaya sıcak su ile doldurulmuş iki 
şişe konması ve çocuğun üstüne ka
lın fanila örtülmesi lazımdır. 

Kış mevsiminin soğuk 
günleri için 

~ 

Yalnız bütün bu tedbirleri almak
la beraber çocuğun terlememesine iyi 
d~kat etmek lazım gelir. Çok fazla 
soguk ve rutubetli havalarda çocuğa 
araba ile yaptırılacak, gezinin 20 da
kikadan fazla devam etmemesine dik
kat etmelidir. 

Çocuğun bulunduğu odaya gelin
ce : Buranın harareti 16 ile 18 dere
ce arasında olmalı. Ve pencerenin de 
aralık olmasından korkmamalıdır. 

Eğer oda çok ufak ise yanındaki oda
nın penceresini açsanız da olur. Ya
tağın cereyan arasında bulunmaması· 
na dikkat etmek lazımdır. 

Küçilk yaşta bir çocuğun fazla ku
ru ve havasız yerlerde yaşaması ga
yet fenadır. Kışın odada radyotörün 
ve yahud sobanın üzerinde su dolu 
bir kap bulundurmak lazımdır. Ayak 
tar~h kapalı faniladan yapılmış ge
ceh~Ier 6 ayı geçmiş bebekler için 
tavsıye edilebilir. 

6 ayı bitirmiş çocukların harice 
karşı mukavemetleri fazlalaşmış de
mektir. 

Gündüz evin içinde çocuğa giydiri
lecek en iyi esvab trikodan olandır. 

Banyo 
Banyoya gelince : Bu 1yıce ısın

mış bir odada yapilmahdır. Banyo
dan sonra çocuğu kolonya veya al
kol (kanfire) ile friksiyon yapmak 
gayet iyidir. 

Fakat bunu haftada iki üç defa 
yapmak kafidir. Çünkü çocuğun cil
di tabii hazım cihazı gibi, cilde sürü~ 
len maddeyi hemen emer. 

• 
Fantazi 

jerseden 
yapılmış 

güzel 

bir 

rob 

tayyör 

• 
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Bir yolculuk 
Yazan : Franz Molnar Ceuiren : Hilımet Tuna 

ltı~uk tık ve zarif bir kadınla diye haykırdmı. 
bul 1 bir erkek Fiume' limanında Erkek- Niçin 1 

Utuyorlar. Kadı.n - Kadınlar. •um ııkı kucak· 
ı!:'m - Sizinle burada karııta,t.. !andıkları zaman böyle •·Ah .... " diye 
lllı . S?k memnun oldum. Ableuia'ya haykırmaları bir itiyaddır. Fakat, 

21idıyonunuz? "Ah. .. ,, demedim. Yalruz'balutla bun:ı 
rkeır - Evvet ifade ettim. 

ltl~'lıl - Beraber geçirecek bir ta• Erkek - Bunun tlserine Jı:ompart· 
1 \r&lrtinıiz var. Skinle konUflll&1'· maıı arkadafınıs ne yaptı 1 
~ne çalmaktan çok hotlanıyorum. Kakm - Fevkallde terbiyeli dav· 
t-. beni sizinle tanıttırah iki haf· randı. Vuiyetten iltifadc etaMje 

oldu. Halbuki bana sanki ıizlnle kalkmadı. Yalnıs ''ikimb de biribiri
)or Y1ldanberi doatmu9um gibi geli· mize uypn ıeldiğimiz ve hatta bakıt
E larmıula an111tıimuz halde, ne kadar 

. ) rkek - (Gülümsiyere1' bqıaı eğ• yuık ld, tanıpmıyorus.,, diyenk n-
. dalqıp ayrıldı. 

lo~ıı. - Sizden ö&rendiiim palto. Erkek - Nuri Yedalqtı 1 
ll Jl, benım dütünce tarzımı deiittirdl Kadm - Gözleriyle. Muumca bir 

.:;•dün bana anlattığınız o küçük eda ile anlımdan öptU; tablt, gene be· 
E Ye ne &ilzeldi... kıtlariyle. Ondan ıonra, "Nevermore" 

)ll rko& - Aman efendim. iltifat bu· Nevermore., demek iıtiyordu. 
~or. Erkek - Nnermore de ne demek 
k - Sia bana o hikiyeyi anla· oluyor 1 
~ e~, ben ~e, benim hatundan geçen Kadm - ltk ve son defa elemektir. 

hikiyeyı •izıe anlatmayı tatarla· Kecskemet'de trenden indi; içbn aıs· 
~~ hyarak baktım.Arkaıına bile dönme· 

1 
r e - Sayın bayan, bu hiklyeyi daı ortadan kayboldu. O lilndenberl 

.;.~kla, bana teref verecebinis. bir daha onu görmek naaib olmadL Fa
l ın - Bundan hemen hemen on kat, o ,airane anları ula unutamıyo-

1. evvel hatundan aeçtlil halde, bu· nam. Bu ıubayı ıniyor ve uyıyonam; 

Dünyada neler oluyor 

Florida kıyılarında 

Yergi wnlpn 
bir ıdıl 

Filorida kıyılarından 50 mil mesafe
de ve Miaminln prkmda, Bimininin 
on mil cenubunda Cat Cay cenneti de
nilen yeni bir ada vardır. Bu adayı bu
lan Ye bugün burada hüküm ıüren 
Miater Louiı B. Wuey'i pek az kimae 
tanımaktadır. 

lltater Loula B. Wuey.çok zengin 
bir adamdır. Kendiai, dünyanın bir 
çok yerlerini gezip dollfDlıt ve bu se
yahatlerinin birinde yukarıda ıözü ge
çen adaya qık olmuttur. Mi•ter Wa
sey, kararlarını ıüratle veren bir adam 
oldutundan, bundan dört yıl evvel bü
tün adayı aatın almı9tır. llk it olarak, 
bir amerikah mimarı adaya getirmek 
ve kendine bir villa kurdunnak olmut· 
tur. Bu •illadan batka. 'imdi. adada 
daha yedi tane köy evi vardır. Adada
ki yapı tarzı tamamiyle eski İngiltere
yi andırmaktadır. Yalnız. diktirdiği 
hurma ataçlariyle Palmiyeler, burada
ki eıki İngiltere çepıiıini deiittir
~ktedir. 

Miıter Wuey adaya dört yıldanberi 
her yıl en a,ağı yirmi bin ingiliz lira-
11 harcamaktadır. Buna mukabil, mü
kemmel bir hayat geçiren bu zat, ver
gi vermek mükellefiyetinde değildir. 
ÇünkU, bu ada Bahama adaları grupu
na dahildir ve bu gruptaki adalar vergi 
vermek mükellefiyetinde değildirler. 
Bundan blr kaç gUn evvel Londraya 
ıelen bu zat, Adayı bir balıkçı kulübü 
haline tokmak niyetinde olduğunu 

•öylemiftir. 
Vllla ile köy evleri tateyenlere kira

lanacak. ye pamtyon olanık ifletlle
cektir. Onun fikrince panaiyon ücret
leri de ucua olacak. günde bet İngiliz 
liruını geçmiyecektlr 1 

"insan milyoner olduktan ıonra, key
fi için günde bet ingiliz liraaı harca
ması tabii büyük bir teY uyılmu. He
le bu adanın, 17 inci uırda konanla
rın randenı yeri olduiu dilttlnillecek 
oluna, kenarda ldStede birçok tehlikeli 
definelerin aaldı bulunduğu hffaba 
katılabilir Balıkçı kulübüne gelecek
ler için iki tUrUl avlanma lmklnı oldu
&una göre, günde bet lngiliz liraaı çok 
olm"• pnk 1 0 lmut gibi, bu hikiyeniıı Jlatuuı canan ıdulmca, derhal onu dUfünilyo-dır. rum. Hayatımda ondan daha ........,. , __ .,_ _____ _... ___ _.......,. 

(Vapura doğru llerliyorlu) mel bir inaanla karplafmadım. Hatd, Çtlnldl o •F-ı benim. 
:::- Anlatmıs bakalım. diyebilirim ki, beni ondan fula hiç (lld.Jadea de NI yoktur. Kadımn 
~ - Bir kaç hafta kalmak Uze· kilme Hvmedi. As kalam bea de ona rengi açıı70r.) • 

l'enıeavar'daki akrabalarımın ya- gönlümü kaptıracaktım. Bnf• bir aer- Kadın - 0.- o teimen ıizcilnis? 
~~ bulunuyordum. Kocam, gelip gtlzeft Yaf&dım. Erkek - Evet, bendimi ukerlikten 
teı 1 alacaktı. Halbuki onun yerine bir ( lldai de narlar) ayrdalı dört yıl oluyor .. O &iin. Seı~d· 
Ce &raf geldi. Bu telgrafta, gelemiye• Erkek_ Tefekkür ede\'lm. de trene binerek Airamda inmlttını 
J:'i, benim yalnız olarak yola çık· Kadın_ Ne isin tefekkür ediyor- Portakal renginde apuletlerim vardı. 
1lt ığınıı bildiriyordu. Bunun Uzeri· aunuz 1 Kadın - (Hayretle) Doiru J 
~' ttyalarımı topladım ve birinci meY· Erkek _ Hakkımda verdiilnlz bü- Erkek - Şimdi demek ld inandı-
~ bir bilet alarak Budapefteye hare- kümden dolayı ıize te,ekkUr ederim. nız. 

P. ett1nı. Kadın_ Haldunııda mı 1 '(Uzua ızıaddet ıusuyorlar) 
~kek - Sonra ? Erkek - Evvıt benlaı hakknnda. (Sonu var) 

bir nı - Seged'de kompartmanıma 
)~ tetınen geldi. Kompartmannnda 
~ıldı bir ıubayla genç ve gilı:el bir 
' olmak Uzere, ikimizden bqka 
~ Jokdu. Tetmezı, eneli kırları 
latt ~ ediyordu; fakat ondan toma, 
t..L.~ daha büyük bir a1lka ile beni 
ı;;,~~e koyuldu. Ben gazete okuyor· 
~ gibi bir tavur takınmıttım a
)Qr hakikatte ben de onu tetkik edi· 
aar:ıuıı. Yolculuium et.ha epey usun 
Solt tekti. Kompartımanda daha bir 
\''ı~t bu ıubayla kapalı Jı;alacaktım. 
ll..:ıret beni çok alikalandmyordu. 
de~ dolayı beni kimae ayıplamaz 

5ij illi ? 

ltrıteıı: - Hayır; kimle ayıplamaz. 
~ırı - Yol undıkça. olr çok de· 
'lj likler de oluyordu. Tren bir n
&eı ~~ordu; ıubayın görine gilnef 
~&llıdcn, yerini değiıtirerek kar· 
llil Olurdu. Ondan 110nr& ~ık ~özii
~llden hiç ayırmadı. Cıözlen çok 
.. ._ ı idi. Bana, evveli ıözleriyle 
"-)'~ bayan, aize, doya doya bakma· 
)Of~ilıaade edermiıiniz ~~· d~y~ soru· 
~u; ondan 10nra "gonlümil ıb:e 
~it 1~dığunın farkmdamııınız?,, de· 

t lltiyordu. 
)or rltek - Peki, o ıırada ıiz ne yapı-

dllJıuz ? 

Çapraz kelimeler 

Dünkü çaprqık kelimelerin 
halledilmlt tekli 

•114 1'''' 

a. Uaıbuun lattlne lrttllilr. 
9- il üauebetais adam. • 

Yabndan apiJ>'a: 
1· lltaalnılcla bir aa:rfbe. 
1- Benlr • Patman ktiyltlniln verditi i-

lim. 
s- Onaç 171.. 
4- Nilı:lh • ilim. 
s- Rumeli köylilaiiniin baba;vani bir hitabı 
6- lçine binilir - Baakı. 
7.Nef•...-. 
1- Ver emrinin eski naılıı tekli. - Pe

ki ......... bir fllL 
t- tiri Jtbıll • HQL 

Ben hangi memleketim? 
Ben aon :rıllar içinde baıma iıtill fell

keti ıelmit OD harfli bir memleketim. 
s, 4, 5 inci harflerim dörtten aonra ıelcıı 

M71, 
2, a, t ancu barflerim baba. 
.. 1 lacl bsrfleria köpek. 
.. ' iaci bsrflerim meuuliJ'et. 
1, S ilDci harflerim eu. 
ı. 2, ı, t anca harflerim nnJ.ıt. 
2, ı lacl harflerim "7&ir. 
2, a, 4, 1 inci harflerim öd. 
2, 7, t, S iincil harflerim liııir. 
s, 2, 5 inci barflerim lrafL 
.. 1, 5 iacl harflerim kata bir aeuıe. 
a, t, 10 ancu harflerim stin .. in doidııiu 

~. 
1, '· 10 aDCU harflerim unc:enrsnı ,. .... , 
a. a, ı, t aca harflerim deler. 

ll~Ul - Gazeteyi elimden bıraktım. 
bir11.ı~ _demek iıtiyordum ki. "bisi 
socutıizden ayıran paravanayı kal· 
r._ 0runı. Vuiyetin devam eunesine 
"a.~ BaJu,ıarmıı: botum& gidiyor. ' .-.-... -ı 
a---~ Ue tef81drilr ıttL Bir müddet 
~~ &özleriyle,.. Sayın bayanım. 
~ Celtilnıeıı kalmak ve gözle kon~ 

ı .... l lllCI llerflerim fansa pce. 
1, 1, a. a iDci barflerim abalı riiqln. 
7. 4. ıo anca harflerim aea. 

ti)'le ~ıının dıfına çıkmamak ıure· 
~ llze te,ekkUr edeceğim.,. dedi .. 
'~ kendiıiDe bir bakıfla tctekldlf 

~kek - SöatınU tuttu mu ? 
llaı, dın - Bu kadar sabırıız otma)'I• 
~ liaadı, beni tetkik etmeie devam 
~ ~Uaünıe, ellerime IMyran. hayran 
eııe ~o~ ve &iililmliyerek " ne gilse! 
tt~1111Z var 1., demek ietiyordu. Beoı 
1-tİ den tırna&a kadar ıU.Uyor, bakıt' 

)le kuc:aldıyordu. Bu anda .. Ah 1,, 

S, 4, 10 anm barflerim ben. 
2, S, 4, 7 inci barflerim l.._, 
4, 5 inci harflerim &rbdq. 
4, ı ind harflerimin lmartma11 olar. a. 1, ı bici harflerim pi• adunm berin

de bul anar· 
7, 2, s. t, 1 inci harflerim erk• nldt. 

Soldan uta: ı, 4 ~. 2 lnd barOerim heder. 
1· u.ıa dtarmQall. .. t, ı inci harflerim l&rlıta hfUrilmdar, 

k 
s. 2, e, 7, iaci barflerlm Mbeb. 

2- Her •• catuı • Blrbc ftl'J'ete n- a, 2, s tinci harflerim dç, lmnet. 
marua bir arada. a, t. s. t. ıo ... llarfl.._ Qalm aıu. 

s- Bir doetmm sl)'areg &idea. a, 4, 10, e, 7 lnci harflerim dul bir spor. 
4- !!::T"cıd. Onwa cifwthda cakarclaiJ •• '· 7 inci harflerim hamamda kullınıhr. 
5- DaD1 ederken calar. Gece etıeace )'eri 1, 2, S tinci harflerimi hutalar 70tar. Me-
6- Asmak • o. c:ad maalda bee ele >"lttaa. 
7. 1atiJram biMi • Bald Mr tiril lllldlm· Benim llaai memleket oldatmma bala-

clan. bilir mialnls? 

• 

Lord Halif akım Berlin 
seyahati Romada 
naad görülüyÖr? 

''Le Tempı'' pzeteehıhı 1 
Roma muhabiri, yasıyor -------Lord Halifıb'ın Berlindeld bUtiln 

sözleri ve hareketleri Roma'da çok 
büyük bir dikkatle takib olunmakta
dır. Filvaki, bugünkü ingiliz • alman 
temaalarınm umumi bakımdan Avru
pa vaziyetinin iııldf&f ına ve huaai 
bakımdan da Roma • Berlin mihveri
nin iıtikbaline taall(~k •n ehcmi· 
yeti tMllm olunmaktadır. Mihverin 
kuruldutu (19S6 ilk teırln) uman
danberl ilk defadır ld •imanlarla in· 
gilizler aramda uiwı derin D>nut
malar vuku bulmaktacbr. Şu halde 
vaziyet tahmin edilemi~k meçhul
ler ar.sedeblllr. Bununla berlber, 
Lord Halifab'm g8rUfmelerinden 
Berlln'in Roma.,ı lıaıberdar edecefi 
yarı retm! ıurette beyan olunmakta
dır. Bu da tablt bir 11ydir, sira mih
vere ald andlqmada iıtlhıbar mllba
deleai bahse konulmut. ve Roma, 
"gentlemen'• agrement" ve Belgrad 
paktı mii%akerelerinden Berline ftk. 
tinde haber vermi,tir. 

Roma mahfillerinde lngills • al
man ~rUp!IClerl türlU bitlerle takib 
olunmaktadır. 

İlk vehlede fÜpbe hAJdmdlr. İn
giliz Batbakanı Roma ve Berlin'le 
mii%akereye ıirifIDek arzusunu ızhar 
ettiği zaman lnlormazioae diploma
tlca gazetesinde inti,ar eden bir fık
rada ",ayet İtalya ile müzakere olun
mak iıtenlliyoru acele edilmelidir" 
denilml9tl. İmdi, o nmandanberi bir 
ltalyp - inıili.z diplomatik taftUı 
vuku bulmut olmadıktan IODl'8 fimdi 
Lord Halifaka Berlinde bulunmakta
dır. Bundan dolayıdır kl Bertin mti
zakerelerinfn Roma mQıakerelerlne 
,. ... ,... etmelrM olmumda gbll 
mabad olup olmadığı ve italyan - ln
gilb: mUnaeebetlerlni ihata eden ıee
ıb:likte, yukarda ı.ı..ettillmis gaze
te fıkrasında da denilmi' olduğu gi
bi, İtalyayı uyuıtunnak tetebbUıle
rinden birini aramak llzım gelip gel
mediği ıorutturulmaktadır. 

Herhalde, alman r ingili• ve ital
yan • ingillz müzakereleri arasında 
muvuitik butumnamuma bakılarak 
Londra hükUmetinln ve batti Bay 
Neville Chaınberlaln'fn vaziyeti ıllih 
arıularına tek taraflı bli nkıa mana-

" ,.,, ....... 
liSATRAMCli 
• Lb.e.a.e.f.r.~. 

BeJU tatları 
At: a6, c7 

Kale: d4, f4 
Fil: hl 

Pi,ade: c2, e4 
Vezir: eS 
Şah: h6 

Beyaz O)'Dar ve ikinci hamlede mat ,apar. 

11 verilmek iatenmektedir. Anlatıldı
ğı üzere İngiltereden, Birlinde dahi 
İtalya aleyhtarı bir politika takib e
dilmekte ve her teYe rağmen İtalıya 
ile Almanya araaına girilmek arzu· 
ıunda bulunulmakta olmaıından fÜP
he edilmektedir. Diğer taraftan, 
Lord Halifaksa, İngiltere ile Alman
ya arumda 1934 de aktedilmif olan 
deniz paktını tamamlayacak bir ha
va paktı yapılm•ı hu•uıunda da al
man hükUmetlnden iıtlmzaçta bulun
mak nsifesi verilmi' oldutu hakkın· 
dakl rivayetler berinde dur~
dır. İngiltereyi, bir han tehlikeııne 
kartı korunma&• aevkeden aebebler 
takdir olunmakla beraber, ikinci Lo
karno etrafında cereyan eden görilt
meler eanumda lngilterenin - İtalya 
hariç • Uç devlet arasında, yani ln
giltre, Fransa ve Almanya arasında 
bir hava paktı yapılmuını teklif et· 
mit olduğunu Roma mahfilleri unut· 
~ktadır. 

Bundan dolayıdır ki İtalyayı ma
dun vaziyete aokmak emeliyle Lon· 
dranın bu eski fikri gene e\e almıf 
oldulu dil,UnUlmektedir. F,.eaeen. al
man • ingili• deniz paktı Stresa an• 
laf1D11arını tağlit etmiftL Şimdi ~e 
bir timal hava paku Roma • Berlın 
mihverini zayıflatmata acaba muvaf· 
fak olacak mi 1 

Bu ,Upheler, pek tabii ol.arak, ~1-
manyadan ziyade lnıiltereye tevcih 
olunmaktadır. Reich hükümetlne ge
lince; mihverin itleyitine itimad e· 
dilmektedir. Ancak, tngilterenln 1 -
taJyaya zarar vermek için Almanyaya 
birçok tavizlerde bulunmaia hazır 
bulunduiu ı:anneditmektedlr. Bun
dan bqka, bucünkAl prtlar içinde, 
Berlin1e Londra aruında hakiki bir 
antqmanın bqarrlması pek göç bir 
teıebblll tellkkl edilmektedir. 

Meseli ı&nilrgeler itinde domin
yonlar me-eleei, imparatorluk milna
kaleleri m•elesi, ve Brltanya pres
tiji meeeleal vardır. Diler taraftan 
tn~iltere ile Almanya, Avrupada.ki 
ekonomik rekabetleri gibi ciddi bir me 
seleye de temu etmek aaruntlndedir· 
ler. Almanyayı İngiltere bucUne kadar 
hiç bir ıuretle tatmin etmemiftir. 
Halbuki Almanya her Yetlleden iıti
fade ederek tatminini taleb etmi,tir. 
Son miitalea fUdur ki Berlin ıörllt
meleri bir İngiltere • Almanya hu111-
al anlaflDUmdan aiyade bUyWE dev
letler aruında harbın öntıne ıeçmek 
husuıunda bir anl&flD& fikrine daha 
milsaiddir. 

Fransa 
Yeni bir Lokamo paktı 

imzalanacak mı ? 
Lord Halifaka'ın görüpneleri mü· 

nHebetiyle Kamil Lutr, Pötit Paris
yen gueteeinde fÖyle yuıyor : 

"Lokarno paktmın mefıuhiyetlnin 
il&nmdan ve Ren bölgealnin yeniden 
ifgaltnden beri cOdmekte oldutu po
litikaya devam etmekte bulunan Al
manyanın her 9eyden önce yeni bir 
Lokarno ile ıarb 11nırmı zaman altı· 
na almmumı iıtedili sanılmaktadır. 

Bu yeni garb paktında öteki devletle· 
rin de ·ayni taahhUdlere girltmeleri 
prtiyle Belçikanın tarafııslrlınm 

reemen sunan altına almmuı huıu
ıu da bulunacaktır. Billklı Alman

duiu beyan edilmekte dir. M. Hitt .. 
rin Avuıturya meaelesinde pek o ka
dar sarih hareket etmediği, yalnız bir 
plebisit icrasını dütUnmek için daha 
çok vakit mevcud olduğunu iıhau 
eylediği .&ylenmektedir.,. 

" Hayale kapı1mıyalnn " 
Gazeteler, Lord Halifakaın Hitlel\o 

le ve Fon Noyrat ile olan konu~ 
rını ~un uzadıya mevzuu bahi• et
mekte, bilbaaa franıız matbuatının 
neıriyatını red ederek realist olan 
almanyanın ancak müsbet feyler ara
dığını, hiç bir hayale kapılmıyacağı• 
nr yazmaktadır. 

Fölkiter Beobahter diyor ki : 

"Bu suretle ne elede edilecek neti
celerden inkisara uğrarız, ne de bir 
takım Umidlere kapılırız. lnıiliz te
tebbüıii üzerine vaki olan bu ziyare· 
tin her hangi bir ıiyaat programın 
te&bitine imkin vermesine ihtimal 
yoktur. Binaenaleyh Fon Noyratın 
Londrayı ziyaretine dair Londra ve 
Paria guetelerinde çıkan haberler 
tamamiyle faruiıyeden ibarettir. 
Böyle bir aeyabata bugünlük ~iç b~r 
IU.um yoktur ve derpif de edılmedı
li IÖylenobilir.,. 

Berliner Lokal Anseyger gazetesi 
bilhaua ingiliz Deyli Telegraf gaze
teeinin Hitler • Halifak• konupnaaı
nın bq.ka görüt taatilerl hazırladığı· 
na dair olan yazılarını mevzuu bah
sederek diyor ki : 

"İleride ha~ yola girileceği ha~
kmda ıimdiden kehanette bulunmaga 
mahal yoktur. Mevzuu ~ahs?lan 14'.! 
ileride hangi e ... ıar daıresınde .~o
riltülebileceiini te8bit etmekten iba· 
rettir • ., 

Almanya• ve İngiltere 
Eesener Naayonal Saytungda föy-

le yazıyor : Ali.kadar bütün devlet-
lerin müıterek hareketiyle bir takım 
enternuyonal güçlüklerin gidcrilme-
ıi yolunda ileride görU1 teatilerine 
imkln verecek olan Hitlcr • Halifab 
konuflD&ıunın faydası lDklr edilemu 
.e yalnıs bu cihet bir muvaffaldyet 
te,ldl eder, hususile ki, almanya ka-
tiyen lngiltere aleyhinde bir politika 
glldm.aıektedlr. Fakat yeni blr ko
nufllla için enternasyonal vaziyet he
nilz k!fi derecede tavuzuiı etmemft
tir. 

Umimiyetle alman politikaaı hak· 
kında iyi malihnat almakta olan Dan
siger Forposten gazeteel Hltler • Ha· 
lif ab konUf1D119ınr almanya ile ingil· 
tere arasında hiç bir anl-.nulık se
bebi mevcud olmamuı keyfiyetini 
t&nürgeler meeelesinin tadil etme- \ 
meıi lbmı geldiğini yazmaktadır. • ~ın..- ... 

Bu guete, ingillz zimamdarlarının 
boyuna cheaıiyeti artmakta olan mer
kest Awupa meselelerine dikkati 
çekmektedir. 

Mezaran içinden 
cenazeyi çalmışlar 

1892 ıeneıinde Viyanada ölen ital· 
yan prenaeelerinden Marie • Ch~isti
ne'in cenue•inin ltalyaya nakledılme· 
ıi İtalya kıralı tarafından iatenilmit-
ti. 

Avusturya hükUmet, bu nakil keyfi· 
yetine muvafakat etti.ği içi'?, . ge~n 
cuma glinU, bir ıpeyalııt ekıpı Wıl
helminberg pto.unnu parkında bulu· 
nan türbeye gitmitler ve İtalya kıra
lım temail eden bir zatın huzurunda 
mezar aç!hnca içeriıinin bom bot ol· 
dulunu, tabutun yerinde bulunmadı· 
tını hayretle gönnütlerdir. . 

Avu•turya ve Macariatanda büyük 
phaiyetlere aid bir çok tabutiaı;m ça
lıllllllf olduğu hakkında ~ir rıv~yet 
dolqtığı için Avu•turya hlikilnıetı te• 
ll,a dUpniiftUr. 

Bu cenazelerin kimin tarafından ve 
ne mabadla çalınaut olduğu bir türlü 

an1atıJaımmaktadu· 
yanm cenub n prk komıularma kar· 1-------------
fl hattı hareketi ne olacatma dair hiç - - ----------, 

bi~=t~:=~~ ayni m•ele hak- SADAKAI FITIR 

Buı~laeo,.........~ı 

kında Ovr ıueteainde f8yle diyor : 
"M. Hitlerbı Lord Halifaba mer

kest ve prkt Awupa ile Balkanlara 
müteallik meeelelerde Almanyanın 

İnciltereyi karf11ında bulmaaı için 
his bir ıebeb mevcud oım.dıtını ih· 
11• etmif olduğu ıöylenmektedlr. 
Führerin bilhuaa Çekoalovakya ıu· 

detle9nin muhtariyetini latihdaf e
den bir hal ıuretl bulmanm ken
di niyet ve mabatları ar•mda ol
duğunu biru hutunetle e8ylemi• ol-

Dipaet lıleri Reiıliğinden : 

Ua 20 
Buğday 9 
Arpa 11 
Kıaıl ü.ıüm 100 

10 
30 

Çekirdeksiz 
üzüm 133 20 
Kara Uziim 
Hurma 

(4312) 

58 20 
233 20 

3-8635 
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Topraksızlık 
Sabandan 
Pulluğa 
Geçerken· 

T aşpınar köyünün 2500 dönüm kadar toprağr 

vardır. 60 hane ve 331 nüfusu olan bu köye, 
2500 dönüm toprak az geliyor; çünkü burada kara sa
pan yok gibidir. Ziraati makina ile yapıyorlar. 

Eğer böyle giderse ve köylü yeni topraklar bula
mazsa, Taşpınar belki kara sapanı tekrar arayacaktır. 
Sebeb basit; türk köyünde arazi taksimi, kara sapan 
ekimi üzerine yapılmıştrr. Toprak çok zaman ince, u
zun şeridler halindedir. Fakat işe pulluk girdi mi me
sele değişiyor. O zaman arazinin en ve iboyu arasın
da hiç olmazsa pulluğun işleyebileceği kadar bir nis· 
bet olması lazımdır. 

Yuva köyü muhtarı ve okula devam etmek 
istiyen bir çocuk 

Sonra pulluk, kara sapan gibi değildir: kara sa
panın verimsizliği ve geri randımanı, meselii yüz 
dönümlük bir ~hayı sürebilmek için bir köylünün 
bir ekim me~mindeki bütün vaktini alıyordu . Iş 
pulluğa dönünce randıman artmış, yüz dönüm, me
sela bir ayda bitmiştir. Köylü, fazla istihsal yapa
caktu. Fakat toprak yoktur. 

Türkiyenin mesahasını ve nüfusunu tes·bit eden
ler, bu "toprak yoktur,. hükmünün izahını hiç bir 
zaman yapamıyacaklardır. Çünkü bu iki rakamın 

taksimi ile her türk vatandaşına koca bir çiftlik 
düşer. 

Taşpınar köyünün muhtarına sordum: 
"- Etrafınızda boş arazi yok mu ? 

Pullui{unu tamir ettirerek köyüne dönen 
bir köylü 

••-Çok var. 
.. _ Peki niçin ekmiyorsunuz ? 

"- Sahibi belli değil ki ... Tam, 
ıürer, ekersiniz. Mahsulü yeşerir. 
Bir de bakarsınız ki bir gün karşı
nıza, şehirden, hatta uzak, başka 
'ehirlerden gelmiş bir adam diki
lir. Elinde eskimiş, yamalı bir ka
ğrd parçası vardır. Size sorar : 

"-Benim ba tapu mutasarrıfı 
olduğum araziyi sen ne hakla zer 
ediyorsun ? .... 

Bu, meseli bundan yetmiş kü
•tir sene evvel, burada ya vali, ya 
mütesarrıf, ya kadı, ya müftü, ya 
nakibtileşraf veya nihayet aşar mül
te.zimliği yapmtj olan birisinin va
rielerindendir. 

O zaman size iki iş düşer : 
Ya tarladaki ekinden olduğu gi

bi vaz geçmek; yc.hud da, tarlasına 
mukavelesiz tohum attığınız için 
aizin hem ekininizi bozmak, hem 
de tazminat istemek salahiyeti ol
duğundan toprağın değerini geçen 
istediği kirayı vermek ... 
"- Daha evvel toprak sahibleri 

ile anlaşsanız olmaz mı ? 

.................................................... , 
YAZAN: 

....... ~~.~~! .... ~.~!~.! ... ..J 
hissini bir arada veren kayıdlan 
uğruna anlaşmazlık halindedirler. 
Siz; bu defter hakanı kayıdlarının 
ne çekilmez bir bela olduğunu, her 
sene kazandıklarının yarısından 
çoğunu; bütün mükteseb hakkı, bir 
kağıd parçası, bir parça mürekkeb 

olmaz mı? Aralarında geçimsizlik ve iki tane pulla bir mühür için 
olmryor mu ? ödeyen türk köylüsüne sorunuz .. 

Bu sualin cevabını, Taşpınar Köyün bütün derdleri, a~ıları, ıs-
tekleri bir tarafa. Tek şifa ve kurmuhtarmdan, türk köylüsünün bir 

derdi olarak dinleyiniz : tuluş da bir tarafa: Toprak kanunu. 
Taşpınardan dönüyoruz. Yolda 

"- Nasıl geçimsizlik olmaz ? pulluğunu kıöyün demircisine tami-
Köylerde, kavgaların, döğüşlerin, re götüren yakın köylülerden biri-

hattil cinayetleriı. en büyük sebe- ne rastladık. 
bi bu tarla kavgalarıdır. Fakat köy- .. _ Pulluğundan memnunmusun 
Jü ne yapsın? Babalar, ölürken tar- baba? 
laların evHidlarına bölünmeden, .. _ Allah devleti başımızdan 
olduğu gibi kalmasını vasiyet eder- eksik etmesin. Uç aylık işi; bir aıy
ler. Bunun da sebebi şudur: Eğer da bitiriyoruz. Hem de zahmetsiz
tarla vereseye göre bölünürse yeni 
mal sahibi onu kolayca satabilir ve ce. 
elinden çıkarır. Halbuki, bir tar- Bu köylüye pulluğunu vilayet 

vermi~tir. Bize, toprağının az oldu-lanın üzerinde bir çok haklar olur- :r 
1 sa onun satılması güçtür.İzaleişüyu ğunu, eğer bol toprak bulursa pu. -

lazımdır. Mahkeme karan tazım- luk sayesinde kara sapandan üç 
misli fazla ekin yapabileceğini söy-

drr. Tapu memurları gelecektir. ledi. Hakikat budur: Türk köylü-
Bir sürü iş .... Köylü, topraksızlı- sünün toprak serveti ve istihsal 
ğm acısını asırladanberi çektiğin- h t ka a g·· e ayarlanmı""-aya ı ~a sapan or T 

den eline geçmiş olanı da kaçırt- tır. Pulluk onu işsiz ve güçsüz bı-

Eski Oamanlı imparatorluğu
nun takaime uğramıı Düyunu 

Umumiye Meclisi 

%7 1/2 FAİZLİ 1933 
İKİNCİ SIRA 

Türk borcu 
tahvilleri 

Hamillerine lediylf lllnı 

25 ikinci teşrin 1937 vadeıine 
ait tediyat 

Türkiye Hükümeti, 25 ikinci teş
rin 1937 taksitli için icabeden tedi
yeleri, Fransız frankı veya Fransız 
frankmı esas tutarak diğer muhtelif 
akçelerle icra eylemiştir. 

Binaenaleyh 25 iki11ci teşrin 1937 
taksitli, Türk - Fransız anlaşmasına 

tevfikan, Türkiyede Ankara ve İs
tanbul piyasalarında tranş tefrik e
dilmeksizin Türk lirası olarak tedi
ye edilecek ve kupon başına 18,75 
Fransız frank'ının mukabili olan 
0,794 Türk lirası verilecektir. 

Bu meblağ, mezkür taksit için su
reti katiyede Türk lirası olarak tes
bit edilmiş olduğundan, Türk lirası 
ile Fransız frank'ı arasında zuhur 
edebilecek herhangi tahavvül karşı

sında, tediyat, bu vadenin müruru 
zamanına kadar yalnız bu mikdar ü
zerinden icra edilecektir. 
İşbu meblağ 9 numaralı ve 25 ikin

ci teşrin 1937 vadeli kupona mukabil 
tediye edilecektir. 

25 ikinci teşrin 1937 taksidinin 
tediyesine aid proviziyonlar: 

- Birinci ve üçüncü tranşlar için 
Paris'de Osmanlı Bankasında: 

- İkinci tranş için Berlinde De
utschc Bank und Disconto - Gesell
schaft de teşkil edilmiştir. 

Hükümetçe tatbikine karar veril
miş olan 1933 istikrazı ikinci tediye 
akçesi olan dolarla Fransız frankı 
arasındaki sabit pariteyi esas tuta
rak, (yani, 1 do1lar = ıs. 523 Fran
sız frank'ı) 18,75 franklık altı aylık 
kuponun mukabili 0,7346 dallardır. 

Bu şerait dairesinde tediyatm 
dollarla icra edilmesi halihazırda ha
mlller için daha istifadeli olacağın
dan Meclis, 25 Mayıs 1938 taksidinin 
dollar ile tediye edilmesine karar 

vermiştir. Binaenaleyh, i§bu kupon 
Tlirkiyede 0,7346 dollar mukabili o
larak ve 10 Mayıs 1938 rayici üze
rinden Tıürk liraeile tediye edileGek
tir. 

Türkiyede 25 ikinci tqrin 1937 
vadeli kuponun tecliyesile mü
kellef müesseseler fllnlardır: 
ANKARA' da: 

- Tü~kiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, 

- Osmanlı Bank.ası. 

lSTANBUL'da: 

Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük i.11nlardan
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için 50 k:uruıı 
Üç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruş alırur. 
Devamlı küçük ilWarm her defası 
için 10 kuruıı alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilb için 140 kurut 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boııluklar müstes-

na 30 harf itibar edilmiııtir. Bir küçük 
ilin lZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kurue alırur. ....... , ......................................... ... 

Satılık : 
.... ..,, 

Her tarafta - Satılık - Arsa, Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 

Tel: 2181 3-6304 

Satılık arsalar - Y enişebirde Se
lanik caddesinde Maliye şubesi karşı
sında 592, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık arsa - Çıkrıkçılar caddesi 
tapu kadastro okulu arkasında Say -
lavlar sokak 121 metre çapında bir 
arsa satılıktır. Talibinin mezkur okul 
ittisalinde muakkip Bay Hacı Meh • 
medle görüşmeleri. 3-6466 

İran sefaretinin şehir tarafındaki 
sırtında ve ana asfalta 300 metre mesa
fede Ankaranın bütün ufuklarrna ha
kim manzarası olan imar hududu için
deki 1400 metrelik bağ 2000 liraya sa
tılıktır. Telefon: 2092 3-6501 

Sablık arsalar - Yenişehir Su de
posu İş Banaksı köşkü karşısında vez
nedar Bay Osmanın apartımanı yanın
daki 7 34 M2 arsa üç daireli inşaat plan 
ve ruhsatnamesiyle birlikte 3500 lira
ya acele satılıktır. Telefon: 2092 

3-6500 
Satılık - Ceviz kaplama mükem

mel yatak odası takımı azimet müna
sebetiyle acele satılıktır. Çocuk sara
yı caddesi No. 70 Kapıcıya müracaat. 
(4332) 3~6561 

b Verenler z 

Ortak araniyor - Tütkiyede pek 
yeni bir iş için en az 5.000 liralık ser
mayedar arıyorum. Bu işe aid bugün 
20 işçi ve ustanın ~lıştığı fabrika İs· 
tanbulda faaliyettedir. İmalatına müş
teri aramağa rekabete lüzum olmadrğı 
gibi her mevsim daimi .sezondur. Zarar 
imklru ve ihtimali yoktur. Çok kh te
min eder. İşin mahiyeti hakkında ma
lümat almak için: Ankara yeni hal 
No. 22 Bay Ragıp. Tafsilat ve anlaşmak 
için :Beyoğlu Balıkpazarı çeşme sokak 
No. 24 M. B. 3-6517 

Müteferrik : 

Kiralık - Yenişehir Atatürk 
van Balıt Ap. altında Anıl Dlıı;r1if 
mağazasının nısfı 20 lira aylık ile 
ralıktrr. Güneş kundra ınağaıd 
sorunuz. TeL : 3588 a..-6 

Alman ailesi yanında oda . 
yor - Bir ingiliz bay alman aile&l 
nında iyi lisan öğrenmek için bir.'!/ 
iki mobilyalı oda arıyor. F. tngıl 
sefareti Çankaya. 3-6514 

Kaloriferli daire - Altı oda b 
v. s. Çankaya caddesi, Sarı köşk 
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bekire 
racaat. Telefon {3050) 3-6412 

Kavakbderede 6 octab - !{av 

derede Otobüs durağına bir 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir sal 
bir hol, bütün konforu haiz beş döl1 
bağiyle birlikte yeni bir ev kiralı 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3-62 

Bir bay için - Möble, banyoltl 
konforlu bir oda. Yenişehir 
caddesi, Yiğitkoşun Sokağı, No. 1 

3-6457 

Kiralık - Sıhhiye Vekaleti 
sı Çağatay sokak No. 5 Deniz apa 
manı. Antre, servis kapısı ayrı 3 
hol su, elektrik, havagazı, çok k 
nışlı. 3-6516 

Kiralık büyük daire - Sıhhiye 

kaleti ittisalinde Sağlık so. No. 6 
im Demir apartr,manmın 5 nuınar 
dairesi 6 oda iki büyük salon ve biit 
konforu havidir. Aynı apartımanı 
numarasına müracaat. 3-6518 

Kiralık daire - Y enişehirde 

ranfil sokak No. 37 de 4 odalı, ge 
hollü, her konforu havi bir daire td 
lıktır. Telefon: 2274 3-6566 

Kiralık apartıman daireleri -
nişehir Karanfil sokak Belçika sef 
ti arkasında Tan apartmıanr Kalo 
ferli, her türlü konforu. 3-6555 

Kiralık - Bayanlar veya küçüle 
leler için Havuzbaşında elektrik, ak 
sulu müstakil oda ve teferruatı. 1' 
cihan saat ona kadar 1841 e tel. 

3-6554 

Kiralık oda - Kalorifer ve 14 
bo vesaireyi cami konforlu ve 
ralı müstakil oda, asfalt, Çocuk 
yı caddesi No. 70 kapıcıya mürac3 
(4331) 3-6560 

Kiralık daire - Kavaklıdere it 
sız macar ve Yugoslavya Sefaretl 
arasında birinci kat (methal ayrı. 

beş oda, geniş bahçe elli lira. Mü 
caat: Telefon. 3843 3-6569 

İş Arıyanlar : ... 

"- Yerlerini, yurdlarrnı kim bi
lir ki... Hadi diyelim ki bulunuz. 
Fakat hangi sahih ile mukavele ya
pacaksmız? Köylerde Üzerlerinde 
çalışılmıyan ve sahibi köyde otu
rup da kendisi ekmediği top~akla
rrn bir sahibi değil, sahiblerı var-

mak ve evladını avare yapmak is-
raklyor. Kara Sapanın u··ç ayda yaptemez. Ölürken "malımı üleşmeyi-
tığını ona bir ayda kazandıran pul-

- Türkiye Cumhuriyet 
Bankası, 

Diplomalı ve tecrübeli bir baysft 
Fransızca ders veriyor. Ulus gazete 
ne L.l. rumzuna müracaat. 3-6525 

Bir bayan iı anyor - Ev if 
çocuk bakmasından anlar okur yaJ 
biraz fransızca bilirim. Ya.zrhanele 

iki odalı - Şehir içinde iki odalı de çalışırım. Merkez postahanesi 
Merkez bir daire aranıyor. Müracaat: Banka- Restan S. N. rumuzuna mektupla .ıı 

dır. 

Mesela bunlardan hakiki sahih 
nnnettiğinizden araziyi kira.. ~~e 
tutarsınız. Ekersiniz. Gene gunun 
birinde, bu sefer bir başkası kar
şınıza dikilir. : 
"- Benim tarlamı ne hakla ek

tin ?. 
Siz, artık boşa giden emeğinizin; 

tohumunuzun derdine yanmak i
çin mukavelenizi okuya durun. 
Karşınızdaki bir mahkeme kararını 
gözünüze sokar: "- Müstedinin 
yedindeki defter hakani senedinin 
ita tarihi muahhar olduğundan sa
hibi evvelin hakkının iskatına ... ,, 

Bu toprağın, bugünkü şartlar i
çinde, ne kadar alın teri ve emekle 
bir avuç mahsul verdiğini bil
miyen yeni sahible anlaşamazsa
nız - ki çok zaman anlaşılmaz - ha
yatınızdan bir azı demek olan şu ye
şil ekine hayvanları sahverirsiniz. 
Mesele de biter.,, 

Türk köylüsünün kurtuluş yolu
nun bir adı da toprak kanunudur. 

**~ 

T aşpınarın yanı başında vı: 
bir Ankara evinin bahçt;sı 

kadar bir tarlada altı, yedi köylü 
erkekli kadınlı çalışıyordu. Muhta
ra sordum : 

"- Bunlar imece ile mi çalışı
yorlar.? 

"- Hayır, bu tarla kendilerinin 
malı. 

"- Bu kadarcık yerden bu ka
dar köylü nasıl geçinir ? 

••- Yalnız böyle bir tarlaları 
yoktur ki... Bu ailenin tıpkı buna 
benzer dört tarlası vardır. 

"- Peki, her biri kendi tarla~ 
ıunda istediği gibi çalışsa daha iyi 

niz,, diye vasiyet eder. O; bir sü· luk, geri kalan iki ayında da milli 
rü r.ahibi olan tarlanın bir dirlik- ı 

gelirin bizi sevindirecek rakam a-sizlik kaynag~ ı olacağını da bilmez 
1 ra çıkması demek olan ça ışma!a 

değildir. Ama, onu büsbütün top- d 
1 1 

ektedır 
evam paro asın vermem · raksız kalmak tehlike10inden üstün kl 

Türkiye dünyanın en bol topra ı 

- Osmanlı Bankası, 

- Deutsche Bank und Disconto -
Gesellsch,aft. 

Parie, 15/2d Teşrin/1937 
3-6564 

tutar.,. memleketlerinden biridir. Fakat 
Geçen yıl, Taşpınara yakın Ha- köylü elinde pulluğu toprak arı- :;:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,,. 

crlar köyünde iki kardeş müşte- yor ... Boş topraklardan çoğu da : : 
rek tarlalarmdakı ekini paylaşa- devlete aiddir veya ashnda devle- : SERSERİLER KIRALI S 
madrklarından dolayı kavga etmiş- tindir. Ah şu toprak kanunu... _ : 
ler ve küçüğü, büyüğünü öldür- ..-------=----------- - Türkçe sözlü komedi -
müş. Köyde bol istihsal, huzur, kar /Eski Osmanlı imparatorluğu- .,11111111111111111111111111111111111111; 
Şıhklı sevgi, refah, sel~ bütün i- w Dü' 

nun taksime ugramış yunu Büyu""k Mı"llet Meclisine leri ve iyi hadiselerin yolu aynı Umumiye Meclisi 
noktada birleşiyor: Toprak kanu-
nu .... 

**~ 

B ize geçen gün burada bir 
hudud tesbiti hadisesini an

lattılar: Taşprnarlr bir köylünün 
20 senedenberi ektiği bitçiği tarla
sına komşusu benimdir demiş. İki
sinin de tapusu var. Yalnız birisi -
nin tapusu daha eski. Ona göre hu
dud tayini lazım gelmiş. 

Tapu senedinde yazılı olan şu 
hududu, acaba dünyada tayin ede
cek mühendis varmıdır ? 

Şarken: dağ. 

Şimalen: Ayşe kadının gelin ol
duğu yer. 

Cenuben Dere boyu. 
Garben: Hacı İsmail ağanın ka

vağı. 

Şaka değil; Merak ederseniz gi
dip Taşpınarda bu tarlayı görebi
lirsiniz. Anadolunun her yerinde 
dağ vardır. Bir çok Ayşe kadınlar, 
bir çok yerlerde gelin olmuşlardır . 
Dere boylan sayılmakla tükenmez. 
Hacr İsmail ağanın kavağı değil, 
ne kendini, ne de onu tanıyanı bu
labilirsiniz. 

Bugün, memleketin dört köşe

sinde yüz binlerce köylü, bu defter 
hakanı hududlarının akılları dur
duran ve insana gülmekle ağlamak 

%1 t/2 FAİZLİ 1934 
İKİNCİ SIRA 

Türk borcu 
tahvilleri 

Hamlllerl• ledlyıt llinı 

25 ikinci teşrin 1937 vadeıine 
ait tediyat 

Türkiye Hükümeti, 25 ikinci teş
rin 1937 taksidi için icabeden trans
fer ve tediyeleri muntazaman icra 
eylemiştir. 

29 Nisan 1936 tarihli Türk - Fran
sız anlaşmasına tevfikan, Türkiyede, 
İstanbul piyasasında, 25 ikinci teşrin 
1937 taksidi türk lirası olarak tediye 
edilecek ve kupon başına 18,75 fran
sız frangı mukabili olan O, 794 türk 
lirası verilecektir. 

MezkQr vade için, bu meblağ su-

alınacak memurların 

imtihanı 
Türkiye Büyiik Millet Meclisi Ka

tibi Umuıniliğinden : 

Bilyük Millet Meclisi kalemlerine 
alınacak beş memur için yapılacağı 
ilan edilmiş olan müsabaka imtihanr 
bugün (23.XI.1937) saat 10 da icra 
edilecektir. Evvelce müracaat etmiş 
olanların mezkQr saatte Büylik Mil
let Meclisinde bulunmaları l~ımdır. 

reti katiyede türk lirası olarak tes-
bit edilmiş olduğundan, türk lirasile 
Fransız frangı arasında zuhur edebi
lecek her hangi tahavvül kartısında, 
tediyat, bu vadenin müruru zamanı
na kadar, yalnız bu mikdar üzerinden 
icra edilecektir. 

İşbu meblağ, 7 numaralı ve 25 i
kinci teşrin 1937 ddeli kupona mu
kabil tediye edilecektir. 

1stanbulda, 25 ikinci te,rin 1937 
vadeli kuponun tediyesile mükellef 
olan müesseseler şunlardır: 

- Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası. 

- Osmanlı Bankası. 
Paris, 15/2d Teşrin/1937 

3--6563 

lar caddesi. Eskinazi mağazası3-6465 racaat. 3-6536 

Vilayetler · 
Çankırı hastanesinde 
yaptırılacak pavyon 
Çankın Vilayet Daimi Encümenin

den: 
1 - Talip çıkmaması hesabile yeni

den eksiltmeye konulan iş: Çankırı il 
merkezinde yapılacak hastane pavyo
nu olup keşif bedeli (36569) lira {80) 
kuruştur. 

2. Buna aid şartname ve evrak ŞıUn
lardır: (A) Eksiltme şartnamesi, (B) 
Mukavele projesi, (C) bayındırlık iş
l~ri genel şartnamesi, (Ç) fennt şart
name, (D) Hususi şartname, (E) Ke
tif cetveLi (F) silsilıei fiat cetveli, (G) 
metraj cetveli (H) proje ve grafiktir. 
İstiyenler bu evrak ve şartnameleri 
Çankırı, Ankara, İstanbul ve İzmir 
Nafıa müdürlüklerinde görebilirler. 

3 - Hastane inşaat bedelinin yirmi 
bin lirası 937 senesi büdcesine mevzu 
tahsisattan verilecek mütebaıkıisi 938 
senesi büdcesindeki tahsisattan tediye 

4 - Eksiltme 29 ikinci teşrin 937 pa
zartesi günü saat 16 da Çıankm Vila
edilece kti r. 
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

5. Eksiltme kapalı zarf usuliylıe ya
pılacaktrr. 

6 - Eksiltmeye gıirebilmek için is
teklilerin (2742) lira (73) kuruş, mu
vakkat temin.at vermesi bundan başka 
en az onbeş bin liralık yapı işi yapmış 
olmaaı ve Nafıa v·ekfiletinden alınm1ş 
ehliyet vesikası ibraz etmC6i vıe tica· 
ret odasına kayıtlr bulunması şarttır. 

7 • Teklif meıktupları yukarıda dör
düncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makıbuz mukabilinde veri
lecektir. 

Postıa ile gönderilecek mektuplaru. 

nihayet dördüncü maddede yazılı fı 
ate kadar gelmiş olması ve dış ,,at 
mühür mumu ile iyice kapatılınlf 
ması 18.zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabtl1 

dilmez. (7503-4164) - 3-6252 

Mimar ve fen 
memurluğu münhal 
Adana Belediye RiyasetindeıJI d 

Belediyemiz fen dairesi kadro6tıtl'! 
210 lira ücretli bir mimarlık ve 165 11 

ücretli ve diplomalı fen meınurJıl 
münhaldir. . 

11 İsteklilerin mufassal tercÜllleı 
k.ağıdlan, ikişer tane boy fotoğra~~r" 
ve diğer evrakı müsbiteleri ile aıU 
caatlan ilan olunur. (4255) 3-6426 

&==================~~= ' 
Kiralık daire 

3oda,1 hol 

AK 8 uracaat· A y;e~ 3377 
1 3-657 

Rusyadaki Kazan Uni'Verfl' 
tesinden mezun 

Diı Tabibi 
«Azize Taymas'II1» 

ddesW 
muayenehaneıSi Postane ca dıÜ'i 
de Devrim okulu karşısırı ıa]c· 

yeni, ''ESEN" apa.rtımanına rı 
lolurunuı1tur. Telefon: 1227 • 



-tf-

P. T. T. Mahkemelerden 
257 ton kok kömürü . kim=~ aulh hakak w,. 

P. T. T. MldMiiiiadm ı Anbrada mukim iken vefat edea 
l • idare lhti:yKI lçla 257 ton kok Ankara it idarehaneei uhlbl Kerimin 

k&allrll kapalı sarf aaallyle eWltme- terekeeine mahkemece vasiyet edllmit 

A. Levazım Amirligi 
S · • • k Uncu maddeleriııcle yuılı belcelerle ye tıkarılmqtır. oldutundan mlrucılar " kefaleti ba-iıvan bıne a tI birlikte teklif mektup,larmı behemehal 2 • Mubemmen bedetl 7131 llra 75 lnı· aebile alacaklı •• borçlularmm ftUl-

ahnacak ihale aatinden bir aaat evel M. M. V. nlf, muvakkat teminat SM lira il lnı- ki reamlyelerile beraber bir ay arfm-
aatm alma Ko. na vermeleri. • n11tur. • da Ankara UçUncU ıulh hukuk mah-

1.0QO kilo zeytin tanesi ~a lflrasım Unirlili aatmal· 258 &det 88Ç dosya (4141) - M242 I • Bm14 aid tartname n muka.ele- kemeıine müracaatları ve a1acaldanm 
ma komİ•JODuaclan ı a1macak • mıme Anlııara P.T.T. llGdlrlQlnde ftktile kaydettirmeyenlerin mirucl-

ahnacak Ankara piyade tUmeın ihtiyacı itin 54.980 çift tire Çorap heqtln ıarWıbllir. ya ne pbeen n ne de tereke19 laf .. 
Aa-... Lnuım Amirliii Sabn dart na ıeki. 1&I ar11mda ye yilbek· Mali79 Velslletimdr ı 4 ·ihale Nafıa wktled -'seme ten taklb edemlyeqekleri lflsulml 

Komia~.t.n 1 lilf bir kırk iç aaatimclen qaiı olıaa· Kapalı arfla eklUtmal illa olu· alınacak mtldUrUltund• miltetelddl kcımiayon- ilin olunur. 
1• Ankara pmison " barb okulu mak üzere ıuvariye elveritli binek nan 2• adet •ç doe,. dolabımn iha- il. M. V S.. AL Ko. danı da yapılacalmdaa taliplerin tlmlaatı· 3 - 6556 

tllılın- lçln 11000 kilo seytln taneai ~~ puarbkla gtlft almacaimdan leai llinU lıteklileri tarafından ceti- 1 B he• pftble ta!tmln edilen fla nı P.T.T. mUdUrHllG •emeahM yatı- Ankara BdDcl aulh halmk ........ 
eblıtme ile 25•11•937 ıat 15 de ıateklılerin haftanın uh, ç&rfAJDba ye rilen nUmunelerin prınamedeki va- tı ~ ın:na: olaa 54•980 çift tire çora; rarak S0.11.937 tarlhlnde aaat lS de meeİBd• 

1 
l!Ullcara 1 lmirli.,.l aat alma k pe,,embe gilıllerl 8f leden evel aut 10 aıflanna uy;ua olawMlllldan dola- kapalı arf1a eblltmeye konalmuttur. mukar komilyona milracaatlan ilan Ankarada Ulucanlar mahall•inde 
_.._ e:zu:n.cak • ın o- dan itibaren Sarıkııladaki aatın alma yı lhalftl yaprlamamıt " puarlıkla 2. tıw..ı 25 ikinci tetria 937 per- olunur. <4222> -3-6Sll kebapçı Reflclln evinde mukim Ert.-

2 -11':11mn~ be;;~ 3300 11- ilk komlıyonuna utrmıalan. almmaaı kararlqtmlarÜ 29. 11. 937 tembe pi IMt 15 dedir. 70 d t b• ildet bı Hüee•in karmı Hatice-• 
.llllliin. .. 247 I' 50 lnı tm ~ (4253) - 3-6424 puarlık cünU tayin olunmuttur• S •tik teminat 907 llra 17 kunıtturı 8 e IS Hüee;in AYnl lle MU:~fa aleyial-

berı&n ~:,iıyon:'ıertuür, ı:: _______ _..._......___ İlteklileria ,.nnameye tamamen Şartname paruu olarak M.M.V. •tın 91.-acak ne açtıiınıs iıtlhkak daYMmın tara-
ilerin kanuni VeSika Ye teminatla• UJIUD nUmuneleri ft bin bet ytb aJma Jto. dan al~. ' fl.&UIG fınızdan takip edilmemeli UserfDe 
beUt ilin ve aaatte komlıyonda doban iki Ura elll bir lnıru9'uk mu· 4-Bblltmeye girecekler kanuni te- P. T. T. inam ....... ...._, davl olunanfardan llultafa tarafm-

n--• (4143) •-•'944 nkkat temlnatlariyle birlllrte yuka- mlnat" 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 l - İdare lhtl-cı &.fn '10 • .aet bl- dan takip edilmiı ve adreeini.dn ID'9" --..arı. - .,_ 35 000 kilo de g"' rıdl yuılaa atta de .... t OD bette H-cu maddelenıı' .a. yuılı bel-terle ı- ~ mu . sa ya ki 11.tm alma Ull uıı; ·- ılklet açık elllliltıml l1e milnakauya huliyetine mebni illnen tebliiat ,.. 45.000 kilo sabun tevuım mUdUrltlpndı birlikte teklif mektuplannı ihale .... lmnulmu1tur. pılmak ıuretile gıyabınızda yapılaa 
alınacak komlıyonuna ıelmeleri. <~57 tinden behemehal bir aaat eni 11.M. 2 _ lluhemmeu beclell (4900) mu- dlUUflD& aoaunda davlııum reddlae 

alıİıacak Deafs leYUJm aatm•lma kGllÜI. ' v. aatm alma Ko. na vermeleri. vakkat teminatı (387.SO) Ura olup ek- karar wrildillnden tarlbl telllllden 
(4140) - M241 lil--i 1 iki i'-•- 9•• i itlbaten tekiz aUn içinde temyiz H-ı.... ı.. ....... &.-.: .. mr.: Sa. Al. ~andan ı ....... O ne .... un - puartee 

dua ......_.._. K••tah ta ıUntl aat (15) de Aakarada P. T. T. medijinu t~irde kararın katile,.. 
ı 1 - Tahmin edil.en bedeli 30100 Ii- • U ya yyare u. llUdlrllk •tın alma lmcımi9JOBua· celf Ulnın bllcllrilir. ~ 

1 - İdareleri latanbul levuım l· ra olan 35000 kllo aade yatz. 8 birin- 220 ton kok 1-~ürü ydaru t rak da yapılacaktır. 

tı:llllrlifine bağlı mileneaat ihtiyaçları cildnun 937 tarihine ralthyan Çar- AV&•• rne op s - İltelrliler, muftlrkat teminat 
45,000 kilo sabunun kapalı zarf- f8IDba &f1nll ıaat 14 de kapalı zarf u- alınacak tesviyesi makbu veya banka mektuba ile ka· 

ebntmesl U. 12. 937 paarteal cfl· auliyle alınmak üzere mUnakuaya • nUDI vetaiklnl hamil olarak o 18n 
~ laat 15,30 cı, Tophanede İatanbul kOnulmuıtur. Nlllia Velraletla•• ı il. M. Velrll•ti Satm••• JCo. mt (15) dı meslrGr .......,_.mil· 

Vakıflar Umum Md. 

Cami tamir edilecek 
~. lnıirliii Atın alma Ko. yapıla- 2 - Muvakkat teminatı 2257 lira S0.11.ts'I ub aonı aut 15 dı Rafa 1Dİa7mandaa 1 ncut eyH,.aklmlir. 
"kıır. 50 kurut olup. ,artnameei ısı kurut Vektletl Malnme ekllltme kamltyo- 1 - Ketif bedeli altmıf dolnıa bin 4 _ Şartnameler, Anbrada P. T. Vakıflar .-ı ~f 

1 - Muhammen bedeli 15750 lira mukabilinde tomilyondan her ,un nu odmmda ISIO ·un •ub,..... be- bet yüz yirmi dokuz Ura otu.s kurut T. leYUım mUdürliliUndın, btanbul- Evkafı mUJhalradan AbdUlhadl ftk. 
'-laatı 1181 lira 25 lnarutmr. almablHr. delil 200 ton kok"ldlmtlrlnln kapalı olan Kiltabya tayyarı meydanı top- da P. T. T. a1fti1't tube mldtlrlUIUn- fmdan ıtoyunpuarmdaki amlln kq-
lme ve numuneai komlıyonda 3 _ fıteklilerin 2490 aayılı kaau- zarf uıull ile eblltmeei ,.pılacaktır. rak teaviyı tıl kapalı sarfla eksiltme- den parnu verilir. (4301) fi mucibince ve puarlık ıuretile ta-

.Webiur. lıteklilerin belli gün ve nun tarifatı dahilinde tamim ede- Muvakkat temiaa~ 416 lira 25 ku- ye konulmqtur. • • 3-6550 mir ettirilecektir. Ketif bedeli (443) 
bndaıı bir aaat evvel veliblariyle ceklerl kapalı sarf mektablarını en ruıtan. 2 - !haleti 30. lkinc:lteırin 937 aab ------------- lira (il) kurut olup J6 ~ 917 
1ikte teklif mektublarmı komi• geç belli gün ve aaatten. bir ıaat _.. Bu ite aid prtnllDI vı aalr evrakı atili .. t 1. de Anbrada il. M. V. cuma ıUnU aaat 14 te ibalni yapılaca-

bulundurmaları. (4309) velinı kadar KHanpqada bulunan velr.llet aaı..... lllldlrlUIUDdla pa- aatın alma Ko. da yapılacaktır. lmdan tallb olanlarm" 7,5 teminat 
~549 1comlıyon bafkanhlına malıbus 11111• rMU olarak almeNJtr. S - ilk teminat 4726 lira 47 kurq- akçeltrllı birlikti ftkıf1ar umum ma. 

kabilinde vemıeleri. (7776/4304) tıteklller tekliflerin• ticaret odası tur. noJisEnsti·tüs·· u·· ı·çın· dUrlUIU inpat daireainde mUtetelddl 
~551 veaikuı ile tıalimataameline &lre ft· 4 - ICepf tartname ft projeler C" komiıyona mtlraeladu ıil&n olunur. 

----------..;...... klletten alm""t ...... mllteahhit· 341 kurup ve her ilin 611edea IOn• epzak alınacak (4313) S - 6552 
lifi •eeikuma raptecSeceklırdir. ra il. il. v. aatın alma Ko. dan alı· & , 

M\1111raı,- ı.. ....... Amir1i1i Satın lıteldlltda tlkllf arfJanm ao.11. aır. Emai,.e U- ............... 
1romiı7onunclan : 1937 aa1a .... _.. 14 e kadar llomla- 5 - Eksiltmeye ,ırecekler kanunt 

Ku .. ttibhane m............ yon 'l'eilUllM wrmeJerl lbmdır. teminat Ye 2490 •yılı kanunun 2.. Ankara poliı enatitilltı isin satın 
1 • Kor. birliklerinden Kırklareli, -u1.&& " (4140) - M39'1 3 ttncU madclelerinde yazılı belgeler- alınacak atalıda yuılı enalan birin-

• Pınarhiaar, Al pullu. Tekirdai. · Beton Anne Köprü le idari prtnamenln 4 Unctl maddeli- el mUnakM11ma tallb nhur etmedi-
•e Çorlu garnizonları un ih- • alınacak ıain (P) fıkrumda yuılı nılkalarla lfnden temdldim karar wrlldl. 

Adliye bakanlığı Demiryollan 
Mühendis ve fen 

ı..;..:r itin kırdınlacak 8400 
ton Acltl7e Vekaletinden 1 • inpatl birlikte teklif mektublarınm ihale 1 ~ Cim, mlkdarları w ......_ 

-PaJın mUnabuamda talip suhur Al.tından behemehal •bir mt enel men bed1U7le ilk t.mnatları, ihale D. D. J011an ft lim•nlan -
:-411bıden yeniden mUmbaaya Açık bulunan ylb lira Ucretll ldl· N.,_ Vlılletmaıs ı M. JL v. •tın alma Ko. na wrme- llnfl " taltlan yukarda yanlı er· mMlrHliG aatm alma k~ 

memuru alınacak 

onuJaıuftur. tUphane memurlup için mflubab 1 - lllmım Y!llyetl clablllnde Ter- lerl. (4195) 3--6355 saklu parti parti açık eblltme uau- elanı 
2 ·Her prnizon için mUnakuaya ile meınaar alınacak ve ecnebi llaanı me. u.,. J01Ull9'l lt aaa ~lomet• Hle mUnakaaaya konulmUfbtt. • 
~ ayn glrlleblleceil gibi he~ ipe bflenter teNlh IH!lltcektlr. Memaı'la rnlncJeld ' A~y 'k~rllltınthi 'beton 

2 
_ Bu •- a1d _..__.ltrl al Devlet demlryolları ~ctıllde la-

W.. Wfi. pı.ıHe Wil 1iıiiiliiS ki.a. Jraaupıuaua ~ Ndd•'""'- awww o-..1nı11t1~ .,. ......-~ • tDı' ... lmdr ....._ ............ -r..... 
imn için •Jl'I ayn fiat verebilir. nb prtlan llala oJanların lıtldaları ı. ~ ~· DprU- mali: lıtlyenlerln emal)'ft 9DUID mi· ilk mlllaendla. -ldıeW ftYA ~ 

a - !Ur pq Lira evrakı mUabitelerile birlikte 25-11-937 nUn ketlf bedeli ('4.921) llıAr. Bir meınur ali:nacak dllrlllltl l&tın alma lmoml.,.oıauaa mi- da HalafUle .. ttlmilna tmai1l p 
~ Kırklareli ısta 1214 pertembe ,unu öğle vaktine kadar zat 2 _ Bblltme &11.91'1 tadhiDI mil· racutlan. mit olanlardm c!lplomalr mBhenclı., 

~~..!.~~- ı..ı- su itleri umum mUdUrlUIUne mtlracaat --.a•f --.-a -.11 --- (l•) .a- -- ~.,. V........_ ı S - EbUtmele ılnnek latlyenler mlhendle Ye fen memuru alm-=alııa 
.... ...-~ _ saı - ..---•--· u - -- teminat maW.S nya banka mektubu . . rl il 
Alpalla iç.in 285 etmeleri llln olunur. (4329) fıa ftktlıtinde fOl9 ft WJprtller ,.. Veldlet Ewak kaleminde açık bu- w 2490 •yrlı kanunun 24 ctl mad- tır. Taliplerın, evrakı mU.t>itele • 
Teldrdat için 350 3- 6559 lalilf eblltme ....,_u od•mda lunan 14 lira maqlı kltibHle talipler delerincle yasılı belcelerlı birlilltt blrliktı, Ankarada cer dalral rei.U. 
Malkara içtıa 233 yapılacaktır. · aramda 25-11-937 günUndı imtihan tayin edilen aBn" aaattı llomll)'ona llne mClncut etmeleri (4I02) 
Çorlu için 262 ı _ Eksiltme tartnameel •• buna yapılacatmdan kanunt malı hais o- pJmelerl. 3-6551 

4 • IJıaJeei 29.11.937 puarteal ilinti mlltıtferri dller ..m (US) lnarut mu- 1anlann belcelerlyle birlllrte 24-11-917 
"1lt 16 da Çorluda Kor. Kararglhmda kabilnde fOI& ft k6prUler Milli ka· akpmına bclar Vekllete mUracaa~-
hpıı.cütır, Talipler bir mt e•el ko- 10,000 kilo külçe kur§un ıem1.-.a almlblllr. n i1ln olunur. (4335) 3--65«58 

~ teklif mektuplarını ftrmlt o- alınacak 4 - BbilBIJ• ıtr-k ladyenlerin 
s · . (4496) lira (IO) lnırtluk muftkkat te- Harita Umum Md. • lartnameeı Ankara, !ıtanbul le- Ankara S.W,. JWaQincleaı minat •ermeleri " bu lfbi lflerl yapa-
-... &nıirlikleri ntın alma komfa.. bileceklerine dair ·ftlırlletlmiaden a-
t:!:'ında ve Çorluda Kor. lltınalma 1 • Su ldareaine alm•cak 1000 kile ...... mUteühldllk ehliyeti felmiJe Hesap ve yazı illeri 

ayonunda görülebilir. lyl clıiı kUlÇe kurfUD ile 1500 kilo Yeeikuiyle ticaret oduı Yeeikuı ibru memuru almacak 
tt. 1 • Talipler kanunun ikinci n ilçUn· katranlı aalmaltra on bit alin milc;ldet- etmeleri ilamdır. 
"'nılllacldelerindeki belgelırlle birlikte le asık eblltmeye konulmuftut. leteklllerin tekllfmektublanm 1kJa. Harita s...ı clinktBrlQla._ 

1 ....__ aUn w uatte Kor. aatınahaa ko- 2. Mnhan11wıa bedell (2n5) ~- el ımcldedl yaa1ı .attım bir aaat eve- Rarlta Ge 
1 

Dl kt6 llM Lfta. 
._1'0Quna müracaatları. ( 4230) • (""•) il d llne .__...__ .__ı. -'-U ne re r ... 

M3l2 3 • 1111ftkkat temlaatı .. .,., ra ır. - _,_ r... lüle IDÜ• ,.. .-..ıne heaab we yuı itleri l~ln 

50.000 Kilo sığır eti 
4 • 1artnametin1 stSmMk iıtlyenle- bus mukabiUIMh ftl'IDelerl maktul· (•) lira ilcretle ve tallbler anamda 

rin herafin yuı ltJırl.blemiae •e iı- dlr Postada olacak pcilaaeJer bbaJ ......,.q Uı bir memur alınacaktır. 
teldilerin de 2«5 tqrini unl 937 edllmu. (4132) 1-eSOI ı.teldllırln ıeraitl atnamek . tlsere 

münakasaSI cuma auaı aaat on bu~ belediye Yüksek mühendis __ , ıtınıerlnde Btleden aonra At . 
eıacUmenine miiruUtJan. ltl•rl tubealne mtlracaatları illa oha· 

~~· Ln.m AmlrQi Sa. Al. (4191) ~17 mektebi 935, 36, 37 aur. (4219) s-&WS 

~ ı - Çanakkale 11111tahkem ..... Bina sıva ve badanası mezun1anna 
"-birUkleri için 50,000 kilo aıtır eti- irin eksiltnıe "alı• Velslletlndea 

1 "-t Qpaıı Al'f1a eblltmeei 1. 12. 937 r-• 
-.... 11 de Mntahkem mevki aatın • Ankara Belam,. JWaliiiadtaı l - Ytllmeılr mtlheıadfl mellteblnln 
~ komisyonunda yap~caktır. . 935 •• 936 aeMled menalarından dn-

a _Muhammen bedeli beber kilo- 1 • Terfi dairelerile ~po idroatat 1et hll&bıaa yetiftıh'ilmit olanlardan 

Gumruk ve lnhi~ .... ·lar B. 

Barut deposunda bina 
yaptmlacak 

30 lruruıtan 15000 lira ilk teminatı blnalannm ban abt~':'~ ~!' 11• •kerlifinl bltlrelllerle teclJ edilenler 
liradır. Teklif mektubları ıut va " badanalannm --r on '"" Pin n 937 llDlll mennlarından olup ta 

de lııadar kabul oh111ur. Eftaf ve mld4etıe ~ık eblbmeye konulmut- her _haql bir Hbeble Mbrllkten tecil •• 1 • 

ti Ankara LeYUDD Amirlifi ... tur. edilenler vulfe almak tbere tektlete 1 - lc!uembin AnkFa Birat de • 
- -- lromiayonunda gartllebillr. 2 • Ketif bedeli (586,59) liradr. mUpclatlan. fOlıında. prtaame " projnl mucl-

klUerin tekJif mektubları Ye ,ka- 3. Muvakkat tıemlaatı ~44) llra4ır. a - lllralaat etmlyenler ~kında "* )'aptınlacalz •tıt yed .. --
~- Yeılkalarile belli cfln ve aaatte 4 • Sartname ve bfif,,...ial ıar. kanuni takibat 78Pılacatı Pbi kendi· ,,_ nıa;-tclhı inpatı açık ekllltml-
~oaa mUracutla.tı. (4268) mek iltiyenleria beratta yan itleri lırilll iltlJKtem edecek mfle•11eler ye P" muttur. 

3-6462 kalemine 111 ilteldilerla c1t 26 tlfrinl- hakkında da 2919 aayılı kanun aW- - Xetif bedeli 4.122 lira il lnı· 
• • • ıani 917 cuma ,a.ıı aaat cm bucukta mı tatbik olunacalı uta olwaır. . rut olup IDllYakkat teminatı 146.61 Ji. 

120.000 kilo pınnç belediye enciimenlne müracaatları. {4ZS1) 3-6442 ra: 'a'l..h.o__ ..... ..n.ı-
( 4189) 3-6315 -~ 10-m • 937 W&"""'' 

alnıacak rutbyan cuma aanı IUt 14 de Kaba· 

... _.. •-·- •-ı..ı:.ı ._ Al. Bir daktilo almacak t1tta ı..... .. mlba,..at pbnlD " 
~-....... -- _. ..... --. 4eld alım kcımlqomında yap1laoektır. 
-. Beledi" --.ıiiWen ı •f •• · iV- 8artname n projeler 23 im· 

"ılr - İdareleri t.tanbul "LeYUUD t- Belediye imar mildUrliliilnde mOa. 27.640 Çl t YW'1 çorap ruf bedel mulrabDindı fnhlaarlar V • 
b. ~Jlne bağlİ müeasaat için hal 75 lira ücretli daktlloluğa lmtlhan- alınacak anım Kldlrlilp lnpat tubellyle An-
~ kilo pirincin kapalı aa.rfla Ja bit meaıur alınacaktır. Taliplerin kara Bat MfldUrJUiflnclen alınabilir. 
"lt tllaeai 13. 12. 937 puarte1i ıibıtı . M. M. Vllrlletladeaı V - Ebiltme,. ittirlk edeceklerin 
'-it 15 de Tophane tıtanbu\ Lv. l - memurın. kaa~undaJd prtları hab ı . Beber &ti"- taJımln edilen flatı fenni evrak w ftl&lki !nhlMrlar ln • 
ltlt .. ~l_l aatm alma komi111onunda ya- olmaları' ukerhklerini bitlrmlt bU· 45 kuruf olan 27.640 sift yUn pap pM .. beline ibru ederek bu ip gir
• ~r. Junmaları prttır. Tahıil derecelerini kapalı .mı. ebi1tmeJe lronulmufttır· _. lsia a,,. lllUJet ft8ikaaı alam· 
..: - Muhmnnen bedetl 22800 lira n lllan bilenlerin vukuf derecelerenl ı. lbaleel 25 ikind tefrln 937 per• lan ilamdır. · • 
~ '-lnatı 1710 liradır. Şartname ~terir, ~ ~ "mU~ fembe sini aaat 11 dedir. VI - lıteklllerln kanunen kendl-
1-e llUanunni komiıyonda ıörfllebilir. humet etmit olanların hillnil humet 3. İlk teminat P32 lira 85 kuruftur. Jerinden arandan •..,UC" " 7,5 ıfl· 
~ klllerla belli ,un ve aaatten bir evraldle blrilkte imtihan cUnl qlan ,......,... paruıa olarak 11.11.v .... ftBIM paralarlyle birlikte ebiltme l
~ ev.eı veaikalariyle birlikte tek- 1. llkklnun 937 çarpmba ,U.Wen tın alma Ko. dan alımr. pn tayin edl1en ıfln'ft uatte yukarda 
.. -ktubluıoı ır.ııyoaa Tellll81e· eni betecfiye reillitine mUrleaatları 4 • Dllltmeye precekler bnuat te- adi ıeçea komlayona celmelerl uan 

(4308) 1-6548 ilin olunur. (4334) ı - 6567 mlnat w 2490 l&Jıh Jr.amua 2 w S olunur. (7878 • 4325) 1--6556 · 

.. 
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Günde yalnız bir defa 

HASAN 
DANTOS 

Diş macunu ile dişlerini
zi temizlerseniz, ömrü
nüz müddetince dişleri -
niz sağlam ve inci gibi 

parlak ve beyaz kalrr. 

Dişleriniz çürümez, diş 
etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dört misli 12.5, 

en büyük 20 kuruştur. 

3-6421 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11Birincikanun937 dedir. 

Büyük İkramiye 40.000 liradır 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

.::!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
NiHAT BASARTAN E -- ------ -

§ Bilumum gümrük isleri yapar ~ -:::: Anafartalar H. Bayram caddesi. No: 1 Tel: 3977 _ 

'!Eilııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Bayramda yalnız 

Kızllay Gazetesi 
çıkacaktır 

Müracaat edecek olan memura ilanlarınızı vermekle 
hem müessesenize reklam yapını§, hem (Kızılay) ayardım 
etmiı olacaksınız. · 

ilan için ayrıca Kızılay Genel Merkezi Muhasebe Mü
dürlüğüne de müracaat olunabilir. 

Zayii er 
Develi askerlik şubesinden aldığım 

askerlik tezkeremi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Everek Fenese M. Kelosman o
ğullarmdan Süleyman oğlu Mehmet 

llll llllllUlllUUUlllUllUU 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin a
partımanmda hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon: 2022 ................................ Zayi - Ankara Emniyet müdür

lüğünden aldığını 1658 sayılı ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca- -----------
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Nena Kolef 3-6554 

Zayi - Ziraat Bankası Umuru zi
rai ye mümeyyizi adresi ile namıma ya
zılı bulunan Ankara Memurlar Koo-

peratif Şirketine aid 4255 numaralı 
30.- liralık hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Ziraat Bankasmda Nihat ~570 

Zayi - 996 nıimaralı otobüs kar
nemi kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. İkinci 
orta okuldan Melahat Öge 3-657 5 

Kir.alık Ev• 
Y enİ§ehirde Kızılaym ar

kasında lzmir caddesinde 
Bükreı elçisi B. Subhi Tn
rıöver'in evi kiralıktır. Gör
mek istiyenler evin pek ya
kınında bulunan Balkan Ce-. 
miyeti merkezinde B. Osma-
na müracaat edebilirler. 

938 PHILCO 

uı:us 23. Tf - l931 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhano lııutaneai nişaiye aeriri

yab sabık muavini 
Birinci sınıf kadm haatalıklan ve 

doğum mütehaaam 
Hergün öğleden sonra Postahane 

caddesi Devrim ilk okulu karJı
sında Esen apartmıanında 7 numa

rada hastalarım kabule başlamıt-
tır. felefon: 3549 3-6190 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -
§KİRALIK KAT§ 
5 "Anafartalar caddesinde evel· E 
: ce Bayındırlık Bakanlığının bu- : 
: lunduğu apartımanın suyu elek- : 

Baş ve diş ağrısı ısbrabların 
en müthişidir. 

En şiddetli dit ağrılarını 
dindirir. 

GRIPIN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 
Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakıDIDIZ 

: triği ve ~lori&ri bulunan 15 o- : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
: da ve bir salondan mürekkeb bi- E 
:; rinci katı toptan kiraya verile- : 
:E cektir. Gerek mevkii, gerekse : 
: dahilt taksimatı itibariyle resmi : 
E müessesata ve ~irketlere çok el- E: 
: verişli olan bu katı kiralamağa : 
E talib olanların lütfen Vehbi Koç E 
: Ticaret Evine müracaatları Rica : 
:E olunur. Telefon: 3450 3--6434 : - -

Serveti fünun 
1891 UY ANIŞ 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

. 

Serveti fiinun 
1891 . 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga. 
zetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obane 1 O lira, Sayısı 20 kuruş 

~11111111111111111111111111111111111111~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saçları 
dökülenleı 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 

köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk aaç eksiri 
maruf e<:zanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LINlMANTOL KANZUK 
ROMATIZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Kadın tenisi 

CEMAL BÜRÜN 
Bugün ve yann ANKARA PA
LASTA sayın mütterilerini 
kabul edecektir. 3--6574 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Sömikok kömürü satış yerleri 
Anlr•ı memurlır kooperatif Jlrketl 
Vehbi Kaç ticaret evi 
Mahmud Kara Eğe oğlu deposu istasyon 

Hüseyin Orak Mahrukat deposu istasyon 

Zonguldak Pazarı Refik Halid istasyon 

Mustafa Dural Mahrukat deposu istasyon 

Telefon 

3450 
2743 

2791 

1911 

~---REÇETELERİNİZİ---.. 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği· 

.niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt hu8usi müessesata azaıni 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 'ıı-5517 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BUGECE 

Komedi Fransez artistlerinden 

NİTA RAYA ve FERNANDEL 
tarafından temsil edilen 

Maurice Chevalier tarafından temsil 
edilen mevsimin en güzel şarkılı 

komedilerinden 

Gör - işit - Söyleme 
Fransızca sözlü 

Ayrıca: öğretici film ve canlı resimler 

Seanslar: 2,45-4,45-6,45. Gece 9 da 

SEVİMLİ SERSERİ 

Ayrıca: Dünya haberleri 
Seanslar: 2,45-4,45·6,45. Gece 9 "da 

Halk Matinesi: 12,15 de 
BİR GÜN SANA GELECEôtM 

radyoları geldi Merkezi: 

Şuboı 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


