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Dün havanın bozuk olması yü
zünden at yarışları kalabalık ol
mamakla beraber müşterek bahis 
epi hararetli geçmiştir. Koşular 
hakkındaki yazımız 2 inci say -
fada dır. 

ARTTIRMA VE YERLİ MALI HAFTASI DÜN BİTTİ 

İktisat Vekilimizin radyodakj konferansı 

Ekonomi savaşı i(indeyiz 
Türk enerjisi bunu da başaracaktır 

Savaşlar kazanmayı bilen büyük 
Cümhurreisimiz lnönü başımızdadır lktısat Vekilimiz B. Şakir 

Kese bir 

Türk - Amerikan ticaret anlaıması 

" En ziyade mazharı 
müsaade devlet,, 
Esasına istinaf etmektedir 

İki taraf karşıhkh olarak bir çok 
tenzilôtı yaptılar tarife 

B. Numan Menemencioğlu'nun beyanatı 

Başvekilimiz B. Celil Bayar'ın geçen hafta Halkevinde verdi
ği büyük nutukla açılan ulusal ekonomi ve artırma haftası, dün 
sona ermiştir. Pazar olmak dolayısiyle, Ulusal Ekonomi ve Artır
ma Kurumunun Sergievi binası önünde tertip ettiği sokak sergi
sinde diğer günlere nazaran daha büyük bir seyirci kalabalığı 

Cümhurreisimizin 
teşekkürleri 

lismet 
. 
lnönü ve 

Türkiye ile Amerika Birleşik hükümetleri arasında müzakere 
edilmekte olan ticaret anlaşması projesi üzerinde her iki delegas
yon tam bir itilafa varmış ve mezkUr proje dün saat 11,5 te türk 
heyeti reisi ve Hariciye Umumi Katibi B. Numan menemencioğ. 
lu'nun eviı:ıde parafe edilmiştir 

Paraf merasiminden sonra B. Me
nemencioğlu'ya müracaat ederek türk 
ticaretini pek ziyade alakadar eden 
bu itilaf hakkında esaslı malfımat al
mak istedik. Hariciye Umumi Katibi 
bize aşağıdaki beyanatta bulundu: 

Riyaseticümhur Umumi Ka
tipliğinden : 

görülmekte idi. 
Dün, Ankara Hukuk Fakültesinde profesörler ve talebenin 

iştirakiyle, hafta dolayısiyle bir toplantı tertip edilmiştir. Buna 
ait haberleri okuyucularımız ayrı sütularımızda bulacaklaıdır. 

Dokuzuncu Ulusal Ekonomi 
ve Artırma haftaı:.ı münasebet~y
le Reisicümhur İsmet İnönü yur
dun her tarafında bulunan va
tandaşlardan ve kurumlardan 
yüksek ve samimi hislere terce
man olan birçok telgraflar alınış
tır. 

Bir arkadaşımızrn sokak sergisinde gezerek, seyirciler ara!ın
da dolaşmak ve gra'fikleri gözden geçirmek suretiyle edindiği 
yeni intıbaları anlatan röportaj ve resimleri, okuyucularımız 
8. inci sayfamızda bulacaklardır. Bundan pek mütehassis olan 

İsmet İnönü sevgi ve teşekkürle 
riyle iyi dileklerini bildirmiye 
Anadolu Ajansını memur etmiş
tir. (a.a.) 

Diğer taraftan lktısat Vekili B. Şakir Kesebir dün akşam An
kara radyosunda hafta dolayrsiyle bir konuşma yapmıştır. Eko
nomi siyasetimizin ana hatlannı canlı bir şekilde tebarüz ettiren 
bu konuşmayı okuyucularımıza sunuyoruz. 

B. Şakir Kesebir'in nutku 
"- ~evgili yurttaşlarını, 
Her sene 12 birincikanunda başlı -

yan (Arttırma ve yerli malı haftası) 
artık milli hayaıta giren güzel bir a -
det oldu. Bu haftalarda milletçe bü -
yük iktisadi kalkınma davamız üze -
rinde durulmakta, konferanslarla, ya
zılarla milli ekonomi işlerimiz anla -
tılmakta, sergiler, müsabakalar ve. 
mektep toplantıları yapılmaktadır. Bu 
sene dokuzuncu arttırma ve yerli ma
-ru%:-ftasını de ayni suretle yaşıyo • 
Celal Bayar'ıtt".terem Ba_şvekilimiz 
nunda irat buyurdukları nutuklariyle 
açılmıştır. Her akşam Ankara radyo -
sunda tanınmış devlet ve ilim adamla
rımızdan, iktisatçı veya maliyecile -
rimizden birinin kıymetli fikirlerini 
zevk ve istifade ile dinledik. Gazete -
lerimiz mevzuun büyilk ehemiyetini 
anlatan yazılariyle milli alakayı ikti -
sadi kalkınma davamız üstünde top -
lamış bulunuyorlar. 

Ulusal ekonomi ve arttırma 
kurumunun çalışmaları 

Ankara'da sergi evinde faydalı bir 
aı;;ık sergi, muhtelif şehirlerimizde 
konferanslar, te>plantılar tertip olun -
du. Bütün bu canlı hareketi ulusal, 
ekonomi ve arttırma kurumunun sis
temli, sebatlı ve feragath çalışmala -
rına borçluyuz. 1929 senesinde dünya 
buhranına karşı millt ekonomimizi 
korumak için devletçe cidd~ tedbirle
" tevessül olunduğu bir sırada aynı 
davanın yayıcısı ve yardımcısı olmak 
üzere kurulan ve ilk zamanlarda mil
li iktisat ve tasarruf cemiyeti adını 
taşıyan bu milli teşekkül, bütün mem
leket dahilindeki teşkilatiyle 10 se -
nedenberi fasılasız bir surette yerli 
malı zevkini ve sevgisini, arttırma i -
tiyat ve ahlakını tamime gayret et -
miştir. Bu münasebetle her geçen se
nenin bir evelkine nazaran iktisadi 
hayatımızda iftiharla gördüğümüz 

mesut farklarını yaratmakta ulusal e
konomi ve arttırma kurumunun da 
bir faaliyet hissesi bulunduğunu söy
lemeyi ve kurumun manevi şahsiyeti -
ni yüksek huzurunuzda şükranla ana -
rak kurum idare heyetini, ve bütün 
teşkilatı mensuplarını takdir ve te -
veccühünüze arzetmeyi zevkli bir va
zife sayarım. 

Hafta biterken 
Muhterem dinleyicilerim, 
Bugün dokuzuncu arttırma ve yer • 

li malı haftası nihayet buluyor. Sayın 
Başvekilim, memleketimizin ekono -
mi durumu, ve buna göre hükümetin 
görüş ve politikasmı, milli ekdnomiyi 
ve finansı alakadar eden ehemiyetli 
mevzuları açış nutuklariyle beliğ bir 
surette izah buyurmuşlardı. Sırasiyle 
Ankara radyosunda verilen konfe -
ranslarda ve hafta zarfında intişar e -
den yazılarda ise tasarruf hareketinin 
ehemiyeti, tarihi, bugünkü vaziyeti, 
istikbali ve milli endüstrimizin in • 

(Sonu 8 inci aayfada) 

T unuı §ehrinin umumi manzarası 

ve 
. . 
ışı Tunus Fransız basını 

Liberal olmakla ölüme 
doğru gitmekteyiz! 

General Gamlen ve Amiral 
Darlen Afrika'ya gidiyorlar 

Paris, 18 a.a. - İtalyan mutalibatı hakkında Jurnal gazetesi 

diyor ki: . . .. 
"Beynelmilel haftanın mütebarız vasfı .~n.~ılız - fransız anlaş -

masının parlak bir surette bir daha tezahuru olmuştur. 
Fransız - ingiliz işbirliği Baltık 

denizi tarafında olduğu gibi Akdeniz -
de de tezahür eylemiştir. Nihayet, bü
tün deklarasyondan daha manalı olan 
bir cihet varsa o da iki memleket ef -
karı umumiyesinin müttefik bulunma
sıdır. Acaba bu ihtar anlaşilacak mı? 

Biraz şüphe ediyoruz. Çünkü, İtalyan 
matbuatı neşriyatına devam ediyor. 
Bunu hayretle karşılıyoruz. Hususiy -
le ki, ltalya'nm bununla ne gibi mak
satlar güttüğü pek bilinemiyor. Her 
halde İngiltere ile Fransa'nm arasını 
açmak zehabına düşmüş olanların şim
di ne kadar feci bir tarzda yanrldıkla -
rım anlıyacaklardır. 

Siiveyş kanalı hakkındaki 

italyan iddiaları 
Epok gazetesi şöyle diyor: 
"Süveyş kanalı hakkmdaki italyan 

iddiaları baştan başa manasızdır. İtal
yanlar, enternasyonal mahiyette bir i
şin bir kaç devletin menfaatine hizmet 

Tunus beyinin son resimlerinden etmesini doğru bulmuyorlar. Kendile-

biri (Sonu 3 üncü sayfada) 

Üniversitem iz 

Rektör B. Cemil 
Bi lsel'in beyanatı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Üniver -
site rektörü B. Cemil Bilsel şunları 

söyledi : 
"- Cümhurreisi İnönü lütfen beni 

kabul buyurdular. Kendilerine üniver
sitenin tebriklerini arzettim. Mesai 
ve ihtiyaçları hakkında izahat verdim. 
Üniversiteyi şereflendirmelerini rica 
ettim. !stanbul'a geldikleri zaman Ü -

niversiteyi ziyaret edeceklerini vad 
buyurdular. Ve üniversitenin mesai -
si ile yakından alakadar olduklarını 

bildirdiler. 

Ziraat kongresi 
Neşredilen tehliö 

davetiye yerini 
tutmaktadır 

Ziraat Vekaleti bütün valiliklere 
bir tamim göndererek Ziraat kongre
sinin birinci kanunun 27 sinde An - · 
kara'da saat 11 de toplanacağını bil
dirmiştir. Ayrıca neşredilen tebliğde 
kongreye Büyük Millet Meclisi aza
sx.nın, C.H.P. Genyönkurul üyeleri. 
nın, müstakil umum müdürlükler ü -
niversite ve diğer yüksek mekte~ler 
matbuat ve Anadolu Ajansı mümes
sillerinin resmen ve diğer ziraat ve 
ziraat maddeleri üzerine çalışan koo
peratiflerle müesseselerin ve istiyen
lerin hususi şekilde iştirak edebile -
cekleri bildirilmektedir. 

Kongre üyeleri için hazırlanmış o
lan neşriyat azalar tarafından umu
mi katipliğe müracaat suretiyle alına· 
bilecektir. 

Kongre dört gün devam edecek ve 
kongre azası şerefine yılbaşı gecesi 

J bir resepsiyon verilecektir. Bu resep
siyonda elbise kaydı yoktur. Ziraat 
v:kaleti, vaktin darlığı dolayısiyle 
alakadarların bu tebliği davet yerine 
kabul etmelerini bilhassa rica etmek
tedir. 

B. Numan Menemencioğlımun 
beyanatı 

"- Amerika Birleşik hükümetleri 
ile bir müddettenberi bu itilafı mü -
zakere ediyorduk. Bugün parafe et
tik. Bu metin iki hükümet tarafından 
tasvip edildikten sonra ve ancak ka
nunusani içinde imza edilecektir. 

Size şimdilik şunları söyliyebili
rim: Bu itilaf ile her iki taraf yek
diğerine birçok tarife tenzilatı yap -
mışlardır. İtilafın esası en ziyade 
mazharımüsaade devlet muamelesidir. 
Türkiye Amerika'dan ithal edeceği 
eşyaya mukabil azami bir had ile 
mukayyet olmak şartiyle serbest dö -
viz tevziatı yapacaktır. Bundan da 
anlaşılacağı gibi yeni itilafta klering 
esası yoktur. Bilakis her iki taraf 
yekdiğerine karşı olan tediyatı ser -
best dövizle yapmağı kabul etmişler
dir. 

Daha L"nd.. la..i.Laun ancak imza -
dan sonra verilmesi kabil olan bu iti
laf, her iki memleket ticari mübade
lesini artırmağa hizmet 
ümidindeyim.,, (a.a.) 

edecektir Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
B. Numan Menemencioğlu 

lstanbul'da, Eminönü meydanında istimlakler d · _ . .. • evam etmektedır. Balıkpa-
zarı sokagındakı dukkanların hepsi yrkılmrstır B ı • · un arrn enkazının taşın-
masına devam olunmaktadır. Yakında bu kısım tamamen du" lt ·ı · 1 kt J ı · b · ze ı mış o a-
ca ır. ş erın ır an eve/ bitmesi icin son günle d ı ı 
maktadır. · ~ r e az a amele çalıştrrıl-

Dün Ankara'Ja lik maçları neticelenmi§tir. 
Kır koşuları yapılmıştır. lstanbul'da ve lzmir
de lik maçlarına devam olunmU§tur. Aydın, 

Samsun ve lzmit'te de Türkiye futbol grup 
birincilikleri yapılmıştır. T alsilat iç sayfalcı
rımızdadır. 
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insan ve kültür : Hukuk fakültesinde 
dün yapılan toplantı Tereddüdümüzün sebebi 

Dün at yarışlarının 
ikincisi yapı dı 

on 

Burhan BELGE 
Profesörler ve talebeler arttırma . 

Ç 1 F T E BAHİSTE Her ikisi de, malfı~ mevzu~a~dır. I ~er~nc gelince, elbette ki bizim garb'a 
Son yarım asırlık tclıfatımız ıçınde ıntıbakımız işinde, öz'e ait hatta öz'ün 
pek az kitap vardır ki, orada şu hük- kendisi olan bu mefhumları idr k' _ 
me ~esadüf edilmesin:, "Ist.anbul'un miz, ancak en sonunda yani garp am~
fe.thındcn sonra .ltaly~ ya hıcret et - deniyetini ıskontosuz ve olduğu gibi 
mış olan bazı alımlerın, oraya hele- aldıktan ve şark kültürü ile olan m ... 
niz~ h~kkında göt.ürdük~e.ri malumat nasebet ve ittisalimizi tamamen ga~
netıcesınde, İtalya da kılıse taassu • bettiktcn sonra kabil olacaktı. Elbet
buna karşı bir fikir hüriyeti hareketi tc ki, garp medeniyetinden aldıkla. 
başlamış, ?.u, b~tün san.~t ve ilim araş- rımız en aşkın haddine çıktıkça, bu 
tırmaJarı uzer.ınde muspet tesirler medeniyet unsurları, bizlere taşıdık
yapıı:ış ve netıcede bugünkü Avrupa- Jarı kültür muhtevalarını beraberle_ 
ya ~cut ~vermiş olan renaissance ha- rinde getirecekler ve bu kültür muh
~e.ketı dogmuştur.,, Arkasından birkaç tevalarının peyderpey terakümünden, 
ı~ım', mes.ele kapanmıştır. Huma - garp kültürünün zarureti, birden, id· 
nızm e gelınce, onun hakkında da ga- rakimize aksedccekti. 

ve yerli malı mevzuu üzerinde söz söylediler ---------------~ 

Dokuzuncu Ulusal Ekonomi ve Artırma haftası münasebetiyle 
dün Ankara Hukuk Fakültesinde bir toplantı yapılmıştır. Top -
lantıda Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu başkanı Milli Mü -
daf aa Bakanı Kazım Özalp, kurum umumi katibi İzmir mebusu 
Rahmi Köken ve başta fakülte dekanı olmak üzere bütün prof e
sörler ve Hukuk Fakültesi talebesi bulunmuşlardır. 

Af ceylan - Ceylan çifti bir 
getirdi liraya 45.75 lira 

zete ve mecmualarımızda bir hayli Şu var ki, bir zaruret, çoktan idra
maiamat. çık~ıştır. Bunun muayyen ke aksetmiş olur da, arzu'yu henüz 
bazı bahıslerın muayyen dillerle tah- sarmamış bulunur çu··nk" 'd k'' '] d"J . . u 1 ra ın en sı e ı mesı olduğu ve bu tahsili ve - yüksek ve müspet ifadesi onun ar. 
ren mekteplere "humanist liseler ya - zu'ya ve bu arzuyu elde edecek irade 
hut ~ymnase'lar,, dendiği defatla söy- ve enerjiye inkılap eylemesidir. Bu 
Ienmış ve pek çok türk muharrirleri merhale eksik kaldıkça bütün bu an
~u tah_sili? ~~zle~ için .de lazım oldu- lattığımız hadiseleşme 'seyri, nazari. 
gunu ılerı surmuşlcrdır dir O halde b h~d· ı · · 

R · · . . . . . · . , u a ıse cşmenın seyrı-
. ~naıssance ha~kın.dakı bılgımız nı bıraz iterek, garp kültürüne, daha 

b~r ~ı.nd~r~n. ayrı bır~ dın hakkındaki fazla vakit kaybetmeden girmemizi 
bıl~ı~ı gıbıd~r. Malumatı umumiye tacil etmek lazımdır. 
kabılınden hır şey Hatta bı·raz da E .. k" b · · 

· ger ruıı u unu yapmaz ve ıçı -ba•ka t" l""· b' d' d • :ı: ' 
. :. • ur u • ır ın arın hır başka mizdeki şark ihtibaslarmdan temiz-

dını~ ba~ına ge!en. maceraya sevin. lenmezsek, garp bizlere, kültürüniın 
mb esı. nevınden ~ır hıs. Aynı zamanda, anahtarlarını kendiliğinden vermez: 

Yurtta 
-ı Toplantıyı fakülte dekanı ve ceza 

1 hukuku profesörü B. Baha Kantar 
bir söylevle açmıştır. B. Baha Kan

C. H. P. Kongrelerinin 

Mersin, 18 a.a. - Üç günden beri 
devam etmekte olan İ!lel il kongresi 
dün akşam geç vakit sona erdi. Esaslı 
dilekler tesbit olundu. Bilhassa zirai 
kredi işi, pamuk ziraati ve Mersin li -
manının inşası kültür ve yol mesele -
leri hakkındaki dilekler üzerinde ehe -

tar ebedi Şef'in işaret buyurduğu ta
sarruf hedefi üzerinde yürümeğe baş 
lıyah dokuz yıl olduğunu bugünü 
kutlarken ulu yaratıcının manevi hu-
zuru önünde büyük minnetle eğilme
nin ve hatırasını taziz etmenin en 
başta yer alması lazım bir borç teliik
ki eylediğini söylemiş ve gençliğin 
ulusal artırma hakkındaki vazifele
rini izah etmiş ve sözlerini bütün fa. 
kültenin devlet reisi ismet lnönü'ne 
olan derin inan ve bağlılıklarını te · 
yit ederek bitirmiştir. 

Talebelerin nutukları 

u dındar, renaıssance'm "pagan" bir bilakis bizlerdeki bizim onun medc
kaynaktan içmek olduğunu bilir ve niyet'i ile iktifa e'debileccğimiz kana
on~an,. onun ayrı bir dünyaya fayda atini, büsbütün takviye eder. Ta ki o
getı.rmı~ ?ld~g~nu kütüğe geçirmek nun kudretli camialarından herhangi 
v~. üzerını muhurlemek suretiyle, bir birisi, kültürün özünü, kurtarıcı kay
~el ka~ınır .. ~eb'i, şekil ve şekil naktan değil, massif ve göz açtırt
kaıdeler~ne burlinmüş, fikr'i din' den maz bir şekilde kendi milli kültürü -
gel~e. hır t~kım örtülerin altında te- nün yani kendi tahakküm cihazlarm
ıettur e tabı kılmış bir dünyanın ço- dan en kudretlisinin musluklarından, 
cuğudu~. ~erçek'i olduğu gibi ifade- bizleri çatlatmcıya kadar sunsun. Bü
den çekınır: muayyen bir adap ve er- yük devletlerin kültür radyasyonlan 
kan ve teşrıfat halvetinden geçirerek nelerdir, bu radyasyonun cihazları ve 
o~taya ~o~a.r. Belki yarısını, belki vasıtaları ne gibi şeylerdir, bunu şark 
dortte bırın~. Fakat hiç bir zaman ta- tereşşuhatına haHi ifade vası~as~ ol_
matnını degıl. Ve bilir ki, renais- mak istiyen bazı münevverlerımız bı
sance'ın esrarlı gölünde bütün bu ter- lirler sanırız. 

miyetli müzakereler yapıldı. Yeni il -
yönkurul üyeleri ve büyük kurultay 
delcgleri seçildi. Kongre delegeleri şe
refine Toros lokantasında bir ziyafet 
verildi. Bu ziyafette çok samimi hitabe 
yapılmış ve hararetle alkışlanmıştır. 

llolu'da 

Dekanın çaış söylevinden sonra ta
lebeden B. Naci Tozduran, Bn. Kıy
met Conker, B. Hayri Aksoy Ekono
mik kalkınma mevzuu üzerinde ve 
bugünkü Türkiye'nin ekonomik sa -
hadaki ileri hamlelerini gösteren nok 
taları tebarüz ettiren birer nutuk ver -
mişlerdir. !kinci sınıftan B. Etem 
Ateşoğlu ekonomimiz ve ekonomik 
kalkınmamızı ve geçirdiği safhaları 
izah eden uzun bir söylev vermiş ve 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Dün kalabalığın az olmasına rağmen müıterek bahis epeyı 
hararetli idi 

biyesinde ve tahsilind;, hissinde ve Şu halde? Şu h.alde, ~apılacak şe~ 
aklında olan melbusatrn cümlesinden bir an evci humanızme gıderek, kendı 
soyunarak çırçıplak yıkanmak Hızım- öz eserimiz olduğu için mağşuş olma
dır. Çünkü orası, his'e ve fikr'e ve sına ihtimal olmıyan milli kültürü -
ve a~yon'a ait her şeyi insan ebadı- müzü, öz kaynaklardan içerek yapma-
drna rrca eden bir dünyadır. mız lazımdır. 

İşte tanzimatçı ve meşrutiyetçi mü-
~~vver bunları sezindiği hatta bildiği No· Bu yazı bu mevzua ait makale sc -
ıçın, renaissance dediğimiz "pagan" risinin ıs. yazısıdır. 
kültür harnanunın yanına sokulmaz. ------
e~fında dolaşır; girip çıkanları tet
kık eder fakat davet olunacağım di • 
Ye kaçınır. ÇUnkü ve medeniyet'in Eme fi 
lüzumuna ne kadar kani de olsa, et- Kôzı m 
hik, onun için, bilhassa belden aşağı-

General 
Karabekir 

ya .dair bir nizam cstbetik de, şekil
lerın oyunudur. Oz'ün bediiyatı an -
cak Tanrı'ya tahsis edilmiş bir hak -
tır. Bu bcdiiyattan, o, fani olduğun -
dan tahrim edilmiştir. 
.~u ıur~tle'. t.anzimat ve meşrutiyet 

munevverı ıkı biribiriylc alakadar 
kompleks'in kurbanıdır. Ethik bakı
mından renaissance)n tılısımlı sula_ 
rında yıkanmak, peşin olarak bir ta -
kım ayıpların işlenmesini şart koş_ 
maktadır. Esthetik bakımından ise 
itlenecek bir günah vardır. ' 

Bundan .dolayı, o devirdeki kitap
larda, renaıssance, başka milletlere fay 
daaı dokunmuş bir devir olarak sade
ce zikredilir ve "gelsin şimdi onun 
yarattığı medeniyet" denerek rena
~~nce'ın ya~a~ış olduğu mürekkep 
dunyanın muşkulleri arasında şaşkın 
hayran ve aciz kalınır. 

Eski mebus ve emekli general Ka
zım Karabekir'in Ankara'ya geldiği ve 
Cümhurreisimiz tarafından kabul bu -
yurulduğu haber alınmıştır. 

Çağn 
X Arzuhal encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu
gün saat 1 O da toplanacaktır. 

X Hariciye encümeni bugün saat 
11 de toplanacaktır. 

Karadeniz'de fırtına 
Istanbul, 18 (Telefonla) - Kara -

dcniz'de fırtına olduğu haber veril -
mektedir. Bazı gemiler limanlara sı • 
ğınmışlardır. Hiç bir zarar haber ve -
rilmemcktedir. Yalnız bir şirket va -
puru ile Basarabya vapuru karaya 
oturdular. Fakat ikisi de kurtarıldı
lar. 

Bolu, 18 a.a. - Cümhuriyet Halk 
Partisi vilayet kongresi vali ve parti 
başkanı Salim Gündoğan'm bir nutku 
ile açılmıştır. Ebedi Sef'in hatırasını 
tazizen üç dakika ayakta bir ihtiram 
sükfitu yapıldıktan sonra kongre me -
saisine başlanmış ilyönkurul üyelerini 
ve büyük kurultaya gidecek delegeleri 
seçmiştir. 

Kongre milli şef İnönü'ne ve Bü
yük Millet Mecli.si Reisligine, Başve -
kiilete, Dahiliye Vekfilctine, Parti Ge
nel Sekreterliğine tazim telgrafları çe
kerek mesaisine son vermiştir. 

HAV A 

fl~?:m 
Hava hatif karh ve (İsintili ge(li 

Dün şehrimizde hava sabahleyin 
hafif karlı sonraları çisentili ve rii Tg:lr 
ı:;ız geçmiştir. En düşük ısı sıfır, en 
yüksek ısı da sıfırn üstünde üç derece 
olarak kaydedilmiştir. Yurdun bütün 
bölgelerinde hava kapalı ve yağışlı 
geçmiştir. Son yirmi dört saat i!:inde
ki yağışların karemetreye bıraktıkları 
su miktarı llopa'da 46, Rize'de 23, Si
vasta 18, Bergamada 17, Bandırmada 

16, Alanyada 14, Alaçatıda 12 ve yağış 
gören birçok yerlerde 1 - 10 kilogram 
arasındadır. Şarki Anadolu ile Trak
ya ve orta Anadolu bölgelerinde ya
ğan karın toprak üstündeki kalınlığı 
Sıvasta 26, Şarkikarahisarda 13, Ulu
dağda 12, Kangalda 10, Edirne, Erzu
rum ve Van'da 5, diğer karlı yerlerde 
ı - 4 santimetre kadardır. 

Rüzgarlar şarki Anadolu'da sakin 
kalmış, diğer bölgelerde umumiyetle 
şimal istikametinden en çok saniyede 
7 metre kadar hızla esmiştir. 

Rüzgarlar Ege denizinde fırtına 

şeklindedir. Yurtta en yüksek ısı sıfı
rın üstünde İzmirde 12, Adanada 14, 
Antalyada 15, Bodrumda 17 derecedir. 
En düşük ısı da sıfırın altında Erzu
rumda 4, Yozgatta 5, Karsta 6, Çorlu
da 8, Vanda 9, Edirnede 11 derecedir. 

"Memleketin her alanındaki ilerle
melerde olduğu gibi iktısadi alanın
da da milli gücünü türk ulusunu ide
ale kavuşturacak bir amaca doğru hız 
alıp, bitmek tükenmek bilmiyen bir 
eseri halinde yarından emin, fakat 
her zaman olduğu gibi mütevazı bir 
varlık olarak kendisini gösteriyor. 
Bunun içindir ki inmek bilmiyen göğ 
sümüzü daima kabartmakta haklıyız.,, 

B. J'usuf Kemal Tengirşenk'in 
ıö.zleri 

Talebeden sonra söz alan iktısat 
profesörü ve Sinop mebusu B. Yusuf 
Kemal Tengirıenk talebenin ekono -
mik sahadaki konuşmalarını takdir 
.. tmis. JZeçen seneve nazaran gençli -
ğin sözlerindeki olgunıı~b- · - · ·· 
ettirerek bugünkü ekonomik hayatı
mızda ve yarınki ekonomik sahadaki 
hedefin ne olması lazım geldiğini i
zah etmiş ve alkışlanmıştır. 

General Kazım Ozalp B. Yusuf 
Kemal'den sonra son sözü almış hu
kuk fakültesi gençliğinin her sahada 
olduğu gibi milli ekonomi ve artır
ma mevzuu üzerinde de hassasiyeti
ni tebarüz ettirmiş, geçen senelere 
nazaran gençliğin daha ileri hamle
lerle yürüdüğünü görmekle duyduğu 
sevinci anlatarak gençliği tebrik et
miştir. 

Aydm llalkevincleki topluntı 

Aydın, 18 a.a. - Yerli mallar ve ta
sarruf haftası münasebetiyle dün ak -
şam halkevinde bir toplantı yapılmış 
ve davetlilere incir ikram edilmiştir. 

Hahkt•sir vali muavini 

Balıkesir (Hususi) - Yeni Vali 
muavinimiz B. Emin Kırış şehrimize 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

''Y arı§ın bitmesine epi var: 
birinciliği alacak mı 

-
1-.•"acak mı?,, 

Diın sonbahar at yarış.larırun on i
kincisi şehir ipodromunda yapıldı. Ge
ce yagan kar ve yağmur dolayısiyle 

koşular kum pist üzerinde koşuldu. 
Seyirci adedi geçen haftaya nazaran 
az olmakla beraber müşterek bahse o -
lan ragbet azalmamıştı. Başbakanımız 
Hay Celfil Bayar da üçüncü koşu esna
sında ipodromu teşrif ettiler. Kendile
ri yarım kan İngiliz taylara mahsus 
dördüncü koşuyu hakem kule.sinden 
seyrettiler ve koşan taylar hakkında 
da alakadarlardan izahat aldılar. 

Koşulara saat on dörtte başlandı. 

il irinci lwşu: , 
Uç ve daha yukarı yaştaki yerli ha

liskan ingiliz at ve kısraklara mahsua
tu. İkramiyesi 450 lira mesafesi 2000 
metre idi. 

Bu koşuda Girgin, Özdemir ve Ro
mans isminde üç halis kan koştu. Ko
şu başlar başlamaz Romans ve Özde -
mir öne fırladılar. Özdemir'in rakibini 
çok yakından takip etmesi koşuyu ka -
zanacaği ümidini verdi ise de Romana 
d~z yolda koş~unu. ~o~Jclttizindı. 

d ~ ~z~vlıhfi\.'l Üfu~~rkoşuya topallıya Un topallıya başlıyan zavallı Girgin çok 
uzak bir mesafede ü~üncü kaldı. 

B. Sabri Çıtak 
Maraşa gitti 

Maraş valilıgine tayin olunan eski 
Dahiliye Vekaleti müsteşarı B. İbra
him Sabri Çıtak dün sabah kalkan 9.35 
trenilc Maraş'a hareket etmiştir. B. 
Sabri Çıtak Ankara garında birçok me
buslar, Dahiliye ve Maarif Vekfileti 
müstcşarlan, jandarma genel komuta 
m, matbuat, emniyet, mahalli idareler, 
viliiyetler idaresi ve nüfus umum mü -
dürlcri, Dahiliye Vekaleti teftiş heye -
ti reisi, hukuk müşaviri, Ankara vali 
muavini, Ankara ve belediye reisi 
Devlet Şurası azalan, Dahiliye Veka
letinin bütün müdür ve memurları ve 
diğer kalabalık bir dost kafilesi tara -
fından uğurlanmıştır. 

B. Sabri Çıtak kendisini uğurlanu • 
ya gelenlerin ayrı ayrı ellerini sıkarak 
teşekkür etmiş ve uğurlıyanların iyi 
yolculuk ve başarılar temennileri ara
sında şehrimizden ayrılmıştır. 

Koşunun derecsi 2,10 dakikadır. 
Müşterek bahiste Romans'ın ganyaru 
125 kuruş verdi. 

J kfrıci ko§U: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarını 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 37 5 lira mesafesi 2400 met
re idi. 

Bu koşuda Andranbudin 64 Mah -
mure 59, CeyUin 56, Mavzika 52, Naz
lı 51, Nona 50, Alemdar 48 kilo ile 
koşular 

Aynı kilo ile geçen haftaki koşuyu 
kazanan Andranbudin bu koşunun fa
vorisi it'li. Koşuya başlandığı zaman 
Alemdar öne geçti. Rakipleri oldukça 
toplu bir halde arkadan gcliyorlardr. 
Son viraja hepsi hücum etlerek Alem
darı yakalamıya uğraştılar. Fakat hiç 
biri koşunun sonuna kadar tehlikeli 
olamadı. Bay Salim Temel'in Alem -
dar'ı birinci, Andıranbudin ikinci, 
Mahmure üçüncü oldu. 

Bunun gibi hunıanizm de, sadece 
istenir. Bir çocuk, nasıl annesiyle so
kakta yürürken bir güzel camekan 
görür, "isterim,, diye bagırır ve onu 
sürükleyip götürünce istediğini unu
tursa, bizden ~~· zaman zaman, sag. 
duyusu olan munevvcr, humanizm Hj. 

zımdır, elzemdir, der. Fakat bu ka
dar lazım olan, gerçekten elzem olan 
bu terbiye ve tahsil adına ve onun 
devletçe kabulü etrafında bir münev
verler tecemınuqnun hasıl olduğu gö. 
rülmez. Yeni roman, yeni şiir, ycnı 
sone yazmak arzusu bir Serveti Fü _ 
nun, türkçülük yapmak zarureti, bir 
büyük ve yeni mecmua bu.lur da, hu
manizm'in bunların hepsınden daha 
zaruri olduğunu sevgi ile, inaııla, a. 
teşle müdafaa eden bir idrak .. k.~istal
Jizasyonu ve polarizasyonu .gorul!11ez. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111111111~1111111111~1111111~11 
hangı yemeklerın yenmesı, hangı
lerinin yenilmemesi lazım geldi
ğini söyler. 

llalıh bolluğu! 
Koşunun zamanı 2,48 dakikadır. 
Müşterek bahis ganyan 310 piltise 

sırasiyle 190, 125, 155 kuruş verdi. Bu 
koşuda ikili habisi bulabilenler bir li
ralarına mukabil 16 lira aldılar. 

!drak'in bu noktalar üzerındekı g~
cikmesini daha yukarda ve yalnız hır 
bakımdan (şarklı ahlakımız ve ~arklı 
zevk telakkimiz bakımından), ızaha 
çalışmış bulunu_roruz: Fa~at, bu, k~
fi değildir. Gecıkmenın, bızce, en bu-

"'k sebebi, eski dünyamızı terkede
yuk eni dünyamıza doğru ilerlerken, 
re ~an Rekle değil de, hemen her de-
esas :. k.l'd , 
fasında ve her davada, şe ? e

1
n esas a 

doğru bir yol takip etmı~ ~ ~ ?1~m~z-

d Bunun neden icap ettıgını oz ıle 
I~ • k da ekil bahsinde garp ıle şar arasın .. 

şk. t lakki ve mizaç farklarını verdı-
ı e . 'k 

g~imiz yazıda (1) arzetmıştı . . ... 
ar dünyası denince ve onun o~u 

G p aissance ve humanizm babısolan ren 

38 tarihli Uius'ta: Knrar sa -
(1) 7 - xu -

ati. 

Yerli Mallar ve Artırma Hafta
sı münasebetiyle gazetelerde yazı
lan, radyoda söylenen tavsiyeler 
araıunda biriai de, afağı yukarı, 
tudur: 

- Fazla balık yiyiniz! 
Dünkü İstanbul gazetelerinde 

bir çift palamut'un 100 paraya sa
tıldığını okuyunca ıuna hükmet
tim: 

Deniz de Artırma ve Yerli Mal
lar Kurumuna yardım ediyor! 

Kiilcl~r 

Kölelikle mücadele cemiyeti re
isi Bayan Simon, büyük bir müjde 
vermiı: 

- Bütün dünyada 5.000.000 kö
le kalmıttır! 

insan, mümkün olaa da, buna i
nan&a ! dört milyara yakın nüfua 
içinde 5.000.000 köle 1 bu rakam, 
dünyamızın çoktan cennet oldu-

d
. . ., 

ğunu id ıa etmez mı. 
Fakat, mümkün olaa da, inana

bilsek! 
Acaba sayın bayan, bu rakamı ve 

bu müjdeyi verirken acele etme-

• 

di mi? Durun bakalım, daha neti
cesi alınmamıt harpler, mü&ade
meler ve istilalar var. Onlar da bir 
bitse de Öylece kaleme sarılsak! 

60.000 fare! 

Şu amerikalılarm rakam ve is
tatistik merakları da zaman za -
man acaip tekillerde nümuneler 
verir. Son zamanlarda Boston be
lediye reisi, ıehir dahilinde mev -
cut fareleri bile saydırıp rakama 
vunnuttur: 60.000 fare! 

Belediye reisi, bir taraftan da 
bu zararlı hayvanları ortadan kal
dıracak bir ihtirada bulunacak a
dama dolgunca bir mükafat da va
debnittir. 

Acaba bir kaç yüz kedi ihraç 
etsek mi? 

Bir falcı! 

Eski rua diplomatı Troçki'nin, 
lstanbul'da bir müddet oturduk • 
tan, biraz da Avrupa'nın turasm

da, burasında dolaıtıktan aonra 
Meksika'da yerleıtiği malUındur. 

iki gün önce gelen bir ajana 

telgrafından öğrendiğimize göre 
bu caki diplomat, timdi Amerika -
da bir ihtilal çıkacağından bahis -
le kehanetde bulunuyormut· 

Demek ki modası geçnıiı diplo -
matlar, günün birinde iti falcılığa 
vuruyorlar! 

f,oknwn lıekimin ye dediği! 

11t1&nbulda çıkan "Tan" gaze
tesinde aıhhi makaleler yazan Üa

tadunız Lokman hekim, sık sık, 

Onun -devamlı okuyucularından 
bir tanıdığımız:, geçen gün soru -
yordu: 

- Acaba burada tavsiye edilen 
yemeklerin hepsine "Lokman he

kimin ye dediği" diyebilir miyiz? 

T<11>ii i>liimlcr! 

latanbul karikatüris.tlerinden 

biriai, nakil vasıtaları altında ka
lan bir kaç kitinin resmini çizerek 

altına ıu sözleri yazmıt: 

"20 inci asrın tabii ölümlerin -

den bir kaçı" bu vesile ile bir İngi

liz mizah gazetesinin yazdığı bir 
fıkrayı hatırladnn. 

"iki kiti konuıuyorlar. Birisi 
mahzun ve mükedder olan arka • 
datına: 

- Neye o kadar özülüyor, ağlı

yorsun? Diyor, dostun tabii bir Ö

lümle, yani otomobil altında ka -
larak öldü!" 

Vçiincii. ku§u: 
Uç ve daha yukarı yaştaki halis kan 

İngiliz at ve kısraklara mahsus han -
dikaptı. İkramiyesi 400 lira mesafesi 
2100 metre idi, bu koşuya yazılı atlar
dan Spring Board ve Özdemir koştu
rulmadıkları için koşu üç at arasında 
oldu. Bunlar da şu kilolarla koşuyor -
lardı : Komisar 58 - Taşpınar 55 - Bay
lan 53. 

Bu atlar arasında koşuyu kazanma -
sı ihtimali olan at Komisar idi. Bu -
nunla beraber kilolarmm hafifliği do
layısiyle diğerlerine de oynanıyordu. 
Koşu Bay Burhan Iştl'ın Komisarı -

nın kolay bir birinciliği ile bitti. Taş
pınar ikinci Baylan üçüncü oldu. 
Koşunun derecesi 2.19 dakikadır. 

Müşterek bahis ganyan 200 kuruş ver
di. 

Dördiincii lwsrı: 
Oç yaşındaki y·arım kan İngiliz tay

lara mahsustu. İkramiyesi 200 lira me
safesi 1800 metre idi. Bu koşuda Al -
ceylan, Frig - Lüksbor - Uğur ve Yön
kız isminde beş tay koştu. 

(Sonu 10 uncu sayfada) 
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[DIŞ POLiTiKA 1 
Filistin araplarının 

temsili 

DÜNYA HABERLERİ 

Lonclra'cla toplanac..k olan Filia
tila koacreai iç.in haaırbk devam ecli
~· Konsrecle yabudileri, "yahudi a

'' Mlı verilen t.,kilat temail e
IQeıc:aldir. Arap memleketlerinden 

' Irak, Hicaz birer müme..il 
lilad_.....p kabul et:mitlerclir. Ye • 
"- de davet edihniı olm•kla bera
'-• Bqüne kadar bu cl&veti kabul 
..tip etmtdiğine dair bir c:eYap v_.. 
• mittir. Diier taraftan Franaa Su
IİJıe'llİn Filiatin kanferanuna fitira-

Almanya'nm yeni 
bir sürpriz mi? 
Hitler dört tarafh silôhsızlanma 

paktı yapdmasını teklif edecekmiş ? 
• 

Londra, 18 a.a. - "Sunday Dispatch,, ıazetesi büyük batlık • 
tarla Hitler'in ''yeni sene için bir sürpriz hazırladıiım yazıyor. 

Tunus • • 
ışı ve 

Fransa şark sınırında 
müdafaa tedbirlerini 

kuvetl endi riyor 
Paria, 18 a.a. - Matin gazeteliain 

iıtihbanna nuran ana vatanda müa • 
temlcke kuvetleri kumandanlığı gene
ral Preydenberg'in tekaüde sevki üze
rine ilga edilmittir. Buna mukabil prk 
hudutlarının müdafaası içiıı yeni bir 
askeri mıntaka tefkil olunacak ve St • 
razburg olmak üzere yeni bir kolordu 
ihdas edilecektir. Bu kolordu kuman -
danı aynı zamanda Strazburg eakeri 
valiliğini yapacaktır. 

Fransız 

• • iltizam etmecliii cihetle, bu a
'-P memleketi Londra'da temsile
..... J•cektıir. B.inaeaaleyh Fili9tin 
~an bqka Londra konfe
....... iftirü eclecek olan m~ 
...... taa:nim etmiftir, fakat .... 
le ile ,.akından alakadar olan Filia
tia araplanDJ kimlerin temsil eclece
li laeaüa belli deiilclir. Ve LondıPa· 
..... FilUtin'den selen haberler, 
...... ı. elrafmdıa .. trikalar çeT
.. .. olclutuna bildiri,.-. 

Bu gazeteye göre, Hitler, bir ıilib- , 
ıızlanma konferansının toplanmaaını 
teklif edecektir. Hitler, Franu, in · 
giltere ve İtalya'ya alman ailihlanma 
programında dahil bulunan bütün ıi • 
Jihlara pmil olmak üzere silahlanma 
programmın tahdini muntazammuı 
bir dörtler paktı teklifinde buluna -
caktır. Almanya bu meyanda hava ıi
lihlarının da tahdini iatiyecektir. 

Liberal olmakla ölüme 
lnai1tere hiikümeti, anlatılıyor ki 

ı.....;.'da konf•w toplenmu•ma 
Is.arar verirken, müftiiDüa miiaake
._.,. iftirikine mani olmak iatemit
ti. 

Sarki .4 vrupa' da 
Bazı naıyonal ıoeyahıt hderleri, 

prki Avrupa'da yeni bir aergilzeıte a
tılmak emelinde ııe de, Hitler daha 

Ba .. bepleclir ki "tethit hareket- evel Franaa'yı ve lngiltere'yi yo.lda -

leir'Di idare ecleınl..m,, Londra müza- ınak iatiyor ve her ~!den e~el ingi .. : 
........... ittirik edemQ-ecelderi liz ıilihlarmın tec:av~i degıl t~uı 
~tti. Diğer taraftan müftü, o~duiuna kanaat getırme.k emelınde -
L __ •• • h k-...1!-!-" dır. ~ainden ve ya ut -m ... . 
lliuyetini haiz olan clelecelerden İşte bunun içmdir ki, kanunusaııı 
Jaatka kimaenm Filiıtin araplannı hatlarında Londra'ya gelecek olan 
teaa.iı etmeie hakkı olamıyacaimı ytizbatı Vaydmann böyle bir a~ 
ltiıdirmek.I• buna mukabele etmiftir. teklifinin nasıl mukabele göreceğiııı 
.\aıapiıyor ki lnailtere Filietia'in •e araıtıracaktır. 

doQru gitmekteyiz ! 
(Baıı I ıncı saytada) 

rine ıunu hatırlatın% ki Süveyt kana
h bi.r fraıwz eseridir. Ve bu eser üze· 
rinde Mıaır'ın hükümranlık hukuku 
vardır. Bundan bir kaç aene evel ol -
dukça münkeaif bulunan kanaldaki i • 
talyan seyrüseferi timdi mütemadiyen 
azalmaktadır. 

Diğer taraf tan italyanlar unutma • 
malılardır ki, Süveyf kanalının idare 
mecliaine ittirak keyfiyeti muhtelif 
devletlerin kanalı a.a veya çok kullan
malanna deiiJ bu ite tahsis ettikleri 
sermaye niabetine mütevakkıftır. 

Amiral Darlan garbi Afrika'ya ve 
belki de Antıl aoaıarına da gıdecek
tir. 

Denhafın müda/aa büdçe•İ 
Parie, 18 a.a. - Mebusan mecllıi, 

dün gece, iki milyar 674 milyon fran
ga baliğ olan bahriye, 5 milyar 800 
milyon franğa balii olanbarbiye btid
celeriyle 1 milyar 800 milyon franklık 
deniz a,ırı müdafaası tahıisatını ka -
bul etikten sonra bafvekilin izahatını 
dinlemit ve baıvekil milli müdafaa me 
aeleai bak.kında mebuaan mecliıinin 
kiııunuaankle umumt müzakerelere 

Romanya Kıralı S. M. Kmol 

Romanya milli 

kalkınma partisinin 
ilk toplantısı 

Bükreı, 18 a.a. - "Milli Röneauns 
cephesi" ismini alan Romanya'nın 
tek partisi, dün ilk defa olarak top -
lanmıttır. Parti nizamııamesinin tan· 
zimi için dört azadan mürekkep bir 
komi.iyon te,ekktil etmittir. Gelecek 
hafta iza kaydine ba,lanacak ve bütün 
Romanya'da propaganda toplantıları 
tertip edilecektir. Dolatan bir pyiaya 
göre kırat Karo! bu partinin fahri ıi· 
yaaetiııi deruhte edecek ve dahiliye na 
,zırı Calineako partinin umwnl kipp -
Jiğine tayin edilecektir. 

ITORKIYE BASINll 

Üç taraf h anlaıma 
COMHURlYET'te B. Muban-eaa 

Feyzi Togay, Almanya, ltalya,,. 
Japonya araamda aktedilen itiliııf
aameyi busünkü makaleaine menıu 
;raparllk fU neticeye varmaktadır : 

t.t.ut da müftünün taraftan olan 
~ Londra'J'& selmeleriae ra• 
.. olnl1qtllr. Fakat bmaa kartı müftü.. 
J'e aleyhtar olan birçok rimntkain 
İttiriklerini de iltiaam etmektedir. 

Sulh eaerine tekrar 
baflanabilecek mi? 

" Ar-.da ......U olarak bir alk«W'İ 
ktifak muahedesi olmadığı halele 
fimdİye kadar Japonya, Almanya .. 
ltalya her tetebbU. ve hareketlerin -
de damıa biribiriaia llrkaum koru· 
mut ve mUTafflllkiyllıblu temin etmit
tir. Mütterek mabat ujnmda yapı
lan ba hareketler tabii aiyasi, ikt .... 
di ve aakeri noktalardan bir ~li 1. 
dakirbia mal olmuttur. Meaela Ja
ponya kendia için hayati ehemiyet 
verdiii Çia'cleki büyük ukwi bare
ütmı birkaç defa yavatlatmaia W.. 
zum görclüiündea harbin bir ha.,li 
zam•n uzamasına ve beyhude-... 
raflar yapmauna meydan vwmiftir. 
Almanya ve İtalya dahi kendi pliaa
lan haricipde birkaç defa harbe sir
meie haZll' balunmutlardı. Uç büyiik 
dtwlet arumcla filen ~ ol.n 
aakeri ittifakm timdi rea bir telde 
koaulmaama lüzwn sörülmelİ ancak 
aiyaai m•kMtla yapdan bir aümayif 
olabilir. lqiltere ile Frama araam
daki askeri anlapaanm fimali Fran
aaam haricindeki yerlere ve .....ı& 
cenubi Franaya, timali Afrika,.., 
bütün Akdenize, AayMlaki ywl-m. 
ve uzak,.rktaki müatemleke impa.. 
ralol'luklarma tepnil eıdilmeüne ma
ni olm.k bu nümayifin bir aayelİ ala 
bilir. Fakat asd pye; Aıa.ika'nm 
Avrupa ve Asya itlerine kanprak 
lngiltere ve Franaya yardım etıneei 
ne kartı plmek olmabcbr. Baciine 
kadar Japonya, Almanya ve ltaı,.. 
.... andaki ai,.aai w askeri it birliii
nin vücut ve ehemiyetıini inailD '919 

&anuz milletı.i bittecriibe öp .... 
Kanal herkae açıktır Yugoslavya'dakl ......... de unerikan efkin ----

Nihayet İtalya, bir harp takdirin· Bir çele mebwunun malcaleai yeli henüz b .. u kendi üzerinde-. 

davet olunaca&mı bildinnittir. 

Londra, 18 a.a. - Etki ingiliz mu -
haripleri reiıi Sir Frederik Moria dün 
ak,am Draham'da aöylec:tiii nutukta 
aon zamanlardaki in.iiliz - alman ıer
glaliiinden 904ra inlili• mubariple -
rinin btlyilk ıulh eaerine tekrar bat • 
lanablleceti ümidinde olduklarını 

de kanalde aeyrüaeferin serbest kala - Prag, 18 a.a. - Mebus l:ııarle& ~ut, etmİf delildir. 
caiından endite eder cibi gözüküyor. Nedelmi Liıte gazetesinde Tunus hak- seılmden sonra Japonya, Almanya ve ltal,.a ..... 

M.IUmdur ki müftü mi sene kadar 
....ı hükümet tarafmdan feaheclilen 
>iikaek arap komit..UU. reiei bala
"87onlu. Bu komite de Fi.li.tin'cle ÜÇ 
la&JGk arap zümree.İDİD ittihacliyle 
-.........tu: Müftü tara.ftariu-ı, 
"-kliyle Kucliia belediye reİ8İ olan 
.... N•,.fibi taraftarları ve ~~ 
Al.+i!lttdi'nin Nialiii Mtmıd-ki .... 
tilrliı tareıEtara.n. 

Halbuki buna da mahal yoktur, kında mühim bir makale neıretmit - ı unda reMDİ olarak bir ukwi ittifak 
çiın.kü, İtalya pek ili biliyor ki 1888 tir. Muharrir, Tunus'un Franaa'nın muahedesi aktedilecek oluna aateD 
mukavelesiyle kanal her ne zaman o- "Südet mıntalr.a11,, oldufunu iddia et- Amerika kıtua haricindeki itlwe ka 
turu olsun bütün devletlerin ıemile. mekte ve vaktiyle marepl Lyautey'in Mutlak ekseriyet npnayıp infirat,,. tececlcliit halilllle 
rine aç• bulundurulacaktır. franıızlara bir ihtarda bulunarak: ,...._ak iatiyen amerikan milletinin 

Repi.iblik gazetesi de töyle yazıyor: "Şimali Afrika'ya franeızları yerleı- gene B. Stoyadinoviç'te bu t ... a,.Wü cihantümul bir ai:ruet 

ıöyleaıittir. 
"Alpların öte tarafından her gün tirmenek orasını kaybederiz . ., dedi - takip etmek iatiyen keneli aim•mckr 

b;..;_ öl" u··m:;-:; .. u··n istendigıv• ba•••rı • gvini hatırlatmaktadır. L-a ...1-L- L 1 .._ _.._ ~- Belgrad, 18 a.a. - Avala ajana larma brtı bir w - •• ıa •• 
byor. Bunu duymazsak aptallrk etmİf bildiriyor: Vreme gazetesi "intihabat· mit olacaktır.,. 

Kont Ciano 
oluruz. Filhakika çok liberal olmakla tan sonra'' başlığı altında yazdığı bir AMERlKA ve DONYA 

ölüme doğru gidiyoruz. Bundan böyle italyan Somali' sine maklede diylt:or:ki:":: =====::-1~'r/"'1::;•Jt.•..I- .. 4....11!- D-ll6ftü Hacı Heee,m ile eeki bele

~ NUi ........ ----
.___ iJi ohnpm.k .. .,...._.., ,..hadi 

prek bWdimctin ıerek matbuatm • • __ _ .._.... 

ı~slf=ell~~~~~~~~~~~1'-r:..&--1Lı!IL.m~~-... ...... .--r=~ ret V ... l'sst• Y.ti 

ı...u.1erdi. ... aR :al• Wr
llaİtelİ daidmıttır. Reia olan müftü 
it-. Hiiae;rin, Lüb•an'da mültecidir. 

dün bükilmeti idare için kAfi ıelir. Binaen- MaJl.r Haftw •A P HHti).. nıd-
ft hanıf bir harekete derhal Londra, 18 a.a. - "'Reynold New." _ _._ ı-..a.:lr.: _ __...__ L-L--

mukabelede bulunmaktır. aleyh, Yuc-Javya'da da Stoyadiaoviç r-- 8Ö1'-.• -· - wwww 

gitti 
gazetesinin latibbaratına göre, 3000 h"L ed.eJs di iri 

~ır11--,~---'--n'" ·-ı'-ı"'-'-r al uaümetiain kuandıp delil &yle m. ,.. 1 l'I K« uu ..... rre 11.C' ~ 1Ue man ailesi İtalyan Somaliainde Kiı -
Parla, 18 aı. - La Tan gazetesi. maju'ya yerleflllittir. bl, fakat mutlak eberlyet kıendiline "F•at biJh.,.. dikkat. delecek 

fransrz ordulU"ı ba•kumandını eene- MalOm oldutu üzere bu topraiı ln- memleketi idare imkinını tanin eyle- mesele ıu oldu: Am.ika'mn b6liın 
ral Gamlen ile donanma kumandanı giltere 1925 de ltalya'ya terketmi9ti. mektedir. memleketleri ai:ruet Iİlelelelİllıll ~ licler~ basıl~ ~ '::'::: Roma. 18 a.a. - ltalya Hariciye 

..._imeti tarafınclan ~Y~ .. _ Nazırı Kont Ciano bu sabah Buda -
~ elriilmüılerdi .. ~na:~lt~re huk~:- peıteye hareket etmittir. Kendisin,, 
ti timdi adalara aurduiü. ~p. l~d~ - Macaristanm Roma orta elçiıiyle ha
-- Mrbeet bıraktıiı ıibı, Filıs~- riciye nezaretinin birçok erkanı ve 

lmiral Darlen'in önümüzdeki av Af - Şimdi alınan haberlerde İtalya da bu 11 ilWnun intihabatiyle Yuıoe • tam b' "til.f lheak · ind-...1!-1_ 
la mili ti M ek'" fed al hUıkU ar 1 a ve 1Ç _...._.. 

t"İka'da bir tetkik aevahatine çıkacak • toprağı bundan bir ıene evel Alman - vya ~ aç . m er • Mütterek bir amerikalı eiya•ti etra.ı 
larmı haber vermektedir. ya'ya terketmiıtir. met-~ siyaseti v~ aoa yaunm ~- fmcla pek pael toplanabili,...lar. 

d!'Ji tetebbillleri aleyhinde rq venm1- F_.__.. · ikti" -- ...1: ta __.eli • • 
.t.ki aümnl• aruma ela te~a birçok da ıueteci refakat etmekte • ---------------------------
..._.ia mUTaff&k olawftur. Dün- dir Kont Ciano Budapeıte'de Macar 
~ paetelercle de ~ bir t~~ ... f de~let adamlariyle müzakerelerde bu-1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

..:~ A ..ı. :,_: raf ___ _._ b' .... 1 ... -~ ___, il -.ya •- ma • ._. 
""' rt-. ~ ta ar- ır ~ __ ...1--L_ı d ~ .. :, c.:--•· .. _ __! 

• • • mü u• ol lmadıv ı- - ..... ,. ... ~· ..._.... ma temınınınmun up o gı- L- • • ki ... _ ' ... a.~ 
tı bil" . B" ·· le tahmi edi - 1Ç1D fal' .-ya cm, cen 1 __. 

m arq . ra ınz. ız oy n - rika için ele Anwpa'ma pek lııü,ak $ua. layıktır: Fahri Nqafibı ta· lunacaktır. 
tafmd.. dünkü paur süaü tertip e- D 
41ileoek olan büyük bir mitiaa"te Jıı- "Giornale d'ltalia bu ziyaret mllna-
lilı.. '8hiae bir sadakat oüma:rifİ sebetiyle yazdıiı bir makalede bu se
tap.&.caktı. Fahri Nafafibi,_ ~· züm- yabatin bir do•tlvk tezahiiril olarak 

o o N 
yoruz ki, Maçek n taraftarlan bu kı tleri ehemi:yetlwi ~ 

R memleketi hiç deiilae kendi doğduk - ş ~-ı..ı- ~.......!.1...-ı ı : .. _...1:Lı : 

lan 
_,_ 

1 
__ ,_ •...:.a..-.....: } U _.,.._, ~I ar _ __._. 

top~- O&lllil& lLAMny e sevmek • kadar ••.Am.rika amerikaldarmcbr o l E 
._. ~ ~ ı..leiliye re~ Ragıp telikki edilmesi lbım geldiiini ve 
lla .. ıibi .cle~ıl~. a.. a.at,; ru~ .a· ancak bu mUnuebetle Kont Ciano -
-., kmaiteeanm feabu.denberi Fıbs- nun Macariıtan'ın dahili ve harici ıi
tia·~~ mücadeleye Juu:I• ... aktaa yaaetlerini alikadar eden meseleler 
.. YJl'CI kalmqtır. Fakat·~~ de hakkında müzakerelerde bulunacafı· 
...... ltaeaiı iiZ«'9 Fahri, u ~· 879d nı ebemiyetle kaydeylemektedir. 
~. Şimdi bu zümream e 
l.ondr& konferammd:ı temail edile- zı-· propmn.ı 

Güvenilecek yegane şey 

-ii ........... ,,_.., 

07fe 6ir flellirfle ,.,.)'Ong lıi .._ •78 ,...... ,-.,,. .. lecefini hıı• 
yİIUI• terefldüde dÜfÜyor: Etralımafl• ,,..,.,_.,fileden ss'artcıcd fl•r•
catl• •.ip .,. ~ laüU.ler o lıOll• matle fliri6irini lıoı>alıyor. 

• • • .. .. Budapeıte, 18 a.a. - ltalya ~arici- Şaıılın,,. taun pı..a ,.._,,.r ö~e plrtar lıi 700Gf ,....,., la~ 6ir ,.~ ,.,_ 
Baaludaa batka Fıbıtill koylüle- ye Nazırı Kont Ciano, pazarteaı saba- ....,,...,. .ı.,tılı. En ala~ ooJıuıhır 6ile 6U. isimi• 7.,-ılınua .-l'İaia" yib bin kadar hıristi;ran a- hı saat 10 da buraya gelecek ve Naip ......,. t•ii İcflplanıulan Pbi •öriinlrM

78 
6Gıl-"ı. 

......_ da ayn tema;llerindea bahse • Hortf'nin avlarına iıtlrlk ettikten lllilı.tı.raruc ,.....-, .,. .....,...., lıoülalerine arhlı ıuılaU..n oı... 

.._ektedir. Hedef, mümkin oldu.ta ıonra perJC!Dbe günü ltalya'y'a d&ıe- n.,,.t edilmqor. De,,,_ler, lnri6irinin elbul ... :tap aıplaruu lıapıp lı-s
IE.w faala aiimnmin teınailine ,.er c9 tir. malı ~n ı.,...ı p.ıq.,. •ita poca1ıı.n- döıulü. Kompuunun malanG 
....... blıbane.i;rle, Fili.tin arapla- Macar Hariciye Nazırı, hududa b- •öa flilten o ...W• Aenılieinin ta6ii .,. ~ laalılaruadcın """-tmelıt• lais 
ta aruma tefrika aolamık ve müftü- dar giderek İtalyan meslekda,mı ora- 6eu •örrniiyor. Siycui mula.,.,.;,.ı.rin ~ •öa pMirinis, INpeini 
ll6a aiifuzuna kırmaktır.Bu ...Ue ile dan brtılıyacaktır. memlelıatleri birer fl.... t.,.,.dan lorlı•sloft•roıa •n acaip mu-"•l•l•nn 
a-e, HiDcliatao ,...arlalc masa kon- h la.Uiyle ,,..,,.,ı .-W.aıaüa_ Dflluı 6ir hs yıl •wlina lıMar .,,.,,,.,, 6ir 
feranu tıoplanacatı aıralarda Gancli- Macarütan H mi "61' 

dimaiın h••~ telôlılıi edilecelı ltelaonetler timdi en cUlcli ,,. alır :.t 81yledifi bir IÖn hatırladık. Budape9te, 18 a.a. - P91ter Loyid 1Hıf1ı ailainl•rin 1ı.,...,l•ri olmrqtar. "Diin70 imparatorlalu*' tcucwour-
• t mil~i~~eri ~· lr.P:18!'ama gazeteıi Kont Ciano'nun Budapqte- laraulan bile t•6ii 6ir laüU. lıonaplıır p,i baluediUifini •örlir.wtiia. 

dl-..t edildiii halde s•tm-nifti. Ne- ye yapacalı ziyareti memnuniyetle "Ha 1ı .. tlinilldir' flütrmı, ...,.ı.,-Janhri la~ 6ir amnan 6---=-La 
dea litmediii kendieindea aaralda- tefsir ederek diyor ki: .......... 
h •••••da clemif&ir ki: . "h lıaflar Pıaün .w.q.ti olmamı,tı. J'.,.ncılı Uti~n 6ir milletin crtıAı .-... 

.. Macariıtan • Berhn • Roma mı • 71l lurlnu70 laalıı yolıtar. · 
- lasilialen, hiatlil_. biribİ17- verinin birlik ve beraberliiini yalnız Ehcli ..U., milletler,,,.... te...at .,. dodlalı, ailôlalann 611'admaaı, 

le aalcaclelel..mi .. ,.....- a..ıdai Avrupa politikumm ve kendi milll 6tmlar lıalaJılcrınuM• cıncü laoı 6ir .-. 6cnılıora tariM.........., olcua 
~ olmam•k içia. ıiyuetinin unsurları olarak delil, ay- nuuıülir. lllWll.lrn tom -"•ti ;..:.. wari olcua 6u laa·--''-rüt llir ...... 

• • . . • .. nr zamanda Macariıtan'm sadıkane ,-- ,_.. ·-· 
Fi1Utin temsil heyetlen henuz tqriki mesai edeceği bir gaye olarak prplılepne.OU id.,,..mell isin iıuanldıtOll idil• •tmiı olmalı lUınulır. 

-.ı-. deiilclir. FM.at Hacı Hüae- gömıektedir.,, Fuat 0 Pn ••Iİllce7e luı4• lacılıilıati oldalu .;hi •öımelıten lı-suunaJı 
>ia tuaftarlan, iatild&I, N&f&fİlti. - •alletleriıt •n telaliJıel;.i olar. Tiirlıqe 6a ppla oe irltiiRs recılite hrıı-
~liler, - luriltiyanlar - fimdiye I k , dald ui partisi ~· INr .,,,..,.,J.,. ~. aJ'Clftllı .,. ıetilıı.-. Milletp w ...uınd.,. 
._..., Filiatia araplanm temail ...._ Çekos ova ya n ~· ,,...,.tli.,. ear..ımu 6ir 6irlilı "--isin"• 6al~ 6ile, t•lı 
e.lc olaa be;retJ.ia Myw :r.,... dii- Praa, 18 a.a. - Çekoalovakya'dak~ ,,.,.,.._ ,,__.,. earila delili tlefil ınİllİr1 Tii.rlı naili.eti luılıla olcıralı Jıu
~e balii olmaft•· Balfor beyan· almanların meb~• Kundt'\ln .A~ya- oetine p.,.,.,_.. ""-' ailuaqeti diiıqfqfl laGlıün oWalıpı 6ot ha~,.. 
......_ kaleme almırk.. ....planD daki nazi parti8ıne bemer bır nazı te • lı.,,W.,a a.ıla la&.UJIUI .. ~ Söaıüntle flurur, mert, iste .,. 
~lwi biç aonalmuauttı. Baaiia de tekkilltine bailanacakları hatırlatıl • ,.,,_ Nllom, lıinue ile 1ıao ... o1mQwa ..,... almflllela """'li Wr ,,.;u.. 
~kim• kalmaaaa deaili- maktadır. Kendi aralarmda aktede - tin,.. luMor iti6Gr.,. niilua Nlai6i """"'--lini Tii.rlıiJ18', • 6uiiniii 
hır. Acaba ba diiDldi hareketin ke - c:elderi toplantılar euıum~ Çekoa • nrilJ.tl.,..,... mnn ~ .-..;, Bia ı.ı;;;..;,,.,. . ~~ ,_.. 
far.ti nü, ;rok1& ,_i bir politillıa ma- lovakya'dakl alınanlar nazi ıpretleri • -:ıt.-..6 L--..1...a-- ~ ~ •• ~ _ • • • 

-..... -1 nl tafıyabllec:ekler ve Hitler'in Nlllli- -.·-• -.--.- 9l(ll"IR •-m,,ı. llaMI olaralı öfine6ilôU. B• .. 
A. Ş. ESMF.ll ni aubileceılderdir. ..,., MrVi isin W.. • Wi,JÜ CWniaı:aaw. J'.,.,. NABi 

teclir. BU-naleyh. prefli bir sureti deaiDI Amerika Amerika' oı.ı:_ 
hal arqtırmak jmJrinlan mncuttur. p ~bina da diiD7•..::I 

Franko'nun niyetleri 

katiyen de§işmedi : 

Ne mütareke, 
ne tavaaıut ! 
Burgda, 18 a.a. - lıpanyol dahili 

ıulb komitesinin Papaya ve Lima'da 
tQplanmıı bulunan Amerikan devlet
leri konferanıına miiracut ederek 
noel dolay11iyle bir aylık bir mütare
ke akdini teklif etmelerini iıtiyeceii
ne dair olan haberler burada ıllka
netle kartılanmııtır. ÇOnldl, Franlı:o•. 
nun vaziyeti btiyen deiipif değil -
dir: ne mütareke ne de herhangi mu
taqsııt ıureti hal bahiı mevzuu ola
maz. Nihal karar aillhlarındır. Eğer 
Papa veya Amerikan devletleri bu 
teklifi tahakkuk ettirmek için tavaa
ıutta bulunmak iıterlene kendileri • 
ne nazikane red cevabı verilecektir. 

Şimali Amwika için Çiıa'i ...... 
oım.ktan çabrcblıma ...., •• it .. 
nadır; f.kat, ,.lna ontm için. Nite
kim cenahi Amerika da AW"Upa'nm 
uaıbarı olmaktan çlkbiı sin cenabl 
~·am hayab büJiik bir....._ 
ye uin:racaktır.,. 

ı 40 harp gemisi 
Ye 600 tayyare 

Amerika'da büyük 
deniz manevruma 

ittirak edecek 
Vqinctoa, 18 a.a. - Bahriye neza

reti tarafmdan bildiriıdiifne göre, 140 
harp gemW ile 600 deniz harp tayya • 
resi pek yalanda yapücak olan deniz 
manenaJarma ittirlk edecektir. Bq 

Amerikan nıalı/Uleri 1'e HMden beri Atlantlk denizinde ilk de. 
ınalaaripUlc halclcı fa olarakdır ki, Amerika deni% manev-

Vqington, l8 a.a. ı. raı.n yapac:Mtır. Bu manevra!ar do. 
neral Franko'ya m~i=Y~~ nanmanm k~ ldill~i Panama kana
nın tanmmaıına A "kan di I _ lmdan Atlantik denizme geçer seçmez 
tik mahfilleri h. ;erı f ~ bqlıyacaktı11 .Manevralar sahuı kü • 
mfyor. Burada t~~ı: ~~tana 16- çük Antil adalarının prkı ile Kuvatü
re, Amerika hUkümeti muhariplUr rtin cenubudur. Manevralar hulran 
haklarmm general Franko'ya tanın. aynı kadar devmn edecektir. 
muma muarız oldup ~ Londra 
" Paris hWdimetlerine bildlrilmit- buki Amerika herhangi bir surette o
tir. ÇtlnJril. •kert" bUrl mtltebu- luraa ollun muarız taraftarlardan biç 
aıalar bu hakkın taınn1DM1 Jl'ranlro' • birinin aferine yardım etmek niye
nun aferini kolay~. Hal- tinde delildir.. 
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f Tıbbi 

bir 
tetkik 

iyi ve sıhi bir tarzda 
gıdalanabilmek için 

Neler yemeli? 
Nasıl yemeli ? 

Zevk, itiyat veya zaruret sevkiyle kabul edilmiş 
olan beslenme rejimi ne olursa olsun, ehemmiyetli 

olan cihet, yenilmiş olan maddelerin iyice hazmedil
mesidir. 

Yenilen maddelerin temsil edilebilir maddeler ha

line tahavvülü kifayet etmediği takdirde iki ciddi 
hadise vukua gelir: 

Usul dairesinde gıda/anmak, sıhatımızı 
muhafaza ve hayatımızı uzatma bakımından 
r~a~et etmemiz icabeden bCZ§lıca şartlardan biw 
rıdır. Tanınmış doktorlar olan Van Lüit, Ge
linger ve Bekar uzun tetkiklerden som·a ideal 
gıdalanma tarzını aşağıdaki §ekilde tespit e
diyorlar. 

1 
Edebi meslekler: 

K Ü B i Z· M 
Yirminci asrın başlangıcında sen -

bolizm ölmüş görünüyordu. Bu mes
leğin en tanınmış mümessilleri, Jean 
Moreas ve H. de Regnier, düşman ta -
rafına geçmişler, birincisi (Stances)
lerle 1901 de, ikincisi (Medailles 
d'Argile)lerle 1900 da berrak bir kla
sisizme dönmüşlerdi. Francis Jam -
mes, Maurice Magre, madam de Noa
illçs gibi saf natüristler ilk romantik
lerin melankolik ve tasvirci havasım 
teneffüs ediyorlardı. Bir kaç sene 
sonra teşekkül eden Abbaye grupu 
(Vildrac, Duhamel, Arcos, Romains] 
şiire sosyal kaygular getirmişti. 
Fransız şiiri ahenkli bir vuzuh idea
line, ölçülü bir hisliliğe yürür görü -
nüyordu. Bununla beraber Arthur 
Rimbaud'nun, Stephane MallarmC'nin 

Yazan: Suud Kemal YET KIN 

çeridcn görünen bir adamın resmini 
yapmak istediği zaman, sahneyi pen
cereden görülen kısma inhisar ettir -
miyecek; biHikis balkondaki adamın 
sokağa ait bütün ihsaslarını da aynı 
tablonun içerisine yerleştirecektir. 
Şu tabloya bakınız: Bir pipo, ki ta

ranın bir kısmı, bir şimendüfer diski, 
makinecinin bıyıkları ... Ressamın ka -
rısının yarı profili. Bunların hepsi bir 
arada, aynı çerçeve içinde; telgraf tel
leri ve güneş huzmeleriyle karışmış 
bir halde. Bu tablo (Auteuil'de bir 
grup) ismini taşıyor. İsminden de an
laşılıyor ki bu tablo, bir anda duyu
lan mütenevvi ihsasların bir mekan 
paçasında terkibi olarak tesbitidir. 
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ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 
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1639 m. 183 Kcs./ 120 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 K · 
T. A . P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 K 

( Tiırkiye Saatile ) 

Ankara: 

PAZARTESİ, 19.12.938: - 12.30 
(kuartet • Pl) - 13.00 ::iaat ayarı ve 
herler - 13.10 - 14 .ı urk muzıgı ( 
kuleri • Pi). 

1 - Muhtelif uzuvlarımız enerji 
tayinlerini almazlar; 

2 - Hazmedilmiyen gıdalar, yal
nız hazım cihazımız üzerinde değil, 
damar ve sinir gibi bütün uzuvları
mız üzerinde müessir olan zehirli 
maddelerin husuline sebebiyet ve
rirler. 

ı. 
lıte size örne~< 

b!r yemek listesi 

te bu liste bütün yeşillikleri ve bü
tün meyvaları ihtiva etmeli idi. Yal
nız işaret etmek gerektir ki olgun
laşmış meyvaların usare mas kabi
liyeti pek yüksektir. İlkbaharda ve 
yazın uğradığımız mide bozukluk-

hatta Maurice Maeterlinck'in, Jules 
Laforgue'in, karanlık senbolistlerin 
kuvctli tesiri, külle örtülü kıvılcım 
halindeydi. Andre Gide, Paul Clau -
del, Paul Valery, şahsen tanıdıkları 
üstadlardan öğrendiklerini olgunlaş -
tırıyorlardı. 1906 dan itibaren ]can 
Royere'in ve Phalange isimli mecmu
asının etrafında toplanan şairler, sen-

Kübizm kelimesini ilk ortaya atanın, 
ressam Henri Matisse olduğu söylenir. 
Rivayete göre, Matisse Braque'un 
tablolarını seyrederken: "Ne kadar 
küb !" kelimelerini teliiffuz etmekten 
kendini alamamış. Resimde kübizmi 
müdafaa eden ve 1913 de (kübist res
samlar) isimli bir eser çıkaran Guil
laume Apollinaire, aynı tarzı edebi-

18.00 Muzık (eglenceli plaklar) -
Turk muzıgı (mcı: sa..: taslı) 19.15 S 
yarı ve haberler - 19.25 .Muzık (bır sa 
l.:umh . .liaşH .. Harın. Urkes. dan kları.1' 
rtnyrullah .uuygu l · ::ionat .No. 2 (lir 
(Pıyano Cemal Reııit) - 19.45 Kon 
(doktorun saatı) - 20.00 Turk mu 
(Munır Nurettin. konseri) 1 - Eskı 
lar 2 • Halk turkulcri - 3 kendi eseri 
21.00 Saat ayarı ve para, kambıyo ve 
rak mahsulleri borsası - 21.15 Muzik 
ı;uk orkestra) 1 - Der vildııuts - uvc 
{Albeı t Loı tzing) 2 - Esmeralda No 
Vals Jant (Drıgo) 3 - Ojen Onejin ( 
kovski) 4 • Romanze (Çaykovski) 5 -
votte - kapris • (Bortkicvic) 6 - Fagel( 
ter (Emil Valdofel) - 22.15 Konuşm 
22.30 Sınema sesi - 23.30 - 23.45 So~ 
herler ve yarınki program, 

Fena hazım bir hastalığın netice
ıi olabilir. Fakat sıhatları tamamiy
le yerinde olan kimseler de hazım
sızlığın ıstırabını çekebilirler. 

A§ağıda, günün dört öğün yemeği 
için herkeain kendi imkan ve zevki
ne göre seçeceği bir takım yemek 
isimleri kaydedilmiştir. Bu listede 
sabah ve akşam kahvealtıları birbi
rinin eşidir. Buna karşı öğle ve ak
§am yemkeleri tamamiyle birbirin
den ayrıdır. Bunların yerleini değiş
tirmemek akılda tutulacak ehemmi
yetli bir noktadır. 

larının sebebi, hazım usarelerini bi
rer sünger gibi emip çeken henüz 
olmamış meyvaların yenilmesidir. 
Ham erik, elma ve armutların mas 
kabiliyeti olgunlarına nisbetle iki, 
iiç ve hatta dört defa fazladır. 

bolistlerin devamcıları olduklarını 
bildiriyorlar ve Mallarme hayranlığı
nı ilan ediyorlardı. Phalange'in ana -
nesi, Adrien Mithouard'ın Ossident, 
ve Paul Fort'un Vers et Proses isimli 

yata, muvaffakiyetle ilk tatbik eden
lerden biridir. Şair de ressam gibi, 
tasvir etmek istediği şeyin bir tara -
fını göstereceği yerde külliyetini tel
kin etmek arzusuna düştü. Tersi ve 
yüzü sıralamak, aynı mısraa - tabir 
caizse - makinecinin bıyıklarını ve 
şairin piposunu sıkıştırmak suretiyle 
şiirler yazılmağa başlandı. Metodik 
çalışanlar bir peyzajı veya sahneyi e -
sas unsurlarına ayırmağa, s-onra onla
rı ş2hsi bir görüşe göre terkip etme -
ğe çalıştılar. Daha ihmalci olanlar da 
kendilerini ilham ve ihsas tufanına 
salıvererek intibaları bir araya topla
makla iktifa ettiler. Kübizm 1914 <len 
itibaren tesir ve kıymetinden çok kay
betmiş olmakla beraber Apollinairc'in 
moda haline koyduğu usullerle çalı -
şan şairler IıaHi görülmektedir. Kil -
bizmin müessisi olan Apollinaire'den 
sonra bu mesleğe mensup şairler ara -
sında bilhassa Andre Salmon'u, Max 
Jacob'u, Pierre Peverdy'yi, Jean Coc
teau'yu ve Blaise Cendrars'ı zikret -
mek icap eder. 

Halkevi sporculanmn 
dünkü gezintileri 

Halkevi; bu hafta Elmadağ' da 
nenin ilk kayak spor hareketle 
başlanmak üzere bir program bazı 
mış ve gazetemizle ilan etmişti. H<1 
nın birdenbire lodosa çevinnesi 
zünden yağan karlar tutmadığı 
evelce yağan karları da tamamen e 
miş oldugundan Elmadagma gi 
memiştir. Fakat sporcular faalıye 
rinden geri durmamak için kayak SJ 
hareketlerine hazırlık olmak üz 
dün sabah saat altıda Halkevi önür 
toplanarak kayaklariyle birlikte lJ 
mendağının arkasına karın deva 
yağm:ısına rağmen gitmişlerdir. 

Niçin? 
/fo:;ı istİ.limılur Sadece, aynı yemekte, adeta bir

biriyle uzlaşamıyacak olan gıda 
maddelerini birbirine karıştırdıkla
rı için. Hakikatte büyük kabahatli 
sellülozdur. 

Biliriz ki sebze ve meyvalarda 
bol bol sellüloz vardır. Bu sellüloz 
hazım cihazından tahavvüle uğra
maksızın geçer. Fakat tesirlerini 
gene icra eder. Mesela, böyle ge
çerken mide ile bağırsaklardaki ha
zım ettirici mayalardan mühim bir 
kısmını alıp sürükler. Yoluna de
vam ederken zehirleri kendine mal 
edip tıpkı bir pis havayı çekip te
mizliyen aspiratör vazifesi görür, 
demek ki sellülozun sırasiyle iki 
rolü vardır. Birinci rol zararlıdır. 
Zira gıda maddelerini temsili ka
bil maddeler haline getirecek olan 
uaarelerden mahrum eder. Bu aı
retle de uzuvlarımız için elzem e
nerjiyi azaltıp rüsubu çoğaltır. !
kinci rol ise faydalıdır, zira bu rol, 
bağ1rsaklardan zehirleri atmaktan 
ibarettir. 

Sabah kahvealtısı: Ekmek, tereya
ğı, !!Üt, kahve, çay, meyva peltesi. 

Oğle yemeği: Et, balık ve yumurta
ya müstenit ilk kap. Patates, ma
karna ve diğer unlu maddelerle bir
likte et veya balrk. 
Peynir. 
Tatlı. 

Ekmek ve tereyağı. 
Akıam kahvealtısı: Sabah kahve al
tısının eşi. 

mecmualarında devam ediyor. Sen -
bol, Jııles Romains'in unanimisme'yi
ne bile müphem gölgesini atıyordu. 
1909 dan itibaren Nouvelle Revue 
Française mecmuası, A. Rimbaud'nun 
senbolizmini canlandırrnağa çalıştı. A. 
Gide bu grupun başına geçti ve Palu
des'in mukaddimesinde: 

Bir hidrat dö karbon olan patates, 
nazari olarak, panzehir yemeklerde 
yemege müsaade etmemek laz ımdır. 

Fakat sebzelerin ekmeksiz yenme
si güç olduğundan patates ekmek 
yerini tutabilir. Bazı kimseler sa
bah kahvealtısında portakal yerler. 
Bundan vaz mı geçmeli? Hayır. fa
kat yalnız portakalın suyunu içmek 
şartiyle. Bütün meyva sularına her 
yemekte müsaade edilebilir. Zira 
meyva sularında sellüloz yoktur. 
Kahvcaltılarda reçele değil, fakat 
meyva peltelerine müsamaha göste
rilmiş olmasının sebebi de budur. 

"Eserimi başkalarına izah etmeden 
önce başkalarının onu bana izah et • 
melerini beklerim" sözlerini yazmak
tan da çekinmedi. 1910 dan itibaren 
Neo - symbolisme ismini alan bu cere
yan "güzel fransız vuzuhu"nu şiirden 
git gide uzaklaştırıyordu. 

İşte şiirde, Klasisizm ve romantiz
min nisbeten alışılmış istihaleleri, 
hafif kıpırdamlar halinde devam eder
ken, kübizm denilen yeni bir meslek, 
kendisinden hiddetle, alayla, hazan da 
hayranlıkla bahsettirmeğe başladı. E
debi kübizm ilhamıoı, Cezanne ve Se
urat'nin tuvalleri kartısında dütünen 
bir kaç ressamdan almış görünüyor. 
:tııc gfibistlerp hilhassa üç isim hakim
dir: Picasso, Braque .uc....... - -" 
ressamın etrafında genişliyen bir hal
ka teşekkül ediyor. 1910 dan itibaren 
şiddetli polemiklere şahit oluyoruz. 
Gleize, Metzinger ve Lhote gibi res
samların kalemleriyle kübizm tesir 
sahasını genişletmeğe başlıyor. 

Orada yapılmakta olan sığınağı 
dikten sonra akşam saat dörtte ş 
avdet etmişlerdir. 

SellüJozun iyi nesi varsa onu kul
lanıp kötü nesi varsa onu da tecrit 
etmek için sellülozu esaslı yemek
lerle karıştırmamak kifayet eder. 

••• 
Bunun için de muhtelif öğün ye

mekleri şöyle tanzim etmelidir: 

.~ - Albüminoid, yağ ve hidrat 
do ~arbonlardan mürekkep temsili 
kabı} ve enerji müvellidi yemek
lerden sellülozu çıkarmalı, yani ne 
ıebze ve ne de meyva yemeli. 

2 - Sebze ve meyvadan mürek
kep, yani bilhassa sellülozdan mü
rekkep yemeklerde enerjik bir gı
da ~.}mamalıdır. İdeal rejim bir e
ner3ık yemek, sonra bir sellülozlu 
yemek, üçü~cü bir enerjik yemek, 
ve bunu takıben dördüncü bir sel
lülozlu yemek yemektir. Bu takdir
de ne olur? 

&±! 

Aktam yemeği: Yağsız sebze çor
bası (ekmeksiz). 
Patatesle birlikte sebze. 
Çiy ve pifmiı meıyva. 

llk yemekte a1büminoidler, yaf 
lar ve hidrat dö karbonlar bütün ha
zım usarelerinde nistifade eder, a
zami nisbette tahavvüle uğrar ve 
iyice temsil olunurlar. 

Bunu takip eden yemekte sellüloz mi
de ve bağırsak ifrazlarmı hasıl e
der, fakat bunun zararı yoktur. 

Çünkü tahvil edilecek gıda mad
desi mevcut değildir. 

Buna mukabil, bütün geçtiği yol
da, sellüloz - hususiyle bağırsak
lar istirahat halinde iken - bun
ları dolduran zehirleri hasıl eder. 

Selliilozlu gıdalar 
Yukarıda bahsettiğimiz gibi sel

lüloz meyva ve sebzelerin başlıca 
maddesidir. Fazla miktarda sellü
lozu havi birkaç gıda maddesini, 
mas kudreti gittikçe azalmak su
retiyle, kaydediyoruz: 

Pişmiş erikler, şalgam, prasa, ha
vuç, karnıbahar, elma, marul, muz, 
armut, soğan, çiy domates. Hakikat-

B Al 1 K 

TUT AN 
K E D İ 

SO KA GI 
Çevıren. Nasubı Baydaı 

Oğle yemeklerinde nohut ve ku
ru fasulya çorbalariyle bunların ez
melerinden yapılma çorbalara me
sağ verilir. Çünkü bunlarda da sel
lüloz yoktur. Fakat bu sebeple bun
lar panzehir yemeklerde yasaktır. 
Yeşil fasulya ile bezelye iyi gıda
lar değildirler, zira hem fazla un
lu, hem de sellülozlu maddeleri ih
tiva ederler. Bunların ancak içle
rini ezme halinde, unlu gıda olarak 
yemelidir. 

Meyvalı hamur tatlıları yeme
mek iktiza eder. Bunların hamur 
kısmını öğleyin, meyvasmı da ak
şam yemek muvafıktır. 

*** 
Bu rejimi kabul edenler - haz

mı ve tagaddisi muntazam olmı

yan, bağırsakları ve hazım cihazla
rı hafifçe bozuk olanlar, yahut nor
mal kimseler ise - muhakkak ki 
daima iyi neticeler alacaklardır. 

Besleyici ve panzehir yemekleri sı
rasiyle yiyenler daha iyi beslenir
ler ve mikroplardan da daha az mü
teessir olurlar. Az zehirlenen uzuv
lar daha fazla mukavemet eder ve 
ancak tabii ihtiyarlıkla zaafa uğ
rarlar. 

-32-
dındır. lıçi kızlar onun eski bir tantöz olduğunu 
aöylerler. Devrialem seyahatleri yapar, sonsuz pa
ra kazanır ve etrafında ihtiraslar yaratırdı. Bunun
la beraber evlilik hayatında baya~ _ Jaklin talihsiz
dir. Oç defa evlenmiştir, faka.t .bu~u_n kocaları onu 
çabucak dul bırakmıılardır_: .b~rı.n~~s~ ev~~~-dikle~n-
d d .. t ay sonra, ve ikincısı ıkı, uçuncuau de dort 

fevkalade asabi ve bir gözü camdan olan bir kadın. 
Gözlerin-den hangisinin cam olduğu katiyetle söyle
nemez. lıçi kızlar bunu tahmine uğraşırlarsa da bir 
neticeye varamazlar. Kocasını cephedeki hastane
lerin birinden geri getirirken bu gözünü kaybetmiı
tir. Adam pek ağır yaralı değildi. Fakat Paris'e 
dönmek üzere binıniş oldukları tiren bir kaza ge -
çirdi. Bayan Lüsiyen tek gözlü kaldı, kocasının da 
bel kemiği kırıldı. Adamcağız artık ebediyen ilil
dir; bazan alçılar içinde ve hazan da türlü türlü de
mir desteklere dayanmrı olarak arka üstü yatmak
tadır. Tek gözlü bayan Lüsiyen de bu terzihaneyi 
kurmuıtur. Sanatını iyi bilmekte, biçkiden ve 
renkten anlamaktadır. Fiyatlar hakkında da ma • 
lUınat sahibi olmakla beraber fazla müıkülpesent 
müıterilere pek yaklaımaması lazımdır; zira sabır
sızdır, sinirlidir, ve onlara her zaman iyi muamele 
etmemektedir. lıte bayan Jaklin'in faydalı olduğu 
saha da budur. 

Bundan dolayıdır ki Anna, ön taraftaki zarif sa
lonlarda, bayan Jaklin'i aramağa gidiyor. 

Kendisine tevdi edilen her hangi müstacel bir 
düzeltme itini bizzat müıteriye getirdiği veya mo
deller teıhir olunurken mankenlerin elbiseleri gi
yip çıkarmalarına yardan etmek üzere küçük aa • 
londa bulunrnasma lüzum hasıl olduğu zamanlar 
müstesna, Anna buralardan ender olarak geçer. 

en or .. k 
Bayan Jaklin nihayet sesını aybetmiş

ıene sonra. '"d"' .. d.. 1 k 
• · d " bu terzihanenin mu uru ur. ıten pe 

tır ve §ım ı . d .. 
d geni" münasebetlerı var ır, ve muı-anlamazsa a ,.. . l b k 

. l ~ iyice vakıftır. Denılen ere a ı . terı kabu etmege .. b • 
L.. . onu sevmez ve kendını egen· 

lıraa bayan usıyen .. h .. 
• b" kadın olarak tanır; fakat musama a goste

ını§ ır 

• ··nkü Jaklin pek faydalıdır. v• . 
rır, çu .. • . k d' . begv enmİf degıldır. B n Lusıyen ıse en ını . . 

.aya thaneni patronu, ahibidir; ehemıyetsız, 
Bu tıcare 

Anna atelyenin kapısını kapayıp etrafma bakı
yor. Yakıt erkendir; henüz müıteri yoktur ve satı
cı kızlar aralarında konuımaktadır. Bayan Jaklin 
ortada görünmemektedir; belki de daha gelmemit
tir. Hiç bir zaman saat ondan evet gelmez. Bayan 
Lüsiyeıı bürosuna kapanmıı hesap tutmakta, mek-

Fütürizm, dinamikleşen, makineyi 
ve sürati, sanat dünyasına hakim kı -
lan kübizm'den başka bir şey olmadı
ğı için ayrıca bahse lüzum görmüyo -
rum .Edebi fütürizmin müessisi olan 
Marinetti de dahil olmak üzere, bu 
_.. .. .,1J'.k bÜj.Ük bir şair yaratmadıktan 
maa a, ıc: ·~- -·· · .. _\.,,min en büyük 
mümessili olan Severını - ..... 

Kayakçıların kayak spor malz 
}eriyle birlikte yaptıkları bu yürüY, 
çok güzel olmuş ve eğlenceli geçrn 
tir. 

Akşam Halkevine dönen kayakçıla 
Halkevi bir çay vermiştir. 

Önümüzdeki hafta Dikmen ve) 
Elmadağmda kayak sporu yapacak 
dar kar yağdığı takdirde progr~ 
zim etmek üzere 2~_, Ve - Ha~kevin 

dönmüştür. bi~ t
0

opİanti yapdacaktır. 

Resimde kübizm, muayyen bir ışık 
altında bulunan modelin veya peyza-

Balıkesir'de pamuk 

tohumu dağıtılıyor 

Kayak spor hareketlerine iştirak 
deceklerin bu tariht Halkevine ge 
rek isimlerini kaydettirmeleri, vas 
temini bakımından lazım geldiği a 
kalılar tarafından bildirilmektedir. 

jın görünüşünü tesbit etmek istiyen 
"impressionnisme"e bir aksülamel 
teşkil eder. Enpresiyonizm, gelip ge
çen şeyin, arızinin resmidir. Kübizm 
ise özün, değişmeyenin resmi olmak 
iddiasındadır. Kübizme göre, tuval 
yalnız mevzuun görülen cephesini de
gil, fakat hacmini, kesafetini, maddi 
kalitelerini, ve üç budunu bütünlüğü 
ile tecessüm ettirmelidir. Bir şeyin 
bütün cephelerini ve temel unsurla -
rmı aynı zamanda mahsus kılmak ar· 
zusu, resmi realiteden tamamen uzak
laştırdı. 

Balıkesir (Hususi) - Pamuk çift
çilerine bu sene Akala p~uk tohu_mu 
verileceği Ziraat Vekaletınden zı.ra~ 
at müdürlüğüne bildirilmişti. Nazıllı 
pamuk üretme çiftliği müdürlüğü ~
rafından gönderilen matbu tohum ıh
tiyacını tespit eden cetveller bütün 
mülhakat ziraat müdürlüğü tarafın

dan tevzi edilmiştir. Pamuk eken köy 
muhtarlarının , mahalle mümessilleri
nin bu cetvelleri doldurup derhal ala
kadar daireye vermeleri lazım gel
mektedir. 

şekilde belli olacak, nakli ve tev.z 
işi hallolunacaktır. 

Şimdiye kadar merkeze gelen ce 
vel 15 bin dekar kadardır. Bir haft; 
ya kadar tespit işinin bit.eceği ve b 
sene Balıkesir'de 70-80 hın dekar ~ 
kala pamuğu ekileceği, anlaşılmak 
dır. 

Bu işlerin çabuk yaptırılması iç' 
a!Ukadaı-larla temas etmek üzere s 
yahat etmekte olan Nazilli pamuk 
retme çiftliği müdürü üç gündenbe 
Balıkesir'de bulunmaktadır. Ressam, balkonda bulunan, fakat i-

Bu suretle üretme çiftliğinden ~e: 
darik edilecek tohum ihtiyacı hakıkı 

tup yazdırmakta ve atelyede hiç kim~.e~in akıl et
mediği halde bütün işe hakim olan bulun bu zah
metlere katlarunaktadır. 

Anna birdenbire mankenlerin salonuna gitmeğe 
karar veriyor. En basiti oradan malumat almaktır. 
Vurup dar kapıdan içeriye giriyor. Viviyan iki ar
kadatı ile iskambil oynuyor; viyanalı kontes Mar
görit pencerenin kenarına oturmuı, bacaklarını a
şağı sallandırmıı ve küçük avluyu istikrahla seyre
diyor. 

Anna iskambll partisini bozmuş olmamak için 
viyanalıya doğru yürüyor: 

- Kontes Margörit ... 
Kara saçlı ve mavi gözlü, mevzun endamlı genç 

kız ani surette ona doğru dönüyor, pencereden at
lıyor ve incinmiı gibi bir halle bakıyor: 

- Ne istiyorsun? 
- Sizden sadece bir ıey öğrenmek istiyordum, 

konteı Margörit. Fakat sizi rahatsız ettimse .•• 
Kontes Margörit bu sabah keyfsiz uyanmıştır. 

Ha&mane bir eda ile Anna'ya doğru yürüyor ve yÜ

züne bağırıyor: 
- Sen macarsm, değil mi? Eski vatandaıım, ya

hut onun gibi bir ıey. Almanca bilmiyor musun 
- Hayır. 

- Almanca bilmiyen bir macar kızı! Sen benim-
le herkea gibi de mi konuıamazsın? 

- Kuauruma bakmayınız, kontes Margörit ... 
- Kontes Margörit, kontes Margörit ! Bu mel un 

ıehirde yaıadığım dört yıldan beri bütün gün bunu 
dinlerim. Herkea bana merakı calip bir hayvanmı· 
tını gibi bakıyor. Burada alıkonuyorum, çünkü kon
tea Margörit .özleri kulağa hot geliyor. Böyle olma-

sa çoktan kovulurdwn. Yirmi iki yaıında olduğwn 
halde dört yıJ.danberi burada yalnız başıma yqıyo
rum. Babam diplomattı, senin de nazırındı, anladuı 
mı kücıük sersem? Mağlubiyetten sonra Yugo&lav
ya tabiiyetine geçti, çünkü Dalmaçyah idi ve bu su
retle hareket ederek Dalmaçya'daki arazisini kur
taracağı ümidine dü~müıtü. Fakat Sırplar ona avua
turyalı muamelesi ederek topraklarını elinden aldı· 
lar ... Halbuki yugoslavyalı olurken diplomat teka
üdiyesinden de vaz geçmiıti 1 Bunun Üzerine MısD"'a 
gitti. Burada, hayatını tanzim hususunda muavenet 
göreceği pek çok dostu bulunduğundan bahsediyor
du. Zavallı Adam! Bugüne kadar hayatmı bir tür
lü tanzim edemedi! Bana ümitsizce mektuplar ya
zar. Annem Viyana'ıda kalmııtır ve kendisine gön
dermek üzere tasarruf edebildiğim bir kaç frangı 
sabırsızlıkla beklemektedir. Kontes 

Margörit, kontes Margörit ... Bana söyliyebile • 
ceğin bundan mı ibaret, küçük aersem? •. Bana evde 
Gretl derlerdi .•. 

Bunları bir hamlede anlatan genç kızın birden· 
bire gözleri doldu. 

Anna, uysal uysal gülümsiyerek, fakat yalnız 
gözleri gülümseyip dudakları eski ciddiyetini mu
haf aza ederek: 

_ Bana böyle çatnia, dedi. Senin bu kadar yal. 
nız olduğunu bilmiyorum, yokaa seni bize davet e
derdim. 

Margörit omuz silkip gözlerini silerek: 
- Yalnız olmıyan kimdir ki? De-di. Sana böyle 

hücum ettiğimden dolayı beni affet. Fakat kötü gü
nümde gelip beni buldun. Peki benim küçük sel'-

aemim, ne iatİyorMlft bakalun? ( So11u ..-) 
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Peyniri ne vakit yemeli ? 

\ 

Sabah veya ikindi kahvaltısın·da lar. Etin lüks bir gıda sayıldığı yer
>'ahut - bir yorgunluktan sonra ol- terde yağsız peynir züğürtlerin eti 
duğu gibi _ mijstesna bir zamanda, olur. Zaten yağsız denilen peynirle
lıazır yemektir diye, peynir ekmek rin hiç biri büsbütün yağsız değildir. 
hnildiği vakit peynirin sırası ola· Peynir yapanlar ne kadar uğratsa
bıaz ..• Fakat öğle ve akta myemekle- lar sütün yağım tekmil çıkaramaz· 

z/inde peyniri ne vakit yemeli? lar. Onun için yağsız denilen peynir
• Zevk sahipleri arasında, yemek- ler de hem albüminile, hem de az 
tiiılerde peynirin sırası önemli bir mese· çok yağile beslerler.' 
~ h~tkil eder. Kimisi peyniri yeme· Sütün yağı çıkarılmadan yapılan 

s.Jliin batında çerez niyetine yer. Ak- peynirlere gelince onların beslemek 
·~t\anı yemeğinde çorbalarmın içine kudretine bir diyecek kalmaz. Mese
tı•İkatar peyniri rendeleterek katanlar li. yağlıca katar peynirinin yüz gra-

Jda vardır. Kimisi de sofra üzerinde, mı aynı miktarda sığır etinin, albü
ıt'f'lrüçük kayık tabak içerisinde, daima min bakımından iki misli, yağ bakı· 
ldhynir bwundurarak, yemeklerin mından da on misli demektir. Etten 

~ ""biri kalkıp da öteki gelinciye kadar ucuz olm~sı da batka. Onun için bü
~:teçen o tatlı fasılalar arasında biraz yümek istiyen çocuklara, beslenil
tli(»eynirle ağzmı tuzlandırmayı sever. meıi lazım olan zayıf hastalara pey
:~ Bununla beraber, !.eynir sevenl~rin nir, hem de yağlıcaaından, yedirir
_.eıı çoğu onu yemegın sonuna dogru, ler. 
iti'atlıdan veya yemiıten önce yerler. Peynirin bir iyiliği de, mayasın-

• ..; dan dolayı, içindeki albüminin ve 
br Bu usuJlerden hangisi daha iyi ol- yağın tam İ§İmize yarıyacak hale 

duo.unu kestirmek mümkün değil- ı l d • gelmelerine fayda ı o masın an ge-
clir. Peynir tuzlu ve mayalı bir teY lir. Bundan dolayı peynir insanı an
olduğundan İ§tah açar, onun için ye· cak kıvamında semirtir, fakat Ji§
b\ekten önce de ite yarar. Gene tuzlu 

manlatmaz. 
~e mayalı olduğu için hazmı kolay • Peynirlerin içinde kireç tozlan 
1-ıtınr, demek ki onun yemekler a- bulwıduğundan damarları sertleş
taamda da yeri olur. Yemeğin sonu· mit yatlı adamlara iyi gelmez, fakat 
ııaa doğru yenilince, tatlınm ve yemit· bundan dolayı çocukların, kansız 
&erin lezzetini arttırır, bundan dola· kimselerin, verem hastalığının baş
)! o zamanda da hot gelir. Tatlıdan langıcında bulunanların pek işine 
~ yernİ§ten sonra bile İnsan biraz yarar. Peyniri pek zayıf mideler bi

.. ))eynir yiyince ıarabm lezzeti daha le hazmettiği gibi, karaciğer de -
İyi anlaıılacağmı, praplardan anlı· kifayetsizliği pe kileri derecede de-
)anlar iddia ederler, zaten prap iç- · ı M' ğilse - ondan mütees.sır o maz. ı -

e-- lbiyenler de, peynirden sonra içil~~ delerinde ülser bulunan hastalara 
e-~ daha lezzetli olduğunu pek ıyı bile peynir yedirirler··· yalnız kanda 
r bilirler... azot fazla olursa o vakit peynirden 

Peynir ne vakit yenilirse yenilsin · d k 
k Çekinmek zaruridir ... Peynır e _ıe. e. r 

c İri bir yemektir. Süt peynir olur en 1 d -
• İçindeki •eker mayalandığı için süt yapabilecek madde bu unma .. ıgı .. ı~~n 

" 1 ıu>kerli hastaları şekerden busbutun 
gibi tam gıda sayılamazsa da azot u ,,.- d mahrum bırakan eski zaman a on•e az çok yağlı bir gıdadır. Kendisi 

b tara peynir yedirirlerdi. 
daima kolay hazmedildiği gibi, aş- Vitamin bakımından peynirlerin 
ka yemeklerin hazmed~lmesin~ yara- hepsi iyice tetkik edilememit olmak
dığmı söylemekte - hıç peynır ye- 1 b b t tkik edilenlerde A Bl 

. 1 .. 1 ak herkes a era er, e , 
bıiyen er mustesna o ar - ve B2 vitaminlerinden haylice çok 
İttifak eder. M 1 d "b" miktarda bulunmuttur.. aya ar a 

Yagw sız peynir safi albümin gı 1 b d 
b vitaminler bwunduğuna göre un a bir teY olduğundan pek de rağ et e- l 

dilecek bir teY olmamakla beraber tatılacak bir teY de o amaz. . G.A 
albümini az olan sebzelerı tamam· 

Üç sene zarfında 
150)Jt)o ~-aııudl ı<omanya 
topraklarını terkedecek 

B"k 18 a - Romen makamları büyük harpten sonra Ro
u reş, a. · · h kk d h"k.. t 

illan a'da eri en yahudilerin muhacereti a m a .. u ume 
y y et · · t tb'k geçmek uzere Ro-tarafından tanzim edilen pro1enın a ı ına . . . . 

ı · I .. k eye gırı .. mı .. }erdır llıanya' daki yahudi cemaat erıy e muza er :s 'I' • 

Litvanya 
Statünün (er(evesi i~inde 

Memel'in muhtariyetini 

tetkike hazır 
Varıova, 18 a.a. - Wieezor Warza

wski gazetesi yeni Lituanya sefiri Ur
baizys ile yaptığı bir mülakatı neşret -
ıncktedir. 

Sefir Lituanya siyasetinin tamami
le müstakil olduğunu tebarüz ettirdik
ten sonra memleketinin Memel halkı -
nın muhtariyet taleplerini Memel ata· 
tilsünün çerçevesi içinde tetkik etmi -
ye hazır bulunduğunu beyan etmiştir. 
Lituanya'nın yeni Berlin sefiri Skir -
pa, bu hususta müzakerelre girişecek· 
tir. 

ltlemel Almanya' ya 
devredilmi)·ecek 

Sefir Memel'in Almanya'ya devre
dileceği ve Almanya ile Lituanya ara
•ında bir gümrük ittihadı vücuda ge -
tirilcceği hakkında dolaşan şayialan 
katiyetle tekzip etmiş ve demiştir ki: 

"Memcl meselesi hariç olmak üze· 
re Almanya ile iyi komşuluk münase
betleri idame etmek Litüanya siyase
tinin hedeflerinden biridir. 

lngiltere - Çin muvasalası 
Londra, ı8 a.a. - "Sunday Times" 

Bu projeye göre üç sene içinde 

1 
150.000 yahudinin memleketi terket -
mesi lazım gelmektedir. Söylendiğine 
göre bu muhaceret için romen makam
ları yahudi teşekküllerine lazım ge -
len nakdi muavenetlerde bulunacak -

tardır. 

Pe§te~ de bir yahudi mebusun 

yaptıkları 
Budapeşte, 18 a.a. - Hususi bir ma

den müessesesinde mühim miktarda 

ihtilas yapan yahudi mebus Biro hak

kında bir tevkif müzekkeresi isdar edil 

miştir. Fakat Biro ecnebi bir memle

kete kaçmıy~ muvaffak olmuştur. 

Dün ilk defa olarak Budapeşte'nin 
bazı mağazalarının vitrinlerinde hal -

ka müessese sahibinin ari olduğunu 
bildiren levhalar konulduğu görül • 

müştür. 

Yahudilerin Amerika' daki 

nüfuzları 

Berlin, 18 a.a. - "Corrcspondance 

Politique et Dip!Jmatique" Amerika'

da resmi şahsiyetler tarafından siste -

matik bir surette totaliter devletler 

ve bilhassa Almanya aleyhinde yapı • 

lan hücumlardan bahsetmekte ve hü -

cumları tahlil ederek bu tarzı hareke

ti Amerika'nın dahili siyasetinde ya -

hudilerin oynadığı role atfetmekte -

dir. 

lngili:ı yahudileri miting 
yapacaklar 

gazetesinin yazdığına göre, İngiltere Londra, 18 a.a. - Büyük Britanya 
~~n·e y~pacagı mali ~.e iktisa.di rardım yahudi cemaati teşekkülleri bir top -
CUmlesınden olmak uzere Çın ıle mu- 1 t a arak 29 kanunusani tarihin -
\'asalayı Birmanya tarikiyle kurmak ı an ~.y .. p. ' .. 
f'ık · d d" B' l h ç· 'l B" de butun ımparatorluk dahılınde me -

rın e ır. ınaena ey ın ı e ır- , 
Tnanya'yı birlestiren yolun önilmüz • tingler akdederek Almanya da yahu -

~ 1 • 
cıeki sene tamamlanacağı ümit edili • dilere yapılan fena muamele en pro -

Yor. testoya karar vcrmişleroir. 

Harp ·için günde 20 ile 30 milyon 

arasında büyük masraflar yaparken 

Japonya Çin'de ekonomik 
nüfuzunu da kurmak istiyor 
Japonya, bütün enerjilerinin 

teksifini icap ettiren çetin 
bir narbe girişmiş olmasına rağ -
men, Çin'de işgal etmiş olduğu mın
takaların ekonomik organizasyonu -
nun temellerini şimdiden atmaya 
başlamıştır. Bu organizasyon mu -
vaffak olduğu takdirde, Asya'da ol
duğu kadar bütün dünyada şimdi
den tahmin edilemiyecek akisler u
yandırmaya namzet görünmekte -
dir. 
Japonya'nın Çin'de askeri işga -

linden daha az gürültülü olan eko -
nomik işgali, askeri taarruzla şu 
müşterek tarafa maliktir ki bugün 
bütün cephelerde birden tezahür et
mekte ve gene askeri harekat gibi 
bazan hüsnüniyete mail bir Pasi -
fik'e kadar varan pek zayıf bir mu
kavemetle karşılaşmaktadır. 

Politik sahada, malUmdur ki Pe -
kin'dc ve Nankin'de yeni "muhtar" 
veya "rcforme" hükümetler kurul
muştur. Her halde yakında bir ce -
nubi Çin hükümeti de meydana çı -
kacaktır; bu muhtelif hükümetler, 
merkezi Pekin olması muhtemel bir 
federal otoriteye tabi olacaktır. 

B una muvazi olarak, ekonomik 
sahada, işgal edilen arazinin 

sistematik bir surette istismarı için 
büyük şirketler kurulmuştur, bun -
lar, her biri muayyen bir mmtaka -
nın rejisini elinde tutan hakiki bi
rer Hind kumpanyasıdırlar: Man -
çuko'nun inkişafına çok hizmet et -
miş olan meşhur cenubi Mançuri 
şirketinin birer benzeridirler. 

Bundan böyle gümrükler - Çin'
de harici istikrazların teminatını 

teşkil eden bu büyük varidat men
baları - demiryollarının tamamına 
yakın kısmı, nehir yolları münaka -
tatı, postalar - ve yakında banka -
lar- kısacası memleketin canlı ser
vetlerini teşkil eden ne varsa, ja • 
ponların bilvasıta veya bilavasıta 
kontrolü altındadır. Yabancıların 
menfaatleri, bunların extraterrito
~ite ~uahedele!!x~~~~ 
ru gitmektedir; çünkü memleketin 
bütün art kısmı, ekonomik faaliyeti 
keyfleri istedigi gibi tanzim etmek 
azminde olan japonların elinde bu -
lunmaktadır. Ve yabancıların imti
yazlı mıntakalar dahilindeki hüri -

• yetlerinin de, eskisinin yerini almış 
olan yeni Çin hükümetlerinin yakın 
bir istikbalde "gayri müsavi mua -
bedeler" denilen anlaşmaları fes -
hetmck hususundaki emelleri na -

zarı itibare alınırsa, pek emin olma
dığı anlaşılır .. 

Japon işgali ekonomik organizas

yonda şimdi ileri doğru yeni bir a
dım atmaya karar vermiş görünü -
yor. Japonlar şimdiye kadar ancak 
sefer halindeki ordunun ihtiyaçla -
rını odemiye yaramış olan bir nevi 
paranın istimalini tedrici surette 
genişletmeye karar vermişlerdir. Bu 
"bono''lar işgal altındaki topraklar
da esasen kıymetten çok düşmüş o
lan Çin dolarını istihlaf etmeye ve 
bütün Çin için müşterek ve gene 
muayyen bir nisbetlc bağlanacak bir 
paraya zemini hazırlamaya namzet
tir. Kore'de ve sonra Mançuri'de de 
aynı usul tatbik edilmişti. 

Umumi sahadaki bu tedbirler 
neticesinde, önlerinde açı -

lan yeni ve muazzam pazara japon 
tüccarları ve endüstriyelleri akın 

etmektedirler. Fabrikaların ve tica
retanelerin eski çinli sahipleriyle 
bazan cebri anlaşmalar yapılmakta
dır. Harbın tesirlerinden masun 
kalmış olan ve sahipleri çinli olan 
Şanghay'ın büyük dokuma fabrika
ları tekrar işe başlamışlardır ve tam 
randımanla çalışmaktadırlar. For -
moz adasından ve diğer yerlerden 
muhtelif Çin şirketleri mümessille
ri yeni iş imkanlarını tetkika gel -
mektedirler. Çin sahillerinde büyük 
ölçüde balıkçılığın istismarı mün -
hasıran japon müesseseleri lehine 
olarak organize edilmektedir. 

Çin'de yerleşmif ecnebileri son 
derece düşündüren bu el koyma 
manzarası gerçi bazılarınca şöyle 
tefsir edilmektedir: Çin bir kere 

daha fatihlerini yutmasını bilecek
tir. Japonya'yı mali bakımdan tü -
ketecek olan harp, muazzam proje · 
sini tatbika imkan bırakmıyacaktır. 
Japonya'nın manii karşısında niha -
yet birleşecek olan Avrupa ve Ame
rika eski statükonun yeniden lesi -
sini ve bütün devletlere müsavi ola-

Günün politik meselesi 
Yazan : 

Lö Tan'ın Çin muhabiri R. V. J 1 L 

Çin'ele eleuam eden kanlı 
harbın yanı baıında, bir 
ele ekonomik harbın bGf -
lıyac:ağını ihaaa eden ema
reler görünmeğe baıladı. 
Zabtettiği yerleri aynı ~
manela ekonomik bir iıgal 
altına almak istiyen Ja
ponya, bu arzuaunda mu
ı>af fak olabilecek mi? ln
giltere ı>e Amerika'nın Çi
ne mali yardım yapmıya 
karar vermeleri, Japonya'
nın bu niyetlerini hakikat 
aahasına koymasına bu iki 
devletin kolay kolay ra.zı 
olmıyac:aklarını gösteri -
yor. Aşağıdaki yazı, Ja
ponya'nın Çin'i ekonomik 
bakımdan ela kıs kıvrak 
bağlamak için neler yap
mak istediğini anlatmak
tadır. 

rak açık kapı siyasetinin devamını 
isteyeceklerdir. 

Çinliler tarafından istilacılarının 
temsili mütaleası çinlilerin vaktiy -
le kendi topraklarını istila etmiş o
lan muhtelif milletleri muazzam 
gövdelerinde eritmiş olmaları key -
fiyetine istinat etmektedir. Fakat 
bu iddia, tekniğin hüküm sürdüğü 

bir devirde, Çin'e nazaran endüstri
yel bakımdan yarım asır ilerde o -
lan bir Japonya'mn istilası hakkın
da da varid midir? 

Müşterek bir Avrupa müdaha -

lesi ihtimaline gelince ... 
Yukarıda kaydedilen mütalealar-

ıılan. Jaoonya'nın mali aıkmtmı bak· 
~-V•-••--y .. -v••~• cıı -zıyaae "dik-
kate değer olanıdır. Bazı rakamla
ra göre ,Çin harbının icap ettirdiği 
masraflar günde 20 ila 30 milyon 
yen arasındadır. Japon büdcesinin 
hususi hesaplarının giriftligi mas -
rafın miktarını mutlak bir sarahat
le tayine imkan vermiyor. Her hal
de şurası muhakkaktır ki harbın de
vamı Japonya'ya Çin'e nazaran son 
derece daha pahalıya mal oluyor. 
Japonya'nın masrafları evela kala -
balık bir ordunun sefer halinde bu
lunmasıdır. Bir de japon dış tica -
retinin azalmasından, hayat pahalı
lığından, yen kıymetinin suni su • 
rette muhafaza edilmesinden, niha -
yet milli endüstrisinin bir kısmının 
sitahlanma için, yani gayri mustah
sil olarak çalışmasından ileri gelen 
masraflar vardır. 

Bazıları harpten mütevellit bütün 
mükellefiyetlere birden ( askeri 
gayret ve harpten sonra taarruzi 
kudretin yeniden ıslahı, zayıflamış 
ekonomisinin kalkınması ve muaz
zam Çin'in istismarı) karşı koyma· 
ya muktedir olmıyan Japonya'nın 

ergeç haricin mali yardımına ba' 
vuracağını ileri sürüyorlar. Daha az 
nikbin olanlar bu mütaleanın Japon
ya eğer liberal denilen ekonomiler
deki kaidelere riayete azmetmiş ol· 
saydı ancak o azman doğru olabile
ceği cevabını veriyorlar. Halbuki 
Japonya için bu hal varit değildir. 
Zamana mukavemet eden Avrupa'
daki misallerden mülhem olan Ja -
ponya daha zayıf olan ekonomisini 
hemen mutlak bir otarşik seddin ve 
devlet güdümünün himayesine koy
muştur. 

8 u sistem milletin gayretini 

rasyonelleti,tirmek ve stan-

debilecek zenginlikte ziraat ve ham 
madde istihsal imkanları vardır ve 
muazzam nüfusu birinci derecede 
bir istihlak pazarı demektir. Öyle 
ki Çin kıtasının gıdayı, ham mad
deleri ve mahreçleri, Japonya'nın i
se idareyi, kadroları ve endüstriyel 
kudreti temin edeceği muazzam bir 
ekonomik sistemin ne büyük işlere 
muktediıı olacağı tahmin edilebilir. 

J aponya'ya Çin pazarının istis
marının inhisarını degilse 

biı.. ~n ustun mevkiini tahsis et • 
mek lı..izumu üzerinde japon mah -
fillerinin hemen tamamı müttefik
tirler. Yalnız tatbik metodlariyle 
dozajlar üzerinde bazı görüş fark -
lan vardır. Bazıları Japonya'nın bu 
azim projenin icrasına tek başına 
girişmekle müşkülata duçar olması 
muhtemel bulundugu düşüncesin

dedirler ve münasip tavizler muka -
bilinde yabancı sermayesine de mü
racaat etmeye taraftardırlar. Diğer
leri, yardımına müracaat edilecek 
ecnebi sermayelerinin taleplerinin 
alabileceği şümulden önceden ürk -
mektedirler. Ve yabancıların iş bir
liğindense harekete daha mütevazi 
bir ölçüden bqlayarak Çin fethinin 
faydalarını Japonya'ya inhisar et -
tirmek mütaleasındadırlar. 

Bugün vaziyet bu merkezdedir. 
Çin'de yeni kurulmuş olan vaziye -
tin mukadderatı ve Uzak Şark'ta ec
nebilerin mevkii bir yandan japon -
ların hüsnüniyetine, diğer yandan 
da avrupalıların müfrit taleplerle 
japonları ürkütmemek hususunda 
söaterec:ekleri maharete bailı ola -

Esasen bu muvazene meselesi yal
nız garplılar için mevzubahia de -
ğildir. Çinliler için de vardır. Çang
Kay - Şek hükümeti kati olarak 
kabul etmite benzediği tezde zaaf 
göstermeden devam etmek niyetin
de ise, Çin cumhuriyetinde açıkça 

veya gizli kapaklı olarak gerçi esef 
ettikleri fakat tamirinden aciz ol -
duklarmı itiraf ettikleri bir fili va
ziyete alıpnıf görünmekt~dirlcr. 

Sardunya' da 

B. Mussolini 
KARBONİA 
şehrini açtı 

Roma, 18 a.a. - Musolini, Sardon -
ya adasında kömür madenleri mınta • 
kasında yeni yapılan Karbonia fehrini 
açmı§tır. Merasimde adanın her tara
fından gelen elli bin kifi bulunmuş -
tur. 

Musolini adaya Bolzano kruvazörü 
ile gelmiş ve akşam gene aynı kruva -
zörle hareket etmiştir . 

Musolini burada söylediği nutukta 
evela bu yeni şehrin bizzat isminde 
kendi mukadderatını menşeini ve ken
disini bekliyen vazifeyi taşıdığını 
söylemif, bundan bir sene evci batak
lık olan bu yerde bugün 12 bin nü • 

f~slu bir şehir yükseldiğini ve bu şeh
rın yarın 24 bin nüfuslu olacağını 
kaydederek bunu italyan miJletinin 
teşkilatçılık kudretine medyun oldu _ 
ğunu tebarüz ettirmiştir. 

dardlaştırmayı mümkün kılmakta - Sa d halk 
dır. Bu tedbirler, eski liberal pren- r unya ının meziyetleri 
siplerin tecrübelerine dayanarak Musolini, İtalyan kömürünü met. 

totaliter denilen ekonomilerin mu- betmiş Sardunya halkının meziyetle • 

kavemet kabiliyetini önceden azım- rini sayıp dökmüt ve bugünkü merasi
samanın tehlikesini son Avrupa hi- min bir kaç sene evet vatana yardım i
diselerinin ispat etmiş olduğunu i- çin evli İtalyan kadın ve erkeklerin 
leri sürüyorlar. altın yüzüklerini devlete hediye etti:k-

Esaaen japon ekonomisinde tat • leri gtinü yıldönümüne müudif 
bik edilmekte olC&n güdümlü ekono- bulunduğunu tebarüz ettirmit ve de -
mi sisteminin Çin'e de teşmili ja - mittir ki : 
pon mahfillerince kararlaşmış bu -
lunmaktadır. Şurasını d.ı müşahede "- Böyle ağır fedakarlıklara kat -
etmek lazımdır ki Çin Almanya'ya lanmasını bilen bir millet her kime o· 
n~zaran ço~ daha g~ni! bir ~~ono - ı luraa olsun ve hangi iıttikamette olur
mık potaRsıyele malıktır: Çının pek sa olsun gö.zlerini kırpma.dan bakabi-
çok memleketlerin gıhtasını celbe - lir._ 

Otorite ve suiistimali 
Franaa'daki otorite ve hüriyet 

münakaıaları, bizimki gibi hakiki hü 
riyetin hüküm sürdüğü memleket
lerde, hmvetaizlikle smadq mut· 
lak hüriyet ve i.tipdatla auurdat o
torite taraftarlarmca dikkat w eh. 
miyetle takip olunmak gerektir: Bi
rinciler de, ikinciler de ifrata ve tel· 
ritıe diiftüklerini cWıa iyi aaky~ 
Lirler. 

Fakat hakiki büriyet nedir? 
''Hüriyetç.ilik ne aelametimiai ~ 

nız allah korkuaunda a.ny&11 mNt> 
ğin, ve ne de hükümette z&fm Wı.._ 
rıdr. Kuvetli :z.aman&armda Miri
yetçilik tazyika kal'fl i.yam, ,,.. ..... 
arruz ve tahakkümlerin i..Jeei mM.. 
aını tazammun etmittir. Demıek ili 
hüriyetçilik "iti olunma baeJnne«. 
doktrini deiilclir. Biliılöa., hekiki bıi
riyetçiler kanunun, vez.ife ,,.. b.Wa
rın, bütün tazyik kwlredenni--. 
dairesinde kurulmut mekamMır .. 
tinde tekaif.in, her türlü fMei ~ 
tali kudretlerin taafiye ,,.,. ~ 
mini bafl1ea gaye edinrniılerdir. Hıii
riyetçi - karg&f&CJDID aksine ._ 
rak - sadece tazyiksizlijin ~ 
te hüriyet temin edemiyeceiini jd... 

dia eden kimsedir. Hüriyetıçi iddia 
eder ki, Ancak kaınan? içerdeki ,.. 
dıtardaki müteaJTızları ref~il ı 
cek derecede kuvetli olduğu t=hiilh 
de insan hür ya+ıyabi&ıir .,. 

Bu mütalealar, b~ "Hiır, 
Belde,, adında güzel bir eaer Dep9oo 

den Nüyork Herald Tribün gazetıeei 
muharrirlerinden Valter 1 .ipman'.., 
dır. 

Geçenlerde, avam kAmarumda 
Münih anlapnala.rı münakata edilir
ken, muhalefet iMieri binb&fl AtAi 
bu anlatmaların İngiltere ile Franaa 
için büyük bir mağlubiyet olduğuma 
ileri sürünce, baıvekil Çemberleyn: 
"Pek sayın centilmen.in buna kanaat 
getirmit olabileceğine inanamıyae&• 
ğı ve ıayet kani ise me•uliyetleri o
lan bir fert •Jatiyle de fikrini boyle 
8.mme huzurunda beyan etmek hak
kını haiz olamıyacağı,, cevabma v-
di. 

Hakiki hüriyetçiler hiiriyetin ıa... 
dudunu tayin edebilenlerdir. 

Biz, hüriyeti böyle anlıyoruz. itte. 
bunun en kuvetli müeyyidesi: ''Sü
kun, istikrar ve emniyet içinde çalıt
...ktan batka arzuau olmıyan mille
timizi .,,arfid•n uc cebirden ~ 
bütün vatandatlar için müaa'ri bir 
emniyet havaaı içinde bulundurma -
ğı, cümhuriyetin en kıynıetli nimeti 
biliyoruz.,, Milli Şefimiz, kendiaine 
devletin en yüksek vazifeai tevdi e
dikliği gün, Büyük Millet Mecliaıin
de aôylediği nutukta hüriyetlerimi -
zin hududunu böylece, apaçık çia· 
mittir. 

Otoriteye gelince; bazıları buma 
iıtipdadın müradifi addediyorlar. 
lstipdat, hüriyetçilerin taafiye Yeya 
tanzimini batlıca hedef bildikleri 
tahsi veya tali kudretlenlir, keyfi 
tazyiktir, hüriyetlere taarruzdur, te
hakkümdür. Otorite ise ancak cemi
yetlerin yaratıcılık ve yapıcıhk İl'&· 
deaini ifade eden disiplinle müradif. 
tir. Bu disiplini kanun tesia eder. 

Hüriyetçilerin ür,ktükleri ancak e>
tor~tenin suiistimalidir. Otoriteyi 
temsil edenler bu lazimeyi f aaLiyet
lerinin nazımı bilerek ona göre ha ..... 
ket ettikçe hüriyetlerimiz tam bir 
emniyet içinde bulunur. Metlu .. 
fransız devlet adamı Gizo, kurmut 
olduğu muallim mektepleri profeaör 
terine gönderdiği tamimlerde tunları 
mütemadiyen tekrar edermiı: ''Bü
tün hayatınızla gençlere önıek olu -
nuz. Medeni ahlakın aizlerden iate -
diği ıey programlarm tayin ettiii 
ders saatlerinden fazladır. O, terbi
yecilere mektepte olduğu gibi mek
tep dıtında da temiz olmağı emre
oder.,, 

Gene Milli Şefimiz, bütün ba &
kirleri ıu kısa cümlede ve en güzel 
tekilde telhis etmiıtir: "Millet biz. 
metinde vazifelerin iyi ifa olunmau
nı emel edinmek baılıca kaygımız
dır.,, 

Cemiyette nizam hüriyete ve hü
riyet iae diaipline iatinat ederse o ce
miyet hakikaten medenidir. Cümhu
ri,yet Türkiyesi hüriyetçi ve vatan
perver tefleri idaresinde, bütün dün... 
ya için hakikaten medeni c:emiyet'iıa 
timsali olmuttur. - N. Baydar 

Bütün Amerika milletleri 
mütesant olacaklar 

Lima, 18 a.a. - Amerika kıtaaında 
bütün Marekian milletlerin tesanüdü 
projesini tetkik etmek üzere Berezil. 
ya, Arjantin, Uruguay, Bolivya, Ko -
l<>mbiya, Şili, Meksika, Birle.şik Ame
rika ve Peru murahhasları bir toplan -
tı yapmıtlar ve bu proje hakkında bir 
rapor tanzimini tali komiteye tevdi et
nıifleroir. 
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Erzincan yolundan bir görünüş 

Çukurova bir turizm bölgesi olabilir 

Bu bölge bütün iklim 

Burada gökyüzü yılda yalnız 
45 gün kapalıdır 

Adana (Huauıi) - Senenin yalnız 45 gü
n~d~ ı~maıının yüzü kapalı olan Çukurova, 
~ız ıklımiyle, turizme en yarayışlı bir bölge
dır. 

Şimdi yurdun birçok yerlerinde lapa lapa 
kar yağarken, Çukurova'yı ılık bir güneı okıa· 
maktadır. Ruhun tenevvü ve imrahata olan ih
tiyacı, bu aarm doğurduğu modem hayatta da· 
~ çok arlmıfbr. Bugün her medeni insanın ye
~ ... e c:azip yerler görmesi ekmek gibi, ıu gibi 
bır ıhtıyaç haline gelmittir. 

H_~rgün aynı yüzleri, hergün aynı ıimayı, 
hergun aynı dekoru gören bir insan 
da hay~ttan .~ı~r. "Görme" gıdası: Adana' da 
nın da yeme gıdası kadar ehemiyetı 
~ardır. Ve bu gıdayı turizm temin e
eder şüphesiz. hurma 

ağ~lar1 
~~el ~ağlar, şiirli vadiler, hayret 

ver~cı tarıh eserleri, hayranlık veren 
tarıh yapılarına malik olan ç k _ 

böl . . u uro 
:.a gesı, turızmin bütün hu . t- ,...-----·-------------·-------------..... . ah. susıye l .ıoıı:rıne ı ıp demektir. 

Bu güzel eserlerin burada vu·· d 1 h 1 k • • CU U, 
em.meme etımıze seyyah celbini 

tecnın edecek ve hem de yurdu yakın
dan tanıtmağa vesile veren feylerd" 

B . ır. 

_ u zengın yerlere bir turiıt gözü 
ıie bakacak oluraak, bunları büt"' 

h dd• . un 
ru u ve ma ı ıhtiyaçları tatmin ede. 
cek meziyetlerle dolu bir halde bulu
ruz. Her biri başlı ba§ma birer tarih 
o!~ eserlerle dolu ~u bölgeyi gelip 
gormek lazımdır. Çunkü onun eşsiz 
hususiyeti kalemle anlatılamaz. 

Çukurova Türkiye'nin en sıcak 
bölgesidir. Kışı ılık, baharları ılık 
yalnız üç ay yazı biraz terleticidir. 
Adana'da en çok ııcak gölgede 44, 
en çok soğuk 8 derecedir. 936-937 yıl
ları vasatisinde Adana'nın ortalama 
hararet derecesi 18,6 dır.Aynı ıen: va
satisine göre, bir yılın 144 günü açık, 
ı 76 günü bulutlu, yalnız 45 günü ka
palı ve }Cağmurlu olarak geçer. 

Yagmur miktarı her sene degişı
yor. 937 de 997 milimetreyi bulmuş
tur. Havanın rutubet derecesine ge
lince: Marttan ikinci teşrin başına ka 
dar 50_70 arasındadır. Cenu~ riızgar 
ları fazla tebehhurata manı oldugu 
. . sıcak aylarda bu tebahhurat 
ıçın en d. M 
810 milimetreyi geçmemekte ~r. ev· 
simlere göre vasati ısı kış _12. ılkbahaı 

21 yaz, 29. sonbahar 20 dır. 
. "klı"mi tanıtmak ve beynel-Bu eşsız ı . k · · 

milel bir şehir haline getır~c;. ~çın 
mutlak surette milli bir teş~_ıl~: ur-
mak lüzumludur. - Tangun 

İzmir.de Tiirkkuşu mektebi 
• Tiırk Hava Ku-

lzmir (Hususı) - k hastanesı 
. l .. kta çocu rumu Ku turpar k b" ar-

. T" kku"'u me te ı :ı 
civarında bır ur :s h 1 dı·ye . . Arsa e e 
mak kararı vermıştır. . kt' 

verılece ır. 

Kayseri' de Halk evi inşaatı 1 

Bir kadın kız 

kardeJiyle birlikte 
kocasını dövdü 

Balıkesir (Hususi) - Şehrimizde 

İzciler mahallesinde garip bir hadise 
olmuş, bir kadrn hemşiresiyle bir olup 
kocasrnı dövmüş ve yaralamıştır. Ha
dise şudur: 

Atile adında 30 yaşlarrnda genç bir 
kadın, kocasiyle uzun zamandanberi 
geçinmemektedir. Geçen akşam arala
rında kavga çıkmış ve biraz sonra bü
yümüştür. Bir aralık kadın eline ge
çirdiği bir çakı ile kocasr Kazımr ko
lundan yaralamıştır. Bu esnada Ati
le'nin hemşiresi Esma da bulduğu bir 
sopayı Kazrmm başına indirmiştir. 

Yaralı Kazrmın şikayeti üzerine suç
lular yakalanmrştır. 

İzmir'de göçmen 

evleri inşaatı 
lzmir (Hususi) - Vilayet dahilin

deki göçmen evleri inşaatmr, göçmen
lere yapılan arazi tevziatını ve diğer 
iskan işlerini teftişe gelen lskan U
mum Müdürü Bay Cevat, Mencmen'
e gitmiş ve buradaki göçmenlerin va
ziyetini iyi bulmuştur. 

Umum Müdür, lzmir Valisi ile de 
temas ederek muhtelif işler üzerinde 
konuşmuştur. 

İzmir' de ihracat 

Sivas'ta muhtelif ıahımalar 

452 evlik bir göçmen köyü 
yapıldı, Halkevi yapılıyor 

Sıvas'ta cer atölyesinin içinden bir görünü§ 

Sivas (Hususi) - Şehrimizin büyük ihtiyaçlarından birisi de 
halkevi binasıdır. Bu ihtiyacı gidermek maksadiyle "150" "200" 
bin lira arasında bir halkevi binası yapılmasına karar verilmiş; 
mimarlar arasında açılan müsabakaya 14 mimar iştir:ak etmiştir. 
Yaptıkları projeler Cümhuriyet Halk Partisi 1I Yönkurulu tara
fından incelenmektedir. Netice Nafia Bakanlığınrn yapacağı tet
kik sonucunda belli olacak; birinciliği hangi mimarın projesi ka
zanırsa bina ona göre yapılacaktır. 

Şehrin müstakbel imar planı Nafı-

iılerinde rekor! 

Şehir planı / 

a Bakanlığı tarafından hazırlanmak
tad ır. Bu ay içinde Belediye'ye gön
derilecektir. 

Bir çocuk 
yanarak öldü 

İzmir (Hususi) - Bu yıl limanr
mızdan dış memleketlere yapılan ih
racat, bir rekor teşkil etmektedir. 
Borsa kayıtlarına göre lzmir borsa
sında 14 birincikar;un akşamına kadar 
62683 ton üzüm satışı yapılmıştır. 

Acentalar birliği list-:sine göre de 
mevsim başından 10 birincikanun ak
samına kadar limanımızdan 63435 ton 
uzüm ihraç edilmiştir. 

İhraç edilen miktarm, satış :nikta
rından fazla olması dara farkmdandır 
bu müddet zarfında yalız Almanya'ya 
yapılan ihraç 45253 tondur. 

Son günün üzüm fiyatları şudur: 
7 numara 13,75 kuruş, 8 numara 

14,25 kuruş. 9 numara 15,25 kuruş, 
10 numara 16,25 kuru,, 11 numara 
18,75 kuruıtur. 

Gec; en hafta satış fiyatlarına naza-
ran son liafta fiyatlarınue& .......... _.., 
şına otuz paralık yükseliş vardır. Son 
günlerde üzüm satışları yavaş. fak~t 
sağlam fiyatlarla devam etmektedır. 
Fiyatların daha yükselmesi ümidi 
vardır. 

İncir: Borsada 14 birincikanun ak
şamına kadar satısı kaydettirilen in
cir miktarı 165424 çuval, yani 19850 
tondur. Mevsim iptidasından 10 bi
rincikanunun akşamına kadar limanı
mızdan dış memleketere yaprlan ih
racat 34679 tondur. Bunun yalnız 14 
339 tonu Almanya'ya ihraç edilmiştir. 
Piyasada incir kalmamrştrr. Fiyatlar 
çok sağlamdrr. Otede beride buluna
bilen süzme incirler 15 - 20 kuruştan, 
ellemeler 12-16 kuruştan, paçal nevi
ler de 8-12 kuruştan satılmaktadır. 

Pamuk satrş fiyatları yükselmekte 
devam ediyor. Akala nevileri 48-48,5 
kuruştan, vadclıl,.ı 4<> kuruştan ~a.tı
lıyor. Yerliler 42 kuruştur. 3-10 bırı!l
. · Hrun haftasmcic: 1755 b;.!yası Al
manya'ya, 364 balyası Romanya'ya. 
54 balyası Polonya'ya ol~a~ ~zere 
2173 balya pamuk ihraç edılmıştır. 

Belediyemiz yol işlerine büyük e
hemiyet vermektedir. Bukere yeni
den Alibaba, Kazancılar yolu yaptı
rılmıştır. 

Çimento fabrikası 
Şehrimize çok yakın bulunan Nü

mune çiftliği civarında Sümerbank 
tarafından kurulmakta bulunan Çi· 
mento fabrikasının elketrik ihtiyacı 
karşılanacaktır. Bunun için belediye 
elektrik santralına bir regülatür ha
vuzu yaptırılmış, hu suretle fabrika
nın elektrik sarfiyatı arttırılmrştır. 

12.000 lira sarfiyle yakında Çimento 
fabrikası da elektriğe kavuşmuş bulu-
nacaktır. 

Su ifleri 
Şehrimizin temiz içme su ihtiyacı

nı karşılamaya çalışan belediye boru 
şebekesi ve su alım yeri üzerinde icap 
eden fenni ıslahatını ikmal ederek su 
i oı::lerini iyi bir hale getirmiştir. 

lıv~··· lo • 
Şarkışla Gemerek nahıfL_ . •. 

edilen göçmenler için hükümetimız 
tarafından bir plan dahilinde yaptırı
lan 452 ev Sivas Kayseri demiryolu 
yakınında ve Gemerek nahiyesine 25 

İzmir (Hususi) - Turgutlu kaza
sının Kurtuluş mahallesinden Arif oğ
lu iki yaşında Bayram, oda içinde <Y'f -
narken gaz lambasını devirmiş ve a
levler, elbisesini tutuşturarak zaval -
1ı yavruyu yakmıştır. Bayram şehri
mize getirilmişse de kurtarrlamamıt

tır. 

T arsus'ta bir köy 

iki radyo aldı 
Tarsus (Hususi) - Çukurovanın 

büyük köylerinden olan Kargılı köyil 
halkr ve öğretmenleri köylerini ba
yındır bir hale getirmek için çok ça
lışmaktadırlar. Köy halkı ilk İ\ ola
rak köylerine iki radyo almışlardrr. 
Köy mektebi de ayrıca bir radyo ala
caktır. 

kilometre mesafede kurulmuştur. 
Zengin maden kömürü sırtlarına yas
lanan burası en modern bir köy hali
ne gelmiştir. 

Bursa' da ekonomik hayat 

Kurulan fabrikalar İş hacmini 
artbrıyor, ihracatı yükseltiyor 

Aynr müddet zarfında limanımız
dan 1636 ton tütün, 160 ton palamut 
200 ton valeks, 87 ton zeytinyağı. 501 
tonu Almanya'ya, 304 tonu İngiltere' 
ye olmak üzere 805 ton arpa ihraç e
dilmiştir. 

Bursa (Hususi) 
Cümhuriyet sene
lerinde şehrimizde 
kurulan çeşitli fab 
rikalar, Bursanın 

ekonomik kalkın 
masını temin et
miş, içtimai bünye 
sinde çok mühim 
değişikler vücuda 
getirmiştir. Cüm
huriyet senelerin
de kurulan doku
ma ve ipek fabri
kaları, Süt tozu 
fabrikası, konser· 
ve fabrikası, kom-

Mersin'de parke 

caddeler yapılıyor 
Mersin (Hususi) - Kışla ve sine

ma caddelerinin parke olarak yapıl
masına karar verilmişti. Kararın tat
bikine yakında başlanacaktır. Parke 
taşları Toprak kaleden getirilmekte
dir. 

lzmir barosunda 

seçim yapıldı 

prime fabrikasr, 
deri fabrikaları, 

Merinos fabrikası, 

suni ipek fabrika
sr bu eserlerin bir 
kaçından ibaret
tir. 

Bursa'nın eko
nomik hayatında 
mühim bir rol oy
nıyan ve oynıya

cak olan ipekiş ve 
merinos fabrikala
rı ve diğer fabri
kalar ayni zaman
da geniş bir halk 
tabakasının geçi
mine vasrta olmak
tadrr. 

Bursa'nrn her 
yıl yurt içinde sat
tığı yüz binlerce 
liralık çeşitli mal

Merinos fabrikas1nın İ( görünüıü 
tarafından ço~ ~~uz~ reisi Ankara' 
Kurumun lzmır ş esı t afında Ku-
ya giderek bu mevzu e r h . 

tınic ve şe n
rum merekzi ile temas e :ı 

Kayaeri'de yeni yapılacak olan halkevi binaaının temel atma töreni 
kalabalık bir davetli kütlesi 0nüncle yapılmııtır. Yukardaki resimler, 
törenden iki intibaı göatermektedir. 

lzmir (Hususi) - Baro umumi he
yeti, avukatlık kanununda yapıl";.n 
tadilatı nazarr dikkate alarak fevkala
de bir toplantı yapmıştır. Kongre, ta
dilat hakkında reis tarafından verilen 
izahatr dinledikten sonra, riyasete B. 
Mustafa Münir Bilsel'i, azalıklara da 
Tevfik Fikret Adaman, Cemil Erekli, 
Saffet Hünler, Halil Sabri Güleç, Nu -
ri Sıtkı Erboy, Murat Çınar, HulCısi 

Selek ve Emin Denizmen'i ıeçmiftir. 

lardan başka harice gönderdiği ma- ı nın ihracatındaki büyük inkişafı çok 
mul ve ham maddelerin kıymeti de iyi tebarüz etirehilir. 1926 da Bursa'
büyük yekiinlara baliğ olmaktadır. , nın ihracat tutarı 8.277 lira iken, bu
Küçük bir rakam mukayC$C6i Bursa' gün 334.785 liraya çıkmıştır. 

mize dönmüştür. 



Ankaragücü takımı son kadrosiyle 
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Ankara 1 i k maçlarının birinci devresi bitti 

Demirspor 1 inci, A. Gücü 2 inci oldular 

Neticeler: Ankaragücü 3, Harbiye 2, 
Demirspor 3, Gençlerbirlİğİ 2, 

Dün Ankara futbol bakımından çok heyecanlı bir 
&por günü yaşadı. Lik maçlarının birinc.i devre ~aç· 
larının son gününe rastlıyan oyunlar cıdden guzel 
oldu. Öğleden evel 19 Mayıs Stadyumuna gidenler bu 
enteresan maçlan seyir suretiyle günlerini hiç de bo
§una geçirmemiş oldular. Havanın hafif yağışlı olma· 

sına rağmen tribünler gene kalabalıktı. .. .. 
Büyük sahada iki müsabaka yapıldı. Ankaraguc~ · 

Harbiye İdman Yurdu ile Demirspor da Gençlerb~r
liği ile karşılaştılar. Neticede Ankaragücü ve Demır· 
spor maçlarını 3 - 2 kazandılar. 

Ankara gücü - Harbiye 

İzmir' de lik 
maçları 

İzmir, 18 a.a. - Lig maçlarına bu -
gün de devam edilmiştir. Sabahleyin 
Doğanspor ve Demirspor takımları a -
rasında yapılan maçı 3 - O Doğanspor 
kazandı. 

Bundan sonra karştlaşan Ateş. ve 
Yamanlar takımları, aşağı yukarı mü
savi kuvette olduklarından birilbirini 
yenmek için çok çalıştılar ve neticede 
müsait fırsatlardan daha iyi istifade 
etmesini bilen Ateş takımı 2 - 1 galip 
geldi. 

Sonuncu karşılaşma, Alsancak ve Ü
çok takımları arasında yapıldı. İz -
mir'in bu iki kuvetli takımının karşı -
laşması seyircilere zaman zaman çok 
heyecanlı dakikalar yaşattı. Bu ~Y1:1 : 
nun da neticesinde Alsancak rakıbını 
5 • 2 yenmeye muvaffak oldu. 

lelerini açık bir vaziyette bırakmışlar
dı. Sadık sağdan gelen bir şandelle to
pu yere indirdikt.e~ s~nra .. ilerledi ve 
yerden bir şiltle ıkıncı golu yaptı. 

Demirspor'un birinci golü 

35 inci dakikada Zeki'nin çektiği 
bir korneri müteakip çekilen şütü Nu
ri yere yatarak başiyle defet.ti ... ~amil 
ikinci bir vuruş yaptı. Kalenın onu ka
rıştı ve Fethi bu arada güzel bir so -
kuluşla ilk gollerini attı. 

İkinci gol 
Gene Zeki'nin çektiği bir korner -

den sonra top Nuri'ye geldi. Onun 
vurduğu top, ayaktan ayağa dolaşaxak 
İbrahim'e ulaştı. İbrahim fırsatı ka~ır
madı ve hakemin düdüğü ikinci De -
mirspor golü için çaldı. 

1KlNC1 DEVRE 

İkinci devrenin hulasası şudur : 
Maç mütevazin ve güzel cereyan etti. 
Demirsporlular daha fırsatçı idiler ve 
bunun mükafatını görerek galibiyet 
golünü yaptılar. 

Bu sene hemen her maçlarında ye
dikleri her golden sonra sinirli vaziye
te düşen Gençler ise daha çok fırsatlar 
yakaladıkları halde oyunu mağlüp bi -
tirdiler. 

Galibiyet golii 
18 inci dakikada, "Orhan'ın eseri" 

diyebiliceğimiz bir gol yapıldı. Keşfi 

Orhan'ın bu şekilde kaleye kadar yak
laşan Orhan topu birden bire Zeki'ye 
attı. Zeki de güzel bir kafa vuruşiyle 

Hafta içinde spor meraklıları arasında Ankaragü
eü - Harbiye İdman Yurdu maçı epice münakaşa mev
.,__ · ..... Cünkü, lik'in ilk günlerin~e fe~'fts~'i~~ 
ce aldıktan sonra ~---· -------··-~- .t'~.rant Y 
Ankaragücünün devre birincisi olmak ihtimali doğ -

~Jc:.~~~,.~~!f!t-=~ .,kalc;ııin ıwlunıdan üçüncü ı;talibiyet aa -
ı;;;: yısını çıkardı. 

muştu. Buna mukabil, bu sene metodlu ç~lış~l~rınm 
• 1 • nedense elde edemiyen Harbıyehlerın bu 

senıeresın . 
·· b ka ile vaziyetlerini düzeltmeleri beklenıyordu. 

musa a - · "d 
Maç saat 10.15 te hakem Muzaffer Ertug un ı a-

resinde, başladı. Takımlar şu kadro ile oynuyorlardı: 
ANK.ARAGÜCÜ: 

Ankaragücü - Harbiye maçında Hamdi ve 
Şükrü'nün mücadelesi 

Natık - Kartal, Enver - Nusret, Se
mih, Abdül - Hamdi, Fikret, Muzaf. 
fer, Ali Rıza, Hamdi. 

HARB!YE: 
Fethi - Şükrü, Abdürrahman - Şe

rif, Muhterem, Necabi - Mücahit, Ci
hat, Zeki, Habip, Fazıl. 

Oyuna harbiyelilerin vuruşiyle baş 
Iandr. Fakat top kaleye inmeden güç
lüler tarafından kesildi ve hemen hü
cuma geçtiler. Harbiye kalesi ilk da
kikalarda epi tehlike geçirdi. Altın
cı dakikada harbiye aleyhine çekilen 
ceza vuruşunu Fethi çok güzel kur
tardı. 

Bundan sonra Habibin şahsi bir a
kını ile harbiyenin beş forvedini. güç 
kalesi önünde gördük. Natık yerınde 
müdahalelerle bir iki akın kesti. 

Bu karşılıklı akınları görere~ hük
mümüzü verdik: m~ç mütevazın ge· 
çiyor .. Devre sonuna kadar b~ görü
şümüzü değiştiren fevkalade bır man
zara olmadı. lki taraf birer gol çıkar· 
dılar. Bu goller şöyle oldu: 

Gücün golii 
Hakemin Harbiye aleyhine verdiği 

iki serbest vuruş bir netice vermiyor
du. Fakat top da güçlülerin ayağın
dan ayrılmıyordu. Devrenin ortaları
na doğru güç sağ açığı Hamdi iler · 
lerken karşısına haf çıkınca birden 
uzun bir pasla topu Ali Rıza'ya gön
derdi. Ali Rıza vole bir şütle birinci 
golü attı. 

Harbiyenin golii . 
40 ıncı dakikada Zekinin yerinde 

bir pas ile topu kapan Harbiye sağa
çığı Mücahit, şahsi gayreti ile kale
nin sol zaviyesinden beraberlik sayı
sını yaptı. 

1KlNC1 DEVRE 

!kinci devre güçlülerin vuruşiyle 
basladı. Bu haftayımda iki taraf ga
lib,iyet golünü çıkarmak için çok ça
lıştılar. tık dakikalarda güçlüler ne
tice üzerinde çok müessir görünüyor
lardı. Sonra Harbiyeliler birkaç de-

fa gol fırsatını kaçırarak oyunun ce
reyanını lehlerine çevirdiler. Bu va
ziyet 20 inci dakikadan sonra değiş
ti ve güçlüler maçı galip bitirmek i
çin bütün şartlan ca.mi bir oyu~ çı
kararak üstünlüğü bır daha rakıple
rine bırakmadılar. lkinci devredeki 
goller de şu şekilde yapıldı: 

Harbiyeye penaltıdan gol 

Dördüncü dakikada güç sağaçığı 
soldan gelen güzel bir pası aldı. Ga
yet serbest vaziyette ilerliyordu. Bir 
gole ancak şanssızlık mani olabilirdi. 
Fa.kat beklerden bir"nin müdahalesi 
buna meydan bırakmadı. Penaltı ol
du. Ali Rıza'nın vuruşiyle güçlüler 
ikinci sayılarını kazandılar. 

Güce penaltıdan gol 

13 üncü dakikada bir Harbiye akı
nında gerilere kadar gelen Ali Rıza. 
nm sıkı bir vuru5u topu Nusrete çarp
tırdı. Ceza çizgisi içinde topun Nus
retin eline değdiği anlaşıldı ve bir 
penaltı ile Muhterem beraberlik sayı
sını kayde muvaffak oldu. 

Galibiyet golü 

19 uncu dakikada solaçık Hamdi -

nin ilerleyişini lüzumsuz yere favul
le kesen bir hafm hatası Harbiyeye 
bir gole maloldu. Serbest vuruştan 

sonra Abdürrahmanm ayağına gelen 
top falso yaparak ağlara gitti takıl
dı ve güç lehine bir gol oldu. 

Nasıl oynadılar? 

Dün her iki takım da tam formla -

rında idiler ve güzel oynadılar. Daha 

soğukkanlı ve bilgili olan Ankara
güçlüler neticeyi haklı olarak kazan
dılar. 

Harbiyelilerden bir iki oyuncunun 
hatalap dünkü mağlUbiyetlerinin baş
lıca sebeplerindendir. 

Güç takımında Enver, Semih, sol
açık Hamdi bilhassa çok iyi idiler. 

Harbiyelilerden ise Kaleci Fethi, 
Şerif, Zeki ve Mücahit vazifelerini 

hakkiyle görenlerdir. 

Demirspor - Gen(lerbirliği 

İkinci müsabakayı da Muzaffer Er
tuğ idare etti. Takımlar son müsaba -
kalarda gördüğümüz şekillerini aşağı 
yukarı muhafaza ederek şu suretle ku
rulmuştu: 

DEMIRSPOR 
İsmail - Gazi, Nuri - Kamil, İbra -

him, Şemsi - Zeki, Fethi, Orhan, Arif, 
Zekeriya. 
GENÇLERBlRLlGl 

Rahim - Nuri, Naci - Ke§fi, Hasan, 
Münir - Edip, Sellin, Sa.dık, Ali, Reşat 

Demirspor'un hücumiyle oyun baş
ladı. İlk akınla top Rahim'e kadar gel
di. İkinci bir akında Zekeriya ofsayt -
ta kaldı. 

Üçüncü dakikada Ali'nin bir ser -
best vuruşunu İsmail güç yakaladı. 
Bir dakika sonra Reşat'ın bir şütünü 

İsmail yere yatarak yakaladı. 

Devrenin ilk dakikalarında Demir -
spor'un vaziyete hakim olacağı zanne
dilirken oyun yavaş yavaş Gençlerbir
liğinin baskısı altına geçti ve bu üs -
tünlük son on dakikaya kadar sürdü. 

Gerçi bundan sonra Gençler üstün
lüğü tamamiyle bırakmadılar. Fakat 
iki gol yemek suretiyle fırsatçı rakip· 
terine karşı kazandıkları avantajı kay
bettiler. 

13 üncü dakikada Keşfi'nin atama
dığı ve İsmail'in çelerek kurtardığı bir 
penaltı fırsatından sonra Gençlerin ve 
Demirsporun yaptıkları goller şu su -
retle oldu. 

Birinci gol 

16 mcı dakikada Gençlerbirliği for
vetlerini hep birden hücumda gördük. 
Arkadaşlarından aldığı pastan sonra 
kısa bir diribling yapan Ali ani bir şüt 
çekti. Top İsmail'in eline geldi. Fakat 
kaçarak ağlara takıldı. 

Gençlerin son golleri 

26 met dakikada demirsP.orlular ~-

Nasıl oynadılar? 

Demirspor forveti sırası gelince va
zifesini yaptı ve neticeyi kazandı. 
Gençlerbirliği forveti ise iki golden 
sonra maçı bitmiş sayarak tam bir dur
gunluk içinde bocaladı durdu. 

Demirspor kalecisi iki golü de ha· 
talı vuruşlarla yediği halde dün, güzel 
oynadı, diyebiliriz. Forvette başta Or
han olmak üzere Orhan, Zeki ve Ze -
keriya muvaffak oldular. 

Gençlerden dün iyi oyruyanlar Mü
nir, Naci, Reşat'ti. Rahim'in de vazife
sini yerine getirmiş sayabiliriz. 

Hakem 
Hakem Muazffer Ertuğ dün geçen 

haftadan daha iyi idi .. Yalnız birinci 
maçta bir müdafiin, ikinci maçta da bir 
hafın en hafif cezaları oyundan çıka -
rılmalan olduğu halde onların sert ha
reketlerine müsammaha etti. 

Takımların puvan 

vaziyetleri 

Demirspor 
Ankaragiıciı 
Muhafızgücıi 
Gençlerbirliği 
Harbiye 
Güneş 
Galatasaray 

Ma. Ga Be Ma At Ye Pu 
6 5 o 1 17 9 16 
6 4 1 1 16 10 15 
6 2 2 2 9 7 12 

6 
6 
6 

6 2 ı 10 11 11 
1 3 2 15 13 11 
2 1 3 9 16 11 
1 o 5 8 18 8 

Bükreş muhtelitine 

karşı hazırllk 

Öğrendiğimze göre, önümüzdeki 
hafta şehrimize gelmesi beklenen Bük
reş muhteliti maçlarına hazırlık olmak 
üzere yarından itibaren muhtelit ta -
kım çalışmalarına başlanılacaktır. 

Futbol ajanlığı bugün bu münase -
betle kulüp delgelerini likheyetine da
vet etmektedir. 

Çekoslovakya' da 

parlômento seçimi 
Bratislava, 18 a.a. - tık Slovakya 

mebusan meclisi intihabatı bugün ha
disesizce yapılmıştır. Halkın intiha
bata iştirak nispeti fevkalade mühim
dir. Halk, her tarafta başta mızıka 
oldugu halde kitle halinde intihap 
dairelerine giderek hep hükümet le
hinde rey vermiştir. 

İstanbul'daki mac 
..3 

Fenerbahce Vefa .., 

takımını 4 l yendi 
İstanbul, 18 a.a. - Futbol şampiyonası maçlarına, yağmurlu 

bir havada devam edildi. Sahalar tamamen çamurlu idi. 
Bugün oynanan maçlar arasında en mühimmi F enerbahç.e sla· 

dında yapılan ve F enerbahçe ile Vefayı karşılaştıran müsabaka 
idi. 
Çok fena havaya rağmen 200 kadar ı-

seyirci to~lıyan bu maça Fenerbahçe lf Julbol 
şu kadro ıle çıkmıştı: \ 

Hüsamettin - Yaşar, Lebib - Naci, 
Aytan, Reşat - Fikret, Ali, Rıza, Fik- l 
ret, Esat, Şaban. 

Vefa takımı, son Topkapı maçında
ki müessif hadiseler dolayısiyle ce -
zaya uğrıyan üç oyuncusundan mah-
rum bir halde şu kadro ile oynuyor
du: 

Ahmet - Orhan, Süleyman - Kenan, 
Lutfi, Şükrü - Adnan, Abduş, Hil
mi, Zühtü, Hüseyin. 

grup 

birincilikleri 
Samsun' da. ••• 

Samsun, 18 a.a. - Grup birincilik -
leri için gelen takımlar merasimle 
karşılanmış ve bütün sporcuların işti
rakiyle Atatürk anıtına çelenk konu
larak statda bir geçit resmi yapılmış-

Hakem: Ahmet Adem. 
Oyuna Fenerbahçelilerin hücumu tır. 

ile başlanıldı. Yağan yağmura ve vı- Yapılan karşılaşmalarda Tokat - 'Gi-
~ · resun'u 6 - O, Trabzon - Rize'yi 6 - 2 cık vıcık sahaya rağmen san - lacı -

vertliler vaziyete kolaylıkla hakim mağlup etmiştir. Devam edilen karş1-
oldular. Ve Vefa kalesini sardılar. laşmalarda Samsun - Kastamonu'yu 
Fakat sahanın hali top kontrolünü 2 - O Çankırı - Ordu'yu 3 - 2 mağlup. 
güçleştirdiği için Vefa müdfaası bil- etmiştir. 
hassa sağdan inen Fener akınlarının 
sayı ile neticelenmesine mani olabi -
liyor. 

1' ef a tazyik alımda 
Vefa kalesinin gittikçe darlaşan 

bir tazyike maruz kaldığı sıralarda 

Fener hücum hattının son maçlarda 
hiç görülmiyen bir muvaffakiyetle 
çalıştığını görüyoruz. Sağaçık Fikret 
Vefanın sol müdafaa cenahını tama
men yıpratmağa muvaffak olduğu gi
bi Esadın idaresine tabi bir halde oy
nıyan şabanın da ayağında topu ez -
mediği zamanlar faydalı olduğu gö· 
rülüyor. Fikret ve Esat, ortada atak 
ve enerjik bir oyun çıkarıyorlar. 

31 inci dakika: Vefa kalesinin çok 
sıkıştığı anlardayız. Sağ açık Fikret 
yıldırım gibi bir inişle kaleye süzüldü. 
Çapraz vaziyetine rağmen isabetli bir 
:}Üt çekti. Top, kaleci ?lonjo:ı. yaptığı 
halde mukabil köşede ağlara takıldı. 

1-0 galip vaziyete geçen fenerliler 
daha sıkı hücumlar yapıyorlar. 37 inci 
dakikada gene sağ açık Fikret, aynı 
vaziyete a-irdi. Ve ikinci golü çıkardı. 
Üç dakika sonra da orta muhacim 
Fikret takımının üçüncü golünü çıka -
nyordu. Birinci devre bu şekilde 3 - O 
fen erlilerin lehine bitti. 

lKlNCI DEVRE 
İkinci devreye vefalılar azimkar bir 

hücumla başladılar. Bu hücumun de -
va.m ettiği ilk dakikalarda Fenerbahçe 
aleyhine bir firikik verildi. Vefa'nın 
orta muavini Latif, 25 metreden sıkı 

bir şütle topu ağlara taktı .. 

Feneriler vaziyeti tehlikeye sok -
mamak için bütün gayreteriyle çaba -
hyorar. Her şeye rağmen vaziyeti kur
tarmak istiyen vefalıların sert şarjlara 
başladıkları görülüyor. 

Ha.kem bir kaç ceza kararı verdi. 
Fakat en sonra vefalı Sulhi'nin attığı 
bir tekmeye fenerli Naci'nin mukabele 
etmesi üzerine her ikisini de oyundan 
çrkardı. Ve bu hareket kasdi hataların 
önüne geçti. 

Oyun zaman zaman mütevazin, fa
kat daha ziyade fenerlilerin tesirine 
tabi olarak inkişaf ediyor. 25 inci da -
kikada Fikret, 18 çizgisi içinden sıkı 
bir şütle takımının dördüncü golünü 
çıkardı. Vefalılar bundan sonra netice
nin taayyün etmiş olduğunu anladılar. 
Fazla gol yememek için müdafaaya çe
kildiler. Oyun da bu netice ile bitti. 

Maçı 4 - 1 kazanan fenerliler bu -
gün iyi bir oyun çıkardılar, bilhassa 
sağ açık Fikret, takımının uzun za -
mandan beri aksayan bu noktasında en 
ehil oyuncu olduğunu gösterdi. 

Esat'ıın hücum hattında tecrübesi 
müsbet bir netice vermiş sayılabilir. 

Fransız gazeteleri 

B. Tataresko'yu 

hararetle selamlıyor 
Paris, 18 a.a. - Gazeteler, yeni Ro

manya büyük elçisi Tataresko'ya ha
raretli makaleler tahsis eylemektedir. 

Paris - Suar gazetesi diyor ki: 
"Fransa, cenubu şarki Avrupası 

hadiselerine karşı katiyen alakasızlık 
gösteremez. Fransa, Romanyanın coğ

rafi:, iktısadi ve manevi sahalardan 
Avrupa'nın bu kısmında teşkil eyle
diği "seddi,, pekala takdir eder. 
Diğer taraftan, şimdiye kadar Prag

da bulunmuş olan fransrz askeri he
yetinin geri alınması Fransanın bu
ralardan çekildiğini de tazammun ey
lemez.,. 

1 . , 
zmıı w .•• 

İzmit, 18 a.a. - Kocaeli futbol grup 
birinciliği müsabakalarına bugün böl
ge sahasında yağmurlu bir hava içinde 
devam edilmiştir. !lk maç Kütahya 
bölgesi şampiyonu Uşak takımiyle 
Bursa şampiyonu Acarspor arasında 

yapılmış ve oyun 4 - 4 beraberlikle ne
ticelenmiştir. 15 dakika temdit dev -
resinde bursalılar daha üç gol yaparak 
karşılaşmayı 7 - 4 kazanmışlardır. 

İkinci maç Kocaeli şampiyonu İd -
man Yurdu ile Eskişehir şampiyonu 
Demirspor arasında yapılmıştır. 

Oyun her iki tarafın mütemadi gay
retleri içinde devam etmiş ve eskişe
hirlilerin 2 - O galibiyetiyle neticelen
miştir. 

Kocaeli grupu birincisini tayin ede
cek olan son müsabaka salı günü yapı .. 
lacaktır. 

Aydın' da .•• 

Aydın. 18 a.a. - Grup birincilikleri 
müsabakalarına dün hakem Necdet U
lutan'm idaresinde ve merasimle bat

landı. Aydınspor - Denizli'ye 7 ~ ı 

Muğla - Manisa'ya 6 - 3 galip geldi• 
ler. 

Aydınspor ile Muğla bugün final 
maçz yapacaklardır. 

1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 1 
X Budape§te - Hariciye müsteşan 

Baron Apar istifa etmiş ve yerine Ma
caristan'ın Prag sefaret müsteşarı V C>

erule tayin edilmiştir. 

X Var§ova - Almanya adliye nazt
rı Frank, hariciıye nazın Bek'i ziyaret 
ederek kendisiyle uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

X Var§OVa - Soğuklar gittikçe art
maktadır. Şarki Karpatlar'da kaydedi

len hava suhunetinin en alçak derecesi 

sıfırın altında 30 dur. Birçok nehirler 
buzlarla örtülmüştür. Nehirler üzerin

de gemiler işliyememektedir. 

X Budapeşte - ''Esti Ujsag" gaze

tesinin öğrendiğine göre, çek devleti

nin yeni reisi Haşa, noel yortusu esna
sıında Tatra mıntakasında Polonya 
cüınhurreisi Mosciki ile buluşacaktır. 

X Varşova - Reisicümhur Polon -
yanın Moskova elçisi Grzybav.ski'yi 
kabul etmiştir. 

X Belgrad - "Yugoslavenski Ku
rir" gazetesinin emin bir menbadan 
öğrendiğine göre memleketin piyasa -
larında altın ticareti kontrolu takviye 
edilecektir. 

X Ren - Ren mahkemesi Brötan -
ya iftirakçıları hakkında kararını ver
miştir. Muhtelif cezalara mahkfun edi
len maznunlar, haklarındaki kararlan 
istinaf etmişlerdir. 

X Utreht - Merkez ittasyonunda 
çıkan büyük bir yangın neticesinde bü
tün istasyon binası ve müştemilatı he
men hemen karnilen yanmıştır. Şimen
difer münakalatı devam etmekte ise 
de hasar çok mühimdir. 

X Varşova - Aralarında Varşova 
ve Krakovi de bulunan iki şehirde be
lediye intihabatı yapılmıştır. Vahim 
hadiseler olmamıstır. İntihabatın ilk 
neticeleri ancak yarın sabah anlaşıla -
caktır. 
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Sergievi'nin ve soka{? sergisinin uzaktan görünüşü 

Yerli mah haftası bitti ... 
··.Şimdi "yerli malı seneleri 

il 

ne doğru yol almamız lôzım 
Dünkü Ulus'un birinci sayfasında 

çıkan bir resme dikkat ettiniz mi? Ta
bii görmüşsünüzdür: Bir mektepli kız, 
mektep dönüşünde sokak sergisinin 
önünden geçerken durmuş, çantasın -
dan defterini çıkarmış, Türkiye'nin 
kömür istihsalini gösteren tablonun 
önünde rakamlar alıyor, gördüklerini 
defterciğine kaydediyordu. 

O, bu işi görürken hemen arkasın
da idik. Fakat görmedi bizi. Eğildim 
def.terine neler yazdığına baktım: Sı~ 
ra ıle .~neleri ve karşılarına o yıllara 
tekabül eden kömür istihsalimizi not 
~~rdu. Daha bu yaşında, memleket 
ışlenne yakınlık duyan, hocasını din _ 
ler gibi sergiden faydalanmanın yolu
nu bulan bu türk çocuğu sevilmiye 
çok layıktır. 

Dün, Arttırma ve Yerli Mallar haf
tasının son günü idi. Geren haftanın 
bu ·· ünd :ır: ~~n. e, Ankara Halkevinde Baş-
vekılımızin mühim nutkunu söylediği 
~tte, senenin bu mühim haftası da 
nıhayete ermiş oluyordu. 

. . yerli Malı ve Arttırma ... Bir hafta 
ıçınde ~~ i1? kelimeyi çok duyduk. 
Ba~v~ımızin açık ve özlü nutkunda 
scvındırıci rakamlar t 'k ı· . , eşvı ec ıcı ve 
cesaret vericı' hakikat} ··w • 'k . er ogrenmıştı ; 
ve hır. haftadan beri Ankara radyosun-

Sokak sergisini bir halta içinde bütün Ankara halkı ziyaret etti 

f-""Y~·~~~·~ ............... l 
1 Kemal Zeki 1 

i GENCOSMAN 1 
1 ................................................... . 

ARTTIRMA VE YERLİ MALI HAFTASI DÜN BİTTİ 

konferans, İktisat Vekilimizin radyodakj 
I 

Ekonomi savaşı i(indey·z 
Türk enerjisi bunu da başaracaktır 

Savaşlar kazanm·ayı bilen büyük 
Cümhurreisimiz İnönü başımızdadır 

(Başı 1. inci sayfada) 
kişafı gibi esaslı fikirler büyük ııala -
hiyetlerle tetkik ve tahlil edilmiş bu
lunuyor. 

Ben İktisat Vekili sıfatiyle ge -
çirdiğimiz senenin milli iktisat bakı
mından mühim gördüğüm bir kaç nok 
tasına temas ile iktifa edeceğim. 

Zirai ve endüstriyel istilısa
IUtımız artıyor ••• 

Bu sene umumiyetle istihsalimiz 
normal ve geçen seneden daha iyi sa
yılabilir. Bazı zirai mahsullerimiz ge
çen seneye nisbetle 1938 yılında bir 
miktar fazlalık, bazıları da noksanlık 
göstermişlerdir. 

Maden istihsalinde cüzi bir artış gö
rüyoruz. Henüz 38 senenin tam rakam
ları elimizde olmamakla beraber 37 ve 
38 senelerine ait aynı devrelerin mu -
kayescsi bu tahminimizi teyit etmek -
tedir. Ayrıca bu sene zarfında demir 
cevheri istihsaline de başlanmıştır. 

Endüstri mamüHi.tmda da artış var -
dır. Tahmini hesaplarunıza göre 37 
senesi ile 38 arasındaki artış miktarı 
7 - 8 milyon liraya baliğ olmuştur. 

... Fakat istihsalinıizi daha 
:::;iyade artırnııya nı.ecburuz 
Bu malumat geçirdiğimiz senenin 

istihsal vaziyetinden memnun olmak -
lığımızı haklı gösterebilir. Ancak u -
nutmamalıyız ki umumiyetle istih -
salimizi daha pek çok arttırmaya mec
buruz. dünya müvazenesinde her mil
letin hakiki yerini ancak kuveti ve 
istihsal kudreti tayin ve muhafaza e
der. İstihsalini en kısa zamanda en 
yüksek haddine kadar arttırmıya ça -
lışmak her vatandaşın şahsi menfaa -

ccktir. Yeni 4 senelik plfuı başlıca ma
den ve lüzumlu bazı sanayi istihsala -
tının artırılmasını, iktısadi. istiklalimi
zi ve milli müdafaamızı koruyacak ye
ni sanayi müesseseleri tesisini, liman -
lar ve büyük elektrik santralleri inşa -
sını, deniz ticaret filomuzun ve tersa • 
nemizin ihyasını, ve bunlarla irtibatı 
olan bir çok küçük büyük işlerin ya -
pılmasını istihdaf etmektedir. Yeni 
pl5.nm tatbiki ile bugünkü maden is -
tihsalatunız kıymeti iki misline çıka -
cak ve sanayi istihsalatımız kıymeti de 
300 milyon lirayı geçecektir. 

Bu rakamları arzederken son 1 O 
sene içinde maden ve sanayi sahasında 
umumiyetle iki misli istihsale yaklaşıl
makta olduğunu Cümhurieytin büyük 
bir feyzi ve muvaffakiyeti olarak mem
nuniyet ve ifti9arla işaret etmek iste
rim. 

1'<ısarru.f ve istilısal 
Aziz dinleyiciler, 

Tasarruf hareketlerine atfettiğimiz 
büyük dikkat milli istihsalatın artırııl
ması davamızla çok sıkı alakalıdır. 
Çünkü, medeni manasındaki tasarruf 
yalnız sahibinin kendine ait bir ihtiya
tı olarak kalmaz. Esham ve tahvilat ve 
mevduat yollariyle devlet, bankalar, 
şirketler ve hatta bizzat sahipleri elin
de yeni istihsalin muharrik kuvveti o -
lur. Bu şekildeki kullanmadan müte -
vellit menfaatler de tekrar tasarruf he
saplarına ve oradan tekrar istihsal sa
halarına intikal eder. 

zi en müreffeh, yurdumuzu en ileri bir 
seviyeye yükseltmek ve iktısadi istik
lal ve varlığmuzr korumak için vakit 
kaybetmeksizin daha pek çok !f<llışmı -
ya ve bütün güçlükleri iktiham ettire
cek bir şevk ile hazırlanmıya lüzum 
vardır. 

Ekonomi savaşı içindeyiz. Türk e
nerjisi bunu da başaracaktır. Savaşlar 

kazanmayı bilen büyük cümhurreisi -
miz İnönü başrmızdadır. Bütün mem -

leketle karşı karşıya bulunduğum bu 
sırada hürmet ve tazimle Büyük Milli 

Şefimizi selamlamayı, iktısadi kalkın. 

ma savaşını bir milli cephe işi göre -
rek daima takviye ve teşvik etmi olan 
matbuatımıza teşekkür etmeyi ve re -
jimimizin iktısadi hedeflerine inanml§ 
ve davamıza bağlanmış olan vatandaş
Ianma en derin sevgi ve saygılarımı 

arzetmeyi bir vazife bilirim." 

[ ................................................ ! A N O A Ç .. ................................................. . 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Y eniııehir Ecz.leri 
Pıu:arteıi : lstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : E&e ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza. fevkalide bir 

hastalık vukuunda ecele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (22S7) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan ;ıan ~ıdden kıymetli, istifadeli nutuk • 
ar dınledik. Yerli malının fert ve 

memleket ekonomisi bakımından ına -
nası ve değeri anlatıldı. Arttırmanın, 
t~rl~ ihtimallerin tehdidi altında ge -
çırnuye mecbur olduğumuz ''hayat" 
k~r§ısmdaki chemiyeti tebarüz ettiril -
dı. ~ankada biriken paranın defter sa-

gönül kapalılığı filan gibi bedbin ruh 
hastalıklarından ve mide dertlerinden 
maliil olanlar eczane eczane dolaşacak
larına bir kere bu ilahi sanat eserinin 
önünden geçmeliydiler; inanın ki ye
terdi... Sanat eseri, haftanın son sna
tmda oradan kaldırılmış olabilir. Ke -

~ tine de uygun milli bir vazifedir. 

İşte imar ve kalkınma için muhtaç 
olduğumuz milli sermaye ve kredinin 
başlıca kaynağı bu tasarruf hesaplan 
olduğundandır ki tasarruf hesapları 
yekununun her yıl kaydettiği artışlar
da daima istikbalimizin teminatı müj
desini buluyoruz. 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra
caat, Gchir: (1023-1024). - Schirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik vo Hava
ga:u Arıza memurluğu: (1846), - Me
aajerl Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicaml civa
rı: (2645-1050-1196). - Samonpazarı ci
varı: (2806-3259). - YQıia•'°' - - -
M'" Ri"iVl tnl<•I· ... u • .JJ, - Havuzbaşı, 
Guven taıı:ıı: (3848) •• Birlik taka!: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus tabi: 
(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997) 

hibıne oldui7u k d .. b" .. . ., a ar, devlet ıcınde ne 
uyuk hır kuvet sayıldığı zikredildi. 

Vekillerimiz konuştular. 
Sergievi'nin önünde, Ulusal Arttır

ma ve Ekonomi c · . . • . .. emıyetının tertip et-
tiği Sokak sergisi" nde cümh . t' 
birka 1 • • uney ın 

~ yı ıçınde vücude getirdiği e-
aerlcrın fotografları ve te . 1 . . mın o unan 
netıcenın rakamları te.,ı..·ı 1 d 

~· r o un u. An-
kara halkı akın akın sergı'yı' . . zıyaret et-
ti. 

Henüz hatınnızda olsa gerek: İki 
17vha vardı ki önünden kalabalığın ek-
sık olduğuna hiç rastlamadı M m. eyva 
ve para resimleri ... 

d Fakat cidden güzeldi bunlar. Birin
e, sepet sepet üzümü hem <le . . • . d .. • en ıyı 

cınsın en, şoyle ağzınıza ald • 
d

. 
1 

• • ıgınız za-
man ış erınızle kütür küt"u·r d' Ü • . • ıye m • 
~dele eden çeşıdınden İzmir Uzünıle _ 
rıylc; dudaklarınızın arasında bir tat
lı rayiha ve çeşni bırakarak yayılı d _ . l .. . . p a 
gı ıveren uryanı enkleriyle; Dörtyol _ 
un en iyi portakallan, Tekirdağ'ın ku
rabiye karpuzlan ve Menemen'in ba • 
dem ezmesi kavunlariyle öyle hoş bir 
manzara arzediyordu ki, levhanın her 
önünü kalabalık görüşte: 

- Kim demiş ki tlirkler ağızları • 
nrn tadını bilmezler, diye hemşerileri • 
mizin zevki selimini can ve yi.ırekten 
takdir ederdim. 

İştahsızlıktan ve kederden, yani 

der etmiyelim : Müessiri bizim topra -
ğımızdır, her .zaman yetiştirir ve biz -
de meyva ucuzdur, her zaman o &anat 
eseriyle buluşmak imkanı var. Öteki 
levhanın hangisi olduğunu bilmem 
söylemi ye lilzum var mı? Para .. Aman 
nede çok parayı seven varmış.. Hani, 
zannedilebilir ki, onun resmi bile in -
sanın gönlüne bir ferahlık, kesesine 
bir dolgunluk, ve hayatına bir huzur 
getiriyor. Doğrusunu isterseniz hiç 
bir şey getirdiği yoktur. Yalnız, eğer 
pek hodbince bir gözle bakmazsanız, 

türk bankalarında. vatandaşların ne 
kadar para biriktirmiş olduğunu gör -
mek mümkündür. Para sahipleri hesa
bına sevindikten başka, memleket he
sabına da iftihar hissi duymamak el -
den gelmiyor .. 

Çil çil liralar, karton üzerine ya -
pıştırılmış hakiki paralar gibi duran, 
cllılik, yiızlük, beş yüzlükler adeta in
sanın yüzüne gUlüyorlar. Benim bu 
güne kadar gördüğüm liralardan en bil 
yi.ıgü de, şeref holilnün medhalinde, 
ortada duran tunç görünüşlü bir deli· 
kanlının ellerinde duruyor. 

Yerli malı haftası bitti. Fakat, gö -
nüllerde yerleştirilmesine çalışılan 
r~h: ve günlük itiyatlarımıza verilme-
61 .. lazım gelen itiyat, üç yüz altmış 
dort gunlük senenin bu bir haftadan 
farksız bir hale getirilmesidir. 

Şimdilik yerli malı ve arttırma pa -
rolasını bir haftanın ı· .. .. d k 

1 
yecı gunun e 

~ lanıyoruz: fakat milli terbiyemi -
~ın >:~1.u ve memleket ekonomisinin 
ıs.tedıgı parola "yerli malı seneleri" 
dır. 

k l 
· J Jönen talebeler grup grup tablolaı onıinde 

Me tep erın en .. ak d" l d 
birikip, notlar alıyor ve mun aşa e ıyor ar ı 

•• ' t .~ 

Dünyada gördüğüm liradan en 
büyüğü budur iıte ... 

. ' . . .... ., .. ~: ' 
~ : . 

Barbaros Türkiye'sini dirilten 
rakamlar karşısında ... 

Devletçe m\ltcmadiycn istihsali art
tırmak ve kıymetlendirmek için yeni 
imkanlar ve kolaylıklar hazırlamıya 
hadim tedbirler almıyor, Tasarrufu 
korumak, krediyi genişletmek, faizi 
ucuzlatmak, görgil ve bilgiyi arttır -
mak, mali fedakarlıklar bahasına 
teşvik ve himayelerde bulunmak, yol 
liman ve su işleri yapmak teşkilatımızı 
iyi fiatlarla satışı temin etmek yolun -
daki faaliyetler meydandadır. 

Herkes iş ba§ına! •• 
Çiftçi, madenci, sanayici, iş sahibi 

veya işçi gibi her mesleğe ve her iıtih 
sal şubesine mensup vatandaşlanm -
dan tam bir emniyetle ve milli menfa -
ate de hizmet ettiklerini düşünmenin 
vereceği hususi bir şevk ve gayretle 
daima daha iyi daha ucuz ve daha faz
la istihsfil için çalı~arını rica ede -
rim. 

En ileri ve en refahlı millet olmak 
hedefine süratle varabilmek için dev -
lctçe girişilen faliyetler her fırsatta i
zah edilmiştir. Tamamlanması çok yak 
laşmış olan birinci beş senelik sanayi 
programımız malumdur. Bu programı 
bitirmeden geçen sene 3 aenelik ikinci 
bir maden programı ve müteakiben bu 
ikinci maden programını da ihata et -
mek üzere bu sene 4 yıllık üçüncü bir 
pUi.n kabul ve ilan edildi. Şimdi bir ta
raftan birinci 5 senelik programın ik -
maline çalışılmakta, diğer taraftan ye
ni 4 senelik planın tatbikine başlanmış 
bulunulmaktadır. 

I Ririnci be~ senclih planın 
1 nı<ıliycıi 

ı 
Birinci 5 senelik programın tam ta

hakkuku 107 milyon liraya rnalolabile-

~eref mevkiinde: Ebedi Ş,el'in bir vecizesi ... 

D~ tie<ıretimiz inki§aJ lıalindc 
Yurttaşlarım, 

1938 senesi harici ticaretimiz ge -
çen senelere faik bir inkişaf seyri ta -
kip etmiştir. Ancak bu sene ihracat ve 
ithalat muvazenemizin biraz aleyhte 
kapanması muhtemeldir. Fakat bu hal 
de bir sürpriz olmamalıdır. İhracatımız 
geçen yıldan fazladır. İthalatınuz da 
madeni mamulat, makineler ve fenni 
al5.t, nakil vasıtaları gibi istikbali ha -
zırlamrya ve istihsali artırmıya yarıya
cak mevaddın muvakkaten çoğalması 
nisbetinde artmıştır. Ayrıca bu artı§m 
karşılığı tekrar türk mallan ihracatına 
tahsi::> edilmek üzere T. C. Merkez 
bankasındaki kliring hesaplarına yat -
mış bulunuyor. 

Muvazeneli bir harici ticaret poli -
tikamızdan asla inhiraf etmeksizin is -
tihsalimizi ve ihracatımızı muntaza -
man arttırmak ve memleketimizin nor
mal hayatınr tazyik etmiyerek imar ve 
kalkınma ve milli korunma icaplarına 
en uygun bir şekilde ithalatı istika
metlendirmek dikkatimizin esasını teş
kil etmektedir . 

Vış ticaret muvnzcncmizi 
koru mah içi 11 ••• 

Ticaret anlaşmalarında kliring, ta
kas ve tediye nkbetleri tesisi usulleri 
muvazene prensipimizin azruri tatbik 
şekilleri olmuştur. Serbest mübadele 
ve tediyenin mümkün olabileceği bir 
devrenin hulülüne kadar hem harici 
ticaret muva.zenemizi korumak, hem 
ihracat mallarımıza temin ettiği yük -
sek fiatlardan müstahsilimizi istifade 
ettirmek kabiliyeti gösteren bu usul -
lerin idamesine mecburuz. 

Evelce akdedilmiş olup meriyetleri 
bu sene de devam eden bütün ticaret 
anlaşmalarına ilaveten bu sene zarfın
da yenilenmiş olan İsveç, Romanya, 
Çekoslovakya, İngiltere, Almanya, 1 -
talya anlaşmaları harici ticaretimizi 
tanzimde faydalı olmuşlardır. Üç gün 
evel Atina'da imzalanan yeni yunan ve 
bugün Ankara' da parafe edilen Ameri
ka anlaşmalarının da aynı faydalı tesi
ri gösterecekleri ümid edilebilir. 

Sevgili dinleyicilerim, 
Atatürk rejimi Türkiye'yi ekonomi 

hedeflerine doğru yapıcı ve yaptırıcı 

karakteriyle her yıl biraz daha vrakla
tırryor. Artırma ve yerli malı hafta -
larında milletçe bu yaklaşmayı göre -
rek taze bir kuvet ve gayret bulmak-
tayız. Güç olan başlangıç devresi ge -
sirilmiştir. Fakat önümüzdeki senele -
rin ıneçhul şeraiti karşısında milletimi-

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
llk 

Ulus M. dan K. dere'> c 
K. dere'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Keçidrcn'e 
K.eçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'c 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den As. fabl.ra 
Av. fabl. dan Cebeci'ye 

ıefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

1.00 -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulu& M. dan Ycnisehir'e 7.10 

S. paznnndan Akköprü'ye 6.15 
Akkôpru'den S. pazarı'na 7.30 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli Evlere.-.-

ve 

Ak&am 
Son 
ıef cr 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
Zl.30 

Z3.00 
23.00 

-.-
17 .00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

~ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

U. Meydanı'yle Yenişehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasatı her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 c 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ı;eferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan aaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'no donUslcri sinemaların dagılıı 
saatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e katlard.r. 
Posta saat ( 19) a kaoar İstanbul cıheti· 
ne mektup kabul eller. 

Tren Saatleri 
Ha1darpalia':va : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesı. Per
ııembc. CumartCIİ 
Toros surat.) 

Samsun hattına : Hergun 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 

. hat i.ızerındedir.) 
~ıyarbakır hattı : Hergun 9.35 
:lonıuldak hattı : _ ıs.oo 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şevval: 27 

S. D. 
Gıine§: 7 20 

Rumi - 1354 
Birincikanun: 6 

S. D. 
Ak§am: 16 43 
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H i K A y E Bibliyoğrafyı 

Garip tesadüfler 
Çığır mecmuası 

neşriyatı 

Bir ilk mektep hocasıydı. Ve her 
ilık mektep hocası gibi talebe iken 
kaaa Ye yuvarlacık, hayata atıldı.k
lan aonra uzun ve zayıftı. Bir hat· 
tadanbed Maarif Vekaletinin büyük 
kapıamdan gir.en ilk memur onu loş 
lllerdivenlerin basamaklarında görür
dü. Her aabah eve Müdürü Umumiyi 
görmeğe gittiğini söylerdi. Fakat ak
lllna kadar beklediği ve Müdürü U
IDumi önünden beş on defa geçtiği, 
Odumda dakikalarca yalnız kaldığı 
h&ıdıt bir türlü ceearet edip bir şey 
IOramıyordu. 

Aqam dönütlerinde kendi kendi
ni teselli ediyor: " Ne yapayım di
Yordu. Hiç bot kaldığı yok ki... Yarın 
aabah erkenden gelir, daha odosına 
gitmeden yakalarım.,. 
Nıe~ye gönderseler gidecekti. 

l>ört kardeı ve bir büyük anneden 
ibaret olan geni1 ailesini geçindire
bilmek için büyük tehirlerden uzak
lara &idilmeai lizım geldiğine kana
ati vardı. Yalnız, dünyada bütün ü
midini bağladığı tek teeelliai olan 
Melih ile ayni yere tayinini iıtiyor
du. Ah bunu bir yaptırabilse ... Uç 
gündenberi Malib de bu koridorlar
da görünmeğe baılamı,ıı. Pencereye 
kollarını dayarlar, kargıhkh, dört kö
te bir çini tabak teklinde görünen 
ınavi göklere bakarak gelecek günle: 
tinin iyi ve fena dakikalarını tahlıl 
ede ede saatlerini geçirirlerdi. Bura
da durmak, kimse ile konuşamamak 
bile onlara teselli veriyordu. 

Belki de biribirlerini biraz daha 
fazla görebilmek tesellisi... 

Bir sabah hademe onları güler yüz
le karşıladı. " Yarına kadar daha sab
redin yarın sabah Mehmet bey tayin
leri okuyacak.,. Hem sevindiler, hem 
inanamadılar ..• Melih, açık bej parde
ıüsünü vestıyere bırakarak içeri gir
di. Mümeyyiz beyle birkaç kelime 
lconuştuktaan sonra heyecanlı bir yüz
le Nadide'ye yaklaştı: 
"Yarın söyliyecekler.,, 
Geceyi her ikisi de uykusuz geçir

diler. Daha ilk meld.ep talebesi iken 
•yru sırada yanyana oturan iki iyi 
arkadaştılar. Seneler onları birbirine 
aynimaz bağlarla birlegtirmişti. Sevgi
lerinin ebedi olduğuna inanıyorlardı. 
Yalnız her ikisinin de aile yükleri ge

çim prtlarına uygun gelmiyecek kadar 
ağırdı. On kişilik iki aileye iki, kırk 
tekiz tiranın birl~i saadetten zi
~k:ade .belki de feliket getirecekti. Fa-

at okadar ıraı-- .1::ıık.ıtt'hır~ ' • • 
&anlardı ki bunu dDJU:mqraam\~'l: 
lı::inei plana bırakırlar ve düşündükle
ri vakit de müteessir olmazlardı. 

Sabahleyin Maarif Vekaletinin ö
nüne geldikleri vakit henüz kapılar 
açılmamıştı çarpıntı ve sevinç içeri
ıinde gözleri pırıldıyordu. " Ya ay
rılırsak Nadide?" Genç muallim bu
nu büyük bir hüzün içinde sormuştu. 
Gözleri ya'8rıyor, ıçı eziliyordu. 
Genç kız gözleri yerde cevap verdi: 
.. Bana öyle geliyor iri muhakkak ay
rılacağız, ben senin yakınlanna dil§ -
meğe de razıyım. Ya ben, Van'a, sen 
lzmir'e dü~ersek ne olur.'' 

Erkek hiç cevap vermedi. Gözlerini 
bileğini çevreleyen saatinde uzun u
zun dinlend1ri 
Öğleye doğru koridor dolmuştu. 

birçok genç kız, ve erkekler hayata 
atılmak ıztırabını, talebelikten kur
tulmak zevkiyle tadil etmeğe çatııı
yorlardı. Yüksekçe bir kapıdan uzun 
boylu bir memur tayinlerini okuma
ia ba§ladığı vakit o gürültülü grup
tan tek bir nefes bile çıkmıyordu. 

- Nezahat Gürel. .. Hafik ilk okul 
öiretmenliğine. 

- Adil Sayar •. Niğde ilk okul öğ

Mualla Ihsan BORA 
ni eğer aralarında uyuşurlarsa beca
yiş yapılması mümkün olduğunu söy
ledigi vakit cevap verecek kelime bu
lamadı. Ve bu tayinlerden memnun 
olmıyanların odayı istila etmek üzere 
bulunduklarını farkedince müdür hiç 
bir şikayetin kabul olunmıyacağını 

yüksek seale ortaya söyli.yerek kapı -
nın kapatılmasını emrettı. 

Melih çıkarken Müdürü Umumi o
nun sırtını okşayarak: " Hissene dü
gene razı ol küçük muallim dedi.,: 
Ve sonra ilave etti: - Hele bu seneyı 
böyle geçir de gelecek sene tayinler -
de istediğini yapmağa çalışırım. 

Gözleri dolu dolu odadan çıktı. Na
dide merdi•en başında kendisini bek
liyordu. Beraberce çıktılar ve daha 
fazla konupmadan evlerine ayrıldı -
lar. .. "' 

Yedi senedenberi Ankara'da çıkan 
Çığır mecmuası kitap neşriyatına da 
başlamış ve 1938 negriyatı olarak şu 
kitaplaı çıkarmıştır: 

Felsefi ve içtimai konferans
lar, Cilt: 1 

Bu kitabın içinde, Prof Mustafa 
Şekip'in: memleketimizde felsefenin 
inkişafı için lazım şartlar, Dr. Ziya
eddin Fahri'nin: İstikra felsefesi, Ali 
Kamil Akyüz'ün: milliyet meselesi 
Sabahattin Rahmi'nin: fransız edebi
yatında içtimai roman, Nüsret Kürk
çüoğlu'nun: Atom nazeriyesinin bu
günkü vaziyeti, başlıklı etütleri var
dır. Kitap: 40 kuruıtur. 

Türk tarihinin Bizans 
kavnakları 

Bu eser, Mac~r alimlerinden Mora
vcsik Gyula'nın A. Magyar törtenet 
bizanci forrasai - Macar tarihinin 
Bizans kaynakları adlı eserinden 
Türk tarihine göre iktibas suretiyle 
tarihçi Hüseyin Namık Orkun tara
fından hazırlanmıştır. Fiyatı 20 ku-
ruştur. 

Nadide' haftada iki dda Kızılca'ya 
uğrayan tozlu posta arabasını nefes
siz bekliyordu. Zarfın üzerinde Me
lihin yazısını görür görmez titreyen 
elleriyle kiğadı katlıyarak aiyah ön
lüğünün cebine koyar, sesinin, çarpan 
kalbinin gürültüsünden daha hakim 
çıkabilmesi için daha kalın ve daha 
tok bir edi ile derse baılardı. Akpm 
olupta ıon talebe tahta parmaklıklı 
bahçe kapısından çıktıktan sonra boş 
sınıfa çekilir, sıralardan birine ilişe
rek tam bir istirahat içerisinde mek

Fel.efi ve i{:timai konferans
lar, Cilt: 2 

Bu kitabın içinde: Hatemi Senih 
Sarp'ın: Felsefei dü§ünüş ve karek
terleri, Dr. Ziyaeddin Fahri'nin Al
manya'da içtimai siyatıet ve muvaffa
kiyetleri, Hilmi Ziya Ülken'in: İlli -
yet meselesi, Dr. Mlimtaz Turhan'ın: 
Geştalt nazariyesi, ba1hklı etütleri 
vardır. Fiyatı 60 kuruştur. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Nevyork sergisinin merkezini tqkil eden 
kısmın inıaatı hemen hemen bitmif gibidir. 
ilerde gelecek ziyaretçi aayısı hakkında bir 
likir edinmek ü~ere, serginin bazı kısrmları
ıimJiden ziyaretçilere açılmıı ıve büyük bir 
rağbet görmüıtür. Yukarda: serginin umu
mi görünüıü 

tubu okurdu. 
Bir kış böylece geçti. Nadide, gün

den güne Melihin mektuplarında bir 
teyin eksikliğini hisseder gibi olu -
yordu. Son satırlara kadar çarpıntılar 

illiyet meselesi ve diyakktik 
Bu kitap, Hilmi Ziya Ülken'in e

tütüdür. Fiyatı 20 kuruştur. 

içerisin.de okuduğu mektuplarda ia- Türkiye" de ilmi ve felaefi 
tikballerine ait bir tek kelimeye bile hayatın inkişaf §Q.Tılan 
tesadüf edemiyordu. Son haftalar içe- Bu kitap, Dr. Ziyaettin Fahri'nin 
risinde mektuplar da seyrekleşmeğe etütüdür. Fiyatı 30 kuruştur. 

Yedi milyonluk bir şehir halkının 
çöplerini döktüğü bataklıklarda ... 

Simdi 
başlamıştı. N evyork çalışkan bir şehirdir; fakat, ıehrin, 

Mektup gelmediği haftalar Nadide FelM!}i buhran Broklin ile Loııgialand'm cenup garbi arasın• 
posta arabasının karlı yollarda bırak- Bu kitap, Peyami Safa'run etüdü- da bulunan Kins denilen k~mında aylardanhcri gös-
tığı derin tekerlek izlerine dalar ka- dür. Fiyatı: 25 kuruıtur. terilen faaliyetin bir eıi dünyanın hiç bir tarafmda 

d O 1 · b" k" hal" d · · Bu değerli, felaefei ve iç.timat ki-lır ı. nce erı ır ın ın e ıçıne görülmn• -y değildir. Eet Ri•er'in altında Manha • 
1 "dd 1" b" h" dan a tapları bilhuaa tavsiye ederiz. (An- ...,. :..-yayı an şı et ı ır 18 sonra Y - taıi'a doğru bir tünel _.ılmalıctadır. Bu tünelde yeni 

111111111111111111111111 
" b h t ı nd kara'da Çığır mecmuası) adresinden ~ 

vaş yavaş gevşer aca a as a a 1 bır' yel altı tr·nı· iıaJiyece._._ir, Di~er taraftan Lona ls-d bu eeerleri yüzde 25 ucuza temin et- ... ,. ..,~ • • 
mı,, üzlinttisüyle kıvranır durur u.. mek milmkündUr. land - Sunıdea'in aahilinde ayrıca bir 

Mektebin tatil günlerine doğru hava meydanı teaia edilmektedir. D • • b • • • • k 
k ·ım· f Ba Kooı;ervatuvar halk türküleri U nya n 1 n en Uyu mektuplar tamamen eeı 1f ı.. - 30 nısan· 1939 da, Ki.na'in bir kısmı 

barın 10n ayları da böyle geçti.. tık kitabı 
sıcakların başladığı günlerde Nadide Konservatuar halk türküleri kita- sayılan Flusling'de dün!anın b~ - k ı • 
İstanbul baharlar mm içine dolduğu- güne kadar görmüş oldugu serg c- se rg ·ıs ·, y u·. se 1 yor 

arşivindeki karadeniz havalarını ibti- kuru.la-.kta oldu g-unuhı'ssedug™~~.GU~~o~n=u~b;m~ın~o;n~b;~~~~i~s~i~~;k~b;.iK;o;~~;rv~a~~~n~rt~ri~n~en~b~lı~·y~lı~·i~lı~·~a~ç~tl~a~c~ak~t~u~.~~~~~~---· 
bir kerre daha görmek arzusu zaman va eden ·· gın ta-
zaman tahammül edilmez bir lff yon halkın çöpleri atılan bir batak-

-- ... ~-us rafından notaya alınını• olan bu ki-lini almıstı Bir .,. lık idi. Bir çok kilometre murabbaı 
- 7viıt~ıs'ık"""tı. tap musiki folklörüne ait birçok ilmi 

olan bu yer, büyük gayr.et ve mas -Bu küçük yol ona bir dünya seya- tetkikleri de ihtiva etmektedir. Folk -
raflarla kurutulmuş ve üzerine bir 

bati kadar uzun gelmişti. Her şeye lör ve kültür meraklılarına ehemiyetle ı -
1 b" k metre kalın ığında bahçe topragı ve rağmen onu son defa da 0 sa ır ere tavsiye ederiz. Gaııbi Ana.dolu türküle-

ka ·· d··-·· gübre döşenmiştir. görmeği istiyordu. Fa t gor ugu va- rine ait on altıncı kitap da çıkmak ü-
kit ne konuıacak, ne aöyliyecekti. zeredir. serginin merkez noktasını ıe.-
daha fazla dii!ünemiyordu. Her şeyi kil eden kısım hemen hemen 
talih ve tesadüfe bıraktı. misafir gibi oturduğu bu küçük yer- bitmi' sayılabilir bir vaziyete gir -

Istanbul'da kaldığı müddetçe Mc- de tamamen yerleşmiş buradan uzak miştir. Merkez noktaaı, Tribon adı 
lih'e tesadüf ihtimali olan her yeri olan her yerle alakaaı.nı kesmişti. Se- verilen 210 metre yüksekliğinde çe
dolaştL Bütün saatleri derin bir boş- nelerden beri çektiği huzursuzluk ar- likten bir kule ile 60 metre kutrun
luk içerisinde ge~iyorou. Onu, gör· tık sona ermifti. Bazen iyi kalbi onu da bir küreden ibarettir. Serginin 
meğe değil en küçük bir haberini bi- korur, bu büyük kabahati onda ve ya- sembolünü tefkil eden bu iki ali -
le duymağa imkan bulamadan lstan- nındaki siyah gözlü İstanbul kızın - met için üç buçuk milyon kilo çe
bul'dan ayrılmak günleri yaklaşmış- da değil kendilerini birbirlerinden u- lik harcanmıgtır. Sergiyi gezecek 
tı. Ve bir aqam küçük valizi elinde zaklaştıran insafsız talihlerinde bu- olanlar, bu küreye baktık.tarı za -
Haydarpata vapuruna binmek için lurdu. Bazen de kendi sakinliğine lı:ı- man, onun gölün üetünde yüzdü -
sık adımlarla iıkeleye doğru kopr- zar, hayatını alt üst eden bu adam- ğü intibamı haeıl edeceklerdir. 
ken kapıları kapalı buldu. Ne yapa- dan bir intikam almadığına üzülür- Çünkü, küre, üzeri aynalarla kap -
cağını bilmiyen bir insandr. içinde dü.. lannııt olan gayet ince ayaklar üze-
ne üzüntü ne huzur hissediyor- Bir posta günü ... Yardirektör ken- rine yerleftirilmit ve ayrıca fııki-
du. Birbuçuk aydanberi yanında kal- disini çağırıp ta lstanbul'a tiyinini 
dığı ihtiyar kadına tekrar döndü. Va- kendisine haber verdiği vakit hiç biı y,cler de maske edilmiş olup, gece-
lizini bıraktı, çıktı. Yakın arkada§la- sevinç eseri göstermeden baka kaldı. !eri göl ile birlikte renkli ıtıklarla · 
rından bir kaçını aradı. Bugün bütun Oraya gitmek onu görmek demekti. aydınlatılacaktır. Bir köprü ile ku-
işleri ters gidiyordu. Hiç birini bula- Halbuki 0 artık Melih hakkında leye muvasaleai olan kürenin için-
madı. Bir sinemanın kapısından ge- içinden geçen intikam hislerini de de serginin siklet merkezini teşkil 
çiyordu. Afişlere hatta filmin ismine kendi tabiatına aykırı buluyordu. eden, "Ya~ının dünyası" adı altın-
bile bakmadan gişeye yakla§tı. bilet- Her şeyi zamana bırakma~ı tercih et- da bir meıher kurulmaktadır. Bu 
çinin uzattığı son bileti parmakları- ti. Ve üç gün sonra yola çıktı. meşherde, bugünkü ilim ve tekni -

Sergiyi 60 milyon 
kişinin gezeceği 

tahmin ediliyor 
ma.k üzere on dört kıama ayrılmış
tır. Bu tarzdaki tertip sayesinde, zi
yaretçiler, fazla yorulmadan hangi 
şubenin içinde dolaştıklarını der -
hal anlayabilecekler ve tetkiklerini 
ona göre yapacaklardır. Geceleri de 
her şubenin rengi ayrıca ışık terti
batiyle tebarüz ettirilecektir. 

V aşin.gton'un yirmi metre yük
sekliğindeki heykeli kilo • 

metre uzunluğunda olan meşruti -
yet alesinin batında bulunmakta -
dır. Bu alenin nihayetinde, "dört 
hüriyet" adı verilen, matbuat hüri
yeti, din hüriyeti, toplantı ve söz 
hüriyetin.in sembolü bulunmakta -
dır. Gene bu alenin sonunda, gece
leri volkan denizi halini alacak olan 
bir göl vardır. Bu golde, renkli fıs
kiye ve şelaleler arasında, suyun al
tından yanarak fışkıracak olan ha
va gazı bulutları bulunacaktır. 

dir. Geçenlerde srrf tecrübe için • 
çılan kısmın ziyaretçileri ııayet bir 
ölçü diye kabul edilecek olursa. 
yukarıda kaydedilen rakam da çok 
..ıfaktır. Her halde, sergi sahasında 
alınan tertibat, günde 250.000 kişi
nin iaşesini temin edecek bir ölçü -
dedir; bu tertibata göre, her defa -
sında 43.200 kişiye servis yapacak 
seksen lokanta vardır. Bu büyük lo
kanta endüstrisine ayrıca, "bot 
dogs" (sosis) satacak olan seksen 
müessese çalışacaktır. Bu müessese
ler daha şimdiden 187 vagon aucuk 
ısmarlamışlardır. Bundan başka bo
ğazlarına düşkün olanları tatmin 
etmek için ,ayrıca, her memleketin 
binasında daha bir çok lokantalar 
açılacaktır. 

B ugüne kadar, Fransa, Meksi

ka, Berezilya ve Guatema -
la, Rusya ve Belçika bu hususta da
ha timdiden tedbirlerinıi almışlar -
dır. 

retmenliğine. 

- Feridun Tuna .. 
okul öğrebnenliğine. 

nın arasına sıkıştırarak yürüdü. Film Çamlı dik tepeler di.iz ve genig yol· ğin tesiri altına girecek olan inaan-
Kırklareli ilk başlayalı epi olmuştu. Kısa ~e şi~n !ardan sonra otobüs bir ıubaıında uğın hayat tarzı ileride nasıl bir fe-

bir adam önden küçük cep lamba~ıyle durdu. Yolcular bir karpuz tarlasının kil alc.cagı gösterilecektic. 
İştirak edeceklerini bildirmiş o -

lan memleketler, bugün vadetmiş 

olduklarının bir kısmını yerine ge
tirecek olurlarsa, Nevyork enter -
naayonal &ergisi, bütün dünya kül
tür ve tarihini ancak pek dar bir 
sahada göstermek imkinını .bulabi
lecektir. 

Ziyaretçile9n sıhatlerini gözet -
mek maksadiyle, yaralanma, kırık 

ve doğum gibi her türlü ihtimaller 
göz öniınde tutularak, bir çok he -
kim ve ha&ta bakıcılariyle birlikte 
on tane küçük hastane de kurulmak 
üzeredir. On normal hastane araba
sı, seyyar röntken laburatuvarı em
re amade bulunacaktır. Mamafih, 
sergide yaya yürlimemek için haa
talanmaga da hacet yoktur. Bugüne 
kadar görülmemiş bir büyüklükte 
yüzlerce omnibüs sergi içinde seyir 
ve seferi temin edecektir; bu ıeyir 
ve seferlerin durak yerleri, har.cket 

- Melih Çôl.. İstanbul Befinci ilk 
okul öğretmenliğine. 

Münevver Işık .. Etimesut Yatı ilk 
okul öğretmenliğine. 

Nadide Ulkü .. Kızılcahamam ilk o
kul öiretmenlif ine. 

sıcak havayı yararak yol gösterıyor- eteklerinde yemeklerini yediler. So
du. Arka ve orta taraflarda &inem~nın ğuk ıularını çift oluklu bir çefmeden K ilrenin içinde, mesai yerleri 
yegane boş koltuğu sarı uzun bır ı- içtiler, korna çalıyordu. Genç mual- olarak biribirinden uzak 
§ıkla aydınlandı. Ve gözleri he~üz lim yerine geçti. Ve bir büyük köp- mesafelerde kurulmuş olan yüksek 
etrafı seçemiyen Nadid~, ışıktan zıya_- rünün gölgesinde bekliyen otobüs binalar ve ikametgih bölgelerini 
de ellerinin yardımıyle ye.rleştı. dönü, yaparken Ankara'dan gelen di- tetkil eden kiiçük evlerle silslen -
Perdeye bakıyordu. Fa~at .. sınema ğer bir otobüs onlara yol vermek için mif müstakbel bir şehir nümunesi 

............. ba 1 1 · man oldugu ıçın mev- kenara çekildi, durdu. Nadide go··zıe- kurulacaktır. Ziyaretçiler, bu teh -lkiai de birbirlerine baktılar. Me- Ş ıya ı epı za 
kavramak biraz güç oluyordu. rine inanamıyarak baktı. Şoförün ya- ri, üstüva hattı gibi küreyi çeviren nıurun sevinç ve teessür fısıltıları a

ru.ı.nda yükselen sesini artık ititmi
yorlardı bile. dışarı çıktıkları vakit, 
bir kelime konufmadan merdiven ba· 
tına kadar yürüdüler .. tık basamakta 
Nadide elini uzattı. 

.. Tebrik ederim Melih.. fstanbul... 
Bu ne güzel şans.. Melih, derin bir 
keder içinde kıvranıyordu. Nadide'yi 
latanbul'a almak güçtü fakat belki 
kendisini Kızılcaya naklettirmek 
mümkün olabilirdi. Haftalardanberi 
yüzünün her hattını ezberlediği Mü
dürü Umuminin kar,ısında kendisini 
bulduğu vakit hayli bir heyecan ge
çirdi. " M ıimkünae beni Kızılca'ya 
-.ermenizi rica ederim." derken göz
leri yaşarıyordu. 

' Ona, Kızılca'ya bu sene yanhz 
lfadide isminde birinin tayin edildiği 

zuu d -
Bir aralık kulağına çok iyi tanı ıgı nm.da Melih oturuyordu, sarı ve mah- iki platformdan aeyredeceklerdir. 
bir sesin çok alışık olduğu bir cüm- zun bir çehre ile uzaklara bakıyor- Gerek nilmune tehrinin ebadı ge -
lesi gelir gibi oldu .. Gö~lerini k~.padı, du. Nadide'nin otobüsünden Melih'i rek platform ile nümune şehri ara-
titriyordu. Bu onun sesı, onun cumle- tanıyan bir genç seslendi: sındaki mesafe o suretle tertip edil-
si idi. Sevginin ebedi olduğuna ken- - Uğurlar olsun Melih Ntteye?.. miştir ki, buradan bakıldığı zaman, 
disi inanmamış timdi de başkalarını - Uğurlar olaun Yahya Kızıl· iki bin metre bir yükseklikten bir 
inandrnnağa çalıfıyordu. İstirahat cahamam'a tayin edildim. şehre bakıhyormuı intibaı hasıl e -
zamanına kadar bekledi. Kendisinde - latanbul'dan Kızılca'ya mı? dilecektir. Küreyi çeviren plat-
kalkmak için kuvet bulamıyordu. O_r- - Bir aene evel be.n iatemi9tim.. formlar yavaKa dönmektedir. Bir 
tahk aydınlanır aydmlan~z .. ayaga Bu sırada gözleri \>eyaz ve munta- sehrayı ka.phyan yıldızlı bir gök -
kalktı. Eteklerini onlara surunmek- zam bir sıra dişe takıldı. yüzü altında bulunmakta olduğu -
ten korkuyor gibi tophyarak önlerin- Nadide yanaklarını çukurlagtırarak nuz hissini veıren ayrı bir bina da 
den lakayıt bir hareketle geçti. Dön- iki seneden beri huret kaldığı dol- cihan gemilerinin aeyrüıeferleri 
müş gözleriyle Melih'in kendi arka- gun bir kahkaha ile gülüyordu. seyrMilece-k, bir çok yerlerde, İ.tl -
sından baktığını hisseder gibi oluyor- Otobüs, beyaz toz dalgalarını kırla- aan eli ıürülmeden otomatik ola -
du. ra savura savura &özden kaybolurken rak çahpn ve bugünkü ihtiyaçları-

Erteai gün aldanmıı olmanın verdi- Melih karpuz tarlumm eteğine otur· mızı bize temin eden makinolerin 
ği bir iztırap ve irin içeriainde Kızıl- muı dolgun gözlerle ufuklara bakı- faaliyeti görülebilecektir. 
ca'ya döndü. Artıık bir senedcnbcri yordu_ Sergi, her biı-i ayn bir renkte ol -

Mıaır, firaunlar zamanına ait bir 
mabet örneği, romanyahlar bir bi -
zanı sarayı, norveçliler 17 inci as
ra ait bi-r kırat sarayı, F.ran.aa ile 
Büyük Britanya, masif modern ya
pılar kuracaklardır. 

Berezilya, sıcak memleketlerin 
huauıiyetlerini tebarüz ettirecek, 
Lehistan orta çağa ait bir kule ile, 
ıiyah camdan yapılmış ültra mo -
dern bir yapı kuracaktır. 

C enubi Rodeziya, içinde canlı 

hayvanları da bulunan vahgi 
bir ormanla süslenmiş olan Vikto -
riya çağhyanlarının fecir zamanın
daki halini, Amerika iıe, en belli 
bafh kabilelerden mürekkep bir kı
zıl derililer fChrin.in örneğini gös
terecektir. 

İlk yılda 60.000.000 kişinin ser -
giyi doı.tacaiı lfhmin edilmekte -

istikametlerindeki hiç biı- sergi 
y.eri diğerinden yüz metreden daha 
uzakta bulunmıyacak bir surette 
tertip edilecektir. 

lnı;an yığınlarmı fChirden sergi 
sahasına taşımak için de her türlü 
tedbirler ahnmıttır. 

Ncvyork'un Flushing'e giden ve 
biribirinden tamamiyle ayrı sistem
te olan ve sergi münasebetiyle daha 
şimdiden genışletilen üç tane muh
telif yeraltı tramvayı vardır. Yu -
karda sözü geçmiş olan yeni Man -
hatan tüneli, mevcut yer altı tram -
vaylariyle, halen halkın istifade et
mekte oldugu dev gibi üç büyiık 
köprliyü takviye etmit olacaktır. 
Tabii, bundan başka, ayrıca yüzler
ce omnibüs faaliyete geçeceği gibi, 
sergiye su yolundan da gitmek 
mümkün olduğundan vapurlar da 
faaliyete geçirilecektir. Nort Beach-

(Soau 10 uacu uy/ada) 



KO~Okler koıusunun birincisi 

Dün kır koıulannın 
ikinciai yapıldı 

Ankara atletizm ajanlığının küçük 
't'e büyükler araaında olmak üzere ter
tip ettiği kır k<>tulanrun ikincisi dün 
öileden evel yapıldı. 

Koıu, futbol maçlarının haftaylllU 
arumda 19 Mayıs ıtadyomunda başla
dı. 4800 metrelik büyükler arasındaki 
kO§uya 22, 2500 metrelik küçükler a • 
raamdaki koıuya da 6 sporcu iıtirik 
etti. 

Çok güzel geçen, maç seyrine ge • 
len meraldılan da çok alikalandıran 
bu kotuların neticeleri tudur: 
Küçülder araaıUia: 

Remzi (A. G.) birinci 8.59.6 daki
ka, İsmail (D. S.) ikinci, 9.04.8 daki -
b, Mahir (A. G.) üçüncü, Nasıh (A. 
O.) d<Srdüncü. 

Büyükler anııında: 
. Mustafa (D. S.) birinci 16.41.6 
&kib, AH (M. G.) ikinci 17.33.4 da
kika, Halil (D. S.) iiçüncll, Ali (M. 
G.) d6"1GncU. 

-
At yarışları 

( Bqı 2. inci sayfada) 
B'.otun11n hqlangıcmda öne geçea B. 
~ahim Nalçııı•m Alceylanı Fric ft 1
""bbar'm iC>k kuvetli hücumlarma 

ra&men bir at boyu ara ile birinciliği 
bandı. Frig ikinci Lilbbar üçüncü 
oldu. 

Kotunun amanı 2,05 dakikadır. 
llUfterek babı. payan 185 pJUe 120 
n 140 kunıt wrdi. 
Beıind~: 

Dört ve dlıba )'Dkan 18ftaki hali• 
bn arap at •e 1aarakıaft mahauatu. 
lıa.myeai 300 lira memea 1300 
metre iclL 

Bu kotu seçen haftaki gibi gene bir 
e8rprWe neticelendi. Fakat çifte ba • 
hlate her ihtimall nazarı itibara alanlar 
Sok olduiu için oyıuyanlan zengin e • 
decek kadar çok para vermedi. Kotu 
ıu atlar arumda oldu: Unıu, Ceylin, 
Yıldıa, Denif D, Can D, Bahtiyar, 
Uçar, Efe, Aldervif. 

Geçen hafta geçilmeliııe ratmen 
Aldervit ve bu mesafenin kuvetli bir 
atı olarak tanman Unıtı ilzerine müt
terek bahiate çok oyn&nıyordu. !kinci 
pllnda gelen atlar ille Efe ve Bahtiyar. 
dı. Diierleri ilzerine fazla rağbet yok
tu. 

Efe ıtartta geri çıkarak kotudaki 
pmmı kaybetti. Unıü, Bahtiyar ve U
çar ton viraja kadar biribirleriyle mil • 
cadele ettiler. Virajı dönerlerken bO • 
tün atlar dq ~yakın bir 
YUiyette aavruldular. 

İç parmaklıklar111 kenarmı bOf bu • 
lan jokey Şandar Ceylin ile en ima 
yoldan grupun batına geçiverdi, Kır • 
baçla kendiıini yakalamıya utrapn cli
ger jokeylerin gayreti bota citti. Bay 
Recep Balian'ın Ceylan'ı birincWii 
kuanc:h. Bahtiyar ikinci, Aldervif t1 • 
çUııcü, Unlu dördüncü oldu. • 

Kotunun dereceli 2,10 dakikadır. 
Milıterek bahiı ganyan 2160 ku -

ru, pliıe aıruiyle 610, 365, ve 155 ku-

rut verdi. • . 
Dördüncü ve bepncı k<>tular ara 

mndaki çifte bahiste Alceylan • Cey 
lln çiftine oynıyanlar bir liralannl 
mukabil 45,75 lira aldılar. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
p~maact.berpabu
talanm kabu.I ve tedawi eder 
Adliye S....yı ,...met. s.rr.t 

Halda Apartnnam No 1 

Diinyaııı en büyük 
sergisi yükseliyor 

(Baıı 9 uncu say/ada) 
da kurulmakta olan yeni tayyare 
meydanı Fluahing'den bir parça u
zak bulunuyorsa da, ıergi ile tayya
re meydanı arasında seri otomobil 
seferlerine ma.beuı bir yol ill§& edi
lecektir. 
"Yarının dünyaaı" nm bugün hak

kında bir fikir edinebilmesi için, ia
tikabele hitaben iki mektubu hazrr
la1111111tır. Bu mektuplardan biri 
2939 tarihinde yqıyacak olan in-
ıanlara hitap etmektedir. Bu mek
tup, binlerce dolar kıymetine bu -
güne ait en pahalı ve nefis parfum 
ve kozmetiklerden bir koleksiyon i
le tuvalet ve güzelle§mek malzeme
sinin tam biT koleksiyonundan iba
rettir. Bu koleksiyon serginin "koz
metik" caddesinde temel taşı vazi
fesini görecek ve sergi kapandıktan 
aonra, Arizona'da Tukson'a getiri
lerek, bir dağın kayalıklarında o -
yutacak olan bir mağaraya yerlefti
rilecektir. Ağzı örülecek olan bu 
mağaıraya bronz bir lehva konarak, 
üzerine yukarda Jifı geçen tarihten 
evel açılmamaıı kaydedilecektir. 

yUa oo altı lira (70) yetmit kuruıtur. 
2 - Ebiltme kapalı zarf uaulü ile

dir. 
3 - Muvakkat teminat (1208) bin i

ki yüz sek.iz lira (75) yetmiş beş ku -
ruştur. 

4 - İhale Ankarada umum müdür -
lük satın alma komisyonunca 26.12.938 
pazartesi günü saat on birde yapıla • 
caktır. 

5 - Teklif mektupları ihale saatın
dan bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona verilmiı ol -
matı lizımdır. 

İıteklilerden kanunda gösterilen 
şartlar aranmakla beraber yaptığı en 
büyük itin bedeli (10.000) on bin li
radan aşağı olmadığına dair de vesika 
aranacaktır. 

Şartname ve plinlar 81 kuruşa An
karada umum müdürlük ayniyat mu
hasibi mes'ullüğünden f ıtanbulda İs
tanbul liman sahil sıhhiye merkezi 
baş kitipliğinden alınacaktır. 

(5029) 9081 

5 kalem serom ahnacak 

milteferrı evrak 6 lira 15 kurut bedel 
mukabilinde yapı itleri umum mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 13549 lira 17 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
Vekaletinden alınmış ehliyet vesika
sı göstermeleri lazımdır. Bu vesika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa 
Vekaletine müracaatları ve istidaları
na en az bir kalemde 150.000 lira kıy
metinde bu işe benzer bir iş yaptığı
na dair iti yaptıran idarelerden alın
mıı vesika iliştirilmesi muktazidir. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye -
ceklerdir. (5090) 9185 

l::::::::::y~~~!!!~:~~:::::::] 
Kapah zarf 

eksiltme 
usuliyle 
ilônı 

Merkez Hıfzıasıhha Müeueaeai Antalya Nafıa Müdürlüiünden: 
Direktörlüiünden : Gazete illnmdaki yanlışlık dolayı • 

1 - Müesıeaenin ihtiyacı olan be, siyle Eksiltme gününün değitınesin -
kalem ıerum ampulü kapalı zarfla ek- den 
siltmeye konulmuştur . 1 - Eksiltmeye konulan iı: 

2 - Bu ampullerin muhammen be- Elmalı hükümet konağı inşaatı 
deli 4600 liradır. Ketif bedeli: 

3 - İhale 28.12.938 çarşamba günü 22651 lira 23 kurutluk kısmi inpat 
saat 15 de Ankarada merkez hıfzısıı- inşaat Müddeti: İhale tarihinden 
ha müessesesinde toplanan hususi itibaren 31-8-939 tarihine kadar 
komisyonda yapılacaktır. 31-5-939 tarihine kadar 10000 lira-

4 - Talibi şartnameyi müessese - Irk iş yapmak şarttır. 
den parasız temin edebilir. 2 - Bu ite ait şartnameler ıunlar-

5 - Talipler teklif mektuplarını dır: 
28-12-938 çaı:şamba günü saat 11 e ka- a • Eksiltme şartnamesi 
dar müeaseseye vermelidir. Bu aaat- b • Mukavele projesi 
tan aonra verilecek zarflar kabul e - c - Bayındırlık itleri genel şartna-
dilmez. (5024) 9114 mesi, 

Bayındırlık Bakanllğı 

d - Huıusr fennr prtnameler, 
e - Ketif cetveli, 
g - Proje. 
lıtiyenler bu evrakı 2 lira muka • 

bilinde Antalya Nafıa dairesinden 

HER AYIN İLK GONÜ 
FAİZİ VERiLE 

KUPONLU 
VADELİ 

MEVDUA 

• 

KÜÇÜKlLANLAR 

l ıtild:>ale hitap eden ikinci 
mektubun metni hem daha 

zengin ve hem de birinciye nisbet
le çok daha geç gelecek olan neıil
lere aiddir. Bu nesil, 6939 tarihinin 
nesli olacaktır. Bu fikri akeologlar 
ileri ıürmütler ve g~eklepnesi i
çin çok uğraflDlşlard:ı:r. 6939 tari -
hindeki neele maheus olan bu mek
tup, iki metreden uzun ve torpil 
şeklinde olup, çelik gibi sert, bakrr 
halitaıından yapılmış madeni bir 
ciıimdir. Bu torpilin halitası, her 
türlü tabiat ve hava teairlerine mu
kavemet edebilecek bİT kudrette • 
dir. 369 kilo ağırlılmda olan, tor
pili, Vestinghuı firması imal etmiı 
olup, müeneıenin sergideki binaaı 
altına gömülecektir. Gömülecek o -
lan yerde, on metre derinliğinde bir 
kuyu açılmıttır; bu kuyunun içi
ne, ayrıca bir demir boru yerlefti -
rilecektir. Sergi açık kaldığı müd -
d-etçe, ziyaretçiler bir periskop ile, 
bu ''vakıt torpilini" seyredecekler
dir; ıergi bittikten sonra, demir bo
ru çııkardarak, kuyu betonla dol
durulacaktır. 

Muhtelif inşaat aldırabilirler. Bu evrak bill bedel da- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... irede g6riilebilir. 

Haditeler nasıl cereyan edene 
etsin. 5.000 yll eonra, hiç deiilee bb' 
tane.l bec ~ bir kMllpmnede 
nmhafaz'a ed0eb1ltr Oınfdiyle, muh-
telif dillerde broşürler hazırlana -
rak, ''vakit torpili"nin yeri buluna
bilmesi için, vuiyet pllnlariyle bir
likte uzun uzadıya izahat verilmek
tedir. Bu brOfilrler bütün dünya 
kiltüpanelerine dağrtılacaktır. Tor
pil, 1939 yılı aonbaharında gün dö
nümll anında kuyuya indirilecektir. 
Bu torpilde, bugünlrii medeniyet 
hak1ıı:mda bit' fikir edinmek için, ha
kikaten her fCY mevcuttur. 

Y er kuanmak makaadiyle, bü
tün metinler 350 metre u -

zunluğunda dar bir film üzerine, 
çoğu in.gilizce bir kısmı da alman
ca olmak üzere 10.000.000 kelime 
yazılmıştır. Bu filmde, daha bir çok 
teyler meyanında bir çok günlük 
pezte ve mecmuaların her sayfası 
ayniyle yazılmııtır; Britanya an • 
siklopedisinden yüzlerce sayfa, bir 
moda albümü, büyük bir bonmarşe 
kataloğu, ehemiyetli bir çok ilim 
e•rleri, reıim ve tablolar kopye e
dilmi9tir. Bu filmden maada, tenis 
topu, dit fırçası, pudra kutusu, pi
po ıibl, gilndelik hayatta kullanıl
makta olan yüzlerce eşya torpile 
yerlettirilmiftir Bundan batka ba
sı elektrik cibulariyle, bozulmı -
yan kağıda 1-ılmıt bir incil, muh
telif bakı nümuneleri, bir kaç 
banknot ve çil para da ihmal edil • 
memi,tir. 

münakasası 
3 - Eksiltme 28 IWıunuevel 939 Kirahk : 

çarpmba günil aaat 16 da Antalya 
nafıa dairesinde eksiltme komisyo -
nunda yapılacaktır. Nafıa Vekaletinden: 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
28.11.938 tarihinde münakasaaının. ve vahidi fiat üzerinden yapılacak

ıapılacağı alelusul ilan edilmiş olan tır. 

Kiralık odalar - Karaoğlan hükü
met Cad. merkez Ap. I. ci katta. A· 
partman kapısındaki pzetec:iden ~ 
rulması. 8631 

Kiralık hane - lsmetpaşa mahalle
si polis noktası altında Tinli aokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 
müracaat. 9108 

Sivas • Erzurum hattının 676 ıncı ki • 5 - Eksiltmeye girebilmek için iı
lometresinde yapılacak bir adet açık teklinin 1698 lira 84 kuruşluk muvak
kargir tünel ile 655 inci kilometreain- kat teminat vermeleri bundan başka 
de bir ve 667+550, 671, 674 üncü kılo- apğıda veıikaları haiz olup getirme: 
metrelerde dört amele barakası ve 720 leri lbnndır. 

inci kilometredold köprüye bet adet Antalya Nafıa mlldürlüğünden alın Kiralık kat - 4 oda, 1 hol ve eaire: 
&la UbWI _..,... Z•-• llllıw - ı, ....... ,tllls .. dıcant oduı v~ "'•ailC.1'~. Demirtepe. Ozverenulua -etmemlı oJc!ufuncJali~T>tf Gjiı lriraır.' 10Ayla tobk No. 3 Ti: 3911 e mOraca-
şartlarJa yeniden münakasaya konul- Yaptığı işlere ait bonservisler. at. 9183 
muttur. (4991) 8949 

1 - Münakaaa 28.12.938 tarihint Kiralık süael oda&- r.;;.,.~1 man 

müsadif çarşamba günü saat on beşte Kapalı %0 r usu 1 e müstakil. Müsait kira. Selinik cad. No. f l" I zaralı, mahfuz Havuzbatı yanında 
vekiletimiz demiryollar inpat daire-

16
• 9206 

sindeki münakaaa komisyonunda ya- münakasa 
pılacaktır. Kiralık - Y. Şehir Ataç aokak No. 

2 - Bu işlerin heyeti umumiyeei - Çankm Belediye Riyasetinden: 18 ap. tam konforlu genit 4 er odalı, 
nin muhammen bedeli yüz doksan Uç Çankırı belediyesinin (13500) lira 1. er hollü 3 daire. İçindeki bekçiye 
bin liradır. bedeli ketifli elektrik tesiaatmdan müracaat. 9214 3 _ Muvakkat teminat mikdarı on bir adet lokomobil fenni ve huıusl 
bin dokuz yüz liradır. prtnameleri deği§tirilerek yeni prt-

4 - Mukavele projesi, eksiltme nameler mucibince kapalı zarf usuliy
prtnamesi, Bayındırlık itleri gen~ le münakasaya konulmuştur. 
,artnamesi, fenni §&rtname, köpr 1 - İhalesi 30 birinci kanun 938 ta
projesi, açık tünel maktaı, dört adet rihine müsadif cuma günü aaat 14 de 
bina projesi ve vahidi kiyasii fiat cet- Çankırı belediye encümeni huzuriyle 
velinden ibaret bir takım münakasa 

yapılacaktır. 
evrakı dokuz yüz altmış bet kuruJ 2 _ lateklilerin keşif bedelinin 
mukabilinde demiryollar inşaat dai· yüzde yedi buçuğu olan ( 1012) lira 
retsinden tedarik olunabilir. (50) kuruş muvakkat temiınat akçaaı-

5 - Taliplerin bir defadan en az nın ve 2490 sayılı kanunun 10 uncu 
yüz bin liralık bir yol ve yahut .,imen- maddeıinde yazıldığı üzere ve hususi 
düfer itini müteahhit sıfatiyle yap • şartnamede istenilen veuikin teklif 
mış olmaları şarttır. mektuplariyle birlikte ihale saatm • 

6 _ Bu işe girmek isteyenler, re • dan evel encümene verilmesi lizım· 
ferans ve diğer vesikalarını bir isti • 
daya bağlıyarak münakasa tarihinden dı;. _ Fenni ve huıusl şar~~eler 
en az sekiz gün evel vekalete vermek Çankırı belediyesinden ahnabıhr 
suretiyle bu it için ehliyet vesikası 9004 
iıtiyecek ve bu ehliyet •vesikalarını 
mllnakaıa komisyonuna ibraz edecek 
terdir. Ehliyet vesikası için mllnaka 
sa tarihinden ıekb gün evel yapıl 
mıyan müracaatlar nazarı itibare a 
tınmıyacaktır. 

Kazalar 
7 - Münakasaya i•tirik edecekler Hükümel konağı yaphrllacak 

2490 numaralı arttırma. eksiltme ve 

Malkara Malmüdürlüğünden: 

Kiralık - Aile yanında bayana 
möble 1 oda. Y. Şehir aaf altta 1 da.ki • 
ka kalorifer 11cak ıu. Tekmil konfor. 
Özen pastaneai yakininde berber B. 
Sedat. 9215 

Kiralık - Yenitehir Dikmen cadde
sinde köprüye yakın ikişer katlı yeni 
2 dükkan, ültündeki ap. da B. Ratit 
Komuğa milracaatlan. 9216 

Kiralık ..... Mobilyalı mobilyaıız o
da Çankaya Cad. San köt~ karp11 Ja
pon aefareti arkuında Sabiha Ap. No. 
4 daire 2. 9244 

Kirabk Ev - Kavaklıdere Güven 
evleri yanında elektrik suyu mevcut, 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci'ye müraca· 
at. 9265 

Kiralık Oda - Bir bay veya bayan 
i!ııin banyo, su elek. içinde balko:ılu ve 
nıutambalı Havuzbaşı Karanfil Sok. 
32 No: Beton Ap. son kat No: 8 Ay-
lığı 18 L. 9266 

Kiralık - Y. Şehir Atatürk bulva
rında Ökmen Ap. da bekarlara elverit· 
li konforlu odalar. İçindekilere müra-
caat. 9268 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört aatırlık kiiçiik ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kanq 
İki defa için 50 Kurnt 
Uç defa için 70 K11n11 

Dört defa için 80 K11n11 
Devamlı kiiçiik illnlardan her defam 
için 10 kuruı alınır. Meaeli oa defa 
nqredilecek bir ll1n için. 140 karat 
alınacaktır. Bir kola7bk olmak isen 
her utır, kelime aralarmdald botlü
lar mllateana, 30 harf itı'bar eclilmit
tir. Bir Jdlçllk ilin 120 barftm lıeNıt 
olmahcbr. 
Dört aatırdan fula lııer •tll' lçha be
her seferine unca oa bnt alaar. 

K·· iik ilinlann 120 harfi 
aeçm"!m..i lbımdır. Rn ... n. 
•·- ·-· .. :ıc:uuar aynca pal 
tirifesine tabidir. 

Sabbk Apartıman - Y enitehir'de 
yeni yapılacak erkek liaeai civarında 

uf alt üzerinde 160 lira icarlı eh,,.. 
fiatla Kınacı ban No. 16 Ti: 2406 

9109 

Satılık Apartıman - Y. Şehir' de 
Balwılıldara kartı ayda 480 lira iratll 
9 daireli tam konforlu Ti: 2406 Kına-
cı han 16 9179 

Sablık ..... - Çankaya'da Harici
ye köfkil karpamda asfalt üzerinde 
42 MZ cepheli 4960 M2 evli toptMa 
Tel. 2406 Kmacı H. No. 16 9181 

Acele aabbk kurt lröpeti - l,t 
cins, terbiye görmüt ditili erkekli genç 
2 kurt köpeii Samanpazan Mukad • 
dem M. Yeni yol tokak No. 8 9204 

Satılık piJ'ano - Alman marka c6-
zel bir piyano tatılıktır. İ1metpap _. 
faltı Ölçerler aokak No. 5 de Bay 
Muıtafa'ya milracaat. Telefon: 1162 

9205 

Satılık - Nazım B. ımhall.mde 
müıtakil 2 bölük meyvalı ve bilytik 
bahçeli 1 ev ile Sah puannda 1 imla • 
velıane. Ti: 2058 9217 

Acele aatıhk uca.._ - ~ 
ıefareti yarımda. K8*:I hala Ho. 16 
Ti: 2406 9124 

6939 yılının ıtrkeologları bu va -
krt torplini hakikaten bulacak olur
lar ve içindeki te)'ler o zamana ka • 
dar bozulmazlana, onlar, bizim bu
gilnkU gilnde bundan 5000 yd evel· 
ki lleme dair bildiklerimizden çok 
daha fazla ,eyler öirenmit olacak
lar ve belki de, yalnız kendini de • 
lil, yarmın d6nynını kurmayı da 
kendine ciddi bir vazife tellkld et
mit olan bu devri aaygı ile anacak -
larchr. 

ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesaiki, mu • 
vakkat teminatlarını ve fiat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını 
mezkar kanunun ve eksiltme prtna • 
metinin tarifıtı dairesinde hazırlana· 
rak 28.12.Ô38 tarihinde aaat on dörde 
kadar numaralı makbuz mukabilinde 
Demiryollar lnfaat daılreai m6nakaaa 
konüeyonu releHiine teslim etmeleri 

7-11-938 tarihli ilin kanununa aykı· 
rı olarak haber gazetesinde intişar et
mesinden dolayı yapılan temdit ili
nıdır. 

1 - Pazarlığa konulan iş: Malka · 
ra hllkilmet konağının 17547 lira 84 
kurut ketifli 938 yılı içinde yaptırı

ı, verenler ı 
Kiralık clain - Yenitehir otobüı ----

Sıhat BakanlıQı 

Beton yol ve 

kanalizasyon inşaatı 

'••1mdır. (4077) 9002 

Yapı işleri ilanı 

lacak kaba inıaat k11mdır. 
2 - Buna ait plin, proje, fenni ge

nel ,.rtname, mukavelename projea~
ni görmek için Malkara malmildllrlü
l6ne müracaat edilir. 

Nafıa Veklletbacl.ia 3 - Puarlık 22-12-938 tarihine mil· 
1 - lıtekll çrlnnamıı olan Ersu- aadif pertembe gilnll aaat 11 de Mal • 

rumda prup lnpatmııı ilanali yine kara kaymakamlıık makamına yapıla· 
aynı prtlarla ve puarbk nullyle caktır. 

garajı karııamda Enoy apartmaDL 
Telefon 3654-3710 9276 

Kiralık daire - 3 oda, mutbak, 
banyo, havapzı, elektrik Müdafaai 
hukuk cad. Halk tlnemuı ırraaı No. 
55 Erek Ap. Kapıcıya müracaat. 9289 

Denen kiralık - Şehrin merkezin.
de llat kat Ap. 4 oda, buıyo, hol, elek
trik, ıu, havarazı, tam konfor, fevka • 
iade nezaret. Ti: 3163 9310 

ebiltmeye çıbrılmıttır. 4 - Muvakkat teminat 1317 liradır. 
Sıhat ve içtimai Mua•eeet Yeki· Ketif bedeli 245.983 lira 49 kurut· 5 - lttekll olanlar Tekirdai naf' Satahk 

1 leti Hudut •• Sahlllw Sdsat Ummn tur. mlldllrlt1i\bıden alacakları ehliyetna· ----
Müdürlüfünden: 2 - Ebiltme 28.12.1938 çarpmba meyi buıall bulunacaklardır. 

Ankarada umum mildtlrlilk binası cilnll 1Ut 16 da Nafıa Veklleti yapı 6 - lattklilerin pazarlık gün& o· 
bahçeainde yaptırılacak olan beton itleri eblltme komiayomı odaunda lan 22-12-938 perJembe cUnO 1Ut 11 

1 lr liZMyon intaatmnı: yapılacaktır. re kadar konüıyona mllracaat etme· 
yol ::x:~~ bedeil (16116) oo altıbln 3 - Eksiltme prtnameai n buna led i1lD olunur. (8888-5064) 9126 

Satılık ......_ - !ıtuyon arbam • 
da Yenifdıir'de yolculuk dolayıtiyle 
ucuz fiat1a Kımcı han No. 16 Tel: 
2406 9101 

İdare hane nakli 
Küçiik EYier Yapı Kooperati .. 

finclen: 

Görülen lüzum üzerine Anafartalat 
caddeıi Santraı kıraathaneai ilatündr 
ki idarehanemizi Memurlar Kooperr 
tif bakkaliye matazuı üıtündeki kat
ta, huauıl yazıhaneıine nakledilmlf' 
tir. tlgililerin bilci edinmeleri UAIJ 
olunur. 9296 
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RESMİ İLANLAR iç işler Bakanlığı 

Milli Müdafaa Bakanhğı 

Öğretmen alınacak 
M. M. Vekaleti Aakeri Liaeler 

Müfettitliğinden : 
1 - Şimdi Ankarada bulunan, ilk 

baharda Kayseri civarında':ı yeni bi
nasına nakledilecek olan "Ankara Ge
dikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
ücretle Riyaziye, Türkçe, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden aranılacak şart · 
lar aşağıdadır. 

a) Okul ile Zencidereye gitmeyi te
ahhüt etmiş olmak. 

b) İstekli oldugu ders için ehliyet· 
li bulunmak. 
(Kültür bakanlığınca ehliyeti tasdik 
edilmiş bulunmak veya üniversitede 
İmtihan vererek ehliyet almış olmak.) 

c) Askerliğini yapmış olmak, mec
buri tıizmeti bulunmamak. 

3 - Alınacak öğretmenlere ayda 
108 lira ücret ve oturmaları için okul 
civarında Zenciderede aile ikametga· 
hı verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M. 
M V. askeri liseler müfettişligine di
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri · 
ne ehliyetname, nüfus tezkeresi tas
dikli suretleriyle fotoğraflı hal terce· 
melerini bağlamaları ilan olunur. 

(5016) 9076 

Seyyar tamirhane 
malzemesi olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K.o-

1niayonundan : 

1-Beher adedine dört bin lira tah
min edilen 25 adet seyyar tamirhane 
malzemesi ve karoserlcriyle birlikte 
montesi kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltmesi 25.1.939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 7500 lira olup şart
namesi beş lira mukabil.inde komia -
yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte ihale saatından behemehal bir 
aaat evveline kadar zarflarını M .M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(S026) 9079 

30 Kalem Ctllaht •••• alıa21.slı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
llliayonundan : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
elli üç bın üç yüz lira olan otuz ka -
lem cerrahi alat kapalı zarfla satın a
lınacaktır. Ve eksiltme 26 son kfınun 
939 perşembe günü saat l 1 de Ankara· 
da M. M. V. satın alma KO. da yapı
lacaktır. 

2 - tık teminat 391S lira olup şart· 
namesi 267 kuruş bedel karşılığında 
KO. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanıunun iki ve 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir · 
likte teklif mektuplarını eksiltme sa
atından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. na vermeleri. (5028) 9080 

Binek hayvanı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

1niayonundan : 
Ordu için binek hayvanı pazarlık

la satın alınacaktır. Ordu hizmetle -
rinde kullanılmaya elverişli satılık 
binek payvanr olanların birinci ka • 
nun 938 sonuna kadar hayvanları ile 
birlikte Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaatları. (S042) 

9083 

İslor yaptudacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Keşif bedeli 742 lira 20 kuruş 

olan vekalet ahırı sundurma kısmına 
yapılacak olan istor pazarlıkla ek • 
ıiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27-12-938 salı günü 
ıaat 11 dedir. 

3 - İlk teminat S6 lira olup şartnd
mesi komisyonda gorülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitta M.M.V. sa -
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(5045) 9115 

100 Adet bisiklet 

alınacak 

ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 28.12.938 çarşamba 

günü saat 11 dedir. 
3 - Beher adedine 48 lira fiyat tah

min edilmiştir. 
4 - Eksiltme günü taliplerin 938 

senesi katalogları ile gelmeleri lazım
dır. Şartnamesi komisyonda görülür 
istiyenler suret çıkarabilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala. 
rı. (5080) 9173 

3,000 Kilo makine yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satır. Alma Ko

misyonundan : 

duklarını natık nafıa vekaletinden a
lınmış bir vesikayı hamilen aynı gün 
ve saatte komisyona müracaat etme
leri lazımdır. Ehliyet vesikası istiyen 
taliplerin en az eksiltme gününden 
sekiz gün evel yazı ile vekalete müra
caat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
müracaatlar nazarı itibare alınmaz ve 
vesikası olmayanlar pazarlığa iştirak 
edemezler. İhale üzerinde kalan mü
teahhidin ihale bedeli üzerinden% 15 
nisbetinde kati teminat vermesi la -
zımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme da
iresinde ve Haydarpaşada tesellüm 
şefliginde görülebilir. 

(5113) 9232 

12 Adet vin~ vagonu alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis-ı - 1200 kilo balık yağı ile 3000 ki

lo makina yagı açık eksiltmeye kon- yonundan : 
muştur. 

2 - Eksiltmesi 5-1-939 perşembe gU 
nü saat ıs dedir. 

3 - Balık yagının beher kilosuna 
45 ve makine yağının beher kilosuna 
25 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

4 - İlk teminat 96 lria 75 kuruş o
lup şartnamesi komisyonda görülür. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3 mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
tınalma komisyonunda bulunmaları. 

(51448) 9318 

Askeri Fabrikalar 

Kınkkale'de yaphrılacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Keşif bedeli (4729) lira (26) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlügü Merkez 
Satınalma Komisyonunca S-1-1939 ta
rihinde perşembe günü saat 14,30 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname (24) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(354) lira (70) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. madddelcrinde
ki yazılı vesaikle muayyen gün ve sa
atte komisyona müracaatları (5152) 

Muhammen bedeli 360.000 lira olan 
12 adet vinç vagonu 17-2-1939 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da ldare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 18.150 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisligine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1.800 kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tad.rı (5407) 9278 

Telgraf makina ve 

yedekleri alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 1842S lira olan 
sabit ve seyyar telgraf makina ve ye
dekleri 31-1-1939 salı günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 1-
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe giı:rpek isteyenlerin 1381,87 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Malze 

me dairesinden, Haydarpaşa tesellüm 
ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(5116) 9279 

Lokomotif yedek 

Seferihisara isale edilecek su 
iıine ait kapah zarfla 

münakasa ilam 
Dahiliye Vekaletinden : 

Seferihisar'a takriben 8 km. de su 
isalesi, kaptaj, depo inşası şehir şe
bekesi ve diger bilcümle müteferri iş
lerinin yapılması kapalı zarfla eksilt
meye çıkarılmıştır. 

ı - İşin muhammen bedeli 59672 
lira 62 kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 300 kuruş muka
bilinde Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 30. 1. 1939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on bir
de dahiliye veka~eti binasında topla
nacak belediyeler imar heyetinde ya
pılacaktır. 

4 - gksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşagıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisligine teslim etmiş olma
ları lazımdır: 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 4233 lira 65 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmiye bir ma
ni bulunmadıgma dair imzalı bir 
mektup. 

D) BelediyCler İmar heyeti Fen 
Şefliginden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif ~k -
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler İmar heyeti 
Fen Şefliğine müracaat etmeleri. 

(5090) 9207 

Finans Bakanlığı 

Daktilo ah nacak 
Maliye Vekaleti Varidat Umum 

Müdürlüğünden : 

9281 

ı.'I kalem muhtelif 
ücretli daktiloluklar için 24 ı. inci ka

D. D. Yolları Satın Alma Kom.is- nun 1938 tarihinde saat 14 de Anka -
yonundan : rada bir müsabaka imtihanı yapıla • 

malzeme ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merli.:ez Sabn Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (1250) lira 
olan 14 kalem muhtelif malzeme As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satınalma Komisyonunca 
S-1-939 perşembe günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna• 
me parasız olarak komisyondan veri-

lir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(93) lira (75) kuruş ve 249~ nu~rah 
kanunun 2. ve 3. maddelerındekı ve
saikle mezkur gtin ve saatte komis-
yona müracaatları (5153) 9282 

Demiryolları 

Takviye sepeti alınacak 
D . D. Yolları Satın Alma Komis

yonudan: 
Muhammen bedeli (29580) lira olan 

6000 adet gabyoni (takviye sepeti) 
13.1.939 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2218,50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 148 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (S097) 9229 

Elektrik işleri 

Muhammen bedeli 60.000 lira olan 
Avrupa hattı lokomotiflerine ait ye
dek aksam 6 şubat 1939 pazartesi gü
IJÜ saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4250 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dı~ (5133) 9280 

Asansör yaphnlacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 9000 lira olan 
Ankara garı gazino kulesi asansörü 
31-1-1939 salı günü saat 15 de kapah 
zarf usuliyle Ankara'da ldare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 67S lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettigi vesikaları ve tekli fi erini ay 
nı gün saat 14 de kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da Tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (5137) 9316 

Çam ağacından 

yapılmış maden direği 
alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komia 
yonundan : 

D. D . Yolları S.bn Alma Komia- Beherinin muhammen bedeli 11!> 
yonudan: kurut olan 10.000 adet çam ağacından 

İlk yapılan eksiltmede talibi çık - yapılmış maden direği 3-1-1939 aah 
madığından muhammen bedeli (22000) günü saat lS,30 da kapalı zarf usuliy
lira olan ve Haydarpaşa limanında bu- le Ankara'da İdare binasında satın a
lunup mütemadi cereyanla çalışmak - lınacaktır. 
ta olan vinç ve transbordörlerin bü - Bu işe girmek isteyenlerin 862,50 
tün elektrik tesisatını mütenavip ce - liralık muvakkat teminat ile kanunun 
reyan tesisatına tahvil iti 30.12.1938 tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
cuma günü saat ıs de pazarlıkla An - aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
karada idare binasında ihale edile - reisliğine vermeleri lazımdır. 
cektir. Şartnameler parasız olarak Ankara 

caktır. 

Bu imtihana girmek istiyenlerin 
memurin kanununun beşinci madde
sindeki şartlardan maada orta mek • 
tepten mezun olmaları ve asgari üç 
sene müddetle daktilo işlerinde ça · 
lışmış olduklarına dair vesika ibraz 
etmeleri şarttır. İmtihan makinadan 
yapılacaktır. 

Tl\liplerin evrakı müsbitelerine 
raptedecekleri bir istida ile birlikte 
22 birinci kanun 1938 tarihine kadar 
vekalet zat işleri müdürlüğüne mü -
racaat etmelidirler. (S019) 9006 

Ekonomi BakanhOı 

Kiralık Lokanta 
lktıaat Vekaletinden : 

Vekalet binasının alt katında bulu
nan ve lokanta olarak kullanılmakta 
olan üç oda ile mutbah ve müştemila
tının açık artırma suretiyle kiraya 
verileceği hakkında yapılan ilanlara 
rağmen artırma günlerinde talip zu -
hur etmediğinden 2490 numaralı ka -
nunun (43) üncü maddesine tevifkan 
lokanta pazarlık suretiyle kiraya ve
rilecektir. 

Taliplerin 26-12-938 tarihine tesa -
düf eden pazartesi günU saat (10) da 
vekalet satınalma komisyonuna, şart
nameyi görmek ve muvakkat teminat 
parasını da yatırmak üzere levazım 

müdürlügüne müracaatları ilan olu· 
nur. (5098) 9159 

An~ara Belediyesi _ 

40 Adet muıamba alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Su itleri yıkama ve sulama a
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 
muşambasına istekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 216 lira -
dır. 

M . M. Vekaleti Satın Alma Ko- Bu işe girmek iatiyenlerin kanunun da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
mis onundan: tayin ettiği veıikaları ve bu iti başara- da tesellüm ve ıevk tefliğinden da-

3 - Muvakkat teminatı 16,SO lira
dır, 

4 - Şartnamesini görmek iatiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve /_ 100 adet bisiklet açık eksiltme bilecek fenni iktidara malik bulun-.ğıtılacaktır. (S144) 9317 

l .:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- --------- Nakliyat yaptlrllacak --------- -- --------
------- Sümer Bank 
§ Karabük Demir ve Çelik fabrikalanndan : ~ - -- -:= Fabrikamız için lizım olan 40.000 ton kireç taıının lr- :E 
§ mak · Filyoı hattı üzerinde Balrkııık istasyonu yakınından := 
_ ihracı ve Balıkısık'ta vagona tahmili bir müteahhide ihale := 
:= edilecektir. İsteklilerin tafsilatı öğrenmek ve prtnameyi § 
_ almak üzere 20. 12. 1938 tarihinden eve) Karabük Bürosu = -§ Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 9201 = 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığmdan 

Ada Parsel 
Muhammen keşif bedeli 

Lira Ku. 
Depozito 

Lira K. 

322 ı. 27, 28, 3, 4, 23, 24, 2S, 26 1781 so 133 62 
325 8, 23, 10, 11, 31 1S40 ııs so 
331 1, 14, 15 1862 139 6S 
331 4, s 1036 77 70 
331 10, 11, 12 1610 120 7S 
340 ada dahilindeki bilumum mebani1910 143 2S 

Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olunan 
Nümune hastahanesi civarında kain yukarda ada, parsel, muhammen kefif 
bedelleriyle depozite. miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bah
çe duvarlarının hedmi ile enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir tekilde 
tesviyesi işinin 5-12-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan artırması ne
ticesinde talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her haftanın 
pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de defterdarlıkta müteşekkil komis
yonda ihalesi icra edilmek üzere bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İstekliler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek üze
re defterdarlık milli emlak ve nafıa müdürlüklerine müracaat edebilirlu. 

(5096) 9158 

Sahhk evli baQ 
Ankara Defterdarlıimdan: 

Miktarı Muhammen B. 
Mevkii Cinsi Kapı Hesap Parsel Metre M2. Lira Kr. 

Depozito 
Lira K. 

--- --- - - --- ---- --- -- --- -
Ayrancı Evli bağ 64 33 2 4871 700 52 50 

27 
Hududu: Şarkan ayrancı yolu, şimalen Mardin defterdarı Nihat karım 

Lütfiye, garben Hacı Hasan, cenuben mütekait binbaşı Ahmeıt Orere ~ 
lik edilen l numaralı müfrez bağ ile çevrili. 

1 - Yukarda cinsi ve evsafı yazılı evli bağ açrk artırma ile satılacaktır. 
2 - İhale bedeli peşinen ödenecektir. 
3 - Artırma defterdarlıkta müteşekkil komisyonda 2-1-939 pazartesi 

günü saat 15 de yapılacağından isteklilerin adı geçen günde teminat mak
buziyle komisyona gelmeleri, bu hususta izahat almak istiyenlerin defter-
darlık milli emlak müdürlüiüne müracaatları. (5149) 9273 

Satılık Ev 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen Depozito 
M~trüke 

Mahallesi sokağı Cinsi kapı No. Hibe 
Iradı Bedeli 
L. K. Lira K. Lira K. 

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

Vattarin aralık Ev 10 
2 

136 Tamamı 120 3SOO 263 25 

1 - Yukarda yazılı üç oda bir mutbah hela, taşlılt ve iki ıofadan ibaret 
elektrik tesisatını havi evin mülkiyeti 4-1-939 günü saat 15 ıte ihale edil
mek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

2 - İhale bedeli sekiz sene sekiz müsavi takaitte biriei petin diğerleri 
her senenin 1 eylUlilnde tediye edilecktir. 

3 - İstklilerin sözü geçen gün ve saatte yukarda miktarı yuılr de~ 
zito makbuzu veya banka mektubu ile Defterdarlıkta kurulan aatıt komis
yonuna gelmeleri ve bu husustaki prtname ve evi görmek için Defterdar-
lık Milli emlik müdürlüğüne müracaatları. (5169) 9320 

Palto ahnacak 
lntaat Usta Okula Dire-ktörlüiünden : 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Muvakkat teminatı 

Palto 150 1275 1912,S 143 44 
1. - Yukarda adı miktarı, muhammen fiyatı, tutarı ve muvakkat temi

natı yazılı bır kalem giyim eıyuı açık eluiltme ıuretiyle taliplerine ihale 
edilecektir. 

2. - ihale ikinci kanun 939 beşinci perşembe günü saat onda, Ankara
da okullar sagışmanlığında toplanacak, okullar komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini yatırmış o~ 
ları lizımdır. 

4. - Talipler bu bir kalem giyim eşyasına ait şartname ve nümuneai-
ni her gün inşaat usta okuluna baş vurarak görebilirler. (S164) 93Ua 

isteklilerin de 20-12-938 salı günü sa-
at on buçukta belediye 
-nüracaatları. (5070) 

encümeninl 
9093 

Arsa satışı 

Ankara Belediyesinden 

ı - Yenişehirde 1116 ada 6 parsel
de 809 metre murabbaı arsaya istekli 
çıkmadığından açıl arttırması on gUn 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 404S liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 303,38 lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek iıtiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 27-12-938 sah günü aa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (5117) 9195 

Enstitüler 
Satılık mazot 

tenekeleri 
Yükaek Ziraat Enatitüaü Rektör

lüğünden: 

1 - 700 tane boş mazot tenekeei 
açık artırma ile satılacaktır. 

2 - İhalesi 30-12-938 cwna günü 
saat 10 da rektörlük binasında müte
şekkil komisyon tarafından yapıla -
caktır. 

3 - Boş tenekeler eski ziraat mek
tebinde su işleri şefliğinde her cUıı 
görülebilir. Daha fazla izahat almak 
iatiyenler enatitü daire müdürlüğüne 
müracaatları. (5139) 9249 
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• 

Diş Doktoru diyor ki • 

.. İyi bir diş macununda, diş etlerine muzu 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun
malı. Asıl dişleri temizleyici madde. mineleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. lçin
de hamız olmadıktan başka ağızdaki hamrzları 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet 

0

koku ve lezzeti nefis olma
lıdır.,, 

işte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

Hasta ilk, ölüm ve pislik getiren fareler 

• 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükôfat 

Kuralar: 1 $ubaf, 1 Mayıs, 1 Eylül, 26 Ağustos, 

1 İkincife$rin tarihlerinde (ekilecektir 

•KRAMİYELER: 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 ,, 1000 

" - 5.000 J) 

8 500 . 
4.000 ,, ,, - tt 

16 ,, 250 ,, - 4.000 
" 60 

" 100 ,, - 6.000 ,, 
95 ,, 50 

Kullanınız 
250 ,, 25 

435 

,, -
,, -

4.750 
6.250 

32.000 

,, 
,, 

.. 
Hasan fare zehiri ile 

öldürü~üz 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa. 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur 9007 

--
Halk maskeleri satışı ; __ __..___ _____ _ 

------------- .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

§Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merke%inden§ ~ : 
= Cemiyetiın· t f =: : • t : _ 1111111 İ l A Ç l A R 1 N 1 Z 1 1111111•_ = d k iZ ara mdan Sayın halkımızı zehirli gazlar- = : 1 e : .. 
- an oru k · · - - -= "h· d ma ıçın yaptırılan halk maskeleri 1. 12. 1938 ta- = : = - S k E -= rı ~ ;n itibaren satı,a arzedilmiştir. = = = = a arya eza ne sinden alınız. Az zamanda muhterem= 
- Kafı malUınatı h · k ·· l 'I b. Iik = - M ı · v k ı • d - -= Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde rerete =-= kut 1 • . avı prospe tus erı e ır te ayrı ayrı = =- a ıye e ô etı n en : =- ::< = . A arkıçınde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenle- = _ := ve ilaçlarrnız büyük bir dikkat ve ıtina ile yapılır. Fiyatlarda dai- =: 
E: rınh n ara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni Pos- = : : := mi itidal Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- =: := ta ane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktörlüğü· =: : 1 - 31 - Kanunuevel • 1937 tarihinde ilan edildiği üzere : :::::: <;usta azamı teshilat gösterilir Tl : 2018 9025 

= 
=: ne müracaatları rica olunur. = : eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku- ~- lllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllll. § Yb~karda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan § ruşluklar 31 · Kanuevel - 1938 akşamından itibar~n teda · _ 
= ya ızzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya =: : vülden kaldırılacaktır. : := m~kketimi~n herhangi bhy~~den paraMm gönde~=: : : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
E: n;ı~k suretiyle sipariş yapacaklara anbalaj ve posta masa· := : Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel - 1938 : 
E: rıfı Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya=: : akşamına kadar bilumum malsandıklariyle Cümhuriyet : 

S. verilir. 8914 = : Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele : 

':illllımmmm lllllll l llllll l l lllll 1111111111111111111111111111111111fi111 ıFr ~ ettirmelidirler. § 
- -

f BlJCÜN • KUrfBARANİZA ·ATACAGlNIZ · 5 ·KURUŞ 

.-z-*:-= - ------___ _. 

: 2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara- : 
= lı kanunun sekizinci maddesi mucibince 1 - Kanunusani . : 
- 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak malsan - -- -§ dıklarma ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- ,: 
: yatta kullanılabilecektir. ( 4964) 8959 : - -
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

... 1 1111111111111111111111111111111111111 !:. 
KATYA : -_ Pek yakında başlıyor : 

; , , u 1111111111111111111111111111111111 r 

İlk ve orta okul 

talebeleri 
Bütün derslerden · en son me-

Nakliyat yaphnlacak 
Sümer Bank 

Karabük Demir vA CP.lik fobrik11lan11ücın : 
Fabrikamız için lazım olan 6.000 ton dolamitin Bartın 

suyu Boğazında, Boğaz köyü civarından ihracı, deniz tari

kiyle Zonguldak veya Filyos' a nakli ve vagona tahmili işi 

bir müteahhide ihale edilecektir. İsteklilerin tafsilatı öğ
renmek ve şartnameyi almak üzere 20.12.1938 tarihinden 
evel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 

9200 

todla ve en kısa bir zamanda ye· ...1•----------------------•IL. .iştirilir. Ulus'ta ders rumuzuna --- ... -.-.-

YARIN KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
-.-, .. ~....... ... 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

734 

-nektup]a müracaat. 9226 

ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6244 

Malatya bez ve iplik fabrikası 
T. A. Sirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 
Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. GenişHk s. Beher top m. Beher top 

İmtiyaz Sahibi Ç f 
Nurettin Kamil SUNER i tei 2 75 36 630 

.. 2 90 36 729 
Uumumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 20 Toptan aşağı siparişlere 0/0 2 zam yapılır 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl.!:. lJI.~~';;.";',,,!:~k,ı;::~~ltA. 856 ~ 

~ H E R K E s B i L M E L i ! = --M-at-ba_a_M-üd-ü-rü_=_ Al-i R-ı-za_B_A-SK_A_N __ .,_•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_ır 
-
~ Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden. rneyvalarrn güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve _ .:!J(lllfllllllllllllllfllllflllllJlllllllllllfflllllflllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllfllllllflllll l~_L = saf olmamasından hasıl !)lan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanla d B 

1 
. · b - - · = sağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklard: ~~lu~:/r. mce ar- ~-- ~-= Ye n ,· sı· NEMALAR s u s 

- Halsizlik. kansızlık, hazımsızlık, karın ağrılan karın •i•meleri burun k k 
· h ) b l k b d ·· · ' '.f '.f ' • ma at aşınması -ıs a, o uru , aş onmesı, salya akması sar'aya benzer sinir haller"ı k kul ' - = 

.. d .. d , ,geceor arı=- H /k = gorme e, ışıtme e bozukluk hep bu kurtlarrn tesiridir. ' = §_§ BU GECE SAAT 21 DE a = = = YAŞIYALIM 

~ İ S M E T B İ S K Ü V İ T i §1§ = · · d ~ d B ·· .. k k = = Scala de Milano'nun en büyük - Bu kurtJarrn en birıncı evası ır. uyu ve ilçükle re emniyet ve itimatla verilir. Her rocuk se = = Ba" Rollerde = · k d ::< ve seve - - tenoru ., 
- yer. Çocuklarınıza senede bır aç efa ihtiy. ten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. =: =: T1TO SCHIPPA HARRY BAUR _ = _ Şahane müzikler .. Muhteşem dekorlar Pierre Richard Wilm := DlKKA T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solu- := § - - - - - - - Marcclle Chantal 
--- can olmadıgwına itimat ediniz. . . . . :=_ := GÜNDÜZ Gibi üc; büyük artist tarafından 

d temsil edilen şahane bir eser := Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesını haı~- ır .. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. E: := M AN u EL LA .............. . 
:E Kullanrş tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş mb_us:vı k:sma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki § § Dor!:~YRtı::ıour UCUZ HALK MATİNESİ = b' küvit çocuklar: 10-15 yaşına kadar ır utu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece ya- - = _. _. _. _. _ 12.15 de 
- kutu ıs ' · · = = Seanslar SERSEMLER KIRALI = k bir çizgi bisküvit verılır. = = 14.45 16.45 - 18.45 ( LOREL - HARDİ ) 

Baş Rolde BU GÜN BU GECE 
RASPUTİN 

-------------BU GÜN BU GECE --HARP ESİRLER! ----Baş Rollerde --J ean Gabin - Dita Parlo --
Umumi harbin gizli kalmış safahatını = 

bütün hakikatiyle canlandıran 
mükemmel bir aşk ve his filmi 

Seanslar 

14 - 16 - 18 

Gece 20.30 da 

---------
----:= tar en Fiyatı her eczanede 20 kuruş tur. ( İ S M E T ) ismine dikkat. 9243 := =. füce 21 de Türkçe sözlü 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııFr ·:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
--


