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Çocuk ilôvesi 
ULUS'un küçük çocuklarımız 

için cumartesi günleri verdiği 

ili.veyi bugün iç sayfalarımız

da bulacaksınız. 

Italya Fransa ile ·Tunus h kında 
yapılan 1935 anlaşmasını feshetti 

Reisicümhur İs
met lnönü, 14 yıl
danberi fahri baş

kanhklarile şeref
lendirdikleri Türk 
Hava Kurumu'nu, 
yüksek himayeleri 
altına almak sure
tiyle de havacılık 

davasına karşı, ta
rihi kıymeti ve de
rin manası bütün 
t Ü r k milletince 
çok iyi anlatılan, 

alakalarını teyit 
buyurmuşlardır. 

Türk kanatları · 
nm yarınki mu
vaffakiyetlerini ko 
laylatbracak de 
ğerli bir takdir ve 

tetvik olan bu bü
yük teveccüh, mil
li havacılığımızın> 
daima iftiharla 
aaklryacağı bir ka· 
zançtır. 

lnönü Türk Hava Kurumu'nda, Başkan B. 
Fuat Bulca ile beraber 

SEBEP OLARAK DİYOR Kİ: 

Fransa taahhütlerine· 
riayet etmemiştir 
Fransız kabinesi yarın 
vaziyeti tetkik edecek 

Roma, 23 a.a. - Royter ajansının muhabiri bildiriyor: 
Öğrenildiğine göre ltalya hükümeti, tahriri bir nota ile fransa 

hükümetine 1933 tarihli muahedeyi hükümden sakit addettiğini 
bildirmiştir. 

Roma'da Fransız elçiliği nümayişlere karşı italyan polisinin 
emniyet kordonu altında 

Diplomatik mahfillerde tahmin e - \ 
dildiğine göre İtalya hükümeti bu su
retle Fransa'yı bilhassa, büyük harbe 
iştirak ettiği için !talya'ya müstem -
leke tevziatı vadeden 1915 tarihli Lon
dra muahedesindeki maddenin tatbiki 
ile alakadar yeni tekliflerde bulunmı -
ya sevketme'• istemektedir. 

C.H.P. Kurultayı 
1935 muahedesinde bilhassa Tunus•- J 

taki italyanların statüsü meselesi 
Fransa tarafından Tibesti'nin sahra 
mıntakasiyle Kızıldeniz'de, civar sa -
hildeki dar arazi parçası da dahil ol -

(Sonu 4 üncü sayfada) 
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Kongre münasebetiyle: 

n.f"l"I rın, ,,, .... _.. ·
• • 

İ t a ·· ver ite 

Kurultay Vilayet Delegeleri 
ıehrimize aelmeQe ba$ladllar 

mahallesi kuruluyor Cümhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayının fevkalade top-r-. 
lantı~ı .26. Ririncikanun pazartesi günü saat 10 da Büyük Millet 1 Değerli kadın ıçın ..• 

Bu mektup, bir murahhas tarafın

dan başmuharririmize gönderilmi!jtir: 
.. Mechsı bınasmda yapılacaktrr. \ 

K~~ltaya işti~ak etmek üzere vilayetlerden seçilen delegeler tayyareci mi z Sabi ha 
şehrımıze gelmege başlamışlardır. 

"- Ormanların değerini yakından 
görüp takdir etmiş olduğunuza, ağaç 
ye ormana temiz bir sevgi beslediğini
ze eminim, yazxlanmzı okurum ve bir 

Universite'ye bağh 
fakülte civarında 

müesseseler 
toplanacak 

. Gele? delegeler, evela Parti merkezine uğrıyarak seçimlerine Gökçen'in teşekkürü 
aııt vesıkalarım göstermekte ve huna mukabil Kurultaya iştirak 
salahiyetini veren ''delege kartlarını" almaktadırlar. 

prmancı sıfatiyle size müteşekkirim. 

Reklör'ün talebe vaziyetine dair beyanall 1 
Kurultay, Genel Başkan Vekili 

f""".':"'"""'.'"'.'"""'".--:+~" ""*i ~aşvekil B. Ceial Bayar'ın bir nutku 
f Dun şehrımızde Mıllı Kume dı- i J ıle açılacaktır. Bunu müteakip kurul-

Bulundukları muhitin iklim şartla
rma ve insanlığa ormanların faydalan 
o kadar çoktur ki saymakla bitmez. 
Bu bakımdan ormanları körükörüne 
tahripten korumak, yeni ormanlar ye -
tiştirmek, yurdu düşman taarruzundan 
kurtarmak, hudutlarını tahkim etmek 
kadar mühim ve önsafta tutulacak mil
li bir iştir. Ancak bu bahiste sizin de 
isabetle müdafaa ettiğiniz gibi ifrat 
veya tefrite gitmek doğru değildir. 
Müşkülümüzü hal için şöyle muhake
me yürütebiliriz. 

! şmda kalan bölgeler arasında ya - f tay asbaşkanlıklariyle sekreterleri se-
lstanbul, 23 (Telefonla) - Son senelerde üniversite fakültele- i pılmakta olan şampiyona müsa- i çilecek ve ruznamede yazılı olan, parti 

rine devam eden talebe miktarının artması ve bütü·n fakültelerle J bak.alarma başlanıldı. Samsun i tüz~ğünü~ t.a~~im ve t~di~.i~.e .~it ma~
üniversiteye bağlı hastane, klinik, laboratuvar seminer ve kütüp- i şampiyonu Adana'yı 1 - 4 ve Es. i denın tesbıtı ıçın de bır tuzuk encu
hanelerin toplu bir yerde bulunmaması aynı zamanda şehirdeki f kişehir şampiyonu da Aydm'ı i me~., intihabı .~~f~acaktır. . . . . 
nakil vasıtalarının kifayetsizligvi bu fakültelerdeki klı.nı·k, laAbo- i 2 6 d'l B ·· f al i urultayın og e en sonrakı ıkıncı i - yen 1 er. ugun ın maçı i celsesinde encümenin hazırlıyacağı 
ratuvar, seminer ve hastane mesailerini güçleştirmektedir. f yapılacaktır. f maddeler üzerinde konuşulacak ve bir 

Üniversite rektörlüğü bu mahzuru 1 Yarın 19 Mayıs Stadyomunda i karara bağlanacaktır. Kurultay çalış
telafi ve talebenin vakit ve zamaniyle j Ankara muhteliti ile karşılaşacak : masını bitirdiken sonra, Ankara Pa
v:ızifelerine yetişebilmelerini temin i-

1 
olan Bükreş muhtelitinin bu sa - f l~s'ta .delege~er şerefine bir çay ziyafe. 

Bir tarafta: ağaç muayyen sene ya
ııy.an bir canlıdır. Kesilmese bile bu 
muayyen devreyi yaşadrktan sonra 
kendiliğinden ölmeğe, çürümeğe mah
kumdur. 

Beri tarafta: bizim ağaçla olup bite
cek binbir ihtiyacımız var. 

Bu vaziyet karşısında ormanlarımı
zı ağaçların tabii ömrünü göz önün 
de tutarak ve tayin kılınacak bir devir 
müddeti içinde tazelemek şartiyle kes
mek kadar tabii ve yerinde bir iş ota
maz. Kesimde gaye: kesilenlerin yeri
ni doldurmak, ormanların mevcudunu 
idame ve hatla ihtiyaç nisbetinde yeni
den ağaçlandırma yapıp ormanlrk sa
hayı genişlettikten sonra yaptlan işten 
memlekete ve insanlara zarar değil 
fayda geleceği muhakkaktır. . . 

lstanbul Üniversitesi Rektörü 
B. Cemil Bilsel 

Macaristan' da 

Yahudilere karşı 
yeni tedbirler 

Bu hususta biz ormancrlar da sızın
le aynı fikirdeyiz. Ve bu şekil tatbik 
edilirse emin olun ormanı tahrip eden
ler bile yarın saflarımıza karışacaktır. 
Çünkü onlar ormansızlığın fena akı- Budapeşte, 23 a.a. - Yahudilere 
betlerini her gün biraz daha çorakla- mütealik olup lıükümet fırkasının bir 
şan, yahut sellerin tahribatına uğrıyan toplantısında adliye nazın tarafından 
tarlalarında bizden daha iyi görüyor- izah ve teşrih edilmiş olan yeni kanun, 
lar ve ormanların ehemiyetini daha iyi memlektin hayatındaki yahudi tesira
anlıyorlar. tını izale etmek maksadiyle bir takım 

İnsan kendisine bu ~dar hizmeti şiddetli tedbirler vazetmektedir Hıris
dokunan bir varlığa nasI'l kıyar diye- tiyan olarak doğmamış olan, doğduğu 
ceksiniz. Haklısınız. Bakınız, anlata- anda anası ve babası hıristiyan olmı -
yım: yan, dört büyük anne ve babasından 

Onları bu tahribe sevkeden mübrem en azı üçü hıristiyan olmıyan kimse -
sebepler, hayati zaruretler var. lcr için bir fark gözetilmiştir. 

İste üzerinde durulacak, halledile- Hususi bir takım ahkam, yahudile 
cek ;okta asxl budur. Köylüyü bile bi.le rin işten cıkarılmalarına ve tekaüdiye
tahribe sürükliyen amil acaba nedır? l lcrine müteallik düsturları tasrih et -

(Sonu 9 un<'·ı sayfada) mektedir. 

çin teşebbüslerde bulunmuş ve mese • bah şehrimize gelmesi beklen - I tı verılecektır. 
leyi esasından hal için üniversitenin mektedir .. Yukarıda Ulus mey-ı Kurultaya 375 mebus ve 216 delege 
m~~telifA fakültelerine b~ğlı hastane, f danında Atatürk Anıdma çelenk iştirak etmektedir. Bilindiği üze~e: 
klınık, laboratuvar, semıner, ve kütü- i koyan sporcuları görüyorsunuz. mebus sayısı 399 dur. Bunun on bırı 

(Sonu 2 inci sayfada) li Spor haberlerine ait tafsilat (6) ij (Sonu 9. ncu sayfada) 

• ıncı sayfamızdadır. f -----------------

Bütün türıklilğü en büyük acı ile sar. 
san Atamız'ın ebediyete intikalinden 
duyduğum sonsuz ıstıraptan ötürü !s-
tanbul'da tedavi altına alındığım 

Ankara Nümune hastanesinde gerek 
.bizzat gelmek ve gerekse telgraf, te • 
Jefon ve mektupla hatırunı sormak 
lütfunda bulunanlara, ayrıca arala • 
rında bulunduğum müddetçe hastalı • 
ğımı büyük ihtimamla tedavi ve pek 
az zamanda sihatimi iade eden bu şef
kat müessesesinin başında bulunan sa
yın baş doktor ve doktorlara ve hem -
şirelerle müstahdemlere sonsuz şük • 
ranlarımı sunmayı bir vazife bilirim. 

SABiHA GÖKÇEN 

FIKRA 

bir Yeni • 
sergı 

Muhterem Doktor Refik Saydam 
bugün ikinci fotoğraf sergisini aça
caktrr. Sergi "Türkiye: Tarih, güzel
lik ve iş memleketi!" adını taşıyor. 
Fotografçılık yalnız kopya eden ve 

gösteren basit bir ustalık değil, 

söyliyen, anlatan, haz, elem ve heye
can veren bir sanat haline geldi ve 
hiç .şüphesiz ilk safta bir neşir ve tel~ 
kin hizmeti görmektedir. Şimdi bu 
makina, eşyaya cansız cami ile de,ğil, 
sanatkar gözü ile bakıyor. Objektif, 
görü.ş ve dü.şüniiş kuvetinin vasıtası 
ve esiri olmuştur. 

Bugünkü sergiyi dola§anlar, fikir
lerimizde mübalağa etmediğimizi 

göreceklerdir. Basrn Umum Müdür
lüğünü Türkiye fotoğrafçılığma ye
ni istikametini vermeğe muvaffak 
olduğu için tebrik edelim. 

Gene aynr sergiyi gezenler, hiç 
.şüphesiz, geçen seneler Dolmabahçe 
sarayındaki tarih sergisini hatrrlıya
caklardır. Teşhir olunan vesikalar a
rasında hepimiz hayretle şu fetvayı 
okumuştuk: "Zeydinıüminin insan ve 
sair ziruh olan hayvan suretindeki 
tasviri .şeran haram olur mu? - Elce
vap: olur. - Bu suretle suveri-mez
kurenin hane ve sair mevazide itti
hazı tahrimen mekruh olur mu? -
El cevap: Olur!" 

Sakrn asırlarca eve/ki bir taasS'tt"fl' 
hatırası zannetmeyiniz: Tarih 1920 
dir. - Fatay 



-2-

İnsan ve kültür : 

Kitabi -Şifahi 
Bu mevsim, bütün garptc, kitapların en çok satıldığı zamandır. Noel 

ağaçlarının dibine yığılan aile hediyelerinin en büyük nisbeti kitaplarda
dır; alış veriş yapan mağazalar arasında en çok müşteri toplıyanları ki -
tapçılardır. Çocuklara en giizel masal kitapları, büyüklere özledikleri ih
tisas kitapları, lise talebelerine klassik'lerin koleksiyonları, bu tasnifle -
rin dışında kalnnlar için de onları alakadar edebilecek romanlar hediye 
edilir. · 

Kitaba böyle hususi bir mevkiin verilmesine sebep, garb'da, bilgi ve 
umumi malumatın kitabi olması zaruretidir. Garb'da bir insan, halkın 

hangi tabakasına mensup olursa olsun, kitab"a karşı hem sevgi hem saygı 
besler. Ve şunu bilir ki, malumatsız kalmış olmak bir tecelli'dir.. Fakat 
sathi malumatla malumat tasfo.mıya kalkmak ayıb'dır. Sathi malumatın 
başlıca kaynağı da, malumatı, şifahi yollardan· edinmektir. Bundan do
layı her garpli şifahi'liğe karşı büyük şüpheler besler. 

Gerçi mektepte ve üniversitede, yahut serbest konferanslarda tak. 
rir'i dinlememek imkansızdır. Terbiyesinde yalnız şu esas hfıkimdir 
ki inaan, dinlediğini okuduğu ile genişletmeli, yahut ona istinaden bir id
diada bulunmak istiyorsa, ''dinlemiştim" kaydini ilave eylemelidir. 
Garblı, bilgi ve malumat bahsinde, yalnız meraklı kalmaz. Buna teces -
aü~'ü ilave etmesini bilir ve bunu tahkik ile müsbet bir nef 

8 
tatminine baglar. 

Şarkta ise, bilgi ve malumat masrafsızdır, çünkü şifahi'dir. Kulak di -
mağa .değil, .dimağ ~ulağa bağlıdır. Bundan dolayı, şarkta, bilgiye ait 
f~y)~~ı ko~ayca tedvın ~tm.ek kabildir. Fakat bu bilgileri derine götürmek 
guçtur. Kıtaba karşı alakasızlık bundandır. Kitap şarkta 

0 
metadır ki 

r~vaç bulması için kitabi malumata daha uygun bir itikr payı ayırmak 
lazımdır. - Burhan BELGE 

lstanbul' da Üniversite 
mahallesi kuruluyor 

Üniversite'ye bağlı 
fakülte civarında 

müesseseler 
toplanacak 

Reklör'ün lalebe vaziyeline dair beyanalı 
(Ba~ı ı inci sayfada) ' 

panelerini faklilteni · d I 
. .n cıvarm a t?P a - ..11111111111111111111111111111111111111 ıL DUya karar vermı§tir. Karar tatbık sa- ı: : 

hasına intikal edince blitün bu mües - : A k B : 
aeaeler üniversite binasiyle Şehzadcba- § n ara orsası ~ 
Jı araaındaki nııntakaya yerleştirilecek : 23 llkkanun 1938 fiyatları : 
Ye burada bir üniversite mahallesi te- - ÇEKLER : 
• edilecektir. Rektörlük teklifini bir : : 
1'\lS.,.1._ ı.::1.:ı-. .. t. .... ı...:ı..1:."1;~ ,,p J, iilri1,.,..~• : h\.u&;;ı r . ı~aJJcuuq r. : 

bu 8eneden batlamak üzere tahsisatı : : 

prensip itibariyle kabul etmiıttir. • ~ ~~~;~rk 12~::~25 12~~:Z5 § 
R - Paris 3.31 3.31 -ekıörün mühim beyanatı : Mılano 6.6075 6.6075 : 

: Cenevre 28.36 28.36 -
Rektör B. Cemil BU.el bugün be - : Amsterdam 68.2275 68.2275 : 

)'anatında demiştir ki: : Berlin 50.3125 50.3125 : 
.. _ En çok inkiıaf eden fakülteler : Bruksel 21.1775 21.1775 : 

tı f d b" : Atina 1.07 1.07 : p, en, e e ıyat fakülteleridir. Pek : Sof ya 1.5425 1.5425 -
yeni teaiı edilıniı olan iktısat fakülte- : Prag 4.31 4.31 : 
Iİnin il lik · : Madrid 5.86 5.86 : 

• ~ lene inkişaf seyrinde de : Varşova 23.7450 23.7450 -
baria hır teklmül vardır. Talebesi 700 _ Budapeljte 24.81 24.81 : 
dUr. Edebiyat fakültesinde 6141 fen - Bukrcı;ı 0.8975 0.9875 : 
fakillt • d 7 : Belgrad 2.8050 2.8050 : eeın e 23, F. K. B. §ubesiyle : i'okohama 34.21 34.21 : 
~r~kte .1~77 talebe mevcuttur. Tıp : Stıokholm 30.1725 30.1725 : 
fikültcaının bu seneki mevcudu 1853 : Moskova 23.7725 23.7725 : 

P. ~. ıubeısiyle beraber 2574 dür: § ESHAl\l VE TAHVİLAT : 
Yani!nivcraitenin aşağı yukari yarıya - E 
yalan talebc.aini bu •ube toplamıştır. :_ 1933 Tıirk Borcu I. 19.35 19.35 : 
Hukuk :r ( Peşin ) -

fakültelinin müdavim talebesi : 1933 Turk Borcu ıı. 19.35 19.35 : 
bu tene 1112 kişidir. Eskiye nisbetle : (Peşin) : 
bütün fakültelerin talebe mevcudu E 1933 Türk Borcu JII. · : 

hayli artmı9tır. Bugünkü nisbet art - : :lr~a~tramiyeli 19.55 19.55 : 
maaa dahi mevcut vesaitle talebe- E Sivas - Erzurum -
yi istenildiği gibi yetiştirmek zor ol _ :; Hattı İs. II. 19.05 19.05 : 
makta devam cdecekti"r. - Sıvas - En:urum -

: Hattı İs. III. 19.05 19.05 -İstanbul üniversitesi tıp fakültesi - Sıvas - Erzurum : 
lnlinikleri beş ayn yerde olduğu için : Hattı İs. ).V. 19.05 19.05 -

talebemiz çok zahmet çekmektedir. ';ı1111111111111111111111111111111111111r 
Tramvay ıirketiyle yaptığım temaslar, 

ULUS 

Mehmet Akif 
• • 
ıçın ihtifal 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Şair 
Mehmet Akif ihtifali önümüzdeki 
çarşamba günü üniversite konferans 
salonunda yapılacak, Duçent Ali Ni -
hat, şairin ebedi hayatını anlatacak, 
bundan sonra şairin muhtelif eserle -
rinden parçalar okunacak, daha sonra 
mezarına gidilerek üzerinde yapılacak 
abidenin temel atma merasimi yapı -
lacaktır. 

Ok meydam cinayetinin 
tahkikatı devam ediyor 

İstanbulr 23 (Telefonla) - Okmey
dam cinayeti etrafındaki tahkikat de
vam etmektedir. Suçlu olarak yakala -
nan Murat ve Hasan bugün tekrar Ok
meydanına götürülerek öldürdükleri 
İhsan'm elbiselerini aramışlar fakat 
bulamamışlardır. Murat bir aralık el -
biselerin Aksaray tarafında bir yerde 
gizli olduğunu söylemiş, memurlarla 
beraber Aksaray'a giderken Laleli a -
partmanlarınrn önünden kaçmıya te -
ş< bbüs etmiş, fakat yakalanmıştır. 

Bazı ası 1 sız haberler 
!Stanbul gazetelerinden bazıların-

da beden terbıyesi genel direktörlü • 
günde federasyonlara yeni tayinler ya
pıldıgı hakkında bir takım haberler 
gorulmektedir. Yeni teşkilatta spor iş
lerini idare için kaç federasyon bulu -
nacagı teşkil edilecek istişare heyeti -
nin kararına bağlıdır. Bu kararın da 
Başvekalet makamının tasvibinden 
geçmesi lazımdır. Bunu bilmekle bera
ber, vaziyeti bir kere de beden terbiye
si genel direktörlüğünden sorduk. 

Öğrendiğimile göre, Türk Spor 
Kurumu zamanında federasyonlarda 
bulunan zevatın çalışmalarına devam • 
lan genel direktörHikçe tensip edilmi§ 
ve bu zevat da eski vazifelerinden ay -
rılmamışlardır. 

Yalnız, münhal bulunduğundan ve

24 - 12 - 1938 

SOSYAL TETKİKLER Dünkü 
Kamutay 

Kamutay dün B. Faik Öztrak (Te -
kirdağ) m reisliğinde toplanmıştır. 

Hükümetin geri istediği adliye mü
fettişlerinin izinleriyle vazifeden ay
rılma ve devamları hakkındaki kanun 
projesiyle, mucip sebepler ve zaruret
lerden dolayı takip ve tahsillerine 
mahal ve imkan kalmadığı cihetle 
kayıtlarının silinmesi istenilen 1 mil -
yon 45 bin 76 lira ile 240 bin 450 kilo 
tuz hakkındaki tezkerenin geri veril -
mesini kabul ettikten sonra tahlisiye 
umum müdürltigiınün 934 senesi mali 
yılı kati hesabına ait proje ile 918 ma
li yılı umumi müvazene kanununa bag
lı büdcelerin bazılarında degişiklik 

yapılması hakkındaki projeler görü -
şülerek kabul edilmiştir. 

Avrupa'da demografi 
meselesine bir bakış 

Kamutay'm dün birinci müzakere -
sini yaptıgı maddeler arasında mülıa -
dele ve tefviz işlerinin kati tasfiyesi 
ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanu
na ek olan layiha ile, meclis idare he
yetinin Kamutay memurlarının teşki
latı hakkındaki kanun teklifi de var -
dır. 

Kamutay gelen evrak olmadığın
dan ve kongreler bulunduğundan iki 
ikincikanun pazartesi günü toplana -
caktır. 

Avrupa memleketleri arasında 
Frar:sa demografik vaziyeti en vihim 
olanlardan biridir. Artma vasatisi bir 
asırdan fazla bir zamandanberi azala 
azala (1800 - 1870 arasında artma va
satisi binde 3,9, 1870 - 1910 arasında 
2,3) 1936 da tam tersine dönmüş, 
farnsız milli nüfusu bilançosu, 12080 
kişilik (binde 0,03) bir açıkla kapan
mıştır. 

Fransa büyük harpten mağlup çık
saydı, topraklarının yarısını kaybet
seydi, yeni ihtilallerle sarsılsaydı. bü
yük bir kıtlık, sari bir hastalık fran
sız nüfusunun yarısını alıp götürsey
di, fransız milli felaketi bu kadar de
rin ve şümullu olamazdı. Dipdiri 
fransrz milleti, bu türlü zararlarını 
bir, iki nesillik bir zaman içinde te
Uifi edebilirdi. 
Fransız milli nüfus bilançosunun 

son kaybı, fransız milli hayatının bir 
azalış tezahürü, Fransa'da milli mü
essese ve kıymetlerin bir toptan in
hidam başlangıcıdır ki; derhal dur-
durulamaz ve milli dikkat, fevkalade 

izmir'de el işleri mim tedbirlerle, bu iki milli facia 
üzerinde şiddetle teksif edilemezse, 

k f t Sergisi fransa, parlak ordusuna, darbımesel ve ıya e halinde konuşulan fransız vatanper-
İzmir, 23 a.a. - İkinci el emekleri verliğine, yüksek teknik ve ktiltürU

ve kıyafet sergisi halkevi salonunda ne rağmen, ilk çağın parlak iki ıiya
törenle açılmıştır. Pek mükemmel b.ir si teşekkülü, Atina ve Roma gibi ken
surette hazırlanan bu sergi, yirmi bir disinden tarih kitaplarında bahsedi-
gün devam edecektir • len bir devlet haline gelecektir. 

••• 

Soğuklar kınlıyor 

Yazan: Neıet ATAY 
da artma vasatisi, % 0,39 1870 den 
sonra da % 0,23 olduğu halde Kana
da'ya giden franarz muhacirleri ora
da 1784 den 1844 e kadar 60 senede 
dört misli, (113,000 den 524,000 e) 
1851 den 1891 e kadar da iki misli 
(669,528 den 1,196,340 a) artmışlar
dır. 

Fransa'da doğum azlığının sebebi 
fakirlik de degildir. Dogumlar fran
sa'da, fransa'nm bütün dünyada en 
zengin memleket olduğu bir devirde 
bütün 19 uncu asır devamında dilt
meğe başlamış, yirminci asrın ilk o
tuz altı yılında tedricen en tehlikeli 
noktaya varmıştır. Sonra, her yerde 
oldugu gibi fransa'da da fakir taba
kalar arasında doğum zengin aınıf
lar arasındaki doğumdan daha fazla
dır. 1911, 1912, 1913 senelerinde Pa
ris'in zengin ve fakir mahalleleri a
rasında ve zenginlerle, fakirler ara
sında yapılan tetkiklerde, doğum va
satisi, zengin gruplarda 11,4, orta 
hallilerle 14,1, fakirlerde 17,9, çok fa
kirlerde 21,6 olarak tespit edilmiıtir. 
Misaller hiç bir yerde, hatta zengin
fakir memleketler arasında yapılacak 
mukayeselerde bile buna aykırı de
ğildir. 

Spencer mim hayatta doğum a%lr
ğının bir mlireffehler ve münevverler 
yUz karaar olduğunu şöyle anlatır: 

kalet suretiyle idare edilmekte olan Dün şehrimizde hava aralıklı yağ -
eskrim federasyonuna, eski başkan B murlu ve rüzgarsız geçmiştir. En yük
Fuat .Balkan ve atış federasyonu müte- sek ısı 9 derece olarak kaydedilmiştir. 
hassıslığına da B. Hakkı Ugan tayin Yurtta hava, Ege'de bulutlu, doğu 

Fransa'da artmanın bir asırdan faz
la süren bu tedrici azalı§ı evlilikle a
lakadar değildir. 1800 il takip eden 
yıllarda izdivaç vasatileri, 1800 - 1810 
vasatisinden (on binde 78) daha yük
sektir. 1811 - 20, 1831 - 40, 1841 - 50, 
1850 - 60 vasatileri 79, 1871 - 80 va
satisi 80, 1921 - 25 vasatisi 96, 1926 va
satisi 85 dir. izdivaç vasatisinin 1936 
da on bin nüfusta 67 ye inmesi fran
sa'da yaş terekkübüntin sebep olduğu 
bir netice tellikki edilebilir. 

"VelQdiyet medeniyet derecesiyle 
kendi kendine tevazün eder. Irknnıs 
incele§tikçe, tekemmül ettikçe, ço
ğalmuı da yavaşlar. Çoğalma hay~ 
vanlarda nebatlardan, insanlarda hay
vanlardan, tehirlerde köylerden, hu
lasa münevverlerde, artistlerde ame
leden daha azdır. Dimaği tekamül ile 
velltdiyet arasında adeta bir zıddiyet 
vardır. Fikrin tekamülü sanki haya
tın intikal kuvetini zayıflatıyor ve a
zaltıyor ... ilih •.. ilah." 

Nazariye, (orta halli ve zengin .._ 
nrflardaki, ltiks, zevk ve eğlence ip
tilisrnın, tasarruf ve ihtiyatkarlık 
hissinin aile ile çocuğu biribirinden 
ayıracak şekilde inkiıaf ettiii) tok
line de konabilir. 

edilmişlerdir. 

İatiha&l fazlalığı 
• 

bulunmıyan sanayı 

ıubeleri 
lktısat Vekaletinden : 

Anadolu'da kapalı ve diğer yerlerde Fransa'da nüfusun artmasına mani 
kapalı ve yağışlı geçmiştir. 24 saat i- olan hal sıhhi mahrumiyetler de de
çindeki yağışların metre murabbaına ğildir. Bilakis fransa bu son bir asır 
bırakt1klan su mikdarlan Muğla ve içinde büyük bir sıhhi inkişafa maz
Yozgat'ta 30, Alanya'da 26, Nazilli'de har olmuı. 1800 - 1810 aruında. bin 
"'?. Akhisar'da 21, Milas'ta 20. Kırşe- nüfusta 28,5 olan füilm va attsi, git-
hir'de ıo, ~ıuıKc: ue ıo ve dıger yagı!il tıKçe cu. .. · -·-··· - - _ .,, . .. 

gören yerlerde 1 - 15 kilogram arasın- 1878 arasında yüzde 16,4 olan bir ya
dadır. şına kadar çocuk ölümleri vasatisi de, 

Rüzgarlar, Trakya ve orta Anado- 1936 da pek büyük bir farkla 6,7 ye 
lu'da şarktan, diğer bölgelerde umumi- düşmüştür. 
yetle cenup istikametinden en çok sa-Memlekette imal edilmekte olan . 
niyede 7 metre kadar hızla esmiştır. 

kordela, gaytan, lamba fitili, lastik şe- Yurtta en yüksek ısılar Sinop ve 
Fransa'da doğumların artmasına 

mani olan hal, doğumların azalması
dır. 1801 - 1936 arasında doğumların 
onar yıllık vasatilerle binde azalma 
nisbetleri şudur: 

rit ve kundura tarantası sanayiinde Çanakkale'de 12, Trabzon'da 15, Ada
fazlai istihsal nizamnamesi hükümle - na'da 16, İzmir'de 17, Bodrum'da 18 
rine göre tetkik yapılarak bu sanayi dercedir. 

şubelerinde istihsal fazlalığı bulun - En düşük ısılar da, sıfırın altında 
olmak üzere, Erzurum'da 2, Kars'ta 3, madığı anla~ılmıştır. Van'da 4 derecedir. 

Geçen hafta 49 

kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde Gümrük Mu

hafaza teşkilatı, kırk dokuz kaçakçı, 
bin yüz doksan iki kilo gümrük kaça
ğı, sekiz kilo dört yüz on yedi gram 
uyufturucu madde, 77 altın lira, sek -
sen bir tilrk lirası, üç silah, elli iki 
mermi, yüz yetmiş sekiz kesim hayva

:' 

Polis enstitüsünde 
Cümarfesi konferansları 

Bugün 
Saat 13,30 da 

UMU.!\IA AÇIKTIR nı ile on sekiz kaçakçı hayvanı ele ge- '" 

çirmiştir. (a.a.) '"--------------

32,9, 31,8, 30,6, 28,8, 27,3, 26,1, 26,2, 
25,4, 23,9, 22,1, 20,6, 15,3, 19,3 ve 1926 
da 18,8, 1936 da 15,0. 

Fransa'da doğum azalmasının sebe
bi fizyolojik değildir. Doğum azlığı, 
kadın erkek fransız milletinin çocuk 
yapma iktidarsızhğiyle izah edile
mez. 

Evelii; doğum fransa'nın her ye
rinde aynı nisbette az değildir. 1926 
da doğum vasatisi, 10 departmanda 
binde 14,2 (Creuse departmanı) 15,4 
(Var departmanı) 15 departmanda, 
23,8 (Meurthe - et - Moıelle depart
manı) 21,2 (Mayenne departmanı) a
rasındadır. 

Sonra; 1784 - 1870 arasında franaa'-

Fransa'da dofum azbiı. ba.u1-1D11a 
söyle ek i tedikleri -gibi, f ramrs 

iıare'i,~tİeriyİe alak~dar bir 
0 iİ de de. 

ğildir. Böyle bir telakki ve böyle bir 
ittiham, gayri milli - bir ideolojiyi 
mahkum etmek için, yerinde bir pro
paganda olabilirae de, milli bir ce
miyetin konstrüktif bir tedbiri ola
maz. Milli Tilrkiye'miz için, acı tat
lı her tlirlil hakikatlere karıı cesur 
ve hakikati tUrk milletine verirken, 
§ahat her tUrlll temaylillerimize raf~ 
men vazıh olmak, propagandadan zi
yade ilim yapmak mecburiyetinde
yiz. Milletler riya ile tahrif edilmit 
hakikatlerle muvakkat bir zaman a
vutulabilirler fakat refah ve saadete 
götUrillemezler. 

Franaa'da amelenin çocuğu hem 
zenginin, her orta hallinin hem de 
münevverin çocuğundan fazladır. Ti
pik bir amele devleti olan Sovyet 
Rusya'da doğum, ve dolayısiyle art
ma, yıllardanberi Avrupa memleket
lerinin hic birinde rastlanmryan yük. 
aek bir d~recededir. Avrupa Rusya
aında binde doğum vasatisi 1928 de 
binde 43,9 ölUm vasatisi 18,9 artma 
vasatisi 25,0, Aaya Rusyasında 1926 
da 43,3, 21,1 ve 22,2 idi. 

Cerrahpap, Haaeki ve Gur~a hasta
nelerine giden talebe sayısının 950 -
1000 arasında oldugunu gostermekte
dir. Bunların vakit ve zamanında yer_ 
!erine götürulmeıini temin icin kendi
leriyle temaslarda bulundum. Bana im 
kansızlıktan bahsettiler. 
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Neol gecesi 

Bu rakamları tetkik ederken, So.
yet Rusya'daki aile kurma, evlenme, 
boşanma, çocuk dü§ilnne kolayhkta
rınr ve nihayet bir yılda yalnız Mos
kova'da 100 bin çocuğun sadace ana
ları istemediği için, devlet klinikle
rinde analarının karınlarından çıka
rıldıklarını dlitünmek te faydaldır. Ankara'da bulunduğum sırada Ma

arif Vekaletinin cidden yerinde bir 
kararma muttali oldum. Vekalet tale -
beyi tıp ve fen fakiıltelerinde, labora • 
tuvar ve kıliniklerde ve diğer fakülte
lerde daha iyi yetiştirebilmek, biraz da 
kendi kendilerini yetiştirmiye imkin 
temin etmek içio mevcut profesör, ve 
doçent ve asistan mikdarını arttırmı • 
ya karar vermiş. meclise de bir kanu~ 
layihası tevdi etmiştir." 

Türk mimarf ar birliği 

Başvekalet ve KamuJay 
BaJkanhğına müracaat eHi 
İatanbul, 23 (Telefonla) - Tu··rk 

mimarlar birliği Başvekalete ve Bü -
yük Millet Meclisi reisligine müra -
cat ederek Ebedi Şef Atatürk isin An
kara'da yapılacak Anıt-Kabir'i? inf.a : 
•rnda hükumetin her türlü emırlerını 
yerine getirmiye hazır bulundukları -
nr bildirmişlerdir. 

Bu gece, hıristiyanlık alemi, pey
gamber lsa'nm bin dokuz yüz otuz 
sekizinci yıl donümünü kutıuyacalc. 
Bu hadise, sofu isevilere dua ve a -
yin vesilesi olduğu kadar ileride 
sofu olacakları şüpheli bulunan 
küçük çocuklara da oyuncak, hedi
ye ve §eker/eme dağıtılan bir sevinç 
ve eglence vesilesi verir. 

lsa'mn Beytüllahfm'de doğduğu 
yeri, Nasıra' da çocukluğunu geçir -
digi durakları, ve nihayet Kudüs'te 
gömüldugü rivayet olunan iki ma
kamı gezdim : 

"Bir yanagınıza bir .okat vurula
cak olursa ötekini de çeviriniz!., 
diyen lsa'ma otuz üç yı11ık ömr.ü
nü geçirdiği silylenea bu topralclar
da ~imdi tokat değil, makineli ta -
fek ve bomba patlamıılrtadır. 

lsa'dan sonra gelen bir peygam -
berin ümmeti, lsa'dan önce gelmiş 
bir peygamberin ümmetine saldırı -
yor. lsa'mn kendi ümmet~n~ me,nsup 
askerler ise burada asayı~ı koru -
mak için silaha davranmışlardır. 

193a Noelinde Yusuf Neccar'Ja 
Meryem'in bir ~ macerasrndan 

sonra dünyaya gelmiş olan lsa'nın 
doğduğu, yaşadığı ve Golgota'da 
çarmıha gerildiği topraklarda su/ -
hun adını anmak bile imkansızdır. 

Halbuki Kudüs şehirini gezdiği -
niz zaman, lsa'mn göle yüzüne hava
landığı yer diye size gösterilen ma
lcamda, gılya onun ayağını son defa 
bastıgı yere bir zeytin dalı sürüp 
size satarlar. 

Kudüs şehrin{n etrafını çeviren 
asır görmüı bahçelerde de dünya -
nın en yaılı zeytin ağaçları vardir. 
Oraları gezerken size anlatırlar : 

- lsa son dufsını buradı etmişti/ 
ve galiba o yüzden de zeytin dalı. 
sulhun, selimetin bir sembolü ol -
muştur! 

Bundan 1938 sene önce, gerçek -
ten, lsa isminde bir çocuk dünyaya 
~e/miı ve otuz üç yıl sonra f11r1JUba 

gerilmiş miydi? Bu nokta, hala şüp
helidir. 

Fakat doğsa ve farzımuhal bugün 
yaşasaydı ne olacaktı ? 

Bu suale ~u cevap verilebilir : 
- Filistin'de ise arap çetelerin -

den sakınmak için tedbirler düşü -
nür, Almanya'd11, ltalya'da Lehis -
tan'da ve yahut Romanya'da ise çı -
kınlarım bağlar, muhacerete hazır
lanırdı! - T.I. 

Mu:ika değil mi, çalar! 

Amerika'da da miaii görülme
miı, Staviakivari bir skandal ol
m111, birçok paralar çalmmıı. 

Hadiaenin kahramanı Filip 
Muzika İmıinde bir adamdır. 

Bu haberi okuyan bir bildik: 
- Meaelede hayret edilecek ta

raf Yok, di,..-du, mademki Muai
ka'cbr• elbet çalacaktı! 

Arti.ııct. lıckim, sefir, res11am ! 
----·--------------------------------lstanbul Şeı.:. tlyatroeu artist
lerinden dostumuz Emin Belli, ma • 
hun olduğu üzere, doktordur. Ge
çenlerde bir gazete, bu artiatin 
doktorluk atajı yapmakta olduiu
nu yazmı§tı. Emin de bir baıka 
gazetede bu haberi yalanhyarak: 

- Ben her ıeyden evel artiatim. 
8o§ zamanlarımı okumakla ve a
meliyatlarda huauai aurette bu
lunmakla geçiriyorum. Haatane
de hiç bir reami vazifem olmadığı
na göre, yazıldığı gibi, nöbet me
seleleriyle de alakam yoktur ••• 

diyor. 
Bu haber ve bu tekzip, sefir 

ressamın, yahut reHam sefirin 
me§hur hikayesini hatıra getiri
yor. 

Hani aefirin resaam olduğunu 
bilmiyen bir adam, onun bir gün 
bir tablo yaptığını görerek aorar: 

- Ya, demek aefir hazretleri, 
reaaamlık da yapar! 

Bu aöz, aefirin sanatkarlık da
marına dokunur ve hiddetle cevap 
verir: 

- Hayır aefir hazretleri re .. 
samhk değil, l'eNam hazretleri ae
firlik de yapar! 

Fransa'da doğumlarn azalmaarnrn 
sebepleri arasında, fransa'nın şehirli
leşmesinden bahsedilebilir. Bu §ehir-

(Sonu 6. 11cı sayfada) 

--······································-.. . . . . 
~ Hukuk İlmini Yayma ~ . . 

Kurumunun 
• 

Ankara Halkevi'nde 
Bu kıt için tertip ettiği ıeri 
konf eranıların ikincisini 
bugün 24. 12. 938 cumarteıi • 

saat 15.30 da 
Siyasal Bilgiler Okulu 

Profesörlerinden 
B. Etem Menemencioğlu 

Verecektir. Mevzu: Beynel
milel Camia hukukunda ıa

li.hiyet meselesi 
Bu konferanalara berkes gelebilir 

......................................... ,. 
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Sovyet-Japonya ihtilôfı 

ULUS 

D O· N Y A H A. B E R L E R · i 
' 

İngiliz kıtalan Filistin' de harbediyor ! 

Cenine - Nablus yolunda 
şiddetli bir çarpışma var 

Kudüı, 23 a.a. - Nabluı civarında İngiliz kuvetleri o mınta
kayı çetelerden temizlemeğe devam etmektedir. İngilizlerle çe
teler arasında bugün yeniden iki müsademe olmuıtur. 
Dün gece arap çetelerinin sığındı-r----------·----

~rnı öğren~iği Burine tehrini ingi-1 
hz kuvetlerı muha.ara ederek ziya j 
bombalarının ışığı altında müsademe
ler olmuş ve bu müsademeler öğleye 
kadar devam etmiştir. Her iki taraf
tan 15 ölü ve birçok yaralı vardır. 

Cenine - Nablus yolu üzerinde bir 
ingiliz zırhlı otomobil devriyesi taş
lardan örülmüş bir mapiaya rastlamış 
ve bu esnada da civarda mevzi almış 
olan arablarrn baskın ateşine uğra
mıştır. Her iki taraf takviye kuvetle
ri aldıklarından bu müsademe çok 
ciddi bir mahiyet iktisap etmiştir. 
Müsademe devam ediyor. 

Grevler 
Diğer taraftan Nablus'ta dünden 

beri grev hareketi fili bir mahiyet al
mıştır. Bu grevin sebebi dağa kaldı
rılan 6 ingiliz hadisesi üzerine ingi
lizler tarafından alınan tedbirlerdir. 
Şehre ingiliz takviye kıtaatı gelmiş 
ve bunlar arabların tüfenk ateşiyle 
karşılaşmıştır. İki İngiliz askeri ve 
üç arab ölmüştür. 

Başvekilin izahatı 
. Budapeşte, 23 a.a. - Başvekil, ad

hye nazırı tarafından hazırlanan ye
ni yahudi kanunu hakkında parti ö
nünde izahat vermiştir. 

Daladye kabinesi 
137 reylik ekseriyetle 

itimat reyi aldı 
Paris, 23 a.a. - Daladiye kabinesi, 

kendisine yalnız yedi reylik bir ekseri
yet temin etmiş olan mebusan meclisi
nin ilk rey vermesinden sonra dün ge
ceki celsenin nihayetinde üçüncü defa 
olarak itimat meselesini ileri sürmüş 

ve 137 reylik bir ekseriyet kazanmış
tır. Çünkü meclis, bütcenin heyeti 
mecmuasını 229 reye karşı 366 reyle 
kabul etmiştir. 

Bir vapur battı 
Paris, 23 a.a. - Tayfer adındaki ve 

700 ton hacmindeki ve Şerburg !ima -
nına mensup fransız vapuru, kar fır -
tınası yüzünden yolunu şaşırmış ve 
Reville burnu açıklarında bir kayaya 
çarparak batmıştır. Şerburg'dan gelen 
romorkörler, tayfayı kurtarmıya mu -
vaffak olmuşlardır. 

İrlanda' da 
bir komplo 
keşfedildi 

Sene batma doğru 

ihtilal patlıyacaktı 
Belfast, 23 a.a. - Bclafst polisi, şi

mali İrlanda ile İngiltere krrallığı ara
sındaki rabıtayı kesmek ve timali İr -
landa ile cenubi İrlanda'yı birleştir -
mek maksadiyle şimali İrlanda'nın yük 
sek şahsiyetleri aleyhine müteveccih 
mülga ''İrlanda cümhuriyet ordusu'' 
ismin.deki cemiyetin azası: tarafından 
vücude getirilen bir komployu meyda
na çıkarmıştır. Noel yortusu ile sene -
başında çıkacak olan bir ihtilal hazır
lanmakta idi. İhtilalciler parlamento, 
adliye nezareti, polis müdüriyeti ve 
belediye dairesi de dahil olmak üzere 
Belfast'ın bütün umumi binalarını iş -
~ate hazırlanmakta idiler. 

1ngi1 iz dış siyaseti 

tasvip ediliyor 

Sovyetlerle Japonya arasında, bir 
kaç ay evci ansızın çıkıp ela uzak 
tark sulhunu tehdit eden Ça:rlkufen 
ihtilafı kadar tehlikeli bir anla§111az
lık belinniıtir: Sovyet aahillerinde 
balık avı meselesi. Bu, yeni bir ihti
laf değildir. iki devlet arasında Rus. 
Japon muharebesini nihayetlendiren 
Pontmut muahedesine kadar geri 
aiden demirbaı ihtilaflardan biridir. 
So.yetlerin "deniz eyaletleri,, deni
len ıarki Siberya sahillerinde, Kam
çatka'da ve Sakalin adasında çok 
mebzul balık vardır. Ve bu balıklar, 
ötedenberi japon halkmın bathca 
aıda maddelerinden birini teıkil e
degelmiştir. Porbmut muahedesi 
aktedildiği aaada Rusya, bu sahil· 
lerde balık a\>lamak için japon ba
lıkçılarına imtiyaz venniıti. Sovyet 
idareai kurulduktan sonra bu imtİ • 
yaz ıartlarının tatbiki bir takım zor· 
hıldarla karıılaıtı. Şöyle ki japon ba
lıkçılan imtiyazdan istifade etmek 
için aovyet bükümetine para vermek 
mecburiyetim:le idiler. Sovyet bükü
meti, rublenin kıymetini istediği gi
bi indirip çıkardığından yüksek fi
yatla ruble aatm alarak bu par ıyı ö
demek mecb\D'İyetinde olan japon 
balıkçılan için bu sahillerde balık 
avlamak istifadeli bir it olmaktan 
Çlktı. Japon hükümeti bu iti ele aldı. 
Ve nihayet 1928 senesinde bir anlat
mıya varıldı. Fakat Japonya komÜ· 
niat aleyhinde pakta girince aovyet· 
ler bu mukaveleyi feshebniılerdir. 
Bundan sonra da balık avlama mese• 
leei iki devlet arasında sık ırk ihtilaf 
mevzuu olmuı ve her defasında Ja
ponya ile sovyetler, mühleti kıaa bir 
anlapna yaparak meaeleyi kati su
rette balletmemi~erdir. Son anlat
ma geçen senenin nihayetinde yapıl
mııtı. Ve müddeti bir sene için oldu
iundan bu senenin sonunda nihayet- ------...;_------------------------
lenecektir. Japon hükümeti bu defa K C 

Londra, 23 a.a. - Kinross and 
Perth mebusluğu seçiminde, muhafa -
zakar namzet Snadden, müstakil mu
hafazakar namzet Düşes Atholl'u 
mağlup etmiş ve 10. 495 reye karşı 

11 ,808 rey ile mebus intihap olunmuş
tur. 

MalOm olcluğu üzere, hükümetin 
harici politikasını tasvip etmiyen dil -
şes Othol, seçimlere bu hususta fikir -
!erini sarih surette bildirmek fırsatı -
nı vermek üzere istifa etmişti. 

Mkiz aene için bir itilaf yapılmasını ont iano'nun Peşte ziyaretinden sonra 
teklif etmiıtir. Sovyet hükümeti bu 
teklifi reddetmemiıtir. fakat anlatı· 
lıyor ki .ovyetler, bu balık avı ınese· 
1-.ini, japonya ile aralarındaki diğer 
iht.ili.flı mevzulardan ayırmak iste -
miyorlar. Bütün ihtilafların değilse 
de her halde bu ihtilaflardan bazıla
riyle bir arada halledilmesine taraf· 
tardD"lar. SovyeJ hül:.ümeti, geçen 

Macaristan Roma - Berlin 
mihverine iltihak etti 

Romanya'da bir 

profesör ceza giydi 

ilkbaharda bu ihtilanarm bir Hate- Fakat Senato hükümetin tuttug""' u 
8İDİ japon bükümetine tevdi etmiıti. 

Bükreş, 23 a.a. - Askeri mahkeme, 
memnu politik faaliyette bulundu
ğundan dolayı, meteoroloji merkez 
enstitüsü direktörü profesör Ottele-Banlar arasmda, Mançurya bükü-

n• -· ····~ ··+• t:t~...::l! .~aaaı•~·-·-·iliıl-~'::<·--..... ~d 
~C M>vyet gemilerıiiiiiü~fst·-..:~ Roma, 23 a.a. - Stefani ajanıı bildiriyor: 

~iv~J ,_____ - --·~ ..... -ı-- .U- • ten memnufyete ve .ıO Dtn ıey nakid 
cezasına mahkum etmiştir. 

aeferi, .. arki Çin ıimendiferlerine aıt K t c· ' B d , ,.. 
1 

on ıano nun u apeıte ye yaptığı seyahatin en bariz ve en 
talnitlerin tediyesi gibi meaele er "h · · J · d b --~-. Mal-"-..ıur kı· bu .. inıendı'fer- mu. ım. netıce erm en iri Macaristan'ın, İtalyan alman sistemi- 1 b' d ~ . ..-anan- uınu r-- t ~k d .. .. b P1 an ır" avetıni kabul ettiği ve 
ler 90vyetlere ait iken, Javonya'nın ne lf ~ra ~ en. u~uncü ir devlet ııfatiyle ıerahaten Berlin • Ro- kanunusani sonlarına doğru Yuğaslav-
Mançueya'yı iatil&aurdan sonra ja- ma mıhverıne ıltıhak etmesi ıuretinde tecelli etmitlir. ya'ya gideceği bildirilmektedir. 

ponların delaletiyle Mançuko devle- Berlin'de maifeld'de söylediği nu - ı K c· ' /,elı - İtalyan tem.asları 
tine satılmıştır. GeÇen martta vi.deıi tukta Mu~olini, Almanya ile İtalya' - • onı uın? Bell(rad a da Londra, 23 a.a. - lyi haber alan 
selen taksit henüz tediye edilme- nın 115 mılyonluk muazzam bir küt - gıdecek menbalardan öğrenildiğine göre, 
mittir. le teşkil ettiğini tebarüz ettirmişti .1B~l~rad, 23 a.a. - D. N. B. Ajansı Kont Ciano, 15 tubata doğru Varşo-

Japonya, sovyetlerin, iki devlet a- Avusturya'nrn ve südetler mıntakası - bı.dır~~or: . va'ya gidecektir. B. Von Ribbentrop'-
raamdaki mÜDa$ebetleri normallet· nın Almanya'ya ilhakından sonra bu Polıtık mah~ıllerde, İtalya hariciye un da kanunusaninin on betine doğ
tirecek umumi bir itilaf akdi hak- kütle 125 milyonu bulmuştu. Şimdi naz~r~ Kont Cıano'nun yuğoslav baş - ru B. Bek'i ziyaret edeceği hakkında 
kmdaki teklifine kartı battan savma Macaristan'ın mihverin politika sis • vekılı B. Stoyadinoviç tarafından ya - da şayialar dolaşmaktadır. 
~~~u~~~~TabWer~~d~ t~i~~inkineti~sindei~~~~ --------~---~~~--~~=~=2===~---
yeai için Mançuko hükümetine mü· le 135 milyona baliğ olmuştur. 
racaat edilmesi la2.1m olduğunu bil
dirirken. balık avı itilafmm teccli
dinde ısrar etmittir. Sovyetler bu ce
vaplarda iyi niyet görmediklerinden 
balık avı itilafını tecdit etmeğe ya
Datoıamıılardır. 

Şimdi son anlaımanın müddeti 
bitmek üzeredir. Japon balıkçılan 
aovyet sahillerinde bahk avlamıya
cak olurlarsa, Japonya'nın iate va
ziyeti hayli zorlaıacaktır. Binaena
leyh japon hükümeti, 24 birinci ka
nuna - bu giıne - kadar kati birce. 
vap verilmesini sovyetlenien iste
miıtir. Tokyo' dan bildirildiğine gö -
re, bir cevap verilmediği takdirde 
Japonya büyük elçiai Togo'yu Mos
kova'dan geri çekecek. Yani iki dev
let arasmda aiyaai münaaebetler fili 
surette inkıtaa uğrıyacaktw. 

Macar - Yugoıclav 
münasebetleri 

Bundan maada Macarietan - Yuğoa
lavya münasebetlerinin kati bir tavaz
zuha ilerlediğini de ilave etmek la -
zandır. 

Kont Ciano, Belgrad anlatmaları -
nın orta Avrupa'da ve Tuna havzasın
da Berlin - Roma mihveri ile Maca -
ristan'ın dostluğu ile İtalyan siyaae -
tinin temelini teşkil ettiğini ehemi -
yetle kaydetmiştir. Berlin sükümeti 
de Belgr~d ile dostane milnasebetleri
ni takviye etmiştir. Bu itibarla Maca
ristan ile Yuğoslavya arasında dahi 
samimi bir teşriki mesai için geni' im
kanlar huıule gelmiş demektir. 

Senato hiikümeıin siyas~tini 
ıenkiı ediyor 

Budapefte 23 a.a. - Ayan meclisin
de hükümet aleyhinde bir celae akdo
lwunUftur. Ayandan Szeilagyi, ayan 
medisinin tasvibiyle ve alkıtlar ara -
sında İmredi hükümetinin siyasetini 
şiddetle tenkit etmiş, başvekil memle
ketin dahili ve harici siyasetinin ayan 
meclisini liyikiyle haberdar etmemek
le ittiham eylemit ve - "İmredi'nin 
memlekette ıulh ve sükfutu iade ede
ceğini zannetmi,tim. liakat mümtaz 
ekonomi miltehasarsının buna mukte. 
dir olmadığını görüyoruz,. demittir .• 

Konı Ciano Roma' da 

Balak avı meseleainin Japonya için 
bayati ehemiyeti haiz bir mesele ol
duiunu sovyetler de takdir etmit o
lacaklardır. Fakat sovyetlerin çok 
kuvetli olduğu ıüphe kaldırmıyan 
noktai nazarları ıudur: Japonya su
laranız içinde balak avlamak iatiyor
aa, bize karıı düımanlık ifade eden 
hareketlerden vazgeçmelidir. Japon
ya bir taraftan Mançurya'yı isti.la ve 
sovyet topraklannı taarruzla tehdit 
ederken, sovyet tayyarecilerini tev
kif ettirirken, sovyet .:emilerinin A
mur nehri üzerinde ıerbeat Myriİ se
ferine miıni olurken, ıimendifer tak
llİtlerini ödemezken ve hele antiko
münist pakta - ki sovyetlerin naza
nnda antiaovyet pakttan ibarettir -
girerken, sularımız içinde balık avla- Roma, 23 a.a. - Kont Ciano bu H -

mak hakkını iıtiyemez. Japonya bi- balı Budapeıte'den dönmü,tür. 

zim haklarımıza riayetkar olmalıdır 
ki, kendisi de bizd4!n hak iddiasında 
bulun•un. Fakat Japonya bahk me
aeleaiyle diğCt" itler araımda müna
aebet görüldüğünü beyan ederek iti
lifm ve bu defa uzunc& bir snüddet 

İçin temclidini ,.,arla İ•temektedir. 
Eier son dakika bir itilaf zemini bu
lunmazaa, balık avı ihtilafı uzak 
tark için tehlikeli olabilir. 

A.~. ESMER 

D o o N o L E R 

Düşündürücü vakalar 
Son günlerde latanbul ahltiki zabıtcuı - fl'mcl' k el d 'h l 

• • w ıye a ar ne en ı ma 
edılmıf olcluguna akıl ermi-.-n _ meıkur bir faal' t .. t · G .. . .,- ıye goa erıyor. a~te-

lertle hemen her 111111, bır iki 11izli fuhuf euinin kapat ld w b' L . .. ı ıgına, ırRaç aa-
bı0kalı ahlak tlupnanının atlliyeye ueriltliğine tlair haberler okuyoruz. 
Bır ark~dapmı~ın aon gelen 8ayıaında bilclirdiii hadiH bilhana dikkate 
dejer bır maluyct IQfımalıtadır. Meydana çıkarılan yeni bir randeuü 
evini fÜndi)'9 kadar 24 defa aynı auçtan ceza 11örmüı bir kadın iıletiyor
muf. 15 •Ün önce Mrbeat bırakılınca derhal ycniflen iki cu açarak men
h~ ahirini )19nitlen •trala .aaçnuya baflamıı. A,ynı katlının küçük )'Gfla
kı kız.lan bOflan çıkaran B«nİf bir pbclrenin f>atıntla faaliyette bulundu
ğu ela te•bit •ılilmiı. 

Bu laa~a~uin neıteriyle cleıilen yara, cidtlen, her aklı bQflnda ve 
memlelretını ••Wn atlamı derin düıüncelere aeukedecek bir lecaattedir. 

24 üncü ~ela aynı •uçcı - laem ti• içtimai netic•leri itibariyle n• acı 
ue korkunç bır ..,ç - İflemif olan bir imanın hala kanunlarla alay etler 
•İbi melcin faaliyeti için zemin .,. .saman bulabilmeai fQfılacak ,.ydir. Bu 
INDİ)l9tin önüne ••çm•k için mevcutlardan çok claha ciclcli t•clbirlcr al
mak :zıaruretini uzun boylu Qaha hacet uar mıclır? 

içtimai büny.,,.iz için aon clerecede korkunç ue telalik•li bir faali,,_ı 
olan namua kaçalıçılıiı bir yandan, bir yandan da u-·,...-- h' L 

L ıl "' " L oT-1'·-•-U R lr ıllCG• 
ça11ç 'Ilı, mutar•11• Jlıllarındanbcrı,' latan bul' da h ·· L .. • - .. • • • UKlllJI ... r•n ınu.amın 
bır ıntandır. Zabıta laauadialerU.. aöz ••aclirinı·· b ·-· • · ,_ .. -, u ıı-.ımaı cınayet ... r-
den •uçlu uatandafların pek a.aı türktür F alıat kurbanl d - L • · "' arcuan a turıs 
kızlarının yekunu kalplerimi~ .ulatacak bir )'91cunu bulmaktad 

Sütü ue aGJIU bo.auk bir auuç inaanla ••nelerden beri bir tür;;. bata 
~ılı?'ıya n::uuaf ~~~ ol~~yqunı.a ela tlertlin tlalaa kati .,. cezri deualara 
ıhtıyaç •oaterdıııın• bızı ikna etae J'flriJİr. 

Yirmi tlört defa ahlQlı ticaretinden ..,ç giymiı bir in•anın, aoyu .apu 
ne oluraa olaun, artık aramada vatantlotlıia mcinen hakkı kalmamq d•
mektir. Fak at bu ııibi ıalahı imkcinaı.ı; •el illeri ya uatan toprakları tlqına 
atmak, ;.a~ut ~a .melanetlerini icraya imkcin bulam~acakları ,.kilJe 
menhu• omurlerınrn aıonuna ltatlar ikamete mecbur ·t--L t · f • ... ...... K, emız ue a-
.ıoıletli türk topluluiunun hakkı olmak ııerektir, 
. . Alakalı malıomlann dikkatini bu meu.ı;u ü.aerine f«kmeği INUife bi-

lırun. · Y ClfG'1' N ABI 
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. JAPONYA 'NIN ÇİN POLİTİKASINA 

DAİR B. KONOYE'NİN BEYANAT/ 

Ne toprak, ne de harp 
tazminatl istiyoruz 

Japonya 

yenmeden 

aleyhtarı hükümeti 
harbi durdurmıyacağız 

Tokyo, 23 a.a. - Bqvekil Prens Konoye Japonya'nın Uzak 
Şark siyaseti hakkında izahatta bulunmuıtur. Baıvekil demif
tir ki: 
"- Japon hükümeti siyasetinin e

saslarını bugün neşrediyor. Gerek 
memleket gerek yabancılar bu siya
setin ne demek olduğunu anlamalı
dır. 

Çin, Japonya ve Mançuko komü
nistliğe karşı kendilerini müştereken 
müdafaa edecekler ve ekonomik sa
hada beraber çalışacaklardır. 

Askeri hareketlere japon aleyhtarı 
çin hükümeti bertaraf edilinciye ka
dar devam olunacaktır. 

Çin Mançuko ile miinasebetle
re giriımeli! 

Japonya Çin'in Mançuko ile ser
bestçe diplomatik münasebetlere gi
ri§tiğini görmek azmindedir. 
Japonya'nın Almanya ve ltalya ile 

akdettiği antikomünist paktına ben
zer bir paktı Çin de Japonya ile ak
detmelidir. 

Bu paktın çin'de tamamiyle tatbi
kini temin için çin'in bazı noktaları
na askeri kuvetler ikame olunacak
tır. Bu cümleden olarak iç Mogolis- 1 
tan hususi bir antikomünist bir mın
taka olacaktır. 

Ekonomik inhisar 
kurmıyacağız 

Japonya çin'de bir ekonomik inhi
sar kurmak niyetinde değildir. Yeni 
Uzak Şark'ın zaruretlerini anhyacak 
olan ecnebi devletlerin menfaatlerine 
dokunulmıyacaktrr. Fakat Japonya 
hukuk müsavatı bakımından serbest 
ticareti ve serbest ikameti talep eder. 

Çin Japonya'ya bu memleketteki 
tabii zenginliklerin işletilmesi f ırsa
tmı vermelidir. Bu, bilhassa şimalde 
ve dahili . Mogolistan'da tezahür et
melidir. 

Ne toprak, ne de harp 
tazminatı .•• 

Japon siyasetinin ana hatları şun
lardır ki, Japonya çin'den ne toprak 
ne de harp tazminatı istiyor. Japon
ya'nrn istediği Uzak Şark'taki yeni 
vaziyetten çin için terettüp eden ve
cibeleri çin'in tatbik edeceğine dair 
asgart teminattır. 

Japonya Çin'in hükümranlrğrna ria
yet etmekle kalmıyor, mevcut ecnebi 
hukuklarının ve imtiyazlı mıntaka
larının ilgasına da taraftar bulunu
yor. Bu suretle çin'in tam ve mutlak 
olarak istiklalinin teminine amade
dir. 

Çin çeteleriyle mücadele 
Tokyo, 23 a.a. - Domei ajansının 

bildirdiğine göre, japon hatları geri
sinde harekette bulunan 80 bin kişi
lik çin çetelerine kartı mücadele et
mek üzere japonlarm idaresi altında 
Nankin hükümetince 20 bin kişilik 
muntazam bir çin kuveti teşkil olun
muştur. 

~nghay' da çiçek luıstalı.ğı var 
Şanghay, 23 a.a. - Şimdiye kadar 

Şanghay'da 180 çiçek hastalığı vakası 
kaydedilmiştir. Hastalardan 86 ecne
bi ölmüştür. Bu ayın batındanberi 
hastalığa tutulanların adedi 331 çinli 

ve 23 ecnebidir. 

İstatistiklere nazaran bu seneki 
salgın çiçek hastalığı, 1874 tekinden 
dehşetlidir. 

Japonya 8C1fvelıili PreM 
Konoye 

3000 kişi 

Varıova'da karlar1 
femizlemeğe ıahııyorl 

Varşova, 23 a.a. - Hükümet mer
kezinde karları ortadan kaldırmak 
için 3.000 kişi çalışmaktadır. 

l rıgiltere' de 
Londra, 23 a.a. - lngiltere'de çok 

şiddetli soğuklar, devam etmektedir. 
lskoçya ve Yorkshire'c yeniden kar 
ya(l:mıJ..,!!~uğu haber verilmektedir. 
Diliı rwcl'de adamın biri ao-
ğuktan ölmüştür. 

Arnavutluk'ta 
Tirana, 23 a.a. - Arnavutluğun her 

tarafında bir soğuk dalgası hüküm 
sürmektedir. lşkodra ve Koriça mın
takalarrnda mebzul karlar yağmakta 
olduğu haber verilmektedir. 

Romanya' da 
Bükreş, 23 a.a. - Fena havalardan 

ve kardan dolayı gerek Romanya i
çinde, gerek ecnebi memleketlerle te
lefon muhaberatı çok yerlerde inJd.. 
taa uğramıştır. 

Katalonya'da 

Franko kıtaları 
hücuma geçtiler 
Bilbao, 23 a.a. - Katalonya cephe

sinde büyük nasyonalist taarruzunwa 
bugün başladığı bildirilmektedir. 

Franko hasta 
Cebelüttarrk, 23 a.a. - Figaro ga

zetesine bildirildiğine göre, general 
Franko, grrpten ehemiyetli surette 
hastadır. Hiç bir bülten neşredilme
miştir. 

Cephelerde • 
Salamanka, 23 a.a. - Büyük umumi 

karargahın evelki gece neşredilen bir 
tebliğinde şöyle denilmektedir: 

Tayyare faaliyeti: Bugün düşman 
kıtaatının birçok tahaffüd merkezleri 
ve muhtelif askeri hedefler bombar-

Çin kıtalarının harekôıı dıman edilmiştir. 

Hongkong, 23 a.a. - Çin ajansı Katalonya' da komplo 
bildiriyor: Paris, 23 a.a. - Katalonya hudu-

Tsunhua civarında düımana tesa- dundan gelen ıeyyahlar, Katalonya'
düf eden ç.in merkez cenahı kanlı bir da yiyecek kıtlığından dolayı halk 
muharebeye giritmiı ve japonları ge- arasında hasıl olan memnuniyetsizli-

ği istismar etmeğe matuf bir komplo 
ri çekilmeğe mecbur etmiştir. Düş- keşfedilmiş olduğundan cümhuriyet 
man 150 ölü vermi§ ve birçok at hı- hükümetinin bozgunculara ve kun
rakmıttır. dakçılara karşı şiddetli tedbirler itti
Uenhaien'in timalinde ve Singhe'nin haz etmiş ve bundan başka çocuklar 
cenub .lnyııında bulunan çin kıtaatı da dahil olduğu haldecümhuriyetçi 
da dÜ§lnallı mağHlp etmiştir. da dahil olduğu halde cümhuriyetçi 

Şei-Leu-Tie'de 600 japon askeri lapanya'daki bütün ispanyollarr şüp-
imha edilmiş • davet eden bir beyanname neşreyle-

Anh . 
1
• • • miş olduğunu nakletmektedirler. 

ueı • 1 ayetının cenubundaki F . 
Tungçeng geri alındıktan aonra çin-1 ~nsız - ıspanyol hududunda 
lil~r Anking ilzerine taarruza v~ evet . endaye, 23 a.a. - İspanyol Fran
emırde japon geri hatlarını tehdit kıst m~kamları, h.udut muhafazasını 
etmeğe batlamııtard daha zıyade takvıyeye karar vermiş-

e. . ır. ler ve dün aktamdan itibaren lrun ve 
. ~n &J~ıına göre, •ked harekat Dehobya karakollarına kim oluna 

çınlıler ıçın olduk,.2 mem · ı· ı · · · m . . :s- n?nıye ı o ıun hıç kımaeyı huduttan geçirme-
uc.lP. bır tarzda ıeyretmcktedır. mek emrini ita etmiılerdir. 
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Frans taahhütlerin 1 KÜ(ÜK 
0 '~ HABERLER 1 

r ayet etmemblir 
X Roma - Çekoslovakya'run İtalya 

kıralı ve Habeşistan imparatoru nez -
dinde murahhas elçi tayin etmiş oldu
ğu sefir B. Vlaptimil Cermak, buraya 
gelmiştir. 

Fransız kabinesi yarın 
vaziyeti tetkik edecek 

X Belgrad - Başvekil Stoyadinoviç 
Sen Moritz,e hareket etmiştir. 

X Kaunag - Lituanya haricye na
zm ile Polonya sefiri en ziyade maz -
han müsaade millet esasına müstenit 
bir Polonya - Lituanya ticaret itilafı 
imza etmişlerdir. 

(Başı ı inci sayfada) 
Öuğu halde, Dumeira adasının ve Ci -
buti demiryolları hisse senetlerinin 
bir kısmının İtalya'ya verilmesi der -
piş edilmekte idi. 

lngiltere ttwassulta mı 
bulmuıcak? 

Bu mıntakalar, hudutları henüz tes
bit edilmemiş olmakla beraber İtal -
yan haritalarında ltalya'ya ait imiş 
gibi gösterilmekte idi. 

Umumi surette !talya'da hasıl olan 
kanaate göre Fransa'nm italyan tek -
liflerini tetkik etmeden reddetmesine 
mani olmak ve Akdeniz ile Kızılde -
nizde sulhu sağlamlaştırmak olan 
fransız - İtalyan münasebetlerini is • 
lah etmek için İngiltere tavassutta bu
lunacaktır. 

D. N. B. Ajansı muhabirinin öğ
rendiğine göre, 1935 fransız - italyan 
anlaşmasının meriyet mevkiinden çı • 
karılmış olduğunu bildiren italyan no
tasında aşağıdaki mütalealar bulun -
maktadır. 

'"Kabcılıaı Fran.cı'cfo!" 
935 anlaşmaları hiç bir %aman 
liliyata girmemiştir. Çünkü 
lransı% hükümeti bu anlaşma
ların metnini ve ruhunu daima 
ihlôl etm_iştir, çünkü bu anla§
maların ıcra mevkiine konması 
için el%em muhtelif İptidai fe
r~.İt temin olunmamıştır. Çün
ku Fransa hükümeti, ltalya'yı 
Habeşistan işinde tamamiyle 
serbest bırakacağı hakkındaki 
vadine rağmen, %ecri tedbirler 
11_olitikasında önayaklık etmİ§
tır. Bundan dolayı, ltalya ile 
Fransa arasında mevcut bü
tün meseleler muallakta bu
lunmaktadır. O zamandanberi 
vukua gelen hadiseler ve mey
dana çıkan davalar sebebiyle 
bu muallcik meseleler, bilakis 
daha ziyade vehamet kesbet· 
mİ§tir. ltalyan hükümeti, ta
leplerini :zamanında, diploma
•İ yolu ile bildirmek hakkını 
muhafaza eylemektedir. 

B. Bonnc İngiliz se/ iriyle 
. görii~tü 

Parıs, 23 a.a. - Hariciye nazın Bo
ne, ~ür_ı akşam İngiltere sefirini kabul 
ctmıştır. Bu mülakat esnasında 1935 
tarihli ihtilafların hükümden sakit 
0~?~ğ~na .?air verilen İtalyan notası 
goruşülmuştür. 

Paris, mezkUr itilaflarla iki memle -
ket a~asındaki ihtilaflara halledilmiş 
n~rıyle b<.ktığı için zannedildiğine 
g.ore Fransa bundan sonra tedbirler it
tıhaz etmek işini 1talya'ya bırakmak 
tasavvurundadır. 

Na~ırlar meclisi topl.nnıyor 
Parıs, 23 a.a. - Havas bildiriyor : 
Nazırlar meclisi, BB. Laval ve Mu_ 

aolini'nin Roma'da 7 kanunusani 1935 
tarihinde imzaladıkları fransız • ital _ 
yan anlaşmalarının faşist hükümeti 
tarafından denonse edilmesi ile vücut 
bulan vaziyeti tetkik maksadiyle ya _ 

Y 1.:ın Yollln F o/de~ 

rın toplanacaktır. 

Faris, 23 a.a. - B. Daladiye'nin Tu
nus ve Korsika seyahatine ait prog -
ram pazartesi günü kati olarak tesbit 
edilecektir. Filhaki'ka Tunus umumi 
~~lisi bu. ~ususta B. Daladiye ile gö -
ruşmek ıçın pC!fartesi sabahı Paris'e 
muvasaliit edecektir. 

Korsilm'mn italy"n olcluğıı 
iddfrısı 

Roma, 23 a.a. - Gazeteler "Napol -
yon'un İtalya seferi" isimli eserin İ -
t~lya yarım adasının coğrafyasını ih
tıva eden kısmından iktibaslar yapı -
yorlar. Bu iktibaslar Korsika'nın coğ
rafya bakımından Fransa'dan ziyade 
İtalya'ya ait olduğunu ispat ve teyide 
matuftur. 

Fra11.~1z (.(tızetelerimlc 
Paris, 23 a.a . .:._ Paris gazeteleri, İ -

talya'nın 1935 anlaşmalarını fesh için 
fransız hükümetine verdiği nota et -
rafında tefsirlerde bulunuyorlar. 

Gazeteler umumiyetle, İtalya'nın 
bu hareketi, B. Çemberleyn'in Roma 
seyahatinden önce bir İtalyan - fran -
sız müzakeresine kapı açmak için yap
tığını söylemekte, eski vaziyet avdet 
ettiğine göre İtalya'nın takındığı te -
cavüzkar tavur karşısında hükümet 
hiç bir müzakereye girişmiyerek, 1935 
anlaşmaları mucibince Tunus'taki i -
talyanlara verilen bütün imtiyazları 
ilgaya davet etmektedir. 

A h.!flm ırazl•telcrint• giire 
Akşam gazeteleri de aynı fikirde -

diri er: Filhakika akşam gazeteleri bu 
vaziyet karşısında Fransa'nın tutacağı 
hattı hareketin çok basit olduğunu bil
dirmektedir: Fransa talip mevkiinde 
değildir, binaenaleyh, kendinden emin 
ltalya'nın kendi taleplerini bildirme -
sini beklemektedir. 

Bir italyan gazete. inin cevabı 
Roma, 23 a.a. - Fransız matbuatı -

nın italyan mutalcbatına karşı yap -
makta oldukları hücumlar dolayısiyle 
Giornale d'İtalia ezcümle şöyJe F~7 -
maktadır: 

"İtalya'yı ha.kiki menfaatlerini mü
dafaa etmekten geri çevirecek olan 
şey, bu hilekfirane ve işi aceleye getir -
miye matuf olan hareket tarzı değil -
dir. 

Bu hareket hattı, hayati meseleler 
hakkında memnuniyete şayan bir hal 
sureti bulmak maksadiyle yapılacak 

mesuliyetle dolu tetkiklerin selame -
ti fikirle yapılması için zaruri olan 
havayı da ihdas edemez . ., 

Fak<ıt Fransa harp istiyor.sa .•• 
Bu gazete, ilave ediyor: 
''Fakat fransızlar, aiya&i bir 

mevzuu derhal bir harp mevzu
una tahvil etmek gibi ağıt' bir 
mesuliyeti deruhte etmek i&ti
yorlarsa, Avrupa'nın yapacağı 

§ey, fransız ruhunun kararmış 
olduğunu ve İtalya için fransız
ların hattı hareketine aynı delil
ler ve aynı vasıtalarla karşı koy
manm zaruri bulunduğunu ka-
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X Bingazi - Hafif tayyarelere 
mahsus mesafe rekorunu kırmıya te -
şebbüs eden alman tayyarecisi Pulkov 
ski birkaç saat uçtuktan sonra Binga
zi'ye dönmek mecburiyetinde kalmış -
trr. Buglinlerde ikinci bir teşebbüste 

bulunacaktır. 

X Münih - Komünist tahrikatı 
yaptıkları için bir tahaşşüd kampına 

sevkedilmiş olan 18 işçi frankoni mın
takası şefi J ules Streicher tarafından 
serbest bırakılmıştır. · 

X Berlin (D.N.B,J - Almanya pro
paganda nazırı Dr. Göbbels, şiddetli 
bir mide üşütmesinden hastadır ve bir 
kaç gün yatakta kalmak mecburiyetin
de bulunmaktadır. 

X Londra - Bir bombardıman tay
yaresi, Rutbath yakınında yere düşe -
rek parçalanmıştır. İçinde bulunan altı 
kişi telef olmuştur. 

X Londra - B. Anthoni Eden, Ha
riciye Nezaretine gitmiştir. 

X Brüksel - Fakirlere meccanen 
kömür tevziatı yapılacaktır. Açılmış 

olan iane defterinin başına kıral Leo -
pold. kendi hesabına 50.000 frank kay
dettirmiştir. 

X Berlin - Almanya ile Çekoslo -
vakya arasında bir adliye anlaşması 

imzalanmıştır 

X Londra - Milli şimendiferler 

birliği reisi Griffiths, garp şimendifer 
battında Svindon civarında ölü olara.k 
bulunmuştur. Mumaileyhin Londra -
dan Gal memleketinin cenubuna gi
derken trenden düştüğü zannedilmek
tedir. 

bul ve teslim etmekten ibaret
tir.,, 

Akisler 

Fransız itlayan ger1<inliği brı 
yiizcl.en uahimleşmiyecek 

Londra, 23 a.a. - Londra matbuatı, 
1935 fransız - italyarı .,- 1-~-n1~··- ·
hükümsüzlüğünc dair italya tarafın-
dan yapılan tebligatı italyanın ilk 
resmi tedbiri olarak telakki etmekle 
beraber bunun, esasen çok gergin 
olan fransız - İtalyan münasebatında 

daha ziyade gerginliği artıracak ma
hiyette bir şey olmadığı mütaleasın
da bulunmaktadır 

Deyli Telegraf, ltalya'nın bu sefer 
diplomatik sahada Tunus ve saire ü
zerindeki italyan mutalebatını mevzu
zubahsetmesini bekliyor. Taymis 
1935 anlaşmasının hiç bir zaman tas
dik edilmemiş olduğunu da hatırlatı
yor. 

lıalyan - f ransız ma~ı 
yapılamıyacalc 

Paris, 23 a.a. - ünümüzdeki pazar 
günü Perpignan'da Torino İtalyan e· 
kibi ile Perpignan ekibi arasında ya
pılması evelce tekarrur etmiş olan 
Rugbi maçı yapılmıyacaktır. ltalyan 
makamları, İtalyan aleyhtarı tezahür
lerden çekinerek, italyan oyuncuların 
seyahati için müsaade vermemiştir. 

- Hareketlerim mÜna&ip mi? 

Anna gülerek: 

pek müphem bir surette hissetmekte olduğu bir 
keyfiyeti izah edemiyor: neslinin bir volkan üze
rinde doğmuş olması keyfiyetini .... Babaları muha
rebeye gittiği zaman bu çocuklar on yaşında idiler. 
Anaları onları büyük babalariyle büyük analarının 
yanında yatamıya götürdüler; yahut onlara bıraka
rak kendileri de cephelerdeki yaralılara bakmıya 

gittiler; veya sekiz odalı apartımanlarını bırakıp 
- ~ayet, babanın hastanede bulunduğu küçücük bir 
ceph~ gerisi şehrinin berbat bir oteline değilse -
ik; odalı bir meskene taımdılar. Bazan istiladan 
kaçmak, yahut, bilakis, burjuva apartımanını terk 
ederek resmi bir sarayın muhteşem dairelerine, 
yahut menfaya, veya mülteci barakalarına yerleş
mek lazım geldi, fayet bütün bu değişikliklere isti
hale&iz, biribiri ardı sıra maruz kalmadılarsa ... Bu 
nesil doğar doğmaz tatınmıya doğar doğmaz kaç
mıya mecbur olmuıtu. İnsanların mukadderat adı -
nı verdikleri mutat alt Ü&t oluılar bunlara hayret 
telkin etmemektedir. Onlar bunun tarihi kıymetini 
takdir etmemekte ve sızlanmamaktadırlar. 

_ Lüzumundan fazla, diyor. Zamanla bu da 
geçer. Sanata alıştığınız vakit hal ve vazınız tama

uıiyle tabiileşir. 
Bnrdişinof mırıldanıyor: 
- itiyat! umarım ki itiyat peyda ececek kadar 

eçmez Ümit e-.ierim ki bu manasız ve kor-zaman g • . 

k ·· gün hepimiz için yakında nıhayet bulur. unç sur . • 
Bu az hoşlanılacak sanatı intihaba gelınce; benı no 
kadar muztarip ettiğini size anlatamam, mabnazel 

Menegetti... _ . . 
Piya Monika'mn sıkılmı§ oldugu bellıdır. Anna-

d bekliyormuş gibi ona doğru bakarak: dan yar ım . . . 1 

Piya Monika, Anna'ya bakarak sadece: 
- Öyle para kazanmak isterdim ki, diyor. Çün. 

kü onun kcndi&ini anhya..-:ağını ümit ediyor. 
Anna bunu pek iyi, o kadar ~yi anlıyor ki her 

türlü tefsiri lüzunuuz görüyor. Monika'nın belini 
ölçüyor ve bu ölçüyü muvafık bulduğunu bildiri
yor. Sonra, ertesi gün hangi aaatte ve kime müra
caat edeceğini ona söylüyor. Bardişinof onları tas
vip etmiyerek bakıyor ve eski bir nizamın mümessi
li olmak hay&İyetiyle kendini hakarete uğramı§ 
farze-diyor. 

Musiki Bahisleri: 
Bugünkü musiki programı münasebetiyle: 

Asri Musiki 
Bugünkü konser programı biribi- konsonans ile bağlanmıyan disonans -

Tinden tamamiyle ayn iki kısmı ihtiva lara Strawinsky'nin eserlerinde rast
etmektedir. Birinci kısım klasik devrin gelmek mümkündür. Bunarın en basit 
musikişinaslarına hasredilmiştir, ikin- şekli aynı tonaliteye mensup muhtelif 
ci kısım ise asri musikiye. İşte bu asri akorları üst üste dizerek ayrı ayn bağ
denilen musiki nedir? Bunun tarifi cid- lamaktır. Bu tarz bazan da disonan te· 
den müşkül olduğu gibi şimdiye ka- sadüflerden çekinmiyerek onları bağ -
dar bu musikinin kanunlarını tcsbit e- Jamaktan sarfınazar eden bir nevi dia
den de olmamıştır. Filvaki asri musi- tonik ve tonal kontrpuan şeklinde te -
kinin Rameau'su henüz doğmamıştır. zahür etmektedir. 
Lakin zamanımızdaki bestekarların Şayet, konsonans prensipine riayet 
keşfe çıktıkları bu yeni kıtanın, sandı- etmek şartiylc yalnız tonaliteye karşı 
ğıma göre, artık aranıp taranmadık istiğna gösterilecek olursa plotonalite 
yeri kalmamıştır. Şimdi ise bu kıtanın elde ediilr. Bu takdirde sesler aynı za
smırıru çizmek menbalarını tayin et- manda aynı tonaliteyi ifade etmedik -
mek nazariyecilere, onu işlemek de ı leri halde aralarında konsonan akorlar 
bestekarlara düşen bir vazife olsa ge - ve klasik musiki cercevesi dahilinde 
rektir. bağlanan disonanslar teşkil ederler. 

Böyle iki sütunluk bir gazete ma - Politonaliteyi Purcell ve Bach çok de
kalesinde bu kadar çetin bir meseleyi fa kullanmışlardır. Buraya şunu ilave 
izaha girişmek çok cesarete mütevak - etmek lazımdır ki büyük maharete ih
kıftır. Lakin, zamanımızda tekemmül tiyaç gösteren bu tarz musiki yarat
etmiş olan bu musikinin esaslı hatları- mak her bestekarın harcı değildir. Fa
nı gözden geçirmenin de faydalı oldu- kat, bu tarzda kullanılan eserler eğer 
ğuna şüphe edilmemelidir. hiç tonalite ifade etmiyorlarsa buna da 

Kl<l.'iih mıısild kununlarmm 
ithali 

atonalite denir. Atonaliteye müteallik 
misallere Wagner'in Tristan ve Yse
ult'ünün ilk batutalarında rastgelmek 

Klasik devrin mazbut kanunların - mümkündür. Filvaki bu batutalardaki 
dan sıyrılmış olan musikiye umumi bir 
tabirle asri demek yerinde olur. Fil -
vaki ihlal edilmiıj olan bu kanunlar 
başlıca iiç tanedir. Birincisi konsonans 
prensipidir. Bu prensipe göre disonan 
fasıllarla bu gibi fasılları ihtiva eden 
akorların mutlaka bir konsonansla 
bağlanması icap etmektedir. İkincisi, 
birmusiki grupuna mensup muhtelif 
seslerin aynı tonaliteyi meydana koya
cak tarzda inkişaf ve terakki etmeleri· 
dir. Uçüncüsii de armoniyi daima poli. 
fonik cepheden kullanmak yanı sesle
ri yürütürken armoniye riayet etmek. 
Bilhassa bu son kaide bestede mükem
mel bir muvazen~ amili olduğu gibi 
üslubun selameti için de elzem olan 
bir unsurdur. Bu suretle her nota hem 
melodik hem de armonik veçhesiyle 
arzı endam eder ki bu da beste için 
mühim bir zenginlik kaynağıdır .. Ma -
mafih bu kaideler ancak xvıı iıa 
XIX uncu asır klasik musikisi içinde 
bilhassa tatbik sahası bulmu§tur. Daha 
eski musikiye gelirı.ce, o vakitler bu 
kaideler henüz tesbit bile edilmemişti. 

l~L\. uu Aau ... u.... •·u y\it;Un yegan ln-
lali zamanımızda ayrı ayrı adlarla anı· 
larak asri musikinin vücude gelmesine 
sebep olmuştur. Böylece birinci kanun 
ihlal edilerek disonansların konsonans
larla bağlanmasından sarfınazar edil -
miştir. İkinci kanunun ihiali musikiyi 
politonalite ile atonaliteye sevketmiş -
tir. Üçüncüsünün ihlali ise, ne kendin
den evel ne de kendinden sonra gelene 
bağh olmıyan ve başlı başına bir tona
lite ifade eden statik akorların kulla
nılmasını intaç etmiştir. Maamafih bu 
son şekil, muhtelif seslerin yürütülme
sını armoninin tahakkümünde:ı. kur
tarmıştır ki bunun ifratına hat şeklin
de kontrpuan adı verilmektedir. İste 
bütün bu incelikler yeni üstadların e
serlerinde kah ayrı ayrı, kah hep be -
raber tesadüf edilmekte ve secilmesi 
üzüntülü bir tahlil ameliyesine ihtiyaç 
hissettirmektedir. 

ilk akorlara bir tonalite atfetmek ka
bil değildir. Varsa bile, o kadar seyyal 
bir tonalitedir ki katiyetle tesbit edil
mesi cidden müşküldür. İşte bu tarz 
~choenberg'in alemdarı oldıığu musi -
iri hareketinin mebdeini teşkil etmiş
tir. 

Moda! armoni vücude geldiği za
man ise yeni bir atonalizm meydana 
gelmiştir. Bu takdirde, diatonik gam
daki yedi nota ile altı kent akorunun 
ehemiyeti ihmal edilerek kadim ve 
gregoryen melodi ihya edilmektedir. 

İşte bağlanmıyan disonans ile poli
tonalite bir arada kullanılırsa harp 

sonrası musikişinasların ve bilhassa 
fransız mektebinin iştigal sahası mey

dana gelmiş olur. Şayet bağlanmıyan 

disonanslar atonalite ile bir arada kul -
!anılırsa bilhassa Schoenberg mektebi
nin iştigal sahasını bulmuş oluruz. Şu

rası izahtan varestedir ki politonalite
ye terfikan yahut geçici olarak kulla -
nrldığı tak ir<le disonaın atonalitcnin 
musunye u(.ly ........ - • w ·-- • • " ' "'" • 

hiç şüphe yoktur. 

llat halinde Kontrpuan 

Akorları başlı başına bir mevcudi -
yet ifade eder gibi telakki etmek De
bussy'den itibaren adet olmuştur. San

dığıma göre akoru melodik notanın ya

hut bas notasının bir ses huzmesi ola

rak telakki eden ilk bestekar da De
bussy'dir. Bu tarz mürekkep akorlara 
tatbik edildiği vibi asri musikinin bir 
çok figürleriyle de mezcedilebilir. Bir 

melodiyi oktavla duble etmeden mese
la kentle, kuartla yahut setyemle dub
le edilerek ranforse etmek ancak bu 
sayede mümkün olabilmektedir. Böyle 

armonik akompanyoınan haricinde te
kamül eden melodilerin güzel nümu

nelerine Bach'da tesadüf etmek müm-

Atonillite ı-e T>isonans kündür. 

Tonaliteye riayet etmekle beraber Asri musiki hakkında verilen bu 
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TÜRKİYE RADYO DİFÜZYON 

POSTALARI 
TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

( Türkiye Saatile ) 

Ankara: 

13.30 Müzik (Neşeli pllil:lar) -14.00 sa• 
at ayarı ve haberle. - Borsa haberlerı -
14.10 Türk muzigi lHalk tiırkulerı ve muh· 
telif şarkılar) - 15.00 - 15.30 Miızik (Ope -
retler) - 17.30 Miızik (Dans saati) -18.30 
Konuşma (Dış politika hidiselerı) - 19.00 
Türk müzıci (Halk turkuleri) - 19.15 Saat 
ayarı ve haberler - 19.30 Türk miıziği 
(Halk türkuleri devam) - 20.00 Temsil 
(Toska - Yazan - Viktorien Sardon) Turk
çeye çeviren: (Ekrem Reşit) Radyo kü -
çük orkestrası temsil esnasında Ciaccomo 
Puccini'nin Toska operasından parçalar ça
lacaktır. - 21.00 Saat ayarı, para, kambiyo 
ve toprak mahsulleri borsası - 21.10 Türk 
müzici (İncesaz faslı) - 22.00 Konuşma 
(Haftalık posta kutusu) - 22.15 Miızik 
(Küçük orkestra) : 1 · Peter Şmoll - uver -
tür - (Veber) 2 - Hollandweibchen - (Em .. 
merih Kalman) 3 - Burleska - (Culotta) 4 • 
Walzer aus Der Christbaum (Rebikoff) 5 • 
Divertimento • (Çaykovski) 6 - Leben 
Heist Lieben (Lcon Jcssel) 7 - Romans 
San Parol No: 20 (Mendelssohn) - 23.15 
Müzik (Cazband) - 23.45 - 24 Son haberler 
ve yarınki program. 

Avrupa: 

NOEL MÜZİÔİ: 12 Viyana - 14.10 
Frankfurt - 15 Berlin, Viyana - 16 ve 18 
Alman istasyonları - ıs.ıs Ştütgart -
18.30 - Hamburg - 19 Viyana - 19.15 
Frankfurt - 20 Alman istasyonları - 21 
Droytviç, Roma - 21.20 Alman istasyonla .. 
rı - 21.30 Paris P.T.T .. Varşava - 22 Ko • 
lonya, Post Parizyen - 23.30 Münib -
23.50 Viyana ..... 24 Monte Ceneri - 0.30 
Münih. 

OPERA VE OPERETLER : 17.30 Lük· 
scmburg - 20.15 M ilSno - 21.15 Paris Ey -
fel kulesi - 21.30 Bcromünster, Grönobl. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER : 18 Paris P.T.T., 
Strasburg - 20.55 Sottcns - 21 Kolonya -
21.20 Frankfurt - 22.15 Lükscnburı . 

ODA MUSİKİSİ : 17.15 Roma - 20.50 
Beromünstcr. 

SOLO KONSERLERİ : 16.30 Stokholm 
- 18 Königsberg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 6.30 
Breslav - 8.30 Keza - 10.30 Hamburg -
12 Keza - 23.15 Hamburg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
10.30 Ştütgart - 14 Laypzig 17 Konigs -
berg - 17.30 Berlin - 18 Kolonya - 18.30 
Beromünster - 19.20 Floransa - 19.45 
Frankfurt - 20.20 Breslav - Z1 Milino -
23.15 Milino - 23.45 Lüksemburg - 24 
Frankfurt, Viyana, Milano, Sottens Vareo• 
va. 

HAFİF MÜZİK : - 6.30 Berlin - 8.30 
Münib - 12 Brcslav, Königsberg - 14.19 
Kolonya - 14.15 Berlin - 14.25 Münib -
ıs Hamburg, Ştütgart -16 Alman iMaıı~ 
ları-2oxonigsberg- 21 Breslav -Zl.90 
'.frlıllım.7.2..?L\. lJrslin.»·ır; .ııan,;_k~-

HALK MUSİKİSİ : 9.30 Ştiitgart -
11.30 Keza. 

DANS MUZtôt : 22 London - Rec-,onal 
- 22.15 Belgrad-23.30 London - Recyooal 
0.5 Droytviç - 2Paris, Tuluz - 2.30 Tul uz. 

tafsilat ancak umumi hatlara inhisar 
etmekte ve onu tamamiyle tarif ede
memekte olduğunu itiraf etmek lazım
dır. Burada, sadece eski ve kökleşmiş 
sanılan kaidelerin nasıl ihlal edildiği 
anlatılmıştır. Zaten asri musikinin ada 
makıllı tarifini yapmak henüz müm
kün değildir. Bu hususta büyük naza
riyecilerin eserlerini beklemek en doğ
ru hareket olsa gerektir. Bu yazım 

profan okuyucularımın anhyacakları 
bir şive ile yazılmış değilse kabahat 
büsbütün bende değildir. Mevzu o ka
dar abstre ve çetindir ki bunu daha 
nlayışlı bir surette ifade etmekteki ac

zimi itiraf eder beyanı itizar eylerim. 

Sadi KARSEL 

ri e&ki üç gruptan hiç birine ithali kabil olm~an i
ki çeşide mensupturlar. 

Memlekette dikkate layık hadiseler olmuştur; 
fakat bunlar hakkında Pari&'te fazla malumat yok
tur. yeni gelenler &On üç yılın hadiselerini manalı 
vaziyetler alıp Barabaı'ın katiyen ititmemiı oldu
ğu "enflasyon'', ''konjonktür", "bum" gibi yepyeni 
eklimelerle anlatmaktadırlar. İyi ki Liif oradadır, 
ve bunları bilmektedir. Liif izah ediyor, sahte re
fahtan bahsediyor, kısa sürüp inkisarı mucip olacak 
olan bu karnavalın, kıymetsiz paralarla göz boya
manm mahiyetini anlatıyor. Yeni gelenler hesapla
rını milyonlarla yapryorlar. Barabaı bu milyonla
rın aihici milyonlar olmadıklarını ve bir haftalık 
kazançtan fazlasını ifade etmediklerini anlaınıya 

Baraba§, yeni gelenlerin bu ikinci grupunu bü&· 
bütün az anlanıaktadrr. Bunlar kendilerinin "B lis
tesi'' ne kaydedilmit olduklarını söylemektedirler. 
Zannedilir ki bahis mevzuu olan yeni bir aSkeri te
ıekküldür. Halbuki bütün bu adamlar zayıf, nahif 
memur ve amirlerden ibarettir. Bunlar mevkilerini 
kaybetmiş oJ.duklarını söylemekte, fakat bu husua
ta makul addedilebilecek hiç bir sebep gösterme
mekte oldukları ve bu grupun ekseriyeti de yahu.
dilerden mürekkep bulunduğu için Barabat B liste
sinin ancak yahudileri alakalandıran bir ıey oldtt
ğuna hülanedly-or. 

baıhyor. . 
Bu suretle öğreniyorlar ki iki Üç senedenben 

Bu iki yeni grupun bazı müıterek vasıfları var
dır. Azası bir miktar para aahibidir. Eskilerden gii
rültücü ve nikbindirler. Büyiik projeler yaparlar. 
Kimi kumarhane açmaktan, kimi tiyatro acentah
ğından ve macar şekerciliğinden bahseder. Bütün 
bu projeler ise lüka veya zevk endü&trilerini alaka
landırır. Onlar bunları birdenbire iktisap edilmit 
bir servet içinde yüzerken öğrenınitlerdir. Ancak 
lüks sayesinde zengin olmak mümkündür, derler. 

O l Para kazanmak ıstı yorum kı ..•. 
- Ye • k d' · 
F k t Anna susuyor. Piya Monıka, en ıgın- O srralarda Pari&'e yeni yeni macarlar geliyor. 

memlekette para, dalgalana dalgalanat fakat karı· 
tık ve bulanık dalgalar halin•de akmıştır. Yeni ge
lenlerden bir kısmı, para bolluğu başlayınca, banka 
tesis etmek üzere arazileri ellerinden çıkanntf, 
yahut - Borsa yeni yeni para nehirlerinin kaynağı 
olduğu için - hükümetteki mevkilerini bırakıp 
bonacılarla ortak olmağa can atmış olan aristok
ratlar veya eski centilmenlerdi, ve fiyatlar da para 
değeri kaybettikçe yükaeliyordu. Sonra, bu nehir· 
ler gibi akıı aükunet buldu, ve bu zatlardan bazıla
rı kendilerine mevdu paralar hakkında kafi itina 
göstermemit olduklarından dolayı hapse konuldu. 
Halbuki bunlar kolayca kazanılmış bir servetin sar
hotu olmaktan ve bunun hep böyle devam edeceği
ni sanmaktan başka kabahatleri yoktu. En kurnaz
ları i&e para ayırmıılar, ve bununla yeni bir hayata 
batlamak üzere y_aban.cı momloketlero gelmifl«di. 

Mesela Peter Halley bir macar kabare&i açmak 
niyetindedir. Fransızların eğlenceyi bilmedikleri 
intıbaını taşımaktadır. Onlara eğlenmenin yolunu 
öğretmek hevesindedir. Projelerinden lstvan'a 
bahsetmektedir. Esasen daha iyisini de bulamazdı. 
lstvan'ın binlerce fikri vardır: kabare, boyalı mo
bilyalar, iılemeler, tuhaf çanak ve çömlekler, ve 
duvara asılacak biber hevenkleri ile macar köylü 
üslUbun·da tezyin olunacaktır. Yahut Tisça nehri 
kıyılarındaki balıkçı kulübelerinden birini temsil e
decek ve balıklar dansingin zeminine yerleştirilmiş 
bir tencerede, mütteriler önünde piıirilecektir. Bu-a a' k d' · · d 

k d •h bir erkeğe esaaen en ıs.ınuı o den bu a ar ya:< 
Bunlar kalabalık değillerae de ne biri vo ne de diio-

rr'' - • _ (Soau var) 
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1 nsan üzerinde tecrübe 
ilmin • ..,..., ltlr t.,..ftaa tüiatı Bmaanla IMr-..., eocuklarm lti-

ö,..._eJde .,...,.._, bir taraftan da Jiimeli ekaik lral1r, ita swi ~. 
h• ltilsiclm inMnlann itme ~ lan, ailelerinin anemda ••.a-
cak •ır aedce çıkarmak •• U..nla- paklar siW ~-. Nip.? 
na rMatmı ve ÖlmÜDÜ u1a'mak ol- Alim aclun •u eocaldaıwa Wr••
duta halde, iDNnlarm kmclilm i· ı ..... ...&üGn oW..P kaclar ......_ 
......... ilim tecriibel.-i J'&Plll&ia ,.............. dört ......... a,..... 
alal•k• müeait olme1Mundaa dola· iki..-. eoc*-h• Wria• süacle 
J'l ilim iflm sm kaWlktaa Ntka •ir litre ta• ilde maadil ol•k k&· 
ço1s .wa ,. ..... IWP• ele ... ,..._ dar kam litil iPrir· Oteki ld cfflaiae. 
ç•h aldacl... ,.l Cituıeld halde •ll'alar. Bn• •Mlaa 

ARASINDA ZOR DAYA: 
• 

EaW ... _. ..... -........ a... ...., • itm ~- öteldln• ZI 
riDde o'°Pli J'apdamMıtı iPıa iDea- Sok fasla Wbimele ltqlarlar. Kilo- yarıova hükUmetl Polonya'1ın civannda alman 
.. teWi bile tetkik edil-itti. lan 7'8de eWdea, J'isd• MkNaa nüfuzuaun U1mallldm ciddi ıurette endi.fe-
Calinoe hekim imanm aaatcJmiaini kadar artar .... 
öjrenmek için içi titrediii halde, an- Bu pel tecrübenin senci olmı _ lenmiye ba9lamııtır. Filhakika cenupta Hltler propa-
cak inNna en yakın hayvan diye yan çocaldar için de neticeaini, fÜp- gandaaı.nın faaliyette bulunduğu Ukreyna mmtakala· 
b1ilcluiu maJIDUDlarm otopaiaini 

1 

heai:s, aöriiJ'onunusı çocuklara anne riyle ıimalde Baltık denizi sahillerinde Xlaypeda ve 
J'apauf ve - kencliai aördüiü 19yle- aütiinden, yahut emzik aütünden ke· Danzig'de tehlike sarahat kesbetmektedlr. 
riD ma~una ait olclut-• aPsça aildikten IOlll'a da gene aüt içirmek Danziı .. ıerbeat ,ehri"nin vaziyeti biU-. dlkka· 

• .. 

maddi Danzig'in 

deOilse bile manevi 
tamamlanıyor ! ilhakı 

• 

bildilmitken - aoanun seleal• lbantbr. lçirilmezae büyümeleri ge. tc pyandır. 
ma~wau mnatmut1- ve o büyük cikir, cılıs kalırlar. ..Serbest ıehir" tabirini tırnak i - dır. ÇUnkel Polonya koridoruau or-
Jaekimin söatercliii bilsileri aurlarca Bu t~be yapıldıiı zamanda vi- çine alıyoruz, çünkü 17 aon tetrin LiJrop Nuvel'Je tadan kaldırmak JhllDdır. (Veya 
.e yanbf olarak ima- aittir diJe taminler üseriae tetkikler henüz az 1920 de Milletler Cemiyeti tarafuı- Nayonal Saytuna'wı tllnlye etti -
tamtmqlarcb. olcluia aiW Yitamialer de - maya- dan verilen karada Danzig'de ku - AnJre Piyer il clbl bu koridoru hudut barlci im-

Soaralan inNnlar üseriıncle atop- lar sibi-pek az miktarda bile oıaa- rulmuı olan evelki rejim artık bir dyumdaa ladf9Cle edecek bir otoe-
ai ,.apmaia isin 'ffrilcliii laald., teb- lar yetieeceii aanıldıiı için, çocukla- hatıradan batka bir fCY değildir. yazıyor traclla katetmek lklm4ır). Blyle 
lik.a. tecrüılMleri bile hali. miimküa ra liitün neden dola71 o kadar luzum- Danizg'ın Almanya'ya ıiyueten blr te,ebb8a Polonya'nm flddetıli 
ole-.-ktalhr. Yalnız, hekimlw- lu olduju izah eclilememııti. ~amcaı baglanmaaı fU aon be, .. ne zarfın- , bir reablyonlyle ~r: 
.._ w l..,_.tUTar iliaalerinden ba· biliair ki, zenci çocuklarına verilen da merhale merhale tahakkuk et _ Danıiı 1enatosu relıi Artur Gray· General K•aanlyneki bir kaç ay • 
Darı kenclilm üseriade tecrübe ya- çürük limonların •e yemitlerin az miştir. Ve bu Cl118da .. ıerbeıt te- zer'le nuyonal - IOlyallıt partisi· vet tunları llylemiyor muydu : 
paltilirler. o.lanla da inMa• bedi miktarda ritamialwi OIUan vitamin. hir"le Almanya araıındaki münase- nin büyük ,.ıı ve Hb* Hrbelt teh· .. Danzlc'i Polon.ya'dan lfJmDÜ • 
.......... ı .. kantbiı için her •akit lislik hutalıjaadan kurtarmıt olsa· betler ,eklen gene eekiei gibi kal- rin hakiki diktatörü Albert Forater kinıızdır ve biz Viıtul'ün menelbı-
_.,..t eclileceık bir netice flkar- lar aiitteki daha çok ç•ıitli ve daha mı9tır. Danzig'in nuiler tarafın - bundan memnun olmutlardır. nı icap ederse kuvete müracaat ede-
mak mümkün olamaz .•• Büyük p ... P miktarda vitaminler aibi onta - dan 'tedricen içinden fetbedilmni rek müdafaaya azimliyiz"? Eeuen 

Çocuk edebiyotlnda 

yeni istikamet 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

Mö.yö clö Lapalia, kahraman bir 
kumamdaaclı; f.&at bir tairia aafva 
, ............ bir ---
:rüırfiDclea, Wsiııa N ... e ıldia Mc& .. 
iti, efanevi Wr ~ oldaı 

Meiqö clö Lapali. öldi. 
Paft7a önünde ölcNL 
Olıflllliiacl• bir 9911ek-.., 
Heniis hayatta idi. 

Bir halk türkiieü kineıiDe Wiril
aen bumaazım,., samanla. hlıirk• 
bir teY iliYe ede ede, ~ clö ı.
palia'e, ma16m Jaekilratı.i birw w
ciH imitc..U.., uamet Ye .--la i
fade etmek mut.adi olua bir 1*all 
büYiyeti ••ilclİ. 

Ben de, onun ati. malGm bir ..... 
kikati, iatıeneniz .w.ı.ca _,..., 
tekru-1.,.acaiun: B...,;nün s-cuı.. 
n ,yannm 6iiJıilılerülir. Ancak, ... 
mütearifeyi ta m•nada tel"-H -.. 
mek faJdahchrı bir -aeketi &7Ü
t.a tatan ne kadar meelek..,. faali
,..t tabeli •aru, •e mi•aıçlan .._,. 
lardaa hanaiJerine teaaqil .-..... 
..ı--. miiuitee, çocaldar _.. 86-
N yetiftlrilip laaslliand*'an talır.tUr
de Yatanın JÜbelmeainde ahtel•• 
diifea •mfel.-idaba ..ı....-,.. 
pahilirl•. v ..... bu da, öt.W ...... 
den, maliim bir........., ki Ok tat
ltikini çocak~•+ett-
tur. tir..U,...ı.rca imanı kurtaraa.,... rm büyümelerini t-.in edememııler- keyfiyeti 1·olonel Bek'in pMif po- Bugün vaziyet ne merkezde - tanıöliye Hitler'in Polonya için de-

blmalari .-.mcla. buldutu aetice- dir. Bir bre J'emitleria - IİIDollun btikaıiyle kolaylapıı9tır. Polonya'- dir? idari ve adli teıkilit, niıde bir mahreç uhil>i olmak hak-
...._ ltaularmı sat- ölüme mala· da -'Vitamin bakanından en •eııai.ı nıil dıı bakanı, Almanya ile 1934 kanunları itibariyle Danziı tama- kmı tanımıt olduiunu hatıdamak Faal, ba çetit OJUDC••lar -. 
ktıııa edilmit iuaalar berinde tec· olcluklan &aman heaüa ham oldak· paktmı imaaladıktan aonra Danzig'- miyle Almanya'nm miuline uymut- lbımdır. Bitler Daml(de polonya- reffehçe bir km halkmçocaklan-
,... ....- ;...:nim ietecliii halel• len zamancl ... Yemiflw olduk.-_.. •e de ..1-'-ı'Jf ı;yuetin ı-.. :'--lelerı'ne tur. • 1---y-m bir neva· eyaleti'-- 111--m '--'-kmı da tan...., .. Ye ilbe - t..un edebildiii pabab .,.._. 
L- ....,. • .a.-L.!:--;;..,_ieti. Baaün J"...:u:~L-- •itamial.-.l aal-. ~ ... __ .-u " .. u.u. ~ ... - -. ._ --r vustalancbr. Halbuki, Wtn"i,limis 
- ---. .- ,....._....,,.... -· - vauaa kartı pt gide daha büyüyen bir ali-· line ıelmittlr ve tefi de B. Ponter'· etmittlr .. Bu mahncilı alman top - W ._ 
itile ÖJI• llir fikirci• bulmacak ltir i.- batka limonda C 'Vitamini bol olmek· kuıılık ıöatermit ve diler traftan dlr. Halkm lndnl artık yalnıı w- ratmda çiıilen blr koridorla mtkn- prensip, tahlil çafmda --
Jim ~•aaık ola bütia diaJ'a ıs.adi· la beralMr A " 81 Yituaialmnden Milletler Cemiyeti komiaerhıin oto- .yonal • 101yall1t partili tarafmdllft lriln olmalı buim lgin Kldır." Bu i- çocaiun eliae ppaek mak.MI._ • 
-.ı- nefret ••- biç yoktur. 82 ritaminindea de ... ritnini kaybetme.ine kartı ıea çı • bıbar edlllr, shldi muhalefet parti· teret çok manidarcbr, fOhrer Bren- laa kitaba tatbik olaa•,:: ... ~ 

Haraalar iinriade yapılan~- cak yüzde 176 ölçü. Halltaki inek kannamıttır. Öyl~ ki bu lmir, artık lerl yok edllmittlr. Volbtq (halk ner ve alman· frwu hudutı.nna dilııkate ll)'lk ..eicel• . 
...... h-- h• •akit inMalar 1 

• Mitüncle A, Bl, 82, C •e D Yit.amini• i9tlkliliai Milletler Cemlyetl'ııin mecliti) flmdl yetmif "'kahve ren- ~t edecelinl rw taylmrit Çoc1* edebi,.atı, timdiYe ....... . 
fia ele fa,.lalı neticeı- ....... ide M- rinin laepaindea •ardır, on- içia P garanti etmesi lbım gelen bu teblr· el a&nlekll" ile ılYll olarak mtlA- olmlama raım- koridor ve Polon- clUa .,ak milıoloP!dea .... ......... 
..._ ha,....aana laa1•b ineaDlann cuklarm biyiimelinl daha i7i t...m de nui a.hakkUmlhlUn Mıkit 'te kbı: kerele iftir• ede4 ,.ı.u &ki leh ya• AJmm,. ıa-..a bllıılmada ._,- illuım alqonlu.cm.., l*ilerı a-ı-._.tma daima HnWS. M ... li. Her. Katu tütlmle Wle ini fttemin- bir phidinden bafka bir fCY delil - ..,._ mUnldlepd.-. G-.n um- sGae War •:rm fl1l .e,ıl ı 'ı de - lar, devi•, Kirofla siW laalk i-
Rıite köpek)_.• ._... lautalatuu lerin ilk tiçincl- laaJ'lic• miktarcla dir. muam 10 elndt ....ı• Daulı wl- pdir. çiDclea 79titmit kabwalar, - 3'9 
p, et ,..dinnk keeia -•tte iyi et· kalır. Yalm• keçi IGtil vitamin baJıu. leıiala .,_...la ydd&llmlDll par- Ne de~~ ...... il- - Hmaalarcla- N.t P......_. 
tiii halele k teclaYi ...ıü in•"'• i· mmdan aütleria en Y••aaeclar. p olonya'nm muhalefet guete- Jak bir eurette JnatJmmttar. lleclla bakı bG,uk _.u.rıe Jmrtılqla bi- Şerlok Hcaım.. sibi laafiTeler, ~ 
W'We belrl..a.. aetice7i ••--- Çocuıklaruuzı çahak büyütmek ıeri ne aman MilletlH Ce- relal Hltler'ln polldbemı metil ve le ımnwt ilhak J&Pmntar. BcıtUn çocWl aautelerinia - Ye ..... ı-. 
18İf1İr... iıteneni• - anne litüadea kesildik- miyetl komleerinln otorlteelni kay- ıena ettikten IOftra Damic balkı· alman kan\Mlları, Ntlremberı mun- mİaİD - binaç .. ,., .... acaJİp .._. 

&kid• iDNnlıU' ü...We J'&pıl • td tonra onlara inek sütü içirinis. betmKi Polonya'nm ve Datızig'de- nm .. alman milletinin bir cüzü" ol- tarı da dahil oldufu halde D1ndg'- liml•i7le clolclwaa Bat T.W. cia • 
.-..m........,.. olıopailwiluan· G A ki polonyalt halkın menfaatlerine duğunu ve salonda yetmi' kahve de meridir. Ve doktor Göbbels'in ainclen niçin tahanül" ..... ,...,h·ı 
...... J'apdaWbnirw baluarak, bir • . zarar verdigini "'-·kırmıw, kolo - rengi üniforma görmekten iftihar geçen temmuzun 26 aında danzigli- oldukları daima meçbal kalaaik ... 

l..e'!tll' .,._atUYıU' tecıı iibelerinpa de, ·-r :r-- .. • • u u batır- · ,,. oalarm ......a.n ... 
·-·-~;;;;;;:;....::;;;-.~;;.;,~ .... ~~~~~--.. "1~~~~~~11111~~1="+...,at:~.~~~Jlll~--M:-ı~lillWUlıliw-l'8fll~~~~ ...a-: mayn aörüldü ; ••• - • .it herbanai bir it bff'rmcla " tıiı mUcadelenln Polonya'yı doğru- mermıuniyetkıi beyan etmiftir. Ay- "Siz almwmıs ve alman kala _ tetkil edbwcla. DemoUM denil• 
~ -!I.;_ t.aelaia ol•- lıtanbul, 23 (Telefonla) - Karade- dan doğruya allkadar etmediği ve nı reis Grayezr 1938 ıubatmda nazi caksmız. Huretini çektiğiniz Al - memleketlerde ele, otıoritw "'911& 

Am ... := .. iDlanlum pdalan ııb'ln Çatalca mevkllndeki Ormanlı Polonya'nın Cetıevre'nin yardımı partisinin altın madalyaıiyle tal - manya namma, menaup olduğunuz bütüncü denilen memleketi_. 4le 
-.W• ~.n,.ı. meth• o- köyUnUn hudutları içinde bulunan olmaksızın halı:larmı müdafaa ede - tif edilmif ve Fonter taraf ındaft e- alman ırkı namına, itaat ettiiiııis bu tan eclebi1at J&Yaf J'&ftf ..-,. 
a.. Mak Kolom'- ,.aptaima, taltii, KK&cöl atsmda ve ıahllde bir ıerte- cek vaziyette olduğu cevabmı ver- mirlerine itaat ettill içkı hararetle führer mauna elsi Hltmlanm... karıtmaJr.tacl1r. M...&l, Anclo ...... 
Wr llboratUYar tecı:6ell d..0_..· ri mayia ıörülmUft bütUn gemilere miıti.r. Polonya'nın Abık Dansig tebrik edilmifti. Senato ik halk ... memleketleri, çocaklu'IDa tMı8'e 
.. de pne iDMnlar ts..W. atnl telılzle malOımat verllmiftir. umumi komiteri B. Stranburıer, meclwi 9DCak feklen mncuthlrlar ettlderi baraalv, 1mf1u w ~ 
Wrt.crillMclir. Bu tecriibepekcle ye- • 1937 de Vartova'da ne,rettill ente- nbUtUn otorite »-•ll'in fUhrerl r-,.,,;,. n,.lerbı·rlı""'ı· lerle ülü ...ımH ..a-k-le .... 

-.a .. - belki bil' • Karad ' reaan bir nerde bu eörüfUn ne lra- l'onter'ln elinde toplanmıftll'. Bu- 'iıF ~ 11 ._ tnnı-, ......_., =e' ' el-. .ı Wır ~olmadı•-• ..... eniz deki tlddetll fll'bna dar hatalı oldutwıu g8nermlftlr: •n lr.endlel ancak Hltler'in önUade tawana- hak'nM• sa uaıWan ~ :::. °=!":ı:~:ı:: ıeti· devam ediyor "Milletler Cemiyetl'nla O.Ulı U- meeul olduiunu beylll etmiftir. kongresi toplanıyor tmm ed• albümler ... -..-. 
~'da bir MJll' ......... ı.tanbul, 23 (Telefonla)_ Karade. smadekl kontr<»MlnUn llalkmuı Po- Ba nnenin bafmda Por.ter .. Dan. ::.~!~~ ~-=-~ ~:~~ 

liade •::...aa:a Od da, •ir · d f kr • lonya'nm leblne oldupau ancak •ic'ln tamamiyle nui oklutunu bü- Ankara Gençler Blrlill epor 1aıltı- _ _. - u-- ... ..........-. -. =~ .:i:..ı . nıs e ırtma te ar fiddetinl arttır • ır .. a&'llflCl .....,Jar iddia edebilir- tün dünya,. iıpat etmek içJn" bü - bU. nb.tmMmel dahili mueiblnce tene- • soa twakkil-1, IOD moıtWl-1 .... 
... wa ,,.---ı el'llUf. mıftır. lıtanbul rautaneel yarııı yeni· ter.• ..,,_ L- 1iık kon--: .. ı alrdedeceM...a-n kulUbe L!L 

1
·,._:n Lu"...::.Lı...:.. bile L- zlLAzr'e 

.. ...-,ıara et. + ık .... ...;a. den tiddetli fırtınmım bılflmnak ihti. ..ua ıumunların alman lejielaa)"Ollu. ......... .._ - .- u .rw-- - -· 
tlili iPa p1a1an killl.p • ı ....... mali olduiuau bildirmiıtir. llllletler Cemiyeti ile Dauiı ıe- na hıtibak etdrileceğkıi ıöylemit - mukayyet bannı 31-12-938 tarihine relir.---..Ba ...;!,~il~_:'~~ 
eksik •J:d.-.chiı siW. pbılanlaa na•u wmcla 27 10D kanun 1937 tir. Ve .. Dlımil'in m ~ anuau ruıtlıylft cumarteei ctınn mt on dlSrt. -- ..... ,_ -.- ..--
.w.klan kalarilw fasla . ....__., ------------- de ftkl olan ....... mucibince, ko- olan Almmıya•ya yeniden dönUtUa te Ankara belediye ulonunda vukubu- cm eclebiJ'atma _.,.._ s•ell• lsi-
Mlsıııı ı,.. ,..- clikkialudaJri ... Terzı· Cemal su·· ru·· n miMr Burldmd'ııı artık blr IDÜf& - benib samanı olmadılmı" ilhe edi- 1ac:aık içtima iftirlk etmeleri rica olu- taplana .......ıan ... ,.... nıli• 
llalar bira ......... liııııwalanm w Jdttee befka bir roHl bJıınam.tır yordu. nur. leriyle ula .mya _........_ ...... 
,_iılerini ...cı ~ laMi,.. 22 Blrinciklnun pefJllDbe güntın- ve Cenevre'de kendleine ,ehrln iç it- Pllbaldka n.tıdc:la Almmya'ya Bu içtiımda nllabl eberiyet •hatıl 8'bG1ea çocak il..W. polie--.m-. 
ettlderi için çocuklar .ıta=bmlik· den, 25 puar cUnUne kadar, Ankara lerine karıf"'MftML tenbih edilmfıt- cl&ılltü Awetur,.•nmı ilhakından olamadıiJ talrdiMıe Qdnci içtiım poetacı veya aütçfl olac:aJllbrı .. w.. 
._ plea hutal•lara da bil 1 •• • Palu'ta mutterllerinl kabul ederek tir. Bu taniyeyi mutavaatla yerjne ve ıüdet arulıinln lyalkıden daha 7-1-939 tarihinde ayna mahal ve Hat • de polillije, poetaalıia "7& .._.... 
tar. kıtlık modellerini c8etennektedir. &etlrmlt oldupnu l&yllyeblllrb. bllytık gUçlUklerle kar,r1mfmakta - te vuk~ i1"1 alunur. (Sona f moz sqlada) 

plarla dolmuftu. Doktorua bu ban· llllf olacak. Ben tlmdi onu açar, ba- nan. dedl, bu bbll 91Ylere doirudan 
ketiyle içinde tutuflllUI ola hiddet, kar, dmlr ederim. Sls ltlnlsl bltlrlp dolnıya kanpıak &detim olmaıdılı· 

Hayat in l
•ÇyÜ%Ü kendlıine birin lç1n. hlç bir lh tay- çıkıncıya kadar her teY dUselmiı o- aı billnlnb. Hele &ıilmllsdekl on Ud 

letmedl Ondan IODra kendini tutmm- lur. ay içinde ula •ltbm ohmyacak. 
yarak maHnm tlndne. olduksa batı- Blw'bı ismini ftnDNl iberlne Awkat, lntisar eder bir tavır takın-

'========================= _ 3 _ rı Ayılır bir )'Umnlkl _ ~~ Kıovley ve ortak1arı avukat idareha- Dllflı. Parmaklanııı birtblrine kened-
' - Otu Mil ye vuce, -.. balta- neeinla 1eDf mU...Ul, doktorun liyerek ıandalyumda arkaya doiru 

Y aan: Fili,M O,,.,.Jtıqm nenlsia ba parayı kann-ma im- ıe.terdilinden tan>amiyle farklı bir yulandı. 
~ adam, lld•"'lkılb hiddetlen- lira ile adamakıllı blr bal alır. Dedi. ::a ~!98oJ:4.!i, =-..:.= bbul ıöaterd~. Bu ıuretle ~~ikanlı - Bliı ıöaUne dm1m etti: 

miftL Dotruıunu arananıs 8fkelen· - Glrittiilm bahlln prtlarma an.. AÜaıı belltm nnln. :: kendi n~fsıne~ı ~~ ıtibarı Y• - Buraya bakmıı, eğer bir mlfte -
mekte hakau da delildi. Gislerin • ladmu mı? Doktor tuhaf bir ıllltle• en u ço yer P m.oy oluy<>rdu. rinis blr tene miiiddetle Afrilra'ya,.,.. 
deki bakıt deiitmif. yanaldarma fark - Tamamiyle. - Oyl; l1e bahlaten vuı; ildi de Kltlpler, harekete seçtiler, odacılar te but ona benser bir yere pdecek ve 
edilir bir kırmısılık ıelmitti. BUa, ıltmeie hurrlanırken cebin- mek 1 dedi. • ç ' lif g8eterd:r ve mües1CH11ln en Y... kendiainden bu müddet içinde biç bir 

Heyecanla: den bir sarf çıkarıp ma1anm üzerine Blz- --t ciddi• b ortalı o mı.ter Vllyam Krovley ıee Hda çıkmıyacak oluru ne yapar-
L- d Slr C bun b' f · ... •·1 

• • de ancak pek mU.teMla ve muteber n--• ,_ bi ....... - Ben o ılsln tanıdıtmıs dU.enbu- av)' u, •)'Dil u ar tara a at- - Bahiı deftlll edl)'Or, dedi, '" llfteril i igfn tak . ımıs? O AJDln o, ı ... _.u o- r --
lardan delilim. dedi, ben, kendi nr- ti: bunu ben Jruanacapn. mil BU.'::.ı lr~:tı &Wer yllsü- k• veelkaluı ••Jar, ıu de onun a-
wtlmden, lamlmden, bupnlrU nsiye- -: Sue •ermlı olduium bu nuihat- 11 " • .---- dma lıleri • ılvlr ed .... w. delil mi? 
timden en ufak bir ladfadede bulun- ler ıçln pua kabul edemem. Derln bir letlhale pçlrmft olan Bu adam, &7ala lraılkap elini 1uMa - Krcwley, ,..., bir Hile: 
wyı taabhüd ediyorum. Bir tek - Neden? Bmett Bili dellt'k bir çehre lle kal- rak: - Blr ftlrlleti ..,..,.ye ifi, öyle 
çek imlalamıyacak, doirudan doğru· - ÇUnlı:ü nuihatim delenisdir. Si dıruna çıktL Doktorun nlnden ap- - Asblm ml9tw BIS.. dedi, bba,.. mi? Dedi. 
ya nyahut bilvuıta ıervetimden fay- sln bunları tutmanıa ancak blnde bir im yanından ıUratle ıeçmiı Ye kapa- ref verdlnu: fU koltap buymun; - BYet lyle: b-. bana böyle bir 
dalanmağa kalkıpcak değilim. Bu ihtimal ıörUyorum. yı kendi eliyle açmıttı. Bu tarsda ... tlmcU aam a&ıderip ele clpN aJdı- ftlrllet te•• edlels. 
noktada ula yanılmıyalım. - Eler tu~ olunun, bu da- reket etmek de badlliae tuhaf bir ra)'llll. olmu iDi? Lltfen rahat edi - KrcwJq, allllrdl " biraa öne dol-

l11i• kaJmıt bir Blil'ln bulabilece- ~fasla ı~ln lehlnuldir. H•tanenls nnl itminan nrmiftL loflrillll yeria aia. ru elildh 
il bir itten bafka hiç bir it tutacak lçın yirmibet bin linr kanmn11 ola- den kaldlrdr. llduınlasm hayretini Blll, ubaı ylllllek bir ... dalyayı _ 111 eer Bili. dedi, bö le bir ftli-
delilim. Eler birillnln yanmda çalı- calııaınıs. madp olarak dlreblyonu eline alda awkatm yası ........ yakllıttırank: ._. •••9«" ._.. 1 Juıklr•da 
prken hüviyetlm aalqılacak nya- Hekim sabıreıslanarak ayala kalk- " ,ollardan bllyUk bir mtalılrla pç.. - Bu daha iyi, dedi, koltKfa otur· ....ıı Wr &latnls 1 

hat bundan tüphelenilecek oluqa o- tı n yanmdald •il dUlmeelne butı. rek Llakoln in Plld'dekl nalrat ,.. mak 19tem1,,..,_. Cfıpra icmek de le- 'tU •d 
rayı hemen terkedecellm. Sonra siyaretçlllne neaketals, ve sıbaaeleriniD lnGadt durdu. tıeml~ tef9kklr ederim. lllhim - ••• IMDce ...... ı ,..._: 8ls. 

Eler bu on iki ay içinde kendi p.- iltlıkal eder bir tavırla dand&. Bir Arabadan lnlnee toföre: Wr __..,. ....... IRn ltuaya tıe"- a..n d8ntlp IPlll elime almaaya 
rama kendime harcamak üsere doku- defa, nuıl ol• muke dUfmilt- - 111üadlrlerdea bir taneal l,t atet pldlm. lmdar bmlım ._... pkı. w ...,._ 
ıuıcak olunam, o uman büai kaybet- ttl. Suratında 18ylenen taslere inan- aı..,.r ~ dedi, bea bet de)rlb - Qellll, ba w1e, &wwer Btrit leler tırnaı.,.ıı ......,._ IÜlp ~ 
mit Hyılacaiım. Mutabık m~1 madılmı ,a.teren blr ifade 'tardı. lradar iteride blaıcalaa o ı r • 118- _.ırnı alt oı.o.lı. 811 .-aaaıdat- ..... illa. 

Doktor, hali •niyetini fula deiit-: - Belkl, dedi. cm maldaeye bir bakıver. bir ı...iyecte_ - B&yle bir ftlrllett .......,i,_iıı 
tlnnemifti. Mırıldanır &lbl: Blll, te~ tunap kadar flmdl- Şof8r cnap •erdi: Blia, awbtm ikin& keeti: yllklediji meealiyetler IOMudur. 

- Gersekten hutane, yirtbibq bbl ye kadar bilmecliii ve ummadılı duy- - Peki efendim, lçliıe 7111 Um1a- - Bırakan .. ....._ m11eleeinl ca- Heıe aiaia. ı,mw~ -~ 

dedir. Bu İft bucUn bir mllyon ft blr 
çeyrek ıterllıncUk bir servetin w...t 
demektir. 

BU., tolulaça dedi ki: 

- ltt- bUıtUn bu Hrved idare et • 
melr, onun bUtiln metullyetleriai yilDa 
leamek vaslfenb olacaktır. Jlunııdm 
ayrılmadM sin veklleti mm-iye..
ren bir vetilrayr fımuJmwlr lsd,__. 

Mi.iter Krovley ayala k&lkta: biır si
le batı ve sel- kltıiN il.- gelen 
talimatı •erdi. Sonra tekrar yerine ... 
çerek müıterieiae sordu: 

- Şu halde, anladıi- 18re, llr. 
Bliı lb hariçte bir ..,abate çı1rma1r t. 
tiyonunus, ayle delil mi? 

- Or•ı t!lphell; Londra'dllll a,a • 
lıp ayrılmıyacaiaau bilmlyorumt 

Kr"ley, ıöse ~ı: 
- Pakat niçia ... 
BU. biru ellldl eli4l = tam llse

rlae koydu. Setinde bk katlyet tonu 
'IU'dı. 

- Banya b9"'"ss llt.t. Krowley, 
cB,. aYUbtm eldnll laelti, lk laad -
retli Wr avuım.mu ,_ emlelm ki 
metlellnbln ... preuipleri neler -
dlr, çok iyi bUlnlnb. 

- Amaa Mlater Bliı. 
- Bu aqam mt altıdan, yahut da-

ha laceden itibaren ben, bir._. mlid
cletle ortadan kaybol1110rum. 

-Ne? Ortadan lraybolmü mı1 

(Soaanr) 
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Milli küme dııında kalan bölgeler ıampiyonası 

Eskişehir Aydın'ı 6-2, Samsun 
Adana'yı 4-1 mağlOp ettiler 
Milli küme dışında kalan bölge 

,-mpiyonasma iştirak etmek üzere 
§Chrimize gelen grup birincileri dün 
öğleden evci Ulus meydanına gelerek 
aaat 11 de Zafer anıtına çelenk koy
muşlar ve anıt etrafında, ebedi Şef'in 
hatırasına hürmet olarak beş dakika 
sükut içinde ve tazim vaziyetinde dur
muşlardır. 

Saat l 2 de çok az bir seyirci kala
balığı önünde yapılan iki maç netice • 
tinde Kocaeli grupu şampiyonu Eski . 
tehir Demirspor takımı Aydın grupu 
pmpiyonu Aydmspor'u 6 - 2, Samsun 
grupu şampiyonu Samsun İdman Gü
cü Seyhan grupu şampiyonu Adana 
İdman Yurdunu 4 - 1 yenmiştir. 

Birinci maç 
İlk müsabaka Eskişehir ve Aydın 

takımları arasında oldu. Hakem Servet 
Öz'dü. 

Eskişehir takımı 

Maç gayet yavaş başladı. Her iki 
takım oyuncuları çimen sahaya alışma
mış olduklarından topa her vuruşların
da yere düşüyorlardı. 

Demirsporlular ilk anlarda durgun 
oynu~orlardı.' Aydınlılar ise neticeyi 
lehlerıne çevırmek icin bütün gayret -
le · · f · . ı:ru sar edıyorlardı. Bu çalışma tesi-
nnı çabuk gösterdi ve ilk golü 6 ıncı 
dakik~da Aydınspor kazandı. 
Eskışehirliler bu golden sonra to

parlandılar. Beş on dakika kuvetler a
rasında bir tevazün hasıl oldu. Fakat 
bu beraberlik kısa sürdü. Kocaeli gru
pu şampiyonu 15 inci dakikada Vah
det'in golüyle evela beraberliği kazan
dı ve sonra vaziyete tamamiyle hakim 
olarak devreyi 4 • 2 bitirecek bir oyun 
çıkardı. Bu müteakip goller 32, 33 ve 
41 inci dakikalarda Ahmet, Vahdet ve 
Turgut tarafından yapıldı. Aydınlılar Aydın takımı 

ikinci nevre 

llOn gollerini 42 inci dakikada attılar. /sonra iyileşerek maça devam etti. Bu r ni, Kemal - Hu11it
1 

Mönmut, Muzar· 

hiç beğenmediğimiz hareketi burada fer, Cahit, İlhan. 

ikinci devrede Aydın rupu şampi • 
yonu yorgunluk alametleri göstermiye 
baş~a~ı. Bu vaziyet gittikçe bezginlik 
halı~ı ~ldı. Dcmirsporlular bu vaziyet
ten ıstıfade ederek 20 inci ve 44 üncü 
dakikalarda iki gol daha yaptılar ve 
maçı 6 • 2 bitirerek sahadan ayrıldılar. 

Nasıl oynadılar? 
Dün maçlarını seyrettiğimiz şampi

yonlar arasında en kuvetli ve en tek
nik takım olduğu görülen demirspor -
lular dünkü maçı normal şartlar altın 
da ve hakkiyle kazandılar. İçlerinde 
Şevket ve Kemal en beğendiğimiz fut
bolculardır. 

":ydın ta~ımı. belki Demirspor'a 6-2 
yenılecek bır ekip değildir. Fakat fut_ 
bol derecesi rakibinden aşağı idi. Bil
hassa çok nefessiz idiler. 

Takımlar şöyle kurulmuştu: 
ESKiŞEHiR 

Ali - Mennan, Şevket - İsmail. İbra
him, Kemal - Ali, Ahmet, Mehmet, 
Mustafa, Vahdettin. 
AYDIN 

Fikret - Zihni, Ragıp • Fethi, İsma
il, Turgut - Hüsnü, Ali, Osman, Ulvi. 

Sahadan çık"rılan oyuncu 
Oyunun ikıncı yarısında Aydm'ın 

Eskişehir kalesine kadar inen bir hü
cumunda sol için elinde top bulunan 
kaleciye kasdi bir tekme vurması üze
rine kaleci sakatlandı. Oyun bir müd _ 
det bu yüzden inkıtaa uğradı. Sol iç 
oyundan çıkarıldı. Kaleci bir müddet 

kaydetmeden geçemedik. SAMSUN 

Hakem Nuri - Enver, Kemal - Hasan, Sata-

Servet Öz dün maçı güzel idare et
ti ve sahadan vazifesini yerine getir
miş olarak çıktı. Yan hakemleri de 
kendisine iyi yardımlarda bulundular. 

1 kinci mcıç 
Samsun grupu şampiyonu Samsun 

İdman Gücü ile Seyhan grupu şampi
yonu Adana İdman Yurdu arasında 
saat tam 14 de yapılan ikinci maçı A
sım Kurd idare etti. 

Oyun baştan sona kadar adanalıla
rın düzgün ve zaman zaman hakim 
oynamalarına rağmen samsunluların 

4 • ı galibiyetiyle neticelendi. Samsun 
İdrgan Gücünün bu galibiyeti fırsatçı 
forvetlerinin gayreti ile olmuştur. Maç 
baştan sona kadar bir kör döğüşü ha -
linde cereyan etti. 

Samsun takımını geçen sene maç -
!arını zevkle seyrettiğimiz Bafra İd· 
man Yurdundan daha zayıf ve futbol 
bilgisini az bulduk. 'Gol avarajı yü -
zünden şampiyonluğu kaybeden Bafra 
İdman Yurdu takımındaki canlılık 
Samsun İdman Gücü takımında yoktu. 

Seyhan grupu birincisi de geçen 
seneden farksız bir oyunla gene mağ
lCip vaziyettedir. Kadroları geçen se
neye nazaran daha noksan ve zayıftır. 

Takımlar şu kadro ile oynuyorlar
dı: 
ADANA 

Hasan - Abdult:.h Nar.; . Avni, Ga • 

hattin, Galip - Cemal, Rıdvan, Yunus, 
Mehmet Ali, Celal. 

Hakem 
Asım Kurd'un tarafından birine ver

diği penaltı dolayısiyle saha kenarında 
bazı tenkitler yapıldığını gördük. Fa • 
kat oyunu sahanın muhtelif yerlerin -
den takip suretiyle görüşlerin değişe
ceğini biran dUşünürsek, penaltı çekil
dikten sonra direğe çarpan topun ka • 
leciye değip değmiyeceği hususundaki 
münakaşalarımızı da ona göre hesaplı 
yapanz. 

Bundan başka eğer tam bir salahi
yetle sahaya çıkardığımız hakemlerin 
otoritelerini temin etmek istiyorsak. 
tenkitleri, salahiyetimiz ne olursa ol -
sun, sonraya bırakmamız 13.zımdır. 

Maçı Asım Kurd iyi idare etmiştir 

Ru{liinkii mm;for 
Bugün Eskişehir ve Samsun takım

ları gene 19 Mayıs stadyomunda saat 
14 de final 111açlarını yapacaklardır. 

Bükreı muhteliti 
bugün geliyor 

Şehrimize gelerek Ankara muhtelit 
takımı ile bir maç yapacağını evelce 
haber verdiğimiz Bükreş muhteliti 
dün lstanbul'a gelmiş ve alakalılar ta-

rafından karşılanmıştır. İstanbul mu - l 
habirimizin bildirdigine göre, Roman- 1 
ya'dan kuvetli bir kadro ile gelen bük
reşliler dün akşam Ankara'ya hareket 
etmişlerdir. 

Aydınlılar'ın bir kurtarııı 

SOSYAL 

?.4 - 12 - l'"'.,j 

TETKİKLER 
Misafir takım bu sabah şehrimizde 

bulunacaklar ve istasyonda idareciler • 
le sporcularımız tarafından merasimle 
karşılanacaklardır. 

Yarınki maç için bölge futbol a
janlığının gönderdiği tebliği aşağıya 

koyuyoruz. llu husustaki düşünceleri -
mizi yarın bildireceğiz. 

Avrupa'da demografi 
meselesine bir bakış 

Tebli~ 
Bölge Futbol Ajanlıgından: 

1 - 25/Birincikanun/ 938 pazar 
günü Ankara muhtelit futbol takımı 

ile Bükreş muhtelit futbol takımı ara
sında saat 14,30 da 19 Mayıs stadında 
bir müsabaka yapılacaktır. 

(Başı 2. nci sayfada) 
lileşme bütün garp sanayi memleket
lerinin müşterek vasfı, doğumların 

bu memleketlerde, azalmasının, belli 
başlı bir iki sebebinden biridir. 

Yazan: Neıet ATAT; 
cesaretini göstereceklerdir. 

2 - Muhtelit futbol takımına seçi
len aşağıda adları yazılı sporculann 
futbol ayakkaplariyle maç günü saat 
13.30 da sahada bulunmaları lazımdır. 

Fransa'da, köy nüfusu, 1872 - 1921 
arasında umumi nüfusun % 69 ndan 
54 ne, lngiltere'de 35 nden 21 ne, Bel
çika'da 32 sinden 22 sine, 1880 - 1920 
arasında Müttehit Amerika'da 71,4 
nden 48,6 sına düşmüştür. Bu rakam
lar bu memleketlerde doğum azalma
sına ait rakamlarla karş:laştırılabilir. 
Mesela Almanya'da: 1875 - 1925 ara
sında köy nüfusu, % 61 den 36 ya ay
nı senelr zarfında binde doğumlar, 
32,7 den 19,9 a düşmüştür. 

Bahsi bitirirken, yüksek teknik Ye 

kültürün, demokratik rejimin, eski 
ananelerinden kurtulmuş serbest dü
şüncenin, çok nüfuslu bir medeniyete 
elverişli olmadığı hakkındaki iddia
lara iştirak etmediğimi söylemek ie
terim. Meseleyi daha derinden ve da-o 
ha dikkatle tetkik eden mütehassıe
lar, doğum meselesini, (çocuğun dev
let tarafından satın alınması) meseıe.. 
si şeklinde ortaya koyarlar. Ve (ma
demki çocuk, ilk yaşlarında ve tah
sil çağında aileye külfetten başka bir 
şey vermez, kazanç çağına girdikten 
sonra da aileyi olduğu gibi bırakır 
gider, niçin aileden kendisi icin yal
nız külfetli olan bir hizmeti istemek
te boş yere israr edip durmalı!, en 
iyisi aileden çocuk yükünü tamamen 
kaldırmak, muhtelif tedlıirlerle ço
cuk yapmağı aile icin faydalı bir ha
le getirmek, ve ancak ondan sonra. 
aileden milli cemiyetin muhtaç oldu
ğu çocuğu istemektir) derler. Milli 
dikkati zengin ve orta halli ailenin 
mlithiı eeoi.ır:minde tekaif etmek aar~ 
tiyle benim şahsi kanaatim de budur~ 

Güneş: Necdet, 
Ankara Gücü: Natık, Ali Riza, En

ver, Hamdi, Nusret .. 
Harbiye ldman Yurdu: Habip, 

Muhterem .. 
Gençler Birliği: Hasan, Keşfi, Ali.. 
Galatasaray: Haşim, 
Demirspor: Arif, Gazi, Zeki, Fethi. 
3-Misafir futbolcular bugün saba'h 

trenle Ankara'ya geleceklerdir. Muh
telit takım oyunculariyle sporcu genç
lerin misafirlerimizi karşılamak üzere 
istasyonda bulundurulmaları kulüp 
başkanlarından rica olunur. 

4 - Muhtelit takım oyuncularının 
bugün saat 16 da 19 Mayıs stadyo
munun Şeret tnbıiniı arkasındaki sa -
londa mutlaka bulunmaları lazımdır. 

5 - Bu maçın orta hakemi İhsan 
Türemen. yan hakemleri Şuayip Kıraç 
ve Nazım Altındağ'dır. 

Mesele hiç de basit ve bir taraflı 
değildir. Fransa Avrupa memleketle
ri arasında demoğrafik vaziyeti en 
vahim olan memleketlerden biridir. 
En vahim olan tek memleket değil
dir. 1936 da Avusturya da nüfus bi
Hinçosunu 724 insan açığiyle (binde 
0,01) kapamıştır. Artış nisbeti Belçi
ka'da, lngiltere'de, lsveç'te binde üç
ten, bUtUn .1imal memleketlerinde ve 
A ı---·- n .. ~;..,.,:ırlc;ı rlal}da Italya 
Çekoslovakla, Macarıstan da' ' 
ondan aşağıdır. 

Bu, Avrupa'ya 19 uncu asırda mu
sallat olan ve kemirici tesirini Avru
pa'nm teknik, ekonomik ve kültürel 
inkişafiyle müvazi bir tempoda artı
ran bir sosyal hastalığıdır ki, ilk de
virlerinde milli bünyeleri ihtiyarla
tarak, işe başlar, sonra onları (1936 
da Fransa'da ve Avusturya'ya olduğu 
gibi) küçültür ve bir gün ortadan 
kaldırır. 

Avrupa'nm belli başlı. birkaç mem
leketinden meseıa; Almanya, 1910 -
1934 arasında % 8 Belçika % 8 Ingil
tere o/o 8 İsveç ve Fransa % 3 nisbe
tinde daha ihtiyarlamışlardır. (1) ih
tiyarlama nisbetinin Fransa ve ls
veç'te diğerlerinden daha az olmasına 
rağmen küçülmenin evela Fransa'da 
başlamış olması, Isveç'in umumi har
be girmemiş, Fransa'nın da, ihtiyarlık 
çağına bu memleketlerden daha önce 
girmiş olmasiyle izah edilebilir. 1911 
de Fransa'nın züriyetli yaş kalabalı
ğı, Almanya, Belçika ve Ingilterc'de 
aşağı yukarı, 1930 daki züriyetli yaş 
kalabalığı kadardır. 

Seyir bugünkü şeklini takip ettik
çe ve fevkalade tedbirlerle bu tehli· 
keli seyrin önüne geçilmedikçe kü
çülme bu memleketler için de mukad
derdir. Mesele yıllardanberi Avru
pa'nın her memleketinde konuşul

maktadır. Fakat ne yazık ki, demok
rat memleketler henüz bu milli mese· 
lenin üzerine parmaklarını koyacak 
ve milli meseleye yeni istikametler 
verecek kadar kuvetli değillerdir. 

Hitler iktidarı. Almanya'da nüfus 
meselesini, milli bir mesele olarak ele 
almış ve burada tekrarı güç birçok 
tedbirlerle, 1933 c kadar tedricen bin
de 3,5 a kadar inen tezayüd vasatisini 
1934 de ve 1935 de 7,1 e 1936 da 7,2 ye 
çıkarmıştır. Musalini iktidarı da ltal
ya'da buna benzer neticeler almıştır. 

Eğer yok olmak ve Avrupa coğraf
yasındaki mevkilerini etraflarında 

gittikçe çoğalan milletlere bırakmak 
kararını henüz vermemişlerse demok
rat memleketler de ergeç milli mese
leyi ellerine alacaklar ve nüfus mese
lesini en büyük milli meslek olarak 
milletlerinin gözünün önüne koymak 

Bir • • .. 
gun ıçın 

(Başı .S inci sayfada) 

lüğe dair çocuk kitapları yazılabilir. 
İngilizler çocuğu hayutın realiteleri
ne göre yetiıtirmek prensipine uya
rak bu çeıit kitapları teker teker 
yazmıılar ve basmışlardır. Bu kita~ 
ların, değerli mütehassıslar olan m• 
harrirleri, sanki çocuklara ıunu de
mek istemektedirler: 

- Büyüdüğünüz zaman ne olmak 
istiyorsanız İstikbaliniz düşünülerek 
tertip edilmiı olan kitaplarnnızdaa 
beğendiğinizi alınız, okuyunuz. 

Bu eserlerde "avutma,, nm yerini 
"vazife., almıttır; vazife, fakat yal. 
DiZ umumi manasİyle değil, sarih 1119 

ameli manasiyle vazife ... 
Alman çocuk edebiyatına gelin

ce; bu e-debiyat son yıllarda derin ve 
kamil bir değiıikliğe mazhar olmut
tur. Almanya'da yazdan çocuk ki
tapları eski ve yeni milli kahraman· 
Jarm hayatından, partinin mücadele 
yıllarında bir gencin maceralann
dan, bir nevi izci tetkilatı olan Jung
ıJolk gruplarından birine mensup 
gençlerin baılarına gelenlerden bah· 
ıebnektedir. Bunların asıl mevzuu 
arkadaılrk bağlarının kuvetidir. 
Genç arlıaılatlık, irade, yol ve hedef~ 
hünaette gençlik ve saire isimli kita~ 
lar gibi ... 

ltalya'da bu va·dide pek fula bir 
gayret sarf edilmemektedir, denilebi
lir. Bu memlekette de Faıiat partisi
nin baıarmış olduğu büyük iıler, ço
cuklara mahsus "Libri della Patria', 
ve "ltalia Nuova di Educazione Fa.a.
cista'' gibi koleksiyonlarda intitar .. 
den kitaplarda anlatılmııtır. 

Sovyet Rusya çocuk edebiyatında 
memleket kahramanları tebcil olu -
nurken istihdaf olunan asri maksat, 
çocukların ve gençlerin saye ve çalı
ıanlara karıı sonsuz bir hayranlık 
duymalarını temin etmektir. 

Şu birkaç memleketin misa,linden 
çıkarabileceğimiz hüküm ş~dur ki 
her millet, kendi gençliğini, kendi 
hususi icaplarına göre, istikbale ha
zırlamaktadır. 

Samıun takı.mı Adana takımı 

( ı) Bu netice zürriyetli zlirriyetsiz yaş 
terekkupleri arasında yapılan mukayeseden 
çıkarılır. Boyle bir mukayesenin butıin 
garp memleketlerine şamil olarak 1800 den 
itibaren yapılması daha faydalı olduğu hal
de makaleyi normal inceliğinden daha faz. 
la ~ıiçleştirmemck için bundan sarfınazar 
edilmiıtir 1 

"Yrlbaıı geliyor,, ve "hediyelik ki
taplar,. yazılarına bu kısa tetkiki i -
lave ederken kaydedeceğim bir cihet 
varsa o da çocuk edebiyatı işinin biz
de de ancak bir parti ve devlet iti o
labileceğidir. - N. Baydar 



" 
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Kış geldi, havalar soğudu. Fakat gene güneş kendisini 
gösteriyor. Yağışsız ve güneşli kış günlerinde de küçük 
çocuklar, temiz havada oyun oynarlar. 

Yalnız kışın oyun oynamağa giderken iyice giyinmeyi 
unutmamalısınız! 

4 Eylul ilk okulundan 716 Sami Türkoğ- er, Ankara birinci orta okulundan 724 l 
lu, Zonguldak Namıkkemal okuluodan Kasım Güven, Ankara İnönü okulundan · 
300 Vatan Alpaslan, Ankara Kocatepe o- 1219 Sadık Deniz, Çorum İstiklal okulun-
kulundan Ni:ı:amettin Saltık, Narh istas- dan 374 Süzan Baykal, Yozğat komiser 
yonu §efi kızı Nisan Tunga, Zonguldak muavini Salihattin kızı Zehra Erdoğan, 
Çelikel lisesinden 3/1 de 534 Hüseyin Ankara kız lisesinden 499 Besime Onat, 
Onur, Ankara sanat okulundan 246 Ne • Ilgın ilk okulundan 277 Mehmet Olcay 
cati Turan, Ankara Yenihayat okulun· D · 1. S k'' Ga •. okulundan 256, 
d B .l'" G·· ı k . A k B d enız ı aray oy zı an ı .u u te ın, n ara ayram ca • N.h 1 D.. K Baray ·Ik oku 
desi Oyuker sokağında Erol Ülker, An- 1 a omen, . argamış .. 1

•• . . • 

kara Gazi lisesinden 1372 Ali Dizdar tundan 287 Bakı Urut, Ankara uçuncu or-
Afyon lisesinden 1300 Bekir Göktürk: ta okulundan 486 Mevliide Şavlı, Eğirdir 
Düzce Namık Kemal okulundan 127 Zi • Zafer okulundan 491 Orhan Sorguç, Yer-
ya Öztürk, Mersin orta okulundan 288 köy ilk okulundan 120 Hüseyin Yalçın 
Mehmut Güc;dü, Ankara Gedikli orta o· ·n .. . . . ' 
kulundan 381 Ayten Sarkanak, Elazığ or- uskudar bırıncı orta okulundan 3/ D de 
ta okulundan 667 Necmettin Özbaş, An· 506 Abdullah Ymavlı, Bandırma C.H.P. 
kara İltekin okulundan 601 Necdet Cay· okulundan 329 Zehra Umut, Alanya ilk 
maz, Ankara İnönü okulundan 287 Saba- okulundan 32 Mehmet Çetin Ankara ü -
hattin Çağlıl:'an, Ankara Erkek lisesinden çüncü orta okulundan Ülvi;e Günener, 
567 Şemsettı~ Yast~~· Ankara Atı~- Eski ehir Ülkü ilk okulundan 4/2 de 56 
bey mahallesınde İşın Bıc;er, Malatya Jı. T ş ÇubukçtL 
sinden 4/A da 449 Turan Erkal, Ankara uran 
birinci ortadan 646 Mehmet Eraslan, ~---------------..... 
Samsun İnönü ilk okulundan 277 Mualli 
Genc;dur, Ankara Dumlupınar okulundan 
64 Hicri Altrnbay, Samsun İnönü okulun
dan birinci sınıfında 29 Oktay Arslan, 

Ulus Çocuk İlavesi bilmece 
koponu: 53 

Zile orta okulundan l/A da Süavi Önver, 1 Ad d 
Adapazarı orta okulundan 237 İbrahim ı ve soya 1: • • • • • • 
Özcelik. Diyarbakır Fatihpaşa mahalle
si Sabuncu sokak 32 numarada İrfan Ak
do~u. Samsun Kazılkadı ilk okulundan 
302 Semih Dönmez, Ankara Gazi lisesin
den 1353 Ceıal Çarh, Kayseri lisesinden 
l / A da 962 Mustafa Genc;el. Ankara U -
lus okulundan 184 Muzaffer Unutmaz, 

. . . . . . . . . . . . . . 
Okul ve numarası: •••• . . . . . . . . . . . . . . 

Ankara lnönü okulundan Önut Hamür- 1 . 
lu, Ankara Dumlupmar okulundan 529 Şehır : • • • • • • • • • • • 
Müeyyet Kayı, Konya lisesinden 859 Ta
hir S~atcıoğlu, Zile Sakarya ilk okulun -
dan 47 MevlCıt Koşumdak, Elmalı birin -
ci okulundan 78 Silar Sencar, Ankara i • 
kinci orta okulundan 307 Hüsniye Koç • 

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

Ulus'un çocuk ilaveıi 

ocukları 
Cumartesi. 24 1lkkanun 1938. Sayı 53 Her Cumartesi çıkar Para ile satılmaz 

' 
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Ayak uçlarmm U.tUne buarak 
blru cllllaa ytlbele kalktı; •e ftl' 
ku.etlyle bir dlıba balırcb. Ortalık
taki 1e11tsllk kea•lnnl bllblltUn 
korptuyonlu. Teudlf ettili bay
ftnlar ona olduldarmdan daha bl
yilk aeruauyor 'ft lcleta IDMIJlarda 
dialedlll acayip IDlllalOklara blan
yorlarcb. 

. · Jtarbeyu•a 8yle ıeliyordu ki teJ· 
; taD,. bu ağaçlarm ardma ulrlınmıı 
r Ye atqten 18zlerini Jrendiılİıe çe
:. 'rirmlıtir. 

Karbeyu. bu ihtiyar apcm iki. 
dal anamda bir müddet Jraldıktan 
eonra ne tarafa gideceğini dUfUn· 
;meden ormanm karanlık gatıeterl 
~ arumda kotmafa bqladı. 
o,ıe nefes nefese kahmttı ki a-. 
nünde bir bataklık olduğıinu bile 
16rmedi n boylu bo)'wıca bu ıia 
çamurun içine dUttU. 

e
balırdı. haykırdı. ~t ne 

lmdaclma kOflCaiı ne 
~ kurtaracatı vardı. Gene 

l!ıPıtm& çırpma kendi kendlalal sa
~. bataklıktan kurtardı. Gene 
1'9Pla iı.tladı. Bu sefer de bndl-

5!
1.ır JObfun bqmda buldu. o 
ilıllm n JOfCUndu ki ayak
~ Birdenbire ıasıe-

(Bqı 6•• aynıusda) 
ri arardı. ayalı kaydı .. bu ... 
{er de paldır 1dlld0r ormanın içer
lek •e karanlık bir kötnine dotru 
yuvarlmnnalrta oldutuau 1Dladı. . 

Nihayet Karbeyu'm &ıtme kll
çlllı: bir aydmllk çıktı. APÇ dalla
rının bot blraktıkları bir yerden 
bulundup noktaya bir lfık pliyor
du. · Karbeyu bunu ,erunce derin
den derinden bir: 

- Oh 1 çekti. Adeta kurtulmut 
pbiydL Boynu btlkUk ve dizleri 
dermamız bir hllde oldutu yere 
çiktU: 

- Burada biru,dinleaeyim bari, 
dedi ve oturdu. 

KutJar, tinpnlar, ceylanlar ve 
tikli hayvaJar ona yaldqıyor. o
nu yakmdan ,ermek için ti y1Dma 
pltyorı.Nı. Palrat Karbe~ın ytl
.dnil llrmele lmkln yoktu. ÇUııldl 
.savaJh çocuk kBç& bqmı l1d kolu
nwı 'anıemda aıJaıtınmt •e dis 
bpütarmm u.ttlne koymUftu. · 

Xtlçlllı: bir taYpD bOtiln arbdaf
larmdan daha cesur çıktı n iyi
den iyiye ktlçOk Karbeyu'm yam
na yakıa,uü 10iuk ~unu onun 
kar clb1 beyu bopuna dolnmdar
du. Bo,aaada bir 10iuklü hı.e. 
den Karbeyu birdenbire: · 

- Ah f diye batırdı •e korku i
le yerinden dofruldu. Banan tlse
rine etrafmdaJd btlttln ha)'YIDlar 
çil yavrusu clbi her biri bir yana 
bçJttılar .. alaçlarm anamda IÜ• 
landılar. Fakat, aradlD birkaç sa
niye geçtikten 10nra ince alaç dal· 
Jarmm •e yaprakların anamdan 
yeniden bqlarmı kaldırdılar. Kar
beyu bunları 18rOnce içinden ıe
len ctllmeyl aptedemedi hayvan
lara babrak: . 

- Sisi ben korkutmak istemiyo
rum ki. dedL 

Ktlçilk bir alncap, Karbeyu'ı da
ha iyi 18rmek için bir taYpnm 11r
tma çıktı Ye bir ldiçUk serçe bir a
laca inçe dalına kondu. Karbeyas 
bu JdlçUk serçeye d8nerek dedi ki: 

- Gu.el ku1t if]erlnia kata pt
dli AllllD ala ne yaparamıs? 

Kut. ince, Pkrak. clkel bir ,.._ 
le ıtlzel ima ıu cnabı .erdi: 

- ltlerfmiz katti alttili ...._ 
bia tarkı .UyleriL 

..Karbeyu kutun bu ika tsmne 
&lkliL Ve onun Jrendlaine · ta+ıilp 
ettill clbl bir tarkı llylemeie bq
ı.dı. Etrafm~ hayvanlar buna 
duymıca dalların Ye yapraklarm a
rasında çıktılar. Onun daha yalaa
larma dolru ıeluiete bqladılar. 
Kqlar da. Karbeyu•Ja birlikte ay
nı prlayı olrumala ~ 

Karbeyu. kutların " esteki ...,_ 
.utarm kendlıine ıa.ttrcıweri bu 
dOltluktan çok lllelllll1ID ·olilauftu. 
Onlara lrUp Adeta ımlafup bir n
siyete dilftO. Bu aırac1a 1nitJUm bil' 
kısmı da ıelmlt Kaneyas'm ~ 
rine n omuslarma koinlnlf1ıanb. • · 

Bunu 18ren kGçlk Prem. de4I ki: 
- I• dakikada çok '"'84ia 

Yatma ıiaden bir cllletlm ar. O
nu da yapananıs dala& ~k aeda!
ceifm. Bu ceceyf rahatça ~ 
için ormanda bana bir yer glat.,.. 
bilir mhinia? 

Bu .asu dinHyen ha)'ftlllardan 
ihtiyar bir diti tavpıı usun w yu-

uı.·- peali Dl ... 

~'· ~-
&(d ... ~••t•s .. 

... ~ ... ~alçak ... .......... '. ~_ .. : 
- Sisi ~·.,..,..... iste~ .um. llyayin. : ,,.;. ' · .. : .,. '. . 

' ': :"16'. • 

Bma llJU,. ... "1nn• .· bll-
ylllı: " deliftıil &e•&t fiAath par
ladı; n Jdlçtlclk ·..-, 1"mıu Kar-
beJu'm dlsleriaıe ......... Karbe
yas"m bittin Jdltik-~· cloltla
n ona itina acıyarak .w fakat tat
lı ft .......... 8f5slerle lıiıa,or. yal
ma - - -•antı. yaallda'.· edeblle
celdednl blleml"'lar• · 

KarbeJU teU. ..m: 
- Beni bir or .. .,... kulilbe

•t-. Jindar altlı_. ....... mi 
... ? 

. ·JfaYyanJar - fikri pek ·iimftflk 
balclW.. Sullaf, ',Jrarbqu'a 10lu 
ileteımek ._.. derhal baYalaa· 
cbJar. Onmncmm kul1lbealne pcle
cek JOlaa ilerinde uçuyor, hem de 
lact. pkrak Mlleriyle prkıJar llJJ· 
ll)orlll'cb. - . 

· TopnJar " ateki ha)'ftlllar da 
Karbeyu"m arkamdan ekliyorlar. 
dı. Bu a1aym en arkuıada da ihti
yar bir lrllil J. ı'Uir J'lrtlpdu. ,,.,...,, 

Bu ·haftaki · boya-.mı 
·_ au q~" : sözler;·~~rril'iilt1lti : 
ç0ZOn~iyeler · ·'~f,iz ! 

Çocn1r11r, ............. .. "'"···... . . . -................... 
• ' . ' ' ' .. 't,. ............ .... :· 

-. ' ~> :- . ~ " .;. ":' ' ... ..... ...,., .... ,..,.. 
p'Ni• ............ .. .. , ~· 
..... .......... 'Q .. ............ ___ .. _ ....... ....... 

Bu lıılftalııl •• w:emld ....... . . . - • ' \ . ~- ıı 

lll'iDclea Y*M•m. BU• rae .....,.. , 
: ' . :_:~;(~! 

ı- 41üwtakp.,l1J.r.•rkıd .... el....... 1" " - 'ır ' ppr ... 

~··_.;.~~~~~ 
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·a --Ya'oricmm --...ııır~ 
leli blm&İ ... akla4e ....... • 

4--.-.ı4....--~ 
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..J-•Al*PıJan çoc ........ ~ 

m8latt 

_.Yvbnl.r 1llt at11mr• lh1nı t1ot-. . .. •' 

ra.J'OIP .... cWereaier ...... 
-~ .... -sekealW 
' l*hid,ebir -... tep .... lı-

lı:lnilı~ .~ ., .... feneri. .. 
OncOye bir ıulu boya ~ •• 
-..;e·blr ~ ~ bqlnd
jıe tilr alblm, altmaJa blJtlk bir re
lim defteri.,.....,.. btlJGk bir ka
na bofa twlnmr, ..,,, rı,e b11J1k 
bir ..... 4efterl, clobnncaya bll
ytlk 'bir çala, . OIUalCllya bir ... 
-.... ~ • lalrlacWea yh .... 
~ ..... ~ ....... ,.,...,, 
··~~·- ·..;. ,i, ••• .,,. ~~ ........ , .. ,..-, ··-.ı. 
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24. 12. 1938 ULUS 

r::::::::::~~!.~~:~~:~:~:::::~~~~:~~:~:::::::::::::::ı 
Ziraat politikamıza hangi 
esaslar hakim olacaktır? 

Dünkü sayımızda Türkiye Ziraat politikasının ana meseleleri 
üzerinde durmuştuk. Bugün bu meselelerin kısa birer izahını 
bulacaksınız. 

Bütün bunlar; ilkkinunun 27 sinde toplanacak olan birinci 
köy ve ziraat kalkınma kongresinin büyük ehemiyetini anlar 
maktadırlar. Çünkü bu kongre, eşine pek az rastlanan bir ma
hiyette olarak, bir çiftçi memleketi olan Türkiye'nin bugüne 
kadar halledilmemiş bütün ana divalariyle meşgul olacaktır. 

T8rkiye ziraat siyaseti için mevcut 1 Kafkaalarla örtülü olmasından dolayı 1 YatamUı ve ertesi sene J.izım olan 
olan prtların baıında iklim geliyor. bilhassa mülay~mdir. Huıuai nebatlan hayvanı elde etmesi için. köylü~ün 

Tiirkiye'de iklim şartları pek fazla fındık, mandalına, aoya fasulyaaı ve borçlanması icap etmektedır. Ekserıya 
çefitlidir. Yeni meydana getirilm"ş o • biraz da çaydır. Buranın geçit iklimi yüksek olarak faizlerle beraber bu 
lan on bölge ve 30 alt - bölge ~~ı ge.ne. meyva ve bakliye ziraati için mü- borçlar, köylünün gel!~ni daha azalt
farklann temini içındir. Bölgeleri bın- saıttır. maktadır. İtte bunun ıçuı orta Anado
birinden ayıran büyük farklardan bat" Sekizinci bölge: Bu bölge garpta luda mahsulün emin olmaması, köylü
k& her bölgede genitliği itibariyle orta Anadolu, farkta da prkt Anadolu nün iktısadi bakımdan geri kalması -
mahdut olan hususi iklimler mevcut • ile münuebettedir. Burada lokal iklim nm oldukça mühim sebeplerindendir. 
tur. Bunlar hususi bir takım nebatları boldur. ~a_Iatya'da meyvacılık bilhas-
yükıek kalitede yetiştirdiğinden dolayı aa kayısı ıçın çok iyi şartlar vardır. İh- Mülk tak8imi 
bilhassa mühimdirler. Burada yalnız timal pamuk da yetitccektir. Maraş pi- Türkiye topraklarının köylü işlet -
Nitde Amasya, Malatya, Dörtyol gibi rinç yet~tirmesine müsaittir. Erzin - melerinin büyüklüğü bakımından tak
m~ mıntakaları hazırlanılmakla ik· can'da gene bir iklim adası meydana simj,.tetkik edilmek istenirse bu bakım
tifa olunur. Polatlı, Haymana gibi yük gelmiştir. Burada başlıca hububat ye- dan henüz bir çok esuların noksan ol
•ek pifrtle kabiliyetli buğdaylar ~e- tiştiril!r. Fakat h~yvan yemi ziraati duğu görülür. Orta ve küçük köylü 
min eden mıntakalar da buraya dahil- ve tabıi olarak yetiten hayvan yemleri mülklerinin yanında birçok mıntaka -
dir. Her bölgede ekseriya huaust kill • çok müsait şartlar bulur. tarda çok genit büyük mülkler de var
tür nebatlarının en yüksek kalitede Y~: Dokuzuncu bölge: Tam minasiyle dır. Fakat bunların içinde iıletilenle • 
tifmesi için çok ehemiyetli olan mevzu prk Anadolusu iklimi kaimdir. Ka- rin mühim bir kıamı, köylülere yanya 
iklimler mevcuttur. Bu bölgeler, esas rakteriatik olan uzun, soğuk ve karı verilmiıtir. Bu vaziyette küçük işlet-
olarak, ıuraları ihtiva etmektedirler: bol olan kıftır. Tarla ziraat\ Erzurum, meler ekseriyeti tctkil etmektedirler. 

Birinci bölge: Trakya ile Marı:na~a Paairller ve Muı ovası gibi büyük düz- Müuit olmıyan hakikat, mülk va-
deııW mmtakalarmı ihtiva etmektedır. lüklerde müsait prtlar bulur. Van gö- ziyetinin memlekette henüz tebellür 
Buranın iklim prtlan ziraat için mü· lü sahilleri ve ihtimal Muı ovası bak- memiı ve umumiyetle k6y1U ifletme-Je
uit olduğu gibi, hayvan yetiıtimıen!n liyelerin ve meyvalarm yetifmesine rinin sınır vuiyetlerininl ft bilyUk
ön prtı olan yem istihsalini de temm müaait olan huausl iklim vaziyetine lUlderinin tayininde henüz bir noksan
etmektedtr. En mühim nebatlar: Ekin- maliktirler. Tam minallile birildim a- bk olduğudur. Bunun bCSyle oluıu. e
ler, mısır, pirinç, kuşyemi, bakliye, dası olarak I.ğdır'ı sikredebil~ .B.u • veli köyde emniyetsl.sliklere ve birçok 
kavun, sebze, üzüm, zeytin ve mey:•- rada yazm pırinç. ve pamuk yetıt~rile- anlapnazhklara, bundan bqka da k6y
dır. İpek böcekçiliği bilhaaaa Buna ~a bilir. Aras vadisı de müsait .~ı!ett~ IU itletmelerlnin büyüklüğü ve her 
pnit mi.kyaata yapılır. Bu bölgeci~ tu: bulunmaktadır. Hayvan ye~ ~s~ihsalı köyde iılenen toprak sathı hakkında 
tün çok ekilirac de bunların kalitell için lizım olan ~ ~k ıyi?ır. ~n nisbeten itimada değer bir fikir edin
fena ile orta arasındadır. ziyade burada gumrah bır baklıye ıle menin çok güçleıme.sine sebep olmak-
~--'~ 

me.cuttur. Bu ı ım e • 
ya piyuaaı için mühim olan hu~uı~ ~e
batlarm yetişmesine çok ~usaıt~~· 
Bunlardan yalnız tütünü, çekirde~zt, 
J*DUfu, incir ve zeytini ı:ikredelim. 
Bu bölgede yem istihsali için prtlar 
da milaalttir. 

Uçüncü bölge: Cenup sahil bölgesi. 
Banda da bazı yerler lokal iklimin 
meftudiyeti dolayııiyle portakal, pa -
muk, pirinç gibi ıriirptropik nebatlann 
yetipcsi için fevkalade iyi imkanlar 
vardır. Yem istihsali için prtlar bil
halu mu.aittir. Çünkü kıp da yepl 
yem temini kabildir. Bunlardan baıka 
ecıbze turfandacılığı için prtlar çok i-

Jidir. . d. kadar Dördüncü bölge: Şun ıye 

bildirilen bölgelerin tamamen aksidir. 
Bu bölge, bölgelerin en büyüğüdür. 
BütU:n Türkiye sathının % 28.6 sını 

w auf usunun % 23.5 unu ihtiva eder. 
Burada iklim kuru ve ekseriya kurak -
lık mevcuttur. Bundan dollyı bütün 
latihul emin bir vaziyette değildir. 
Tarla nebatlarından buğday ve arpa 
en önde bulunur. Bütün buiday hası • 
Jatmm % 40 ı bu bölgeden iatihaal edi
lir n ekmeklik hububatın ihtiyaçtan 
fulaamuı bulunduğu yer de burasıdır. 
Ha)'ftllcıhk bakımından burada dün
yaca mefhur olan Ankara keçilerini 
IMalaJIOFWI. Afyon Kanlıiaar'da afyon 
WU-1 etmek için yapılan hqhq p -
natl ,renit bir saha işgal etmektedir. 
Bundan bapa bu bölgenin bazı mınta
kalarmda meyvactlıta müsait lokal ik· 
limler, pirinç ve pamuk ziraatine uy -
gun dar vldiler vardır. Yem istihsali 
orta derecededir ve emin delildir. 

Betlnd bölge: Karıdeniz'in diğer 
mmtakalrmda olduğu gibi orman böl
ıaidir. Bu bö1genin kenar ve geçit 
mmtalcalan yaf11 ve auhunet balmnm
dan ziraat için müuit lmkinlar temin 
ederler. Hububattan mısır en 6nde 
bulunur. Hususi nebat olarak Kasta • 
monu clvannda kendir vardır. Yem ia
tlhaal imlrinlan iyidir. 

Altıncı bölge: Karadenis sahili için 
niebeten kuru iklime maliktir. Tütün 
mahdut eahalır dahilinde yetiımcsi i
çin burada bilhuaa çok müsait prtlar 
bulur ve kalitesi çok yüksek olur. Or
ta Anadolu'ya doğru geçit mıntakaaı 
meyvacıhk için çok müsaittir. Yem ls
tlhsaH için prtJar nisbeten iyidir. 

Yedinci bölge: Bilhuaa alt bö!ıe 
en fazla yağışı olan yerlerdir. Yaiıı 
1lllh..sa prka doğru fazlacbr. Suhu
aet farla az, laf i8e tima1 tarafından 

ıe: atep 
mıntakaaını ihtiva eden Gaziantep da
ha müsait bir vaziyette bulunur. Bu -
rada baf ve bilhatA fıstıklıklar çok • 
tur. Diyarbakır karpuzu ile meşhur • 
dur. Yem istihsali bu bölgenin birçok 
mmtakalannda gUç1efir ve emin de
fildir. 

Köylünün geliri: 
Köylünün ıeliri iki bakımdan ehe· 

miyeti haizdir. Bir defa köydeki yap
ma atan.dardı hakkında bir film edin
me saniyen köylünün müıtehlik ola • 
rak vaziyetini tesbite yarar. Köylünün 
net olarak geliri, dikkatli olarak tah -
min edilmittir. Bu gelir bUtUn me~e
ket için ve bUtUn ziraat tubeleri dik
kate alınarak 405.000.000 türk lirası
dır. Bu yekQn .ziraatte çalıpn 
6.480.068 nüfusa bölünür. Şu halde .. va 
aatl olarak beberine senede 62.5 turk 
lirası isabet etmektedir. Ziraat ile 2.Z 
milyon ailenin yafAdığı tahmin edilir· 
se beher ailenin senelik geliri para o
larak 176 tUrk lirasıdır. Şu halde bir 
bet kitllik bir ailenin aylık ihtiyacı i
çin 14.7 Ura, yahut 50 kuruttan u bir 
miktar iubet etmektedirı Burada tes
hinin dikkate almmadıfım kaydetmek 
lizımdır. Çünkü köylü gübruini tezek 
halinde tuhin için kullanmaktadır. 

Eier tütün, incir, kuru üzüm, pa
muk ve saire gibi kıymetli mahsulleri 
yetittirmek için niılbeten küçük bir 
köylü kısmının çalıftıtı düıUnülürse 
ıeri kalan köylünün bir kısmının ay· 
lığı en çok on tUrk Uıuını ıeçmez. 
Bununla bet kitiliık bir ailenin ıeçin· 
dirilmeal lbımc:hr. 

Bunun için köylünün mühim bir 
kısmının bayat standardı çok dütilık • 
tür. Bunun için kfSy)ü nilfuau, u.nayi 
mahıullerinln alıcm olarak çok u gö
rülür. Bunun için birçok kayHl ve kBy
lü cvlidlarmm ban ban sanayide ya
hut tehirlerde çabpnalamun 8nüne 
geçilemiyecektlr. Bu hbmetlere mu • 
lcabli kasamlan " dnate giden ıUn • 
deliklerin mikdannı tahmin etmek çok 
güçtUr. 

Birçok mıntakalarda bilbı._ orta 
Anadolu'da zirai ietihialltın emin ol • 
mamaaı hakikati burada köylüniiıı n
ziyetini oldukça kötülemektedir. Tam 
kurak olan 1enelerde yeryer mamul, 
köylünün ertesi senenin tohumlulunu 
temin edemiyecetl kadar udır. Aynı 
zamanda hayvanlanm da muhafua e
decek yemlilf ohmclıtmdan bir lmmı
nı elden çılrarmalı: mecburfıJetlndedir. 

mal<Un olmıyan topraklar üzerinde ça
hpaktadrr. Bu hal köylüyü, köylere 
hakiki millk vaziyetini çıkarmak için 
yapılan her tecrübeye kal'!ı f iiphelen -
dirmektedir. Köylünün bu bakımdan 
verdiğj malftmat, çok zaman itimada 
defer değildir. 
Bütün memleketi tetkik ederken bil

yiııc itletmeler ihmal edilecek olursa, 
istatistikten beher köylü tarafından 
iılenen toprağın 57 dekar olduğu 
meydana çıkar. Nadas çıkarılırsa ıu 
halde bir sene içinde ekilmiı olan aa
ha 41 dekardır. Fakat bu adetler hiç 
itimada pyan değildir. Ancak bü
yilklük hakkında glSyle böyle bir fi
kir verebilir. 

Kombinalar vasıtulyle ıeçen sene 
Ankara, Çankırı ve EKitchir viliyet
leri tetkik ettirilmittir. Tamamen tet
kik edilen 12 kazadaki 56.807 köylü -
nUn bütün millkll 4.157.950 dekardır. 
Vasati olarak köylüye 73,2 dekar isa
bet eder. Herhangi bir 6lçil icra edil
medifi için bu tetkikler de yukarda 
söylenen zorluklar müeuir olmuıtur. 

l'Qf vasiyeti: 

Ziraat siyaseti için bilhbla ebe • 
miyetli olan nokta memleket nüfuıu • 
nun yq vaziyetidir • 

Türkiye'deki köjlil nüfusunun yaı 
piramidinin kırk yatından yukan11 
dolu delildir. Bu botluk harp zayia • 
tından ileri gclmittir. Bundan baflra 
dünya ve latikW harplarında doğu _ 
mun azlığı görülmektedir. 

Yq piramidinin fulatanıı kaidesi 
çok podtiftlr. Bu, Türkiye'nin genç -
leıtiğine alimettir. 

Birinci büyük sınıf bucün on bet 
yaımdadır ve evelki sınıflara nazaran 
hemen hemen bir miali fazladır. Bunu 
müteakip 48.52 yqlarında bulunan ıı· 
nrflann hepsinin ihtiva ettikleri sayı 
da bulunan muflar, hayata atılmıya 
doğru yaldqmaktadırlar. 

Bu. ziraatle uirapnlann sayısının 
gelecek seneler içinde kaydedecefi 
büyük artıp iprettir. 

lstanbul'un süt ve 

ya§ meseleleri 
letanbu!, 23 (Telefonla) - VAii, 

tchrin ıilt ve yat meaeJelerlyJe uğrlf
m11a bqlamıttır. Senelerdenberi ti • 
k&yet mnsuu olan bu iki if, bu 1efer 
bd tekil.de halledilecektir. 

Ormanlanmız C. H. P. Kurultayı • • 
ıçın .•• 

(IJaıı ı. inci sayfada) (Bqı l.inci uyiad:ı) KIRŞEHİR - BB. İzzet. Özkan, 
Ahmet liaytok. 

Köylümüz lükse dütkün değildir. müetakil meb&ı1tur. 13 adet de vefat KOCAELİ - BB. Mehmet Ali Ki-
Çok zaman içki içmez, kumar oyna- do1ayısiyle, munhal vardır. l>elegeler gıtçı, Ziya Heper, Ahmet Abaaıyaııık, 
maz. Biıtün düıUncesi karnını doyur- ise partı teıkılitı bulunan viliyeuerde Cevat Adapazarlı, Enver Balkan, Zih
mak, üat bat edinmek ve nihayet dev- yapıı.an parti kongrelerinde ıeçilmiş- ni Kaman. 
Jete vergi borcunu ödemek gibi tama- lerdir. liun1a~ın isımlerini hav.i usteyı KONYA _ BB. Ali Canip Sümer, 
~men insani ve meşru ihtiyaçlarma ki- aynen neıredıyoruz: Şükrü Afacan, Rasim Erel, Ahmet 
fi kazancı bulmaktan ibarettir. Bu da AFYON - BB. Hüseyin Tiryaki- Şen, Rakım Çumralı, Kemal Soysal, 
onun hürmete değer mukad<lea bir ogiu, Galip Demirer, Saıp Mumcu. Şevı.ki Ergun, Ali Fu.a.t Belgin, Nuri 
hakkıdır. AMAS '{ A - BB. Celal Eren, Zeki Bakkalbaşı, Nacı ye Özsoy, Lutfi Berk 

İçinde bulunduğu şartlara göre Tarhan, Rıza Klavuz. men. 
köylü bu meşru kazanç imkanlarını ANKARA - Nevzat Tandoğan (va- KOTAHY A - BB. Etem Yücel, 
herhangi bir suretle hazırladığımız li ve C. H. P. B.), Rıfat Börekçı, ~ıya Hakkı Yılancıoglu, Sadık Ülken, Ha
gün köylil de bizimle beraber ve belki Sıdal, Mecdi Sa<iret.in Sayman, Hay- lil Benli, Ahmet Özkul. 
daha önde ormanların koruyuculuğunu rullah OzbU<lun, l>r. Vehbi Demır, !'ah MALATYA- BB. Tevfik Temelli. 
seve seve yapac.aık; ormanlarda fenni ri Tando&an, Hılmi Athoglu, Ariı Çu- Sait Fırat. 
igletmenin emrettiği şekil ve miktar - bukçu, Sadi Batu. MANİSA - BB. Faruk Çelebi, 
da faydalanmakla iktifa edecektir. Bir ANTALYA - BB. Haydar Uçkun, Nüzhet Işık, Akif Öztürk, Hqim Gür. 
de ıtöylümüzün durumunu, ihtiyaçları Kazım 1. urkalpı.n, Mustafa Korkut. Züh tü Akın, Rıza Dolman. 
nı gözden geçirelim: Köylümüzün or- A Yl>!~ - ı:sK .aı..tem :M.enderes, MARAŞ_ BB. Rıza Çuhadar, Al>-
manla nisbi veya sıkı mutlak bir alaka- Neıet Akkor, Ahme. ~mın Arıa.kayın, dullah Yaycı, Hamdi Kur. 
sı bulunmakla beraber köyleri iki kıs- Samı K.uUug, .aı..yup Uzbaıın. MUGLA _ BB. Baha Sekman, Dr. 
ma ayırmak mümkündür. liAL!Aı:.»U:< - li.tS. ı'4aci Koda- Mümtaz Ataman, Cemil Menteş, Fevzi 

ı. Renç.berliği fazla ova köyleri, II. naz, Pertev Atçıoglu, Kifıt Acar, :M.u- Altınay. 
Çok az arazisi ol.an ve yahut ekime ya: zaffer Akpınar, huri Akın. NİODE _ BB. Dr. Hüseyin U'Wd1. 
rayııtı hiç toprağı bulunmıyan dag BİLECiK - BB. Yahya Güven, Naim Eren, Ferit Eder, Yakup Unaı, 
köileri. Nafiz Arık. Ali Kavurmacı. 

1 - Ova köyleri BOLU - BB. Lutfi Gören, Emin ORDU - BB. Hamdi Sarlan, ııı.. 
Buralarda oturanlar az çok toprak Yerlikaya, Şeref Saner, Sabri Kar.aça- mık Öztunç, Hiıscyin Eksi, HuaceY 

sahibidir. Fak.at ziraatleri basit ve ip- yır. Vurur. 
tidaidir. Topraklarından layıkh mah- BURDUR - BB. Ruhi Yeşilyurt, RİZE - BB. Galip Tolan, Haaan 
sut alamazlar. Hele tabiat şartlarının Dr. Cevdet Akın. ~ Biber. 

· ·· · "tt• •· eneler bu köylü- BURSA - BB. Gr. Atır Atlı, Ka- SAMSUN - BB. Fuat Tuksal (va-gayrı mus:ut gı ıgı s - 1 T f"k 
1 . . f l ~k tt"r zım Akın, Sadık Tahıın Arsa• ev ı li ve C. H. P . B.), Mustafa Aldıkaçtı. er ıcın e a e ı · . "k H " ·· G" M E d 

Ale'lade senelerde ormanlarda yal - Bı~ecı • uanu uven, • r em, Fazıl Keresteci, Osman Cudi Günoy. 
nız zati ihtiyaçlarını temin etmeği dü- Saım Altıok. . . Selim Ordulu, İsmail Isın, Muin Köp-
.. b k" l"ler mahsul idrak ede- ÇANAKKALE - BB. Hahl Dıl rülü. 
şunen u oyu "f G" }).,..· U H'l · Ö 
medikleri sene muhitlerinde başka bir maç, Raı uven, &~ıt sumu, ı mı SEYHAN - BB. İsmail Sefa ., 
· has da yoksa caresiz maişetlerini Omen, Ahmet Cevdet. ler, Feyzi Oldaç, Hasan Ataf, Haean 
:fe S:rmaınlardan ar;rlar. ÇANA.!.tH - Rifat Dolunay, Mus- Çanga, Sabri Dinçer. 

Bu bahiste ormanların köylüyü çeken tafa Akı:ru.n. SiNOP - BB. İzzet Koca, Enver 
bi h · f d ar. Ag· aç kış yaz ÇORUH - BB. Dr. Cemal Alper, Kök, Mustafa Turan, Mehmet Oruç. 

r uausıye ı e v Z"h . U al • · T --..3! A-
senenin her mevsiminde ve köylünün ı nı r · . SİVAS - BB. Etem anrıvc-nn, 

h b 1 d g· u saatte ahnabi- ÇORUM - BB. Dr. Pertev Kalelı- dil Tarkan, Şakir Uma, Kanal Öndec-. 
tam mu taç u un u .ı;.l s ··l K.. -1- • H" · M h 
len bir mahsuldür. Sonra kereste, ya- 0 !> u, u .eyman.. .~·ıı;.aÇ~.' ~ey~~ TEKİRDAÔ - BB. ':' terem 
kacak her zaman müşterisi hazır olan \alçın, Zıya Oçuncu, Abdulkadir Gu- Peke'l, Cevdet Cicioglu, Numı Trak. 
b. aht Köy1ü satı•ta sıkıntı nay, Mahmut Sancak, Mustafa Tar- TOKAT - BB. Şevki Önder, Meb-ır mat ır. :r Kimil 
çekmez. Sabahleyin köyünden çıkar. han. . met Yılmaz, Mehmet Turan, 
o akşam yahut ertesi günü kestiğini DENİZLİ - ~~· ~~1.~•ı Oral, E- Pasay, Tahir Tüfekçi. . . .. 
satmış ve derdini görmüş olıarak köyü- sat Kaymakçı, NaıJı Kuçüka. TRABZON - BB. Ah Beçıl, Mu. 
ne avdet eder. t,te bu lrolaylıkJar köy- ~DİRNE - BB. Ni>:ui Merkcn nir'Serdar, Mahmut Sayıl, Kadri Me-
lüyü zaruret hiuedince her tehlikeyi (valı ve .c. H. P. B.), Şuı Kıvanç, Ha- ıut, Abdülkadir İkiz. . • 
öze alarak ormana ıUrükler, ağaç kea- aan Yenıce, Ahmet Koru. . YOZGAT - BB. Haşım Tatlı, R'l-

~irir. Bu birinci tertibe giren köyler· ERZİNCAN - BB. Recep Sczgm, fat Kozan, Asım Belı:taı, Kadir Çe-
deki kö Jüyll orman tahribinden alı· Rıu Alunok. . tin, Salim Korkmaz, Mahmut Alpak. 
koymak~çin yapılacak itler kanaatim- ~RZURUM - BB. Haıım lıcan ZONGULDAK - BB. lbrabim 

1 ıabilir (vah ve C. H. P. B.), Meaut Çankaya, Bozkurt Tahir Karaoğuz, Cemal A-ce tun ar o • d . Gö übü .. k , 
1 _ Köylüye elindeki topraktan en Sa rettın zl yu • . . . . hf, Tevfik Bilgin, Ahmet Gürel. 

.. d ldnac:ak ziraat aia- ESKİŞEH R - BB. Naıl Bırıcık, f. 
~~bran dnnand rua p go··atermek Ara- Ali Sölpük, Abidin Tokoğlu, Kamil l~mir vaıi8İ ve Ziraat lcor&lfl'ed 
temını aşın a u . • • 
zisinin tamamını ekebilme6'i için yar- Kapla.nlİ. E BB Beki Ak delegelerı gelıyor 

na muht bulundu- GAZ ANT p - · r aoy, .&...iır. 
23 

(lamu.t) _ ValimY B. 
ma ' GİRESUN - BB. Etref Dıadar, F•la Glt'leç, parti kongresinde ilyöD-

luksuz vermek. . T " ı k f · ı ·1· ..:_:-I' .. . r . t Jıctı Tevfık Ekmen, Ahmet ıra ı. kurul baş anı aı atıy e vı aye\'~ 
2 - Köylüyu çeşıt 1 zıraa e a :r - GOMOŞANE - BB. SUlcyman Dal- temsil etmek üzere bugün Ankara'ya 

rıp bir mahsulden zarar gördüğü tak- taban, Muhain Ataç. hareket etmiştir. 
dirde diğer mahsullerden maişeamalr:tini te- İÇEL - BB. R. Naauhoğlu, (vali Ziraat ve köylü kongresinde bulu-
min edebilmesine imkan hazırı b ve C. H. P. B.), Mit.at Toroğlu, Dr. nacak olan İzmir heyeti de gene bu-

3 - Köyün yerine ve köylünün - Muhtar Buker, Halil Dolck, lıluvaf- gün, Ankara'ya müteveccihen tehri-
biliyetine göre muhitte köy1.üyü inki- fak Uygur. mizden ayrdmııtır. 
şaf ettirecek ve kazandıracak sınai ça- ISPARTA- BB. Rmızi Unlii, Hil-
lıpna mevzuları ve kazanç sahaları mi Çakmakçı. 

bulmak. ISTANBUL - BB. İbrahim Ke-
li - Dai köyleri mal Baybqra, Bn. F&ide &endal, Naci 

Bu köylerin ya hiç ek~ topra~ı AU Moralı, Ferit Hamal, Hayrullah 
yoktur. Yahut vana ~le dagh~ arazı- Diker. .. 
nin yetittinne kuvetı az oldugundaıı IZMİR - BB. Fadı Güleç (va
köylil çektiği Ahmete mukabil emeği- 1i ve C. H. P. B.), Dr. Behçet Uz, Atıf 
ni ödiyecek, karnını doyuracak mah- inan, Mehmet Aldemir, Ekrem Oran, 
ıul alamaz. Her iki surette de buralar- Nuri Fettab FAcn, Raaim Dirim, Ta
da oturanlu ormana zarar vermekten bi.r Bor. 
geri duramazlar. Hayat, maitct yol~ KARS - BB. Zihni Orhun, Meb
da orman bunların i'lk ve son duragı- met Bağadır, Samet Oktay, Aliy.ar Vu-
dır. ral, Fuat ArMlı. 

Küçük yaıta gözlerini ormanda a- KASTAMONU - BB. Avni Do-
çarlar. Ve belki ölümleri de ~rmanda ğan (vali ve C. H. P. B.), Hacer Dicle, 
bir kütüğün dibinde olur. Naaıhat, ce- izzet Okay, HU.nü Açıkaöz, Mehmet 
bir onlan senelerin köklettirdiği bu· Türkmen Necdet Taner, Celil Bayar. 
tahrip itiyadından ayuamaz. Hiç bir K.A YSERİ - Mahmuran Önan, 
ihtiyaçları olmasa bile ağaç kesmek, ömcr TatÇıoğlu, Adem Çitsal, Hay
yontmak onlar için doyulmaz bir z~v~- rullih Urkun, Şükrü Nayman .. 
tir. Bu ikinci tertibe giren köy len bı· KIRKLA RELİ - BB. Tahır Ta-
Wıtisna orman dııına çıkarmaktan ner, Süreyya Hannankaya. 
bafka çore yoktur. Zaten çoğunun ev-
leri bafları kertilmit biribirine geçme 
ve her yere kabili nakil ağaçlardan ya· 
pılmııtır. Ve seyyardır. 

Sanatlan udece ormancılık olan bu 
köylüler ovada ne yapar. Ve bu tak
dirde orman itlerini kim ıörUr diye 
hatıra bir fCY gelebilir. 

Makalenizde Hitler'in "ormanları 
sahiplerinin tecavüzünden kurtarma • 
yı" en büyük muvaffakiyetlerden say
dığuu ve YugOlllavyı'nın devletçilik 
prenaipi değilken onnaa1amu devlet 
eliyle ltletınek lrarannı aldığını yazı • 
yoraunu.z. Bbim orman kanunumu 
da: Ormanlanmuda tedricen devlet 
itletmeal tatbik olunacapu Amirdir. 
Södl geçen itletmeler yer, yer kurul
dukça ormanlarda çalıpcak amele n 
memurlan banndırmak için binalar ft 
bilcümle ihtiyaçlannı lral'flbyacak ve • 
sait ve tesisat vücude getirilecektir. 

Ormancılığı meslek edinen köylU 
bu ltletrnelerde dalma kendlline it bu
labilecelf gibi k&yiln bu ip g8remiyen 
kadın, ihtiyar w çoculdan da köyle • 
rinde rençberlik yapar, kıtlık yiye • 
ceklerlnl, bayvanlannm umanım ha
zırlarlar. 

Ormanlara ormancı, orman itçisi w 
müseccel avcılardan blfka munr ayak 
....... Omaanlar humra, mlbnml • 

• 

yete köylüler mukannen bir it ve ka: 
zanca kavuşur . .Uunyanın her medenı 
memleketinde mutad olan da budur. 

Ormanlarımızı kurtarmak; orman· 
cı köylüyü kalkındırmak. memlekete 
daha faydalı bir unsur haline koymak 
için derhal memleketin muhtelif mm -
takalanncla devlet orman ifletmeleri 
açmalı bu ite 3 • 5 milyon lira ve sa • 
dece devlet 1ermayesi ayırmabdır. 

Eusen kanunun nqrinden itiba -
ren Uç yerde devlet orman ltJetmeleri 
te.siı edilmit faaliyet batlamrıtır. ÖnU
milsdeki HM ba faa»,et belki bir 
misli daha artacaktır. Bu ite uamt biı 
sermaye tahlis oluııuna it hacmi çok 
artacak n o nllbette fazlı vatandqa 
iı bulumıcaktır. 

Bu arada devlet itletmeleri yalnız 
ormanlan fenni usullere tevfikan kes· 
melde ka1mıpcaık aynı zamanda kesi· 
lenlerin yerini dolduracak, yeniden a• 
iaçlandımaryapacak onnanlarımuııı 
uhuım artıracak muhafaza ile 11kla
IAD ormanlarımızda en mllaait evsafı 
hals kereste lmallne elverltH afaçlar 
yetiteeeJrtlr. 

Benim bul•blJıdlllm k.ıirmc yol 
budur." 

•• 

Amerika Almanya'nın 

bir protestosunu redetti 
Vqington, 23 a.a. - Amerl:k8 dahi

liye nazırı Klevland leke. bır nutuk 
vererek amerikan poatala.rınm alman 
vapurlarına verilmemeli taniyeainde 
bulunrnuıtu. Bunun üzerine alman se
fareti bu nutku proteato etmit ve Ame 
rika'mn bu nutuk dolayısiyle ösilr di
lemesini istemiştir. Fakat Amerika ha
riciye nazır muavini B. V ellea, bükii
metinin bu protestoyu reddettiğini 
bildinnigtir. 

Gazeteler de bu red cevabını taa -
viple karşılamaktadır. Siyasi IDllbfiUer 
ise, Almanya'nın aldıtı bu red cevabl
nın, 10 seneden beri Amerika'da utra
dılı siyasi muvaffakiyetsizlUderln ea 
büyüfü oldufunu söylemektedirler 
Bu red cevabı, Amerika'nın totaliter 
devletlere karıı vaziyetini de tllrlh 
etmit bulunuyor. 

Bahk avı yüzünden 

Sovyetler ve Japonya 

harbedecekler mi ? 
Londra, 23 a.a. - Diplomatik malı • 

filler, Sakalin adasının fimal sahilleri 
civannda balık avlamak bakla mesele
li dolayıslyJe Sovyetler birliği ile Ja
ponya arasında çıkan ihtilafı bUytlk 
bir alika ile takip etmektedirler. 

Sovyetler birlifinin japonya'ya 
harp ilin etmesi ihtimali mevcut ol • 
mamak1a beraber Japonyarun daimi 
surette Çinin fimaline ve merkezine 
yerlef1Desini de kabul etmiyeceli lfl · 
kirdır. Fakat Amerika ile lnıiltere'nin 
Çin'e hararetle yardım etmek arzusu
nu izhar ettikleri ıu ıırada bir ppıt -
ma hareketi yapmanın tam 11ra11 gel -
mit demektir. Sovyetlerin siyaseti da
ima jıponlan müphem bir vaziyette 
bırakmayı iatilıdaf etmektedir • 
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Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Çocuğunuza 
alacağınız 
hediyelerin 

en kıymetlisi 
KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ı - . Kurumumuz talebe ve müstah deminin kanunusani 939 dan 31 mayıs nihayetine kadar aşağıda gösterildi
ği üzere 7 grupta ayrı, ayr! ve hizalarında gösterilen şekilde bir kısmı kapalı zarfla, bir kısnu da açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - !haleler her grup hizasında yazılı gün ve saatlerde Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlük binasında müte-
şekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat% 7,5 dur. 
4 - Teminatlar ihale saa.trndan bir saat evetine kadar komisyona teslim edilecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları 

C!NSl 

Ekmek 

Sadeyağ 

Tereyağ 

Zeytinyağı 

Zeytin tanesi 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Beyaz peynir 
Kaşar 

Süt 
Yoğurt 
Yumurta 

Uskumru 
Lüfer 
Torik 
Tavuk 
Hindi 

Kesme şeker 
Toz şeker 
Kuru fasulya 
Un 
Makarna 
Şehriye 
irmik 
Ararot 
Çay 
Kekik 
Mercimek 
Bulgur 
Ceviz içi 
Fındık 
Fıstık 

Sirke 
Limon tuzu 
Darçın 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Sal~a 
Sabun 
Tuz 
Buğday 

Nohut 
Kuru üzüm 
Taban 
Taban helva 
Pekmez 
Reçel 
Börülce 
Turşu 
Barbunya 

Patates 
Ebegömeci 
Yeşil salata ve marul 
Balkabağx 
Ispanak 
Pırasa 
Lahna 
Kereviz 
Havuç 
Limon 
Tereotu 
Maydano~ 
Ayva 
Elma 
Portakal (80) lik 
Soğan 

Taze zerdali 
Taze kaysi 
Vişne 

Kiraz 
Hıyar 

Taze bakla 
Bezelya 
Enginar 
Sarımsak 

Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Turp 

Miktarı 

75000 

3000 
1000 
3000 
2000 

5000 
10000 
1000 

1500 
1000 
2000 
2000 

30000 

2000 
1000 
1000 
3000 
1500 

3500 
10000 
4000 
2000 
2000 

500 
500 
100 
150 
25 

1000 
1000 
400 
500 
200 

2000 
50 
25 

100 
100 

1500 
2000 
2500 

500 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
3000 
1000 
1000 
3000 

10000 
1000 
7000 
2000 
5000 
5000 
3000 
2000 
4000 

10000 
1000 
2000 
2000 
2000 

10000 
6000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2500 
1000 
5000 

Kilo 
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" Adet 
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Kilo 
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" 
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" 
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Adet 
Kilo .. .. 

J» .. 
,, 

Adet 
Demet 
Demet 
Kilo 

" Adet 
Kilo 

,, 
" 
" 
" Adet 

Kilo 

" Adet 
Kilo .. 
Kilo 

FİYATI 

9,75 

110 
140 
60 
40 

40 
37,~ 

100 

50 
70 
20 
25 
2 

50 
50 
70 
55 

130 

32 
28 
12 
15 
26 
26 
22 
50 

380 
60 
ıs 

11 
50 

110 
220 

12 
110 
150 
110 
30 
30 
42 

6,S 
15 
15 
30 
35 
;,5 
ıs 
40 
20 
30 
12 

8 
ıs 

5 
10 
ıs 

10 
8 

17 
8 
5 
2 
2 
15 
25 
6 
7 

25 
30 

• 30 

30 
5 
15 
20 
25 
25 

25 
20 
6 

Kuruş 
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Teminatı !hale günü ve saati 

f 
548,44 9, 1. 939 cuma günü saat 10. 

kapalt zarf usulü 

f 112,50 

1 

ı 567,00 

ı 
221,25 

1435,00 

1 

998,00 

701,00 

9. 1. 939 cuma günü saa 11. 
kapalı zarf usulü 

9. 1. 939 cuma günü saat 12. 
kapalt zarf usulü 

9. 1. 939 cuma günü saat 14. 
açık eksiltme 

9. ı. 939 cuma günü saat 15 . 
kapalı zarf 

9. 1. 939 cuma giinü saat 16. 
kapalı zarf usulü 

9. ı. 939 cuma günü saat 17 
de ka~alı zarfla 

DADI 
dır •.• 

Çocuklara ilk 
adımları öğ
reten fenni 
bir cihazdır 

DADI 
Çocukları eğ
lendirir. Ge
zintilerde ta
şımağa yarar. 
İcabında ra
hat bir salın-

cak olur. 

· )~posu Yeni Eczane 
~eyiniz. 

Kataloğu 
9465 

rlllllllUUllUOUUUIUUUOUUOUUOOO-ı 

Vi lôyetle r ı 
ı .................................................... i 
İlk okul binası yaptırılacak 

1 okat Valiliğinden: 
ı - Erbaa kaza merkezinde yapıla

cak ilk okul binasına ait ınşaat naha 
vekaletince tasdikli (20652) lira ( 48) 
kuruş keşif ve projelerine göre 2.1.939 
tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
at 15 de vilayet daimi encümeni salo
nunda eksiltmesi yapılmak üzere ka· 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2- Muvakkat teminat (1549) lira
dır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin eksiltme için muayyen olan gün
den en az 8 gün evel Tokat nafıa mü
dürlüğünde müteşekkil ehliyet vesi
kası komisyonuna müracaatla vesika 
alması ticaret odasına kayıtlı olduğu
nu gösterir diğer bir vesikayı da ha
mil bulunması lazımdır • 

4 - Teklif mektuplarını işbu vesi
kalar ve muvakkat teminatın makbuz 
veya da banka mektubu ile birlikte 
tarifatı kanuniye dairesinde eksiltme 
saatından 1 saat eveline kadar komis· 
yon reisliğine verilir. 

5 - Yukarıda yazılı olanların bari· 
cinde gönderilecek teklif mektupları 
kabul edilmez. 

6 - Her nevi rusum pul dellaliye 
ve gazete itan ücretleri üzeriıne ihale 
yapılacak olana aittir. 

Kiralık : 

4 ve 5 odalı daireler - Muntazam 
bir bahçe içinde ferah ve her tarafı 
yeni muşambalı tekmil konforlu. Ye
nişehir Selanik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. lll üncü kat. 
Tl: 2385 Behiç Tümer. 9106 

Kiralık Ev - Kavaklıdere Güven 
evleri yanında elektrik suyu mevcut, 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci'ye müraca· 
a~ 9265 

Kiralık daire - Yeni şehir otobüs 
garajı karşısında Ersoy apartmanı. 
Telefon 3654-3710 9276 

Kiralık daire - Geniş 5 oda, 1 hol 
ve sair müştemilat, ehven fiatla dev -
ren Meşrutiyet cad. Konur sokak No. 
21. 1. ci kat. 9321 

Kiralık Daireler - Yenişehir'de 

Karanfil sokağının Vekaletlerin karşı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bü -
tün konforu havi dört ve beş odalı dai
reler. Görmek için kapıcıya ve 8 No. 
lu daireye müracaat. 9331 

Kiralık oda - Y. Şehir Atatürk bul
varı Orduevi karşısı Dirim Ap. daire 
3 konforlu sıcak su banyo kalörifer eh
ven fiyat kapıcıya müracaat. 9387 

Acele kiralık - 2 oda geniş hol 
konforlu ehven fiyat Y. Şehir Dikmen 
Cad. Sözenler sokak Oyhon Ap. No: 3 

9388 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya
nında Bakanlıklar karşısı bulvarı gö
rür bir oda kiralıktır. Müracaat: Nuri 
Tel. No. 3921 9390 

r~·~;~~ .... ·;;~·~ .. ···;~~~;~;;·· 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilaruardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilan için, 14-0 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş-

ti tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır • 

1 
Dört satırdan fazla her satır için be
her seferine ayrıca on kuruş alınır. 

Küçük ilanların 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik

İ tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
• tarifesine tabidir. : ................................................... . 

Ev apartman aranıyor - Y. Şehiı 

ve Cebeci'de apartman ve ev aranıyor;. 
Tl: 1538 9438 

Satılık : 

Satılık Oda Talmnlan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve biı: 

yemek odası takımı satxlıktu. Görmek 
ve görüşmek istiyeı1ler Havuzbaşı'nda 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e ~ 
de bilirler. (Teiefon: 197 5) 8893 

Acele satılık kurt köpeği - İyi 
cins, terbiye görmüş dişili erkekli genç 
2 kurt köpeği Samanpazarr Mukad~ 

dem M. Yeni yol sokak No. 8 9204 

Acele sablrk otomobiller - Çok iyi 
ve motörleri yenidir. 3850 numaraya 
telefon edilmesi. 9323 

Satılık - Bahçeli evler kooperatif 
Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve hisselerinden B. 4 tipinde Kınacı han 

sair tesisatlr apartman dairesi ayn No. 16 Tl: 2406 9335 
konforlu odalar Demirtepe Emek a· 
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kirhk - Kooperatif arkası Ali Naz
mi Ap. büyük kaloriferli 17 No.lu oda 
eylül 1939 a kadar devren. Aylığı 21 
lira ıçindekilere müracaat. 9393 

Kiralık - Kalfuiferli, mobilyalı oda 
kiralıktır. Kooperatif arkası, Ali Naz
mi Apt. 9 No. 9418 

Kiralık mobilyalı ve konforlu bir 
oda - Posta caddesi No: 16 daire 8 
Şaban Ap. 9421 

Kiralık kaloriferli daire -Tam kon
for 4 oda 1 hol azimet dolayısiyle dev
ren veya yeniden. Bakanlıklar postane 
karşısr Ersin. Ap. 9423 

Kiralık Ev - Cebeci istasyonu kar
şısında bahçe içinde 9 No. lu ev. Ya -
nrndaki evin orta katına müracaat edil-
mesi. 9441 

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Akay 
sokak Fethi B. köşkü karşısı Aka Ap • 
3 oda, 1 hol, konforlu manzaralı daire'. 
6 No. ya müracaat. 9442 

Kiralık - Y. Şehir'de devren ucuz 
kiralık 4 odalt daire. Bankalar cad. 
No. 25 Nurettin Baki'ye müracaat. 
Tl: 3654 9443 

Sablık Apartıman - Y. Şehir Paşa
lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam iratlı 

Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 93" 7 

Sablık Apartrrnan - Cebeci'de tam 
iratlı asfalta yakın yeni inşa edilmiş. 

Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han 16 
Tl: 2406 9349 

Sablık fırın ve ev - Lehlebici ma 
hallesi 3/ 5 No. mülk arsa fiatxna ace.
le satılıktır. Müracaat Kırşehir hant 
Tel. 3313 Bay İhsan Üvez. 9392 

Sablık arsa - Bakanlıklar karşı:sx 
Karanfil sokak 785 m 2 11 numaralı 
parsel. Her gün 12-13,S ve 17.5 dan 
sonra Tel: 2048 n An .c 

Sabhk ev - Y. Şehir'de iki katlı 
beşer odalı 800 M. arsalı münferit C"f 
Tl: 1538 9417 

Satılık arsa - Yenişehir'in her so
kak ve caddesinde istasyon arkası Bo
monti önünde küçük arsa. Tl: 1538 

9424 

Satılık - 33 model fort marka kap
trka~tı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Acele satılık arsa - Maltepe' de jan
darma okulu karşısında 644 M. arsa 
uygun fiyatla verilecek. Tl: 1358 

9437 
7 - Daha ziyade bilgi edinmek is· 

tiyen keşif, proje, fenni ve eksiltn;e 
sartnamelerini görmek arzu edenlerın 
daimi encümene müracaatları lüzumu 

Kiralık- Havuzbaşı Karanfil sokak 
Adalar ap. 3,5 odalı ve tek odalar eh -
ven fiat. 10 No. lu daireye müracaat. 
Tl: 2884 9451 

Kiralık Apartıman - Kalorifer, mu
şambalı, tam konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sarıköşk karşısı 

iş verenler : 

ilan olunur. (9068/ 5125) 9234 

Elektrik tesisatı No. 49 Tl: 3050 9463 

Kırklareli Belediyesinden : 

Aranıyor - Mürettip ve mürettip 
çırağı aranıyor. Mehmet İhsan matba-
asına müracaat edilmesi. 9374 

• 
Memur aranıyor - Bir müessesenin 

büro işlerini yapmak ve takip etmek 
üzere bir memura ihtiyaç vardır. Dak
tilo da bilmesi lazımdır. Arzu edenler 
184 numaralı posta kutusuna müraca-

Karnı bahar 

250 
500 

1000 
2000 
3000 

Demet 
Kilo 

,, 
20 9449 

Kırklareli belediyesinin (otuz bin 
dört yüz lira) Irk bedeli keşifli elek
trik tesisatı (45) gün müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhale (23. 1. 939 pazartesi günü 
saat (15) de Kırklareli belediye encii· 
meninde yapılacaktır. 

Aranıyor - Bahçeli Evler koopera
tifi mahallesinde D. 4 veya B. 3 tipin· 
de satılık bir ev aranıyor. Ulus ilan 
memurluğuna müracaat. 9403 at etmelidirler. 9454 

l 
..................... , .......... ;;J 

Ankara Barosu .................................................... 
Baro 

heyeti 

umumi 

toplantısı 
Ankara Barosu Başkanlığm·dan: 

3499 numaralı Avukatlık kanunu

nun tatbik mevk:ine geçmesi ve mu

vakkat maddeler hükümlerine tevfi
kan yenileme muamelesinin de ikmal 

edilmiş bulunması hasebiyle 7 .. 1. gj9 
saat 10 da Adliye sarayındakı Baro 
odasında Baro umumi heyetinin aşa 

ğıda yaztlı r~znamedeki _ hususla_~-ı 
müzakere ve bır karara baglamak u
zere toplantıya çağırılmasrna karar 

verilmiştir. 

,, 

daşlarrn toplantıda hazır bulunmala· 
rı rica olunur. 

Ruzname: 

1 - Kanunen vazifeleri hitam bu
lan inzibat meclisinin hazırladığı iş 
ve hesap raporlarının okunup müza
keresi; 

2 - Hesap müfettişlerinin rapor
larrnm okunup müzakeresi; 

3 - Yeni sene bütçesini müzakere 
ve tasdik; 

4 - Baro mensuplarından alınacak 
duhuliye ve yıllık aidatı tespit; 

S - Meslek işlerine ait teklifler
den tarife, mukavele ve defter nümu
nelerinin tetkiki ile bunlar hakkında 
karar ittihazı; 

6 - Baro reisi ve idare meclisinin 
seçilmesi; 

7 - Haysiyet divanına ayrılacak 
namzetlerin seçilmesi. • ' 9445 

r.. . .. ........ .. .. ... .'"'\ 
J Falih Rıfkı ATA Y'ın \ 

Bu sene basılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eski zamanlarından bu
güne kadar Yugoslavya ta· 
rihine bir bakı§ - Yugoslav· 

ya içinde bir seyahat. 

3 - Denizaşın 
Türkçe seyahat edebiyatı
nın haJlıca eseri olan bu ki-

Mezkur gün ve saatte kanunurı 6i 
. . ddesı'nin birinci fıkrasındakı .J l lll l l l l llll l l l llll l il l lll llll lllllllh. 

tabın ikinci ve kati tabı 
neşrolunını,ştur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

bulunmaktadu 
ıncı ma . d 
k . t hasıl olmadığı takdır e i· e serıye . . ... 

k
. . . tı'rna 14 ı 939 cumartesı gunu 
ıncı ıç · · 

d aynı yerde yapılacaktır 
saat 10 a ve k 

Baromuzda kayıtlı Avukat ar a-

: AŞKIN GÖZ YAŞLARI = 
Pek yakında başlıyor : 

: Sabırsızlıkla bekleyiniz. E 
~11111111111111111111111111111111111111,. 

Proje ve şartnameler Kırklareli be· 
lediyesinden ve lstanbul'da Galata'da 
Askurazine General handa elektrik 
mühendisi Hasan Halet Işıkprnar'dan 
alınabilir. (9077/ 5126) 9235 

takdirde bu saate kadar gelmiş olma- J 
sı ve dış zarflarının da kırmızı mü 
hür mumu ile iyice kapatılmış bulun 
ması şarttır. 

4 - Daha fazla izahat almak Vt: 

şartnamesini görmek istiyenlerin E-

E kme kil. k un alınacak dirnede piyade alayı birinci tabur 
satınalma komisyonuna gelmeleri lü-

Ed:rne Piyade Jandarma Alayı 
Birinci Tabur Satm Alma Komisyo
nundan : 

1 - Eratın 1-1-939 dan 30-9-939 
günlemecine kadar iaşesi için ihtiyaç 
olan yüz yetmiş bin kilo ekmeklik u
nun beher kilosu on bir kuruş elli 
santimden bin dört yüz altmışaltı li
ra 25 kuruş muvakkat teminat ile 
25-12-938 den itibaren on altı gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait zarflar 4-1-939 
çarşamba günü saat on beşte açıla -
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 
buna ait maddelerine göre yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektupları
nı buna göre hazırlıyarak ihale saa· 
tinden bir saat evel malmüdürlüğü O· 

dasında toplanacak olan satınalma ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabi 
linde teslim etmeleri ıazımdır. Tek
lif mektupları posta ile yollandığı 

zumu ilan olunur. (9214-5203) 9363 

Cezaevi inşası 
Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
l - İsteklilerin teklifi layık hadde 

görülmiyerek kapalı zarf usuliy}e ye
niden eksiltmeye konulan iş: 

(67839) lira keşif bedelli Çorum 
Cezaevi ikmali inşaatı. 

2 - 12-1-939 perşemlıe günü saat 
15 de Çorum adliyesi eksiltme komis· 
·onunda ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname, keşif ve evrakı sair 
J.nrum "'1atıa Mµcl,ilrlü~ ' inden 34 .ı k ı· 

ruş bedel mukabilinde verilir. Mu -
vakkat teminat miktarı (4642) lira. 
dır. 

4 - İsteklilerin bu işe müteallik 
ehliyetnamesi ve sair evraklariyle 
birlikte teklif mektuplarını ihale gü
nü saat ondörde kadar Çorum Nafıa 

dairesinde toplanacak ihale komisyo-
nuna vermeleri lazımdır, 9308 

'.. Kazalar 

Açık eksiltme ilônı 
Osmaneli Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Osman
eli kazası su tesisatına ait malzeme
nin mübayaası işi olup keşif bedeli 
(3399) lira 80 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C • Fenni ve hususi şartname. 
D - Keşif cetveli. 
!stiyenler bu evrakı Osmaneli be

lediyesinde görebilir. 
3 - 27 kanunuevel 938 inci salı gü

nü saat on beşte Osmaneli belediye 
dairesinde kurulu komisyonca yapı· 
lacaktır, 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuli
le yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
"teklilerin (254) lira 99 kuruş mu -

vakkat teminatı Osmaneli belediye 
veznesine l:,ıu iş için yatırması ve bun· 
dan başka 1938 ticaret odas ı vesika-
sını hamil olması lazımdır. 9344 



24 - 12 - 1938 uı:us 

RESMİ iLANLAR 
Haki ve siyah saten ahna<ak 

M. M. Vek8..leti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına i
lan edilip ihalesi gününde talip çık
mıyan 3300 metre haki ve 1543 metre 
siyah saten bu defa gene açık eksilt
me suretiyle ihalesi 29. 12. 938 per
şembe günü saat 14 dedir. Amirliği 

Tamirat yapttnlaca k 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Satm 

Akköprü'deki depolar komutanlığı
nın mutba.k ocakları keşfine göre ta 
mir ettirilecektir. 

Taliplerin keşifnameyi görmek için 
her gün eksiltmesi i~in de 26. 12. 1938 
pazartesi günü saat 10 da Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonuna mü-
racaattan (5219) 9396 

Gece lômbası alınacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satın 

'.Alma Komisyonumlan : 
Pazarlıkla 150 adet 40 voltluk 15 

yatlık E: 14 tüp şeklinde gece lam -
bası alınacaktır. · 

Taliplerin 25-12-938 cumartesi gü
nü saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

(5234) 9433 

Muhtelif eşya ahnacak 
Ankara Levazım Aınirliii Satın 

'Alma Komisyonundan ~ 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

eşyalar nümunelerine göre pazarlık
la satın alınacaktır. Taliplerin 27. 12. 
938 salı günÜ saat 10 da 90 lira temi
natlariyle birlikte Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (5240) 9456 

Cinsi Adet 
Karyola 4 
Yatak çarşafı 48 
Yatak örtüsü 14 
Yüz havlusu 
Yastık yüzü 
Battaniye 

48 
48 
28 

Askeri Fabrikalar · 

Kmkkale' de yaphrılacak inıaat 
Askeri F ahrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

lşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozula
cak ve bu talipten evel en yüksek 
teklifte bulunan talibine teklifi veç
hile almağa razi olup olmadığı sorul
duktan sonra teklifi veçhile almağa 
razi ise ihale farkı birinci talipten 
tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı, ve tahliye masrafı müşteriye ve 
ihale tarihine kadar müterakim ver
gi ile dellaliye borçluya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların bu gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evra
kı müsbiteleriyle 20 gün içerisinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilliy
le sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç tutulacak
lardır. 

8 - Artırmıya iştirak edecekler 
10. 1. 939 tarihinde 36-10 numara iJe 
dairemizdeki herkese açık bulundu
rulan şartnamemizi okuyabilirler. 

9453 

· Jç işler. Bakanhğı 

Seferihisara isale edilecek su 
İJine ait kapah zarfla 

münakasa ilam 
Dahiliye Vekaletinden : 

Seferihisar'a takriben 8 km. de su 
isalesi. kaptaj, depo inşal'ı şehir şe
bekesi ve diğer bilcümle müteferri iş
lerinin yapılması kapalı zarfla eksilt
meye çıkaı-ılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 59672 
lira 62 kuruştur. 

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

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

pazaı::.tesi günü saat on birde yapıla -
caktır. 

5 - Teklif mektupları ihale saatın
dan bir saat evetine kadar makbuz 
mukabilinde komisyona verilmiş ol -
ması lazımdır. 

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

Şartname ve planlar 81 kuruşa An
karada umum müdürlük ayniyat mu
hasibi mes'ullüğünden lstanbulda İs
tanbul liman sahil sıhhiye merkezi 
baş katipliğinden alınacaktır. 

(5029) 9081 

Afiş bastırılacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letin•den : 
1-Nushaları vekalette mevcut (ha-

va ve zehirli gaz tehlikesinden korun
ma levhaları) isimli afişlerden dokuz 
çeşidi, muhtelif renkli olarak açık ek
siltme usuliyle bastırılacaktır. 

2 - Bu levhaların beherinden üçer 
bin tane olarak ceman 27.000 adet bas
tırılacaktır. 

3 - Bu levhaların muhammen bede
li 3,000 lira olup% 7.5 muvakkat temi
n::ı.t· 225 liradır. 

4 - Eksiltme 10.1.939 tarihine mü -
sadif sah günü saat on beşte sıhat ve 
içtimai muavenet vekaletinde topla -
nan hususi komisyon marifetiyle icra 
olunacaktır. 

5 - Muvakkat teminat nakid veya 
nakid mahiyetinde tahvilat olursa 
bunlar komisyon tarafından kabul e -
dilemiyeceği için daha evel maliye 
veznesine yatırılarak makbuzunun ko
misyona tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Şartnameler Ankarada sıhat ve 
içtimai muavenet vekaleti içtimai mu
avenet işleri dairesi reisliği ile İstan
bulda sıhat ve içtimai muavenet mü -
dürlüğünde görülebilir. 

7 - Nümuneler sıhat ve içtimai mu
avenet vekaletinde olup bunları gör
mek istiyenlerin vekalet içtimai mu
avenet işleri dairesi reisliğine müra -
caatları ·lazımdır. (5182) 9446 

.. ~i.1.~i Müd~laa Ba~~n~~~ı 
ıç.vv m ;y •• ••• 4 u ••• 

2 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 74 kuruştur. 

3 - İlk teminatı 269 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnameşi bedelsiz 

olarak M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte belli gün ve saatın
da M.M.V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (5239) 9455 

Kültür Bakanhğı · 

Öğretmen allnacak 
Kültür Bakanlığından: 
Muhtelif meslek okullarında aşa· 

ğıdaki ders zümreleri için öğretmen
lere ihtiyaç vardır. 

Kastamonu: Tarih Coğrafya 
Edirne: Almanca 

Adana, Elazığ, Trabzon, Bursa, 
nisa: Fransızca 

Ma-

Adana, Elazığ, Trabzon: Türkçe 
Aydın, Samsun: Fizik - Kimya, 

Tabii ye 
Trabzon: Matematik 
Aydın: Makine ve motörler 
Bursa: Jimnastik 

Trabzon: Daktilografi ve stenografı 
İstekliler a · İstida, b - Tahsil ve

sikalarının asılları veya noterlikçe 
tasdikli suretleri, c - Oğretmenliğe 
mani sıhhi ve bedeni bir özürleri bu
lunmadığına dair resmi tabip rapo
ru, d - Polis ve belediyece iyi san sa
hibi olduklarını tasdik eden bir ve
sika (Devlet hizmetine ilk defa gire
cekler için) e - Bulundukları vilayet
lerin kültür direktörleri huzurunda 
doldurulmuş vesikalara müstenit tas
dikli ve fotoğraflı bir fiş ile birlik
te en çok birinci kanunun 30 uncu 
gününe kadar doğrudan doğruya mü
racaatları veya bu vesikaları teahhüt
lü olarak Kültür Bakanlığı Ertik ve 
Teknik Oğretim Genel Direktörlüğü 
adresine göndermeleri. (5172) 9354 

·· ,. ·. Oemiryolları 

Tapu ve Kadastro 

Çankaıya Tapu Si.cil Muhafızlığın
dan: 
Ankara'nın Erzurum mahallesinde 

Pusat sokağında 32 No.lu evde ve ay
nı mahallenin muhtelif sokaklarında 
oturan İbrahim, Ömer, Ahmet, Emi
ne, Sıdıka ve Fatma taraflarından 
muhafızlığımıza müracaatla murisle-
ri tekaüt (Hacı) Ali'den kendilerine 
irsen intikal etmesi lazım gelen An
kara'nın Balkehriz mevkiinde kain 
olup verginin 1927 senesi kaydına na
zaran 91 kapı No.lu ve şarkan berber 
Aptullah garben Fatma şimalen to
pal Şakir cenuben yol ve 1317 senesi 
kaydına nazaran 5259 adedi umum ve 
51 kapı No.lu eski 4 dönüm iki evlek 
mıktarındaki bağın namlarına intika
len tescili talebinde bulunulmuş ise 
de arama defteri üzerinde yapılan 

tetkikatta bu gayri menkulün tapu 
sicillinde kaydı bulunamadığından 
senetsiz tasarrufata kıyasen muamele 
ifasına karar verilmiş olduğundan 
mevzuubahis gayri menkulde alakai 
tasarrufiyeleri mevcut olanların ta-
rihi ilandan itibaren bir ay zarfında 
evrakı müsbiteleriyle birlikte Çan
kaya tapu sicil muhafızhğrna ve tah-
kikat günü olan 23. 1. 939 pazartesi 
günü saat 10 da mahallinde buluna
cak tahkik memuruna müracaatları 

il an olunur. 9452 

Tasarruf karan 
Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlı

ğından : 
Öreyil köyünde mukim Hüseyin 

kızı Nazife köy ihtiyar heyeti tara-

-11-

\ fından tanzim edilen 16. 12. 938 gün
lü ilmühabere idareye müracaatla a
nası Kezban'dan kendisine intikal e
den köy önü mevkiinde şarkan Oza
ğıl çayı Mustafa Alaca cenuben Teş
rikli . oğlu Mustafa ve Salih garben 
Şahabettin ve Hüseyin oğlu Ali şi
malen Hacı Mehmet tarlası ve İbra
him Halil tarlasiyle mahdut tahmi
nen on beş dönüm 460 metre mikta
rındaki tarlanın intikal ve ahara sa
tışı talebinde bulunmuş ve siciller ü
zerinde yapılan araştırmada bu gayri 
menkulün kaydına tesadüf edileme
mesinden dolayı senetsiz tasarrufata 
kıyasen muamele ifasına karar veril
miş olmasına binaen tarihi ilandan i
tibaren yirmi gün zarfında bu gayri 
menkulde iddiayı tasarruf edenler 
varsa yedlerinde mevcut evrakı müs
biteleriyle birlikte Çankaya tapu si
cil muhafrzlığma ve tahkikat günü 
olan 10. 1. 939 gününe müsadif salı 
günü mahalline gidecek tahkik me
muruna müracaatları ilan olunur. 

(5241) 9457 

Hurda demir satışı 
Ankara Gümrük Müdürlüğün

den: 

18290 kilo hurda demir 16. 1. 939 
pazartesi günü saat 10 da gümrüğü
müzde açık artırma ile satılacaktır. 

(5246) 0458 

Kurt Köpeği 
Siyah tüylü 1 ya,mda kurt kö

peğimi Yenişehir' de kaybettim. 
Bulana malfunat verene müka
fat. il: 2548 9439 

1939. YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

( 500.000) Liradır. 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 

100.000) liralık iki adet mükafat vardır .•. 

Keşif bedeli (6426) lira (66) kuruş 
c4an yukarıda yazılı inşaat askeri fab
.:ı..,.t,;,,. lllJlum. müdürlüifü merke;"'sa
tm alma koınısyonun\;Aı:ı..J..93~ sar -

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 

~:).'Jrti ~~Y~İiği~e teslim ·;t;iŞ~1r:;~ 
lan lazımdır: 

a: .. oL L.-ı::v.n ..... '!lluu~ııenlu- ·-Mefr_u_c:_a~t~m~ü~.n-a-=k-a-s~a~s~, ·~ ı~ 
M. M. Vekaletı Satm Alma Ko- Y 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler - (2,5), (5) 
ve (10) liralıktır .•. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi 
al.arz. 

pmba günü saat 14 te açık eksiltme i
. le ihale edilecektir. Şartname (33) ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan. 
(482) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mu
ayyen gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (5228) 9448 

icra ve İflôs 
Ankara lcra Daireıi Satıt Memur

luğundan: 

Mahcuz olup satılmasına karar ve
rilen Kavaklıdere 161 Pafta 1101 ada 
12 parsel numaralı 7221 metre murab
baındaki bir kıta bağın 31104 hisse 
itibariyle 3381 hissesi aşağıdaki §art
lar dairesinde açık artırma ile satışa 
çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı 
lşbu gayri menkul üzerindeki evler 

hariç olmak üzere satılacaktır. Bağ 
içerisinde 155 adet yetişmiş meyva, 
ağacı {1500) adet omca ve kuyusu 
ve çardak asmaları ve çeşmesi var
dır. Heyeti uırlumiyesi (15220) lira 
kıymetinde takdir edilmiştir. 

Satış şartları 
1 - Satış peşin para ile olmak ti

.zere 26. ı. 939 perşembe günü saat 
10-12 ye kadar icra dairesi gayri men
kul satış memurluğunda yapılacak

tır. 

2 - Talipler gayri menkulün ta· 
mamma takdir edilen muhammen 
kıymetin mezkur hisseye isabet eden 
kısmının % 7 .5 nisbetinde pey akc;;esı 
veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubu veya kanuni teminat olarak ka
bul edilen tahvilleri getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli his
seye takdir edilen kıymetin o/o 75 şini 
bulduktan ve 3 defa nida ettirildik
ten sonra mezkur günü 12. inci saa
tmda en çok artıran talibine ihale o
lunacaktır. 

4 - İşbu tarihteki artırmada tek
lif edilen bedel hissenin muhammen 
kıymetinin % 75 şi bulduğu takdirde 
10. 2. 939 cuma günü saat 10-12 ye 
kadar yapılacaktır. İkinci artırmada 
en çok artıran talibine ihale oluna
caktır. 

5 - Birinci ikinci artırmalarda i
hale bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi vermesi 
için 7 gün mehil verilecektir. 

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 bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup, 

D) Belediyeler lmar heyeti Fen 
, $efliğinden münakasaya girme için 
1 alacakları vesika, 

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

Posta ile gönderilecek teklif mek -
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 

, Tüze BakonhOı 

Bir doktor aranıyor 
Adliye Vekaletinden : 
Açık bulunan 55 lira asli maaşlı İm~ 

ralı ceza evi tabipliğine kanuni vasıf 
ve şartları haiz olan taliplerin on beş 
gün içinde evraıkı müsbiteleriyle bir -
likte adliye vekaletine müracaatları i-
lan olunur. (5217) 9447 

S~t· Bakanhoı 

Beton yol 
kanali%asyon 

ve 

inşaatı 

Sıhat ve lçtiınai Muavenet Veka
leti Hudut ve Sahiller Sıhat Um.um 
Müdürlüğünden: 

Ankarada umum müdürlük binası 
bahçesinde yaptırılacak olan beton 
yol ve kanalizasyon inşaatının: 

1 - Keşif bedeli (16116) on altı bin 
yüz on altı lira (70) yetııniş kuruştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile-
dir. 

3 - Muvakkat teminat (1208) bini
ki yüz sekiz lira (75) yetmiş beş ku -
ruştur. 

4 - İhale Ankarada umum müdür -
lük satın alma komisyonunca 26.12.938 

misyonundan : 
Ordu için binek hayvanı pazarlık

la satın alınacaktır. Ordu hizmetle · 
rinde kullanılmaya elverişli satılik 

binek hayvanı olanların birinci ka -
nun 938 sonuna kadar hayvanları ile 
bi,rlikte Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaatları. (5042) 

9083 

Öğretmen alınacak 
M. M. Vekaleti Askeri Liseler 

Müfetti9liğinden : 
ı - Şimdi Ankarada bulunan, ilk 

baharda Kayseri civarındaki 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-
ahhilt etmiş olmak. 

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

c) Askerliğini yapmış olmak, mec
buri hizmeti bulunmamak. 

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

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

(5016) 9076 

l,000 Kilo makine yağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 1200 kilo balık yağı ile 3000 ki

lo makina yağı açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Eksiltme&i 5-1-939 perşembe gü 
nü saat 15 dedir. 

3 - Balı~. yağının beher kilosuna 
45 ve makine yağının beher kilosuna 
25 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

4 - tık 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
tmalma komisyonunda bulunmaları. 

,(51448) 9318 

D. D. Yolları Satın Alına Komis· 
yonuırdan : 

30-11-1938 tarihindeki eksiltmesi 
feshedilmiş olan 7790,76 lira muham
men bedelli 22 kalem Afyon garı mef
ruşatı 4-1-1939 çarşamba günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 584,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeler: lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesellüm ve sek şefliğinden dağı-
tılacaktır. {5153) 9324 

Kayın kereste alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonunıdan : 

Muhammen bedeli 16000 lira olan 
400 metre mikabı kayın kereste 4 - 1 
1939 çarşamba günü saat 15,30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğin vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

da malzeme dairesinden, Haydarpa~ 
da tesellüm ve sevk şefliğinden, Es
kişehir ve İzmir'de idare mağazala
rından dağıtılacaktır. (5156) 9325 

Enstitüler 
Satılık mazot 

tenekeleri 
Yüksek Zira~t Enstitüsü Rektör

l;üğünden : 

1 - 700 tane boş mazot tenekesi 
açık artırma ile satılacaktır. 

2 - !halesi 30-12-938 cuma günü 
saat 10 da rektö~lük binasında müte~ 
~kkil komisyon tarafından yapıla -
caktır. 

3 - Boş tenekeler eski ziraat mek· 
tebinde su işleri şefliğinde her gün 
görülebUir. Daha fazla izahat almak 
istiyenler enstitü dai~ müdürlüğüne 
müra~aatlarr. (5139). 9249 

Çelik, Krom, mobilya atölyesi 
Bilumum nikel krom ve bronz işleri 

Almanyadan getirdiğim sipesyal çelik borularla Viyana'da FAN HAV
ZER. galvano teknik fabrikasından getirttiğim hususi nikel ve krom tesi
satiyle en modern KROME ÇELİK mobilye imaline başladım. Hususi ka
taloglar ve yapılmış nümuneleri atölyemde görülür. 

Bankalar caddesi Çiçinyurtsokak No. 11 

EGE 

1939 Baş mahsul Morina 

BALIK YAGI 
Yeni açılan Saman pazarında 

ECZANESİ ne 
yeni iIS.çlar yeni lastik çe§itleri yeni fiyat 

lzmir'in Altın damlası kolonya ve kremleri 8867 

Palto ah nacak 
ln§aat Usta Okulu Direktörlüğün den : 

9299 

geldi 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Muvakkat teminatı 

Palto 150 1275 1912,5 143 44 
1. - Yukarda adı miktarı, muhammen fiyatı, tutarı ve muvakkat temi

natı yazılı bir kalem giyim eşyası açık eksiltme suretiyle taliplerine ihale 
edilecektir. 

2. - İhale ikinci kanun 939 beşinci perşembe günü saat onda, Ankara
da okullar sağışmanlığında toplanacak, okullar komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini yatırmış olma
ları lazımdır. 

4. - Talipler bu bir kalem giyim eşyasına ait şartname ve nümunesi-
ni her gün inşaat usta okuluna baş vurarak görebilirler. (5164) 9319 

ODEON 
Yeni çıkan plôklar 
Trabzonlu Hüseyin Dilaver 

270266 No. - Esdi Zigana dağı - Kemençe ile 
- Üzddürdüm filikamı - Kemençe ile 

Erzurumlu Haydar 
270265 No. - Uşak şarkı - Esmer dün gece 

- Hüseyni taksim - Keman ile 

Gaziantepli Hasan Hüseyin 
270261 No. - Gaziantep havası - Ne kadar methedeyim 

- Muhasin şarkısı - Ayıntab'ın taşları da 

Ürgüplü Ahmet Çavuş 
270262 No. - Halk şarkisi - Her seher vaktinde 

- Halk §arkısı - Soğuk su başında 9461 



- ur us --.. ,...... 
---------------------------------------------------------"-----------------------------~--------------------------------~ 

24 - 12 - ID~B 

PAL~_~_I 
GECES -. , 

--- Hazırhklarana başlamış --- tir. 
------- -- -- -- Yerler, ayın 28 inci akşamın -- -dar, ----a ka - --- -- -- yemek başına 

. 
5 -- peşınen -- --a --lir 

---- mukabili tutulmalıdır ------
----------• 

1 
-

Resepsiyona müracaat. 
------

~11111111111111 1 111 1 11 1 111 1 1 1 1 1 11 1 11 1 11111111 1 1111111111111111111111111111111 1 1!:. - ---- -~ Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk - ipliğ i § -
fabrikaları Anonim Şirketinden ------

-
--

~ Pamuk İpliği satışı ~ - -- -§ Kayseri Bez fabrikası ınalı 12 No Paket 415 Kuruş § = 16 " " 480 ,, = := Nazilli Basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, : = Ereğli Bez fabrikası malı 24 580 ,, - ,, ,, == 
E Fiyatlarla fabrikada t esl im şartiyle satılmaktadır. iplik =: 
=: müsteh lik lerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekle- := 
§ r_i ~delleri mukab ilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik sipa- § = rışı verecekleri ve 24 n umaradan ince ve muhtelif maksat- = 
-ı -=: ara yarıyabilecek pamuk ipl iği müstehlikler inin de ihti- =: 
=: yaçlarını aynı ~artlarla yalnız Ereğl i fabrikasına sipariş := 
:= edebilecekleri ilan olunur. 9462 =: 
"=illlllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllll~ 

u us L MAT 
Çocuk Sarayı Caddesi 77 numarada yakında açılacaktır 

YILBAŞI İçin 
Yerlerinizi ~imdiden A Y 1 R T 1 N 1 Z ' 

Muhtelif eğlence ve 
Sürprizler ... 

Tabldot komple ( Şarap dahil ) 

4,50 Lira 
Masa ücretleri peşin verilmelidir 

~--A 
RADYOSU 

En güzel 

YILBASi 
HEDİYESİDİR 

6 Lômbah Super 
Fiah : Bakalit Kutulu 

T. L. 133. -
Ceviz Kutulu 

T. L. 140 -

9466 

Ankara satış yeri : KAZIM RÜŞTÜ 
Cocuk Sa ray caddesi Genç Ağa 
.. apartman ı No. 16 

• 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZ İN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baş, diş ağrılan 
Ve ü~ütmekten mütevellit bü
tün ağn, sızı, sııncılarla nezle-

ı §.ı"ln1 e.Aew~!~eWOl •a..< 

EVROZİN 
Kaşelerini ı:tlınız 

ica bında günde üç 

kaşe alınabilir 
9175 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefı 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart :manı No 9 D.5. 906 

Istanbul Haydarpaşa hastanesı 

sabık göz mütehassısı ve Gülhane 
hastanesi sabık göz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehan~ini Samsun'dan 
Ankara'ya nakletmiştir. Muaye · 

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
Belediye sıras ı, Talas Ap. kat: 1 

Dr. Hulki Keymen' 
Birincı G•• hastalıkları 
sınıf OZ mütehassısı 

Belediye sırasında Emek apa r 
tımanı. Her gün saat 16-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 

Zayi - İstanbul Emniyet sandığın

dan aldığım 935 tarihli senedi zayi et -
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Ankara 
Yenice mahallesi temmuz sokak No. 
25 de Fatma Rüsen. 9444 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -: Almanca bilen eyi b ir : 

~ Kimyager aranıyor ~ 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allah ın yarattığı gibi saf ve tabii 
hububattan yapı lmış 

: Ankara'da büyük bir müesse- : 
: sede çalışmak üzere tecrübeli, : 
: muktedir ve eyi almanca bilen : 
: bir kimyagere ihtiyaç vardır. I lk : 
: maaş 350.- liradır. Talip olanla- : = rın tahsil derecelerini ve tercü- : 

: meihalini bildirir bir mektupla : ~· W.~WıJmiW~ 
: bir hafta zarfında Istanbul 176 : ~ 
: No. P. K. adresine C. T. rumu : 
:_ zivle yazmaları. 9399 .: 
, ı 11111111111111111111111111111111ıı111 r" 

Zayi - 63 numaralı makine mü
hendisliği ruhsatnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağım; eskisi hükümsüz -
dür. Hüsnü Osman Sonad 9450 

Beyaz gül terzihanesi 
Postane caddesi Merm erci Ap. 

9 No : da acılmışhr. Sayın ba
ya nlara bildiririm. Şahika Öz
berk. 9440 

.. .. 
H S ZL 1 

Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 
bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

P irinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Pa tates, Mısır, 
Türlü , Bezelya, Badem, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 
yed;riniz. 8934 

.:!JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllll!:. -- -

'41 
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-
- Ve BACI sayesinde bir çocuk gibi korkusuzca koşar, ata ve bisiklete biner, ki.irek çeker, tenis oynar = -- danseder, güneş banyosunu ahr velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebilirsiniz =: ----
-----------------

FEMİ_L ve BAGI 
FEMİL ve BAGI 

FEMİL ve BAGI 

------Artık kadınlara ayın üzünt ülü günlerini tamamen unutturmuştur. ---O kadar pratiktir ki ; en ince elbiseler ve mayolar altında bile se- =: 
zilmcz:, kullanan kadın m evcudiyetini katiycn anlıyamaz. ----Mikrop yuvası olan eski u::ıuı b ca v • p~mulr umpnnı:. r .... ı:ı .. , .... ıann = 
bütün hayatlarına mal olan rahim, tenasül, ve sinir hastalıklarının = 
önüne geçmiştir. E: -----------• = Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti; Bayanların (Aylık temizliklerinde yalnız FEMİL ve BAÔINI takdirle := = kabul etmiştir. FEMİL ve BACI her eczahanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanlarımızın =: 

U L U S - 19. u ncu yıl. - No: 6249 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Al i Rıza BAS KAN 

:= hizmetine hazır bulunur. 9150 = -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-
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Yeni 
BU GÜN BU GECE 

M evsimin en büyük eserlerinden 

K A• T 1 A 

Baş Rollerde 
Daniclle Darrieux - John Lodcr 

M evz uunun kuveti mümessillerinin 
muvallakiyeti harikulade bir film 

llavct cn 
Kiilt ür filmi : Nebatatın Kuveti ve 

FOX DÜNYA HABERLERİ 

- ---------Seanslar 
10 ve 12 de Ucuz Halk Matınesi 

Öğleden sonra 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 
BU GÜN BU GECE 

HAZRETlSÜLEYMAN~N 
HAZİNELERİ 

( Turkçe Söı liı ) 
Pro/, r11ma ilaveten 

Kültür /ilmi : Bataklıklar alemi v e 
en son EKLER JURNAL 

----------S eanslar 
Sabah 10 ve 1 Z de 

Ucuz Halk Matinesi 
Öğleden sonra 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

--
Sus 

-
--

BU GÜN 14 MATİNELERİNDEN = 
İTİBAREN = ---K A T l A 

Baş R ollerde 

---· 
Daniclle Darr icux - John Loclcr = 

Bila ıstısna hcrkesın memnun 
kalacağ ıbuyuh fılm 

lı&ve 
Kultur Fılmı ve en son 

DÜNYA HAVAD1S LER1 

----
Sabtı hlcyın 10 ve 12 -

Ucuz 1/alk Mtı tı nelarındr = 
PRENSJ.EP tN GECEJ ER İ -

Baş R ollerdp 
Kathc de Nagy - Jcan Mura t :: 
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