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:ıel bir aayf a n91rediyonız. 

Hatay rejiıni yann illn ediliyor 
Balkan antantı 
Memleketlerinde bir 
Amenkan muharriri 
Bu aatrrlarm aahibi, geçen yıl IO

llunda ve 1937 ilkbaharında, birkaç yıl 
•Uren bir ayrılıktan aonra. Balkanlara 
tekrar dönmek ve oralarda birkaç ay 
daha geçirmek zevkini duydu. 

Yasan: Harry N. HOWARD 

Hatay'da bayram h·ozırlıOı 

Her yerde taklar kuruldu 
bayraklar asddı 

Alman sllmarge istekleri 

Londra' da neler konuıulacalC 

Versay anlaımasının 
sömürgeler kaydı 
değiıtirilecek mi? 

Londra, 27 (AA.) - Havu ajammm muhabiri bildiriyorr · 
Hitler - Halifaka mülikatı ile yakında cereyan edecek olul 

lasiliz • Franaız ı&riifmeleri neticesinde Veraay muahecte.inia 
IÖmürıelere dair olan hükümlerini defiftirmek üzere hulUll bir 
kanferanaın toplanmMı ihtimali bulunduiu bazı ıiyul mahfil. 
lercle aöyleamektedir. 
Diler mahfill•de aöylendifi

ne ıöre, inıiliz - f ramız ıörüt
melerinin hedefi daha ziyade 

Bu cenubu prki mıntakuı muhak
kak ki Avrupanın en çok allka uyan -
dıran bir köteıidir. Uç kıtanm birleı
ıne noktalarında yerleten ve adına 
balkanlı denilen bu devletlerin usun 
•e eıki bir tarihi vardır. Balkan mil
letlerinin hepıinde Bizanı orta çatı· 
nın ve vaktile bütün Akdeniz bavzuı
na hükmetmiı olan eıki osmanh impa
ratorluğunun izleri görünür. Bilbauı 
Çiftçi olan bu eıki milletler, son uır· 
da iıtiklillerini kazanmıılar, bup 
"'lllodemletıne ve prblılapna., nm 
birbirini ta1db eden ufbalarmı ıeçir· 
inekte bulunmuflardır. Son yıllara 
kadar Balkanlar kadar u tanmmıt 
llleınleket yoktu. Türk "korkunç •· 
danı", ıırb "dağlı ve zalim bir köylü", 
1Unanlı "maceracı" olarak t•nınmıttL 
Bulgarların yalnız iıimleri bilinirdi. 
Romanyalı huauıiyet sahibi idi, fakat 
Ciddi ıurette hesaba katılmadı. 

Adana 27 (Huual muhabirimiz bildiriyor) - Suriyeden alı- a&mlrıelerin ıeri verilmesi hak. 
nan haberlere ıiire, yeni Hatay rejimi, pazarteai 1&balu ilin ec:li- kında Almanya tarafmdan ya
lecektir. Bütün Hatay, büyük bay,amnu kutlamak için buırlaa- pdan talehin nuan itibare ab-
mqtır. Her tarafta taklar kurulmut bayraklar uılmı9tır. (Sonu a. inci say/adı) 

Fransadöki komplo Türk kültür kurulunun kollej i 

Umumt heyetleri itibarile Balkan· 
lar, Avrupanın hatta bütUn dUnyanm A.nlcanJ, 
:,1atmazlıldarmm czeU bir kaynaiı Tü.rldye Cıırnluuiyedıd: · _. 

Türkiyeye Ye Balkanlara yapılacaJı: naylleffne, layilclUc "8 mllll· 
kıla bir ziyaret, ıörmek .. a1tenmek yetçUUc yollanna 1e17Jıeden 

DükPozzo eli 
Borgo da tevkif 

edileli 
Batbakanumz dün kollej 
binasının açılıtmı yapb 

latidadında olanlar için bütün bu ha· yenl rulıun dnuaU. Parla, 27 (A.A.) - DBk Poao dl 
Alı intıbaları diiseltmeje Widir. Borıo, iıticvabmdan aonra Suıte ha· 

Balk•nlar.ta bir leDe eni • glnwtde ,.............. N'fkedllmiftlr. DUJr, .. 

delenm aramdaki tuad ~ten beraber Sofya da çok deilplıLtı-. *'".ai •ID~•nd& ım~ --.. 
tatılacak derecede idl Tanmmıt fran- Oaa1» t!emtle asan Amin tema ha- mn&uf --" piaen1 Dw ..... 
ıız muharriri M. Jacquea Aucel, Bal- llnde bulunan •e dellıiklikleri tedrlct ıir'ün teklifi llserine "'mtldafu komi. 
kanlara talıaıı ettiii bir nerinde bir olmakla beraber ~ " manllı aayı· tıleri birllll,, nin Udnd relaliiinl b
bç sene evel ıu mUtaleada bulunu- la Atlna da •)'ili .ul)'ettedlr. Ancak, bul etmlt oldupna itiraf etmlftlr. 
)ordu: .. Balkanlar .orta çatla modem blltttn bu detitikllklere ratmen Akro- DUk bununla beraber .ulfetlnln 
.llllNınlar, eski nbamla yeni ni.Amlar pol btll tehrln bekçilillnl :yapmakt:a
lraamda bir iatihale devreli içinde- dır. O, Yunanlatanm en parlak dn- birlllln kiralarını vermekten ibaret 
dlr." Bu milfahedenin bugün için da- rindeki derla manumdan, buıtınldl kaldıjmı illft ttml9tir. 
lal, pek doğru tarafları vardır. Bu lati- modem yunan lıayatmda tıembol'den }" enl tınlfllı'malar 
bale bugün artık tamamlnmıttır. Bu (Soaa I 111'11 M7fıda) 
cihet, buı Balkan tehirleri içlD bil· ----------- · Parla, 27 (A.A.) - "C. S. A .ıt.. 

··- dnlel ..... 
heyell .... 

l1tanbul, 21 (Telefonla) - ... 
bulda bulunan Bllbn Nınhallna • 
dan romen heyeti bqtba u.rı_. 
ye hareket etti. YupalaY beJed de 
alrpmlri ebpl'elle ~ Jmebt 
ettiler. 

SANAi ı.... doirudur. Köy ıiipheab ld he
llfla ceridir, fakat dünyaıım birçok 
lbenıleketlerinde de, ~ teblrlerdeld 
llh.tli deiitildiklere ayak uydura
llladığı için geri kalmaktadır. Fransız deJeaeai 

•ınıarlan 
birbiri aleyhine 
tahrik ediyor 

m11elai tabkikataun neticeli olarak 
Parla " bpliye.ti ile Pontuar dn· 
nnda birçok yerlerde arqtırmalar ya

pıJmııtır. 

B. Celil Btqta .,. ~ llltlehla ---a 
(Y..,., '· mel a7/adı) İLA VESi • Cumartesi çdttyor 

Olup bitenleri daha yakmdan ıöre· 
lbn: Yuıoalavyada, mesel& Belpadı 
ile alalım. M. Jaoqee Aucel'e cöre 
~elarad, az bir detifikllk ıeçirdiii 
~in dünyanm en entereaan 19hri idL 

urada caki ile yeni aramdaki tead
:ı c:aıııı olarak sezilebilirdi. Önce ea-

i Roma, sonra Bizans. daha eonra 
ttlrJı: •e nihayet aırh tehri olan Bel
&rad. tarktan garba doğru yol alan bir 
topluluğun btltlln haris vuıflarmı 
~riyordu. M. Aucel'in eserini o
'"duğu aıralarda, yani on aene evel, 
~ latırlarm muba .. -riri de Belgradda 

unu yordu. 

-
Cenevre anlaımaıannın 
tatbikini ıo,le,tirmek 

i~in uaraııyor 
Peır yakında tekrar görcA.ğüm Bel· Antakya, (Huauaf) - 6.51.937 ~ Ha-

lrad, hiç de eakiai ıibi deilldL Şark- tayda vazifeye bqbyan franaıs delece
ttn &arba ıeçiı iti artık tamamlan- ai Jero Garo ilk vuife ,Unlerlnde ana
~ tık intıbaım bu oldu. Sokaklan, 11ra kartı zahiren bitaraf bir manura 
~ nakil vuıtaları itibariyle ıeetermete çallfllllt ise de hakikatte 
lle1ırad tan.mile modem bir tehir ol- anaaırı yekdipri aleyhine tahrikten 
~ Şehir yeniden inp edilmifti. faril olmam.lftır. 
~11-n eıki binaUrm ve kaldırıla Roje Garo'nun telkin ve tahriklerin· 
-.oQQe kaldırımların yerinde timdi de bqlıca hedef, Hataydaki unıurların 
~rn devrin rüsdn ıeçiyordu. Ha- tUrkten gayriıini toplu bir halde tUrk· ;:u aöylemek lizımaa önüne geçil· lere _,, cephe aldırmak ve Hatayda 

İlnkinı olmayan bu delitikllk anaaır aramdaki ihtillfı Y•tmak •e 
~z olınuı değildi. Fakat .uman. bu ihtillftan iatifade ederek Cenevre 
~rn hayatın bütün konforunu ıe- anlapıumın tatbiklerini cüçle,ıir
~ine rağmen. eski 19yler üzerin· mek ıuretiyle orada Fr .... nüfusunu 
'lciıra 1 hakkmdan vaz geçmiyor. Nite- idame etmektir. 
dır .köyliller, oduncular hlll orada- Roje Garo Antakyanm Bedirlr.e k6-
~.,~·-Birçok kahvelerde eaki ha.ayı yi1 çerkea reislerinden Kara Ömeri ya .. 
-~ kabildir. . nına ça&ırarak bundan aonn ekalliyet
..!.elgradı ·misal olarak aldım. Ro- terin ve çer balerin himaye edileceti
lltık Yanm enfeı bükUmet morken ni aöylemek •• köylerinde eli ıilah tu· anh:' de ikinci bir miaal tepil eder. tan kaç çerlr.ea oldutunu sormak ıure· 

1 
1 Belgraddan çok daha büyük. tiyle, çerkealerl ıilahlandırmak yolun· 

l>eıı~ı. bir tehirdir. Ona Balkanlarm daki pli makudmı ortaya atmı9tır 
iti ltııı. deınelıt idet otmuıtur. BUkrq, Hatd Roje Garonwı 15.10.1937 ele Rıy
ttı fltlı. ve gürültülü hareket n baya - haniyeye ıiderlr.en Yenifehir ld5yüne 
~· büyiik binalrı ve modenr dükkiıı· utramıı " oradaki çerkcalere .. San
)o Yle, .bulvarlariyle küçük bir Nev- cak" tan bir çerkea bölütü tepil ede· 
~k, kUçük bir Şikagodur. Fakat ,eh- cetini ıöylemit •e geı-kealeri ttırkler 
l& \'etraf ıudaki kırlara çıkanak, meee- aleyhine tahrike dnam ettiii dekay 
b.-~enij de Mondo köyflne ıidenek aleyhine tahrik etmlftir. Delegenin a
-~ka. bir ileme girmiı olunas. nbırı tahrik yolundaki faaliyetlerini 
~ n BWueıtelıd deiifikllk· muntauman yuacalım. - .. 

Doktor Sahtın istifası 

Alman ekonomisi bir 
elden idare edilecek 

General Glring Hamburgda bir nutuk llyliyerek 

sBmDrge isteklerini tekrar etti 
Berlin, 27 CA.A.} - Doktor Şabt'm i.ıifuım bildiren l'ellDI 

bir teltliide B. Hitler'in doktor Şaht'm iktnacl Mbnbimdan çe
kilmek h111a1UDdalD arwna ia'af ettiii bilc:lirilnuıkt. 

Bununla beraber Şaht, Reichabailk riyaaetinde kalm•t ve fev
blicle li,.lratleriae binaen cieYlet behnlıpna tayin eclilmiftir. 
Propapnda m6atepn Walter 

Funk 15-1-1938 tarihinden itiı.. 
rm iktnad bak•nlıtma tayin e
dilmittir. Funk vazifesine bat
laJJDC&J& kadar dart aenelik 
pllnm tatbikine memur olan 
Gaıinı iktuad '-k•nlıtmm it
leriyle de metıul olacaktır. 

Hltler'den doktor Şaht'a yıwlmı9 
bir mektubun metni de neP'edUmif
tlr. Bu mektubun ba,lıca fıkruı ıu· 
dur: · 

.. Dört senelik plan tetekktlU1nfln 
inkif&fı dolaymiyle bir zaruret ball· 
ne ıelen, Uıtıaad nuuetinln bu te
tıtkktUM birl...-i keyfiyeti, bana 
Urtmad büanlıtından çekilmek hu· 
auawıdaki arswıusun lebeblerlnl tak· Eleonoıni Balııınlafana fıQİn 
diretmek fıraatmı •erdi." flliil• B. Fmtlı 

Türk 
İngiliz 

ticareti 
Otey ıGn tehrimbden ayrılan ln

ciltere bune mllateprı Miater Valley 
tehrimizde bUlundulu birkaç ıUn 
içinde türk - ingilla ticari mllnuebet
leri etrafında Türkofia reiıi B. Bur· 
ban .Zihni ile de arilteaddid ve usun 
temularda bulunmuıtur. 

lliater Valley, bilhaaaa Türkiye ile 
lncUtere anunclaki ticaret mUııue
betlerinin bqün mevcud olan inkipf 
tema,WlnU bir kat daha hısladır• 
mak ft bilbula lnsilla klerinchıin 
ber eantle tam bir intiaam ve mtı
lr.erı • ••liyetle iflemeaini temin etmek 
huauaanda Tiirkofiale mutabık kal-
ımttır. 

BelileyiniZ 

Sabah çayt 
Bir arhdqmu• Anhıw ,...,_. 

tl•ki lıöylerdtta birini do1-fı7ıor. llld
yarlırdan birinin fi]ıjyetl nr: 

- Şimdiki kadınlar ~7 ipwlM 
tarl•T• gitmiyorlırl 

Fılıat lıtJy •bilb 9971 l'"li .. 
man, TIJrkiye par I~ 
bir iki misline ibti~' oJd,,,.,_ "'-
•tmeye baflıyoru. 

Ka_,,.lırdan ber 6llı ~ ,,._ 
ber/ttri ifitiyormaa: .ı.ktrlle b
VUflDlk, ahrmya anpmkl 

lmnbulda Add8,. bi1- wril...ı 
metıele olan ttlektrikl o ... .ı, payı. 
tahtının tiJrlı n mlbliJDMD lasmınnı 

Bu ıörilpneler lll'Umda İngiltere se.Ulı epıeleri il• ı~lli ., .. 
ile TUrkf"8 aramda ticaret münue - lertlea 'de uü değilis. Bir fehria 
betlerinin her lki tarafm lehine olarak kil ak mfJmta• •1111/ınıa liJJısa olaa 
cenltlemeei için her türlü imkiıılar' m!nıen, camburiyetin medeni,..ıçl 
mncud oldup n hldlaonin bu yolda bam/eai h_,,. asabil bltiJa memı.. 
barla inkif&f mda deYUD etmekte bu- kete yaydı: y.laad• onları lıtJylma 
lundulu bir kere daha tebuilz ettiril - istffiğini ıöreceli• • 
mittir. Dn•mı•~a milli ve inanl ylhd 

tanlı, ber ıfte, vır.an ve IJalk "1çbl 
Jıa}laaıaaktadır. Kendimlsde ollı118 
•vki ile, bqbsımn ımbrumi19t1 .. 
deki acılıfı wıut.mıyıs. 

BB. Yalley • Nllcaon 
l.ıanbul'da 

latanbul, 'iti (Telefonla) - Mlfter DIJnlıil ilivemizdeld tırı. lınlan-

Dr. SaJıı'ın .,,.;/eafndsıı 
affı lcıarpanda 

Valley kreı'i departmanı mlldtlrll Mia- nın lotoğrılını görenler: 
ı-------------- ter Nlbon buıün latanbula pldller. - Acabıı bir maoar pRtlttd_,.,, 

Ve lnCfltere Hfaretbaneüne mieafir mi aldınız' diyordu. 
Bedin, 'Z7 (A.A.) - Jl'81klter Beo

bahter alman kablnealnde yapıla 90ll 

delitikllkleri bahie mnsuu ederek 
diyor ld: 

(Soau 8. iaci •7'ad•) 

8. Abiclhı Ozmen'in ietifa 
haberi uılamtbr 

Birinci Umumi Milfettif B. Abi· 
din Osmen'ln iatifaaı haklnncW çıkan 
laaberler uıllıscbr. 

oldular. Puar akpmı Londraya hare- Bunlar bugilnllJk •iraatp ta/el» 
ket edeceklerdir. Jllaaftrler Ankara kızlardır. Fakat sabah çayında .aııra. 
dyaretledaden çok memnun oldukta - bozlar tarlalarında, tabn ır.4111 ırapa 
rmı TGrkiyeden çok lyl intıbalarla /arı muuıuı Nyle olımlda peU.. 
qnldddanaı .a11emi1lerdir. mlyecek/ • Fata1 
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Devlet Artisti 
, Türkçe 

ilmin 
terimleri 

Ankara 
halkevinde 
elma gecesi 

Üzüm, incir piyasasında 
büyük bir canlılık var 

Fiyatlar mühim surette yükseldi' Bizleri ortaoyunu ve tul<iat artistliğinden "devlet artisti" mefhu
muna ulaştıran, cumhuriyet rejimi olmuştur. Tiyatro'nun ne büyük ve 
ne şerefli bir terbiye müessesesi olduğunu eskiden de bilenler yok değil
di. Fakat bunların aayısı mahdud idi ve halk nazannda, aahne, çok ıe
vilmekle beraber yüksek bir varlık tel&kki edilmiyordu. 

Sahne'nin bir millete, ünivenite, akademi ve teknik kadar lazım bir 
§ey olduğunu yalnız halka telkin etmekle kalmıyarak onu en büyük 
ilmi yollarla tesis etmek işi, içinde yaşadığımız büyük devrin büyük 
kültür bapnlanndan biridir. 

Bu terimlerin sür'atle 
talebeye ööretilmesi 
için tedbirler ahndı 
BUyUk önder AtatUrk'Un yilkaek 

himayeleri altında bulunan TUrk Dil 
Kurumu tarafından buırlanmıı ilk ve 
orta tedriut Botanik, jeoloji, fislk, 
kimya n mekanik terimlerini havi 
brotUrler KUltUr BakanblJnca baatı
nlnuıtı. Terimlerin tUrkçe • oamanlı· 
ca, oımanlıca - tUrkçe, franıuı:ca tUrk· 
çe karfllıklannı havi olan bu brotilr· 
lerln ilk mekteblerle, orta mekteb, ll· 
ae, muallim ve meılek mekteblerlnin 

Yüksek iktisad ve ticaret mektebi 
mezunları birliğinin Ankara Halkevi 
ilt elbirllğl ederek tertib ettikleri 
ıne~a gecelerinin UçlincUsU Ankara 
Halkevinde ı. 12. 937 çarıamba ıünl1 
akşamı yapılacaktır. 

Memleketin yemiı mahsullerini çay 

Şehrimize gelen haberlere göre, lzmircle üzüm piyasasında 
aon aünlerde tekrar büyük bir ıailamlık ve büyük muamelelerin 
yapılmuma nıüsaid bir zemin ve imkan meydana gelmiştir. Son 
zamanlarda ınuhteHf memleketlerden ve bu arada Almanyadan 
yapılan teklifler, istenilen fiatlarm noksanlığı dolayısiyle kartı· 
lanamamakta idi. 

ve kahvenin yerine koymayı ve bu --------------. 
Artist, artık, herhangi bir devlet memuru kadar vazife ve mesuli-

yet almış ve bunlan, ıerefle ve hayıiyetle tqıyan bir ineandır. Kendi 
meslek mektebinden mezun olduğu dakikadan itibaren, yüksek tahsil 
görmüş bir devlet memuru payesine yükselmiş sayılmakta, haremde 
ve devlet kadrosunda yerini almakta ve sahne'den yüksek IC:ültür mis
yonunu ifaya baılamaktaclır. 

Bazı geri görüşleri yıkmak, bazı aile tereddüdlerini yersiz kılmak ve 
sanat'ın ışıklı ve ulu dünyasına deierli gönüllüler kazanmak için buna 
ihtiyaç vardı. - B · 

Mahkemelerde 

Acı başlayıp tatlı biten 
bir bal hikayesi 

bütUn muallimlerine ıUratle da~tılma· 
11 kararlaımıı ve KUltUr Bakanlığı bu 
huı\llta lcab eden tedbirleri almıttır. 
Bet kurut ftat konulan bro9Urlerden 
talebenin de edlnmellne bilhuU dik· 
kat ve itina gösterilecektir. Terimler 
bu ders yılından itibaren talebeye öğ
retilecek ve hazmettirilmesine gayret 
olunacaktır. Terimlerin bir kısmı esa· 
sen konup& d.iUmlsde kullanıldığı, 

Hoca Naarettin'in meıhur hiklyeıi- hepsi de türk dilinden alınmıı olduğu 
ni tabii dinlemipinizdfr: ( ) için talebenin bunlan öğrenmesi ve 

Güniln birinde hoca bir meyve bah- p O L 1 S T E yeri ıeldlkse bu terimleri kuUanınağa 
çestnden öte beri a~mp çuvala doldu- ahpnaa1 kolay olacaktır. Tenmlerln 
rurken bahçıvan gelmit ve kendiıine .._ ___ _.. __ ııiıiiıı._.....,...., ... _.., talebeye öğretilmesinde dikkate alı • 
çıkıtmıf. Tomavida Ue yaralamış nacak noktalar ltültur Bakanlığınca 

Hoca hiç lıtifini bozmadan: tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yeni te-
- Dur yahu, demiı, telif etım, lfln Belediye otobüa garajında vazife rimler hep bir<!en liste halinde talebe-

mahıullerin bayramlar ılbi belli a<ın
lerde toplu lıtlhllkinl bir yurd daYaaı 
olarak ele almıt olan mütetebbialer 
bu ıecelerin daha filmul111 ve daha 
manih olabllmeıl için ellerinden gel· 
dili kadar çahpnakta ve bu ıecelerin 
daha ellendirici bir ıurette ıeçirilme· 
11 için bir çok faydalı konferanılarla 
beraber ıUrprlsler de huırlamaktadır. 

Ankara Halkevl lle olan çıl~a iş· 
tlrakl bu meaelenin llyıkiyle blfarı
labllmeal için bir teminattır. 

Bu ıeceler Ankara Halkeviıaln vak· 
tile yapmakta oldulu danalı çayların 
)'erini tutmaktadır. Bu ıeceler elma 
gecesi, çilek gecesi, portakal gecesi 
ve saire ~ibi adlarla anılacaktır. 

Elma gecesinin programına (istih -
lfilc kooperatifleri) mevzuu üzerinde 
iktiaadcılarımısın aerbeıt münakaşa· 

ları konulmuştur. 
Birlik üyeleri atalarının (Tüccar 

milletin eme~i ve üretimi kıymetlen· 
dlrmek için eline ve zekasına emniyet 
edilen ve bu emniyete liyakat göster· 
mesi gereken adamdır) şeklinde ifade 
ettiii sembolü aaima hatırlayarak mil· 
1t ekonominin bir gl:Srilnüşü, bir köşe -
si halinde Ankara Halkevinde bu ge
celeri muvaf faktyetle ylirUteceklerdir. 

iç yUıUnU anlatayım: DUn ı•ce kor- gören kırıehirll Mustafa ollu Ali ile ye öğretilmiyecektir. Muallimler her 
kuns bir fırtına çıktı. Rüzılr btnl ö- Slllfkeli Mehmed arasında elektrik derıte sıruı geldikçe birkaç tanesini 
nün. katarak bu bahseye kadar ıUrUk- MSndilrUp söndilrmemek yUzUnden bir 8fretmek suretiyle dert yılı tonuna 
ledi. Ondan ıonrı da oraya burayı at- kavga ba1lamı9 nihayet Mehıned eli • kadar derslerde reçecek terimleri bl· 
tı. Dokundutum bütün meyYeler eli- ne geçirdlii bir tornavida ile Ali'yi tirmiş bulunacaklardır. Gümrük ve inhisarlarda 
ıne yapıttı .. _ yüzünden yaralamıştır. Ali tedavi al- Muallimler, talebeye öğretecekle-

- Peki, ya meyveleri çuvalı kim tına alınmış Mehmed de adliyeye teı- ri her yeni terimin ne demek olduğu· 
doldurdu? lim edilıniftir • ııu ilk önce izah edecekler, terimleri Kırtasiyecilikle 

mücadele 
Hoca yutkunup aakılını kafıdıktan talebeye söyletecekler, tahtaya yaz -

ıonra cevab verml9: dıracaklar, talebenin defterine kaydet· 
- Hu&.... llmdi ben de onu dUfü- IMıkiJ lrlnlvlyllnldl tirecekler ve bu terimleri derste tale-

nUyordum. _..ı 

Evelki giin bu hikiyeyi hatırlatan 
bir davaya bakıldı. 

a..lııllı:ı. ~e mıiliteUf ve.Uelerli tekrar trtu• Gümrük ve inhisarlar bakanlığı, kır· 
ICIZ •nw rerek ibare aruında da kullandıra • taalyecllllln kaldmlmaıma aid ilk te

İıtanbul, 27 (Telefonla) - UskUdar 
• KadıldSy tramvay 9irketl 6"'lıt de· 
mir ve deniz yollarında oldu!u glbl u
cua biletle i(>k mil9teri t&funak uaulil
nn tatblkı karar wrmlftlr. Bi
rer aylık ve ıldlf ıellf için muteber 
olmak ünre yüzde elll tenslllth bir 
tarife huırlamıt ve bu tarifenin tudl
ki Nafıa wklletJne arHdllmiftlr. 

caklardır. Muallimler, öğretmit ol - tebbUs olarak, bakanlığa bağlı daire ve 
d\lltları terlmltrden her birinin tale • fUbelerin tatbik odec:ekleri usulkri 
be tarahndan l;t aftlaplmaıına dotru tesbit etmiştir. Bir talimatname şek
öğrenilmesine ve bu terimleri ibare linde hazırlanan bu usullerde daireler 
l~nde dotru kullanmuına dikkat ede- kendi ıubcleri araaında ve bakanlıkla 
ceklerdir. Muallimler, aynı Jı:lSkten o- olan muamelelerinden ağızdan veya 
lan terimleri aıretlrken bu terfmlerl telefonla hallinden hiı;bir mahzur çzk
blriblrlne bıflamıyı ve talebenin dik- mıyacak işlerin yazıya dökülmemesi 
lratlnl blribirlne yıkın terlmler Gserl- kaideleri teabit edllmi,tir. 

Yeni seferberlik 
direktör ve 
memurları 

Seferberlik direktörlükleri ve me· 
murluklan ~ık bulunan vll!yetleri • 
mize tayinlerin yapılmaiina devam 
edilmektedir •. Son çıkan tayin listesiy
le Kocaeli aeferberlik direktörlüğüne 
mütekaid yüaba!ı BB. Aıım, Bolu 
ıeferberlik direktörlüğüne açıktan 
Hamid Kemal, Sivu direktl:Srlilfüne 
mütekaid yüzbap Mustafa Tahsin, 
Samaun direktl:Srltitune mUtekaid teğ
men Şükrü, Kırklareli direktl:SrlUlü • 
ne Trakya umumt mUf ettitlik iıtlh • 
barat memuru Edib Seyhan direktör• 
lüğüne binbqılıktan mU.tafl lımail 
Hakkı, Erzincan aef erberllk memur • 
luğuna Blcadlç nahlyıll direktörU 
Hayrettin, Urfa aeferberllk memur ~ 
luğuna Urfa nUfuı dlrekt6rll Ekrem, 
Elaaiğ aeefrberllk memurlutuna Hak· 
k~ri nilfua direktörü Sabri tayin edil· 
nıişlerdir. 

Diler b&.11 villyetlerimldn aefer ·• 
berllk direkt6rlerine aid kararname 
projeli yüksek taadikı arsedllmek U • 
&ere Batbakanlıla verilmlttir. 

Denizyollan idarelinin 
telıizi İflİZ kaldı 

!ttanbul, 27 (Telefonla) - Son çı~ 
kan telsb kanunu posta telgraf idare· 
ıinden ba9ka diğer müesseselerin ve• 
rici telsizle çalıtmasını menettiği için 
deni~ yolları idaresinin Tophaned~ki 
telıls iıtaayonu l,.t. kalmıttır. Deniz 
yolları idaresi vapurların seyrüsefer· 
de muhabere zaruretleri dolayısiyle bu 
hususta alakadar makamatın nazarı 
dikkatini celbetmtıtir. 

Küçük iç Haberler 

Bu itibarla kısa bir müddet 
için mühim itler yapılamaııııı 
ise de, rekolteai az olan bu mah
sulümüzün mikdar ve kalite ba· 
kımından müsaid vaziyeti ve ih· 
racatçılanmızın müteyakkız ve 
mukavemet kuvveti dolayısiyle 
dahili piyasa fiatlarmda herhan
gi bir tekilde tenezziil temayü
lü görülmemit ve piyasa istikra
rım tam manasiyle muhafaza et
miıtir. 

Son günlerde hariç piyasalardan 
ve bu meyanda Almanyadan daha 
milsaid fiatlar verilmesi, alman kon· 
trol dairelerinin üzümlerimiz için 
tesbit etmiş oldufu fiat hadlerini ar• 
tırmıı bulunması, üstelik noel yort~ 
larının da taleb mevsimine rastlamıt 
olmaaı dolayııiyle, bu devrede büyük 
ıatı9ların yapılmaaına imkan hasıl 

olmuştur. Bu vaziyet kar911ında da
hilt piyaaada her cina üzerinde fiat• 
lar mühim niebette yükaelmistir. B11 
arada mevcudu iOk azaltnıt bulunaıı 
on iki numarada yükaelit farkı kilo• 
da altı kuruı yetmit bet aantimi bul· 
muıtur. Geçen aenenin bu tarihlerin• 
göre daha H bulunan stok mevcudu• 
nun, geçen aeneden çok daha mU.aid 
Hatlarla elden çıkarılıcafı kanaati 
plyaaada kuvvetli olarak yer tutmut 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan incir piyuaaı aağ• 
lımlığını mu haf azada devam etmek• 
tedlr. Geçen ıenenin aynı olan 35.000 
tonluk rekolteden, mUıtahsil ve mU• 
tavassıt elinde bugün ancık 8000 ton 
kadar ıtolr mevcud bulunmaktadır. 

Muhtelf f neviler Uzerinde bilhall& 
tıkandlnavya memleketleriyle lngil• 
tere ve Romanyadan ve bu arada Al• 
marwyadan mUsald Hatlarla siparl,ter 
getmeğe bAşlamrttır. Bu tatebler in• 
clr ply1111ırun uftamlığını ve can• 
lılrltınr btr kat daha arttırmş bulun• 
.m~t.•~ .2 .... :tt .. - ... ı,. •• ':·~··•.,Aıs -
cud ıtokların yakın bir umıanda bl• 
teceil tahmin edilmektedir. - . 

Kuaunlar köyUnden Arif, ayni ktsy. 
den Muatafanın kendiıine aid bal arı
lamu qırdılının farkına varmı9. Ara
larnıda bu ağıa kavıaaı baflam 19. La
krdının mevzuunu bal gibi tatlı bir 
§CY tqlrft ettiği halde, iki komfu acı 
sözler teati etıniıler, iti tatlıya bağla
yamamıılar ve nihayet mahkemeye ka
dar dUpU9ler. 

Hakim ıöııe batlıdı: 

Bundan bqka ,ırktt İltanbulda llk 
defa olarak blr yolcunun sld•ceil latl
kamettıkl muhtelif hatlardı da tek bl· 
letle " aktarma ıuretlle Hyabat et• 
melırl \llWUniln de tatblklne karar 
vermlttlr. 

ne tekmele ehemlyet vereceklerdir. IUfıdların gellf ve glditlerlnde lU· 
KUltUr Bakanlıiı terimlerin talebeye aU1D1u1 vakit ıiyaını önlemek için ıv
Btndl ttklinl bildiren tamimini şu rak defterlerine yazılmakta olan bir 
ctlmlelerle bitirmektedir. takım 9erhlerin en lüzwnlularından i-

MUHABERE KARTLARI - Bal- Yakalanan ka .. .r. l.,.ıJlr 
kan memleketleri aruındaki muhabe· ~,, - Muıtafa, HD Arifin arılarını ~ıl-

IDJ9'm. 
- Hayır, çalmadım. 
- lyi ama, seni çaldı diyor. 
- Hayır, arılar kendileri geldiler. 
- Peki, bunları kovana kim soktu? 
- Anlatılan Arif kendi kovanların-

daki balın hepsim llmJt. Arılar aç 
kalmlflar. Karınlarını: doyunmk için 
beniııı bahçedeki bof bir petelı gir· 
ıni9ler. 

- Sen ne denin, Arif? 
- Madam Jd çalmamı,, arıları geri 

•ersini 
Mustafa: 
- Verec:ektim ama, bana küfUr et

ti. 19 inada bindi, onun için vermedim. 
Sonra, Arif anları 7llııünde nsenede 
60 - 70 llra ku""Yor. Onları aç bırak· 
muı doğru mu l 

"Öfke baldan tatlıdır" derler ama, 
Mustafanın ve Arifin de eski hid· 
detleri geçmiıti. Hatta ifi mahkemeye 
dütürdükleri için mUteeulf oldukları 
da belli idi. 

Hakim bunu far ketti: 
- Ne iıe, dedi, zararı yok. Anlatı· 

lan arılar Mustfı'nın kovanlarında 
futa bal olduğunu öfrenmitler, onun 
kovanlarına misafir gitmiıler. lıi u
satnıayın da ıulh olun. 

V • nihayet if tatlıya ballandı. 
Yalnız Arif blru dlittinceli gl:Srilnti

yordu. 
Hu hal do içinden: "Bal tutan par

mağını yalar, derler. Ya bizim arıların 
hepsi Muatafanın kovanlarına kaçar
lana benim halim no olur?" dediği 

belli idi. 

Kamutaya alınan memurlar 
Kamutayda açık memurluklar için 

yapılan mUsabakaya girenlerin imti
han klğıdları dUn tetkik edilmlf Ye 
neticelenmiıtir. 

İmtihanı BB. Necati Oktay, LUtfi 
Karayün, Fuad Alper; Abdurrahim 
Canau w Mahmud Ergenekon'wı ka· 
sandıkları haber alınmıftır. 

Kamutay 
X Arzuhal Encümeni paurteai 

pnil aaat 10 da toplanacaktır. 
X Dahiliye Encümeni 29-Xl-1937 

pazartesi &ünü ıaat 10 da toplana
caktır. 

X Hariciye Encümeni yarın u
mumi heyet içtimaından sonra top
lanacaktır. 

" Ulu Önder AtatUrk'Un bafına baret kalması hakkında da ayrı bir ta
ıtttlli ve bqardıfı TUrk Dil inkıl!· ltmatname hazırlanmaktadır. 
bmm Bnemll blr cephell olan ilmi te- Bu talimatlardan alınacak neticeler 

reler için bir taraf ta memleketin muh
telif renkli manzaralannı bir tarafın
da da muhaberat ve adres yerlerini 
ihtiva eden açık muhabere kart pos • 
tallan ba11lmaktadıt, 

Milleder Cemiyeti mali ..., 
iktuadt teddkler tubell iP 

latenllen ttlrk ad 

rlmltrln okullannusa ıUratle yayılma- daima takib edilecek ve ortada kaldı
• n talebemlse blran Hnce Hlretiltrek rılması mümkün olan fazla yazıt ve 
banMttlrUmul BaJranhfımısca &ıem- kayıdlara tesadüf edildikçe bunlar da Yeni vatandqlarımız - Romanya 
11 mlltuemdlr. Bu lp blltiln 6lret - birer bi~r ortadan kaldırılac:aktır, ve Bulgaristandan hicret suretile yur-
me.n arkadaıtanmın çok itina ve dik- dumuaa ıelmlt bulunan Ul76 millet • 

Milletler Cemiyeti Genel Sekre • katle takib etmelerinJ kendilerinden daşzmmn tUrk ntandathfmı kabu -
terliği 1 ikinci klnun 938 tarihinde bilhaua bekler, başanlar dilerim." Dly .... lf VI ElazJI .......... 1ü Bakanlar Heyetince tuvib olun· 
Milletler Cem:lyeti maliye ve iktısadi .. JVllWll muştur. 
tetkikler ıubeslnde açılacak olan ut• Sahte şheadetname ile yedek İç bakanlık BUyUk Onder tarafın- DanbnuUlılarla dCU9l ml•lra • 
lığa bir türk memur alınacağın& bil • b kul dan adları Diyarbakır ve Elaziğ olarak releri - Danimarkalılarla yapılacak 
kümetimize bildirmiftir. Dıt Bakan- su a yo una gb;nif dcll1ıtirilen Diyarbekii ve Elazizin, yeni ticaret ve klldng ~sı etra· 
lık Genel Sekreterliif bu mlracaatı İstanbul, 27 (Telefonla) - Amasya- vilayet isimlerinin kanunlaştırılması- fındaki müzalı:erelere dün dı Türko· 
ve alınacak azada aranan vasıflarla 1ı Bahaddin adında biri sahte şehadet- nı temin maksadiyle bir proje hazır- fiı reialllinde dnam edilmlttlr. MUaa
şartlan Kültür BakiUılıima bildir- name ilo yedek subay okuluna ıirmck laınıttır. Proje Kmıutaya tevkedilmek kereler müsaid bir hava içinde inki • 
mittir. suçu ile tevkif edildi. ill•ere yarın Bybakanlıla verilecektir. şaf etmektedir. 
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Para! 
Galiba eıki bir •r•b siJsUdürı "E

maneti ehlin• tevdi ediniz/,. 
Her iıd•n aalayan, ıa/ııuyan 

vardır. Her ~eyin v• bt1rkeain del .. 
ri kendin• K4r• tayla oluaımk 1'· 
zımdır. 

Mt11elA havaların ıotudufu ıu 
sıralarda kasın kıurtmaı 61Jul O• 
Jur; bir büJbaıa kıartanı•, açlıfı
nısın onda birini bile gid•r•m••· 
Ôyl• o/dulu halde bülbDJDn bir mu· 
ıikl ıanatkArı gibi glJI• aefideler 
bt1ıtelt1diğini bJJirıinir.Hılbuld kas, 
- meıhur bir hikAyede ınlarıldıf ı 
gibi - bahçeyi açık bulursa gtUa 
okka okka y•r ve iUte/ilc ı 

- Tuıılu, berbad bir ıey I Bagaa 
birçoi: yedim; biç de /Joıuma 6lt
m•di. Ne diye bunun ulruada ter
yad edip duruyorsun? Diye ubla· 
Jrk da eder. 

Köpek de sadakatiyle ıöhret al
mı§trr. Fakat, bakınız lngiltere'de 
olan §U i4e : 

Bir otomobile ylJkletilmJf bank
notların muha/azısını - galiba in
sanlara gavenlf!rl hlmıdığı için -
bir köpei• tevdi etmifler. 

Bu /ıö~k çaJmzı mz'l Hayır/ RIJt
vet alıp paraları çaldırmzı mıl Ha
yır/ Fakat banknotları iadirect1kl~ 
ri uman, bunların arauadan bir Hf 
ingiliz liralık kjlıdıa b•lı~ lc6pd 
tarafından yeamif o/dujuaıı •8r
müfler. 

Yirminci asır bul Bu uııdı uddı 

lıiJpdler bile para yemesini ~lren
diler. Yıhud da ı~yle diyelim : 

- Ab pırı, sen yok muırun' Se
nin ya.anı en adılı Hpdler bile 
dayanamıyor. - T. 1. 

Sigorta ve harp I 
''"' 

lqiltere'de buhmaa Gç Jia ai-
prta firketi IÖ• birlili edip harb 
kaularmı poliçelerlnclm pbr-
ilaal• karar ffl'lnitl•. 

Kanda " deniade J01 kaaala-
1'11 lltm, 1anım, ulMle... lütibı 
bta fel&Mtlwden ~ Wtiıı 
.............. kualumm ..... 

&9• tutaa ~·-·ki 
aamane harW rıWriı. 

Eh, h•k .... ..,.._..._, Ta-
bii, Aclit A.baba' ............. .. 
ve Ş ..... 74aa .... h~ 
onlar da okmnUflardır. 

HaUnıld ilk aiıorta, on GçGncü 
asırda - taliln acı latlhaasma ba
kmıa - lapuayacla batl•mıt, kra· 
im gemisi düt111anlarma kartı si
gOl'ta edilmitti, Yani lna, bir aevi 
bari> qaırtuı idi. Bqüa harb ka
alanu karp U.ortamn kalkma 
amda lapanya hadU.leriaia ele bü· 
yük bir teairi olU)'OI'. 

Kolonyacı 1'e komplo 

Franaadald konıployu hazırla
yanlar arumda mefhur kolonya 
ve levanta tüccarı Koti de varmıı. 
Böyle bir koku mütehaaaımaın 
böyle ıiyui bir fe .. da burnunu 
aokm~ olması tuhaf değil mi? 

Kim bilir ,belki de adamcağız, 
Franaada bir kral aarayı kurulur, 
içerdi kadmlar ,kızlarla dolarsa 
sefahet baılar. \re fazla mikdarda 
Koti manıulltı aatılır diye bu ite 
ıirmittİt'. . 

Rir habe~ izcisi 

Vinglien Verk isminde bir ha• 
bet iaciıl, 1928 aenuiacle memle
ketinden çdmııt Afrtka11 n Aa
yanm birçok ,.-1...UU dol&fbktaa 
aonra ... lki IÜll Ankaraya kadar 
r•linlt· Bura.claa lataabGia, ı.. 
tanbuldan da A'ft'\IPaya ~--
-nif. 

Za•alh iaci, sünün birinde aeya· 
'.-ıatini bitirip ana JUl'dUDA döndü
iü zaman memleketinin yerinde 
yeller eatiiini ıörecektir. Onun 
içia tel&ta, acel91e lüaum yok. 
Dünya büyiiktür: Dolatam dolata· 
bildiji kadar 1 

Gaf 
.E velki ıün bir arkaclaıımız, dili

mize sokulmakta olan raf kellme
ıinden bahsediyordu. 

Oldukça .....ııur bir hiklye var
dır: Hani oğlu babaauıa: 

- Baba, Mil ateh ıetirmitainf 
demiı de baba11 da oiluna fU ce
vabı venniı : 

- Oğlum, ben getirmedim, o 
kendi seldi! 

Caliba, gaf kelimesini de biz 
.Okmuyoruz; o, lüzumlu olduiu
nu hissederek kendi kendine giri
yor. 

FRAN~IZ KARIKA TORO 

- Bu her halde Akdenlııde lculla
vrlacak bir mayyo olsa ıerek. 

Geçen bir hafta içinde gUmrU~ 
muhaf ua tetkilltr, biri yaralı tekıen 
ıekla kaçıkçı, bl n kırk Uç kilo gUm• 
rUk kaçafı, ondokus kilo f nhlear ka• 
çağı, yUı Uç tUrk 1l1'11t, Ud yUı kilo 
afyon lle yirmi altı kaça~ı hayvani 
ete gcçlrml,tlr. (A.A.) •. 

Kamutay memurlan araımda 
Kamutay memurları aralarında bir 

kitab okuma kooperatifi kurmuıtar
dır. Her Uye ayda 25 kuru' wrecektir. 
Biriken sermaye ile en faydalı kitab
Jar, ne kadar pahalı olursa olıun alına• 
bilecek ve kooperatif ortaklarınm o
kuması temin edilecektir. 

Bl>ylellkle aynı ıamandı mu,tereli 
ve zengin bir kUtUphane de kurulmuf 
olacaktır. 

DUn tehrimlade han kapalı ve yr 
ğıflı geçmif, ıaı gece 9, ıündüz 12 dr 
rece olarak kaydedilmi9tir. Yurdı.&0 
Şarki Anadolu mıntakuında hava kr 
palı, diğer bUtün mıntakalarında y•ı
yer yağıflı geçmiı\lr. 

DUnkU yağı9ların karemetreye br 
raktıkları ıu mikdarları Antalyadl 9" 
Bodrumda 65, Çanakkaledo 64, lsısıir 
de 58, Adanada 51, lıtanbulda 36, çor 
luda 30, lalahiyede 21, Kocaelin<k ılı 
Zonguldıkta 16, Konyadl 11, An~ 
da 10, diler yerlerde 1-9 kiloıram arr 
11ndadır. 

Dün en dU9ilk 111 Sivuta aıfırın U
zerinde kalmı9, en yüksek 111 da Trab° 
zonda 19 derece olarak kaydedilmiftit• 

· Çankırı' da aelzele 
Çankırı, 27 (A.A.) - Dlin aaat ıs.$0 

de bet saniye ıUren bir zelaele oııııı.ır 
tur. Şehirde bir ha.tar yoktur. 

Ş. Karalıisar'da yağmur 

ve fırtına 
Ş. Karahiıar, 27 (A.A.) - llçeıniıdl 

bir haftadanberi ıürekll yagmur 'fi 
fırtına devam etmektedir. ~ 
çevrnlndekl bütün ıırtlar karla ı;rtV 
müttUr. 



28-11. 1937 

C:::J?.lL.!:~~~:~:::::::::ı 
lngiltere, Fransa 

Büyük ve Almanya 
tiirnr harbtan evvel devletler iki 
tııry eye •Ynlınıtlardı: Almanya Avua-
ı'h ..... ~ v~ Itatyaıun tetkil ettiği ittifak 
._ıreaı ve ! 'l 
Ruıy , n.gı tere, Franaa ve 
' a ıun teıkil ettiıih itiuıı: .. 

•ı. Bu .. .& uu zuınre-
&onra h 2u'?1'~1er tetekkül ettikten 
kay er ikı tarafın da en büyük 
L &ıaı. aralarındaki t .. d .. q-'a.z eaanu u mu • 
..:: ___ • . etnıekten ibaretti. Bu iki 
...... ~nın iki 
Alınan • . ana direii Fransa ile 
lngiJt Ya ıdi. litilif zünıreıinden 
bi, }f elrde, 1917 senesinde olduğu gi. 
. eanev t'l im ıle d ~ ası asıy e A anya 
ti rrJ:ır;.udan doğruya temasa gİrİ§· 
lercli R ransa ve Rusya tela§ eder. 
&ene'. dua Çarı ikinci Nikola 1911 
}'~:ııı ~ Y~~tığı gibi, Berlini zj. 
d~ nı ~~ıb ikınci Vilhelm ile Pota
da l . ~zakerelerini yaptığı zaman• 
•ln-d nınltero ve Fransayı bir tolaı 

ı. 

Diğer ,. 
tran . ZWnre araamdan da ltalya 
"• 4~ de kur yaptıkça Almanya 

Bu .. shıryada heyecan uyanırdı. 
di &'Un de devletler, belki de ken
:ıı~zu ve İradelerine raimen iki 
~r fteye •mlmıt bulunuyorlar. Bir 
~~ ~ k~:.ı:an~ tir~etini andıran 
taı- ~ erlın. ınıhverı vardll'. Diğer 
"YenaF da ıulh cemiyetine benze. 
Ve b ranaa • İngiltere kombinezonu. 
&İy]e ~ k_?ntbinezona Fransa vaaıta
fak aglı olan Rwya. Lord Hali-

•nı Bert· · • · 'il lll il\.. tnı zıyaretı, mı etlerara-
~arna. ~-aaebetlerini, harbten evvelki 
at.... n&Cll'.lll ara sıra tekerrür eden 

... oafe · • · ter rı ıçıne attı : Acaba lngil-

ULUS 

DÜNYA .HABERLERİ 

Japonlara göre harbin 
başından beri şimdiye 

kadar 300,000 çinli öldü 

ayni.an r;inlilere yardım 
Çin'de hmuai bir komite kurulmU§ıur. l'u
kar'dakl reainıde mültecilere yapılan yar
dlml.arı görilyor•unws. 

Hediye kazanan 
çocuklar 

• 

Cumartui günii çıkan ço
cuk ilavemizde bilmece mii· 
kalatı kaz.ananların hediye
leri yarınki pazartesi gii
nünden itibaren iclare me
murumuz taralından daiı
tılmaia başlanacaktır. 

idare, alt kattadır. HeJi. 
yelerinizi alınız/ 

Çocuk esirgeme kurumu 
balosu haz1rhklar1 

Çocuk eıirkeme kurumunun 11 ilk
kanun akşamı Ankara Palaı aalonla
rındıt vereceği kostümlü balo için ha
sırbklar devam etmektedir. Balo ter
tib komitesi, dün çocuk esirgeme ku -
nımu merkezinde toplanarak §imdiye 
kadar yapılan hazırlıkları gözden ge· 
çirıniıtir. Ankaranın güzide ailelerine 
menıub bayanların da dahil bulundu -
ğu bu komite, balonun mevsimin en 
gUzel balosu olma11 için çalıımakta~ 
dır. Bunun için talt komiteler ıeçil
migtir. Çocuk eıirgeme kurumu balo -
su için İstanbuldan husust ve mükem
mel bir cazband takımı da getirilecek
tir. 

Daima senenin en iyi balolarını ver
mit olan çocuk esirgeme kurumunun 
bu balosunun da çok güzel ve neıeli o
lacağı güpheııizdir. 

Koneervatuar ve Halkevi için 
yapdan istimlakler 

-3-

ı·:ro·R·ıc·i .. Y'E ... :~:~:~:~E:!J ................................ 
Yeni bir buhran 

arefesinde miyiz? 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

Amerika'dan gelen mali ve ikt11adi 
haberlerin bir buhran fırbnaıına de • 
lalet edecek kadar fena olduğunu ha· 
tırlatarak, 1929 buhranının Amerika• 
dan çıkarak naaıl bütün dünyaya ıür
atle yayıhnıt olduğunu anlattıktan 

aonra. bu buhrandan kurtulmayı temin 
etmiı olan tedbirlerin çoğu, silahlan· 
ma yarıır, ıuni vasıtalar olduğuna 
kaydediyor ve silahlanma programı 
bitince veya milletler paraıız kalınca 
tekrar bir buhran bat göatermesi ih • 
timalini ileri ıürüyor ve 1929 buhra• 
nından, inıanlıfın bir kül teıkil etti
ii derıin alınma11 lazımgeldiğini aöyli· 
yerek diyor ki ı 

" Milletler bu deraten netice çıka
rabilecekler mi? Büyük ölçüde dÜ§Ün• 
meye batlıyabilecekler mi? Dünya için 
müşterek olan menfaatlerin icablan • 
ru yapmayı hatırlarına getirecekle~ 
mi? 

Ortalıktaki manzara nikbinlik u• 
yandıracak bir tekilde deiildir. Sabit 
kanaatler, ideoloji taaaaublan, tolerans 
yokluğu, muhtelif memleketlerde züm
re ve ıahu menfaatleri araamdaki 
çarpışmalar, hakikatlerin çıplak gözle 
görülmesine henüz imkan bırakmıyor. 

Son günlerde Anlcarada toplanan 
Balkan devlet bankaları reisleri, dün· 
yanın derdini miiıterek bir ıurette 
tethiı ve ifade ebnitlerdir: istikrar • 
11zlık, emniyetsizlik. •ade Alınanya ile anlatarak Fran

•tın ·~ ayrılacak mı ? Şunu kabul 
l='r e gerektir ki böyle bir endiıe 
Ölç~&ada ve §Üpheaiz daha büyiilc; 
•rı.: e Rusyada hiaaedilmiıtir. Bu 
l't '~ franaız gazetelerinin satırla-
:-••ında okunuyor. 

c.ıc: eı;ıdi§eyi kartılamak İçin ola
ı.,. r ki İngiltere hükümeti franıız 

Toky~V(AAJ-Rffmi ~hl~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Şanghayda japon ordusunun Nankin G ı F k 

lıtanbul, 27 (Telefonla) - Konser
vatuvar binasının yapılacağı yerle hal
kevine aid istimlak i9leri tamamlandı
ğı için, bu ay başından itibaren Çeın
berlitaşla Yerebatan sarayına aid is
timlak işlerine başlanacak, Yerebata
nın etrafındaki dükkan ve binalar is· 
tiınlak edilerek yıktırılacak ve kapı
ıı yeniden yaptırılacaktır. 

Gerek ıiyaıi ıahada, ıerek iktııa· 
di 11\hada emniyet ve iıtikrar ihtiya
cı duyulmazsa ikbsadi buhran, dünya• 
nın gidiıi bakımından inzi bir vaziyet 
deiil, nonnal vaziyet halini alacakbJ'. 
O uman med ve cezir ortadan kalk· 
nuyacak, dünyanın 1ridi1i buhran ve 
buhran fazlaaı ıeklinde devam edip 
gidecektir. 

Q~f'Vekili C 
inııı hautemps'ı Londraya ça· 

üzerine yürüyü9ü timal ve merkez ene ra ra n o ta va ss ut 
nuntakalarına doğru metod dairesinde 

le., ııtrr. Ve görüıülecek olan it
tle arasında Lord Ha lif akam Berli
•- Yaptığı seyahat meselesinin ba•· 
~ geld'~• d " 
lialif k ıgı . e gi:denmemektedir. 

devam etmektedir. 1 
Cenub mmtakasında japon kıtaları ve uz aşma ı•ste' mı•yor 

26 sonteşdnde Tabu gölünün cenubu · 
garbisinde kain Şanghingia'ya taarru-
ruza hazırlanmaktadır. LiHr ;. •k· Hıtler mülakatı gizli ola· 

i'İzl". a at Ingilterenin Fransadan 
•Yecek bir · .. -il•. Fran11z-ln aıgyı'l~sı ~~rekebeti lol~· 

bin buaiinkii • • ız munaae t en-

Muhasamatın batlangıcından beri 
Şanghay cebheılndek~ harekata işti
rak eden 83 çin fırkasının verdiği te -
lefat 300.000 olarak tahmin edilmekte· 
dir. 

Japonya yakında Frankoyu tanıyacak 

devaııı etnı . ırıbı samimi tekilde 
<lu.-. eauıin birinci tartı da bu-

1_ " llıuuuJQı. *' 
ııı:erıd· · raxıa., .hıgııtereıun 
.\brı ı ar-k~smdan ve kendine kartı. 
) ıutya ıle anlatmıyacatmı b ·ı· 

Bu mlkdar japon kıtalarile çarpışan 
!rld 1..~-.,vo.tlorintn. ;yüadc:. .SO ai nisbetin
dedir. 

Burg09, 27 (A.A.) - Havaa ajansı
nm muhabirine beyanatta bulunan ge
neral Franko, ezcümle 'unları ıöyle
mi9tir: 

"- Zaler .. yeainde ar.umu yerine 
getıreceğlm. MUriikap kabul etmek 
iatemiyorum. Harbı kazanıyorum. Her 
türlü tavassut tekliflerini reddediyo. 
rum. Valenaiya hUklüneti ile en ufak 
bir anlafill&yı bile kabul etmiyeceğim. 
Tavassut için büyük bir devletin hü· 
kümetiyle fikir teatisinde bulunmağı 
kabul ettiğime dair çıkan haberler ta· 
mamiyJc aadeu:dır. Harb. muharebe 
meydanlarmda olduğu kadar ekono
mik ve ıoayal ıahalarda da tarafımu:
daıı ·filen kazanılmıJtır. Muhasamatm 
sona ermesini ancak aakert llianida ka
bul etmek istiyorum. Kararlarımdan 
tüphe eden bütün ispan}'Ollara hain 
gözü ile bakacağım ve onların çezala
nnı o suretle vereceğim. 

tll'. Arad b' • • ı ı· 
'- d • ır ıülif 0J1a da olma-
tilt .. a F~anaanın emniyeti artık in. 
t .... ı-enın eınn.j t • d tre• ... : h ye ı emektir. lngil-
L.,.1 ... n ududları, Mana de .. :.: 
•lif eJide .. . " ~ ••· 
dıtıı b n degil, Ren nehri boylarm-

lngilterenin ~eıebbütril 
Londra, 27 (A.A.) - İngiltere hü

kümeti, Tokyo hükümeti nezdinde bir 
teşebbüııte bulunarak çin gümrükleri. 
nin rejimi değifmeden evel kendieile 
istiıare edilmesi lazım geldiğini ha
tır latmıgtır. 

Gümrükler meselesi ve 
Amerika 

d, old~tlar ~~Ü Baldwin zamanm· 
il~ iı:c gıbı, bugiin de doğrudur. 
lıtt; Alnıaya da böyle biliyor. Fa-
1toaıa.;aııa.a°?1 ~vyet Rusya ve Çe
""td a.kya ıle unzaladrir misil:la.r 
),._;·.Acaba lngiltere, Fransa ıi
hlt tn~ ta.kipde AlmaJIG'aya kartı Vaıington. 27 (A.A.) - Amerika 
ilel'i 

1
.aaklan da müdafaaya kadar hükümeti, Tokyodaki büyjik elçisi va

&ıt°tlllıırıtti nıi gitmedi mi ? lıte Fran· sıtaıile resmen japon hükümetine bil-
.\} enditesi bu noktadadır. dirmittir ki, çin gümrük idarelerinin 

t-ıciblllatıyıutın bu miai.klara kartı bugünkü faaliyetine ve varidatın talı:· 
~b ;!tiğj siyaaet pek açıktır : si.mine dokunacak her türlü hareketi 
~R'İlt Pheai hakkmda Fransa ve Amerika bUyUk bir kaygı ile karşıla -
l 1. eı-eye v w • • cakt . 
~-oil erecegı tem.mata mu- ya ır. 

~l!l iatf:8"k cephesinde aerbest hare- Amerika hUkümeti bu teıebbUııünün 
~~ . '~or. Yani f&l'k ile me11uJ ol. diğer devletlerle mUıterek mahiyeti 
~li ıçırı trarbte her halde İngilttJ- olmadığım ve her devletin mUstakil-

\>e rn;~--'-" ·-~a.k .-:~ünıe Fraıuayı atıl bı- len hareket ettiğini kaydeylemekte-
~lliiJd· ıstıyor. Fransa buna razi . dir. 
~~ t ır, Çünkü bugün için bir al-
1!, ~~lll'ruzundan masun kalsa bi- Amerika tavaHuı 

niyetinde değil ~~)'a. ta ve Orta Avrupada hege. 
lı )ili') ~Uf bir Almanyaya kar-

lllgiJll Acaz vaziyette kalabilir. Vaşington, 27 (A.A.) - Reisi-

Asiler ilerliyor 
Valanaiya hükümeti bana mütareke 

teklif edecek olursa, onunla temasa bi
le geçmiyeceğim. Aakerledm ilerle
meğe devam etmektedirler, "Kızıllar 
teslim olmak istiyorlarsa silahların': 
bırakmalıdırlar. Herhalde bunların 
kayıdsız ve şartsız olarak teslim olma
ları veya çarpıımaları lbımdır. Başka 
bir §ey kabul etmiyorum.,. 

Franko ve Japonya 
Londra. 27 (A.A.) - Londrarun sa

lahiyetli japon mahfilleri. Tokyo hü· 

ktımetinin pek yakında Franko htlki' 
metini tanıyacağını tahmin etmekte
dirler. Bu.mahfiller, Japonyanın fran
kist İspanyada mühim menfaatleri ol
makla beraber bu tanıma keyfiyetinin 
muhik olduğunu bildirmekte ve buna 
iki sebeb göstermektedirler: 

ı .. General Frankonun muvaf faki
yeti, 

2. • Kıomüniet aleyhdan paktın im
zası. "Bu pakt muçibince japon hükil
meti i_le İtalya vıe Almanya arasında 
tesanlid huıule gelmesi ,arttır.,, 

Japonya Banelon fahri 
konaoloaunu ~letıi 

Tokyo, 27 (A.A.) - Hük~t Bar
selondaki japon fahri konsoloıu Dek
gadoyu azletmiştir. 

Gazeteler bunu J aponyanın pek ya~ 
krndıa Franko hükümetini resmen ta
nıyacağına bir işaret olarak telaldr:i 
eylemektedir. 

Gönüllüler meselesi ve 
hükümeu;iler 

Barcelon, 27 (A.A.) ...-= Negrin mat
buata beyanatta bulunarak gönüllüle
rin geri alrnmaın meselesini tetkik et
~ek ~ere İspanyaya bir heyet gönde
rılmesı hakkındaki notaya cumhuriyet 
hükümeti tarafından verilen cevabın 
birkaç gün içinde Londra metnine va
kıf o~d~ktan sonra neşredileceğini bil
dinmştır. 

Almanya ekonomik 
kara listeden 

Bu itibarla buhran "arifesinde 
miyiz?" diye aonnak fazladır. istik· 
raruzlık ve emniyetsizlik devam et• 
tikçe dünya hiç bir zaman müzmin bil' 
buhran halinden kurtulmıyacakbr." 

KARA SAHANDAN PULLUCA 

k k 
KURUN'da Aıım Uı, türk köylü· 

ÇI ma istiyor ıünü, Atatürkün ıon nutuklarında 
. iıaret etmiı olduklan gibi, kara aa-

Vag.ıngton, 27 (A.A.) - Almanya handan kur~ pulluğa kavuıturmak 
Amerıka birletik devletleri hüküm.eti- imkinlannı tetkik ederek, büyük ıe • 
ne müracaat ederek Almanyanm, kar- birlerin civarında bile hB.la köylülerin 
tılı1dr ticarıet kolaybklarmdan istifa- kara tabanla ziraat yapbkJaruu pul
de edemiyecek milletler kara liıteısin- luğun faydalarmr bildikleri hald~ 14 
den ieminin silinmesi için yapılacak ila 30 lira eden pulluğu aabn alacak 
Aınerikan !eklifl.eri_ni ~yi bir surette paralan olmadığım aöylüyor ve köy • 
kartıl.ıyacagrnı ~ıl.dırn:u,tir. lüyü pulluğa kavuıtunnak için tek 
~~ter m~babırınin bu hususta öğ- çarenin bu aleti onlara uzun vadeli 

rendıgine göre, bu tetebbüı Alman- tak 'ti ı k ld ğ h tı •-. • ıı er e verme o u unu a r .. 

dy~ıBn'l~uk'yoAldakı.kilk tefebbüaü değil- tarak diyor ki: 
ır. ı " ıı merı a ilıe biır ticaret mu-

ahedeıi imzasına mani olan engelleri " Pul1uğUn Anadolu'da yayılması 
kaldırmaya matuf bir ıeri tc,ebbilailn için hükümetin yardımı lizmı relirae 
sonuncusudur. Şimdiye kadar, Ameri- traktör ve harman makineleri baklan• 
ka bakanlığı Almanyanın bu teşebbüs- da bu yardun ihtiyacının daha ziyade 
lerine c:cvab vermemittir. varid olacağı tabiidir.'' 

Tiran'da jimnastik 
ıenlikleri 

Tirana, 27 (A.A.) - Arnavutluk a
jansi bildiriyor: Dün 6ğleden sonra, 
kral ailesi erk4nınm, elçilerin. yilkısek 
devlet memurlarının ve büyilk bir halk 
kitleainin huzurunda genç kız mek
teblilerin jimnastik şenlikleri yapıl
mıştır. Bundan aonra ıaat 16 da, pren
aes Ruhiye, millt uyanma dokümanter 
sergisini açmış ve aaat 19 da da büyük 
bir konser verilmiştir. 

SULH OMIDl 

CUMHURlYET'te Yunuı Nadi 
Lord Halifaka'la B. Hitler'in konut· 
malarmdan ıonra dünyada ıulh iiınid· 
)eri belirmiı olduğunu, Almanya'nın 
ilk defa olarak taleblerini ıarahatle 
anlatmış olmaımm da büyük ebemi ,. 
yeti bulunduğunu ıöyliyerek diyor kiı 

tl\i~ k t::a-eye gelince; bu devlet be- cumhur Ruzvelt en ziyade sevdiği açık 
'~a.)Qrıc •~hu ile &"arb aulht ara- denizde olta ile balık avına çıkmak ü
tll! d" .. bagldık meıelesi bak'kmda zere bugün buradan ayrılacaktır. 
~~~IU!ıdüğünü sarih surette bil- Gazetecilere beyanatında Ameri -
·~ ~~ ~dbnaınakla beraber, Fransa kanın japon • çin ihtilafında asla taf ltı~ı olan dütünce afaiı yuka- vassutta bulunmak fikrinde olmadı-

1 Küçük Dış Haberler 1 Esli bir aoııburrelsl leYlıH edildl Parla ııergisinde· aovyet 
Nevyork, 27 (A.A.) - Eski Küba 

0 Son tahlilde Almanya'mn eıki 
müıtemlekeleri iıinde tatmin olunma
ıı lüzumunu İngiliz efkin umurniyoo 
ai kabul ediyor. Çekoslovakya alman
lan için binnefia Çekoalovakya'nm 
husuıi bir idare tekli düıünmekten 
bütün bütün uzak olmadığım biliyo
ruz. Bu meselede çek devletinin bü
tünlüğüne halele venniyecek bir hal 
tekli bulunabileceği ıüpbeaizdir. Ka· 
hyor Avuıturyaı Avuıturya meselesi• 
nin harici kısmı daha ziyade ııladır. 
Halkı alman olan bu memleketin al
man camiaıma incizabı. naayonal eoa
yalizmden evvel bqlamıı olduğunu 
kim bilmiyor. Eğer huıuıi noktai na· 
zarlar bir tarafa bırakılacak olursa 
hakikatte Avusturya meıeleıinin da
hili bir a1manlık meselesi ve hatta da· 
bili bir Avuıturya ifi olduğunu kinıı 
inkar edebilir? 

~tilte teı-e için de variddir. Eğer ğıru söylemiı ve gazetecilerin pasifik 
tlll't e.:e. kendi emniyetini Fransa- konferansının tehiri üzerine Amerika
~' içilt blYe.~ine •. bağlamı§ ise, Fran- run ne yapacağı ııualine de '"Amerika 
,lte t'l'l • 'tlgunJcü ve yarınki her teh- sulh çarelerini araıtırmaya devam e

tıt-. ttltere İçin de tehlike demek- . decektir.'' demiıtir . 

111 ~l'd li J°f k • Tokyo' daki Sovyet elçiliğinde 
itli belki il 1 a s-Hıtler müzakere-
' erı..1~ de Paristen ziyade Roma• 

th, '4.lfe . 
'"Ql)a. il 0Yandırmııtır. Jtaly~ Al-
'ıtı 8 e l~atiltere araımda bir anlaı-
)ıfl erliıı R 'h . . tl llta.c .. • oma mı vennı za. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Sovyet elçi
liğinin ekaer erkanı geri çağırtlnuş
tır. Yalnız yeni Sovyet büyük elçisi 
Slavontsk:i vazifesinde kalmaktadır. 

1l't ela. hgnı~ biliyor. Hele Japonya
~- iiçı~ \l Dıibvere iltihakından aoıı-
) lt'-ııuı k?ınhinezonu büsbütün bir Bulgar kralı Belgradta 
~ '-· h\l !·'.~keti~, olmuıtur. Alman-
• i~~~cı ~eıce~e girerken ümid ettiği Belgrad, 27 (A.A.) - Bulgar kralı 
l' .... ltethı d tnuı ettikten 10nra artık Boris dün Yugoslavya valide kraliçesi 
'-hilit-. lt:1vaıııiyle ali.kadar ohm- Marie'yi ziyaret etmiştir. Öğleden 

, lllllilt Ya.ıun korkusu da budur sonra kral başbakan ve dı§ işleri baka-
•tıtj ere Al • ru Stoyadinoviç'i kabul etmi•tir. ~ "-1\c k • nıanya münaıebet- :ı 
te ~ihr:ı· Fon Neureth'ın Londra
~· lt, 1"ak ınden sonra tebellür ed~
t~l'etirı 0 :;: ~er halde hala e&ki va
\> old-qhn Ugu Yerde sayıb durmak
.. İll'dtı-. " ~ delalet eden emareler 
"l!ı... I'. lllıı "k . 
l. ... tl:tet' . azanç ıırketi "ıulh 
~ır·ı ı., ıle le k 

l tel'e . . artı artıya duruyor. 
ıçın Fransayı terkederek 

Almanya ile beraber yürümesi sulh 
cemiyetinden ayrılarak kazan~ §İr
ketine iltihak etmesi demek olur ki 
bu. lngiliz harici politikaımm ana 
hattma. tamamiylo aykırı bir hare
ket olm-. 

A. Ş. ESMER 

X Londra - B. Lansburi gelecek diktatörü Gerardo Machado, dün A- pavyonunun kazandJtı 
ayın 9 unda Orta Avrupa ınemleket- merika muhaceret makamları tarafın-
lerine giderek muhtelif devlet ıefle- dan tevkif edilmiştir. Diktatör. katil muvaffakiyet 
riyle temaslarda bulunacaktır. ve dolandrrıcıhk:tan zan altında bu-

X Pariı - Dönkerk limanı i.a,.i • ' lunduğu için KUba makamları iadesi-
1 si :ırr ni iatemiılerdir. eri pazarte günü grev yapacaklar-
dır. Gerardo Machado, Nevyorkta kendi-

sine ameliyat yapılmakta olan bir has
tahanede tevkif edilmiş ve göz hapsiX Berlin - Rur'u Baltık denizine 

bağlıyacak olan muazzam bir kanal 
yapılacak ve bunun Hamburg - Berlin 
kısmı 140 milyon marka çıkacaktır. 

X Sofya - Yeni komünist mer
kez komitesinin bütUn azalan tevkif 
edilmiştir. 

X Roma - 8 kigilik bir komUniat 
grupu 5 - 12 ıene arasında hapiı ce -
zasına mahk\Un olmuıtur. 

X K.roydon Onailtere) - Şehir
de tifo salgn'ıı vardır. 217 vaka ve 10 
ölüm kaydedilmittir . 

X Budaı>eıte - Başbakanla dış 
bakanı Berlinden dörunü§lerdir. 

X Berlin - Bir yabancı devlet he 
.sabma casusluk yapmaktan maznun 
Hubert Sprengel balta ile idam olun
muştur. 

ne alınmıştır. 

-
latanbul limanında bir 

çarpıtma oldu 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Kara

deni~d7 fırtına henUz tamamiyle din
memıi!Jtır · Karadenizden gaz yükiyle 
gelen bir İtalyan vapuru Kız kulesi 
ön~de kendi~ ~ulara kaptırım§ ve 
o cı~rd~ d7nurli. bulunan bir ingiliz 
gemısı üzenne bındirıniştir. Her: iki 
vapur da yaralanmışlardır. 

Gazlı Çeşmede sahile bağli olan 
dört tonluk bir kum kayığı ipini kopa
rarak denize açılmış ve ar8§tırmalar 
neticesinde bulunamamııtır: İçinde bir 
de tayfa vardır. 

Moskova, 27 (A.A.) - Taı ajan
sı bildiriyor: Sovyetler Birliği, Pa-
riı enternasyonal sergisinde büyük 
bir muvaffakryet kazanmıttır. Sovyet 
pavıyonu, en çok gezilen pevyonu teş

kil eylemif ve yirmi milyon ziyaret
çi kabul etmiştir. Aralarında 95 bil

yük mük!fat, 50 feref diploması, 70 
altm madalya ve kırk madalya da ol
mak üzere sovyet pavyonu eşyaları
na 289 mükafat verilmiştir. Ezcümle, 
pavyonun mimari tarzı ile üzerindeki 
bilyilk heykel için, muhtelif sinema 
filmleri ve resimler için, cndUstri 
malzeme için, arktik başarıları için 
ve aanat ıahaıındaki muvaffakıyetler 
için büyük milk8.fatlar verilmiştir. 

Evimize bırakılacalc litre 
zarflarına, bütün cömerdliği
m~le alaka göştermeliyi~. 

.......... .............. 

Merkezi Avrupa meıelelerinin bu 
cereyanı anlamaaından belki ltalya 
biraz endiıe eder, ve haklı olarak, an
cak ırki ve coğrafi bir vaziyet önün • 
de tahakkuku zaruri bir neticeye ila • 
nihaye mümaneat olunamıyacağ1 da 
malômdur. Bir Avusturya plebiıiti a} • 

rnanlığı Tirol hududlanna indirecek • 
tir,. Fakat bütün bu itler halloluna • 
bilmek için sulhun istikrannı garanti 

altına almak lazım geleceğinden böy· 
lelikle dünyanm timdi içinde yüzdüğü 
kibuıu atlabnaaı imkan dairesine gi • 
recek demek olur. 

Lord Halitakı'in Almanya'ya se • 
yahatinden timdilik ortaya bu umud· 
lar çıkh gibi &"Örünüyor. Vaziyetin 
dikkati calib aalhalarda inkişafını 
beklemekte haksız değiliz." 
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Radyo 

Nekadar şeker yiyoruz? 
ANKARA: 

ÖCiLE NEŞRİYATI: 12.30 Muhtelif 
pllk neıriyatı. - 12.50 Plak: Türk muai!,~ 
ai ve halle oarlalan. - 13.15 - 13.30 DID"' 
ve harici haberler. 

Yazan: Çeviren: 
~üzba.şı F. W. von HeTbeTt Nurettin ART AM 

Üzüm 
dolu 

bağları ve yemis 
tepenin ardından 

ağaçlarile 
•• •• gorunen 

Memlekette adam başına 
yılda 5 kilo şeker düşüyor 

AKŞAM NEŞRİYAT!: 18.30 Plak nef 
riyatı. - 18.35 Çocuklara masal: Nuredl' 
Artam. - 19 Türk musikisi ve halk ııarkJlr 
rı (Hikmet Rıza Seıııör ve arkadaşları)·~ 
19.30 Saat ayarı ve arapça neıriyat. - 19· 
Türk musikisi ve halk ıarkıları (M. KarJll'. 
daıı ve arkadaıları). - 20.15 Konferaıd' 
Server !akit. - 20.30 Flüt solo: HaY~ 
Andiven. - 21 Ajana haberleri. - 21.1 
Stüdyo aalon orkestrası: (1- Fauchey: J.I' 
lanza. 2- Nölck: Bourree. 3- Jchert:ıinıd• 
Parade d'Amour. 4- Gasty: Danı un pleO" 
5- Honegııer: La Chanson. -. 21.55 - 22 "tr 
rnıki proııram ve latiklil marıı. kasaba: Plevne ! 

Nikbolu, kahramanca bir muka- tı. Son aafbalarda arkadakiler diif
vemet göaterdikten aonra 16 tem- manm muhtemel bir hücumuna 
muzda düımüt ve on taburu, 400 kendi batlarma kartı koymak va· 
aiır topu, hububat, giyecek ve cep- ziyetinde idiler. Bereket verain ki 
haneden mürekkeb zengin depola- dÜflllan zuhur etmedi. 
n düımanın eline geçmitti. Bu ha- Sonradan ufak bir müfrezenin u
ber de kıtalara tebliğ edildi : Mem- fak bir kazak kolu ile çarpıttıimı 
leketin batmak Üzere bulunduğunu öğrendik. 
ve onu kurtarmak bize düten mu- Oileden aonra aaiı aolu kaaıp ka
kaddea bir vazife olduğunu anlat- vuran çerkeıler, arkadan gelenlere 
mak için. iltihak ettiler. Bunlar, fİma)de iki 

Binbatı T aki'nin bana anlattı ima mil uzakta bulunan botalmlf bir ka
göre Mütir, Nikbolun1111 düpneaine zak krergi.hmdan geldiklerini .öy
oradaki iyi tanıdığı on taburun el- lüyorlardı. Bunlara bir kaç beygir 
den çıkmaaından daha fazla hayıf- arabası verildi Te çalıp çırpmaları
lanmamııtı. Halbuki '.ofçanm aikU.. na mani olmak için nizamiye kıtala
tu onun Ü.zerinde daha derin bir te- riyle birlikte hareketleri temin o
air yapmııtı. lundu. Çerkealer beraberlerinde üç 

Bundan baıka nu mnmni kara- takanm aiırlığı kadar ağırlık götü
gi.hının Tırnovaya nakledildiğini, rüyorlarıdı. Her halde kazaklar ka
nu çarmm da oraya geldiğini ha- rargi.hlarmı büyük bir telif ile bı
ber aldık. rakıp çekilmit olmalılardı. Çünkü 

Ruslar tarki Rumeliyi istila edi- burada her teYler bulunuyordu. 
yor ve orada.ki hıristiyanlan da a- Ben Bakkal ça'V\lfUD hatırlatmuı 
yaklandırıyorlardı. Hakikatte Gur- üzerine yüzbaııya buradan bölütü 
ko, bu müthit "Anibal,, elinden ge- için kafi mikdarda matralar alma
len her ıeyi yaptDAkta kuaur ebni- smı söyledim; o da aldı. Böylece 
yor, Edirneye ve latanbula debtet her neferin iki matruı oluyordu ki 
aalıyordu • bunun 20 temmuz muharebeainde 

laker üzerinde köprü yoktu. Biz- faydaıı görüldü. Çuvallar içinde 
den önce geçen üç tabur da kur- bulduğumuz ekmekleri de efrada 
duklarmı kaldırıp götürmii!lerdi. daiıttık. 
Bizim yanmıızda da tombaz bulun- Bu yüzden bir iki aaat ıecilmlit
mıyordu. Onun için eaki arabalan tik. Sığırlarımızm yemi de kalma
batrrarak bunlarm üzerine köhne dığı için bir defa daha gecikmek 
tahtalan uzatarak derme çatma bir mecburiyetinde kaldık. Çünkü kÖy· 
köprü kurduk. Lom ile lsker aruın- lere ve çiftliklere iaıe kollan gön
da geçtiğimiz ımıaka...m, Bulgaria- dermittik. 
tanm ıimali garbiainde yaz sıcak· Saat birde lop seslerini duymaia 
lannda daima görüldüğü gibi, sula- baıladık. O rece ortalık kararmca· 
n keailmiıti. ya kadar devam eden bu sealer, biz 

Bizim kolun eaaı kuvvetleri an- gideceiimiz yere ya)daftıkça daha 
cak bi rkaç saatlik bir dinlenmeden ziyade artmakta idi. Ruaların Plnn• 
eonra harekete geçtiler. Biz, en ge- ye kartı bir hücum yapacaldarmdan 
riden gelenler ise haJTuılarmuz zi- Te o zmnuı cephanenin ki.fi ıelmiye-
7adesiyle yoagan diiftüklerinclen iti celinden korlaın mirala7 laıfilemüıi iki 
daha ağır alabildik. Bu yüzden aa- la1111a ayırdı. Birincisi piyade 
at albda hareket etmit Plevnenin cephane.i tqıyan mekklre IM71.._ 
on mil ıarbinde bulunan Gonıa Net- leri, topçu cephane arabaları. üç 
ropolieye rece yarın Tarabilmiıtik. tabur (benimki de c:lahil), bir ba
Eaaa kUYetler, bm'ada çoktan ko- çuk batarya, bir IUVarİ bölütü ~ 
naldamıt bulunuyorlardı • Plevne- çerkealerden müreıkkebdi ~ bu kı· 
den relen bir bölük te kazakların smı büyük bir aüratle ilerliyecekti. 
cİTara kadar sarktrklarmı, yüklü Aiırlık ve malezt11Deyi tafQ'an 
kuvvetlerin de Nikbolu yoluna yak- beygirler, öküz arabaları ve saire, 
latJD.&kta bulunduğu haberini getir- üç tabur, bir batarya n bir Mft'arİ 
mitlerdi. Mii!irin, yann düımanla bölüfünün muhafazuı altında Al"' 

karfılqmağa haza bulunmamızı kadan geleceklerdi. Bizim bütün •· 
bildiren bir emrini hepimize okudu· celemi.ze rafmen yorguıı, bitkin 
lar. o rece barb nizamı alarak beygirler bizi yoklan alrkoyayor
aili.blar elimizde uyuduk. Erteai du. 
gün atet kartıamda kalmak ihtimali Orhaniye • Ple-me yolunun Vid 
ne beni, ne de Jack'ı güzelce rahat yolu ile keaiftiii Tqköprüye ıel
etmekten menedememiıti.Erteai gün diğimiz zaman öileden .onra aa.a.t 
bir çokları o kadar yorgun olmala- iki olmUflu. Bu yolun kıvnldıiı ye
nna rağmen geceyi uykusuz geçir· rin arkasmda üzeri üzüm bailan 
diklerini itiraf etmitlerdi. ve yemiı bahçeleriyle öriiilmii! te-

Ağuatoıun yirmi ikinci günü gezdi
ğim Turhal teker fabrikasında iki fey 
dikkatime çarptı: bir teker fabrikası
nın hemen yalnu: kilometrelerce boru
dan ibaret olduğunu, ve, Türkiycde 
iılemekte olan dört ,eker fabrikasının 
bu ıonuncuıunda. büyücek bir köyün 
meydanı geniıliğindeki iki anbarın 
yalnız birinde ve onun da ancak bir kö
,eıinde bir kaç yüz ton §:eker kalmıt 
bulunduğu .... 

Memleketimizde adam bafına yılda 
5 kilo ,eker ıarfedilmektedir. Fabri
kalarımız 1936 da 66.000.000 kiloya ya
kın teker iatihaal etmiflerdir. Buna 
rağmen, ayni aenede, Türkiyeye 1936 
da talalben bir buçuk ınilyon liralık 
22.000 ton ,eker de yabancı memleket
lerden idhal edilmittir. 

- Şu halde, biz çok geker yiyoruz. 
- Hayır, tahmin apğı yukarı tersi-

nedir. Zira. dünyada bazı memleket
ler vardır ki bunlarda adam bafına isa
bet eden senelik ,eker istihlaki 52 ki
loyu bulmaktadır: İngiltere, Daniınar. 
ka gibi .... Vakıa bu memleketlerde fC· 
kerden vergi ya hiç alınmamakta, ya
hud pek az alınmaktadır. Fakat, teke
rin resme tabi bulunduğu bir çok 
memleketler de vardır ki adam ba,ına 
vasati teker sarfiyatı gene yılda 32 ki
lo c:.ivarmdadır: Almanya, Çekoslo
vakya, Avuıturya. Norveç, Fransa gi
bi .... Bu ıon memleketlerde fekerin aa
tıf fiyatına gelince; buralarda bunun 
kiloau 23 kurugla 38 kuruf arasında
dır. 

- Demek ki teker iatihlikinin çok
luğu veya azlığı meaelesi, fiyatının 
dilfük v.eya yüksek olmasiyle fazla 
münasebetli değildir. 

- Buna derhal "hayır" cevabı veri
lebilir. Meseli İtalyada fekerin kilo
ıu 62 kuru9tur. Yıllık vuati istihlak, 
adam bafma, 8 kilo kadardır. 

- Şu halde, biz az ,eker yiyoruz. 
- Şeker az mı yiyoruz? buna "evet" 

diyebiliriz. Fakat vilcudlarmu.za muh
taç oldukları fCkeri u milr.dıarda mı 
idhal ediyoruz? bunun cevabını da i
yice tetkik edip vermeliyiz .... 

-Yani? 
- YanlH ... Niçin teker yiyoruz? az 

,eker yemek zararlı mı, çok yemek 
faydalı mıdır? Şeker bizim için sade
ce bir ekonomi davbı mı, yoksa bir ıı
hat meselesi midir? Ekonomi meselesi 
iıe mahiyeti nedir? Sıhat davası ise 
bunu ne tekilde mütalea etmek lisım
dır? ve iWı .•. -

• • • 
- Niçin teker yiyoruz? 
- Çünldl ,eker, hayatı idame için 

vücuda elzemdir. Bb insanlar albü
minli, yağlı ve ,ekerll maddelerle beı
leniriz; fakat bir albUminli madde yer• 

nu söylemek li.zmı geline kendimi· 
zi süriildiyerek düpnanclan hiç bir 
iz gönnebizin kasabaya Tarmıf bu
lmıuyorduk. Şarkta ve ıimaldeki 
bataryalar ıeldipmzi görünce top 
atarak bizi Mlimladılar. 

Arkada kalan öteki kımn da ~e
ce yaruma dofru gelebildi. 

• 

Turhal Şeker fabril«uınua gör.iinÜfÜ 

YAZAN: 
Naaulıi Baydar 

sek bu bunun dört miıli fekerli ve bir 
yağlı madde yersek ıekiz ,ekerli mad
de yemeğe muhtacız; zira teker albil· 
minleri ve yağları yakan ate9, yani 
karbondur ... 

Vücudumuz şekeri bu aebeble iater; 
buna tekerin tatlı olmaaıru da ilive e
debiliriz. Fakat tatlılık tekerin sadece 
cazibesidir; muhtaç olduğumuz tekeri 
ba,ka tekilde alsak onun belki tad . ,ıı 

bile unuturduk. 
- Ba9ka tekillerde ,eker yemiyor 

muyuz? 
- Kimyacılara göre Uç tiltlU fCker 

vardır: doğrudan doğruya kana karı
tan bir ıekerli maddeler üzümdeki 
glükoz, meyvalarla baldaki lövüloz, 
ıütteki laktoz gibi ... iki şe/cerli mad
de, hazım cihazımızda husule gelen 
envertin aayeıinde. fakat gene derhal 
kana karı,an - ,eker kamıfı ile teker 
p&ncarmdaki - aakaroı: gibi .... Çok ,e
kerli maddeler iao ~talı maddeler
dir-

- Şu baldeP 
- Bb:, bir ziraat memlıeketbıdo ya

fl)'Oru.z. Y q ve kuru moyveledmts, bu 
meyvelerden yaptılmuı: pekmeı:leri
miı: ve bulamaluımıa, arılarmuı:dan 

aldığınız balımıı: nrdır ve bizler bun· 
ları yeriz. Gıdalar.mm yağlı ~e nip.ı· 
talıdır. Şu halde? 

- Demek ki biz az tüıer yiyen bir 
millet değiliz. 

- Ancak, daha fula ,eker yiyebili
riz: zamanla, ekonomik kalkmmamıı: 
tamamlandıkça, endüatri plinlarmıu 
ikmal edilip ,ehirlerimiı: büyüdükçe 
daha çok ,eker yiyeoeiiz. 

mıfları emerek tekerli madde ihtiya
cını bu ıuretle tatmin eden hindliler
dcn biri, günün birinde, bunu ezip su
yunu çıkararak kaynatıp koyulııttır
mak suretiyle turup haline getirmiş 
o~lıdır. Şurup ne zaman katı f.Cker 
halıne getirilebilmi§tir? Bu, kati ola
rak teabit edilmit değildir. Yalnız 
hindliler gibi çinlilerin de teker ka
mıfından turup çıkardıkları, ham pc
ker, ve nihayet, bunu kireç kaymağı i
le tasfiye ederek beyaz teker imal et
tikleri; tekerin Hind ten ve Çinden 1-
rana, oradan Arabiıtana ve Mıaıra geç
tiği, Mısırdan Fasa ve Fastan İspan
yaya geldiği anlagılınaktadır. Osman
lılar ,ekeri eski zamanlardanberi kul
lanmıtlardır. Şeker Avrupaya haçlılar 
vuıtaaiyle, Venedik ft İstanbul li· 
manları yolu ile gitmittir. 

- Pancardan feker çıkarılmaya ne 
zaman baflanmıftır? 

- Pancarda teker mevcud olduğu
nu 1747 tarihinde ilk defa meydana çı
karan prusyalı bir kimyagerdir. Onu 
da diğer bir çok kiınya mütehaaıaları 
takib etmi9tir. Fakat tetkiklerini de
riıılettirerek 1799 da, Silezyada ilk 
~car tekeri fabrikasını açan~ ia
mindo bir sattır. 

Silezyadan, pancar tekeri dlğor 
memleketlere de 2eçmi9 ve Avruı>a
""' bir çok ,.birlerinde y&ftf yavq 
bir çok fabrikalar kurulmu9tur. 

Bugün teker, bmıf yetiftlrebllen 
ııcak memleketlerde fCker kamıtın
dan ve pancar yeti9tiren memleketler
de de şeker pancarından istihsal dil
me.ktıedir. 

Biz, kurduğumuz dört fabrikada da 
pancardan ,eker yapıyoruz. Turhal 
fabrikası pancar ifliyen bir fabrikadır. 

Prens Seyf ettinin ceanzesinin 
Mm:r' a nakli 

lSTANBUL: 

OGLE NEŞRiYATI: 12.30 Plakla tııt 
musikisi. - 12.50 Havadis. - 13.05 - 14 :sr 
yo~lu Halkevi ııoaterit kolu tarafından lıil 
temsil. 

AKŞAM NEŞN.iYATI: 18.30 P~ 
danı musıkisi. - 19 Safiye: Keman ve pr 
yano reta.ıı:atıle. - 19.30 .Konferans: ~~ 
l:iırn 'l'arcan (lnaan ve hayvanlar, ,.._.. 
Munte). - 19.55 Borsa haberleri. 20 ııt 
:ı:eyyen ve arkadaıları tarafından türk ' 
ıikiıi ve halk prkıları). - 20.30 Hava ti' 
poru. - 20.33 Omer Rıza tarafından s~ 
ça ııöylev. - 20.45 Muzaffer tıkar ve atlı" 
daıları tarafından turk musikisi ve hail 
prkıları (saat ayarı). - 21.15 ORK.S5' 
'fRA: (l- Luigıni: Ballet Eııyptıen. ı 
Groasmann: Caardaı. 3- Borodin: lJanl l" 
ateppes de l'Asie central. 4- Brahma 3 D.,,. 
ses honııroises. 5- Schubert: Seren.ade.) "' 
22.15 AJan& haberleri. - 22.30 Plikla aolO' 
lar, opera ve operet par~aları. - 22.50 ·si 
Son haberler ve ertesi ııünün proıra.uu. 

AVRUPA: 

OPERA ve OPERETLER: 10.30 Stuct' 
gart. - 20 Frankfurt, Berlin, Laypziıı. "' 
20.45 Sottenı. - 21.5 Keza. - 22.10 Stot1 
holm. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve sEJt! 
FONlK KONSERLER: 8 Münib. - 8Jli 
Berlin. - 9.30 Stokholm. - 11 Berlin - ı 
Keza. - 14.50 Hamburıı. - 17 .Milano. "'.J 
18 Kolonya. - 19.10 Liypziıı. - 20 S~ 
gart. - 21.30 Pariı. - 21.30 Roma. - ~ 
London - Reııional. - 22.40 Droitvich. .1, 
24 Brüksel, Stuttıart. Frankiurt. 

ODA MUSİKİSİ: ıı Stuttp.rt. - ıs.I 
Viyana. - 18 Stra.zburı. - 19.10 Brea1' 
19.35 Droitvich. - 22.15 Kopenhaıı. 

SOLO KONSERLERİ: 8.45 Frankfııı' 
(Mozart). - 9.30 Breslav, Münib - 10·' 
Beromünater. - llHamburı. - 13 St~ 
holm. - 14.30 Frankfurt. - 15.20 Liyplif 
-18.5 Var1<>va. - 19.35 Viyana. - 21 ~ 
lano. - 21 Prag. 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.s.).) 
Hamburg ve diğer alman iatasyonlarL .A 
9.50 Kolonya. - 11 Keza. - 12 Hambud' 
Köniıaberı, Münib. 

ORG KONSERLERİ ve KORO~ 
8.30 Liypziı. - 9 Praı. - 10.30 Frankf.,
- 11.30 Lbpzic. Stuttprt. - 15 Baı'! 
mümtcr. 15.30 Stıattprt. - 16 StokboJJO. 
HAFİF MOZlK: 7.30 Prat. - U5 ıı 

lonva. - il 2S Hı:unhnro -8..30 Köni,..1, 
9.4S Llypziı. - 10 Berlin, Br-1a•ı - ~ 
Berliıı ve diicr almaıı lıtaıyonlilrı. -.,. 
Münib. - 14.30 Stuttıart. - 15.30 Berv, 
- 16 Lfi.ypzig ve dijer alman iıtaıy~ 
- 16.lS Könipberg. - 17 Roma. - 18 ;," 
lin. - 19.10 Münih. - 19.25 Berlin. -
Viyana. - 20.15 Kopenhağ. - 20.40 B 
münıter. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Brealav - la)! 
Münib. - 15 Kolombiya. - 17 KuL 

DANS MUZtOtı 22.30 Hamburıı ve fı 
ler alman iıtasyo:ılan. - 22.20-23 Bel;Ji 
- 22.35 - 23.30 Praı. - 23 Budapeıte. 
2S • 23.30 Krakovi, Lemberıı, Vilna. -
Milano. - 23.S • 0.30 Poıte - Parisie0-
24 Lünemburı, Pariı - P. T. T. 

İatanbul, 27 (Telefonla) - Prens ------------""" 
Niçin ve ne kadar ,eker yediğimizi 

yukarıki satırlar az çok anla.tmı9tır, 
sanırım. Yapmakta ve yemekte oldu
ğumuz tekerin tarihi merak edilecek 
bir tey değil midir? Pancardan teker 
iıtihaal etmekte olan Turhal tekler fab· 
rikuını gezerken bu ıuali akla getir
memenin imkinı yoktur. 

Scyfeddlnin valideel Prenses Nevci
van İltanıbul viltlyetine müracaat ede
rek türk vatandatı olan prenein nifı
nın Mıaıra nakli için müsaade istemit
tir. 

tt 't 

Ciierlerimis havaya ne Jıa
dGI' mulatapa, milletçe rahat 
J'ClfCIJ"Gm~ ( lı"'!a'I) a o lıa
dar ihtiyacı oardır. Fitreleri
misi Türlı Hava Kurumuna a
yıralım. 

l 9 temmuz sabahı esas kuvvet, penin ardmdan Ple-meyİ gördük. 
aaat beıte, nakliye ve ağırlık ise Burası derin, uzun ve münbit bir 
bir kaç aaat 80DI"& hareket etti. Ön- vadi ortumda minareleri, kubbele
den giden kollar çok hızlı yürüdük- ri beyaz evleri ve büyük yapraklı 
leri, arkadan relen hayvanlar pek aiaçlan, arkaundaki tepeleriyle 
atrr gittikleri için kafilenin bafı, gayet güzel görünen bir yerdi. Sa
kuynıfundan bir bayii uzaklaflDJt- at dörtte yürüyerek, daha doinuu-

lstanbul, 27 (Telefonla) -
gece geç vakit Kurtulutta tepe 
tünde bir otobüs ile bir tramvay 
pıgmıı, otobüsün sol tarafı tamaır>l 
parçalanmış tramvay sahanlığının 
kıamı da hasara uğramııtır. Ot 
bildekilerden ıoför Cevdet ve 
biletçi İsmail ve yolcu Said ya 
mışlardır. 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Profesör F oiıaard derhal kendini toparladı. De

minki yan ıatkm, yan dalgın halinden hiç bir eaer 
kalmadı. Hatta omuzlarından kanburu bile ,ok 
oldu n madeni bir sertlik bağlıyan gözlerini ziya• 

(Sonu var) 

- Şekeri icad edenlerin hindliler 
olduğu rivayet edilir. Hi.ndiıtanda 
Bengale körfezinin 9imal sahillerinde, 
,eker kamıtı yetiten yerlerde, bu ka· 

Foiaaardın 80kağma, St Miclael meydanından bin· 
dikleri bir omnibüale gelm.İflerdi ve omnibüaün ta• 
kib ettifi iatikameti doktor Hikmet hiç hatırl-.U. 
yordu. Profesörün evinden çıktıktan 80Dl"a iae qa
iı yukarı bir çeyrek saatten beri, o kadar ittir.t• 
uz, o kadar karqık bir tarzda yüriimekte idiler 
ki, onun için artık, her hangi bir istikamet tayini
ne büabütün imki.n k•lmamıttı. Hep huauai evler
den tepkkül elmİf ve adeta büyük maliki.nelerill 
İç avlularını andıran bu tenha mahallelerden ko
laylıkla bir kira arabuı bulmak ta kabil değil gj. 
biydi. Doktor Hikmetin yüreğine yolunu f&fmDlf 

bir küçük çoc:.uiun iztirabı düıtü. Tıpkı buna ben
zer bir hiNi, bundan yirmi yıl evvel, bir donanma 
ıeceıinin kalabalığı aruında lalumı kaybettiii 

zaman dUJDIU§tu. Naul olmuttu. hali, pek iyi bil .. 
ıniyor; eli, birdenbire, lmıail ağanın avcu içind;_ 

aıyrılıvermit ve bir inaan seli, onu, bir an içinde hiç 

bilmediği, görmediii bir takan yerlere doğru 8Ü"' 

riikleyib götürmii!tü. Baiırmak, imdadma çağır 
ımık istemitti. Pakat, büyüğüm.Ü bir çocuk oldıl" 
iu için bunu vakarına zıt bir hareket teli.kki ecir 
rek, bu berzahtan kendi kendine, aeaaizce kurtul
maia çalıf1Dıttr Te ç.alı91b çabaladıkça büabütiill 
kaybolub gitmifti. Ne kadar aürdüğünü pek iyi 
tahmin etmediği bir mücadeleden aonra, nihayet. 
ıinirlerinin mukavemeti aon haddini bulup ta ağl•
maia baılaymca yatlı bir efendi, ona doğru eğil
mit uı.alam mı kaybettin ? O naaıl adam bakayllll' 
Adı ne 1 lamail Aia mı ? Pek ala. Onu, gel, beraa .. 
her arayalmı. Merak etme. Şimdi, timdi bulunıs ... 
demitti " itte, bu adam aaye.mde o rece tekraa" 

retçilerin tepeleri üatünde gezdirerek : 
"- Ala. Mai.ı mon pauvre Moıui.erır, dedi. Böy· 

le bir müracaat için hiç de münaaib olmıyan bir 
yer ve ·bir zaman intihap etmipiniz. Bu intihabı· 
nızda iaabet elmit olsaydınız da size bir yardan 
yapabileceğime dair bir vaitte bulunamazdım. ET
vela aizin kim olduğunuzu ve ilmi ehliyetinizin 
derecesini bilmeden ne yapabilirim ? Hangi mem
lekettensiniz 1 

"- Türkiyeden •.•. 

"- Belli ki, franaaya çok uzak bir yerden reli· 
~oraunuz. Burada itler aizin tasavvur ettiğiniz ka· 
dar baıit değildir. Hele, bir parça muhite ahımız. 

Gelib bizim müesseselerimizi görünüz. Belli batlı 

bir kaç ilim adammro tedris aahuma sokulmaya 

•e metodlarmuz baklunda yakmc:lan bir fikir edin
meğe çalıımız. Size, bu huauata, elimden relen yar
dunda bulunurum. 

Girdiği kapıya doğru iki üç adım çekildi : 
"- Meseli., dedj, düıündü; meseli. yann, beni 

ıelib Salpetriirea' de bulunuz. Hemen h• gün do
kuzdan itibaren öğleye kadar oradayımdır. Birlik
te bu iti bir defa daha kon"'uruz. Bonjm' Efendi
ler !._ 

x 
Doktor Hikmetle Ragıb bey, profesör Foiuar· 

dm evinden çıktıktan aon.ra uzun bir mü.cldet, hiç 
konupnadan, yan yana iki dargın adam gibi yÜrÜ

düler. Gidecekleri yeri, önceden, kendi aralarında 
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tayin etmedikleri için adımlarında da biribirini 

tutmayan bir ahenksizlik vardı. Acayip tefhibler 

yapmaımı Mver bir km..., bu aclwnlara dikkatle 

balnaydı, oalan, mutlaka, yeni arabaya kOfUlmut 

iki acemi beygire benaetirdi. Bir polia ıözü iae, 

bunlarda, döiüfmek için tenha bir yer aramaya 
çlkmıt iki düpnan hü'Tiyeti sezerdi. Gerçi, batka 
bir baJmnclan, ne Ragıb bey, ne doktor Hikmet bu 
sezife bü.bütün zıt bir haleti ruhiye içinde değil· 
dU-. Birbirlerine kartı nma7"11 bir öfke hiaaet· 
memelde beraber her ikiN de aralarmcla nahot 
bir h&c:liae ıeçmiı iki iDMnm yürek dedirıinliğinİ 
tqıyorlardı. Ra.rıb bey, doktor Hikmeti qaiı yıl· 
kan hakarete benzer bir aouk maameleye maruz 
bırakbiı için ulnlıyor, Doktor Hikmet iae, arka· 
dqmın bu ukmtlllllı Mmiti için muztarib oluyor
du. Yani her ikitİnde de biri birine kartı müaa'Ti bir 
utanma ft arlanma hiteİ Tardı. ffqoıb bey, profe• 
sör F oiaaarclı çok iyi tanıdıiını söylemek ve de
minki hi.diae bunun aluini iabat etmekle zaTallı 
adam hem keneli nazarmcla hem de arkadatma 
kartı bir yalancı v.ziyetine dütmüt oluyordu. Hal
ba ki, çok defa bire bin katan n yalana yakın pa
lawalar aawrmaktuı kendini aı.aıı.an Raalb 

YAKUB KADRi 
bey, bu sef• tamamiyle muumdu. Foittardı, ı•· 
çekten, bir kaç kere görmüf, bir. kenainde kendi· 
aini muayene ettinnit, hattl F oU.ud, ana daima 
preıueain evinde rut seldiii için bir do.t muame
leti ederek, ondan mua,_.. ücnti bile almemq
b [1'. 

"- Maia, mon clır uni, emre noaa, cene.t pula 
peİne; diye mtmı okpmJflL 

"Mon cher ami,, 1 Halba ki, tiımclit ne admı, ne 

yüzünü hatll'lıyordu. Aradan yıllar ıeçmif ol•Y· 
dı, bu unutnuya hak ~i. Fakat, aradan üç 

ay bile ıeçmemifti. Ra.rıb bey, böy-Je dütünerek 
öfkeleniyor öfkeai artbkça y'Üriimeaini hızlqtm~ 
yordu. Yalnız hısla yÜrÜM ne ise ... Fuat, mutta
sıl uta aola yalpa "8'UJ'OI", köte bqlarmcla duru
veriyor ve Ubumtua J'9N o yaya kaldınmmdan 
bu yaya kaldll'lllllD& aeçiyordu. Doktor Hikmeti 
i.deta i.tiekal eder gıöi bir hali vardı. Genç adam, 
dütünüyordu. . "Mutlaka benden ayrılmak iatiyor. 
Nerede iae, bana Mlim •ermeden bir köte bqm
deıı tmfıp gidiverecek. Bari ben buna meydan YV

meyeJ'İm. Ona nesaket daireainde veda edip çe
kileyim.,, F abt, neNCle olcluklanıu " buradan 
LuoTtier'7e nuıl döeecetini bimi7ordu. Profeeör laluma ka~ibnitti. .(Sonu var) 
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DiYARBAKIRlN KARPUZU 

50 -60 kilo gelen karpuzlar bozan 
çocuk banyosu vazifesini de görüyor! 

Bir gazete 

Bir mecmua 

Bir kitab 

Okumayanlar 
yirminci asır 
vatandaşı 

olabilir mi ? 
? 
• 

• 9 ~7 9 o PCıaLlbL.1%Jt 

Bölge köy mektepleri 

Buraa (Huauai) - Biribirine yakın 
köyler için bölge köy mektebleri açı
lacaktır. İlk bölge mektebi Gürle kö-
yünde ası~acaktır. l 

BURSA DA iPEKÇiLiK 

Kozalarımız cins itibarile 
Avrupada çok beğenildi 

Bw-116' da Ko:zsa hanı 

Bursa, (Huıuıi Muhabirimizden) - Buna İpek böcekçiliği yıl
dan yıla iyiye doğru gitmektedir. Her yıl mahsulün nef ueti 
ve randımanı artmaktadır. 

Böcekçilik Enıtitüaünün tek
nik ve verimli çalıımaıı, iklim 
tartlarınm güzel ve müıaid bu
lunması, koza müstahsillerinin 
yetittirme ilmini gittikçe iyi te
kilde kavramıt olmaları bu mu
vaffakiyetin batlıca ıebebleri a
raıındadır. 

Bugün; kozalarnnızın cinsi Avru

pada bile ç.ok beğenilmiş bulunınak
tadır. Çünkü ; son zamanlarda Fran
sa ve İtalyayı dola,an bir mütehas
ııı yurdumuza döndüğü zaman Tica
ret Odasında ipekçilerimizle bir haı
bihal yapmış ve bu haabihali sırasın
da Fransa ve İtalyada kozalarımu;ın 
gerek verim gerekae ,ekil ve nefaset 
itibariyle fevkalade iyi görüldüğünü, 
söylemiş bundan kendi hesabına göğ
ıUnün kabardığını ilave etmiştir. 

Gene son zamanlarda dolt ve kar
deş hanın bizden 35 bin kutu ipek bö
celi tohumu satın almış bulunması 

koza ve ipekçiliğimizin mükemmel 
bir inkifaf seyri takib etmekte oldu
ğunu göstermektedir. Bunlardan son
ra kozadan başhyarak ipek istihsali
ne ve hatti satışa kadar kontrol al
tına alınmış olan bu sanat gittikçe 
inkitaf etmektedir. 
Şimdi yeni koza mahsulümüzün 

bol mikdarda ihracı esasları üzerin
de de etüdler yapılmaktadır. Eğer 
buna imkan bulunursa memlekette 
1'oza istihdlatının artması kolayla
pca lc: demektir. Alakadarlar vaziyet
ten ve kozacıhğımızın bu mesud ne
ticesinden çok memnundurlar. Bur
sa mUstahsillerine mahsulsüz bir 
mevıimde para getiren kozacılık 
mevzuu bir it olmaktan çıkarak ya
vaf yavaş bir memleket işi de olma
ya başlamı§tır. Mesela : Trakyada ve 
Anadolunun bir çok mıntakalarında 
istihsSl edilen kozalar Bursadaki 
borsaya ayak uydurarak satış yap
maktadırlar. M. Ataf 

iki lci§inin güçlükle ta§ıdığı 
karpuzlardan biri 

Diyarbakır, (Huauıi) - Şeh
rimizin karpuzları bütün yurdda 
metfıurdur. Bölgenin münbit 
toprakları güvercin gübresiyle 
k u v v e t 1 e n d r i 1 e r e k hu
ausi bir emekle yet.ittirilen 
karpuzlar, 50 - 6 kilo gel
mektedir. B a z a n bu kar
puzların 100 kilo gelenlerine de 
tesadüf edildiği söylenmektedir. 
Bu karpuzlarrn çok defa çocuk 
banyosu olarak ta kullanıldığını 
aöylerıem hiç hayret etme}'iniz. 
Bu karpuzların yarısı kesildik
ten sonra, kabuğu kurutulmakta 
ve bu kabuk çocuk banyosu ola
rak kullanılmaktadır. Normal 
bir çocuk bu tabii banyonun i
çinde batına kadar gömülmek
tedir !.. 

Demiryolu yokken karpuzlar, 
develerle civara gönderilirdi. 
Şimdi karpuzlar demiryolu saye
sinde daha uzak ve daha genit 
bir pazar bulmuıtur. Karpuzun 
kilosu perakende olarak iki, üç 
kuruta satılmaktadır. 

Kemaliyenin ıuyu 
Kemaliye, (Hususi Muhabirimiz

den) - Kazamızın su ihtiyacının te
min edilmesi için tedbirler ahnmıf· 
tır. Kadıgölü üzerinde fenni tesisat 
yapılacak demir borularla tehre ge
tirilecektir. 

Eski bir ıuçlu 
Adana, (Hususi) - Bundan altı 

sene evvel Maraşta kız kardefi Fat
mayı öldürerek kaçan Mehmed adın
da bir adam tehrimizde yakalanmış
tır. tık sorgusunda suçunu itiraf et
miıtir. 

tçelde kültür 
İçel (Hususi) - Bu sene vilayeti

miz dahilinde tamil çağında bulunan 
çocukların yüzde 47 ai mektebe devam 
etmektedir. 

llkı u mı gelmlll 
Buraa (Huauai) - Mizan oğlu ma

hallesinde bir evde Şevket adında bir 
adamla Nadire adında bir kadın otu
rup rakı içiyorlarmış. Bir ara rakı bit
oıif, Nadire rakının az geldiğ.ini, biraz 
daha rakı almasını Şevketten istemiş
tir. Şevket içtiği rakı ile sarhoş oldu
ğunu, artık rakı almağa lüzum kalma
dığını ıöylemi1tir. Nadire, "rakı da 
rakı iateriml" diye tutturunca Şev
ket kızmış - aarhoş olduğunu isbat et
mek için olacak - jiletle kadını kolun
dan ve kalçasından yaralamıştır. 

llllıı •ıylflllldekl ~ırs11t. 
Bursa (Hususi) - Setbqmda bire

ve güpe gündüz iki hırsız girmiştir. 
Bu hırsızlar kadın kıyafetine girmiş
ler, o esnada mutbakta meşgul olan ev 
sahibini kıs kıvrak bağlamışlar, ağzı
na da bir mendil tıkadıktan sonra ba
zı etyalar çalıp aavuımuşlardır. Polis, 
bu cüretkar hırsızların pepndedir. 

Karabuçak bataklıiı 
Tanua (Hususi) - K.arabucak ba

taklığının kurutulması işine devam e
dilmektedir. Bataklığın kurutulması 
için bu sahaya 30 bin metre mikabı 
toprak atılacaktır. 

Mlllldl yol '81qmal•• 
Muğla, 27 (A.A.) - Yollarda ö

nemli bir çalı§ma vardır. Aydın yo
lu üzerinde bulunan Doğanca köp
rüsü bitmek üzeredir. Milas yolun
daki üç kilometrelik §O&e bitmittir. 
Marmaria • Bozburun yolunun etUd
leri bitmit ve birkaç gilne kadar a
mele çalıfDlClya başlıyacaktır. Köyce
ğiz - Fethiye yolunda dört kilomet
relik kaldırım bitmiftir. Bu yoldaki 
14 menfez kıamen tamir kısmen ye
niden yapılmıştır. Muğla - Tavas yo
lundaki 14 menfezin projesi bitmiş
tir. Bodrum - Yalıkavak yolunun 15 
kilometrelik kısmı tamamen açılmış
tır. 
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lzmirde 200 bin liraya bir 
sergi sarayı kurulacak 

Ete mahsulleri müzesi açılacak, 

yenilikler yapdacakbr birçok 
İzmir (Hususi 

muhabirimizden ) 
- Artık bir İzmiı 
meselesi olmaktan 
çıkmıf, tamamiyle 
bir memleket ve 
devlet mevzuu ol
muf bulunan İzmir 
fuvarı. bu sene 
çehresinde ve biln· 
yesinde, bir çok ye
nilikler taşıyacak -
tır. 

Fuvarın tehre 
temin ettiği mad
di kazancı bir tara
fa bırakalım, fakat 
onda, devlet ve 
milletçe yürüttU -
ğümüz bir medeni
yet ve iktisad da
vasının geni, te
l!kkisi ve modern 
ifadeli vardır. 

Fuvarın İzmir 
gibi en müsteana 
bir ıahil şehrin
de ve Ege'nin ta· 
ıcihi eaerlerinin ya
nı batında, ve bin 
bir tabiat güzelliği 
içinde açılması da, 
onun hususiyeti ve 
talii iktizuıdır. 

Avrupa seyahatinden yeni dönen 
belediye reisi, ıehir meclisinin son iç
timalarında, fuar hakkında o kadar iti
madla konuttu ki, bunlardan: 
"Fuarımız muvaffak olmuytur. Ba

zılarından da çok ileridedir.,. ?M:ti.ceai
ni çıkarmak kabildir. Dediğim gibi, 
fuar, devlet al&kaaına mazhar olmu9 
bir eserdir. Ve onun açıh,ındaki mak
-.d da, hu aıaı... i.!ıı&ı.dc: ı.cucl&oan& tAil>A 

miyle göetermektedir. Şu muhakkak 
ki, fehir ve belediye müessesesi de, 
hükfunet ve devletin alakaama muvazi 
olarak, herhangi bir fedakirhğı da e
sirgememekte, elinden ne gelirse yap
maktadır. Fuar, bir iatihale devresin
dedir, maddi ve mali imkanlarla bu ça
lıtmalar nisbetinde geli,ecektir. Ge
çen aenelere bakacak olursak, bu hu
austaki ümidlerimizi esirgemeden 
gösterebiliriz: 

ı- Fuar ve Kültür park bir 1thri aya
ğa kaldırıyor, canlandırıyor. 

2- Fuar, iç piyasanın tanıtına, tanıt
ma zaruretlerini temin ediyor. 

3- Fuar, Türkiyeyi ve İmıiri içe .ve 
dıp tanıtıyor. 

4- Fuar, müstakbel Ege turizmine 
ilk kapılancı açıyor. 
Şu tartla . • bunların mütevakkıf 

oldukları aebeoleri hazırlamak şartile .. 
Haber aldığıma göre, bu sene, Ege 

mahsulleri müzesi ile sergi sarayı bi
nuının inşasına baflanacaktır. Sergi 
binası inşasının bu sene bitirilmesine 
imkan yoktur. Çünkü bina (200) bin 
liraya çıkacaktır ve; (3) bin metre mu
rabbaı saha üzerinde kurulacaktır. 
Şimdiki halde, taaavvur ıu merkezde
dir: 

Bu sene yalnız bir kısmını inşa et
mek ... 

Sergi, iki büyük salon esasına isti
nad etmektedir. Tasavvur tahakkuk 
edebilirse, bu seneki kısımda ekspo
zanlarm bir kısmı kendi paviyonlarını 
açabileceklerdir. 

Ege mahaulleri müzesinde de, mın
takanın 'bütün mahsulleri ve mamulatı 
teşhir olunacak ve buraya gelen her 
ziyaretçi, Ege hakkında layikiylc ma
lumat sahibi olabilecektir. 

Şunları da ilave edeyim: 
Mevcud hayvanat bahçesi tekemmül 

ettirilecek, mevcud gazinodan başka 
fuarın her tarafında gazino ve eğlence 
yerleri açılacak ve park içinde büyük 
bir göl yapılacaktır. 

Ege mahsulleri müzesine de büyük 
bir ehemiyet verilmektedir. Bu müze, 
sağlık müzeainin tam kartıaına isabet 
eden sahada kurulacaktır. 

O. R. G. 

Çankırı, 27 (A.A.) - Şehrimize 

gelmit olan Manisa aaylavı Turgut 
Türkoğlu dün gece Halkevinde bir 
konferana vermiştir. · "Beşeriyet ta
rihinde ekonomi" mevzuu üzerinde 
verilen bu konferans çok kalabalık 
bir halk kitleai tarafından alaka ile 
dinlenilmi.ftir. 

-

Muğla, 27 (A.A.) - Muğlada aoıs 
bir hafta içinde iki bin beş yüz bal
ya tütün aatılmıttır. Fiatlar elli beşle 
kırk araaındadır. Milasta fiatlar kırk 
betle otuz bCl arası olmak üzere yi
ne bir hafta içinde sekiz yüz balya. 
re-ıl. ly c:·uc ıı. ı. L. l.IC'f ııa ıv ......... w?jl • .. .. 

bey yüz balya satılmıştır. Piyasanın 
açıldığı tarihten bu ana kadar 61.000 
balya tütün satılmıştır. Geriye daha 
26 bin balya kalmıştır. 

İzmit fidanlıtı 
İzmit, 27 (A.A.) - Vilayetinıi• 

nlimune fidanlığında bu sene 41591 
adet muhtelif aJılı meyva fidanı ile 
335.423 adet muhtelif aıısız meyvalı 
ve meyvaaız fidan yetittirilmiştit· 
Bu fidanlar ç.ok ucuz Hatlarla vill• 
yetimiz halkına dağıtılmaya b99lanıl" 
mıgtır. Fenni bir terbiye ve şartlat 
içinde yetittirilen bu fidanlara ıı-J• 
kın rağbeti pek fazladır. 

laparta içme ıuyu 
Isparta, (Husuai) - Şehrimizin ~9' 

me suyu tesisatı müteahhide verilrıııf' 
tir. Yakında tesisata başlanacak bu ıll" 
retle Isparta da içme suyuna kavuf'· 
caktır. 

İzmir (Husuai) - Belediye su ve~ 
lektrik 'irketlerini satın almak is~ed~ 
ğini bildirmiytir. Şirketler vazıyel7' 
tetkik etmektedirler, yakında ceva 
larmı vereceklerdir. 

Al•i kıı111 -- • , ... .,ı 
İzmir (Hususi) - Sulh ceza~~~~: 

mesinde garib bir dava görülrnutt • 
Dava kağıdlarına göre, Melahat ad1~. 
da bir kız, annesi Fahriyeden şikaYe r
çidir. Annesinin ke.ndisinc çakı b~t\, 
dığını iddia etmektedir. Hadise şoY 
olmuştur: . il' 

Melahat 16 yatındadır. İkide btı'cf'" 
annesinden şunu bunu istenıcktC .1;~ 
Arzusu yerine getirilmezse atcs

11'1. 
yapmaktadır. Gene böyle bir rniin8 dl 
şa esnaaında Bayan Fahriye, orta ıt• 
duran bir çakıyı kızının sağ bald ı rı 
batrmıştr. . iti 

Davacı kız, mahkemede annesı;ef' 
kendiaini yaralamadığını, pencere ,1 
düıtüğünü söyliyerek davasından " 
geçmiştir. Annesi beraet etmiştir. 

İaparta halke9İ 
. (le .,, 

!aparta (Huausi) - Şehriını~ cı 
iki kazamızda yapılan halkevi ırı~el 
ilerlemektedir. Halkevimiz çok gUdiS' 
olacaktır. Birinci katın betonları 
killmüttür. 
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Ankara likmaçlarının ikinci haftasi 

Altınordulular A. Gücünü 
güzel bir oyunla 1-4 yendiler 

Altınorduluların 
dördüncü golü 

Oyunun bitmesine çeyrek saat kal
m19tı. Altınordulular güul güzel 
ara paılariyle ilerliyerek, kombine 
bir oyun oynamağa batlıyorlar. Anka
ra.güçlülerin mağHlbiyete boyun eğ
dikleri anlatıldı. Çok iı.tekaiz oynu
yorlar. 38 inci dakikada güzel paılar. 
la Ankaragücü kalesine inen Altınor
dulular Orhanın paaı ve İekenderin 
ayağiyle dördüncü gollerini de yapı
yorlar. Ankaragücü aon hızla birkaç 
akın yapıyor, lakin gene netice yok. 

Ankara güçlüler bir penaltı 
fıraatı kaçırıyorlar 

Ankaraırücü kaleıine ıriren ııol 
Ankaragüçlülerin Altmordu kale

ıinden ayrılmadığını, topun daima 
Al tınordu kalesinde dolat tığını gö
rüyoruz. Altınordunun sol beki hata
lı bir çıkıt yapıyor, hakem penaltı 
veriyor ve Altınordulu Melunedi o
yundan çıkarıyor. Ankaragüçlüler 
bu penaltıyı atamıyorlar, kaleci ya
tarak tutuyor ve çok alkıflanıyor. 
Oyunun son dakikaları Altınordulu
ların baakıaı altmda geçiıyor ve maç 
biraz sonra 4 - 1 ile Altınorduluların 
Ankara ,ampiyonunu yenmesiyle bi
tiyor. 

Ankaragücü - Altınordu maçı dün 
ı\nkaragücü alanında oynandı. İki 
gündenberi devam eden yağmurun 
tesiriyle alan bir çamur deryası ha
line gelmişti. Yağmakta devam eden 
yağmur damlaları altında Altınordu

Ankaragücü takımları §U tekilde ısa.
haya çıktılar: 

Altınordu: Cahid, Nihad, Meh
ıned, Turgnd, Sedad, Rauf, Taced
din, Necmi, lakender, Orhan Retad. 

Ankaar gücü: Atet Ali Rıza, Nec· 
det, Musa, Semih, Nuaret, Hakkı, 
lamail, Yaıar, Fahri Bilal. 

Hakem Fenerbahçeli B. RagLbtı. 
Oyun başladı her iki taraf da çok ça
lışıyor. Sabanın fazla çamurlu olması 
tuurlu oyun oynamağa imk!n vermi
yor. 

Altınorduluların ilk golü 
Çeyrek saat kadar mütevazin 

bir §ekilde devam eden oyun İlken
derin yaptığı birinci golle Altınor· 
du lehine geçiyor. Ankaragücünün 
kalecisi Ateı sakatlanarak oyunu ter
kcdiyor. Ocçcn hafta olduiu gibi ne
dense bu hafta da Ankaragilçlülere 
on kiti oyuna devam etmek mukad· 
der oluyor. Bu vaziyete rafmen An· 
karagüçlüler çok çalı§ıyorlar. 

Beraberlik aayıaı 
Altınordu kalesi önünde olan bir 

hatayı hakem penaltı ile cezalandın· 
yor. Ankaragüçlülcr bir sayı yapa
rak maçı 1 - 1 berabere getirebiliyor· 
lar. Oyun bir müddet daha her ikıi 
tarafın müsavi derecede çalıımasiyle 
kih ortada, k!h kale önlerinde oyna· 
nıyor. 

ikinci gol 
Altınordulular yaptıkları hücum· 

larda daha neticeli oynamağa batla
dılar.Bilhassa İskenderin çamurlu ha
•aya göre tutturduğu uzaktan kale
ye şüt çekme sistemi pek isabetli bir 
tekilde devam ederken, AnkaragücU 
aleyhine bir favul oldu. Kaleye çok 
Uzak mesafede olan bu favulü laken· 
der güzel bir çekişle kaleyi tuttura
rak, çıkan kalecinin yerine kaleci oy
nıyan Nüzhetin elleri arasında kale
Ye sokuyor. Altınordunun beklcnmi
Ycn vaziyetten bir gol kazanışı oyu
na bir hız veriyor. Altınordu çok ça· 
lıııyor. Daha üstün oyna.mağa muvaf· 
fak oluyor. Ankaragücü birinci haf
tayımda 2-1 mağlfıb olmağa razı ol· 
lııuş vaziyetinde müdafaa ile vakit 
ieçiriyor ve bu suretle birinci hafta
)ını sona eriyor. 

ikinci tkvre 
İkinci haftayımda Ankaragüçlü 

ler takımlarında değişiklik yaparak 
Çıkıyorlar. Kalede lsmail oynıyor. 
Ali Rıza da sağ açığa geçiyor. Bat· 
la~ıçta Ankaragüçlüler canlılıkla 
0Ynıyorlar. Çeyrek saatten fazla o
Yun Altmordu kalesinden uzaklaşmı
)or. Ankaragüçlüler ellerine geçen 
frraatJarı hep kaçırıyorlar. Şüphesiz 
b~ vaziyette Altınordu kalecisi Cahi
dın de büyük faydası oluyor. Hava
dan gelen her türlü topları tophyor 
"e kalede çok iyi yer tutarak Anka
ragüçllilerin sayı yapmaama imkan 
"crrni yor. 

V çü ncii gol: 
it Altınordunun bu müdafaa tarzı 
artısında yavaş yavaş forvetler geri 

~clerek ıyardım ediyorlar. Geride bu
hUnan Altınordunun sağiçi Necmi haf 
attından yakaladığı topu ileri atı· 

~or, bu fırsattan istifade eden İsken· 
er topu kaparak sürüyor ve kaleye 

•rkr bir şüt çekiyor, herkes bu şütün 
~VUta gittiğini zannederken top ka
~- direğine vurarak köşeden Ankara
~U~ü kalesine üçüncü defa giriyor. 
O ınci dakikada yapılan bu gol 3 • 1 

vaziyette bulunan Ankaragüçlüleri 
mütecasir etmiyor. Daha çok çalıFJa· 
ğa başlıyorlar, zaman zaman Altınor
duluları sıkı bir baskı altına alıyor
lar. Ukin Altınordunun her ilı:i be· 
kinin gayreti, bugün cidden çok gü· 
zel oynıyan kalecilerinin mehareti 
karşısında çok müaaid vaziyetlerde 
bile gol çıkaramıyorlar. 

Of sayd bolluğu 
Dinlenmiş vaziyette bulunan Al

tınordu forvetleri sık sık hücumlar 
yapıyorken hepsinde de İskenderle 
Orhan ofsayda düşüyor. Bilhassa Or
hana sık 11k ofaayd oluyor. Bu vazi
yet karşısında Altınorduluların hü
cumları hep kesiliyor. Ankaragüçt'u
ler de bu vuiyetten istifade ederek 
Altınordu yarı sahasından ayrılmı· 
yorlar. Hele bir defasında aağ açık 
Ali Rızanın herkesi geçerek sağdan 
verdiği muhakkak gol zannedilen bir 
paıını Ankaragücil santrforu ve son· 
ra da eoliçinin kaçırması Altmordu· 
tutara bUıbUtün kuvvet veriyor. 

Netice 
Altınordululardan Seda~, Nihad, 

Necmi bilhassa kaleci Cahid ile h
kender çok güzel oynadılar. İskender 
geçen hafta olduğu gibi bugünün de 
gol kıralı oldu, hesablt vuru9lar ye
rinde attığı 9iltlcrle takımına önemli 
bir galibiyet kazandırdı. Takım umu
miyet itibariyle çok iyi enerjik oyna
dı. 

Ankaragüçlüler çok çalıttılar. La
kin ilk anlarda 10 kitiye düşmeleri 
bu aene takımın ,an•ızlıktan kurtu
lamıyacatınr gösterdi. 

lstanbuldaki maç 
Güne, Enosis yunan 
takımını 2 · 1 yendi 

Dün Eno.U takımını 2 - J mailub den Günq takımı 
İstanbul, 27 (A.A.) - Fenerbahçe 

ve Güneş takrmlariyle iki maç yap
mak üzere şehrimize gelen yunan 
Enosis takımı, bugün Taksim atadın· 
da Günef takımı ile birinci müsaba
kasını yaptı. 

Soğuğun ve rutubetli havanın te· 
siriyle stadda mahdud bir seyirci 
kütleıi vardı. Günef takımı, Safa - İl· 

hami, Hiristo - Danif, Muhterem. İb
rahim - Abdurrahman, Ömer, Melih, 
Murad ve Niyaziden terekkUb edi
yordu. 

Sahaya evveli yunanlı oyuncular, 
ellerinde genif bir türk bayrağını 
milttereken tuttukları halde çıktılar 
ve üç defa "yap" aadasiyle bağırdı· 
lar. 

Müteakiben Gün~ takımı sahaya 
geldi ve maça Galataaaraydan Niha· 
dın hakemliği ile başlandı. 

Güneı' in birinci golü 
İlk safha, sahaya yabancı olan yu· 

nanlt sporcuların durgunluğu yüzün-
den Güncı lehine inkipf etti. Fa.kat 
10 uncu dakikadan sonra oyun taraf· 
ların mütekabil akmlariyle hemen 
hemen mütevazin bir şekil almağa 
başlamıştı. 20 inci dakikaya doğru 

Güne§ hücum hattının merkezden 
açtığı bir hücum sırasında, a.ağaçık
tan gelen topu kale önündeki karı· 

ııklıktan bilistifade sol köteden Me
lih Enosis kale.ine eoktu ve bu tekil-

de Günet birinci golünü yapmağa 
muvaffak old~. 

Bu .ayının tevlid ettiği bir resk
aiyonla bir müddet için yunan takı· 
mının bütün hatlarında bir canlılık 
görüldü. Fakat biraz sonra oyun ge· 
ne mütevazin şeklini aldı. Böyle ka· 
rııhkh yapılan hücumlardan birinde 
Gneştcn Melih dcmarke vaziyette 
bulunan Murad'a kafa ile topu geçir· 
di ve Murad ikinci golü yaptı. 

Brinci devrenin sonlarına doğru, 
Güneş hatlarının yunan kalcıine doğ
ru fazla aarkmıt olduğu bir vaziyette 
pas alan yunan aağaçığı topu sürerek 
kale önüne kadar indi ve maçın yu· 
nanlı misafirlerimiz hesabına olan 
yegane sayısını güzel bir plAıe 

0

ile sol 
kC>fedcn Güne ıkaleıine topu aok· 
mak suretiyle kaydetti. Devre 2 - 1 
Gün et lehine bitti. 

I kinci devre 
İkinci devrede Güneı takmımdan 

İlhami'nin yerine Retad, İbrahinıin 
yerine Yusuf geçmif ve hücum hattı 
Sallbaddin, Kemal, Melih, Şevket ve 
İhaandan teşekkill etmiıti. 

10 uncu dakikadan itibaren GU· 
net takımı, hemen bütün devre im· 
tidadınca ekseriyetle devam eden ha-
kimiyeti tesis etmiş bulunuyordu. 
Fakat yunan kalesi önünde geçen bil· 
tün tehlikeli anlar, Güneş takımının 
ıUt atmak kabiliyetinden mahrumiye· 

UR\PICfl\,e..; 'lAtRAl' 
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lıtanbultla ani ıtaJyom yapılmaa için bir,çolı fikirler ve projeler vardır. "Yukarıya koyJrıfrıma 

reıim, bu projelerden biriaini ııöd.,-melıteJİr· Bu projede ıtaJ ve hipodrom beraber yapallftlffll. 

• Çek ıampıyon takımı ile gUreıler 

Yaşar, Mustafa ve Samsunlu 
Ahmet tuşla galip geldiler 

İltanbul, 25 (A.A.) - Çek ,ampi
yonu Jnohradi takımı güreıçileri, bU· 
yük bir kalabalık muvacehcıinde bu
gün ikinci karıılapnalarınr yaptılar. 

Birinci güreıi 56 kiloda yapacak 
türk güre§çiıi Hasan Tahsin haata ol· 
duğundan müsabakalara 61 kilodan 
batlandı. 

Birinci gUrcıi: 61 kilodan çek Kua
çek ile Yatar yaptılar. Müsabaka gre • 
ko-romen. 

GUreıçilerin ikisi de çetin. İlk dev
re beraberlikle bitti. Kurayı bybe· 
den Yapı alta düıtü. Fakat rakibliıe 
oyun tatbik etmek imklnı veraıiYor. 

Yere yatmak ııraar Kuaçek'in. Ya
pı 11 inci dakikada güzel bir tufla ka· 
zandı. 

l~ ailrH ı 66 .kilodan çek HJja 
ile Yusuf Anlan ıürettiler. 

Saim 

İki taraf da ihtiyatlı güreıiyor. Bi
rinci devre berabere bitti. Kurayı ka
zanan Yusuf Aralan üstte güreıiyor. 
Çek mütemadiyen minderden dıtarı .-------------------------------

kaçıyor. Çel.in üıtte güre9tiği müd- Sonbahar at yanılarmm detçe Yusuf ona puan kazanmak im-
klnını vermedi. 

Son Uç dakikada iki çek hakemin d kuzun haftas 
ekseriyetiyle Hija galib aayıldı. O CU 1 

Üçüncü gürcı: 72 kilodan çek Herda 
ile Saim güreştiler. Saim, karııımda
ki rakibin dünya ilı:inciai olmasına 
ra~men kendisine emin güreıiyor. 

İlk devre berabere. Evvel! çek, son
ra Saim kur'a ile alta düttüler. Fakat 
netice yok. 

Ayakta geçen son devrede Saimin 
mahaO.s faikiyeti altında geçti ve ha
kemler ekseriyetle Saimi galib saydı • 
lar. 

Dördüncü güreı: 79 kilodan çek 
Hampfild ile Hasib güreıtiler. lık da
kikalar mütevazin. Fakat çek yavaı 
yavaş hakimiyeti kurdu ve giirc,in 
cereyanını kendi temposuna aldı. Ne
ticede sayı hesabiyle çek galib. 
Beıinci güreş: 87 kilodan Proko ile 

Mustafa güreştiler. 

Güreş çok sert. İlk devreyi Musta -
fa galib bitirdi ve üstte güreıiyor. 
Yedinci dakikada güzel bir tuıla güre
ti bitirdi. 

Altıncı güreş: Ağır sıkletten çek 
Helaçef ile samsunlu Ahmed serbeat 
gürcıtiler. 

Dördüncü dakikada samsunlu Ah· 
med tuşla kazanmıştır. 

==-
ti aebcbiylc fili ve müsmir bir netice 
veremiyordu. Sahanın çamurlu olu-

fU, normal bir oyun tatbikini müm
kün kılamamakla beraber daha ziya-
de güneşlilerin paala'1Jlakta isabet· 
sizlikleri Enosis kalesine karşı yapı· 
lan tazyiki verimsiz bir hale getirdi. 
Buna mukabil yunan misafirlerimi%, 
ellerine geçen fırsatı iyi pu vasiye
tiyle ve kombine olmuş bir e.kib inti
bamı veren düzgün hücumlariyle iy1 
kullanmağa muvaffak oluyorlar ve 
yaptıkları her atakta kaleyi sıkı fUt
leriylc tchdid ediyorlardı. 

Bilhasaa takımını muhakkak bir 
ikinci golden kurtaran yunanlı takı
mın kalecisi, Güncfin fazla sayı çı
karamamasını temin etti. 

Devre bu fekilde Güne9lilerin ve
rimsiz bir hakimiyeti, yunan takımı· 
nın fırsat düştükçe tehlikeli akınla· 
rı araaında geçti ve müsabaka, birinci 
baftayımın neticesiyle, 'Yani 2 - 1 
GilnCf takımı lehine •on buldu. 

BugUnkü koşular mevsimin en he
yecanlı ve enteresan katuları olacak· 
tır. 5000 metrelik uzun mesafeli ikinci 
koıu ile bu •ene en iyi derece alan at
ların gireceği betinci kotu vıe bilhaaa.a 
Centilmen kotuıu bu haftanın prog
ramını tam manbiyle zenginlettir· 
mcktedir. Bu hafta yarıılara saat 14,30 
da baflanacaktır. 

Birinci koıu: 
Bu koıunun ikramiyeai 200 lira

dır. Yarıp girecek atlar ıunlardır: 
ı - Yüzba§ı Rifatın Dcrvit'i, 

( kilo 60,5) aatıı fiatı 400 liradır, 
2 - Mcbmed Durunun Meaut'u, (ki· 
lo 60) aatıı fıatı 600 liradır, 3 - Yüz· 
bafı Fevzinin Sevim'i, (kilo 56,5) aa
bJ fiatı 400 liradır, 4 - B. İamail'in 
İkbal'i, (kilo 56) aatış fiatı 200 lira· 
dır, 5 - B. Ali Oktarın Ejder'i, (ki· 
lo 56) aatıı fiatı 400 liradır, 6 - B. 
Muıtafanın Makbule'si, (kilo 54,5) 
aatıı fiatı 200 liradır, 7 - Yüzbap İh
sanın Ayte'ai, (kilo 54,5) sattı fiatı 
200 liradır. 

I kinci kotu: 
Bu kotu günün ve mevsımın en 

uzun mesafeli koıuıudur. Bu koıuya 
dahil olan atların da t&nınnllf olmala
rı kotuya aynca e~tr.ıiyet vermekte· 
dir. Bu koıunun diğer husuıiyeti de 
bugilnkU çifte bahae dahil olmaaıdır. 
Birkaç bakımdan ehemiyeti haiz olan 
bu kotu bucün büyük bir alika ile 
takib edilecektir. 

5000 metre mesafeli bu koıuya yedi 
at yazılmııtır : 

1 - B. Emin Uruı'un Unlü'aü 
(58 kilo), 2 - Binbaft Sadılan Can'ı 
(58 kilo), 3 - B. Abdullahın Mesut'u 
(58 kilo), 4 - B. Settar'ın Yıldı%ı 
(58 kilo), 5 - B. Şermi Tanakın Bah
tiyar'ı (56,5 kilo), 6 - B. İıkenderin 
Giller'i (56,5 kilo), 7 - Yüzbqı. tb -
urun Necme'ai (56,5 kilo.) 

Vçüncü lwıu, 

Dumlupınar koıu•u: 
Bu koıunun mesafesi 1400 metredir. 

Bu yarııa sekiz at ittirak etmektedir: 
1 - B. Akif Abunun Morozu, 

(kilo 58), 2 - Yüzbatı Burhanın Ko-

mirajı (58 .kilo), 3 - Gene yilzbqı 
Burhanın Zavadaaı (56,5 kilo), 4 -
B. Said Halimin Romanı'ı (56,5 kilo) 
5 - Doktor Seferof'un Parllta'aı 
56,5 kilo), 6 - B. Oamanoflunun Şip-
kuı (52 kilo), 7 - B. Ahmed Alam• 
nın Özdemiri (52 kilo) 8 - B. Nuri 
SUmerin Kutluçiçefi (50,5 kilo). 

Dördüncü koıu, 

Centilmen lwıwu: 
Dört ve daha yukarı yqtül ha-

U. kan ingiliz at, kısrak ve ildiçlere 
mahsustur. İkramiyesi 375 liradır. 
Birinciye 300 liradır. İkinciıye 55 11· 
ra, üçUnciiye de 20 liradır. Meeafea 
2200 metredir. Bu koıudaki biniciler 
amatör olduklarından ayrıca bir k11'" 
meti haiz olduğu için günün en me-
rakla takib edilecek yarıılarındın bl· 
risidir. Bu kO§uya her meaafedeJd 
yarıflara girerek birincilifi kolaylık
la alan Dandi'nin dahil olmHr ayrtea 
alaka ile takib edilmeğe defer ,U..l 
bir yarı9 olacaktır. 

1 - B. Asım Çırpar'ın Dandial 
(70 kilo) binicisi B. A. Atçıdır. 2 -
B. Said Halimin Copain'i (70 lrıilo) 
binicisi B. Necib'dir. 3 - B. Fikret 
Atlının Tomrusu (64 kilo) binicisi 
B. Said Akıundur. 

Beıinci koıu: 
Bu ko9unun mcsafeıi 1800 metredir. 

Oç ve dört yqındaki yerli yarım kan 
ingiliz erkek ve diti taylara mahtua
tur. İkramiyesi 275 liradır. Birinciye 
200 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 
liradır. Bu kOfuya 7 at dahil olacaktır: 

1- Marepl Fevzi Çakmağın Baybur
tu (62 kilo). 2- B. Fahri Atlının An· 
dranbudini (60,5 kilo). 3. B. Salih Te-
melin Mahmureai {60,5 K.).4- B. Salih 
Temelin Gillizar'ı (60,5 kilo). 5· B. Sa
id Halimin Sağnak'ı (57 kilo). 6- B. 
Ahmed Akmanın Malkap'ı (55,5 kilo). 
7- B. Rifat Kihyaoğlunun Olker'l 
(55,5 kilo). 

Bugünkü koıularda çifte bahis blr 
tane olup birinci ve ikinci kotular ara
aındadır. 



-s- ULUS 

saatts 

Sizin uyuduğunuz saatte 
Ankaranın nasıl olduğunu 
Şehirlerin gilnlUk hayatı da h• d ? inaanların yirmi dört aaati JÇ üıündünüz Ü 

gibidir. Her bir altmıt dakikanın m e 
batka karakteri vardır. Şehirler de, 
insanlar gibi acıkırlar, auaarlar ve 
uyurlar. Ankara çok acıkan bir te· 
hirdir: Durmadan, çimento, asfalt 
ve tuğla yer. Çok susayan bir tehir
dir ı Yayla toprağı yeıil olduktan 
•onar ta1&rrufu aever olmuttur. Ya
ı:ın aıcak günlerinde ağaç evlidları
nı kuraktan aarartmamak için iki 
dağın arasında, cumhuriyetin çelik 
enerjiaine kendisi için bir göl yap
tırmııtır. Yalnız Ankara az uyur· 
kendine istikbal huırlayan aıhatll 
bir genç gibi. Onun uyku saatleri 
tatlı rüyalarla geçer. 

Daktor Şahtın 
istifası 

(Bap 1 iilt:I sayfada) 
"Bu hareket, devletin yükaek ma

kamlarına nuyonal 11011yaliat imanlı a-
damların getirilmesi demektir. Bugün 
yapılan hareket, birçok samandanberi 
tasarlanmakta idi. Yülaıek simamdar 
mevkileri naayonal ıoeyalistlere ver
mek nasyonal ıoıyalistlere vermek au
retiyle, Führer, devletin bütün >1lk
sek makllrilarmı kendial ile aynı dü
şüncede bulunan adamlara ı,gal ettir
mek istediğini ıöttermiştir.,, 

Berliııer Börtcn Saytunı diyor ld: 
"B. Funk'wı ekonOmi bakUılıtına 

getirilmesi, yüksek bir emniyet ve bü
yük bir itimad üzerine kurulu alman 

~ ekonomisinin inkipfını temin eyliyt. 
yecektir. 

Berliner Tageblat diyor ki: 
"Bir teM önce ilin edilen dört yıl· 

bk plin, gittikçe daha büyük bir kuv
vetle ön 1&fa geçmektedir. İtimadaıs· 
lıkları ile tanınmı' İngilizler dahi, ge
nit ekonomik tefkilat itinin muvaffa
kiyetini artık inkar etmemektedir. Ge
ne bu büyük it zihniyeti iledir ki, yeni 
Ekonomi bakanı, faaliyetine ba91ıya
caktır. Yabancı gazetecileri, Alman
yanın fimdiden harb devri ekonomi 
sistemine girmit olduğunu ıöyliyor
lar. Halbuki dört yıllık planın hiçbir 
askeri hedefi yoktur. Askeri telakki 
edilebilecek tek hedefi, kendisine kar
tı bir askeri hücum vukuunda Alman
yayı ilk maddeler yokluğundan koru
maktır.,, 

Nihayet, Berliner Lokal Anaayger, 
diyor ki: 

Şehirlerin günlük hayatı da insan

ların yirmi dört aati gibidir. Siz 
Ankara'nın yirmi dört aaatinin na

sd pçtiğinl, isinde yapdığmıa teb· 
rin bir günlük tarihinin hususiyet
lerini hiç dügündünüs mü? Hele 
uyuduğunuz ve iıtirabat ettiiiniz 
aaatlerde, ertesi ıünkil hayatı ha
zırlayan bir kadronun gözü açık ve 
ayakta olduğunu biliyor muıunuz? 
Akpmdan yola çıkıp aabaha kartı 
Çiftlik, Keçiören, Etlik, Gölbqı 
yollarından tehre giren Ankarayı 
yakın köylWeri, güneıin dofma f&· 
atinde temi.ilik aeferberliğine çıkan 
temizlik itÇilerine, evlerinden uak 
yerlerdeki inplarda çalıpn amele
lerin it ... tiııde bulunmaları için 
kürekleri omuslarmda acele acele 
gidiflerini hiç gördüni&s mli? Her 
geçen ayak aeai; uyuyan koca ıeh
rin kulaf ında aldsler yaparak onu 
uyandırmaya çalııır ıibidir. Gün
lük bayatın açıı törenini aimitci ve 
aütçller yapar. Bolulu üç kardet 
börekçiler, ankaralmm cebinden ilk 
paraları alan emaftır. Sis, bolulu 
üç kardefln, aabahın en erken ua
tindd ae kadar libumlu olduldarmı 
onların peynirli, kıymalı ve sade bö
reklerini dört gö.1le bekleyen taksi 
toförlerine aorunuz. Uykusuzluk
luktan kızaran göslerini oğu§tura
rak: "- Buim bolulu bugün geç 
kaldı . ., tikiyeti dalma duyulur. 

Kamutay ~min .Uzel bir 11iJriinü11J 
"Dr. Şaht'ın epey müddettenbed bi

linen bu çekillfi, yabancı memleket
lerde bir buhran olarak telikki edile

denin kHtesinden yirmi saat ayrıl- c~ktir. Fakat bu, katiyen doğru değil...................................................... 
YAZAN: 

aMAl KUTAY 
bile; normal yapma itiyadını kay
betmiı olduklarına kanidirler. Bu 
kanaat onları bedbüıt mı eder? Ha
yır 1 Fakat saman aman rahat bir 
uykuyu özlemedikleri yok değildir. 

Ankarada bütün gece ı9ıfı ya
nan binalar vardır. Herkes evlerin
den çıkarken onlar evlerine n ya
taklarına girerler. Şehrin clrilltn. 
ıU, dakikalar ıeçtikçe atırlapn 
uJku)armı kolaylıkla bosllDU n 
bata lln•tln onlu itin pek .ı,mı
yetf )drtur. Onlar, dinlenmek için 
günttln aotmaaını beklerler. 

Sizinle gecenin her aaatinde ge
ne sizin için, aiain bir ihtiyacınu 
için uyumayanları siyaret edece
ğiz. Bu gece bhramamarının ha
yatlarını llttndiktı11 IODra bflki 
merak edip onlarla beraber olmak 
da istersiniz. Onlara belki, her te· 
birde dı raıtııyamıyacabaıu. Fa
kat bütün büyük 'ehirlerimizde de
kor hemen hemen aynıdır: Sabah 
evinden çıkan y\Ude doksan bet i· 
çin, yüzde bet dalma uykuamdur. 
Sisin için, dünyanın öbür yarıaına 
ıeçmeden, gecelerini ıündüz ve 
,Undüzlerini gece yapanlarla ta
nıpnak iıtemiyece.k misini.? 

G ecenin geç saatleri bambatka 
dır: Koca fChir, sinema saa

tinden aonra uykUya dalıp yorgun 
batını dinlendirmek ihtiyacile ya
narken, karanlıkta gönüllerinin için
de güneıler yapyan ve geceyi gün
düz görmek istiyen bir ankaralı tip 
vardır ki, o, haıret çektiği eğlence 
ve zevki hiç bir yerde bulamazaa U· 
lua meydanile Kısıliy bahçeai ara· 
ıındaki ufalttan hıncmı alu: 0, 
,arklı Ankaranm ebedi düpnanıdır. 
Batan gUnetie beraber kapıaınm 
sürgüsünü çekene hırsla bakar. Ka- S aat ıekiz mektebler 1Utl, aut 
fasında milyonluk tehirlerin aydın- dokuz daireler saatidir. Müm 
bk geceleri ve caddelerinden ael &i· kün olsa da bir gün bllyUk bir cad-
bi akan insan yığınları hayali var- denin kötesinde duraanıs: elinbde 
dır. aaat gelenlere geçenlere bakmıs. 

mayınıı:: aonra, hatıralarınız ve 
muJıayyelenizle bqba,a kalarak 
cördilklerinbi canlandırınu. Netc
li, meaud, flmidli; bedbin, telAflı 
ve yaslı yüzler; hayata gillcn ve 
hayata ktlaen bakıtlar; bir ilk mek
teb yavrusunun masum ve taife em
niyetle bakan gözleri; yetmitlik 
bir ihtiyarm ürkek ve mütevekkil 
hali, biribirine benziyen ve benze· 
miyen bir hayat telikki tarsı ki, el
se içinde yyadığınıs 9ehrin karak
terini v~ hUsusiyetlerini ekaik ve
~ fada olmadan, bir fotoiraf ob
jektUi gibi telbit edecektir. Si.1 
yirmi dört 1&at, bunu öğrenmek i-
5_in kqca tehri nasıl ıezeceksiniz? 
fçln4e ya,adıgınız tehrln huaual-
1etled, ıfzln için ne kadar entere
aan olursa olıun, ne kadar merak 
~uyarsanız duyunuz, bir le~ ~
tmda yirmi dlSrt saat kalrp Anka
ranın bir gilnOnü tesbite imkAn bu
lamıyacikıınız. 

dır . ., 

"Her ıeiden önce auni 
ilk madde" 

.. Hamburg, 27 (A.A.) - 25.000 kiti ö
nunde bir nutuk söyliyen Göring, Al· 
manya'nın yeni kuvvetini, sunt ilk 
maddeler imalitındaki bolluğu ve Al
manyanın sömürgelere aahib olmak 
hakkını tebarüz ettirmittir. 

Göring demi,tir ki: 
"Almanyanın dostluğunu kasanmak 

faideli bir fCydir. Roma - Bertin çelik 
mihveri Vaaatt Avrupadan ıeçmekte 
ve Tokyoya kadar uzatılmaktadır. it
te, Cenevrenin mantıkından daha iyi 
bir mihver.,, 

GlSring, bundan ıonra dart aenellk 
pl!ndan bahsetmiı ve Almanya'nm ıö
mürge taleblerinl tekrar ederek nut
nutkunu bitirmi9tir. 

.4lmqg ekonomiaini bir 
elder& idare et11U1k 

Doktor Şaht'ın ekonomi bakanlı
ğmdan ayrılmasına tekaddüm eden 

Bis aise; hiç rahataıs etmeden zaman udmdaki aqete neıriyatuu 
burada kaydetmeli faydalı bulduk: 

" g6n1Uk programmısr bozmadan General Göring "Dört senelik 
Ankarayı gezdireceğiz. Ankara bi- plin isminde.ki mecmuaya yazdığı bir 
zim önümüzde geçld reami yapacak. makalede tunları 96yleınektedlr: 
Gözlerimi• ve dlmalımız bu 'ehdn lktısadi hayatta bir tek adamın 
akııını ancak birer aaatle aeyret- meıuliyeti deruhde etmeli lbımdır 
meye ve hatıruını yaptmaya mü- Çünkü bir milletin iıktıaadl bayatı bi; 
aalddir. Yirmi dört saatte Ankara, aile .eya bir lnaanl tetebbU. gibi bir 
yirmi dört gi1n devam edecek bir kül teıkil eder. Böyle bir külde ınu
r5portaj aeriaidir. Hepsi bir araya raflardan IDHul olan adamın aynı u
geldiğl zaman banehrin bir gQnlük manda T&ridattan da 1ani aemereli 
hayatı olacak ... Bu, günlük hayat biltiln çıllflD&]ardan da meaul oJmuı 
içinde kendi yerinizi kolaylıkla gerektir. Almanyuun ekonomik lııkl
b ,afı mnulfyetl tek bir adama wrU-

ulabileceksiniz. .\nkarahlar için melidir. Tetkilatta her türlU lldUk 
ve kendiniz için ne kadar çahııyor- ortadan kalkmalı ve yerine bir lktı
sunuz? Yapyııınız, umumt hayat sadl merkesiyet meydana getirilme. 
standardına &öre hangi kıaımda- lidir. 
dır? U mum! kanaata ~re General GIS-

Poliı memurunun ayak seai ve Saatler, yolcuların yqlarına ve Sonra bu yazılarda, bir tehrln 
bekçinin düdüğü tchre hıuur ve mesleklerine göre ayarlanmıJ rf· bUnyealnin objektif bir izahını bu-

ring'in bu yuıaı dotrudan dolruya 
lktıaad Veklletinin mevcudiyeti a
leyhine mUtevecclhtlr. 

emnıyet içinde uyuyabileceg~ ini bidir. Bu hayatın ıkıfı, her ıaat 1 k ba,ını, insan ömrünce süren bir ki- aca 11nı•. Bunu, hayatımızdaki 
anlatan iki teminattır. Bu inanca, tab sayfaları gibi daima defittirir: tam modern ve tam konforlu An-
ıeceye itık olanlara diledikleri gibi mevzu aynıdır. Bir gttniln bayatı._ kara ile kıyasladığımız zaman 9unu 
gezmek ve dolapnak hürriyetini de Fakat sayısı yirmi dört olan senci- da öirenmit olacağu: 
verir. Ondan faydalananların pek az rln her bir halkau hayat fllmJnin Ankaranm ehik veya fasla ta-
olduiunu aaıunayınu: Hele bir ta- bir perdesidir. Sis aeçece~iniz cad- f1 

dı k
. . ,. ra arı ..• 

k~~ r ~elm~n~~fterler~ r---------------~~~~---------ıece ana caddelerde hem gezip, hem 
de elektriklerin altında durarak 
ders çalışmanın · en kolay öğrenme 
tekli olduğuna inanmıttır. O size, 
fikrinin müdafaaıını yapacaktır. 

Gündüz yemek tatilinde Emniyet 
abidesinin sıralarını, Dikmen yolu
nu, Kızılay bahçesini seyyar yemek 
salonu yapanları hiç gördünüz mü? 
Büyük ıehirlerde hayat; çok deği
tiktir. Hele bu şehir, kurulan ve in
p halinde olan bir ıehir olursa .•. Gü
nün değil, saatin ihtiyaçları, her 
hangi bir yere türlü hizmetler yap
mak va&ifesini verir. Ankarada ya
zın otel vazifesini gören umumi 
bahçeler olduğunu biliyor muıu

nuz? 

S ize yirmi dört saatte Anka
rayı anlatma&a çalıpcağız : 

Bu saatlerde tehri, battan aptı do
laprak .•.• koca bir tchrin hayatmı 
tanzim kolay değildir. Sabahleyin 
evinize kadar gelen gazetenisin, 
zevkle içtığini~ ıüdUn, sıcak ekme
i;m ge,erım !<c lay geçmez u:.ın .a
atleri .,de ne büyük emekl":rle huır
landığmı bir bilaenis ... iti gece olan
lar hayata kargı küskün olma•lar 

Yılanların 
dostu kız 

Dalaa altı a~ 6ir pcu aı ... ıuul• bir AmeriJıan lagıclır. YılClll 
yılanlGTla arlıadQflılı •lmel• ,,.,. ı .,.luaclQflanndan 6irinin adı Elıner 
lamq olan AneH• Aucr• dört 7f11- öbürünü de BulQI tlir. 

Financial Teimes yazıyor: 
Dr .. Schacht isti/aszm geri almış: 

Financıal Newı'ın Berlinden aldıfı 
haberlere göre Nazi Erkinı ile Dr. 
Schacbt arasında bir anl&flll& olmu' 
ve mumaileyh iatifaıını geri almııtır. 
Bu ani~ mucibince yalnu Dr. 
Schacht delil fakat ziraat ve itçiUk 
nuırları da dört senelik plin müd
detince aalilıiyetlerinin bir kmnını 
General Görin(e devredeceklerdir. 

Denlzyollarmdan bir heyet 
Avrupa'ya gitti 

tatanbul, 27 (Telefonla) - Al
manya'da yapılmakta olan yeni va
purların ln§&lı eırasmda orada bulun
mak v~ ataj yapmak üzere denizyol • 
lan idaresinden altı makinllt bugün 
Almanyıya gittiler • 

lıparta (Huausl) - Gtiftl bir tekil
de tanzim edilerek çefidli ağaçlarla 
besenınit olan iatuyon alanının en 
münulb ve mliaaid bir köfCBinde yeni 
ve güzel bir park vücuda getirilmiıtir. 

Fitremizi bir tek ltiıiye uer
m•lı mi, .)IOlıaa mil,)IOnlann 
layılaaı için lıullamnalı mr da
lla leayrrlrdır. iyi clüfÜrtelbn. 

28- ıı -1937 

rark kültür kurulunun kollej i 

Bqbakanımız dün kollej 
binasmm açılqmı yapb 

Türk kültür laıralanun yeni lıollei binaı 
Tilrk Kültür Kurulunun Y eniıe

hlrde yaptırdığı kollej binaaı diln tö -
renle açılmııtır. Törende Bqbakan 
Celil Bayar, Bakanlanmu ve ordu 
ileri gelenleri ve kalababk bir halle 
kütleai bulunmuttur. Törene lıtikW 
martı ile batlanmıt ve ondan aonra 
davetlilere kollej hakkında izahat ve
rilmi§tir. Bundan sonra 3 talebe tiir 
aöylemit ve söylev vermitler. bir 
alman kız talebe de almanca olarak 
Atatürk Türkiyeainden bahseden bir 
söylev vermiıtir. 

Batbakanımu Celil Bayar tu kısa 
hitabede bulunmuıtur: 

"- Sayın arkadqlar, aevgili ev
lidlanm. 

Mektebiniz hakkında aldığımız 
malumat tamamen bizim için itmi-

nanbahftır. Buraya evlldlanmm bG
yük bir emniyetle gönderiyorus. Mek
tebinbln daha çok ileri gitmesini lateı: 
ve bunun için im.kin niabetinde yar • 
dım etmekten sevk duyana. Memle 4 

lretln her tarafında bu kabil mllelle • 
aelerin taaddüdü irfanın yükaelmesl 
demektir. Yarm için yetitcn buradaki 
gençleri kıskanmadan tebrik ederim. 
Kendilerini büyük istikbal bekliyor. 
Memlekete hizmet edecekler ve vatan 
kendilerinden istifade edecektir. Bu 
her iki saadeti kendilerine bütün kal
bimle ve samimiyetle temenni ede
rim." 

B. Celil Bayar bundan sonra kor
deliyı kesmit ve kollejin açılışını ya.p
mııtır. Mekteb gezilmiı ve davetliler 
büfede bu edilmiıtir . 

Balkan antanh 
Memleketlerinde bir 
Amenkan muharriri 

(Bap 1 lacl •yf ada) 

hiç bir fey kajıbetmemittlr. 
htanıbul, ee•lı •urette def19mft 

değildir. Belki orada çok tey değit
tirmefe de lOaum yok. Otrlntlll çı
kıntılı aokakları, pek pitoreakti. Ca
mikrinin aaaletl ebedidir . 

Yenilik görmek iateniyona Anka
raya gitmeli ... Eaki dünyanın en ealri 
tchirlcrinden olan Ankara, bugünkü 
dünyanın en yeni ffhirlerinden biri· 
dir. Soa dyaredmden beri birçok 
mahalleler ideta yerden fı1kırmıı .. 
YeniJd~re (iden Atatürk Bulvarına, 
bu genlf ve modern caddeye bakın. 
Ankara, bütün yeni Türkiye değil
dir. Fakat yeni Tilrkiyeııin olmak ia
tedilini temsil eder. O, Tilrkiye 
cumhuriyetini aanayllepe, lllklik 
ve milliyetçilik yollarına aevkeden 
yeni ruhun timaalldir. 

Yukarda bahaettllim mevzuların 

hepai daha alyadı maddi defltiklik
lere alddlr. Bir Jllbuıcı • Balkan mil
letlerinin büyü.lr mullerini bllae da
hi • bu delitik1iklerin lyl ve kötü 
taraflarını ayıd edemes. inkar edile
me. iri, umumi intiba bütün bu de-
11.fikllklerin iyi olduiu merkulnde
dlr. 

Cenubu garbi Avrupaaının blrlıbl
rinc benzer siyasi, iktıaadl, ve içti
mai müC88eselerini husule getiren 
miltterek mazinin mirası her yerde 
gözle görünür. Eaaıından bütUn bal
kan milletleri ziraat milletleridir. 
Bugünkü kati değifikliklere rağmen 

köylü, o milletlerin sağlam temelle
rini te,kil eder. Bünyenin, köylü, 
halk ve hayatından ibaret olan bir 
alt temeli vardır ki o, bütün bu ha
valinin hakikt renk ve havasını verir. 
Birçok muharrirlerin ipret ettikleri 
gibi -sefalette dahi olsa eaash bir ik
tıaadl ve içtimai müaaviUk vardır. 

Muhakkaktır ki orada, ıtırı zenginlik 
kartısında, a,ırı fakirliğe, kapitalist 
gırb llemin<H her uman görülen 
ıervet müaavattızlığma tesadüf olun
mu. 

Pek manalı bir noktaya ipret et
meli unutmak da mümkün değildir: 
Yeni bir ruh havaaıooan balkan mem
leketleri arasındaki ifbirliii ve dost
luk temayülünün inki§Clfından bah
ıetmek istiyorwn. Bu temayül bil
huaa entellektüellerde belirmektedir. 
Aynı temayül, Türkiye dahil olmak 
üzere Yarımada devletlerinin bütün 
mümeaaillerinin ittirak ettikleri, ve 
Balkanlarda ilerde tahakkuk ettirile
cek ifbirliiinin genit ve derin esaa
larım kurmak vazifesir,le toplanan 
balkan konferansları içtimalarında 
bilhasea görülmüıtür. Ve nihayet 
Balkan antantmın teıekkillUnde de 
belirmi,tlr. Gerek ı,birliği programı, 
gerek i'tlrak eden devletlerin adedi 
itibariyle Balkan antantı en muvafık 

Alman sömürge 
istekleri 

(Bqı 1 Jnci myfada) 

mp almmıyacaima veya Alman
ya'ya kendi mültemlekelerinde 
açık kapı rejimi tatbik edilip e
dilmiyeceğini tayin etmekten 
ibaret kalacaktır. 

Bu iki ııktan birlai, eömOrge ,a
rilJmelerine orta Avrupa devletleri
nin lttirakine yol açacaktır. Çünlril 
ılSmUrge mandaları Veraay muahede
si mucibince verilmittir ve bu mua
hedeye de Avuıturya ve Çekoslovak• 
ya da dahil olmak üzere vasati Av
rupa memleketleri de iftlrak etmif
lerdir. Tahmin edildiğine göre bll 
devletler herhalde Almanya mülki 
t~hklarını katt surette tanıdığı 
takdırde muahedenin def ipneıine 
muvafakat edeceklerdir. 

Siyasi müp.hidler, bu vaziyetin 
bllhuea Almanya ile orta Avrupa a• 
raaında ıemcst teahhUd siıtemi Oae• 
rine Avrupa araaında serbeat teah· 
hild aiatemi üzerine kurulacak ıyen1 
münasebetler tesisi ve ekonomik gUç 
lUklerln halll gibi mühim akisler bı• 
rakacağmr kaydetmektedirler. 

diplomatik mahfiller, İn.giltere
nln Almanyaya açık kapı rejimi hah• 
9eden bir plln ve belki de bu memle
ketin iptidai maddeler satın alabil• 
mesi için krediler teklif edeceğini 
zannetmektedirler. 

Franaız kabinesinin wpl.anıuı 

Paris, 27 (A.A.) - Kabine buıilll 
Reiaicumbıurun riyaseti altında top• 
lanmıttır. İyi malQmat alan mahfil• 
den öğrenildiğine göre kabine timall 
Afrikadaki siyaai ve iktıaadi vaziyet 
hakkında Sarraut'nın izahatiyle met• 
gul olmuıtur. 

Kabine, Batyekil ile Hariciye Na• 
zırının yarın Londraya yapacaklar• 
ziyaret etrafında da müzakerelerd• 
bulunmuttur. 

iatikamette atdmı' bir adımdır. 
Yazımıaı bitirirken ilave edeliıl' 

ki, cenub halkı Avrupasiyle Türkiy• 
halkından derin bir ümidle ayrıhyO" 
ruz. (Bu, o ülkeleri ziyaret edenle
rin çofunda hasıl olan bir histir)
Harb tehdidi eski dünyanın üzerin" 
den kaldırılabilir. Garb Avrupası nıil• 
letlerf, mil!killlerini halle muktedir 
olduklarını gösterirlerse, Balkan nıil· 
Jetlerinin de, modern hayatın kart•" 
larına çıkardığı meseleleri halletıııe
ğe muktedir olacakları kabul oıuıı•" 
bilir. Çilnlril Balkanların artık, ,..,.. 
rupanın nevraljik noktası olmakttll 
çıktığı muhakkaktır. 

Ha.rıy N. HOW.AllD 



28 - 11. 1937 ULUS 
tt 

• 4 

H i K A Y E r : ... ı 
t "tYÇ • 

Andaç 
... .. b 4 t t 

Nişan 

di ~~zanı, arkadaşlarından birinin ver
l' gı danslı çayda tanımış ve bu ince 
il~th, çok tatlı sesli genç kız derhal, 
CaJc bakııta hoşuna gitmişti. Öyle sı
lt huylu, iyi kalbli bir kızdı ki.... 
b~n.~isi~e karşı gösterilen alakalara 
dü~~k hır nezaketle mukabele ediyor, 
erk Ust ve arkadaşça hareket edenlerle, 
te ek ~e olsalar, ahbab oluyordu. İ§· 
fn. Ccınıı de onunla böylece ahbab ol
l~Ştu. Ayni evde ona bir iki defa rast
la ış, sonra bir gün tramvayda karşı· 
tı ~nuştı._ Çalı~tığı yıeri ve işinden çık· 
b;;gı saatı öğrenince bazı akşamlar oto-

.. s dur -lı.ı. agında onu bekliyerek ve bu bu-
ti Şln~lar tıbkı güzel bir tesadüf ese
fn.Ymış gibi davranarak ona refakat et
d eye başlamış ve bu böyle haf tatarca 
evanı etıniAt' s '1 ı. 

liı.ı Uzan çok serbest ve asri bir kızdı. 
t· ~~unıa beraber, daima muhafaza et
ıı'gı ciddiyeti, Cemile ,kendisiyle ko
~~rken fazla ~çdmak, samimileşmek 
t anını vennıyordu. Ve Cemil bu 
\tenli kıza karşı duyduğu alakanın' ya
d~ Yavaı içli bir ıevgi mahiyetini al
o gından habersizce gene eskisi gibi 
bil.un peşini kovalamakta devam edi
,,ordu, 

dUS~zannı _kendisine karşı hisleri ve 
~§uncelerı nelerdi? Bunu hiç bir za· 
lia~ an~amaya muvaffak olatnaınıftı. 
ca~ bukı musaid bir surette karşılana
degından emin olmadn kendi hislerini 
bit ona açamıyor, gülünç olmak, aksi 
teeirnu~a.beleyıe maruz kalmak düşün
~Çını ıarada kemiren bu arzusunu 
dıı ku.k ettirmesine imkan vermiyor-

1. Genr k C ·ı· h' l · · · 1>'~ :s ız, emı ın, ıs erını una yo-
ll.U1t k~ndisine his ettirmeye çah,an 
tıı.it te~ı. sözlerine karp hiç farketme
h k gıbı davranıyor, daha ileri gitme-
1t1~ışsa sert bir bakışla cesaretini 
ıtı,~ ~ çekinmiyordu. Buna rağ
da.., dauna ona candan bir dost gibi 
>ot~anı:Yor, kendisiyle al~kadar olu
tiıu u: :Su haller, Cemilin kalbinde 
hit t Ü!nıdler uyandırmaktan, ve ciddi 
d>'U ~klifinin müsaid karşılanacağı 
~or:Uncesini beslemekten hali kalmı-

S u. 
tı~ ~~. yavaş yavaş Cemilin rüyala
f~la ~ıtnıeye, kafasını lüzumundan 
~a tşgal etmiye başlamıştı. O kadar 
ltııdı Y~ın, o kadar temiz ve ince bir 
~İtli k~ !.:· Bir tüy kadar hafif, mini 

1 Clını avuçları içinde sıktığı za
ıli•irı.~t bu narin vücudun bir günken

Uı.. ın olması ihtimali kalbinde bü-
~ &e . 
.\rt vınçler uyandırıyordu. 
lrıe .1~ Suzanı sevdiğini kendi ken
İra.fııtırafdan çekinmiyordu. Ve bu i-

lt. ~aptıktan sonra da ona sahih ol
'Q ~Ç~n bir tek çare mevcud olduğu
'ltti, ~~rak etmişti. Onunla evlene
~tbın ~~ud ve ruh güzelliğini bir tek 
lldc ıçınde bu kadar ahenkli bir ıe-
i1.t1rı.1 llıezceden bu genç kız onun ha-
1\-qn _?aylaşmaya layik değil miydi? 
i "'r adeta kalbten geliyormuş hissi-
1\~ın e~ ve .tuhaf, anıaşılmaz bir ihti
~tınc: e~gıni taşıyan sesiµi bütün ha
~d. dıntese bıkmıyacağından e-

8en/' :a~ tatlı sesin bir gün kulağına 
~e~e:"~Yorum" diye fısıldadığını i-
<llttı.ı ıçın yapmayacağı fedakarlık 
l'eıt' b 
eı:qil :Şına sinemaya gittiği bir gün, 
tdı~· aranhkta bir ceb fenerinin 
'Qtdu~le kendisine gösterilen yere 
ıl\l'la S an sonra yanındaki genç ka
"inç duzanı tanıyınca nihayetsiz bir 
l\dan u.~du. <:>na kalbini açmak için 
tl }'o~llze} hır fırsat bulm~sma im

.... ~u. Karanlık cesaretıni arttı-

halkası 
TAYYARE POSTALARI 

Ankaradan kalkıı: 14.10 
İıtanbula nrıı: 16.00 
İ•tanbuldan kalkıo: 10.00 
Ankaraya vanı: 11.50 

NÖNÖBETÇlECZANKLER 

Pu:ar 
Pazarteıi 
Salı 
Çaqamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

1ıtanbul cna.neıl 
Merk9 ,, 
Ankara • 
Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Halk ve Sakarya ,, 
Ege eczaneıi 
Sebat ve Y cni~ehir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Her&Un 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Puar ve cumartesi ıünlerinden baıka 
HALK ıinema1mda berglin H a 1 k 
matineleri: l:Us 

Film deiipne ıiJ,nleri: Pa.ıarteai ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yanıpn ihbarı: ıs:n. -Telefon müracaat 
ıehir: 1023 • 1024. - Şeh.Jrleraruı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaıan Arıza Me
murluğıı: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıi Telefon numaraları: 
ZincirHcami civan: 2645, 1050, 1196. 
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Y enl
aebir: 3333, Havu.sbaıı: 3390. 

OTOBÜSLERİN 1LK ve SON 
SEFERLERİ 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dereden Uluı 14. na 

Ulus M. dan Çankayaya 
Çankayadan Ulua M. na 

Sabah Akaam 
tık Son 
ıefer •ofer 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.30 
7.10 23.30 

Ulus M. den Dikmene 
rıyordu, fakat gene de damdan dli9er Dikmenden Uluı M. na 

7.SO 
8.00 

20.00 
20.30 

gibi bir itirafda bulunmanın çiğlik o- Uluı M. dan Keçiörene 
lacağını düşündü. Talie tUkrederek Keçiörenden Ulua M. na 
ıevdiği genç kızla konuşmaya başladı-
ğı zaman, dereden tepeden ar.:ırak sö- Ulu9 M. dan Etlik'e 

r- Etlikten Uluı M. na 
.ı.ü nihayet maksadını ifadeye getir-

6.00 
6.30 

6.30 

21.00 
21.30 

20.30 
7.00 21.00 

meyi dütündil. Ona "karım olur mu· Ulwı M. dan Cebeciye 
sun?" diyecekti ve bu arzusunun red Cebeciden Uluı !of, na 

7.00 
7.00 

20.30 
20.30 

edilmiyeceğinden o kadar kuvvetle e- Cebeciden Aı. fabl. ra 
mindi ki 1... As. fabl. dan Cebeciye 

6.30 
17.15 

Kendisini uzun w:un hazırladı. Bir 
çok defalar dudaklarının ucuna kadar 
gelen kelimeleri telaffuz edemedi. 
Nabzının aüratle attığını, hararetinin 
yükseldiğini hia ediyordu. Fakat ma
dem ki itirafa kati karar vennitti. ~u 
halde daha fazla beklemeye ne lüzum 
vardı? 

Bu düşünce ile tam o müthiş keli-
meleri teltffuz etmek üzere ağzını a
çıyordu ki birdenbire ıalonun ıtıkları 

S. paaarından Alı:köprilye 5.30 7.15 
Akköprüdcn S. pazarına 9.45 

Yeniıohir, lıtaayon ve Bakıııhklara 
her aaatı bet ~eçe muntazam seferler 
vardır. Pasar &Unleri ilk ıeferler birer 
aaat ıonra baala.r. 

TREN SAATLERİ 

Haydarpapya : Her nbah 8.20, her 
akfam 19.15 ve 19.45 
do (Salı, perıembe cu
marteei Torotı alrat). 

yandı. Cemilin kalbini teeıııüfle dol- Samıun ~ttına 
duran bu ani ışık bolluğu içinde Cemi-

: Herııün 9.S5 (Kayııe
ri, Sıvaı, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

lin gözlerine ilk ilite.n fey. Su.zanın 
parmağındaki sarı bir halka oldu. 

Genç adaalt hayret ve dehşetten bü
yüm.üt gözleri. biltün mukadderatını 
bir anda değiştiren bu san noktaya, i
deta bir darbaya uğramıf gibi takı
lı kaldı. İçinde dehşetli ıaraıntılarla 
aylardanberi kurduğu aaadet Abidesi
nin yıkıh§ını his ediyordu. 

Diyarbakır battı ': Herliln !1.40 
Zonıuidak hattı : Her&Un 15.00 
Kınkkaleye rayotobllı 111.05 

POSTA SAATLERİ 

Poıta aaat 19 a kadar İatanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kad•rdır. 
Tayyare poıtaıı 13 e kadar mektub alır. 

Fakat Cemil büyük ıstırabının ara- G O N L V K : 
sında, korkunç hakikati taın vaktinae -
farkederek, kendisini son derece gü· Arabt • 155!1 
lünç mevkie düşürecek bir itirafın Ö· 2• R 

Rum! - 1353 

nünü almış olduğu içın e ı~ne filk-. d tal'. J ~ amaı:an 

retmekten kendini alamadı. Hık:ayeci Gilneı 97 ~· 

İkinci Teırin 16 

s. 
Akııam 16 

D. 
43 

5 
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Çapraz kelimeler 
1 

Dünkü çapraşık kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1ısı.ıtııt 
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Soldan ıağa: 
1- Şiııe tıkacı - Nefer. 
2- İzmir dağbsı - Usul. 
3- Ruıca evet - Kurumuı ot. 
4- Kırallçe • İnsan. 
5- Yarar - Ze. 

15- Cenk 11ddı - Menfi edltı • Arkadaı. 
1- AbdaL 
8- Ağzını aç 
g. Maden iıılerile uğra~ bankamız. 

Yukarıdan a11(ı1a: 
1- İnsanların en iyi yaıama durumu. 
2- Yaramaz 
3· Sorıu edatı - Hurafe 
5- Emniyet miidllrllmlislln ıoyadı. 
6- Oruç ayı. 
7- Geri vermek - Etrafını au çevirmiı 

kara. 
8- En ap.iı • :Yama. 
11- Bir nota - Bir vilbot • Yayla atılır. 

Bulabilir misini . .z? -
Size bugün de iki kelime 

oyunu veriyoruz. 
ı- Mahsulü oluncaya kad".lr aakla· 

rım; ilk hecem vücudunuzun üatUnqe 
tersine okunduğu takdirde son il~ har· 
fim ise götünüzün üstündedir. 

3, 4, 5, 2 inci harflerimi yanyana ge
tirerek birine takılabilirsiniz. 

Benden çıkan mahsulil 5, 2, 1 inci 
harflerimin içine koymak mümkündür 
4, 5, ind harflerim beyµdır. 

4, 3 üncü harflerim karnmı.ıı doyu
rur. 

ı. 2 ,3. S, 4 üncü harflerim özge kar
şılığıdır. 

Benim ne olduğumu anladınız mı? 

2 - Eskiden bacalarda ve kirli adam
larda bulunurdum. Şimdi çem.iyet ha
line geldim. 

ı, 2, S inci harflerim inpatta kulla
nılrr. 

S, 4, lincti harflerimin ağustoı böce-

Japonya'nın ihtirası çin 
sınırlarında duracak mı? 

................ YAZAN : ................ . 

William Seaver Woods 
Current Hi•tory 

1 dergi•inJen ! 
............ ._.., ........................................ ! 

Şimdi japonların Çinin devamlı 
dostluğunu elde etmek niyetinde ol· 
duklarından bahsediliyor. Bir kaç gün 
önce de japonyanın hariciye nazın 
liirota japon ordusunun şarki Aıyada 
aulhu korumak için uğraştığını ıöyle
ınişti. 

Sevgisini göstermek için gelini saç
larından tutup sürükliyen, yerden ye
re vuran kaba güveyi'nin hikayesi var
dır. Japonyamn Çine karşı beslediğin
den bahsettiği muhabbet, bu türltisün
den olsa gerek. 

Bunun bir opera - komik sahnesin
den farkı yok. Fakat üzerinde biraaı 
duracak olursak o zaman her şey gün 
ışığına çıkar. Japon hariciye nazın di
yor ki: 

- Biz, Çindeki japon düşmanlığı ile 
mücadele ediyoruz. Biz, Çinin bizimle 
dostluk edecek devlet adamları tara
fından idare edildiğini görmek istiyo
ruz. Nihayet Japonya ile Çin, iki kom
şu ve iki eski dostturlar. Bunların bi· 
ribirlerinin refah ve saadetini iste
mekten başka da hiç bir dilekleri ol
mamak lazım gelir. 

Ayni nazır, iki üç gün ıonra da şun
ları söyledi: 

- Japonyanın meaud ve sakin bir 
şimali Çin görmekten başka hiç bir 
maksadı yoktur. 

Hirota bir gün sonra Diyet mecli
sinde f U beyanatta bulundu: 

- Çin devlet adarillarmı şarki Asya· 
daki vaziyeti daha genit bir nazarla 
görecek. yanlışlarını anlayacak, bu
günkü sayfayı çevirerek J apon;ya ile 
birlik olaralt vıe ondaiı ilham alarak ha
reket edecek bir hale getirmek iıtlyo
ruz. 

Burada Japonyanın ilhamlarının ne 
olduğunu. 400 milyon çinlinin Japon
ya ile birlik olarak hareketlerinden çı
kacak müthiş manayı biraz izah etmek 
lazımdır. 

Bu sebeble Nevyorkta bulunan Çin 
ileri gelenlerif le japon nazırının bu 
sözleri hakkında bir konuşma yapma
yı faydalı buldum ve açıkça onlara 
ıordum: 

- Çin.deki japon düşmanlığı cere
yanı nedır ve bir harb çıkmasına aebeb 
olacak derecede chemiyetli midir? 

- Japonya, Çini eline mi geçirmek 
istiyor? 

~. b. c. a. e. r. ıf. h.. 

Beyaz ta§lar: 
Kale: g5, g8 

Fil: d4 
Piyade: f5, h4 

Şah: el 

Kara taıılar: 
Fil: es 

Piyade: e2, b5, h'I 
Sah: h6 

Beyazlar. oynar ve üçüncü hamlede mat 
yapar. 

Bu gölge oyunlannı yapabilirainiz? 

ği ile arası iyi değildir. 
1, 2, 3 üncü harflerim. geM erkckltır

le genç kızlar arasında olur. 
U.ğraşın bakalım, benim ne olduju

mu bulunl 

- Onun ilham ve fikirleri bütün 
Aıyaya, Büyük okyanosa hakim ola
rak dünyanın en kudretli devleti hali
ne mi gelmektir? 
Anıerikadaki Çin enstitüsü müdürü 

Bay Cihmeng ilk başı vurduğum adam 
oldu. Bu zat "Çin konuşuyor" isimli 
eserin sahibi olan bir alimdir. O itibar
ile onun verdiği cevablarda da Çin ko
nuşacaktı. 

Birinci suale verdiği cevabta B. 
Meng dedi ki: 

- Japon düşmanlığı cereyanı, ja· 
ponlar tarafından Çinin japon tabiiye
tine girmesine aleyhdarhk manasına 
kullanılmaktadır. Bu fikirde olanlara 
da japon düşmanı diyorlar. Bu itibar 
ile sulh içinde ve komşulariyle dost o
larak yaşamak, fakat kendi memleke
tinin istiklalini de korumak her çinli
ye japonlar bu damgayı yapıştırırlar. 
Bunun bir mugalata olduğu meydan
dadır. Japonya, Çinde ve Asyanın şar
kında kendine büyük imtiyazlar temin 
eden ve fartları Çine kendisi tarafın
dan dikte ettirilecek bir sulha vücud 
vermek istiyor." 

Bay Meng'e Japonyanın ilhamları 
neler olduğunu, çinlııerin kendisiyle 
birlik olarak hareket etmesi lüzumunu 
söylemekle neler kasdettiğini ıordum. 

Çinli muhatabım. japonlarm ihtiras
larını taıvir edip eğer kazanack olur
laraa dünya milletlerinin yeniden 1914 
de olduğu gibi kanlı bir maceraya gi
receklerini anlattıktan sonra dedi ki: 

- Şurası aşildrdır ki japonlar, yal
nu Çini değil, ayni zamanda Siberya
yı, cenub denizi adalarını, ingiliz ııö· 
mllrgelerini ve uzak ıarkta bulunan 
sair memleketleri de ihtiva etmek iize
re büyük bir Asya imparatorluğu kur
mak istiyorlar. Japonyanın parçala
mak istediği yalnız Çini parçalamak 
ve zabt etmek değildir; o sovyetleri, 
felemenği ve İngiltereyi de buralar
dan çıkarmak, buradaki nüfuzlarını 
yok etmek emelindedir. Bu da bir hül
yadan ibaret değildir. Bu uğurda sis
temli bir surette çalıfılnıaktadır. 

Bay Meng, bundan aonra japon baf
vekili Baron Tanaka'nın 1927 senesi 
25 temmuzunda imparatora takdim et
mlf olduğu muhtıranın da bir kopya
sını bana verdi. Bunda deniliyordu 
ki: 

"Muhakkak Dlan şudur ki Mançuri 
ile Mogolistan anahtar vaziyetinde
dir; biz, bunları elimizde tutmak sure· 
tiyle Çinin bütün servetlerinden fay
dalanabiliriz. Bundan sonra biz, Hin
distanz, cenub denizi adafarını, küçük 
Asyayı, merkezi ıtsyayı, m'hayet bü
tün Avrupayı endi hükmümüz altına 
alabiliriz.'' 

İtin bu kadarına artık hülya demek 
belki mümkün olabilir. Fakat askeri 
muvaffakiyetler japon milletini o ka
dar sarhoş etmektedir ki onların gü
nün birinde bütün dilnya için bir teh
like haline gelmeai imkanaız değildir. 

Bu meseleler hakkında lngilterede 
ve Amerikada bir çok kitablar yazıl
mııitır. Bunlarda Japonyanın yalnız 

Çini değil, bütün Asyayı zabtetmek 
istediğinden, bir defa buna muvaffak 
olduktan sonra da bir Asya ittihadı ya
parak "Bütün dünyaya kar'ı Asya" 
mücadelesine başhyacağından, Asya 
ırklarını garbhlann istismar siyaseti
ne karşı kışkırtacağından bahsedil
mektedir. 

Çin de bu kanattedir. Çini /Cenevre'· 
de temsil eden Dr. WeUington Koo bir 
beyanatında demi!!ti ki: 

- Allah göstermeıin, Japonya bir 
defa Çin nüfusu ile Çinin türlü ıervet
lerini eline geçirecek olursa o zaman 
Asyanm, Avrupanın, Amerikanm ve 
cenub denizinin toprak mülkiyetlerini 
ve muahedelerini dinlemiyecek kadar 
kuvvetli bir hale gelecektir. 
Japonyanın istediği sadece, Çini si

yaset bakımından kend laine tabi bir 
hale getirmek değildir; o ayni zaman
da oradaki bütün yabancı menfaatle
rini de kökünden söküp atmak, avru
palıların ve amerikalılarm, elinde As· 
yada hili bir toprak'. parçası bırakma
maktır." 

Muharrir. burada Japonyanın Ame
rikayı ne türlü tehdid ettiğini izah ve 
tafsil ettikten ıaonra ya:ııaına devamla 
diyor ki: "'=" 

-9-

"Japonyanm endüstrideki terakki 
ve inkişafı da ağır adımlarla yürümek
tedir. 1908 den 1918 e kadar onun fab· 
rikaları 11.000 den 22.000 çıkmış, yani 
iki misli artmıştır. Ondan sonraki altı 
sene içinde de 48.000 i bulmuştur. Sim• 
di ise bu mikdar 67.000 dir. 

1934 de Japonya A.tiıerikaya 119 mil· 
yon dolarlık ihracat yapar, buna mu.o 
kabil 210.000.000 dolarlık mal satın a· 
hrdı. 

Şimdi bu vaziyete bir de 400.000.000 
luk Çinin ilave edileceğini tasavvur e
derseniz netice kendiliğinden mcyda· 
na çıkar. 

Bay Meng'e çinlilerin japon ordu
larını kendi memleketlerinden atıp a• 
tamıyacaklarmı sorduğum zaman mu
hatabımın yüzünü bir keder bürüdür 
ve şu cevabı verdi: 

- Şurası muhakkak ki japon asker
leri bizden çok iyidir ve techizatlan 
da çok mükemmeldir." 

Sonra ilave ıetti: 
- Bu harbm sonunda Japonya ha

yal inkisarına uğramış bir imparator• 
luk, Çin ise yıkılmış, harab olmuş bir 
memleket haline gelecektir. İstila e
den taraf için de, müdafaa yapan ta• 
raf için ~ ne fatihlik, ne meftuhlukt 
ne şeref, ne de refah olmıyacaktır. 

Japon orduları Çin topraklarında 

bulundukça çinlilerle japonlar arasın
da bir dostluk vücud bulamıyacak ve 
hiç bir hükümet, Çin milletinin japon
lara karşı duyduğu düımanlık duygu. 
larını onların kalbinden silemiyecck· 
tir; buna imkan yoktur. 

Bulgaristan 
Ziraat işleri 

1937 ziraat yılının Bulgaristana ne 
kazandırdığını "Bulgar ekonomi ce· 
rniyeti mecmuası,, nda Gospodin Dr. 
Yançulef'e göre şöyle hulasa edebili· 
riz : 

1936-1937 ziraat yılı zarfında iki 
milyon 737 bin 388 hektar buğday c• 
kilmiş ve bundan 3 milyar 159 mil· 
yon 233 bin 900 kilogram malı.su! a
hnmxl}tır. 1935-1936 ziraat yılma göre 
zeriyat 120 bin küsur hektar fazla 
olmuına rağmen mahsul lll milıyon 
203 bin 500 kilogram daha azdır. Ya
ni 1936-1937 ziraat yılı evvelki sene
ye nisbeten yüzde zaid 4.90 na mu• 
kabil nakzı 3.31 nisbetindedir. 

1936-1937 ziraat yılı zarfında fazla
lık arzeden mahsuller arasında en• 
dilstriyel mahsuller göze çarpmakta· 
dır. Şeker kamışı, Kolza, fıstık, ke· 
ten ve kenevirdir. Bu meyanda şeker 
kamllr ve konserve birinciliği almak· 
tadır. Muharrire göre 1936-1937 zira· 
at yılrnm tütün mahsulü de 1935-1936 
ya nisbeten daha az ola~ktır. 

Hayvan yemi mahsul~tr da aynl 
durumdadı- ve elde edilen bu mahsul 
ihtiyaça k!fi gelmediğinden bu cihet 
Bulgar ziraatinin en hasta tarafını 
teşkil etmektedir. İstatistik Umum 
Müdürlüğünün rakamlarından çıkarı
lan neticeye göre bu mahsul ihtiya• 
cın ancak üçte birini karşılayabil
mektedir. .,. 

Yeni bir fabrika 
Bulgaristan, geçen gün, endUstrist

nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönü· 
münü ç.ok parlak tezahürlerle kutla
mıştı. 'Gazeteler mevcud fabrikalara 
bir yenisinin daha katıldığını ve yur• 
dun muhtelif yerlerinde yükselen ba• 
calann artmakta olduğunu bildiriyor• 
lar. Bu kerre tesis edilip açılma töre· 
ni yapılan fabrika Koçlrinova köyün• 
deki kağıd fabrikasıdır. Bulgarlar 
1929 senesinde ağaç ve tahta mevaddı 
ile mukavva imaline mahsus olmak il· 
zere kurdukları fabrikaya 1936 sene· 
sinde son sistem ve modern bir kağıd 
fabrikası daha ilave etmişler ve böyle
likle Almanya kağıd fabrikalarının bir 
aynını meydana getirmişlerdir. 

Yeni kağıd fabrikası 24 saat zarfın
da 16 - 18 ton kağıd imal edecek bir 
durumdadır. Mayıs ayındanberi çalış· 
makta olan yeni kağıd fabrikası kar
ton, ambalaj kağıdı ve gazete kağıdı i· 
mal etmektedir. Müessesede 400 işçi 
vardır. Bunlar için fabrika civarında 
sıhi ve güzel meskenler yapılmıştır, 
Amele bu meskenlerde ücretsiz otur
maktadır. Güzel bir mahalle teşkil e
den bu köşede güzel bir park, çocuk 
bahçesi, ameleye maliyet fiyatı üze
rinden satış yapan ve koperatif şeklini 
haiz bulunan büyük bir istihlak mağa· 
zası ile bekar işçiler için lokanta mey
dana getirilmiştir. Burada ameleye 
mahsus bir hastahane ile bir de ecza-
hane yapılmıştır. Bunlara şimdi bir de 
sinema ve tiyatro salonu ile okuma o
da11 ilave olunmaktadır. Bu haberleri 
veren "Dnea" gazetesi: "Elinizde tut
tuğunuz bu gazetenin kiğıdr yeni fab
rikamız tarafından yapılmıştır" diyor. 
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8Ütünün oynadığı rolün . ehemiyeti 
hakkında fazla izahlara lüzum yoktur. 
Bu rol o kadar büyük olmuştur ki, 
cedlerimiz, bu süte bir takım manevi 
vasıflar bile izafe etmekten çekinme
mişlerdir. Dilimizdeki '',südü bozuk" 
tabiri de, bir insanın küçüklüğünde i
yi bir süt emmemiş olduğu için ahla
kının bozulduğu manasını ifade et
mez mi? Fakat eskiden bu kanaat yal
nız bize ve şarka mahsus değildi, onun 
içindir ki, çocuklarına yabancı sütlü 
vermek istiyen ana ve babalar, inti
hab edecekleri süt ninenin sıht şart
lan kadar ahlakiyle de meşgul olur
lardı. 

Bugün kadın südtinün, eskilerin 
sandıkları gibi çocuğun manvi hüviye
ti üzerinde tesir yapacağına inanan 
~imse kalmamı~tır. Fakat yavrunun 
teşekkülünde bu sütün eheıniyetli 

mevkii herkesçe kabul edilen bir haki
kattir. Fen, bütün tekamülüne rağ
men, henüz çocuğun gıdaları arasında 
insan südünün yerini alacak maddeyi 
keşfetmeye muvaffak olamamıştır. 

Gerçi çocuğa emniyetle verebileceği
miz bir çok gıdalar ve hayvan sütleri 
vardır. Fakat doğuşu takib eden ilk 
günler için insan sütünden başka bir 
guia muvafık değildir. 

Süt nine, eskiden yalnız kıral ve a
ailzade evlerine mahsus bir lükstü. 
Medeniyetin ter~isi, kadının güzel
liğini muhafaza endişesi, refah ve zen
ginlik seviyesinin genişlemesiyle yav
l'ularını bizzat beslemeye yanaşmıyan 
kadınların sayıları pek çoğalmıştır. 
,Tabii süt ninelerin sayısı da ayni nis
bettıe artmıştır. 

Ancak, çocuğunu bizzat emzirmesi
ne sıhhi şartları müsaid olmıyan ve 
yahud da başka endi~lerle bunu yap
mak istemiyen bir kadın için süt nine 
~tmaktan başka çare yok mudur? 

Eve yeni bir nüfus daha ilavesini i
cab ettiren bu usul hem masraflı, hem 
külfetlidir. İşte bu noktayı göz önün
de tutan bazı teşebbüs sahibleri, insan 
sütünü, diğer hayvan sütleri gibi şişe
ler içinde isteyenin arzusuna tabi tut
ınayı düşünmüşlerdir. 

Couvelafre isminde bir fransız dok
toru, Beaudelooque'da bir süt verici· 
ler merkezi vücuda getirmittir. Bura
da angaje edile.n altı kadın, kendi yav
rularını be.sleyorlar, küçükler iki 
aylık olduktan itibaren fazla sütlerini 
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kabil de hizmet! eri müddetince 800 
frank ayhk alırlar. Bu kadınlann sü
dü, günde yarım kiloyu geçmemek 
şartiyle, emici bir makine vasrtasiyle 
takim edilmiş şişelere akıtılmakta ve 
bu şişeler cam bir kapakla kapandık· 
tan sonra serin bir yerde muhafaza e~ 
dilmektedirler. Alındıktan 24 saat zar
fında kullanılması icab eden bu süt, 
100 gramı altmış kuruş hesabiyle arzu 
edenlere satılmaktadır. Kilosu altI li
ra eden insan sütünün adi sütlere na
zaran 20 • 30 misli pahalı olduğunu gö
rüyorsunuz. 

Amerikada ayni usul, daha geni§ öl
çüde tatbik edilmektedir. Birleşik 
devletlerde bu mak!sadla kurulan bir 
çok müesseseler, süt vermeye talih o
lan anneleri, sıkı bir sıhi kontroldan 
geçirdikten sonra, bunların sütlerini 
makineler vasıtasiyle kablara doldur
makta, sonra bu sütten soğuk hava do
lablarında dondurarak, muntazam ke
silmiş parçalar halinde satışa çıkar

maktadırlar. Bu suretle süt, bozulma
dan daha uzun müddet dayanmakta, ve 
eritildiği zaman bütün eski hassaları
nı tekrar iktisab etmektedir. 

Fransada, süt veren kadının, bu stit
nineliği zarfında da hastalığa tutula
bileceği düşünülerek, bunların mües
sesede ikamet etmeleri mecburi tutu
luyor. Çocukları sütten kesildiği za
man artık sütü kalmıyan kadınlar, has
ta bakıcı sıfatiyle hastahanelere yer
leştirilmekte, onlara bu suretle Ya§a· 
ma imk!nları temin edildikten sonra 
yerlerine yenileri alınmaktadır. 
İnsan sütünün, bilhassa vaktinden 

evel doğan çocukları beslemekte tek 
vasıta olduğu muhakkaktır. Altı ay
lıkken doğan bir çocuğu bu sayede 
kurtarmak mümkün olmuştur. Bu ka· 
dar küçük ve tam teşekkülünden evel 
doğan çocuk meme emmesini bilmiyor 
ve mütemadiyen uyuyordu. Memesi e
milmeden sütü yükselmediği için an
nesi yukarıda bahsettiğimiz şişe sütle· 
rine müracaat etmek meoburiyetinde 
kaldı. Ve uyuyan çocuğunun ağ.zına 
sık Bik damlalrkla süt akıtmak sure
tiyle onu beslemeye ve yaptmaya mu
vaffak oldu. 
Çocuğunu bir kreşe vermeden, eve 

süt nine sıfatiyle bir yabancı getirme
den annelel'e çocuklarını beslemek ve 
büyütmek imkanını veren bu usul, 
fennin insanlığa yaptığı aayısız hiz
metlerden biridir. 
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Serveti fünun 
1891 

UY ANIŞ 
Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

Serveti filnun 
1891 

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

Kumbar&1 biri 

.t<ıorm Q;;J,-

Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Penııö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-
Altın 1.100 1.102 
Banknot 268.- 269.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 624.50 625.-
Nevyork 0.8005 0.8005 
Pariı 23.555 23.535 
Milano 15.1962 15.1840 
Brüksel 4.70013 4.6975 
Atina 87.51 87.44 
Cenevre 3.4584 3.4556 
Sofia 64.0512 64.-
Amsterdam 1.4384 1.4372 
Prag 22.7175 22.6992 
Viyana 4.2775 4.2240 
Madrid 13.7710 13.76 
Berlin 1.9822 1.98 
Varşova 4.2275 4.2240 
Budapeşte 4.0225 4.0192 
Bükreıı 106.8054 106.72 
Belgrad 34.5475 34.52 
Yokohama 2.7510 2.7486 
Moskova 23.5925 23.6125 
Stokho!m 3.1063 3.1038 

ESHAM 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Aslan çimento 9.90 9.85 
Merkez bankası 96.50 96.50 

İSTİKRAZLAR 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Türk borcu 
I v!deli 13.875 13.925 

TAHViLAT 
Anadolu 

I vldeli 
Anadolu 

II vadeli 
Ergani 

40.15 

4-0.15 
96.-

40.15 

40.15 
96.-

r 
ANKARA 

Borsası 

Günlük fiyat cedveli 
27. ıı. 937 

Azaml Asgari Vasatı 

Yum1111ak buğday 5.04 4.02 4.80 
Sert .. 4.95 4.10 4.47 
Mahldt • 4.34 4.00 4.30 
SUnter 4.70 4.63 4,67 
Çavdar 3.02 2.80 2.91 
Arpa S.37 3.00 3.25 
Yulaf 4.0Q 3.81 3.91 
Nohut 7.08 7.08 7.08 
Mısrr 6.75 3.50 4.36 
Mercimek 5.08 4.00 4.20 
Bulgur 6.00 6.00 6.00 
Fasulye 10.00 8.50 8.65 

Ankara piyaııasuıda mühim ba.zr 
maddelerin vasatı perakende fiatları: 

V AHlDt KIYASİ 
METAlN ve 

lSMl KALİTE KURUŞ 

Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala --. .. 14 
Koyun eti Kilosu 40 
Dana eti I 30 " Sığır eti .. S5 
Balık Torik. Adet 55 ,, Kefal. 

" 
75 

Koyun baoı Adet 10 

-

Defterdarhk 

Mütekaidini mülkiye ve aske
riye ile dul ve yetimlerin 
bankadan iskonto suretiyle 

alacakları üçer aylıkları 
hakkında 

Ankara Defterdarlığından • 
Mütekaidini millkiye ve askeriye ile 

dul ve yetimlerinin bankadan iskonto 
suretile alacakları mart - mayıs 938 ii
çer aylıkları 1 K. evel 937 den itibaren 
verilmek üzere 27 .11.937 - 30.11.937 ye 
kadar muameleleri yapılacaktır. 

1- Vezneden yapılacak tediyeler: 
, Askeri: 1.12.93? çarşamba 1 numa
radan 1500 numaraya kadar, 

Asker: 2.12.1937 perşembe 1500 nu· 
maradan 2700 numaraya kadar, 

Mülki: 3.12.1937 cuma 1 numaradan 
1600 numaraya kadar, 

2 - Evelki gazete ilanında yoklama 
müddeti 25.11.937 olarak gösterilmiş
tir. 

Bu müddet zarfında yoklamalarını 
yaptırmıyanlarm maaşları bizzarure u
mumi tevdiattan sonraya kalacaktır. 

3 - Maaş sahiplerinin yukarıda gös
terilen muayyen günlerde bizzat veya 
bilvekfile defterdarlık muhasebe mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(4392) 3-6662 

Kirahk daire 
3 oda.1 hol 

AKBA ya müracaat. 
Tel: 3377 

3-6571 

S-6509 

Konya belediye 
sineması kirası 

Konya Belediye Reiıliğinden ı 
Yeni tamir edilmiş olan At&.eddin 

tepesindeki belediye sinema binasının 
1 kanunuevel 937 tarihinden 31 mayıs 
940 tarihine kadar iki sene altI aylık i
carı 29.11.937 pazartesi günü saat 14 
de kapalı zarf usuliyle ihale edilmek 
üzere artırmaya konulmuştur. Bir se
nelik icarı için muhammen bedel dört 
bin liradır. 

Talip olanların ve fazla ma1Qmat al
mak istiyenlerin Konya belediye riya
setine müracaatları ilan olunur. 

(4238) ~ 3-6392 

Ereğliye su getirilecek 
Karadeniz Ereğli Belediyeıinden: 

1 - Yapılacak iş: kasabamı.2'l AmaŞ,lar 
istikaınetinde (7) kilometre mesafede 
bulunan su isale itinin kegifnamesine 
aiddir. 

2 • Sedeii muhammenesi 500 liradır. 
A- Hulasai keşif cedveli. 
B- Projelerin tanzimi 
D- Ke~ifname, 

G - Fenni gartname, 
3 ·Bu i§e talip olacaklar su işinden 

anlar mühendis olması. 
4 • 29.11.937 tarihinde ihale elilmek 

üzere açık eksiltmeye vazedilmiştir. 
5 - İsteklilerin belediyemize müra

caat etmeleri ilan olunur. 
(7656-4224) - 3-6384 

461.104 lira 34 kunı~luk 
elektrik tesisatı 

Karı Valiliğinden • • 
1 - Kars şehrinin idrolik e-lektrik 

te$iatı 296.400 lira. 
2 - Sarıkamış şehrinin lokomobil e· 

lektrik tesiatı 80.011 lira 71 kuruş. 
3-.İğdır fehrinin lokomobilli elek

trik tcsiatı 84.692 lira 63 kuruı ki ce
ın.an "461.104" lira 34 kuruş olarak ka
palı zarf usuliyle ve 45 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

4 - lstenilime % 20 ei dahilinde na
fıa vekaletine taaclika gitmiş olan 
Tuzluca. Kağızman, Arpa.çayı, Susu.z, 
Selim kasabaları elektrik tesieatlann 
dan herhangi biri yaptırılacaktır. 

5 - Nafıa veka.Ietinden tasdik edil
miş yukarıdaki üç şehrin dosyasında
ki evrak §Unlardır. 

Proje, keıif silailoei :f.lat, fenni fllt• 
n~e, hususi şartname, bayındırlık 1'· 
I~rı genel şartnamesi, mukavele proje
sı, nafıa vekaletinin 938 aeneai için ka· 
bul ettiği ele1'trik nizamname ve p.rt
namesidir. 
~. 6 - Talihlerin ,bu iJleti yapabilec:e
gıni gösteren 937 senesi için naf Ja ve
kaletinden aldJğı ehliyet vesikası ile 
937 senesi ticaret odası vesikası. 

. 7 - En aşağı 200.000 liralık bir fe
hır tessiatı yaptığına dıa.ir yesika gös
terınesi, 

8 - Muvakkat teıninat 24.306 lira-
dıL ' 

9 - Tediyat p.eşindir. 
'10 - Dosyalar Kars ve İstanbul na

fıa mUdürlüklerindedir. 
11 - İhale 30.12.937 perşembe günü 

saat. 15 de Kars hükUmet konağı için
dekı daimi encümen odasında yapıla
caktır. 

12 - Talihlerin teklif mektublarını 
mUhür mumu ile iyice kapatmış ola
rak saat 14 de kadar daimi encünıen 
komisyon riyasetine vermiş olına.Iarı, 
postada vuku bulacak gecikmeler ka
bul edilmez. (7942/4374) 3-6656 

An~tara Valiliği 
Tebliğ 

Ankara Valiliğinden: 
BeYPazarı Kelağra nahiyesine bağlı 

Kırşeyhler köyü okulu öğretmeni, 
Cafer Tayyar mazeretsiz olarak vazi
fesine devam etmediği için Vilayet 
KUltür yasav komisyonunun 16.11.937 
gün ve 266 saydı karariyle müstafi sa
yılmıştır. Sarih adresi ve ikametgahı 
ınalfun olmamasına binaen tebliğ nıa
kamına kaim olmak üzere keyfiyet i-
lan olunur. ( 4396) 3-6663 

Zayiler 
Zayi - Beyoğlu nüfus memurlu

ğundan aldığım nüfuı tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 1330 doğumlu 
Alikya oğlu Anastas. 3-6661 

Zayi - Ankara erkek lisesinin 
birinci sınıf (d) §Ubeainden aldığım 
tasdiknamemi kaybettirn. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hilkmü yoktur. 
.382 Ahmed Uçet; ~659 

uon acıa ı~ ııu ım.ru.t ıuuur. 
Devamlı kil&Uk ilinlann hu defası 
için 10 kurut alımr. Meeela 11 defa 
near~ilecek bit Uln i&in 140 Jmnııı 
alınacaktır. 

Bir kolayWı: olmak llzere, her aatır, 
kelime aralarındaki bo;ıluklar müstes-

na 30 harf itibar edilmi;ıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fula her satır için ay
rıca 10 kuru;ı al.ım:r. .................... 

... Aran!Ior: 

RefikasUe birlikte bir mühendis 
kalorifer ve saire konforu haiz bir 
apartmıanda bir veya iki möble veya 
möbilyasız oda arıyor. - Ulus'a E Z 
5 e müracaat. 3~6660 

ARANIYOR - Yenişehirde ge
nişçe 3 - 4 odalı kiralık ev veya apar
tıman arıyorum. Ulus'ta B. Salfilıad
dine mektupla.- müracaat. 

Kiralık daire aranıyor - Şehir için
de veya Yenişehirde iki odalı müstakil 
bir daire aranmaktadır. Ordu dişevi B. 
Fazilete mektupla müracaat. 3-6590 

Kiralık ı 

Kiralık - Yenişehir Atatürk Bul
varr Baht Ap. altında Anıl manifotra 
mağazasının nısfı 20 lira aylık ile ki
ralıktır. Güneş kundra mağazasına 
sorunuz. Tel : 3 588 3-6484 

Kavaklıderede 6 odalı - Kavaklı 
derede Otobüs durağına bir dakika 
mesafede iki katlı ,altı odelt bir salon, 
bir hol, bütün konforu haiz beş dönUm 
bağiyle birlikte yeni bir ev kiralıktır. 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3-6280 

Kiralık daire - Kavaklıdere fran
aız macar ve Yugoslavya Sefaretleri 
arasında birinci kat (methal ayrıdır) 

bet oda, geniş bahçe elli lira. Müra-
caat: Telefon. 3843 3-6 ~69 

Kiralık ev - Z oda, bllyiik bir sa
lon, bir hol, her türlü konforu vardır. 
Yenigehir Karanfil sokak No. 3 A Or-
ta kata müracaat. 3-6595 

Kiralık - Maliye Vek!letl karşı· 
11ID.da Sümer Bank arkasında 4 odalı 
bir. daire. Telefon 1283 3-6605 

Kiralık üç odalı apartrman - Ye· 
nitehirde, Elektrik Şirketinin tanı ö
nünde No. 34 Bay Ekrem evinde. 

3-6611 
Kiralık Daire - Şengül hamamı: 

sokağında Bahriye caddeaine yakın 
havuzlu apartman. 3 odalı bir daire 
kiralık. Askerlik şubesinde binbaşı 

Mahmud Ertana mtiracaat. 3-6625 

Kiralık - 2 oda mutfak elektrik 
su ve sair aylığı 27 lira N. 40 müsta
kil hanedir. Yenitehir K.ocatepe A
dakale sokak No. 38 :e. Abbas evin
den de bir oda kiralıktır. 3-6628 

Kaloriferli kiralık daire - Ata • 
türk Oranında Devren Ehven fiatla 
verilecektir. Telefon 3331 müracaat. 

3-6587 
Kiralık Ev - Yenişehirde İsmet 

paşa caddesinde beşinci otobüs dura
ğında ilci ailenin oturmasına da elve
ri!!>li yedi sekiz odalr, garajlı milstakil 
bir ev kiralıktır. Eskişehir mebusu E
min Sazak yazıhane.si 1264 numaralı 
telefona mürac:at edilmesi. 3-6616 

Bir bay için - Möble, banyolu ve 
konforlu bir oda. Yenişehir Tuna 
caddesi, YiğitkO§Un SokağI, No. 15 

3-6557 
Oda - Yakınlık. Merkezi teshin. 

Karaoğlan. Çiftlik mağazası sırasın
da Merkez apartıman. Birinci daire. 
Apartmıan karşısındaki gazeteciden 
sual. 3-6658 

iş Arıyanlar ı 

Riyaziye dersi vermek istiyor 
İyi riyaziye bilen bir bay ehven fiat
la ders vermek istiyor. H. M. rumu
.ziyle Ulus'a müracaat. 3-662& 

Diplomalı ve tecrübeli bir bayan -
Fransızca ders veriyor. Ulus gazetesi· 
ne L.1. rumzuna milracaat. 3-6525 

Bir bayan iı anyor - Ev işi ve 
çocuk bakmasından anlar okur yazar 
biraz fransızca bilirim. Yazıhanelerde 
de çalışmm. Merkez postahanesi post 
Restan- S. N. rumuzuna mektupla mü-
racaat. 3-6536 

İt Verenler: ·------
Ortak aranıyor - Tütkiyede pek 

Her tarafta - Satılık - Ana, E""' 
Apartunanlar - Komisyoncu :aayı 
Dilman, Karaoğlan Koç aparurnat 
Tel: 2181 3-6304 

Satılık arsalar - Yeni~irde S4 

lfulik caddesinde Maliye şubesi kaı1 
sında 592, 439, 423, metre murabb' 
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık - Dikiş, nakış makine~ 
peşin para 2 00 liralık son model, J:ıt 
yanı kapalı, yeni N marka makine 17 
liraya sattlıktı:r. 

Koyunpa.zan caddesi Bakırcıla.ı: ili 
tü No. 105 3-6589 

.Mahkemelerden 
MAHKEMEYE DAVET 

Ankara Asliye Mahkemesi Tic:ar' 
dairesinden : 

Eren köyünd-e Sahrayı c:edidde J' 
Nıo. lu evde müteahhid Nesip; 

6.11.929 T. de M.M. Vekaletilc .~ 
detmiş olduğunuz mukavelename Jıl~ 
cibinoe tamir ve ıslah ederek ıni11 

müdafaa vekaletine teslim ettiğiniz ti 
paların tesbiti delail yolu ile mua1e 
nesi ve bazı hususlarm ehli vukufôal 
sorulması M.M. vekaleti avukatı F' 
cai Tüzmen tarafından taleb ediııııl! 
talep mahkemece kabul edilerek t~t 
kikin 11.12.1937 cumartesi gilnü sal' 
dokuz da yapılması tensip edilmiş tJl~ 
kavelede gösterdiğiniz ikametgahı tef 
kettiğiniz ve yeni ikametgfilunıJ~ 
meçhul bulunduğu anlaşılmı~ olına.1'V 
tıebliğatın ilanen yapılması karar aJtl 
na alındı ğr buna aid istida ve ma,ble' 
me kararı mahkeme divanhanesine tJ 
lik edilmiş olduğu ve tayin ollJJlal 
günde tetkikat yapılmak üzere mahl<~ 
mede hazır bulunmanız lüzumu, ge, 
mediğiniz takdirde gıyabınızda tet~ 
kat yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 

.lflllllllllllllllllllllllllllllllllllfl~ -
ISümer Banki 
; Genel direktörliiiünden: 1 
~ Mütercim 

1 

--: aranıyor 
§Genel direk.törlüğümüzce istib' 
: dam edilmek üzere türkçe ve iti' 
:gilizceyi bihakkın bilir ve tı~ 
E lisanlarda bilhassa teknik me\I' 
: zulan tercüme edecek kabiliyet' 
: te bir mijtercime ihtiyaç vardı.~· 
: Alınacak memura iktidarına gır 
:re 200-250 lira ücret ve ayrıca ııııf 
:ayyen Ankara pahalılık zamı:ııı tir 

:rilecektir. Taliplerin 5 birinci ıJ. 
§nun 1937 tarihine kadar bankaıtl~ 
::personel servisine tahriren veya ş· 
Sfahen müracaatları. 3-6526 

- ı' .,., ............................... ~ 

NASl'R 1lAC1 
KANZUK 

yeni bir iş iç.in en az 5.000 liralık ser- En eski nasırları bile pek kısı ı 
mayedar arıyorum. Bu işe aid bugün zamanda tamamen ve kökündell ~1 

20 i§ç.i. ve ustanın çalıştığı fabrika İs- j rır. f 

tanbulda faaliyettedir. İmam.tına müş- Umumi deposu: İngiliz l{anzıılc.ıl' 
t~~ ararnağa rekabete lüzurn olmadığı l zanesi. Her eczanede bulunur, '1 
gıbı her mevsim daimt .sezondur. Zarar ve müessir bir nasır ilacıdır. 
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ILA"LAW 35.000 kilo sade yağ 
alınacak 

Maliye bakanhğı 

25 ve 10 
kuruşluklar 

Eksiltmeye girmek için bu para
nın yüzde yedi buçuğu nisbctindc 
dört yüz lira muvakkat teminat ver
mek llzundır. Eksiltme 2 birinci kt
nun 937 perıembe günü ıaat on dört
te fabrikada mUteıekkil komiıyonda 
kapalı zarf uıulile yapılacaktır. Mu
vakkat teminat ma~buzlarile teklif 
mcktubları eksiltme saatinden evvel 
komisyon baıkanlığrna vcrilmif bu-

Malkara ve Çorlu pmizonları un ih
tiyaçları için kırdırılacak 3400 ton 
buğdayın mün.akaN.lında talip zuhur 
etmedifinden yeniden münakasaya 
konulmuftur. · 

2 - Her garnizon için münakasaya 
ayrı ayn girilebil~ceği gibi hepsi için 
de bir ki9i girebilir. Şu kadar ki her 
garnizon için ayrı ayrı fiat verebilir. 

icra edilecektir. Talip olanlar müna
kasa şartnamesini öğrenmek üzere Jw. 
miıyonumuıa müracaat edecekleri gi
bi dışarıda çıkacak taliplere parası 
mukabilinde g8nderilir. İıteklilerin i
hale gün ve saatinden bir aaat önce ka
nunt vesika ve teklif mektuplarını ko-

Deniz Jevaznn satmalma komi. • 
yonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 30100 U.· 
ra olan 35000 kilo sade yağı, 8 birin
cildnun 937 tarihine rastlıyan Çar• 
şamba günü saat 14 de kapalı zarf u
ıuliyle alınmak üzere münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2257 lira 
50 kuruş olup, ,artnamesi 151 kurut 
mukabilinde komisyondan her gün 
alma bilir. Maliye Vekaletinden 

2257 nwnaralı kanwı-

lunacaktır. 3--6499 

M. M. bakanlığı 

S - llk pey Lira 
para11 Kırklareli için t214 

Vlle için 343 
Pmarbiur içln 581 
Alpullu için 285 
Tekirdat l~in 350 
Malkara i'iıı 233 
Çorlu için 262 

la verilen salahiyete is· Al . .. tr · "1 emınyum ma a una 
tinaden yenilerinin pi· eden makina alınacak 
yasaya Çıkarılmış Olma- M. M. Yeki.Jeti Satmalma Komi• 

4 - İhalesi 29.11.937 pazartesi günü 
saat 16 da Çorluda Kor. Karargihrnda 
yapılacaktır. Talipler bir saat evet ko
misyona teklif mektuplarını vermiş o
lacaktır. SI İtibarile eski nikel yİr· yoı:~~:ı~~afaa vekiletince alemin-

S - Şartnamesi Ankara, İstanbul le
vazım imirlikleri satın alma komis
yonlarmda ve Çorluda Kor. satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

. b k 1 kl la yüm matra imal edecek bir makina ve 
mı eş uruş u ar teferruatı en milaaid 9erait teklif cde-

b k 1 kl go cek bir firmadan satın alacaktır. Mcz-ronz on uruş u ar kur makina ve teferruatını vcrcbile-

11 937 k d cek firmalar makinanın kudret, kabi-
• a şamın an son- liyet, katalog ve resimleriyle birlikte 

6 - Talipler kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerindeki belgclerile birlikte 
belli gUn ve saatte Kor. aatınalma ko
misyonuna müracaatları. ( 4230) 

ra tedavül etmı·yecektı"r fiyat ve ıeraiti muhtevi tekliflerini 10. 
birinci kanun 937 tarihine kadar ınilli 

İc:bu pa~al b tarih müdafaa vekaleti levazım daircıi riya-
~ ar u e setine vermeleri ilan olunur. S--6478 

3-6382 

45.000 kilo sabun 
alınacak 

kadar bilumum malsan Kütahya tayyare 
dıklarile hazine vezne
dar lığını yapan Merkez 
Bankası ve Ziraat Ban 

meydanı toprak 
tesviyesi 

M. M. Vekaleti Satınalma Ko
miıyonundan ı 

Ankara l.eYUJbl Aınirliii Sa. Al 
Ko .. dan: • 

kası şubelerine müraca
atla mübadele ettiril -

1 - Keşif bedeli altmıJ dokuz bin 
be9 yüz yirmi dokuz lira otuz kuruı 
olan Kütahya tayyare meydanı top
rak tesviye işi kapalı zarfla ekıiltme-

1 - İdareleri İıtanbul levazon A
mirliğine bağlı mUcasesat ihtiyaçları 
için 45,000 kilo sabunun kapalı zarf
la ekailtmeai 13. 12. 937 pasarteıi gü
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Lv. lmirliğl aatın alma Ko. yapıla
caktır. 

melidir. yc konulmuştur. '" 
2 - 1haleai 30. ikinciteırin 937 lalı 2 - Muhammen bedeli 1.5750 lira 

ilk teminatı 1181 lira 2.5 kuruftur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatından bir ıaat evvel vesikalariyle 
birlikte teklif mektublarını komis
yonda bulundurmaları. (4309) 

Bu müddetin günü saat 15 de Ankarada M . .M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. inkiza

smdan sonra bu cins pa
radan ellerinde kalan · 
lar 1.12.938 tarihine ka -

3 - İlk teminat 4726 lira 47 kuruf
tur. 

4 - Ketif prtname ve projeler 
348 kuruta ve her gUn 5f leden son
ra M. M. v. satın alma Ko. dan alı
nır. 

S - Eksiltmeye girecekler kanuni 
dar ancak malsandıkla . teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 Uncu maddelerinde yazılı belgcler
rma ve merkez bankas. le idari tartnamenin 4 ilncll maddeıi· 

• • nin (F) fıkrQUıd• yu:ılı veaikalarla 
ve §Ubelerıne teôıya tta: birlikte teklif mcktublarınrn ihale 

kullanabilirler. 
Keyfiyet halkın na

zarı dikkatine arzolu 
nur. (4290) 3-6530 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Bina inşaatı 
İnhiıarlar Umum Müdiirlütfin

den: 

1 - Malatyada prtnamc ve projea.i 
mucibince yaptırılacak ba9 müdürlük 
binaaı inşaatı ka~ı sarf usuliylc ek
siltmeye konulmu,tur. 

2 - Keşif bedeli 34040 lira 49 kuru9 
ve muvakkat teminat 2553 lira 4 kur~
tur. 

3 - Ebiltme 30.11.937 tarihine raat
layan salı günü saat 15 de Kabataf'da 
levumı ve mübayeat ıubeaindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve projeler 170 ku
rut mukabilinde inhisarlar umum mü
dürlüğü lnf88t ıubesiyle Ankara ve 
Malatya Baş müdürlüklerinden alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye i,tlrak edeceklerin 
nafıa vekaleti mUtcahhidlik vesikası 
ile diğer f cnnt evrak ve vesaiki inhi
aarlar in,aat fUbesine ibraz ederek 
münakasaya i9tirik için ayrıca fenni 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6 - MUhUrUl teklif mektubunu, 
kanuni vesaiki ve eksiltmeye ittirak 
vesikasiyle % 1.5 güvenme parasını ih
tiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 14 de kadar yuka
rıda adı geçen komisyon bafkanlığı· 
na makbuz mukabilinde verilmiş olma-
lıdır. (7700/ 4247) 3-6407 

Tütün ve saire nakliyatı 
münakasası 

lnhiaarlar Samsun tütün fabrika· 
smdan: 

ıaatından behemehal bir 1aat evvel 
M. M. V. satın alma Ko. na verme-
leri. (4195) 3-6355 

Kanat şeridi alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komiayonundanı 
1) 100.100 metre kanat şeridi kapalı 

zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 5800 lira o

lup ilk teminat parası 435 liradır. 
3) İhalesi 14 2. kanun 938 cuma gil· 

nü iaat 11 dedir. 
4) Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2; 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublarını ihale gününde 
en geç bir saat evcline kadar M .M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4365) 3-6652 

Makara ve ip alınacak 
M. M. V. SL Al. Komiayonundanı 
1200 Adet 25 gramlık makare ve 
1) 209 kilo 4, 6, 8 telli keten ip açık 

eksiltmeye konmuttur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2208 lira o

lup ilk teminat parası 166 liradır. 
3) İhaleıi 15 2. kanun 938 cumarteai 

günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

ydı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(4364) 

Gardrop alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komiayonundanı 
ı - Bir tanesine tahmin edilen (64) 

lira olan (180) adet gardrop kapalı 
sarfla eksiltmeye lDonmuıtur. 

2 - İhalesi 16.12.93? perşembe günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (864) liradır. 
4 - Evsaf ,artname ve örneği gör

mek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. 
satın alma komisyonuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3, üncü maddele
rinde göıterilen vcsaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale aa
atından en az bir saat evci M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4388) 3-6654 

3-6549 

120.000 kilo pirinç 
.alınacak 

Ankara lnua &mirlif i Sa. Al. 
Ko. dan : 

1 - İdareleri 1ıtanbul Levazım l
mirlltine ballı müea1e1at ıçın 
120,000 kilo pirincin kapalı zarfla 
eksiltmesi 13. 12. 937 pazarteei günü 
saat ıs de Tophane lıtanbul Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - M uhaınmen bedeli 22800 lira 
ilk teminatı 1710 liradır. Şartname 
ve numunesi komi•yonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gUn ve ıaatten bir 
saat evvel vesikalariyle birlikte tek
lif mektublarmı komiıyona vermele-
ri ( 4308) 3-6548 

50.00Q Kilo sığır eti 
münakasasr 

Ankara. Lenmn Amirliği SL Al 
J(.o. danı • 

1 - Çanakkale Müatahkem mev
ki birlikleri için 50,000 kilo ıığır eti
nin kapalı zarfla eksiltmesi 8: 12. 937 
saat 11 de Maatahkem mevki satın -
alma koıniayonunda yapılacaktır. 

Z - Muhammen bedeli beher kilo
su 30 kuru§tan 15000 lira ilk teminatı 
1125 Ilradır. Teklif mektUbları ıaat 
14 de kadar kabul olunur. Evsaf w 
teraitl Ankara Levazım Amirlifi aa
tınalma komisyonunda görülebilir. 
isteklilerin teklif mektubları ve ka
nuni vesikalarile belli giln ve aaatte 
komisyona müracaatları. ( 4268) 

3-6462 

Sadeyağı alınacak 
A. l.eva:um Amirliii Sa. Al. Ko

miıJonundaıı ı 

1 - Sarı Kamı9taki tümenin sene
lik ihtiyacı için 30000 kilo sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmeıi 18 ı. kin. 937 
cuma günü ıaat lıl de Sarı kamı9ta tü
ınen Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhaınmen bedeli 24000 lira ilk 
teminatı 1800 liradır. Şartnameıi her 
gün komiıyonda görillilr. İateklilerin 
teminat mektub veya makbuzlariyle 
kanuni vesikalarını havi teklif mek
tublarını belli gün ve aaattan bir ıaat 
evilen kadar komiıyona vermeleri. 

(4366) ~51 

Arpa ve ekmeklik un 
alınacak 

A. Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. dan : 

misyona vermeleri. ( 4398) 3-6664 

Saman alınacak 
Ankara levazım &mirliği aatm 

alma komisyonundan : 
1 - Harb okulu hayvanat ihtiyacı 

olan 215 ton samanın açık eksiltmesi 
13.12.937 saat 15 de Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4300 lira ilk 
teminatı 322 lira elli kuruttur. ~artna
meıi her gün komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesika ve teminatla
riylc belli gün ve ıaatte komisyonda 
bulunmaları. (4323) 3-6582 

Saman alınacak 
Ankara levazım amirliği satm 

alma komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esacscleri hayvanatı ihtiyacı olan 
168.650 kilo umanın açık eksiltmesi 
14.12.937 saat 15 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktrr. 

2 - Muhammen bedeli 3373 lira ilk 
teminatı 252 lira 98 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görillür. İı
teklilerin kanunt vesika ve teminatla· 
riylc belli gün ve ıaatta komiıyonda 
bulunmaları. (4324) 3-6583 

Polis 
Polis Enstitüsü için 

erzak alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Ankara poliı cnıtitU.U için aatın 

alınacak aıağıda yuıh erzakın birin· 
el münakasasma talih zuhur etmedi
ğinden temdidine karar ftrildi. 

1 - Cin.a, mlkdarları ve muham
men l>edeliyle ilk teminatları, ihale 
gUnU ve ıaatları yukarda yazılı er
zaklar parti parti açık eksiltme usu
lile münakasaya konulmuftur. 

2 - Bu lte aid ,.rtnamelcrl al
mak istiyenlerin emniyet umum mü
dürlüğü satın alına komisyonuna mü
racaatları. 

3 - Ekıiltmeğe girmek istlyenler 
teminat makbuz veya banka mektubu 
ve 2490 aayıh kanunun 2·S eli mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayliı edilen rUıı ve aaatte Jraniqoaa 
gelmeleri. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu• 
nun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı zarf mcktublarını en 
geç belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri. (7776/ 4304) 

3-6553 

Kömür eksiltmesi 
M. M. Vekileti deniz merkez satın 

alma komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 60.000 

lira olan 2000 ton kardif kömürünün 
kapalı zarfla münakaaaıı 15. 1. Kanun 
937 tarihine müaadif Çarf&Illba ğünü 
saat 14 de Ankarada Vekalet binasın• 
daki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi 3 lira mukabilin
de her gün Ankarada komisyonumus
dan alınabilir. 

3 - Münakasaya i§tlrik edecekle
rin birinci maddede yazılı günde a
zami saat on üçe kadar 4250 lirahli 
muvakkat teminatları ve kanuni bel· 
gelcrini havi zarflarını kanuni tekil· 
de kapatılmıf ve mühürlenmi' olarali 
komisyonumuza vermeleri, posta ile 
gönderilecek mektublardan dolayı 

vuku bulacak teehhurun nazarı dik· 
kate alınmıyacağı. ~051 

TM Hnı lr•• 
Muhlslp AlılllClk 

Türk Hava Kurumu Genel Ptı... 
kezinden : 

1) Türk Hava kurumuna (90) lira 
aylık ve (15) lira mesken bedeli u., 
imtihanla muhaaib alınacaktır. 

2) Lise mezunları tercih cdilccektiı.. 
Taliplttin yqları (30) dan fazla olıııa
maaı lizımdır. 

lıtenile.n vesikalar: 
A) Tahsil vesika.ar, 
B) Fotoğraflı srhat raporu 
C'1 Aakerliiini bitirdiiiııe daJr Ye

sika, 
Ç) Eıkiden bulunduğu i9lerde ilipo 

ği olmadığını gösteren vaik& 
veya hüsnühal ldğldı, 

İstekliler, 2 ilkkanun 937 perfCmbe 
günll saat 14 de yapılacak imtihana 
girmek Uzcre bir dilekçe ile kuruaa 
genel ıekreterliğine müracaat etmeli-
dirler. S-6657 

] t: 
!o 

Beherinin "1,5 
et ... ; t! a Si~ ~ l'il"ü 

Tavuk 500 Adet 
Hindi 200 Adet 

Taze erik 200 

• ka)'ll 100 

" vioııe 100 
Elma 300 
A1n 200 
Tan 

.zer dili 100 

lıpanak 2000 
Prua 2000 
Havuç 150 
Kerevis 800 
Tue ıoian 200 Demet 
Karnıbahar 300 
Semis otu 300 
Taze bakla 800 
Yeııil 

salata 
Marul 
Enginar 
Çalı 

1000 Adet 
1000 Adet 
200 Adet 

fa1Ulya 150 
Ayte kadın 

faauln 1000 
Taze 
barbunn 500 
Dolmalık 

kabak 
Dolmalık 

biber 
Sivri 

biber 
Patlıcan 
Domates 
Llhna 
Taze 

800 

soo 

20 
700 
800 

1000 

bezelye 250 
Taze 

bamya 200 
Salamura 

yaprak 
Bal kabağı 
Hiyar 
Maydanoz 
Pancar 
Taze 

yaprak 

!O 
200 
1000 Adet 

1200 Demet 
250 

50 

Ekmek 3300 Kilo 

• bedeli teminatı il inakaaanm 
Ll. K. L. K. Tarihi Saad 

50 36 75 ) 3.12.1937. 11 
J 20 ) 

10 ~ 20 
20 11 44 ) 3.12.957 
20 ) 
10 ) 
12,5 • ), 

• ) 
5 ~ 5 

15 ) 
1 ) 

20 ) 
15 ) 
10 ) 

) 
2,S ) 
1 ) 

13 ) 
) 

15 ) 
) 

12 100 58 ) 
) 

IO ) 

UUS7 14 .. 

12 
) 
) 

12 
) 
) 

15 
) 
) 

10 ) 
1 ) 
5 ) 

20 
) 
) 
) 

20 ) 

50 
) 
) 

6 ) 
,5 ) 
2,5 ) 
5 ) 

) 
15 ) 

9,75 24 U) 3.12.937 ıs 

Fabrikamızdan bir aenc içinde 111
11111111111111111111111111111111L ıartnamesindc yazılı yerlere yollana

E cak tütün ve sigaralarla aair efyanın 
: nakliyesi 18-11-937 tarihinden itiba-

A. Levazım Amirliği 
Koyun eti 5000 Kilo 
Kuzu eti 800 Kilo 
Sığır eti 1500 Kilo 

Cinsi Miktan İlk Münakasa 
Kilo Teminatı Gllnü Saati 

Arpa ~o 1574,28 15.12.937 ıo 

45 ) 
40 277 12 ) 
35 ) 

3.12.937 15,30 

Doktor -Rıza Dur ay ---ÖNT~:heci Hastanesi : 
~N mütchaaBiax Çocuk: 

r~t caddesi Niyazi Kanıuk:E 
p. No. 2 Telefon: (3509) : 

1 -111 •ıı111111111111111111111111111ıi=' 

ren on beş gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İstekliler eksiltme prt 
namesini reemt dairelerin açık oldu
ğu saatlerde her ilin fabrika sevk şu
besine müracaatla görebilirler. Ek
Sililtmeye çıkarılan nakliyatın mu
hammen bedeli 5340 liradır. 

Kırdırılacak buğday 

münakasası 
Ankara Lavazun Amirliği Sabn 

Alma komisyonundan ı 
ı - Kor. birliklerinden Kırklareli, 

Vize, Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ, 

Ekmeklik 
un 132000 1214,73 15.12.937 11 

Yukarıda cins ve miktar ve teminat
larile ihal: günleri ve ıaatleri yazılı 
yemden bır kalem ve yiyecekten bir 
kalem erzak kapalı zarfla eksiltmeye 
konmu9tur. Erzak hizalarında yazılı 
ihale gün ve saatlerde Gazianteb aske
ri satın alma komisyonu dairesinde 

Dana eti 1500 Kilo 

Koyun 
karaciferi 1000 Adet 

Koyun 
beyni 1000 Adet 

Koyun 
işkembesi 300 Adet 

Sıirr 
işkembeıi 1000 Adet 

Paça 1000 Adet 

40 

20 

ıs 

7,5 
20 

1 

) 

) 
) 
) 

43 
) 

69 ) 3.12.937 ıa 
) 
) 
) 
) 

{4270) 3-6464 



• 

DiKKAT: 
Vitrin Müsabakası 
UZATILDI 
İştirak şartları şunlardır: 

ı - Herkes müsabakaya en geç birincikanunun 4 üne kadar girmiş 
olmalıdır. Müsabaka, 15 birincikanun 937 de bitecektir. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek bayiler, vitrinlerinin ya hepsini ve
yahud da bir kısmını çerçeve ile ayırıp bu müddet zarfında 

Tabit Kanyak ile aüsliyeceklerdir. 

3 - Vitrinler, birincikanunun ikinci haftasında bir jüri heyeti ta
rafından seçilerek mükUat hak edenler tesbit edilecektir. 

3 - Mük!fat kazanan bayilerin listesi birincikanunun 
haftasında gazetelerle ilan edilecektir. 

S - Müsabakaya Ankara ve l<Stanbul bayileri girebilecek ve her 
iki 9ehirdeki vitrinler, mütehassıs zevattan müteşekkil jüri 
heyeti tarafından tetkik edilerek dereceler tesbit olunacak
tır. 

6 - lstanbul ve Ankarada birinci gelenlere 100 er lira, !stanbulda 
ikinciye 50, üçüncüye 25 lira ve dördüncüden sonra 35 kişiye 
ve Ankarada birinciden sonra derece alan 10 kişiya 5 er lira 
verilecektir. 

7 - inhisarlar &atıf mağazaları bu müsabakaya girmiyeceklerdir. 

8 - Müsabak<l'}'a iştira ketmek için atağıdaki kuponu doldurup 
lnhisarlar Rekllm ve Neşriyat Şubesine göndermek kafidir. 
(Kupon bir kartona yapıştmlırsa daha iyi olur.) 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

: lstanbul / 937 : - -- -: lnhisarlar idaresinin tertib ettiği Tabii Kanyak vitrin : 
: müsabakasına iştirak ediyorum. : - --: lsim : ---: Adre11 r = - -- -- -: (Bu fiti bir liarton ilzerine yapıftırıp İnhisarlar Umum : 
§ Müdürlüğü ReklAm ve Ntfriyat Şubesi. Galata, adresi- § 
: ne gönderiniz.) : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

EGE 
Emlak ve arazi alım sc;ıtım evinden 
Ulus meydanı Santral Kıraathanesi üstü No. (5) Tel. 2818 
imar dahil ve haricinde araa ve apartıman, dükkan almak 
ve satmak istiyenlerin müessesemize müracaatlan. 3--6665 

Çankaya açıhyor 
• 

eczanesı 
Yeniıehir Megrutiyet caddesinde 

f;SANS 
b-OS:VONl 

PUDRA 
~B.u.N· 

l. T. PIYER'rn .97l"utaıprat. 
'°Jankv.n ~"'u· 

ar/v-v-. 

L.T. PIVER PARIS 

PARf'OMORI L.T. PIVER lıtanbur Şubesi. 

Oıınu Bey, Abmel BtJ ıokık No. 68 ISTANBUL 

938 PHILCO 

H A S A N 
Yarnn yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

• 

Boşu boşuna ıztırap çekti 

ACIBADEM YACI 
KREMİ 

aiınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neıesi yerine geldi 

Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvillleri her rahat

sızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 

Dlı tabibi Hamdi Alagün • İhsan Çand~r 
Pazardan maada hergün dif tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 
Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Saçları 
dökülenler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfürstendamm'ın 

En mOdem oteli 

. . . . . 

• Adres: Kurfüratendamm 59/60. 
E Telefon : 32 39 J 1 S . . 
!Sahibi: Türk vatandaşı· . . 
• . . . Cemil Mum 
• • • . . . Oda kiraıan 
:ı3 oda tek yataklı 
: 4 .. ,, .. 
: z .. " 

,, 
:ıı .. .. .. 
=ıı ,, çift ,, 

6 .. .. '' 

2,40 Mark 
3,40 .. 
3,90 ,, 
4,40 .. 
5,90 

" 6,90 .. 
1 .. ,, ,, 8,- .. 

GRİP İN 
Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karfı sigorta 

etmiı olursunuz 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
lsim ve markaya dikkat taklitlerinden sakınınız 

Türk Hava Kurumu . 

BÜYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

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

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

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

Saçların dökülmesine ve kepeklen· 
mesine mani olur. Komojen saçların 

köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabit 
renklerini bozmaz, llltif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
ınaruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bylunur. • 

Odalann hepıinde akar ııcak. 
ve aoğuk su ve telefon vardır.: Güzel diş İstiyenlerin macunudur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

oktor aranıyo 
Mühim bir müessesenin 9ark? A

nadoluda şimendifer güzergahın
de bulunna işletme idaresinde ça· 
Iıımak üzere bir doktora ihtiyacı 
vardır. Bu doktorun birinci ımıf 
emrazı dahiliye mütehassısların
dan olması ve icabında operatör
lük yapabilmesi lazımdır. Talip 
olanlar yaşlarını, muhtasar tercü
mei hallerini ve istedikleri ücret 
mikdarmı bildiren talepnamele
rini (posta kutusu 216 Ankara) 
adresine göndermelidir. 3-6614 

~] 
imtiyaz sahibi ve BaşmuharTlri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Bazılarında huıuıi banyo var-~ 
~~ : . 

·Kahvaltı: 1,10 Mark ~ . 
Halil Sezer karyola ve madeni e,ya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble 
MEŞHERİ 

Türk vatandaşlara lisan hu-~ 
susunda azam1 kolaylık. Misa-: 
lir/erden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-5 
le muhalaza edilir. : 

Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik eomyeler ve çelik made· 
ni möblelerimiz teşhir edilmiftir. Salkımsöğlid Demirkapı caddesi 7 

Tel. 26132 3-6547 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

YENİ SİNEMALAR 
BU GECE 

Sekiz büyük fransız sinema yıldızının 
ittirilôyle temsil edilen mevsimin 

en güzel eserlerinden 
BiR BALO HATIRASJ 

Oynıyanlar 

Harry Baur • Marie Beli • P. R Wilm 
• Pierre Blanchard • F. Roaay -

Femandel 
Aynca : Dünya haberleri 

Seanılar • 11, 1, 2.45, 4.45, 6.45 
• Gece: 9 da 

HALK 
BU GON BU GECE 

Büyük qk • musiki ve neıe filmi 

AŞIKLAR YOLU 

Oynıyanlar 

Dick Powel • Nancy Caroll 
Franaızca sözlü r 

Aynca : Dünya haberleri 

Seanslar: 11, 1, 2.30, 4.30, 6.30 
Gece: 9 da 

radyoları 
Merkezi: geldi 
Şubeı 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
An:afartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 

-


