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İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

5 KURUŞ Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADIMIZ ANOIMIZDll=l. 

Bugün Ankaragücü sahasında, De
mirsopr - Gençlerbirliği ve Ankara
gücü - Harbiye idman Yurdu ile 
karşılaşacaklardır. Bu hususdaki 
tafsilat 8 inci sayfamızdadır. 

TRAMVAY ŞİRKETİYLE YAPILAN MÜZAKERELER 
DÜN SON VE KATi ŞEKLİNİ ALMISTIR 

Sirkelin 1.570.000 liraya 
salın alınmasında anlaşıldı 

Pazartesi günü 

liinel ve Havagazı ılrketlerlni~ 
satın alınması müzakerelerine 

devam . edilecek 
İstanbul tramvay şirketi ile bu haftanın başından. 

beri devam eden satın alma müzakerelerine dün de 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya'nın başkanlığı altında 

devam edilerek son ve kati şekil tesbit edilmiştir. 

Yapılan müzakere ve muhasebe neticesinde bütün 
imtiyaz haklariyle beraber şirketin bilcümle tesisa
tı, malzemei muharrike ve müteharrikesi, binaları, 

bilumum emlaki atelyeleri ve anbarlarmda mevcut 
300,000 liralık malzemesi de dahil olduğu halde 

Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya bir 
anlQ§mayı imza ederken 

Beyannameden 1 
bir milyon beş yüz yetmiş bin lira Ü· 

zerinde mübayaasmda iki taraf muta
bık kalmışlardır. 

sonra .. 
F. R . ATAY 

Başbakanımız sayın Refik Say
dam, geçen cuma günü Kamu
tay' da hükümet programını oku
du ve millet mümessillerinden it
t ifak la itimat reyi aldı. 

Şirket personelinin lehine tesis e -
dilmiş olan muhtelif taavün sandıkla
rı mevcudatı da mahfuz tutulmuştur. 

Pazartesi günü tünel ve havagazı şir
ketlerinin mübayaa mü zakerelerine de 
vam olunacaktır. 

h .~roaramın en ba,ında, yeni 
'-ukürnetin gavesi d e "timdi ye 
"'"AtlA" oll'l.,iY\1 crihi men~up oldu-
5uınue ~uınur ıy'~t--nl\ıK raruın 
Programını tahakkuk ettirmek,, 
olduğu zikredildikten sonra "re· 
jirnirnizin esas teşkilat kanunu i
le tespit ettiği umdelerle mües
ses içtimai nizamı korumak,, en 
ınühim işimiz olduğu ilave olun
maktadır. 

Milli Şefimiz 
Başveka lette 

Ankara, 28 a .a. - Reisi
cümhur ismet lnönü bugün 
saat 1 1 de Başvekalet dairesi
ni teşrif ederek Başvekil Dok
tor Refik Saydam·ıa uzun 
müddet görüşmüşlerdir. 

Doktor Refik 
Saydam kabinesi 

Yanan gazetelerinin 
dostça neşriyatı · 

Atina, 28 a.a. - Katimerini gaze -
tesi yazıyor: Türkiye'de vukubulan 
kabine tebeddülü, türk milletinin re -
fahını arttırmayı istihdaf etmektedir. 
Yuna.nistan'rn eski bir dostu olan re
isicümhur İnönü'nün idaresi altında 
devlet adamı olarak kıymeti tecrübe 
edilmiş bulunan yeni başvekil Refik 
Saydam ötedenberi sulh davasına bağ
lı bulunan dost ve müttefik memle • 
ketin kalkınması eserinde seleflerine 
layık bir surette rekabet edecektir. 
Binaenaleyh, yunan milleti vazifesin
de muvaffak olmasını Doktor Refik 
Saydam'a candan temenni eder. 

Maarif ve Maliye 

Vekillerimiz 

İstanbul' a gittiler 
Maarif vekilimiz B. Hasan - Ali Yü! 

cel ve Maliye vekilimiz B. Fuad Ağ
rah dün akşamki trenlerle İstanbul'a 
hareket etmişler, Ankara garında bir
çok zevat tarafından uğurlanmışlar

dır. 

Turlh Fakültesi 

Deka nlığ ında 

değ işiklik 

Deniz Bank Umum Müdür Vekili Yusuf Ziya Erzin 

Denizbank'ta 
Vekiller Heyeti karariyle 
işlerine nihayet verilenler 

. 
inşaat şubesi m üdürü ile umumi 

verildi katibin vazifelerine de nihayet 
Ankara, 28 a.a. - Haber aldığımıza göre Satie Şirketine ait 

binanın satın alınması keyfiyeti hakkında yapılan tetkikat neti
cesinde aşağıda isimleri yazılı olanların icra Vekilleri Heyeti ka
rariyle vazifelerine nihayet verilmiştir. 

Baıveklllmlzin 

teıekkürlerl 
Ankara, 28 a.a. - Başvekil 

Doktor Relik Saydam, Başveka
lete tayinlerinden dolayı her ta
raftan almakta oldukları tebrik 
telgraf ve mektuplarrna karşı te
şekkürleriyle birlikte samimi 
hislerinin iblağma Anadolu ajan
sını memur buyurmuşlardır. 
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1 - Denizbank idare meclisi reisi 
Ziya Taner, 

2 - Denizbank idare meclisi İktı -
sat Vekaleti azası Cemal Şahin Giray 

3 - Denizbank idare meslisi Mali
ye Vekaleti zası Sedad Urul. 

4 - Denizbank umum müdür mua
vini Tahir Kevkep. 

Gene aynı bankadan inşaat şubesi 
müdürü Kasım Meset ile umumi kati
bi Sadun Savcı'nrn memuriyetlerine 

reserı lktısat Vekfıleti taraf mdan ni -
hayet verilmiştir. 

Ziraat Vekili Muhlis 
Baıbakanımız bir gün önce 

türk gazetecilerinin toplantısın· 
da dahi "inkılap rejiminin mad
di manevi unsurlarında hiç bir 
tadil, hiç bir inhiraf ve hiç bir 
kayma tasavvur edilemiyeceği · 
ni,, söylemişti. Bu sözler, Milli 
Şef İsmet lnönü'nün muhtelif 
nutuklarındaki kati beyanatın 
Yeni bir teyididir. Gerçi bu ha -
knndan, dıtarda ve içerde, her
hangi bir tereddüt uyanmasına 
hak verecek h iç hadise olmut de
ğildir. Fakat, velev bazı sayılı 
hoınutsuzların dedikoduların
dan da ibaret olsa, halkın gönül 
huzurunu bozan endişeleri önle
lllek daima yerindedir. 

Yukarda tramvay şirketi mümessili B. Spuial, aıağıda, yoldan 
çıkan bir tramvay yüz.ünden k öprü üstünde toplanan bir dizi 

tramvay arabası 

Erkmen şerefine dün 
bir ziyafet verildi 

Ziyafette bütün sivil ve askeri veterinerler, Z iraat 

Vekôleti ve Enstitüsü ileri gelenleri bulu ndular 

İçtimai hüriyetler, tefekkür 
serbestliği ve layisizm, bu mem
lekette bir küsur asırlık bir mü
cadeleye, ve onun bütün tehlike
lerine nihayet venniştir. Atatürk 
V"atanı zaferleri ile, ve millet i 
inkılapları ile kurtardı. Kimse -
nin meçhulü olmıyan bir hakikat 
de §udur ki Milli Şef İsmet l nö • 
nü kurtulut eserinin her iki cep
hesinde, fikir, fiil ve icra bakı -
rnından, en çetin vazife ve me
•uliyetler almıştır. Bir başka fır· 
&atla da söylediğimiz üzere, onun 
•adece adı ve hizmet hayatı, bü
~\in i'nkılap davacıları için başlı 
llfına bir teminat te§kil eder. 
Fakat, Atatürk'ün ölümünden 
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1
nra, senelerdenberi beklemiş 

0 duğu söküntü ve şaşkınlık 
tnanıarası yerine, türk milletin in 
onun etrafındaki sıkı ve sarsıl· 
mk;z ıaf birliğini görerek hayal 
su ~tuna uğrıyan kötücül ruh, 
ds~ fesatçılık sanatını bir defa 

a a tecrübe etmek istemiştir. 
Muhterem Baıbakamn gazeteci
lere beyanatı ve Kamutay' daki 
n~tku, ~u tecrübeyi de artık hiç 
hır yenı ünıide kapılmıyacak su
rette iflas ettirmiştir. 

Katalonya'da yalnız 
Gerona vil6yeti kaldı 

Ona da 55 kllomelre yaklaıtllar 

Dün Badalona şehri işgal edildi 
Negrin hala zaferden emin görünüyor 
Burgos, 28 a.a. 

- Resmen bildi • 
rildiğine göre fran 
kistler Barselon
un şimalinde 22 
kilometre kadar i
lerli yerek bilhassa 
Badalona Mataro, 
Sabadell ve Ripol
let'i işgal etmişler
dir . .Frankistler Ka 
talonya cephesinin 
merkez mıntaka · 
sında 8 kilometre 
ve Pirene mıntaka
smda 10 kilometre 
kadar ilerlemişler 

ve bu sonuncu ·mm 
takada Puigeerda 
yolunda münaka • 
lat merkezi olan 
Mollet'i işgal et -
mişlerdir. 

işgal eıdilen Badalona şehrini ve hükümetçi
lerin elinde kalan Gerona vilayetini 

gösterir harita 
Frankist ileri hareketinin sü_ra.ti j Barselo~. belediye reisi Miguel .Ma

pek çok miktarda harp malzemesının tenrola, dun akşam Tarragone den 
iğtinam edilmesi imkanını vermiştir. gelerek vazifesine başlamıştır. . 

Rad l · l d•l'J• Dün sabah Barselon'dan hareket e-
a one ı~ga e ı uı d F k ı d .. vl Bada Barselon, 28 a.a. - Havas ajansının en as o or usu og e zamanı -

Bu memlekette mazi bütün ka
busları ile ölmüt§Ür. Türk mille· 

,, ti münhasıran yeni devrin mesut 
(Sonu 8 inci sayfada) muhabiri bildiriyor; ( Sonu 8 inci •aylada) 

B. Emin Erişirgil 

Ankara Dil, Tarih, Cografya Fa
kültesi dekanlığını yapmakta olan 
Prof, B. Muzaffer Göker, Tarih Ce -
miyeti umumi katipliğinde daha ser -
best çalışabilmek ve önümüzdeki yaz 
mevsiminde toplanacak beynelmilel 
arkeoloji ve antropoloji kongresi ha
zırlıklarını yapabilmek üzere bu vazi
feden istifasını vermiş ve yerine Si -
yasa] Bilgiler Okulu Direktörü B. M. 
Emin Erişirgil vekaleten tayin edil -
miştir. E. Emin Erişirgil dün akşam· 
dan itibaren vazifesine başlamıştır. 

Bayram dolayısiyle Z iraat Vek ilimiz B. Muhlis Erkmen Ziraat Vekaleti makamında . 
lstanbul' a bir A nkara' da bulunan sivil ve askeri veterinerler Bay Muhlis Erk· 

men'in tekrar Ziraat Vekaletine gelmesini büyük sevinçle karşı
lamışlardır. Veterinerler duydukları kalbi sevinci ifade için dün 
A nkara Palas'ta Ziraat Vekilimize bir öğle ziyafeti vermişlerdir. ü~üncü tren daha ! ~iyafette, davetliler arasında zira- , 

atçı, ormanoı ve baytar mebuslar, Zi
Dcvlet Demiryolları Umum Mü • ra~t .Vekal:ti müsteşarı, Tümgeneral 1 Tunus ve 

Cibuti ! 
dürlüğü kurban bayramı dolayrsiyle Kamıl, vekalet ziraat, baytar ve muha.. 
İstanbul'a bir üçüncü katar tahrikine sebe umum müdürleriyle bu daireler 
karar vermiştir. Evelki gün tatbikına erkanı ve Ankara'da bulunan bütün 
başlanan bu karar ile ayın otuzuna baytarlar, Yüksek Ziraat Enstitüsü
kadar her akşam saat 19,40 da Toros nün değerli uzuvları bulunmuşlardır. 
ekspresi tarifesiyle İstanbul'a bir ~a- Ziyafet uzun müddet pek samimi 
tar tahrik olunacaktır Bu katar ıle bir hava içinde devam etmiştir. Her 
1stanbul'a gideceklerde_n m~nzam Ü:- hareket ve her bakışla vekile karşı 
ret ahnmıyacak ve men tarıfe tatbık duyulan samimi sevgiye Muhlis Erk
ol•ınacaktır. İstanbul'dan da aynı şe • men, ziyafetin sonunda bir hitabe ile 
kilde bir katar tahrik olunacaktır. cevap vermiştir. Orada bulunanlar ta-

Bayram tatilinden istifade sureti- rafından hararetle alkışlanan bu hi -
le İstanbul'a gidenler her gün bir 

tabenin not edebildiğimiz kısımlarımikdar artmakta ve 1stanbul'a giden 
bütün trenler tamamen dolmuş vazi • nı alıyoruz : 
yette şehrimizden hareket etmektedir. (Sonu 8. inci sayfada) 

İtalyan devlet nazırı 
Farinacei'nin nutku 

Münih, 28 a.a. - Evelki gece, bu
ıada 900 kişi önünde söylediği bir 

(Sonu 8 inci sayfada) 
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ve üUür: 

Htikomet \J 

programının 

mali ve ekonomik noktalan 

Petrol ve Benzin 
fiallar1 yeniden 

ucuzladı 

Devlet Demiryollannda 
/ 

Sporculara yüzde 
elli tenzilat 

Devlet Demiryollarr ve Limanları 

Ba§vekilirniz Dr. Refik Saydam'ın · 1 bn k h d ış e e , cm e daha randımanlı 
hükümet programından çıkan umu- kılmak, hem de daha müesair bir te· 
mi mana, mesuliyet, ölçülülük ve is- kı"'dc k t 1 

Ankara, 28 a.a. - İktısat 
tind~n: 

Vekale- Umum müdürlüğü, memleketimizde 
günden güne inkişaf etmekte olan 
spor hareketlerini kolaylaştırmak, 

spor kulüplerine ve sporculara bir 
yardım olmak üzere, tiren tarifelerin
de yüzde elli nisbetinde bir tenzilat 
kabul etmiştir. 

ı on ro etmek kararındadır. 
tikrar noktaları etrafın-da toplan- lk" 

k d 
ınci prensip, belki de yukanki 

ma ta ır. Bilhassa, "Partimizin bize · b · d" yanı irincisi ile alakadardır: 
çız ıği hatlar dahilinde ve türk mil-
letinin refnh ve saadetine matuf me- " Devlet bütçesinden verilen ma -
anide sizin vereceğiniz direktifler aş ve Ücretle~!e devlet &e!"'11ayesiyle 
dairesinde çalıpnamızı tanzim ve in- ~urulmuş mussc~lerdekı maaı ve 
kiıaf ettirmek gayesiyle birle§ · ucretler arasmda ahenk tesisi ve bu 
ideali v:e biribirinc itimadı tanımı§, esnada bu mÜeaşeselerin sa.linı bir 
bir kabine olarak huzurunuz ~;1 surette işlemesinin de temini, Üzerin-

g- ımız itikı:ıdındayız cum·· le . adçı ı- de ehemiyetle tevakkuf ettiğimiz bir ., sın e, ye. d B 
ni kabinenin hangi istikam tt mevzu ur. u gayeye matuf meaai-

c e ve na- . k b" d 
aıl çalışacağı bildirilmektedir. Y.1 en _ ~aa ır zaman a tahakkuk et-

ş k
. tırecegız.,, 

u var ı, program nutkunu ba-
gından sonuna kadar okuyunca, ga- Devlet bir olduğuna göre iki tür
yet bariz ve müstakil bir muhake- lü memur ve devlet memuru' için iki 
menin, nutkun tamamına ait gibi 'du- ayrı takdir ölçüsü caiz olamıyaca
ran noktaları, ayrıca ve bir ikinci İn- ğından, devlet müesseselerinin aynı 
sicrun halkasının içinde topladığını zamanda sosyal bir istikrara bağ. 
hissediyoruz. Bu muhakeme ve bu- lanmaları için düşünülen tevhit esa.
nun bir araya topladığı noktalar ne- ısında, genç değerlerin ve yeni ihtı
lerdir? sasların temayüz etmesini ve ilerle -

Denk bütçe, köy kalkınması, ver- mesini temin edecek cihtlerin dÜfÜ. 
gi politikası, sanayileıme ticaret ve nüleceğinden §Üphe etmemek lazım-
tediye muvazenelerine itina etmek dır. 
gibi finans ve ekonomi sahasına gi- Üçüncü prenısipc gelince, bu, 
ren noktaları şimdiye kadarki cüm _ :'norm~l ~aaliyetleriyle memleketin 
huriyct kabineleri, daima lazım gel- ı~tısa•.iı ~ızamına laydcuı olan huısu
diği gibi ele almışlar ve bu sayede, ıs~ teg~~us.lcre, kıymet ve kuvet ve
Türkiye'yi, inkişaf halinde bir millet' rılecegı dır. 
ekonomisi ile sağlam bir devlet fi
nansının vatanı kılmışlardır, 

Dr. Refik Saydam'ın program nut
kunda, bütün bu noktalar, belki ay
nı tasnif ile fakat bu sefer ayrı tav. 
sif unsurları ihtiva ederek yer bul
muştur. 

" " " 
Görülüyor ki, program nutkunun 

bilhassa ekonomik ve mali olan nok
talnrı, işin hem teknik, hem sosyal, 
hem de politik hususiyetlerini naza
rı itibara alan bir ahenkli ve planlı 
gÖrü§Ün içine alınmı§tır. 

. Bunu bilhassa, kültür meseleleri -
ne temasta görüyoruz.: 

1 Şubat 1939 tarihinden itibaren 
muteber olmak üzere petrol ve benzin 
teneke fiatlan, tenekenin gümrük 
resmi ve muamele vergisindeki deği -
şiklikler üzerine aşağıda cetvelde gö
rüleceği veçJıile beş şehir için tenzi -
len yeniden tesbit edilmiştir. 

Bazı şartlar dairesinde temin edi
len bu yeni tariJenin hemen tatbikine 
.geçilmiş ve bu suretle beden terbiyesi 
kanununun 23 üncü maddesinin hük
mü de yerie getirilmiştir. 

Diğer şehir ve kasabalardaki azami 
satış fiyatları İstanbul ve İzmir de -
po fiyatlarına nakliye ve mahalli re
simlerle bayi karı ve satıcı iskonto -
sunun ilavesi sureti!}'le tayin ve tes -

Tarife hemen bütün hatlarda, u
zun mesafe tarifesinin tatbik edildiği 
kısımlarda ve banliyölerde, gidiş -

hiç dönüş, sürat trenleri, halk ticaret bi • 
!etlerinde, grup halinde seyahatlerde 
tatbik olunacaktır. 

pit olunmaktadır. 
Dökme benzin fiyatlarında 

bir değişiklik yoktur. 

::S 
.o 

Ankara 635 595 92 
İstanbul 555 485 77 
İzmir 555 595 77 
Mersin 560 510 81 
Samsun 560 510 81 
İstanbul ve İzmir depo fiyatları. 

Gaz çift büyük teneke: 
Gaz tek küçük teneke: 
Benzin çift büyük teneke: 

Kuruş 

453,42 
72,00 

496,75 

Sporcular, sanatlarını, gidecekleri 
yerde spor hareketlerine veya müsa • 
bakalarına iştirak edeceklerini, bu
lundukları yerin beden terıbiyesi ami
rinden alacakları vel>ika ile isbat ede
ceklerdir, 

Kafileler en az beş kişi olacaktır. 
Bu takdirde her tarifenin hususi tat
bik şartlarına tevafuk etmek şartiyle 
yüzde elli tenzilat yapılacaktır. Me • 
sela 10 kişilik gruplara esasen yapıl -
makta olan tenzilat, bu grupları teş -
kil edenler sporcu oldukları takdirde 
ayrıca % 50 tenzilata tabi olacaktır. 

Beş kişilik sporcu kafileleri halk ti
caret biletleri için mevzu paranın ya-

Askerİ f b 'k 1 Al r rısını ödeyeceklerdr. Yalnız talebe, a rl a ar manya ya muallim, aile, sanatkar ve amele gibi 

sf ajiyer gönderiyor 
Askeri fabrikalar umum müdürlü

ğü staj yapmak üzere Almanya'ya 
mühendis ve işçiler gönderrniye ka -
rar vermiştir. Gönderilecek olan bu 
mühendis ve usta işçileri sırasiyle ya
zıyoruz: Mühendis B. Ferit Tanay, 
Yüksek mühendis Kamil Argut ve Ce
mal Hakkı Gürsel, mütehassıs usta 
Kemal Ark, usta Ali Çelik Örs, Aziz 
Özken, Mustafa Nalçrn, Mustafa Tug 

hususi sanatlar bulunan sporcuların 
bu sanatları nazara alınmıyacaktır. 

Bunlar bu sanatlara mahsus tenzila -
tın yarısını değil, umumi tarifeler 
mucibince ödeyecekleri ücretin nısfı 

nı vereceklerdir. 
Sporcuların beden terbiyesi amir

lerinden alacakları fotograflı ve soy
adlı vesikalar iki nüsha olacaktır. Ve
sikanın birisi bilet veren kişede kala
caktır. Diğer nüsha biletle birliJtte 
yolcuların elinde bulunacaktır. 

Sporculara bundan başka biletle 
birlikte bir kontrol markası verile
cektir. Bilet ve marka son duraklarda 
alınacak ve vesikalar sporcularda ka -
lacaktır. 

UCUZ MEKTEP KİTAPLARI 

Maarif Veklleti depolar ve 
sabı mağazaları açacak 

Maa.rif Vekaletine 2259 sayılı kanun ile verilmi§ olan mektep 
ders kıtaplarını hazırlatıp neşretmek iflinin 2133 sayılı ka·nun ile 
verilmiş mütedavil sermaye ile başarıl~asına çalışıldığı ve bu ka
nunun dördüncü maddesi ile alınmı! olan selahiyetin de 11 hazi. 
ran 1936 tarih ve 3033 sayılı kanunla üç yıl için bir defa daha u
zatılmış olduğu malumdur. 

Mekteplerde fakir 

talebelere yardım 
Teşkil edıldıgi günden beri, birçok 

ves ilelerle muhtelif sahalardaki çalış
malarından bahsettiğimiz ikinci orta 
m ektebin muhtaç talebelere yardım teş 
kil5tı bu sene 60 fakir ve kimsesiz 
çocugun kitaplarını ve diğer dersle
vazımını temin etmiştir. 

İlk mekteplerden ç ıkan talebeler a
rasında yapılan tetkiklerde bazı ço -
cukların orta tahsilin icap ettirdiği 
masraflar dolayısiyle tahsillerine de
vam edemedikleri anlaşılmaktadır. 

Halbuki mekteplerde Kızılayın genç
lik teşkilatı talebe kooperatifleri, va
ki t ve hali yerinde talebelerin arka -
daşları için yaptıkları teberrular, mu
alim1erin maaşlarından ayırabildikle • 
ri paralarla birçok faydalı neticeler 
elde edilmektedir. 

İkinci orta mektebin muhtaç tale
belere yardım teşkiliitı da bu kay
naklardan istifade ederek kimsesiz ta
lebelere yalnız kitap levazımı dağıt -
mamış. bayram münasebetiyle, ayak
kabı, palto, göğüslük yaptırarak onla
rı sevind irmiştir. Bu hayirli teşeb -
büslerin bütün mekteplerimize örnek 
olmasını temenni ederiz. 

Dün hava umumiyetle 
kapah ge(ti 

1 
.Mektep kitaplarının devlet tarafın

dan neşrine başlanılması ve ucuz ka
ğıt temini yolunda Büyük Millet Mec
lisince alınmış olan tedbirlerle tale -
be sayısındaki devamlı yi.ıkselişe mu
vazi olarak kitap baski saıyı larınm 

artması .neticesi, kitap fiyatlarının u
cuzlaması ve evelce kabul edilmiş olan 
iskonto mikdarlarının fazla rağbet 

çeker bir hadde olmamasım neticesi • 
ni doğurmakta bulunduğundan mek -
tep kitapları için satıcı temini zorlaş.
maktadır. Bu seıbcble Maarif Vekale
ti, iskonto fiyatlarını biraz yükselt· 
meyi zaruri görmüştür. 

Satış işlerinin bir elden ve müte -
ahhit vasıtası ile idaresi müsbct bir 
netice vermemiştir. Maarif Vekaleti, 
bu iş için lüzum göreceği yerlerde 
depolar kurmayı, kitap satışını kolay. 
!aştırmak bakımından daha faydalı gör 
mektedir Bu yıl Diyarbakır ve Erzu -
rumda yapılan tecrübeler<len ümit veri 
ci neticeler alınmıştır. Bu tedbir, ki. 
tapcı bulunmıyan yerlere kadar dev
let eliyle kitapları vaktinde götürüp 
satmak ve memleketin muhtelif yerle
rindeki kitapçıları !stanbula kadar gi
derek kitap teminine çalışmak güçlük 
ve masrafından kurtaracaktır. 

500.000 lirulıh· cari lıcsap: 
Hükümet, kültür hayatımız için 

hususi bir ehemi~ti olan bu işi tama
miyle halletmek üzere bazı tedbirleri 
ihtiva eden bir kanun projesi hazırlı -
yarak Bliyük Millet Meclisine ver -
mişti. Kamutayın son toplantısında 
kabul edilen bu layiha ile, yal-nız Ma
arif Vekilliğince bastırılacak okul ki
tapları masraflarına karşılık olmak ü~ 
zere devlet kitapları mütedavil serma
yesi hesabına hazinenin kefaleti ile 
milli bankalardan azami 500.000 li
raya kadar cari hesaplar açtımıak ü • 
zere Maliye Vekilliğine mezuniyet 

Meselô, memleketimizin her sa
hadaki umran ve inkişafından umu
miyetle bahsedilir ve bunun mali 
kudretimiz ile olun alakası aranır
ken, bu mesainin, mali bakımdan sı
kıntısız karşılanabilecek çerçeveler 
içinde tanzim edileceği tebarüz etti
rilmektedir. Anla§ılıyor ki, milletin 
ileri gidi§iyle devletin mali siası ara. 
aındaki mutabakat ve ahengin bo
zulmamasına ihtimam olunacaktır. 
Bunda, dı§arı ıl olan mali angaj. 
manlarımız mcv ~uu bahis olabil ece. 
ği gibi, devletiı ergi politikası da a. 
lakadar bulum ktadır. Bunun için, 
''varidat menb rmı tnnzim eder· 

" Memleketimizin maddi refahı 
ve iktısadi kalkınması ancak kültür 
seviyemizin bunlarla müvazi olarak 
yürümesiyle mümkün olacaktır ka-
naatindeyiz. Türk çocuğunu daha 
ilk tahsil ya§mda iken mektebe ala
rak zeka, istidat ve faaliyetine uy
gun bir silsile takip ettirmek memle
ketin ilim, sanat ve pratik hayat ve 
teknik faaliyet sahalarında görülen 
eleman ihtiyacını onların yetişkin 
varlıklariyle karşılamak, maarif i~ 
lerinde tutacağımız esaslı yoldur.,, 

ul, İbrahim Şenkal, Ahmet Akyol 
Ali Pekcan, Sadık Çeliksular, İhsa~ 
Şen, Adil Dcmiruz, Yakup Aygün, 
Hüseıyin Aksu, Ekrem Yazar, Ahmet 
Bilgiç, Mustafa Erok, Cemal Esmer 
Muzaffer Çetintaş, Adil Gürsan, Ta~ 
lfit Tezmaner, Neşet Bedir. 

Dün şehrimizde hava umumiyetle verilmiştir. Bu mezuniyet 1945 mali 
Ecnebi paralann alh ayhk k.apaıı geFş· rüzgar lodos istikame- yıtı sonuna kadar muteber oıacaktır 

tınde sanıyede en çok 16 metre Jcadar Devlet kitapları müteda ·1 : 
1 ------'H:a~1ı!"'l~~"'n~~~~~ " ::L vı senncı -ken istihııali v atandaşlann ~e ıy 

kabiliyetlerini a zyi ketmemiye has· 
aaten dikkat cc ı eceği" ne i~aret et
mek lnzım gelmı tir. 

lstihaı:ı.I ve le d ye kabiliyeti mese· 
lesiyle, hayatın ucuzlatılması alô.ka
dar bulunduğı dan, bunun da te
minine çalışılac ı, ancak bunun zor
lanmaksızın, ik ı at kaideleri dahi
linde yapılacağ ilave edilmektedir. 

Ticaretimizin genişletilmesi ve 
bunun rasyonel ır ıekikle yapılabil
mesi için de, ist al'den pazar'a ka
dar uzanan İş ' ihtısas zencirinin 
göz önünde tutul rak bu hususta 
bunlar kadar m İm olan tediye un
&urunun da real ı t ve intıbakçı bir 
görüşle mütalea dilmesi, ifadesini, 
§Öyle bulmakla r : 

Toprak altı s vetlerinin istisma • 
rını iktı&adi kalk ı:na planımızın bil
hassa tediye m uv zenc&i bakımın
dan hazineye ku t verici chemiyet
Ji bir mevzuu ol k telakki etmeli
yiz. 

Aclumum tic i müba•delelerde 
normal yolları t kibe taraftar ol
makla beraber a ı zamanda dünya 
iktısadi §artların icabı olarak kar
gılıklı menfaatleı e müsaadeler yo
lu ile tediye biln osunun mütevazin 
olmasına dikkat eceğiz. 

Diğer tarafta mahsullerimizin 
dış piyasalarda aç itibnrını artır-
mak için mühinı ı raç mallarımızın 
atandartlanm sı yolundaki faaliyet
lere vüsat verme {ararındayız.,, 

Ancak bütün b mali ve iktısadi 
noktaların ya ına üç kontrolcü 
prensip iliıve cdi ektedir ki, ehemi
yetleri dolayısi , bunları zikret· 
mek isteriz. 

Bunların 

prensipinin de 
bünyelerini tayi 
ifade edilmesid r 

incisi, devletçilik 
t müesseselerinin 
edecek bir ~ekilde 

" tktısadi sa 
mız, istikametin 
gibi Parti progr 
dan alacaktır. 

dnki çalışmaları
hcr i§imizde olduğu 
nunın ana hatların-

Devletçilik P C'nsipine dayanan 
mevzularda faalı)etimiz ihtiyaçları, 
elıemiyctlerine ı e bu baptaki imkan. 
lara göre sıraya koyarak temin et
mek ve devletin ikhııadi teşekkülle
rinin işlemelerini ve bunların üze
rindeki kontrolları kuruluşlarındaki 
makııada cevap verecek şekilde ve 
§artların müsaadesi nisbetinde te
kemmül ettirmek yolunu takip ede
cektir.,, 

Şu halde hükümet, devlete ait o
lan mües:;scselcri hem daha rasyonel 

bilhassa ikinci parçasında, Türkiye'
nin maddi ve manevi inşası için la
zım elemanlarla bunları yetiştirecek 
olan maarif sistemimizin aynı şey te
lnkki edildiğini görüyor ve "maarif. 
te plan ve plnnlılık'' düşüncesinin, 
hükümet programına bu şekilde gir
mİ§ olmasına seviniyoruz. 

Muhterem Dr. Refik Saydam'ın 
program nutuklarını tamaınen tahlil 
ebniş olmak iddiasında değiliz. Yap
tığım1:r. gey, onun içinde bulunan ha
kim bir görüşün esaslı bazı noktala
rı nasıl bir araya getirip biribirine 
izah ve biribirini İtmam ettirdiğini 
işaret etmekten ibarettir. 

Burhan BELGE 

transız tsuyuı tı~mgtnuç 

dün akşamki süvare 
Fransız büyük elçisi Bay Massigli 

ve Bayan Massiglı dün akşam büyük 
elçilikte bir süvare vermişlerdir. 

Bu süvarede şehrimizin türk ve ec
nebi birçok güzideleri hazır bulun
muştur, Davetlilerin miktarı 200 den 
fazla idi. 

Fevkalade hareketli ve muvaffak 
olan film hazır bulunanlar tarafından 
büyilk alaka ile seyredilmiştir. 

Film gösterildikten sonra büyük el
çi ve refikası davetlileri büfeye davet 
etmiş ve geç vakte kadar neşeli bir sü
vare geçirilmiştir. 

)Ull r uıuui · •.nu1c ... ~.....-- 11el"' turrtrmasran ~ · "; 
miştir. tiy le tesbit edilecek m aliyetlerine yüz .. Damga resmine tabi evrak ve se

netlerde zikrolunan ecnebi paraların 
altı aylık vasati fiatları Maliye Veka
letince tesbit olunmuştur. Bu fiatlar 
haziran 1939 sonuna kadar meri ola
cak ve damga resimleri buna göre 
hesaplanacaktır. Vasati fiyatlar şun
lardır: 

Zloti 23.30, pengö 24.30, kuron 
31,10, Dinar 2,30, Ley 0,35, Yen 35,10, 
Pezeta 6.05, Leva 1.20, Ruble 23.30, 
Mısır 624.30, İngiliz lirası 604.30, 
Dolar 126.-, Frank 3.15, İsviçre fran 
gı 28.30, Liret 6.SO, Belga 21,10, 
Florin 69.-, Rayhsmark 50.20, Drah
mi 1,05, Kuron 4,15 

24 saat içinde yurda düşen yağ • 
murlarm metre murabbına bıraktığı 
su mikdarları Malazgirdde 10, Ke
malpaşa'da 7, Edremit'te 6, Adana'da 
5, Balıkesir'de 3, Mardin'de 2, Af
yonkarahisar'da 1 kilogramdır. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde cenup 
istikametinde saniyede en çok 16 

metTe kadar hızla esmiştir. Yurdda en 
yüksek ısılar Eskişehir'dc 12, Adana
da 15, Balıkcsir'de 16, İzmir'de 17, 
Zonguldak'ta 18 derecedir. En düşük 
ısılar da sıfırın altmda Kastamonu'da 
1, Konya'da 2, Erzurum'da 3, Van'da 
4, Kars'ta 6 derecedir. 

de 35 ilavesiyle tayin olunacaktır. Bu 
suretle satışa çıkarılan kitapların fi .. 
yatlarında yilzde yiıımi beşe kadar is
konto yapılacaktır. Kültür Bakanlığt 

bu kitapların ıyaıılmasmı ve satılması· 
m kolaylaştırmak için her türlü ücret 
ve masrafları bu iskontolardan karşı -
lanmak üzere icabı halinde ve lüzum 
göreceği yerlerde kitap depoları ve 
satış mağazaları açmıya mezun ola .. 
caktır. 

C. H. P. Ulucanlar 

ocağında toplanh 
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C.H.P. Dumlupınar nahiyesi Ul11-
canlar ocağı dün gece İnönü ilk mck., 
tebinde halk için bir toplantı yapmıg.
tır. Semtin bütün partilileri toplantı
da bulunmuşlardır. Kendileriyle aami
mi hasbihallcr yapılmış, partinin ana 
prensiple;:i etrafında konu,ulmuş ve 
partililere dü~en vazifeler anlatılm.ıt
tır. 

Gene "yankı,, 
kelimesine dair 

Cumhuriyet gautesindtt Peyami 
Safa, bu fıkralara aylardanberı baş
lık diye kulandıgınuz Yankı keli
mesini beğenmediğinden bahsetmiş. 
Kullandığımız ve kullanacağımız 

kelimeler için hakemlik zahmetine 
giren, ufak tertip bir zevk diktatör
lüğüne kalkışan dostuma. küçük bir 
cevap daha vermekten kendimi ala
mıyorum. 

Önümde 20 lkincikanun 1939 ta
rihli Cümhuriyet gazetesi duruyor. 
Bu gazetenin ilk sayfasında çıkan 

bir fıkrası şöyle başlıyor: 
"Türk <lilinin takip edeceği teka

mül istikameti son günlerde yeni 
yeni fikirler ileri sürülmesine se· 
bep teşkil ediyor. Dilimizi öz türk
çeye !jCvirmek gayretinde çok ile
riye gitmişiz de şimdi biraz geriye 
dönelim demek istiyorlar. Düne ta
viz kokusu taşıyan bu mütalealarda 
yalnız daha dünkü yakın tarihe kar
şı bir tecahül eziliyor ... ,, 

Ve şöyle bitiyor: 
"Dil meselemiz üzerinde Ata

türk'ten bize şu ders yadigar kaldı: 
Dil, tabii cereyanında kendi kendi
ne tekamül ederek varacağı yere va
rır demek doğru ve kafi değildir. 
O tekamülün tahakkukuna bizzat 
biz Türklerin kendi himmet ve iti
nalarımızı da katmaklığımız lazım
dır. 

Atatürk'ün bu çok bliyük değerli 
kılavuzluğu önilnde dahi bitmez tü
kenmez saygılarla eğilmekten baş
ka yapılacak bir şey yoktur. Türk 
dili, elbette biz türklerin mütemadi 

bir ısrarla meşgul olacağımız çok e
hemiyetli bir mevzudur." 
Aynı sayının üçüncü sayfasını çe

virenler, Peyami'nin üzeTinde bahis 
mevzuu olan "takriz kokusu" nun en 
keskinini ta§ıyan mütalealaJ'lnı gö
rürler. 

"Ataturk'ün çok büyük ve değerli 
kılavuzluğu önünde bitmez tüken
mez saygılarla eğilmekte" bütün 
arkada~larwdan ileri giden ve taşı
dığı yeni adrn Ebedi Şef tarafından 
konulması gibi bir mazhariyete e
ren Ulus, "dilimiz, kendi kendine te
kamül ederek varacağı yere varır,, 

demenin "doğru ve kfıfi,. olmadı

ğınr bildiğindendir ki gazetecilik 
diline bir takım yeni kelimeler ge
tirmek zaruretini duymuştu: 

Ademi müdahale yerine karr~maz
lık, müstemleke yerine sömürge, 
mrntaka yerine bölge, cürmü nıe!j

hud yerine suç üstü, maznun yerine 
zanlı, müttehem yerine suçlu v.s. 
v. s. gibi ki bu kelimeler, eski şe
kiJJeıiyle "anrt - kabir,, gibi mana
lı, ahenkli ve yarı resmi bir muka
bili bulunan bir kelimeye hali. iri 
puntularla mozole diyen arkadaşla
rımız tarafrndan ku/lanrlmaktadır. 

"Bu arada Peyami'nin beğenme
diği "Yankılar., kelimesini de alıp 

kullandık, ahengini de, manasını da 
beğenerek kullanmağa devam ede
ceğiz. 

"Alıp kuJJandık .. diyoruz. Çün
kü dilimizde yaşıyan bu kelime uy
durulmu§, icadedilmiş değildir: 
Bugıin Seyhan ve llethiye'de Yan

gı ve Yaııgu diye yaşıyan bu keli
ınc, aynr şekli ile Povet de Courteil
le'in "şark tiırkçesi liıgati,. nde, fa
ğatuy liığati'ııde buluıırııakcadır. 

Yankı, Yanku !jekilleri ise Bursa'
da, Seyhan ve Fethiyc'de kullanıl
dığı gibi "Kamuı>u türki,. de, Asını 
efendinin "Kamus tercümesi,, nde, 
"Biyanki lügati,, nde, Uygur me
tinlerinde, Radlol'un üçuncü cil
dinde, en ahenkli kelimelerle şiir 
yazmış olan şair Karacaoğlan'da, 

"Burhanı Katığ tercümesi" nde, 
"Türk dili" nele, "Kısası Rabguzi,, 
de ve atalar sözlerimizde yer almış
tır. "Türk dili" ayrrca "Yanu" şek
lini de gösteriyor. 

Bundan başka meşhur ihgiliz 
Türkoloğ'u Ceynıs Redhavz'ın "Ki
tabı Maanii lehçe'' isimli lugatinde 
- ki bu zat uı:un ve yorulmaz bir 
tetkik neticesinde türkçenin bütün 
yaşıyan kelimelerini ve arapca, fars
ca olarak kullanrnanlarrnı bularak 
vücude getirdiği büyük ve vesikalı 
eserini 1890 tarihinde bastırmı~tır 
- "echo,. kelimesi ve müştakları 

karşısrnda "Yanku", "Yankulan
ma", "Yankulu", "Yankı", "Yankı

lamak'' kelimelerini sayıyor. (Say
fa 2194) 

Macaristan akademi aLasrndan 
Türkolı')g profesör doktor Ipnats 
Kunoş " türk halk edebiyatı" ismi 
ile bastırdığı 200 sayfalrk bir ese
rin sorıuna ilave ettiği beş sayfalık 
bir liıgatçedc bile Yan.sanmak mas
tarr11a yeı· vermiştir. 

Anupa'mıı Jıemen her tarafında 
bu kelımeııirı taın karşılıgı olarak 
kııllanrla11 ccho ( eko) kelimesinin, 
isterseniz, etimolojisini de araştı

ralım: ilk önce Jatinceye girmİ§, 
oradan da öteki dillere yayılmış 

olan kelime, sanskrit dilindeki 
"Vak" kökündt!n geliyor. Bir tak
lidi ahenk kelimesi olduğunda şüp
he bulurımıyan bu kelime, türkçe 
"vakvak'' ve "vakvaklamak'' keli
melerini hatıra getirmiyor mu?. 

lmdi, kelimeyi beğenmiyenlerin 

beğcnmemektcki sebepleri nedir? 
Karacaoğlan'ın şiirlerinde, atalar 
sözlerinde, kelime seçmekte titiz o
lan ve Jwlandığı kelimelerin ahen
gine büyük kıymet veren büyük ro
mancı Yakup Kadri'nin son roman
larwda kullanrlan bu kelime, a
henksiz mi sayılıyor? Aynr zevk öl
çüsüne Jıak verirsek, o ölçü, yarın 

öbür gün "Yangrn, Atkı, Ankara, 
gibi kelimeleri de kullanmıyalrm/" 
Demiyecek midir? 

Dii:.eltici Mr mcktulı.J,ı 

diizeltmc ı_ 

T. 1. 

Ovacık kaymakamı Kadir Sö
zen imzasiylc aldığım bir mektup
ta bizim gazetenin §U parçası: 

••Jngiliz devlet adamları, Roma
dn uzun &eneler muallaka bulun
~urulmaaı hiç de mümkün gureti 

Bundan sonra Halkevi gençleri ta
rafından halka faydalı ve eğlenceli 

filmler gösterilmiş, Knragö2 oynatrl
mı§tır. Dinliyenler ve seyredenler top 
lantıdan çok memnun olmuşlar, te ek
kilr etmişlerdir. Diğer ocaklarda da 
toplantılar yapılacağı haber ahnmı~ 
tır. 

• 
Barut ve• patlayıcı maddclcr 

nizamnnme8i 
GUmrilk ve İnhisarlar Bakanlr~ı 

barut ve patlayıcı maddelerin saklan
ması, satılması, kullanılması hakkın -
da bir nizamname projesi hazırlamış
tır. Alakalı Bakanlıkların mütaleası 

alındıktan sonra proje Devlet Şlırasr-
11a sevkolunacaktır. 

hallerini kolayln~tırmnmı§ olan 
meselelerin hakiki ehemiyetini an
lamak fırsatını bulacaktır.,, 

Ve altında şu mütalea var : 
"Ulus'un 3. 1. 939 tarihli nüsha

sının S: 8 Sii- 3 •den kestiğim bir 
cümleyi yankılar &Ütununun kıy
metli muharririne taktim ediyo
rum. eğer şu nefis cümle, 6 kuru~ 
luk külfeti değmezse cezama razı
yım.,, 

Gerçekten bizim dimle düz~ün 
değil, fakat rl·uyucumuzun yirmi 
dört kelimelik mektubunda da 
"külfeti dc:"'.'l'nezse" gibi bir türk
çe yanlışı vardır. MalUm ya, biz 
''külfeti dcğme,.se'' değil, "külfete 
değmezae" der~z. 



l_oıs POLİTİKA -ı 
Bir İspanya " Münih ,, i mi! 

Münih, Almanya'nm malüm olan 
büyük thridir. Fakat geçen eylulden 
b~ri, enternasyonal politikada §Öyle 
bır mana ifade etmiye bati adı: otori 
ter devletlerin, el çabukluğu ile bir 
tnesele Üzerindeki görü§lerini 'de
mokrat devletlere kabul ettirmele
ri. 

Geçen eylı'.il sonundaki "Münib'' , 
Çekoslovakya,yı parçaladı. Fransa'· 
nın orta Avrupada'ki alakasını liki
de etti. Avrupa'nın muvazenesini de 
iittirdi. Almanya,nm, bu sayede or
t~ Avrupa'daki gayelerini elde etti
r.ni, gör':" ltalya, bir ay kadar evel, 

D, ÜNYA HA.SERLERİ 

Fransız Maliye Nazırının mühim beyanatı 
; ,tı,, • · ,, t 44UN 

Reyno Fransa'nın mali 
politikasını izah etti 

Nazır dediki : 

Fransa müsterihtir, kimseyi istihfaf 
etmiyoruz ve kimseden de korkmuyoruz 

Çin ajansına japon 

Harbiye Nazın demiş ki: 

(in harbi daha 
20 yll uzayabilir 

Samuel Hor diyor ki : 

Ellmiıde müthiı bir 
kuvel mevcuHür 

Londıa, 28 a.a. - Sir Samuel Hor, 
bir .nutuk söyliyerek ezcümle şöyle 

demiştir: 

ITÜRKIYE BASI 

İntihabat niçin 

yenileniyor ? 

son verdiği kararı bahis mev 
derek ''İntihabat niçin y 
yor?,, unvaniyle yazdığı bapna 
de son ayların dünya hadis 
hülasa ettikten ve siyasi vaziye 
)attıktan sonra diyor ki: 

"Salahiyetli devlet adamlan 
sında sık sık yapılan mülakat 
konuımalar harp ihtimallerini 
raf edecek yerde herhangi bir 
ke karıısında müdafaa kuvıetl 
artırmıya matuf gibi görünmek ır 'Afrika Münih'i" tertip ebniye 

tete!>büa ebni§ti. Fransa ile arasın
dakı 1935 itilafmm feshi Çember
leyn'in Rorna'ya çağnlm'ası ve ital- Paris 28 a.a. - 8. Bone bugün nazırlar meclisinde dıt vaziyet 
Yan meclisinde Fransa aleyhine ya- hakkında ve İspanyol hududu boyunca alınan tedbirlere dair iza. 
P~l~n .:·Korsika, Nis, Tunus,, nüma. hat vermiştir. 
Yltı böyle bir Münih için hazırlıktan Bundan sonra Finans Nazırı 8. Reyno hükümetin maliye, iktı-

Tokyo, 28 a.a. - Çekiai ajansı bil -
diriyor: Japonya Harbiye Nazırı par -
lamentoda yaptığı beyanatta Çin hü -
kümetinin elinde güzide askerlerden 
mürekkep 110 fırka yani bir milıyon 
nefer mevcut olduğunu, bütün ekono
mik,. politik ve askeri japon kuvetleri 
nihai hamlede bulunmak üzere bir • 
leşmedikleri takdirde bu harpten vaz 
geçmek icabedeceğini ve ha~m b~.n~ 
raömen de daha 20 yıl uzayabılecegını 

"Harp içtinabı kabil olmıyan bir 
şey değildir. Biz iı;tikbali, bize neler 
hazırlaıısa hazırlasın, cesaret ve azim
le göz önünde bulunduruyor ve neti -
cede aklı selimin galebe çalacağından 
ümidimizi kesmiyoruz. Fakat her ih
timale karşı hazır bulunmıya da az • 
metmiş bulunuyoruz. Millet, her şey
den evel bizden itimat etmemizi ve 
hazır bulunmamızı istiyor. Kara, de -
niz ve hava kuvetlerimiz, o kadar te
rakki etmiştir ki, şimdi elimizde gün
den giine kuvetlenen milli bir ruha 
dayanmış müthiş bir kuvet mevcut -
tur. Bizim eski, yorgun ve kuveti az 
bir millet haline geldiğimizi iddia e • 
denlerin şimdi düşünmeleri lazımdır. 
Bunlar, 1914 te de böyle düşiinmüşler 
di. Fakat uykularından fena bir şe -
kilde uyandılar.,ı 

Hülasa, beynelmilel hayat 
ıunda bugün mevcut olan ger~ 
bir harp neticesine varacak·m 
Yoksa bundan evel Münih konf 
sında olduğu gibi bir anlapna 
bulunacak mıdır? Bu &uallere 
pet veya menfi tekilde kati bir o 
vermek kimsenin iktidan dah · 
değildir. 

.. 
~~~.~tti. Fakat "Çekoslovakya Mü - sat ve pa11a politikasının neticelerini bildirmittir. 
DJF 

1 !\den aldığı acı dersi hatırlıyan R k 

söylemiştir. 

Çinlilerin zaferi 
ranaa, böyle bir tuzağa dii§ınek is- Maliye Nazırı 8. eyno a şam ,---

tc:_~i. ltaıya meclisinde yapılan da rad>:o~a b!r konferans vermiş Fransız parlamentosu 
n~Yİte kartı daha sansasyonel bir ve demıttır kı: 

Hongkong, 28 a.a. - Çekiang ajan
sı bildiriyor: Kian - Tien havalisinde 
Çin kıtaatı tarafından mağlCıp edilen 
japonlar 18 kilometre geriye çekil - , 
mişlerdir. 

Harici alemin bu manzarası 
tısında Cümhuriyet Halk Part 
sasen kanuni müddeti hulül e 
üzere bulunan intihabatı birk 
evcle almak ırkını tercih etmiıt• 
tihabatın yenilenmesinde her h 
bir dahili sebep aramıya asla 
ve mi.na yoktur. Kaldı ki ha 
yahut temmuz ayları hasat ve j 
simi olduğundan İntihabatı birkı 
evele almak iktisadi hayat bak 
dan da faydalı olacaktır. 

!'Ulne1iıle mUkabele ederek, İtalya "- Münih'in akabinde ilk vazife
de Yalnız kalmak istediğini bildirdi. 
Fa.kat İtalya Fransa ile yalnız kal
!"a_k İstemiyordu. İtalyan _ Fransız 
ihtılifı, lapanya harbinin sonuna bı
rakıldı. 

mizin kuvetli bir Fransa vücuda getir 
mck olduğunu d\jşünmüştüm. Müte -
madiyen kayan bir para ile kuvetli 
bir Fransa olamaz. İntizamsız bir ma
liye ve mefluç bir ekonomi ile kuvet
li bir Fransa vücut bulamaz. Bundan 
15 gün sonra umumi bir grevden bah
solunuyordu. Böyle bir grevin mu -
vaffak olması dünyada bizi sevmiyen
ler için büyük bir memnuniyeti mu
cip olurdu. Şöyle demiştim: Yaban
cılar gözlerini bize çevirmişlerdir. 

Bizim ayrılıklarımız dostlarımızı te
lap düşürecek, muhaJiflerimizi sevin 
direcektir. Vazifemin ilk haftaları 
zarfında yaptığım bütün şeyleri ku -
vetli bir hale gelmek)iğimiz için yap-

Şinıdi Baraelona'nm İ§galiyle bu 
harbin sonu yakl&flDI§ demektir. 1-
ta~ya'nm lspanya'yı tahliye edip et
~eği günün en ehemiytli mese -
lesi halini almıttır. Çemberleyn bun
d~n emin görünüyor. Fransız hari
cıye vekili de buna inanıyor. Fakat 
h~ iki memlekette de ekseriyet, f. 
talya'nın, bir bahane icat ederek, 
bazı konaeaiyonlar koparmadan la
Panya'yı tahliye etmiyeceğini iddia 
etmektedir. Filhakika İspanya harbi-
1lİ11 ııonu yakl&!tıkça, hadis.eler de 

Muuaffal.· oldul.· mu? 

bu ikinci fikirde bulunanlarm haklı tun.,, 
0 1dufuna delalet eden bir cereyan 
almrttrr. Barselona•nm i~gali Üzeri-
1'e, ltalya ve Almanya, bir "ispanya Bu mukaddimeden sonra B. Reyno 
Müıırhi" adı verilebilecek dörtler soruyor: "Muvaffak olduk mu? İyi 
konferansı fikrini ileri atmıtlardır. yolda yürüyor muyuz? Fransa bugün 
Biiyle bir konferansta görü~ülecek o. üç ay evelkinden daha kuvetli değil 
lan meaele de ıu imiş: midir?,, 
lrii l - !aı>anya'da yenrden kan dö- Reyno gene soruyor: "Paramız ne 

lmesıne mani olmak. halde?,, ve cevap veriyor: "Bugün 
~~-=~Franko'ya yardım ebniş olan Avrupa'da kuvetli bir para mevcut 
..:.:;:;7• ."'• ltalya'nm rrzalariyle is- olduğu bir vakıadır. Bu para frank-
tnı Dıılletiain kendi ınuka.ddera- tır.,, 

• hlkU.. "'• •...-tini te8Pİt etmek. hpatr ıudur ki Fransa bankası bu-
., ".. -a7--· • ,. . l 

Macırtno :he; turlÜ k~Ü~i t v~ ilaiiC riSıcii~ .. Fraİisa <!İşar'Clinsöci'tayya~e 
cep~esj hükümetinin kurulmasma almak imkanını buluyor.,. 
hıanı olmalarını temin ebnek. Maliye nazırı gene soruyor: "Pa
k Geçen eylı'.ilde Münih'te toplanan ra ıerbestisi bizim için bir kuvet un-

onferanatan sonra Çekoslovakya' - suru mu, yoksa bir zaf unsuru mu ol
nm baıına ne gelmitae timdi toplan- muştur?,. 
ması teklif edilen dörtler konferan - Nazır gene kendi cevap vererek 
smdan sonra da lapanya'nm başma ikincikanun 1939'un ilk 24 günü zar
o gelen gelecektir. ltalya, Çekoslo - fında tasarruf sandıklarında mevduat 
•akya meaeleainde Almanya'ya ya- fazlasının ı milyar 150 milyon franga 
Pacağı yanlrma kartılık olmak üze- yükseldiğini kaydediyor. 
l"e, lspanya'da Almanya'nın yardı- Nazır sözlerine şu suretle devam et-
lftınr temin etmİ§tİ. Şimdi lıpanya miştir. 
lfteaele • · ç k ı k 'b" · 
h sının e o• ova ya gı ı "Kararnamelerin birçok başka neti-

all-edil • d • --1ecekti' lt mesın e ısrar ~ r., celeri de olmuştur. Paris borsasının ya 
zaf ~lyda ve AJ~anya Fi ran~11° ~un l>ancı borsalarla mukayesesi de aynı 

erın en sonra ıapanyo mı etıne t' . . 
lc:a . . 'k] • 1• • 'h ne ıceyı verır. 

rır gırııtı erı meau ıyetın nı a- Hazine meselesi mevcut değildir. 
~:tl~nnı.iı.~l~u~una kani değillerdir. Zira Fransa 28 birinciteşrinden beri 

tıııt re1ımını kurduktan S011ra o- .. .. ·1 ) 
ıı•- 'd · d d k d'I . . lbutun normal açıklarını (12 mı yar .... ı •~sın en e en ı erını me-

1 
,, 

•ul addetmektedirler. Binaenaleyh ikarşı amıştır. 
l~alya'nın ve Almanya'nm "nza1a- J7 erinı art mi.§, işl4izlik 
l'i)fe, İspanyol milletinin kendi mu- a°z<ılnıutır 
"•dderatma hakim olmak vaziyetini B. Reyno bundan ~sonra ekonomik 
teabit etmek,, istiyorlar. Fakat lı- vaziyetten bahsederek demiştir ki: 
t:n~a ~ille~i kendi ~~~ııdderatın~ "Gerek doğrudan doğruya ve gerek 

h kundır dıye, komunıst ve hatta bilvasıta verim artmıştır. Tam veya 
alk h · h"k" t" k .. ..cep ~~ • u ume ~ uramaz. kısmi işsizlik azalmıştır. İstihsal en-

Çuıılıı:u her ıkısı de ltalya nın ve Al- disi iki ayda altı puvan yükselmiş
lrlanya'nın nazarlarında "meıru,, t' Mensucat şimik ve maden sanayi
devlet aiatemleri değildir. ltalya'nın 1 ır .. d 'h a 't a t aktadır. Hakikat-
•e Al , M ... h' erın e ı r ca r m 

manya nın unı ten sonra . . · · tm ştır çu··nku·· 1·., Ç-'- 1 te ışç.ı yevmıyesı ar ı . y· 
q(oslovakya ve spanya hakkında . . b k b T t · yükselmiş

lakip etttkleri siyaset, enternasyo- ç~nın. mu. a~aa a 1 ıye . 1 b .. 
1\a) ·· b ti · k d_..1 •tt'f tır. Şımdı sızden, Daladıye ve en sızı munaae e erı, mu a ·ae.s ı ı a- A v k 
lcıl\ tm f · · • t t M t thamleye ve fedakarhga davet etme te a os erı ıçıne a mış ır. e er-
llih ınutlakiyet namına, ltalya'nm ve h~~lı olup ?lmadığımı~ı sor~.yorum. 
İapanya'nın itlerine müdahale eder· Sızın saycnızde Fransa nın .dunyada
lcewı, aynı dütünce ile hareket ediyor- ıki mevkii üç ayda değişmiştır. Fr~n.sa 
du, Antikomintern pakt da enternas- kuvetlidir. Gayretinize devam edınız. 
Yonaı münasebetlerde yeni bir "mu- Bu suretle tehlikeli ihtiyatsızhkla~m 
lcaddea ittifak,. mahiyeti almaktadır. <:esaretini kıracaksınız. Fransa mus-

Eğer ltalya lspanya'da ancak mt,1. terihtir. Kimseyi istihfaf etmemekte, 
•YYen bir rejimin kurulabileceğini fakat kimseden de korkmamaktadır." 
~e hunun idamesinden de iki otoriter 
.e"letin mesul olduklarmı kabul et- Ş k" A 

lıı-ehilirse, artık arkası kolaydır. ı,. ar 1 vru pa 
t~ İtalya'nm, "İspanyol Münih" ide. meseleleri ve Almanya nılehilecek olan dörtler konferansm. 
da Yapmak istediği budur. 

A. Ş.ESMER 

Avrupa ~ya gönderilecek sanat 
okuları mezunları 

Haber aldığımıza göre, İktısat Ve
kaleti müsabaka ile seçeceği 30 sanat 
okulu mezununu, dericilik. yünlü ve 
Pamuklu mensucat meslek mekteple • 
rinde okumak üzere Avrupa'ya gön -
derecektir. 

Müsabaka imtihanlan 15-3-939 ta
rihinde Ankara, İstanbul, Bursa, İz -
lllir bölge aanat okullarında yapıla -
taktır. 

Berlin, 28 a.a. - l' ran&ız harıcıye 

nazırı Bone'nin Münib hadiseleriyle 
şarki Avrupa meseleleri hakkında söz 
!erini bahis mevzuu eden Berlin siya
si mahafili, Almanya'nın diger dev
letlerle ve bilhasaa Polonya ile akdet
tiği iki taraflı anlaşmaların katiyen 
başka devletler aleyhine müteveccih 
bulunmadığını ve onları zararar sok
mak hedefini katiyen takip eylemedi
ğini tekrarlamakta ve fakat bu devlet
lerin coğrafya bakımından kendileri
ni alakadar etmiycn iflere karışmama
ları lilzumunu anlamaları lazım geldi-
ğini kaydcyla:nektedir. -

Hariciye Encümeni Reisi , 

B. Mistler 

Fransa'nın harici 

siyasetini anlattı 

Paris, 28 a.a. - Mebusan meclisi ha
rici ye encümeni reisi Mistler, senelik 
seri konferanı;larına fransız diploma
sisinin Münih'ten sonraki vaziyeti 
hakkında bir tetkikle başlamıştır. 

Mistler, Münih anlaşmalarını tari
hi bakımdan tetkik ettikten sonra al
man meselesinden bahsetmiştir. 

Hatibe nazaran, Almanya bugün el
de etmiş olduğu istifadeleri tarsin et
mek ve Karadeniz'e doğru iktısaden 

ilerlemek gayesindedir. 

Bununla beraber, Mistler, Transil
vanya'da müşkilat çtkabileceğini ve o
radaki Macar ckalliyetleri meselesinin 
Südetlerde olduğu veçhile ortaya atı
lacağı mütaleaııridadır. 

Ancak bugün için ön safta İtalyan 
istekleri metıeleai bulunmaktadır. Ha
tip, 19:i5 anl~larını tetkik ederek 
Fransa'ının hukukan !iOk sağlam bir 
vazıyette bulunduğunu kayaetmış ve 

İtalya'nın hiç yoktan bir ihtilaf çıkar
makla fena bir yamaca düşmüş olduğu 
nu söylemiştir. 

Mistler, bir harp takdirinde karııla
şacak kuvetlerin istihfafından, Hberal 

memleketlerin şiddetli bir hücuma da 
yanamıyacakları zannından veya 

Fransız - İngiliz dostluğunun gevfi
ycıbileceği zehabından doğabilecek 

harp tehlikelerine işaret ederek, hü

riyet memleketlerinin kuvetlerini 
harp patladıktan sonra bu harbı ka

zanmak için değil şimdiden bu harbı 

önlemek için toplamaları lüzumunu be 
yan etmiştir. 

Bugün öğleye doğru Çin kıtaatı 
Hangçeu'nun 'batısında japonlara kar
şı yeni bir muvaffakiyet kazanmışlar
dır. 600 düşmaın askeri öldürülmüş -
tür. Çinliler 12 mitralyöz, 200 tüfek 
ve 3 kamyon dolusu mühimmat ele ge 
çirmişlerdfr. 

.Fran~a· da silah altına 
çağırılan yok 

Paris. 28 a.a. - Salahiyettar maha
fil milli müdafaa nezaretinin m<>törlü 
kı;aat ihtiyatlarından bir kısmını si
lah altına çağırdığı hakkındaki haber
leri katiyen tekzip eylemektedir. 

lııailiz yiikst•k ~ahsİ)t'llninin "' . ~ 
rad)'O ile lwyannanwlcri 

Londra, 28 a.a. - Aralarında Lord 
Willington, Lord Deııby ve Montagu 
Norman bulunan 18 yüksek ingiliz 
şahsiyeti radyo ile neşrettikleri bir 
beyannamede, harp felaketinin önüne 
geçmek ve milletleri ~htil~fa düş~r~n 
suni kin manialarını dcvırmek ıçın 
bütün iyi niyet sahibi insanları elle
rinden geleni yapmağa davet eylemiş-
, _ _ ..,ı: .. 

Romen haridye nazın 
Bt'lgrad'a gidiyor 

Bükret, 28 a.a. - Hariciye Nazırı 
B. Gafenko, 1 şubatta Belgrad'ı reı -
men ziyaret edecektir 

Çek-Slo-\'akya •da ki 
komiinistlcr 

Prag, 2f a.a. - Yüksek idari mah
kemenin bir kararı 25 komünist me -
busla 14 komünist senatörün 28 ka -
nunuevelden itibaren vazifelerine ni -
hayet vermektedir. 

Silahsızlanmak falwı ... 
Londra, 28 a.a. - Maliye nazırı 

John Simon Durhan'da söylediğı bıı 

nutukta, lngiltere'nin mı.işterck ve u
mumi silahsızlanmaya itşirak için hıç 
bir fırsatı kaçırmıyacağını ve fakat 
buna intizaren bugün için en iyi sulh 
garantisinin kuvetli ve kudretli İn -
ıgiltere'den ibaret bulundu~unu beyan 
etmiştir . 

Bahk avı meselei 

Sovyetlerle Japonlar 

arasında yeni notalar 
Moskova, 28 a.a. - Tas ajansı bil-

diriyor: . 

B. Litvinof ile Japonya büyük elçi
si B. Togo arasında son haftalar zar
fında \)alık avı hakkında yeniden no -
talar teati edilmiştir. Bunun sebebi 
balık avı mııntakaları için müzayede ta 
rihi olarak 1 S mart 19 39 tarihinin teı-

Cümhuriyet Halk Partisinin 
ı.ek prcnsipi insan idrakinin gör 
leceği hadiseleri beklemek ve 
rın arkasından sürüklenmek 
hadiseleri vaktinden evel tahm 
derek her ihtimale göre peJind 
cap eden tedbirleri almaktır. 

İ§ote umumi intihabatı yenil 
kararı bu cümle~en alınmıt bir 
tedbirden baıka bir ıey defikf. 

REJiMiN DISlPLlNl 
lKDAM'da "Rejimin meıa 

sütununda ''Kemalist'' imzasiyl 
zılıyor: 

" Muhterem Baıvekilimiz D 
Refik Saydam'ın tür,k gaz.et 
mümeasilleriyle evelki gün ya 
haabıhalde çok canlı ve üzerinde 
rup dütünmiye cidden layık no 

pit edilmesicir. var. 
. . . . _. Kabinede haaıl olan deiit' 

Japon büyiık elçısı verdıgı notalar- a·· · k M'JI t M ı· · · • . .. . . . ve uyu ı e ec ıaının yem 
da Sovyct hlikumetmın hır taraflı ola- · t'ha.b k . ..1 •· •• 

1 . .ın ı ı ararmı 'ilUfunen er ar 
rak böyle bir karar vermış olmasını d b"t•• b ~-h ··ıı · b'· . a u un u '"'" a vvu enn u protesto etmekte ve bunun 1a~ların . • .. . 
h k k ilılfil ti. v. • p th ınkılaplarla teesaus etmıı olan t u uu nu et gını ve ortsmu le . d v 

muahedesinin ruhuna mugayir bulun- h rı e aakradrp ~dmnıyl acabgml 1 ~ 
d v b.ld. d.k .. 11 .. azaya a ar gı en er u una. 

ugunu ı ır ı ten sonra teve ut T'. k' . b" .. d.. d 
d k · 1 · h .. k.. . ur ıyenın ulun unya a u 

e ece netıce erun sovyet u wneti ta d d - ··kaek · • tt · 'f . . ır ıgı yu ıtuna an ıstı a 
rafından dıkkate alınması ıcap edece· d k b • b' 
• . . . ere onun namına ayagı ır 
gını kaydeylemektedır. ·· · • d ı nd _ ._ · ti' 

B. Litvinof verdiği cevaplarda ja
pon delilinin yersiz ve haksız olduğu
nu, balık mıntakalaımm müzayedeye 
konulmasının bir taraflı olarak sıovyet 
hükümeti tarafmtlan kararlaştırılma· 
&ı zaruri olduğunu, çünkü sovyet dev
letinin hükümranlık hukukundan bu-
lunduuğnu, Portsmouth muahedesinin 
de buna aykırı bir hüküm ihtiva etme
diğini, japonların bu muahede meri i -
ken 100 den fazla balık mıntakası his-
sesine malik oldugu halde şimdi mü
zayedeye iştirak ederek 300 hisseye de 

mueşaesesını o a ırmaa ıa 

tayyare kaçakcılığınm ve ka 
bazı iıleri görülen lmpeks Şirk 
itleri de ayni hafta içinde zihin 
i§gal ettiği için memlekette bir 
aıntı olduğu velunine diifenler o 
mıı değildir. 

Hatta bu arada Arap harfleri 
iade edileceği ve mekteplerde 
tedrisata bqlanarak li.yiklik 
nm bir dereceye kadar yumuta 
cağı rivayetlerini dolattıranl 
da bulunduğu muhterem Ba§ve 
izah ve İr§atlarından anlatılıyor. 

D o o N Ü l E R 
malik bulunabileceklerini, bu mınta
kalar sovyet mülkü olduğundan bunla 
rın japonlar tarafından kullanılması
nın sovyet hükümetiyle yapılacak bir 

Çok te§ekkürlere li.yıktD' ki uJ 
tefek bazı hi.diaelerin evhama 
mübalağaya meyyal zihinle 
müfrit akislerini değerli Bqve 
miz açık ve kati &Özleriyle tam 

Matbuat hüriyeti 
''Matbuatta tenkit serbesttir. Hükümet hiç kimsenin bu hakkmı tak

yit etmek niyetinde değildir. istenilen tek fey, hu neşriyatta yalan ve ti
şirme olmamaaından ibarettir. Şah11ların §erefi masun tutulmak lazmı 
gelir.,, 

Bafveki&ni:ııin gazetecilerle .amimi bir hava içinde yaptığı hasbıhal 
de gazetelerin hak ve ua:ııifelerirıi sarih hatlarla çi:ııen bu tarifi kadar fU· 

urlu bir matbuat hüriyeti formülü olabilir mi? Euuıen, e•kidenberi aklı 
bQfında ve yurt.ever bütün p:ııctecilerin matbuatla hükümet arasında 
teeuÜ•ÜnÜ iatedikleri muvaune ve hava bundan batka bir fey midir? 

Hülıümet matbuata 11enif bir tenkit hüriyeti verirken, bunun karfrlı
iında ondan milli menfaatler bah•inde dikkatli bir hauasiyet ve düriUt
lük istemek hakkını elbette ki muhala:uı eder. Şimdi matbuat aileainin, 
devletin bu yük•ek müsamaha ve takdirine karıı yü:ııünü daima ak çı· 
karmıya çalıfl""k, bu ailenin bütün efradına düfen bir va:ııile, bir kadir
ıina•lıktır. 

Her yerde, her me•lekte bilerelı ueya bilmb>erelı yol1D1dan aapanlar, 
bilerek ueya bilmiyerelı hata ifliyenler, bilerek ueya bilmiyerelı umumi 
ahenk ue muua.zerryi ihlal Jenler bulunabilir. Matbuatı bu neviden hata
lardan ebeJiyen müne:ııaeh aayaralı ona bir nevi ülühiyet isale etmelı 
bi:ııaat mealekten olanların bile hatırından ll•çme:ıı. Bütün meaele, bu gi
bi inhirafların önüne 11eçmek için dıfQTıdan değil, içeriden bir mürakabe 
ue müdahale temin etmektedir. Mealeki ferelten mütesbilen meaul ol
mamı:ıı la:ıırm geldiğini düfünerek memleket ölçüaünde bir kontrol ve te· 
yakku:ıı vıuıtaaı olan matbuatın bu kontrolü bUaat kendi ü:ııerinde te•İa 
etmekle ite baflamaı fiipheaia ki çolı yerinde bir hareket olur. 

Bu rnalıaaclı tahalıkulr ettirmek için de me .. la •autelerin aahip ve 
b"ftnuharrirlerinclen mürulrlrep lifi bir otorite teıkil edecek ve ciddi mü
eyyidelere sahip olacalr bir hay.iyet ıliuanı lıurmak yrinde bir tedbir ol
maa mı? Sılr •ık içtima ederek, gautelerd- •örülen aalıat ue Qfrrı hare
ketleri takbih edecek ve bunları önlemek için tedbirler alacak böyle bir 
te,.kkül, ga.zeteciyi deulet otoriteainin haklı tenkit ue tedbirlerine ma
ru:ıı kalmak hacal;tinclen kurtaracak bir önleyici ciha~ ua:ııile•İ görebi-
lirdi. • Y"f'IT NA.Si 

anlaşma ile mümkün olabileceğini, bu· 
günkü şeklin devam veya tadilinin 
sovyet h,ükümetinin bileceği bir iş ol 

le izale etmi§lerdir. 
lnkıli.bm esasları sarsılmak i 

malinden uzak ve rejimin diaip 
memleketin bütün ıuurlu vatand 
ları arasında mukaddestir. Eğer fi 
zu muhal olarak softalığın izle 
yobazlığın ümitlerini kafalarmm 
§esinde taşıyanlal'f. hali. yaııyo 
bu hakikate arhk iyice kani olur) 
bu memlekette artık maziden 
zerrenin geri dönmesine imkan v 
timal olma·dığına bir daha inanı 

duğunu beyan etmiştir. 
Sovyet hükümeti balık avı mesele

sini siyasi bir. mesele haline asta koy
mak teşebbüsünde değildir. Ancak, bu 
hal onun japonyanın Sovyetfor Birli
ğine karşı olan siyasetinden ve japon 
resmi mahfüleri tarafından yapılan a
leni bcyanattar. tegafill etmesi ve dev
letin sahil ve hudutlarının himayesi j. 
çin tedbirler alınmaması demek değil 
dir. 

Büyük elçinin kapalı bir surette i
şaret ettiği ve japon matbuatı tarafın
dan daha ~ık bir surette ifade edil
mekte olan tehdhlerc gelince, bu teh
ditler vakalarla gayri mütenasiptir ve 
ne japon balıkçılarının nefinedir ve 
ne de sovye thükümetinin tamamen 
doğru olan hareketi üzerinde müessir 
olabilir . 

• 
ı~ıanhul kasaplanmlan bir 
lıt'yet Ankara'ya gt·Iİ)'Or 

İstanbul kasablarmdan mürekkep 
bir heyet Ziraat ve İktısat Vekaletle -
riyle temas ederek ihtiyaçlarını arzet
mek üzere dün şehrimize gelmişler
dir. 

Kasablar devlet ziraat işletmeleri 
kurumunun son zamanlarda lstanbul
da et fiyatlarını yükseltmemek husu
sunda aldığı tedbirlerden zarar gör -
dükleri iddiasındadırlar. 

Ziraat ve İktısat Vekaletleri .ka -
saplarıın bu ,ika~ti üzerine vaziyeti 
tetkike başlamışlardır. 

lar!,, 

Karpatlaraltı 

Rütenya'sındaki 

Macarların vaziyeti 
Budapeşte, 28 a.a. - Macar tel 

raf ajansının bildirdiğine göre Volo 
hükümeti, Karpatlaraltı Rütenyasın 
da müttehid macar partisinin faali 
yetine nihayet vererek partiye ait 
naları mühürletmiştir. 

Müttehit rnacar partisininin Çek 
Slovakya'daki reisi, slovak parlime 
tosu azasından Esterhazi, hadi.eyi t 

grafla Reisicümhur Haşa nezdin 
protesto ederek mumaileyhin derh 
müdahalesini istemiştir. 

Avam Kamarası 
Londra, 28 a.a. - Avam Kamara 

sah günü açılacak ve dış politika mü 
zakeresi aynı günde baflıyacakur. 
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Fagflr Mse ile demir 
kase arasında mücadele 1 

Prog'ın Berlin planlanna karşı 

beyhude mukc.vemetinin senbolü 
- Edith Brion - La Republique -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Almanya' da iktisadi ve mali • Ş valkovsky'nın Berlın'e 
yaptıgı kısa seyahat 

Çekoslovakya'nm siyası mah -
fillerınde, Prag'ın Berhn'ın 
planlarına karıı mukavemeti -
nin temsıl ettı~ı fagfur kase ı
le demir kase arasındakı muca
dclenın beyhudelıgınden dogan 
umitıızlik ıfadesınin ıezıldıgı 
tefsirlere meydan vermekte -
dir. 

Politika Narodni şunları ya-
zıyor: 

"Avrupa'nın vaziyetı ınkişa{ 
ediyor ve buna karşı clımizlen 
hiç bır şey gelmıyor. Almanya 
ve İtalya orta Avrupa'yı yem
den orı;:anize etmek yolunda • 
dırlar. Kont Czaky'nın Ber • 
lin'dekı ve B. Stoyadınovıç'in 
kont Cıyano ile konuşmaları 
Macarıstan'ın ve hatta Yu -
goslavya'nın mıhvere sıkı bir 
ıurette ıltıhak ettiklerinı gos -
terıyor. Romanya'ya gelınce, 
onun için tek bir imkan kal
mıştır: onun da mihvere ilti -
bak etmesi, çunku Romanya' -
nm vaziyeti Transılvanya'daki 
macar ve Dobrica'dakı bulgar 
azlıklarının mevcudıyeti dola
yısiyle çok vahimdır. Tuna 
havzası Almanya'nın arzusu 
mucıbınce yemden organize ve 
inıa edılmiştir. Pek yakın bir 
zamanda talepler bıribırini ko
valıyacaktır." 

Bu tefsirler Almanya'nın ta
hakkumune karııı mukavemeti 
organize ctmiye çalışan çek 
unsurlarına hıtap eder gorun
mcktedir. Bu unsurlar yalnız 
eski Çekoslovakya'nın dinjan 
mahfillerinden ibaret degil -
clirler, bunların baı;ında 30 ey
lülden once, Almanya'yla bir 
yakınla!jmayı tasarhyan zira -
atçıların organı da vardır. 
Alınan gazetelerinin "Çe • 

koslovakya'da yenıden tutun
mıya çalışan alman aleyhdan 
propaganda" diye itham ettık
lerı bu mukavemet, aşagı kar
pat Ukranyası nazırlıı;:ına ge -
neral Prahla'nın tayinıyle aşi -
kar bir surette tezahur etmiıı
tır. Bu ıahsıyet cermanofil -
Ukranya temayullcrine o dere
ce muhaliftir ki Rutcnya huku
meti bu tayinin geri alınmasını 
talep etmek için Bedin nezdin
de tqcbbüste bulunmak mec -
buriyetinde kalmış. Bu teıcb
bus de, ukra h milliyetcile • 
rin Hıtler A dllya'sına ne ka
dar ıuvendı.k '"ini &ostermek 
hususunda pt" manidardır. 

hıç olmazsa şimdılik Ruten
ya'yı kendı hakımiyetı altında 
tutmak ıçın bır garanti şeklin
de gorunuyordu. 

İmdı, bazı haberlere inanıl
mak lazım gclırıe, B. von 
Ribbentrop kont Czaky ıle o
lan goruşmelerı esnasında Ma
caristan'm Rutenya hususun • 
daki ar:ıusuna ve bunun meıru
ıyetini ispata yarıyacak bir 
plebisite kati bır ret cevabı 
vermemıştır. Fakat Macaris -
tan'ı mıhverin izine çekmek i
çin her vasıta mubahtır, yeri
ne getirilimesı şupheli vaat . 
!er de dahıl olmak uzere. 

Fılhakika, orta Avrupa'nın 
biıtün devletlerinden bir blok 
vücuda getirmiye çalışan Al
manya'nın gayretleri, Vıyana 
hakem kararından olduğu gi
bi, muvakkat hal suretiyle 
ortmıye çalıştıgı esaslı tezat
larla karşılaşmaktadır. 

Tayyare 

hücumlar1na 
KAR 1 INGILTERE -
DE ALINA TED
HIRLER 

gerkinlik 
N afra ve ı'mara alt umumi masrafların tahdidiyle 

memur mevcudunun tenkisi hakkında Berlin'
d~ıı ~~~en haberler alman harp ekonomısindeki "ger
gınlık ı teyıt etmektedir. 

Alman gazetelerinın uçüncü Rayh'ta para ve gelir
le masraf arasrnda muvazene meseleleri ikinci planda 
bulundugundan ancak hakiki ekonominin, yani istih
lakla istıhsal arasrnda en yüksek derecede muvazene
nı'n__ dikkate _alrnacağı hakkrndaki mütalealan şüphesiz 
dogrudur. Amme hizmetleriyle asker ve sivil dairele
rin taleplerine hususi şahısların da talepleri inzı'mam 
ederek şimdiki istihsal hacmı'nin kifayet etmemesi teh
likeleri baş gösterdiğinden esasen bugiin bahse mev
zu olan da hakiki ekonomi meselesidir. 

Nitekim 1939 senesi için yapılmış bulunan ı'nşa si
parişlerinin yekünu 30 milyar marka baliğ olduğu hal
de mevcut el emeği ve malzeme miktarr 12 milyar 
marklıktan fazla bir randıman alrnmasına müsaı't bu -
lunmamak gere,ktir. 

Üçüncü Rayh•da istihsalin ve ham madde ı'dhalinin 
ehemiyctlı' surette tezayüdünü imkansız görenler ik
tisadi muvazenenı'n talebi tahdidde aranması zarureti 
ile karşılaşmışlardır. Bundan dolayı malı'ye nazırı dev
letı'n fazlalaşan para ihtiyacım hususi şahıslarrn ge
lirlerı'yle temı'n etmek istemiş ve borçların tevhidi 
maksadiyle istikraz akdine muvaffak olamayrnca da bu 
ihtı'yacı vergi ihdası suretı'yle tatmı'ne temayül etmiş-

s ivil müdafaa işlerine mc- tir. Fakat, türlü idarelerce cibayet olunan vergilerin 
mur bakan Sir John yekunu mali gelirin yarrsınr buldğundan Bay Hitler 
Anderson tarafından, halka yenı' vergiler tahmiline, yani zaten ı'aşe, ilbas ve 

ıatilden evci parlamentoya 
1erilmiı olan "hava hiıcumla- ı'sk§n hususlarrnda hissedilmekte ıolan tazyı'kı'n husu-
rına yeni müdafaa programı" si istihl§kleri tağyir suretiyle iktisadi muvazenenin 
tıemen hemen yirmi milyon ki- halline muvafakat etmemı'ştir. 
&iyi, bomba parçalarına, zehir- Son alman haberlere göre, bu mesele. halkrn ı'hti -
li gaza ve yıkılacak yapı enka-
zına karıı koruyacak mahiyet- yacrna 1939 planlarında tasavvur edilmı'ş olanlardan 
tedir. fazla istihsal imkanları arzetmekle halledilecektir. 

Bu programın dııında kalan Şöyle ki: 
yirmi beş milyon kiıi, ya hava 1 _Amme hizmetlerı'nde çalışan memurlar, kütle 
tehlikesine maruz bulunmıyan ki d '/ k 
sahalarda veya zaruret halin _ halinde. tamamiyle müstahsil mesleklere na e ı ece -
de, emniyetli yerlere nakledi - ]erdir. 
leceklerdır. Fakat dogrudan 2 - Müstacel olmıyan nafıa işlerı'ne tahsis edilmiş 
doğruya ısabet edecek olan olan vasTtalardan bı'r kısmı istı'hsal işlerine devredile-
bombalara karşı, bu program -
da henuz tertibat alınmııı de • cektir. 
ı;:ildir. Yeni programda, hiıkü- 3 - Ordu imalatından bir kısmı bahriyeye tahsis 
metin bugune kadar almıı ol - olunacaktır. 
dugu tedbirlerin hepsinde bir Tekrar edelim ki üçüncü Rayh için ehemiyeti 
yenilik, bir değişiklik vardır, · d · b d 

İngiliz hükümeti,. bundan al- haiz olan büdce değil, "hakiki elronomı" ır, ve u a 
tı ay evci, askeri mevzileri an- "realist bı'r insan politı'kası" nrn basit bir vasrtasrn-
dıran aığınaklann inşasına ta-

a erfn 
yaptı 

Şvalkovsky'n 
aında Alınan 
keti aıkı s 
baı;:lı7acak ik 
betlerin tc 
kendini bılh 
olmaıı mumk 
bükumetı bu 
ıine karıı muc 
dir. Bundan b 
seleıinde Pra 
tebaruz etme 
Zeitungs clien 
ya'da kalk 
formule etmiş 
apgı yukarı K 
mına tekabül t 

rafdardı; halbuki, ıimdi yep dan ibarettir ... 

''BC:~!l'Pl~ır4l~'8t~· a~M~·~~~~Qyli(~il~· ~V~ai~·ts~i~R~ll~Oe~i~.ı»~-mmmmmrnmmmrnrnrnıMıMllı.u.wLİLiİi•/Ün~loirumation'dan ~Z:z'yik~Wi= )ara göre ,evela, halk uç grupa lililllllililliiilliililihlihh'.rı'"'""'""lllllUllllUUL 
· ayrılmaktadır·. santimetre toprağa gomule • nazırı, bu makales.ınde, d~g~-

Bu muhtelıf 
lilet ettigi ye 
gerginlıgi, Alo 
- leh munasebe 
mıya ı;alııtığı 
Varıova'nın Ulo: 
daki cndiıeleri 
tiyle, yardım 
hancı olmasa ı;: 
Varıova'ya ka 
tcrketmemiş ol 
emellerının Po 
çolren tehdi tlerı 
du. Çekoslovak 
da bu emeller 

ziyaretı esna • d d a e kan mılletı nın iki memle· 1 - Hava taarruzu esnasın- cektir. Örtiınun üstü toprakla an . ogruya m : 1 
. -

tte birıbirine da evlerinde bulunanlar; takviye edilecektir. Al.ikalı ne hıtap ederek, ~lk ?nce, nas-
adi munase • 2 - Sokakta bulunanlar; daireler daha şimdiden, bu çc- y~nal. : -sosy~lızmın al~~n 
su hususunda 3 - İş başında bulunanlar. lik örtulcrden geniş ölçude si • mılletının polıtık ve metafızık 
.ı hl'ssetttımicı İ b d b 1 1 parişlerde bulunmaktadırlar. ana. fikr~ oldugunu ve b~n~n 

" ş aşın a u unan arın em • Bu işin başarılmasında, işsiz butun mıllettce ka~~~ edılmııı 
für. İşte Prag niyet altına alınmaları vazife- kalmış işçiler kullanılacaktır. oldugun~ soyluyor. ~asyonal 
iıyet tehlike · si, patronlara, muessese sahip- Faaliyete geçilince, bir yıl _ sosyahzme ~arş.ı ~azıyct al -
ele etmekte - lerine bırakılmıştır; sokaktaki muddetle 40.000 işçi bu yüzden mak alman mılletını tahrık et • 
a azlıklar me- halk için, belediyeler, ustlerı ekmek parası kazanmıı ola • mek demektır. , 

mukavemeti ortulmüı hendekler, sıgınaklar caktır. Her ne kadar Sir john Doktor. Go~bbels e gore~ A· 
cdir. "Prager ve yeraltı parkları yaptıracak- Anderson, bu siper masrafları- merıka Bırleşık devletlerınde 

Çekoslovak- tardır. lkametgihlar için ise, u h karcı.ı tezahur 
ı nı devletin üzerine alacağını uçuncu .... ay a " 

anlar lehine ngıltere'deki inşaat tarzını soylemiş bulunuyorsa da, vak • etmekte olan hususıyct yahu • 
Jugu talepler goz önunde tutan direktifler ti hali yerinde olanların bun- dılerce yapılan sum bır .tehyıç 
lsbad progra- vcrilmcktedır. ları para ile satın alacaklarını hareketın eserıdır: "liılınmesı 
ektedır. Bodrumları olan evlerin, da ilave etmiştir. ıktıza eden cıhet, amcrı~an 
ahurlerin de- bodrum tavanlarını çelık orgu. mılletının yahudııık aşkıyle 
alman - çek !erle takviye etmek duı;unul - Noye Ziıhrer Saytung Rayh'a ve her şeyden evci aı-
ya'nın alman mcktedır. Ancak, halkın bıi · man milletıne karşı akım bır 
rinde yarat - yuk bir kısmı, bodrumu olmı - Amerikahlar duımanlıga aurukıenıp suruk -
tane havaya, yan iki katlı evlerde oturmak- lenmiyecegidır." 
"lya huıusun- ta oldugundan, başka bir siper Doktor Goebbels nosyanl • 
eskin sure - tertibatı yapılmasına zaruret ne istiyorlar 1 sosyalızm hakkmdakı mudafa-
ksadına ya - gorulmu tur. On mılyon kııti anamesıni bir tehdıtle bitir-
ktir. Çunku nin hava hucuınlanna karşı mektedir. Propaganda nazırı, 

husumetim korunmasını temin edecek olan Doktor Goebbels, Voelki- ekonomik tazyık tedbirlerinin, 
Prag, alman bu tedbir, taşınabılecek bir a · seher Beobachter gazeteıinde filvaki, ıki yiızlu bir kılıca 
ya üzerine gırlıkta olmak uzere yapılacak 'hakikatte amerikan milleti ne benzedigini ve ışin sonunda 
n memnun- olan çelık ortulerdır. Bu örtu· ıstiyor?" başlıklı bir makale bunların kullanana teveccwı 
ın nazarın- !er, evin avlu ve bahçesinde dı· neşretmiştir. ettiklerini hatırlatmaktadır. 
ı zamanda var dibine yerleştirilerek 60 Oçüncü Rayh'ın propaganda Le Temps'dan 

BAL 1 K 
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ten sonra canı sıkılacaktır. İhtimal ki Fedor da öy

le. Fedor tekrar içmeğe bathyacak ve gömlekleri 
lime lime olacaktır. Babası sorar sormaz Anna: 

- Gr.ierim, cevabını vermittir. 

Fakat, timdi ruhunda bir parçaçık sıkıntı hisse
diyor. Sen nehrine ve Sen nehrinin Ötesine.belediye 
dairesinin arka tarafı ile birlikte görünen Site'nin 
ucuna bakıyor ve bu ıehri ne kadar aevmeıkte oldu
ğunu o sırada hissediyor. 

dan git si de ne aaadte ! Biribirine yaklattırmak 
için herk sin elinden geleni yapmıt olmasına rağ· 
men tu iman Gunter'i sevmemit olması ne talih! 
Bu izdiva aleyhinde Barabaı'ın ıimdiye kadar bir 
diyeceği oktu. Gunter hakkında o kadar methü 
senalar f tmiıti ... Ve Anna da artık on altı yatında 
değildi .• Fakat, bu izdivacm vuku bulmamıt olma

aından dolayı Barabat kendi kendisini tebrik et
mektedir 

Baba ve kız bir haftaya kadar gidiyorlar. Bu bir 
hafta zarfında Anna, bazan F edor'la birlikte, ek
seriya yalnız batına pek çok gezintiler yapıyor. 

Planla hareket etmiyor, hatıralariyle bağlı olduğu 

yerlere gitmiyor. Geliti güzel dulatıyor, makaatsız
ca turaya buraya giriyor, muhite, Sen nehri üze
rineakseden ıtıklara, Budapette'ninkinden nemli o
lan iklime veda ediyor. Anna geceleyin açık pençe
renin önüne kurumak üzere ne çamqır, ne çorap 
koyabilirdi, zira onları ertesi aabah gene sırsıklam 
bulacağını bilirdi. Deniz buraya yakın, kıtlar yağ
murlu, kar yağdığı nadirdir. Halbuki Fedor'a raat
ladığı gün kar yağıyordu. Anna ıehre itte böyle, 
kell'di ruhunu daha iyi sezdiği ıeyler arasında veda 
ediyor: bu ehemiyet8İz teferrüattır ki onun naza
rında Paris'in Napoleon mezarından daha kuvetli 
remzidirler. 

Anna pencerenin önünde, ayakta durup Paria'e 

veda ediyor. O da bu anda kendisinden esefle ayrı
lacağı kimse bulunmadığını dütünmektedir. Son 
haftalardanberi Fedor'dan ayrılacağına belki biraz 

üzülmektedir. O heaaba katılmazaa düşündüğü 

bqka bir kimse yoktur. Vasya ile Gretl ortadan 

Yok olınutlardır. Barditinof ile Menegetti'yi znkle 

batırlıyacaktn-. Zanllı ihtiyar Bardifinof, o gittik-

Anna Sen - 1.ui adasmm eski binalan araamda 
geziniyor, adanın ucunda duruyor, ve gıda madde
leri aatan mağazaların camekanlarında gördüğü 
kabuklu deniz mahhildannı batırma getiriyor. O 
bunlardan timdiye kadar hiç tatmamqtır. Küçük 
bir kızken onları canı pek çekerdi. Daha aonraları 

iJe gitmit, çarııdan anası alıFftll"İte bqlanuıtı. 
Anna midyeleri ve aalyanıozlan unuttu. Fakat 

Büyük Ukranya i~in 

propaganda 

Varşova'dan bildirildiği_ 
ne göre Ukranya dili ile 
yazılmış bir çok broşürler 
Nazi .ajanları tarafından 
gizlice Ukranya'nın hudut 
bölgelerine sokulmaktadır. 
Bu risaleler şiddetli bir dil
le yazılmıştır ve içlerinde 
" Ukranya vatanseverleri 
kudretli ve büyük bir Uk -
ranya devleti kurabilmek i
çin üçüncü Rayh ile birleş
meğe davet" edilmektedir. 

Lehistan ve macar hudut 
muhafızlarının bütün dik -
kat ve gayretlerine rağmen 
bu broşürlerin dağıtılması 
işinin önüne geçilememek -
tedir. Bunların tesiri altın
da bir çok ukranyalılar, 
Rütenya'da büyük Ukran -
ya'nın yarınki ordusunun 
özünü teşkil etmek üzere 
kurulan alman taraftarı 
Syakzi teşıkitatına kaydo -
lunmuşlardır. 

- European Press 
assaciation -

Dr. Şaht 
Hiyalmar He>ras Greley 

Şaht, Almanya'nın en bü -
yük finana canbazıdır. Ken
disi, 1928 senesinde alman
ların bir okka ekmek alabil 
mek için yüz milyonlarca 
mark vermeğe mecbur kal
dıkları buhran yıllarında 
§Öhretini yapmıştır. 

Şaht, RayhSıbank'ın reisi 
olunca, yeni bir para çıkar 
mış ve eski ma~klardan 
1.000.000.000.000 tanesiyle 
yenilerden bir ta.nesinin 
mübadele edileceğini ilan 
etmişti. 

O günlerde kendisi solcu 
bir demokrattı. Ondan s.:>n
ra kendisi, Yakob Goldşmit 
ismindeki meşhur :>·ahudi 
lıangerinin ortak1 arı arası. 

na~~· ---,-=~~~ 
Şaht değişti. Rayhsbank 
reisi srfatiyle finansta li -
beralliği bıraktı ve büyük 
finans adına söz söylemeğe 
başladı. 

1929 senesinde Llhey 
konferansı, Almanya'nın 
tamirat borçlarını ödeme
sine karar verince Şaht da 
Rayhsbank reisliginden çe
kildi. 

O zaman kendisi Berlin 
yakınlarındaki Guhlen'de
ki çiftliğine çekilmiş, ora -
da domuz yetiştirmege baş
lamıştı. Artık, dehşetli su
rette sosyalist düşmanı· ol -
muştu. Naziler o zaman o
na göz koydular. Ve 1933 
son kanununda iktidar 
mevkiine geldikleri zaman 
onu yeniden Rayhsbank re
isliğine geçirdiler. Aynı 
zamanda ekonomi nazırı da 
olan Şaht, böylece Alman
ya'nın ekonomik diktatörü 
haline gelmişti. 

~- ~- ...... ~,.,... __ ........ --- --- -

Böylece eski demokrat, 
Nazilerle iyice anlaşmış o
luyordu. Kendisi sayılı far
masonlardandı. Fakat ma
son localarına mensup o . 
!anlar Nazi'ler tarafından 
kamplara hapis olunmağa 
başlayınca oradan da çekil
di. 
Almanya'yı iflasa doğru 

gitmekten kurtaran Şaht'
ın tedbirleridir. 

• 
Şaht, l>orç para ile refah 

içinde geçinmek sistemini 
icat etmiştir. Herkese bir 
parçct borçlanmaktan hoşla
nır, ondan sonra: 

- Biz bu parayı ödiye -
meyiz eğer .... " yollu bir 
tehdit de savururdu. 
Avrupa'nın bir çok kü -

çük memleketleri ondan bu 
sözleri duymuşlardır. 

Kendisi Almanya'da sıkı 
bir para kontrolü tesis et -
miştir. Mark İngiliz lirası 
ve frank gibi serbestçe alı
nıp satılamaz. Böylece 
Şaht, Almanya'ya hem altın 
standardını kabul eder, 
hem etmezdi. 

Lakin hiç bir zaman müf
rit Nazi'lerle bağdaşamadı. 
Bir kaç defa yahudilere da
ha merhametli davranılma
sı için teşebbüslerde bu -
lundu. 

• 
1937 son teşrininde müf-

rit Nazi'ler doktor Şaht'ı 
ekonomi nazırlığından a.
yırdılar. Hakiki Nazi'ler -
den Dr. Funk'u yerine ge
tirdiler. 

Artık 62 yaşında uzun 
boylu. fırça bıyıklı, dik ya
kalıklı Şaht tamamiyle or
tadan çekiliyor. 

Onun yeri 'Göring'in a -
damlarından, eski gazeteci
lerden 49 ya,mdaki Dr. 
Funk'a kalmaktadır. 

"Daily Herald" 

İtalyan· milletinin 
tabii emelleri 

Relazioni internazionaJi a -
dındalu dergi İtalyan mılleti -
nin "tabiı emelleri"ne dair bir 
makale daha neşretmiştir. 

Bu makale, ingılız nazırları
nın Roma ziyaretinden sonra 
bu husutaki İtalyan politikası
mn istıkametlerınde değişmiş 
bır şey olmadığını teyit et • 
mektedır. Bu vechelerde ln -
giltere aleyhinde hıç bir şey 
yoktur. Fakat Akdeniz'de ikı 
memleketin de bayati menfa • 
at/eri olduğundan "ltalya'nın 
adıl ve nısfet icabı olan hakla
rının tanınmasını bilhassa 
dostları oldukları beyan eden -
!erden ıstemesi hakkı ve vazi -
iesıdir." 

ltalya Franko'nun zaferim 
ve kendı "tabıi emellerı"nin 
tahakkukunu istemektedir. Av
ı upa işbirliginı veya ltalya' -
nın tek taraflı, yanı "mıhver"
ın kararını tercıh ııtmelidır. 

JJergı makalesinde Fransa'
nın ltaly,1•ya karşı olan mel -
ruz düşmanlığı lıkrini izah e -
derek fransızların lta/ya'nın en 

__________ 29_-_ı_. _19 ..... 1 
ı_R_A_D v_o_ı 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

- .. - .. - .. - .. -
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. P. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
T.A. Q . 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 

PAZAR : 29.1.1939 
12.30 ı'rogram. 
12.35 ı\luzıK tnafif muzik-Pl) 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans, meteoroloJi haberleri. 
13.10 Muzık (halif muzık de

vamı Pi.) 
13.45 1 urK müzigi: Çalanlar: 

~eşat Erer, Vecihe, Refik 
Ferııan, Fahire F. Okuyan: 
Mustafa Çağlar. 1 - Osman 
bey - Huzam peşrevi. 2 - Ko
murcu zade - Huzam beste -
Aldım hayali perçemin. 3 -
Musullu Osman - Hüzam 
şarkı - Neş'eyabı lutfun. 4 -
.ti:tjıem efendi • Huzam şarkı 
- !şkı çeşmim. 5 - Fahire 
Fersan - Taksim 6 - Kemal 
Emin - Mustear şarkı - Bu 
neş'eden sana eydil. 7 - ......... 
• M ustear saz semaisi. 

14.15 • 14.30 Konuşma( Ev ka-
dını saati). 

17.30 Program. 
17.35 Muzik (Pazar çayı -Pi.) 
18.15 Konuşma (Çocuk saati) 
18.45 Muzik (Pazar çayı de -

vam). 
19.15 Turk müzigi (İnce saz 

faslı - Uşak faslı). 
20.00 Ajans, meteoroloji ha -

berleri. 

kotu düşmanları olduğunu bil -
dıklerinı temin etmektedır. Bu 
sebepledir ki bu duşmanlılc kar
şısında ltalya anlaşmazlığı tez
yit edecelr. ve uzlaşma çarelerı 
aramıyacakur. 

Makale şu suretle nihayet 
bulmaktadır: "Avrupa dip/o -
masisinin karşısında bır tek 
vazife vardır: İtalyan milletı -
nın inkişafını temin etmek. Ak
si takdirde Fransa ıle impara -
torunun ve aynı zamanda bü
tun Avrupa"nın alınyazısı ta -
ayyun etmış olacaktır." 

"Avriıpa haritasının yeniden 
tashihi arzu ediliyor mu? Bu -
nu yapmak için ltalya'nın Ak • 
denız'deki ve Afrika'daki hak
larını inkar etmek lr.afidir. Bu
nunla beraber şunu hatırlamak 
ilr.tiza eder Jci ltalya gibi pro
leter milletlerle lr.asaları dolu, 
boğazlarına kadar altına bat -
mış, fakat insanca fakir millet
lerden en büyü tehlike içinde 
bulunanlar bu sonunculardır. 
Faşist ltalya ne uzun, ne kısa, 
ne mahalli, ne umumi anlaş • 
mazlık.Jardan çekinmez. 
JıaLu ·~ . 

la vatanın Wphududu uzerın-
de titremektedir. Onun ileri a
tılması için bir emir yeter. 

Le Temps'den 

AMERiKA AiLELERi 
BUTÇESlNDE YİYE -
CEGE AYRILAN NIS
BET 

Milleler Cemiyeti yer yil • 
ıı:unde gıda maddeleri ve te • 
ıaddi uzerine bir istatistik tut
muştur. Bu istatistige nazaran 
amerikalılar, aile büdcelerinin 
yuzde 25 inden yüzde 40 ka -
darını gıdalarına ayırıyorlar. 

Bazı memleketlerde, meseli 
İngiltere'de yeme içme stan-
dardı iyidir. Yalnız en faydalı 
gıda maddeleri yoktur. Büyük 
.liritanya'da adam baıına aut, 
tam gıda ijyenınin icap ettirdi
gl sudun yarısı kadar duşmek -
teair. 

Norveç gibi daha bazı mem
leketler vardır ki, tereyaıı ve 
yumurta, gibi yenecek madde-

20.15 Turk muzıgı: V 
Ruşen Kam, Cevdet K 
Cevdet Çaglar, Okuy 
Muzeyyen Senar, Sadi 
ses. 1 - ...... - Suzınak p 
2 • Arif bey - Suzınik 
- Aşkınla yanmaktadır 
ten. 3 • Nuri Şeyda bey ı 
zinak şarkı - Sevdim 
4 - Mehmet Nasip - Hi 
kir şarkı - Seni candaı 

verim. 5 - Suphi Ziya H 
kir şarkı - Ehli zevki 
Tanburi Cemil - Muh 
şarkı - Purlerze olur 
Şemsettin Ziya - Uıak 
- Salkım sogüt. 8-Salih• 
Pınar - Gulızar şarkı -
bulun derdi. 9 - ......... - • 

ku - Dagları aşamadım. 
Tatyos - Hiıseyni saz s 

21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Neşeli plaklar R. 
21.10 Muzik (Riyaseti c .. 

bandosu - şef: İhsan K 
er) 1 - Fucik - Floransa 
şı. 2 - Lehar - Kupido -
3 - Piernc Ramunço op 
sının uverturü. 4 - Mas& 
• Les Erinnyes suitinden 
vertisman. 5 - Tavan - J 
car fantezisi. 

22.00 Anadolu ajansı ( 
servisi). 

2'2.10 Muzik (Kiıçiık ork 
ra - şef: Necip Atkın) 
Malvezzi - Endülüs çiçe 
ri (İspanyol dansı). 2 -
rodin • 2 inci kuartetin 
tumosu 3 - İtalo Nucci
baharın çiçekleri (İnterm 
zo - Marı). 4 - Scherapo 
Pavlova (agır vals). S - j 
chiels • Çardaı N. 2. 6. S 
pe • Hafif süvari alayı W 
mik operasınnı uvertürü. 

2'2.45 - 23 Son ajans haberi 
ve yarınki program. 

!erini ihraç etmeyi duıiınür 
mılli istihlikten mahrum ka 

Yalnız Fransa'da, ııdalar 
şirilmek üzere hazırlanırk 
besleyici evsaflarının bir kı 
mını kaybeder. Ekmek, et 
sebze ne kadar çok olursa 
sun, eger iyi pişirilmez ve 
fena hazırlanırsa hiç bir 
yaramaz. 

Milletler Cemiyeti rapor 
da umumiyet itibariyle 
maddelerinin Franaa'da 
iyi hazırlandıgı yazılıdır. 

. 
(LE MAT1N STEPHAN 

LANSANNE 

lfalya'nın talepleri 

ve karıpnaıhk 
İtalya'nm Frantaya 

şı devamlı hücumların 
arkasında millete 
edilen muazzam fedakir 
lıkları ona unutturmak 

ınITye mıyan na 
beşistan ıiçin 20 milyar, t1 
Hhi henüz taayyün etme 
miş olan İspanya için o 
milyar 1 

Bütün bu gayretleri k 
şılamak üzere İtalyanla 
ra ispanyayı bolşevizmd 
kurtarmış olmak izafe e 
dilmek kafi gelseydi ge 
memnun olabilirdik. Fa 
şimdıi biliyoruz ki bu ne 
tice ancak Fransa'dan iat 
nilen tavizlerin başlangı 
olacaktır. Hakikatte, b 
manevranın suya düşürü 
mesi yanhz bize bağhdı 
bunun için de iştihala 
önceden ümitsizliğe düş' 
ren o sakin ve emin kuve 
göstermek kafidir. 
Kullanılacak son çare i 
yıldan beri bunca defa te 
likeye düşen barajı bizz 
kendimizin tahrip etmem 
olacaktır. 

L'Epoqu~ 

ES 
timdi o çocukça merakı gene canlanıyordu. Bunlar
dan bir avuç aatın almağı düıünüyor, sonra §Öylece 
bir omuz silkip gülümsiyerek uzaklaşıyor. 

sına doğru bakıyor. Klari çalıııyor. Fakat Katrina 
ile Barditinof da oraya gizlenmitlerdir. Ganter'in 
en ıyı kostümünü neden giyinmif olduğunu onlar 
iyice biliyorlar ve neticeyi bekliyorlar. Anna diifü
nüyor: "Bir operette imitiz denilebilir.,, Teklifi 
reddettiğinden dolayı ailesi her halde memnun o
lacaktır. Onunla evlenmiye namzet olan diğer a
dam Fedor'dur. Bunun teklifi oldukça baıka bir te
kilde ~uku buluy•"·u da, tuhafı tudur ki aynı delile 
iatinat ediyor. 

Anna iki evlenme teklifi ile karıılatıyor: biri 
büyük karar aktamı. Gunter, aile toplantısından 
sonra kederini anlatmak için Bayan Barabat'ın he -
me nyanma kotmut olduğu Katrina'dan hareket ha-
berini öğrenmiıtir. Bunun üzerine, derhal siyah 
koatürnünü - Klari'nin . yas alameti dediği siyah 
kostümünü - giyip teklifini yapmıya gelmittir. 

Yüzü kızarıp biraz da kekeliyerek : 
- Vaziyetten istifade etmek aklmıdan bile geç

mez, diyor. Teklifim derin ve samimi bir hisse iati

nat etmektedir... Her halde, benimle evlenirseniz 
Paris'ten ayrılmıya mecbur olmazsınız. Bir muhacir 
olmak haysiyetiyle bir memleketin misafiri olmak 
haklarını onunla paylatırsınız ... 

Anna, batını aallıyarak: 
- Hayır, diyor. Hayır, teşekkür ederim, Bay 

Gunter. Evela Paris'te kalmayı bu derece iateyip 
istemiyeceğimi bilmiyorum. Ve bundan batka da .. 

Gunter yüzü hala kıpkırmızı ve gözleri nemli, 
Anna'yı sert bir tavırla aelamlıyarak: 

- Pek al&, diyor. 
Anna gülerek : 

- Böyle betbaht bir İnsan tavrını takınmayınız. 
Siz müıkemmel bir adamaınız, Gunter. Neden inti
zamı ve dürüatlüğü aeven aklı bqında bir kız ara
mıyorsunuz? Ben tamamiyle normal bir kı:ı: olma
malıyım. Ne iatediğimi kendim de bilmiyorum. 

Gunter, birinciden daha sert bir aelimclan aon· 
ra, tekrarlıyor: 

- Pek al&!• 

Anna, bu aeler kapalt duran bitifik ocı..m kapı-

Onlar F edor'un odaamda, yanyana y&tmlfl.,... 
dır. 

- Biliyor musun ne dütünüyorum, minik kız? E
ğer canın istemiyoraa Macaristan'a gibniyebilirain. 
Tekrar eaki itini ele alırsın. istersen seninle evleni
rim. 

- Sen. çıldırdın mı, F edor ? 
- Ala, ısrar etme. Ben undimin daha çok ailik 

bir adam olıduğumu biliyorum. Zaten aenclen de be
raber yafaınamızı iatiyecek değildim. Zannederim 

ki buna ben de güç ahtırmı. Sana yalnız iamimi. 
beade mevcut tatafath tek feyi arzediyorum ... Ya
roaef - Pelçin.ski.. Eaki bir Rus - Leh İ81Jlidir; eakiye 
eskiye adeta cilalanmıttır. Şu cihetle dikkatini cel
betmek İsterdim ki ben, senin iftihar edeceğin bir 
koca olurdum, ama uzaktan ... ''Çarm muhafız kı-
taaı zabitlerinden olan kocam ... ,, tabiidir ki, aeraeri-
nin ve ayyatın biri olıduğum günün birinde meyda • 

na çıkmamak için beni iyice gizlemek lazım gelirdi. 

- Fedor ... Sen benim canımam, ve benim aöyle
mek iatemit olduğum bu değildir. Fakat aen beni 
dinle. Sen, bugün de iyi bir izdivaç yapabilir, iyi bir 
aile kadmı, paruı da olan bir aile kadını ile ev• 
nebiiirain. (Sonu var) 
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insanlar huylarını 
değ işti riyorla r 

82 Y aımda bir 
yaımdaki Ayıe'nin 

ihtiyarla 30 
toprak kavgası 

•Hırtıı pin" dedikleri bir şey vardır. 
Ya, ilerleyince insanın içindeki bazı 
gizli ıhtiraslar üste fırlar. Hodgim ar 
zular batı bot bir tarzda hep "ben, be
nim olsun" diye bagmrlar. Gençliğin
de gözü kapalı ıervet bağı§hyan, bir 
inaan o yaşı bulunca meteligin üstüne 
titremeğe hatlar, bir karış toprak için 
kellesini verecek kadar başkalaşır. 

lıte, ben, bu ihtiyarlık hırsı'nın ka
rakteristik bir örneğini gördüm. Bir 
tnuhakeme dinledim ki ihtiyar zangır 
zanğır titriyerek hıramı açığa vuru -
yor, kadın da tarlasının şu kadar yeri
ni kolay kolay elden çıkarmak istemi
yordu. 
-Adın ne? 
-AYte-
-Yqın kaç? 
Eğer davacının yaşını sormadan 

yazmak kanunsuz olmasa ferah ferah 
zabıt katibi 60'ı kondurabilirdi. Fakat 
aorduktan sonra "30" yazdı. Beş karıt 
toprak, iki kuru dal için işini gucunü 
bırakıp mahkeme mahkeme dolaşan bu 
aaf köylü kadını yaşını modaya uy • 
ıun düpün diye gizlemedi; henüz 
ya,, ve rakam mefhumları kafasında 
t09ekkül etoıemit oldugu için yalnızca 
hataya dilftil. Aııl öteki çeşidi gülünç 
oluyor. 

Sonra ihtiyarın hüviyeti tesbit olun. 
du. 

- Adın İlyas ..• 
- Y a.ftn kaç? 
-82 ... 
Yuılıflılda 2, 8 in önüne oturmut 

değildir. Yqı eekıen iki... Yatm böy
le iminden ve uzunundan kimi insan 

44er, ldmiai de buna cıbta eder. 
la1I Wlkkiye baibdır· Fakat san· 
"~ ___ Od,... ..... ,.ıratıı. 
!as kadar .._llA ... atll v~ lhtl~lt 
cck kimae Yo&tur • .Arwıncıa 

0

bu sene 
gençleria fula itibar c&tterdiklerl bir 
çefit pard&atl vard" Topu.Jdarmı ıU -
püren bu parda.UnUn Ustllnde batı ..ı. 
lantmrs bullantraız dlm dik duruyor, 
söz atsmdan - çapraz bir tive ile -
fakat ıert aert çıkıyordu. 
Ankara'nın bir ıaat kadar uzafın

da, kadmla dwar bititik kOmfu oturu
yorlar. Hiç bir it ıörmüyor. Şu i.za • 
hatla llyu hakkındaki bilclmisi ta
mamhyabillrb: 

- D&rt çocufum var, bir kı11n1 da
ha kUçUktUr. 

- Okur yuar mıeın? 
- Hayır kara cahil... S6kemem ne 

e.klıiııi, ne de ~niıini .• 

yiverdi. Dallarımına.ıı, dqlarımınan 
birlikte ... Davam budur kendisinden ... 
Tarlamınan, datlarımı isterin. 

- Tapunuz var mı? 
- Tapu kafıdı, bizim köylerde ede-

biyat kitabı kadar naair bulunur nes
nelerdendir. Bu ıual Ayşe'ye biraz da 
garip göründü: 

- Ne araaıın, dedi, yok ama ebe -
mizden, dedemizden kalmadır. Cümle 
alem de bilir bunu .. Tarlamın ulu dal
ları vardı, bu adam kendi tarafına ge
çirdi cümlesini ..• 

Ayte'nin tapu senedi hükmündeki 
"ebe, dede,, hikayesi zapta geçerken 
kılığını kıyafetini değiştirdi, kanu -
nun ifadesine büründü ve "ceddinden 
müntekil" şekline girdi. 

İlyas kendisini müdafaa için sabır
sızlık gösteriyordu. Biraz sinirlendi -
ği halinden belliydi. Çünkü sükunet 
halinde iken dim dik duran baş hafif 
sarsıntılar göstermeğe, sağa sola, öne 
arkaya küçük hareketler yapmağa baş
lamıftı. 

- Ben davacı Ayşe'nin bahçesinin 
hududunu bozmadım, tecavüz de et
medim. lf tiradır, dedi. 

Sonra daha kuvetli bir delil hatır

lamıf g~bi: 
- Hem bu iş lafla olmaz, dedi, gös

tersin tapu hüccetini •.. 
Ve "uzun lafın kısası" minuma bir 

hareket yaptıktan sonra elini boz par
desüsünün koyun cebine soktu; ora
dan sekize bükülmüf bir eeercedit çı -
kardı. Kayıt harciyle birlikte mübqi
re uzattı. 

Adliye itlerinin bu türlü lncelidde -
rkıi iyi bildillne cöre lly•, eeben i
ki ;Jı11ık bayatmm epeycealnl tN kod
dorlarda PSlımlt oı-h ... 

Htttm: 
~T-. t - •-.6..:~ • .3 • .l: ""_,..,&. •• ..,,.,::l"_],-

larını ... 
1btiyar, boynunu yana efc:U: 
- Benim, dedi, demincek de aöyle

dlm kara cUmlem yoktur. O&uıunlar 

da dinleyin... • 
Kltip okudu. İlim, temyis, tudik 

tarih ve numaraları ta,ımakta daha e· 
vel Ayfe ile aralannda çıkan Uıtilafla 
rın ve hepsinde kendisinin haklı çık· 
tıiını.n milıpet vesaike dayanan hiki. 
yelerini anlatmaktaydı. lhtiyann ar
zubalmı bir avukata yasdırdıiı anlaşı
lıyordu. Her fUmlHi ~nduıkça o ba
tırn sa!lıyor-

- Bakm bunlar da var, der &ibi hal 
ve tavriylt ar.suhalln medlQlUnU tek
rar ediyordu. 

-5-

Fizyonomi ı·j1 Mo iQiÔI 
Etrafmdaki insanları tetkik ve 

tetıkiıkini dikkatle yapan her 
fert, inaan tipleri diye bir ıeyin 

mevcut oldugunu bilir. Bir çok de -
falar, insan, tanıdığına veya her han
&i bir yerde rastladığına katiyetle 
hükmettiii bir kimse ile kartı kartı
ya aelir. Bu vaziyette, onu aelimla
mak, elini ııkmak iater; fakat, bu 
phsi mazinin nere.ine yerle,tirece
ğini bilemez, birdenbire tereddüde 
düıer. Bu anda, kartıdaki zat da, se
llmlanmak üzere olduğunu ,arünce, 
elini uzatır. Bu arada ikiai arasında 
bir göriltrne ba9lar ve anlatılır ki, ne 
beriki öbürünü, ne öblirü berikini 
bütün ömürlerince, hiç rutlamam•t• 
hiç tanımanuttır. Hadise ,udur: bu 
anda bize ıempatik gelen ve haya -
limizde dolapn bir tiple karıılıtmıt 
bulunuyoruz. 

B ir erkeğin tanıpnak istediği 

bir kadına söylediği bu ıöz
ler, her zaman, sadece lif olaun diJ 
ye ağızdan çıkan aözler değildir. Bi· 
likiı, muayyen bir tanıdığa benze -
mcmekte olmaıına rağmen, tipi ta
nımak cebri ile bu tarzda konu,ul -
maktadır. Pek mefbur bir fCY olan 
"ilk görütte ifık olmak" hidiaeli de, 
her hanp bir zaman iki tarafın ha
yalinden ıeçmit bulunan tipleri gö
rüp tanımaktan bqka bir tey değil
dir. Ve ekseriya bu tip de, hiç farkı
na varılmadan kendiliğinden mey
dana gelmektedir. 

Yolda giderken, "şu erkek" veya 
"bu kadın" diye kafanın içinde do
laşan kısa fakat bir türlü ayrılma -
yan ve gizli kalmış arzuların bir i -
fadesi olan bir macera hayalinizde 
canlanır. 

Ancak, muayyen bir tipi dü,ün -
mek hadisesi, arzu edilen, lakin ger
çeklepneaintı imkin olmıyan bir ta
savvurun milmessiline ba9ka bir ••
hada rastlamak şeklinde tecelli ede
bilir. Genç kız1arm yqattıkları mu
hayyel şahıaların arkaımda mutlaka 
bir hak)kMti ıblidir. Bütün bu tip
leri tanımak ,ekillerinde, bir yerde 
görmüt olmak teeelliaiyle ifade edi
len bir sempati rolünü oynamakta
dır. 

i man tip diye muayyen pkil
leri kafasınde. yqattığı müd-

""~ ""'~· .... w. '-•l'·"""""' ........ "'""'4&,•UU. .._ .... .a-.a. ... 

INkt.ıdu-. Hatta, bu, tipleri tanımak 
keyfiyet ve hauaaı ba.ıan o derece i
leri &itmektedir ki, uzaktan gelen 
bir grup içinde bir veya bir kaçmm, 
1e•ini, hal ve tavırlarını, ifade tar -
aını tahmin etmek mümkündür. 11-
tidatlı otel kapıcılarının, kırk yıl • 
danıberl tarııyormut ıibi. mütteriıi
ne kendi ana dili lle hitap etmek ka
biliyetleri, ifte hep bu tipten anla
mak kudretinden ileri gelmektedir. 

Maamaf ih, yalnız otel kapıcıları, 
mağaza tezgihdarları, tipleri tanı -
maktan istifade etmiyorlar; karika
türcüler de hayatlarını ıırf tip tanı
makla temin ediyorlar. Her iyi ka -

1 Bir insanın ahlôkı Devlet ve Matbuat 
Saym Bllfvekilimiz İf bqma plir 

gelmez devletle matbuat araamcllıld 
munaaebetin mahiyetini tarif elmit
lerclir. 

hakkında fikir Hükümet reiaindea 80lll'& eöz .ı..a 
Dabili,e Vekilimiz de matbaatm 
medeni bir devlet için ehemiyetiai 
aynca tebarüz ettirmitlerdir. Bap• 
kilin reialiiinde ve meaal nkiliD 
huzurunda yapılan bu toplaatmm 
güzel akialerini l1tanbul sazetele
rinde görüyoruz. 

verebilir mi? 
Karakter denilen şey, bir 
insanın ini vasıflanndan 
ve hayatın bu karakter 
üzerinde yaptığı devamlı 
değişikliklerden ibarettir. 

rikatürcü, hayatta tetkik etm1' ol -
duğu bir ıilril tiplerle çalıpnakta -
dır. Bu gibi karikatürcülerin ileri 
•ürdlikleri tipleri görenler hemen 
tanımaktadırlar. 

Hele mim karakterleri temsil 
etmek üzere ya.pılan karika- • 

ttirlerde, bu tipler, çok garip 9ekil
lere girmektedir. 

Tipolojinin yanı batında diğer 
bir sahada da faaliyete geçilmiştir 
ki, buna, fizyonomi ilmi denilmek
t~ir. Fizyonomi ilmi, mensup ol -
duğu ırkı bir tarafa bırakarak, in -
ıanı, olut ve tip bakımından tetkik 
etmektedir. Bu ilim, bir insanın tec-

rübe değerini ve ıeçmişten kazan -
dıklarını, onun çehresinden, jestle-
rinden, sesinden, tavır ve hareketle
rinden okumağa çah§maktadır. An-
cak, asıl davası, bir insandaki ruh 

1 Mlcarislan'lla medıuri askerlik 
Budapeşte, 28 a.a, - ParlAmento, 

meoburi askerlik hizmetine dair olan 
kanunu ittifakla kabul etmi~tir 

Bu kanunla yahudiler de dahil ol
duğu halde bütün macarlar iki sene 
ukerl.ik bimıeti yapmıya med:>urdur
Jar. 

Bayram Sahya 

halleri, fikir faaliyetleri, eveli çeh
rede izlerini bırakmaktadır, eaaamı 
göz önünde tutarak, bu nokta üze • 
rinde hüküm çıkarmaga çalıpakta
dır. Çehredeki bu izler, iyice tesbit 
edildikten sonradır ki, bir insanın 
karakteri hakkında hükümler yürüt
mek mümkün olacaktır. Bu cihet 
tetkik edilirken, tunu da unutma -
mak lazımdır ki, ••Jcarakter" denilen 
,ey, bir insanm ırai vasıflarından 
ve hayatın bu karakter üzerinde yap
tığı devamlı değifikliklerden mü -
rekkeptir. 

Eski devirlerde fizyonomi ile 
ugraf141lar, insanın sıfatını 

hayvan suratiyle ölçerlerdi. Halbu -
ki onların bu hareketlerinde bir par
ça acliletıialik vardı. Zavallı hay
vanlara, inaanlardaki vasıflar yük -
lenirdi. Yüzü tilkiyi andırdığı için, 
insana, tilki gibi zeki denilmekten 
çekinilmezdi. Eşek kafalı denir ve on 
dan sonra da eşeğin oldugu sanılan 
bazı vasıflar. bir fevkaJadelik ola -
rak inıanlara verilirdi. Mesela, in -

Yalan ve iftira obn•mak f&l"li~ 
sazeteler her türlü haberleri V.V 
ve müapet tenkitlerde bulunurlar. 
Hiç bir medeni memleket matbaata 
kartı i•tiina göateremez. Bu .uretle 
telbia edilebilecek olan tavaiyelw d1-
ıma çıkmamak Türk sazetelwi için 
elbette bir vatan borcud .... 

Amerikan gazeteciliii adı 'WWİleD 
ve heyecanlı havadi.i - saaeteci -
biriyle - titirmiye, yani kabil ola
bildiii kadar mübali.gal~a 
i•tinat eden tiraj gazeteciliiİDİD -.
rarlarını ilk önce Amerika, n -
müteakip, mukallitleri olan memle -
ketlet" görmekte secikmemitlenlir. 
Ancak, zamanlar o zamanlarda cle
ğildir: netir imkinlanmn hudutaua 
genitlecliii çağımızda haberler e
lektrik hıziyle cihana claiılmakta •e 
bin türlü tef.iri•• yol açmaktadır. 
Kim iddia edebilir ki filin veya fa
lan memleketin fU veya bu meaele • 
nin lüzumsuz derecede izam edilme
si o memleketle alakalı memleket
lerde - ve hangi memleket bqka 
memleketlerle alakalı deiildir? -

sanın üst ön dişleri alt dudak üzeri- derhal ve hiç umulmadık sahalarda 
ne çıkıp oturunca, bu tipe, fare ve- kötü tesiri• icra etmiyecektir? 
ya tav,an demek adetleri. • Halbuki, matbut yalnıa harici 

• I 

lngiltere de 
tayyare 
imalGtı 

detil, eveti dahili diifünmek ıwcba: 
riyetidedir. Tiraj saaeteciliii hevea 
ıle yapılan mübalagalar vatandqla
rın zihinleri ve mnumi hayabn gidi.ti 
üzerinde daha az mı mıii...mlir? 
Bir 1razetıeci haber vsir ve J'&U ,,.. 
zarken bir hükümet adamı meauli
yetini hiuetmedikçe ırazifeaini hak
kiyle ifa •tmit oldafw lna-ma.. 
hdrr. Bu me.Wiyet hiuini hatıl'f17a
rak "yalan ıre iftira olm•mak" tarb
DI haberlerden müaı.ı .... ve sa ... 

Loadra, 28 a.a. - Yeni tayyare telerimizin bütün yazılarına, hattl 
fabrlkumm küpdı mllnlıHbetlyle ha bqhıldarma, n hatta r.um altlarma 
va nazırı Xlnplery Vood aöyledifi nu l9fmil etmeli~•· 

Di,.aaet itleri Riyaaetinden : tukta, tayyare imalltınnn büyük bir Re9it ve 9uurlu matbuat, fi • ..._, 
31 Kanun'!sani 939 ~arihinc tesa~:liif hı:& a\ciıimı, aylık tayyar~ imalatının dev\e\ icl&.Tea\ncle hükümetin b&th

eQen saft gunü Kurban bayramı ol· geçen ıcıne bir milli artmıf olduğunu ca yardımcıucbr. Dünya ,......_ 
duğu ilan olunur. (270) 10321 

D ve bu aene de üç miıli artacafını söy- türlü tehlikeli rilssli-larm u•ılmtıe 
Bayram Namazı S lemi' ve 12 ay .onra incili• tayyare - olduiu tu sGal.-cle devlede •••• 

7 32 leri mevcudunun bir rekor tefkil e - atımısm el ele YWllMaİ kacl• tatmin-
-------------- decefini ıöylemi9tir. kir bir hal taaanur edil.me•. - N. 
.11111111 YenİJehir 111ın1a. Baydar - -- -- -- - Yugoslav • Macar 

münasebetleri IULUSI 
i i Belırad, 28 a.a. - Bütün yugoslav Berlin, 28 a.a. - Yarı resmi kay-
! Sinemasında S matbuatı, macar herioiye nazırı Kont naktan qafıdaki huıuut teblll edil-

Almanya'da sakin 
lehli yahudiler 

: : Çald'nin dUn macar parllmentoaunda mittir: i Atka Tapan Kadın ~ yuıoılav - macar münuebatı balcJan- MalOmdur ki son samanlarda Al -
- _ daki beyarıatını bUyWr harflerle teba- manya ile Lehietan aruında Alman-
: Zarah Leander tarafından : rilz ettirmekte ve bu beyanatın Yu • ya'da sakin Lehistan milliyetinden o-

Bu ihtiyar ne ıuç ifliyebilir, dcme
yhıis. Ayte hiç de bu fikirde değil. 
Şimdi onu dinliyelim: 

- Benim tapum da var, dedi, hem 
dediği ribi oracıkta öyle ulu dallar 
mallar yoktur. Kel, kuru bir kaç ağaç 
vardır. 

S (Almanca ıöslü) _: 1 'd k h li ı..• ı.-L 1 ıoı avya a ço araret vır .1U1ıUU lan yahudllerin avdeti balcılunda mil~ 
ne boz pardesüsünün ufrna soluna bir i Saat lO ve 12 de ucuz fiyatlarla : ıördilfünU yazmaktadır. ukereler cereyan etmittıir. 
ka~ tane parlak madenli, kırmıu çu - 5 halk matineıi E --------------- &imdilik hudutta bulunan. Lebl8tan 

- Onun bahçni benim tarlama biti· 
tiktir. Arada dıvar mıvar ne aruın? 
Bu llyu dedikleri gontu bizim tarla
dan metiroıunu (böyle öfretmitler, ne 
yapım) bozdu. Kendi çitliğine ekle -

llyaı'm tapu senetlerini ıetirmesi, 
Ayte'nin de yeni deliller ibru etmesi 
için muhakeme 10 tubata bırakıldı. 

İlyas mahkemeden çıkarken ıöğsü-

& UÇ 

~·====H=a=ya=t=ın==i=çy=u=·z~M-~ 
Siz durunca buraya geçip içeriye gir
-elim. 

Blis, ba!fını ıalhyarak: 
- Şimdı inen efendi ile alakanız 

var mı? 
Diye ıordu. 
Kadının konupnaaında ancak Blis'

in anlıyabıleceti hafif bir yabancı ak· 
lanı vardı. 

- O, bensiz gidiyordu. Lütfen be
lli halimde bırakıp yerinize geçiniz. 

Blis, bir defa kadının yüzüne, bir 
defa da i.ı&t kattakı ııığı sönen eve 
baktı. 

Bliı: 

- hoppala, diye homurdandıı fa • 
kat benim bu turlü dalaverelere karış
mak ne umurum. Ben çekip gidece -
ğim. 

Kadın homurdandı: 
- Bu dalavere filan değil, bekleyi

niz. Eyvah, •tıkları söndü. Şimdi ge • 
lecek. Çabuk git. 

Bliı, diltüne dil,üne, 90för yerine 
~çti. Biraz sonra nin kapısı açıl -
llllftı. Dıprıya ç~kan adam bulı hulı 

)' cızan: Filipı Openhoym 

Blis'in yanına geldi: 

- Bana bak, beni dinle, diye ıöze 
bqladı· 

Blis, ona hayretle bakıyordu: 
- Siz kimsiniz? Diye sordu Blis. 
Dıprıya çıkan adam, canı ııkılarak 

kaşlarını çattı. Aksi aksi cevap verdi: 
- Ben Harley Strit'den aldığın 

müşteri. Her halde beni tanıman ll
zım. O zaman yüzüme çamur, rifosu 
sıçramıttı. 

Blia dikkat etti; adamın yalnız yü
zündeki çiller çıkmakla kalmam•§, a • 
dam akıllı dei~itti. Batına yumupk 
bir ıiyah ,apka giymiı ve kenarlarını 
gözlerinin ~erine indirmiıti. 

- Aptal, dedi, ben aktörüm. Sen ne· 
ciıin ki? Ne dediıme onu yapmağa 
bak; aana bu ıece bet lira vereceğim. 
Bu paraya bu kadarcık it delmez mi 
ki? 

- Bir arabayı kiralamak için bet li
ranın kili geldiği kanaatinde miıini.s? 

Adam: 
- Bet lira araba kiraeı, bet lira da 

ıana purbuvar 1 
Bliı: 

hah madalyaya benzer allmetler as - : Seanılar: Saat 14,30 • 16,30 - E yahudileri itlerini hal için Almanya-
! H ıs,30 ve 21 de E Kanatlanan cümhuriyet neıli- ı ya dönebileceklerdir. Bunlarm men-mı§ .. 

Onlarla neyi anlatmak istiyor bil -
mem: fakat teşhisi bir kere biz koy -
duk ya: "Hırsı piri,. .•• - KEZEGE 

x 
- Pek ala, dedı, nereye gidece&iz? 
- Beni H&vndıdiç'de &y Strit'e 

götüreceksin. Beni orada bırakıp ta -
~iyle unutacakıın. Beni oraya eö -
tilrmek için al bunu 1 

Bliı'e bir banknot verdi. 
- Beni unutmak içia de bunu al. 
Bir banknot daha verdi. 
Bliı, biru hayretle iki banknotu da 

cobine koydu. Adam yilrlldU, otomobi
lin kapısını açtı. Blis, erkelin hayvan 
sesi çıkararak hom11rdan19mı, kadmm 

a yalvaran ınini duydu. Sonra kapı 
kapandı ve erkek emir verdi: 

-Çeki 
Bili, yavatça Strand'a çıktı. Sonra 

prk tarafına saptı. Oradan ant bir dö
nllfle Bov Strit'e varan yokUfu tır • 
manmata bqladı. Adam, camı tıkır • 
dattı; fakat Blia aldır .. etmedi. Dol • 
ruca polll karakolunun önüne çe-ktl. 
Orada bir müfettitle konuşmakta o • 
lan poliı memuruna seslendi. Memur 
da, milfettlf de cevap verdiler. 

Bliı, onlara doğru eğilerek: 
- Buraya bakınız, dedi, belki yap

tığım bir çılgmlıktrr ama, içerideki a
damdan fÜpheleniyorum. Adamı Har· 
ley trit'te, ppkHız, paltosuz bulup al· 
dım. Beni tabi toförü zannetti ve ya· 
rım saatlik bir yolculuk için bet Ura 
vermek teklif inde buluııdu. Kendisini 
Adam Strit'de bir evin ~ iilt katına 
götürdüm.. O orada iken otomobilin i· 
çine bir ~uı &iriıvermit- Adam, kıya• 

: er gece Ulus meydanı ve Ce- - ne kurbanlarımızla kuvet vere- kul mallarını çıkartmalarma mUNa-i beci'ye otobüs temin edilmiıtir. i - r de edilmittir. Gayrimenkul bymet-
;1111111111 Telefon: 3923 1111111111r .....,"""ım""". __________ """ ler hususi bir hnaba nakledilecektir. 

fetini degiştıiraıit bir halde indi; fim
di kendisini Havndsdç'e götürmemi 
istiyor. 

Müfettif otomobilin kapmmı açtı. 
Blia de .,.iı iı1mi9tl. Jı(Ufettlf içeriye 
bakınca hayretle haylunnaıktan kendi
ni alamadı. Arabanm içinde kadından 
bqka kU.C yoktu. Adam, BU.'e tu
haf tuhıaf bıktı. 

Blia: 
- Bir saniye önce kendiai buraday

dı, dedi. 
Kadın sumuyordu. Memur ona hitap 

etti: 
- Madam, diye we bafladı, 90för 

diyor ki ..•• 
Fakat kadınm bir kahkahuı ıözünü 

k"tl. 
- Asis do.tum. •• Di,.ordu kaıdm. 
Pollı mUfettlfi cebinden elektrik 

fenerini çıkarıp kadının yüsUne tuttu· 
Ve hemen o dakikada düdüğUtıü çaldı. 
Etraftan iki Uç polia kotuftular: 

- Bir kaç saniye önce bu arabadan 
kaçmıı olan bir adamı arattırın, diye 
emir verdi, haydi çabuk olun, belki de 
Peter K.razen'dir. 
~of ör, herif nasıl giyinmiftl? 
BUı, dilinin dandüğii kadar adanını 

kılığını tarif ettiJcten 80ftr& polisler 
fırllıdılar. Blia de aldığı emre itaat e
derek kadmla birliıkte binaya iirdi. 
H~i birlikte bir yuiıhanenin küçük 
oda81aa geçtilu. 
Kadın likaydane dedi ki: 
- Müfettif cf eııdi, geUyorum. Çün-

kil ben her nmao. sialn vel'dı&inls e
mirleri yerine cetinneıktıen sevk alı • 
rım. Her halde benim aleyhimde bır it
ham yok de)il mi? 

- Hayır, ııenın bana söyliyecegin 
bir ıey var mı? Olur ki gunun bırındc 
iflerıni kolaylaştırırım. 

Kadııı aülerek: 
- Hayır bir diyecegim yok, diye ce

vap verdi. 
Müfettit, hadiseye dair Blia'in ifa -

dceini aldıktan sonra onu da savdı. 
Bliı, garaja döndü; otomobilini bı -
raktı ve orada kendisine rapor verile
cek kimse bulunmadığı için evine git~ 
ti ve yatagına girip uyudu. 

Ertesi aabah, garaj müdürünün ya
zihancsinden Blis'i çağırdılar. Aynı 
geoç adam, gene ağzının bir kenarın
da cigara ile orada oturuyordu. 

Blis: 

- Beni iıtemipiniz efendim, dedi. 
Genç adam, okuduğu gazeteyi kat -

ladıktan sonra sordu: 

- Dün gece altı ailindirli otomtıhil· 
le &i.z gitmiftiniz, değil mi? 

- Evet efendim. 
- Sir Ceyms Alroyd'u Valton'a gö-

türüp getirdiniz değil nii? 
- Evet efendim. 
- Döndükten aon ne y91>tınız? 
- Tam bir macera geçirdim. Harley 

Strit'de bana yarım saatlik bir it için 
bet lira teklif eden 'bir adamı arabaya 
bindirdim .. Sonra .... 

- Bu tekilde ücretler kabul etme
nin nizamlarımu:a uygun olmadığım 
bilmiyor musunuz? 1finia biter biwnes 
buraya dönmeniz lazım ıellnSL 

Blis itiraz etti: 

- Böyle iyi bir vazifeyi kabul et • 
mekte bir mahzur bulunduğunu ..n • 
mıyordum. Dedi. 

Müdür soğuk ıoğuk dedi ki: 
- Mahzurun en büyüiü vardL Ba 

suretle meflıur bir haydudu, bir hıru-
zı da tqımıpınız. Böyle meeelelere a
dımızın karı,ıırlmaıluıı hiç ietemeyis. 
Bundan baş.ka, tarife dıtında para a
larak esu nizamlarımızdan birialni de 
çignemifsiniz. Yazihanede panııızı 

verecekler Blie. Artık sizin hizmeti
nizden i9tifade etmek istemiyorus. 
Bundan bafka ... 

- Evet efendim? 
- Eğer bundan aonra arabanın ki-

r•• olarak getirmit olduğunuz nevi -
den banknot elinize geçecek oluru. 
ıize tavsiye ederim, yakınız. 

- Bunların kalp olduğunu mu ı6y
lernek istiyorsunuz? 

- Fena halde. Bunları ıUnneğe ut· 
rqmayınız; yaıihaneye &idip paranı
zı alın ... 

'Genç adam, tekrar gueteeini tetld • 
ke girifti. Blis, garaja girdi. Elbisesi· 
ni değittirdi; aylığını aıdı. Otuz bet 
şiling ile kalp be• lira cebinde cene 
işsizlerin sınıfına lrarıfl"Ak bere 
Long Akr'ın yolunu tuttu. 

Genç adam, burada ıörinU kesti: 1 (Soau var) 
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Edirne'de Tunca nehrinden bir görünüş 

Çankırı'da Nafıa işleri 

Ankara· Kaıtanıonu yolunun 
nıühim bir kısmı yapıldı 

ii 
Ankara - Çankırı şosesi ve yeni yapılan Çankırt Nafıa binası 

Çankırı ( lus) - Çankırıyı iki büyük vilayete bağlıyan Anka
ra - Kastamc n ı şoseleri dünden kalma bozuk düzen halinden kur
tarılmış ve bugün 3 • 5 saat otomobille gidilebilir bir hale getiril-

Edirne'de Doğumevi ve 
turistik oteller yapıhyor . 
Edirne (Hususi) - Sıhat Vekaleti Edirne' de bir doğumevi yap, 

~ırmayı k~rarlaştırmışdır. Planı ve keşifleri bitmiş olan bu binanın 
ınşasına ılkbaharda başlanacak ve inşaat tamamlandıktan sonra 
köy ebelerine mahsus bir de kurs açılacaktır. Bu isabetli karar 
T rakyanın ve Edirnenin belli başlı ihtiyaçlarından birini karşılı- 1 

yacak demektir. 

Turistik otel l 
• Edime'de~ ~sfalt .şose üzerinde vi- j Yanan amele öldü 

!ayet hususı ıdaresı tarafından yapı-
.otel;-; in par~larıd~"z#i'~f'ba;_kası'ita İzmir, (Hususi) ~- Şehitler mevki-
yatmlmıştır. nesinin nebatı yağlar fabrikasında ge-

Planları Nafra Vekaleti fen daire- çenlerde buhar kazanının patladrğrnr, 
since yaptrrılacak olan otelin kuru- dört kişinin yaralandığını bildirmiş-
lacağr arsaların hesapları ve ölçüle- tim. . . . . 
!eri Vilayet tarafından bugünlerde ~ K~~an .daıresmde duş alırken ı.nf~
vekalete gönderilecek ve otel bu se- lak uzerıne çırılçıplak kaçmak ıstı
ne sonuna doğru ikmal edilmiş ola _ yen ve 100 derecedeki sulara düşerek 
caktır. haşlanan Mehmet Ali adındt.ki amele, 

bugün hastanede ölmüştür. 
Gerek bu otelin ve gerek Lülebur

gaz'da kış başında inşasına başlanan 
büyük belediye otelinin servisleri i
çin garsonların lsanbul'da kurs gör
meleri Umumi Müfetşlikçe alakadar
lara tavsiye olunmuştur. 

Lüleburgaz'da otel ile birlikte gü
zel bir sinema da yapılmaktadır. öğ
rendiğime göre, Lüleburgaz'm arte
ziyenleri fışkırdıktan sonra su şebe
kesini kurmak üzere Dahiliye Veka
leti tazım gelen parayı Belediyeler 
Bankasına verdirmiştir. 

Aydın'da yeni partililer 
Aydın, (Hususi) - Son üç ayda 

partimize yeniden yazılan üyelerin 
kabul törenleri halkevi salonunda İl
bay ve parti başkanı Bay ôzdemir'in 
başkanlığında birçok partililerin iş
tirakiyle yapıldı. llbay yeni partili
lerin ellerini sıkarak kendilerini teb
rik etti. Ve partili olmak ödevlerini 
anlattı. 

Trabıon'da mandalina yeliılirme 

•rakı gün ge~ikıe artıyor 

miştir. 

Cümhuriyet 
yollarda yapt 
yolunda 20, K 
kilometreyi a 
lan, geniş~e 1 
halde kalmışt 

evel Çan kırının bu ı lira, 927 de 105 bin lira ve 934 de 100 
1 

ığı kısımlar Ankara bin lira ayrılmıştır. 
amonu yolunda 10 ı 926 da 82 köprü, 927 de 54 köprü. 
3.mış ve diğer kısım- 928 de 15 kilometre yol 936 da 21· ki
ırüsüz, menfezsiz bir 1 ıometre yol yapılmıştır. Ayni zaman-

Fakat cüınl iyetle beraber Çan 
kırı bütün en ıisini yollar üzerinde 
tekasüf ettirn dir. Bu suretle on beş 
ytl içerisinde 22 kilometrelik vila
yet yolundan \nkara hududundan 
Kastamonu hPd..ıduna kadar olan 109 
kilometrelik arıkırı yolu muntazam 
denilebilir bi ıale getirilmiş beton 
köprüler, menf ıler yapılmıştır. 

da 928 de 130 kilometre. 936 da 125 
kilometre köy yolu yapılmıştır. 

Bu yıl ise ancak 16 kilometre şose 
ile 140 kilometre köy yolu yapılmış
tır. Bundan başka nafia bir kamyon 
almış ve 20 bin lira sarfiyle bir nafia 
binası yaptırmıştır. 

Fakat bu güzel çalışmalar arasında 
vilayetin iktisadi hayatında mühim 
rolü bulunan Tosya ve İskilip yolları 

henüz yapılmamıştır. 

Trabzon (Hususi) - Trabzon mıntakasında mandalina yetiş
tirme merakı umumi bir mahiyet almıştır. Bahçeleri müsait olan 
evlerde bile bu merakın adeta bir çiçek yetiştirme zevki halini al
dığı görülür. Hususi muhasebe büdçesiyle idare oluan fidanlık sa
hası şimdi genişletildi. Yeni ve daha büyük bir fidanlık bahçesi 

olacaktır. 

Geçen sene 200. 781 kişi 
muayene edildi ve 47 bin 

kişi tamamiyle iyileşti 
Konya, (Hususi) - Konya sıt· ı 

ma mücadele teşkilatı 938 sene- • • 
sinde de büyük. işler başarmış ve 1zm1 r' de az 1 h 
bu mıntakadakı sıtma savaşmda • 
çok iyi neticeler almıştır. Teşki- bı r hı rSIZ 
lat bu büyük mücadelede kinin 
ve bataklık kurutma işleri kadar 
sıtmalıların tedavisi için bilginin 
de mühim bir rol oynıyacağını 
göz önünde tutmuştur. Bunun i
çin köylünün sıhhi ve içtimai bil
gilerini de artrrmağa çalışmış
tır. 

200. 781 kişi muayene edilmiştir. 

Bu yurttaşların 82.260 ı dalaklı 

81.291 i sıtmalı kanlı, 13.247 si par; 
zitli bulunmuştur. 

Bu müddet içinde 94 .158 hastanın 
yüzde ellisi tamami·yle iyileşmiştir. 
Geri kalanlar da ısrarla tedavi gör
mektedir. 

Bir taraftan hasta takip ve teda -
visine çalışılırken, diğer taraftan da 
sıtmayı kökünden kaldırmak için sıt -
ma aşılıyan sivri sineklerin ge;ek sür
fe ve gerek kahilleri imha edilmistir. 
Sivri sineklerin intişarına elverişÜ ba 
taklılarr ortadan kaldırılmıstır 

J • 

On ay gibi kısa bir müddette 3650 
hektar bataklık kurutulmuş, 248263 
metre eski kanal ve ark temizlettiril -
miş, 16191 metre yeniden kanal açıl -
mış, 16545 metre mikabı çukur dol -
durulmuş ve 3255 metre dere temiz -
lenmiştir. 

lzmir, (Hususi) - Şehrimiz ağır 

ceza mahkemesi, Afili Mehmet na
mında müthiş bir hırsız ve haydudu 

cürümlerinin toplanması suretiyle 
17 sene, 10 ay, 20 gün ağır hapse 

mahkum etmiştir. 
Afili Mehmet, lzmir ve Eskişehir'

de, sayısız hırsızlık vakalarının hay
ret verici derecede cüretkar kahra

manıdır. Bundan başka, biri Burno -
vada, ikincisi de Kızılçullu civarın

da, kendisini takip eden zabıtaya 

karşı silaha davranarak, yakalanma

mak için müsademe bile vermiştir, 

Aydın'ın imar plônı 
Aydın, 27 a.a. - Hazırla.nmakta o

lan Aydın şehrinin imar planını ye • 
rinde tetkik etmek üzere Nafia Veka
letinin memur ettiği şehir mütehas • 
sıslarrndan B. Hilmi, dün, Aydm'a 

gelmiş ve tetkikata başlamıştır. Mü • 

tehassıs tetkikatrnın neticesini bir ra

porla alakadar makamlara bildirecek-
tir. 

İzmit Halkevinde temsil 
Müzik ve köy geceleri 

/ 

Halkevinin üzüm bayramından ve temsillerinden birer gorunUf 

İzmit (Hususi) - lzmit halkevi, altı aylık çalışmalarını göste
rir, uzun bir rapor hazırlıyarak Ankara'ya göndermiştir. Halkevİ· 
mizin, bu raporunu hülasa ediyorum. 

Güzel sanatlar şubesi altı ay içinde 14 konser vermiştir. Ayrıca, 
iki klas?t< türk musikisi konseri tertip etmiştir. Bu konserleri 6700 

kişi dinlemiştir. ı Halkevimizin kitapanesi iyi ve 
Yüzlerce gence müzik dersleri ve- muntazamdtr. Meraklı bir memur e -

ri1miştir. 6 ayda 112 ders gösterilmiş- linde cidden güzel bir hüviyet almak
tir. tadrr. Kitapane halka her gün açık· 

Temsil şubesi her hafta bir temsil trr. Burada kıymetli kitap olarak cilt
vermektedir. İzmit'in sesiz, ha- li 1598 eser vardır. Altı ayda 1228 ki
reketsiz geçen gecelerinin ye- Şi kitap okumuştur. Bu yeki'ına gaze
gane sesli akşamları, temsil şube- te ve mecmualar dahil değildir. Ki -
sinin vermekte 'olduğu mi.isamereler- tapanenin Değirmımdere, Sapanca ve 
dir. Müsamerelerin olduğu geceler Yarımcada birer şübeleri ve okuma o· 
salon dolmakta ve müstesna bir rağ- daları vardır. 
bet ve alaka uyandırmaktadır. İzmit halkevi köylere sesli sinema 

Bu şube vilayet kazalarında da tem göndermiştir. Köy köy dolaşan bu si
siller vermektedir; ilk olarak Adapa- nema şimdi her pazar günii halkevin
zarma gidilmiştir. Ya}ı:xnda Kandıra, de yine köylülerin emrinde bulundu
Sapaı_ca, Gölcük, Karamürsel ve bü- rulmaktadır. Köylüler bu sinemadan 
tün mülhakata gidilecektir. çok memnundurlar. 
İzmit halkevi, geçen yıl güzel bir po 

likklinik açtı. Burada fennin son i- Köycüler şübesi altı ayda 6 defa 
Bund .. n baş a Çerkeş. Gerede hu

duduna kadar lan 40 kilometrelik 
yol şose haline getirilmis '•e 62 kilo
metrelik Ilga.l - Çerkeş yolunun çok 
bozuk kısımları yaz kış geçit verebi· 
lecek bir şeki de tamir edilmiştir. 

Bu yollar yapılacak olursa Çorum 

vilayeti Çankırıya bağlanmış sayıla
bilir. Umumi meclis, bu yılki toplan

tısında bu yolun bir an eve! yapılarak 
Çorum vilayetiyle iktisadi münasebe

tini bir an eve! temin etmek maksa · 

diyle nafia büdçesini fazlalaştıracak 
ve İskilip Çankırı yolu gelecek yıla 

işlenmektedir. Gelecek sene halkı -
mıza 50 bin fidan dağıtılması kabil 

güzel bir şose halini almış olacaktır. 
Bu suretle Çorum ihraç mallarını 
Çankırı istasyonundan çok uzak olan 

Sekili istasyonuna götürmekten kur

tulacakdır. - Kadri Korman 

Bahçede ayrıca damızlık olarak 130 
adet mandalina fidanı vardır. Bunlar
dan aşı için kalem alınmaktadır. 

Ierleyişine uygun sıhi malzeme te- toplantı yapmış ve bu toplantılara 
darik edildi Doktorlarımız vazife al- 1679 köylü iştirak etmiştir. Köycüler 
dılar. Hasta olan köylü ve fakir va- şübesinin pek ziyade dikkate değer 
tandaşları muayene ve tedavi ettiler. bir hareketi de fakir ve yoksul köy
Altr ay içinde 1234 yurddaş iyi edil- lülere parasız istida yazması, devlet 
di. Halkevimizin bu şekildeki, yar- dairelerindeki işlerini takip etmesi
dım ve alakası vatandaşlar üzerinde dir. Bu şekilde altı ayda 260 köylü -
içli, temiz teşekkür duyguları uyan- nün istidaları yazılarak, işleri takip 

On beş yıllık Nafia faaliyetini bu 

suretle hülasa e '!.erken şu rakamlar 

göze ilişrnektedi;: 
926 yılında Nafia işlerine 120 bin 

120 dönümden ibaret olan fidanlık 
bahçesinde harici ticaret bakımın -
dan yola ve nakliyata tahammülü o
lan meyvalar yetiştirilecektir. 

E. R. Çrnar dırmaktadır. edilmiştir. - Cevdet Yakup 



29. 1 • 1939 ULUS 

Çelik ciğerin içine giren ha.tanın bQ§ı dııarıda, vücudu içeride kalrı 

Ankara Nümune Hastahanesine ahnan 

Doktorlar, zamanında ciğerleri 

renklerine bakarak tasnif etmişler: 
akciğer, karaciğer... Lugatımızda 
ciğer cinsinden bir de kaz ciğeri 
meşhurdur. İçinde çeşit çeşit vita
min bulunduğunu söylerler. Kuvet
li gıda olarak zengin sofralarında 
itibar gömıüş kaz ciğeri. •. 
Şimdi bu ciğerler silsilesine bir 

yenisi daha iltihak etti. Fakat bu 
ne ak, ne kara ne de kazla münase
beti var. Hatta o kadar başka çeşit 
bir ciğer ki bu, rengi u yanda dur
sun, şeklinin ciğere benzer tarafı 

yoktur. Buna medeniyet ciğeri de 
denilebilirdi amma, adı bir kere 
"Çelik ciğer" diye takılmış bulun
ınuş ... 

Çelik ciğer, harp sonrası icatla -
rı.ndandır. İnsanlığın kendisini bil
~ hileli geçirdigi bu en acı tecrü -

her sahada yeni yeni icatlara yol 
açtı. Zehirli gaz nasıl en içler acı
sı tatbik sahasını umumi harpte 
burauyı.a, zl!lıırlı gaı:1a mu~aeıe 

vasıtaları da umumi haııbın hışmına 
uğrıyanların kafasında doğdu. 
Çelik ciğer bunlardan biri sayılır. 

Çelik ciğer bu güne kadar kaç ki
şiye şifa dağıttı? "kimlerin sinesi
ne merhem ve kafur oldu?" bilmi -
yoruz. Ancak bildiğimiz bir şey 
varsa çelik ciğer denen aletin, bir 
milyoner zadenin en çok işine ya
ramış olduğudur. Hikayeyi bilmi -
yen var mı acaba? Geçen sene bü
tün gazeteler çeşit çeşit resimler, 
sütun sütun yazılarla bunu anlattı, 
durdular. Amerika milyonerlerin -
den birinin oğlu Çinde şifasız bir 
derde yakalanmış paralizi - infan
tie (Çocuk felci) ve bundan da ne
fes alma güçlüğüne tutulmuş bu 
güçlüğün tabii doktorca bir ismi var 

Ciğer 
Yazan : 

i GENCOSMAN 
t .................................................... f 
amma, o cihet bizi alakadar etmez. 

Evet milyoner zade bu derde 
müptela ... Meşhur çin hekimleri top
lanmışlar... İllete merhem bulama
mışlar. Milyonerin, oğlunun sıha

ti namına paradan kaçınmadığını 

söylemi ye lüzum yok; Fakat ne ça
re ki adı maliımumuz olmıyan o der
din itacı henüz keşfedilmemiş. Dok 
torlar düşünmüş taşınmışlar yeni i
cat çelik ciğeri hatırlamışlar. 

- Bu zatın, demişler, hastalığına 
olsa olsa çelik ciğer merhem olur. 
naoasr uemaı uır çenk cıger temın 
etmiş. Mahdumu içine yatırmışlar. 
Vapura öylece nakletmiş, Amerika 
toprağına çelik ciğerin içinde in
dirmişler. Milyoner zade hala, bu 
ciğerin içinde up uzun yatmakta
dır. 

Göğüs adeleleri nefes alma ve 
verme fonksiyonlarını yapmak kud
retini kaybettikleri için dışarı çı
kar çıkmaz hayatı tehlikeye düşe -
cektir. Onun için milyoner zade 
ömrünün sonuna kadar bu halde 
yatmak mecburiyetinde ... Ve onun 
için yaşama tatlı olmaktan çıkmış 
olsa gerek. Yemeğini orada yemek
te, hususi surette aletin üstüne kon
muş olan bir ayna ile de kitap mu
talea eylemektedir. iki hastabakı
cı çelik ciğerin içindeki hasta ci-

Hastanın yüzü rahat g ibi .. Fakat 
bir kere başı yastığa düfmÜ§ mü 

d ü§l'lem i§ mi, ona bakın siz. 

ğerli amerika zengininin hizmetini 
görmektedirler. 

ı>ü.uyn uu, h\:r za.man akcllter in
sanın içinde olmaz ya bazı da böy
lece insan, ciğerin içine girer. 

Simdi gelelim bizim ciğerimi

ze .. yani bundan bir sene ka 
dar evel sıhiye Vekaletinin Kızılay 
vasıtasiyle Türkiyeye getirtip, se
kiz ay kadar evet Nümune hastane
sine vermiş olduğu Çelik ciğere ... 

Hikayesi böylece meşhur olan ci
hazı yakından görmek istedik. Baş 
hekim Rüştü Çapçı bizi mahçup bı
rakan nezaketle çelik ciğer hakkın
daki tecessüsümüzü temine delalet 
etti: 

- Fiziyoterapi şubemizde dedi, 
buyurun gezelim, 

Çeşit çeşit cihazların sıra sıra 

durduğu bir salonda, geniş, temiz 
dinamolu bir alet duruyor. Kliniğin 
şefi bize bunu gösterdi: 

- Çelik ciğer budur işte, dedi. 
Resimde de pek ala görülüyor. 

Ciğere benzer tarafı yok. Ciğerden 
mütevellit hastalıklara karşı tedavi 
vasıtası olduğu için bu adı almış. 

Şimdi, alet hakkındaki teknik i
zahatı, birlikte, bu kliniğin değerli 
şefinden, doktor Feyzi Günalp'tan 
birlikte dinliyelim: 

- Hasta bu aletin içine girer. 
Doktor bunu söylerken cihazın 

bir yanından iki üç vida gevşetti. 
Alet uzadı ve içinde bir yatak gö
rüldü. Sonra doktor hastanın bu ya 
tağa nasıl uzanacağını tarife baş -
ladı. 

Çelik ciğerin kapağı açıldığı zaman içi böyle görünür. Y atak, 
yastık ve kavçuk delik ... 

- Hastanın, dedi, başı dışarıda 
kalır. Boyu şu kauçuk delikten ge
çer. Baş şu yastığa konur. Sonra bu 
kısım tekrar ileri itilir ve vidalar 
sıkıştırılır. Hastanın vücudu Çe -
lik ciğerin içinde, başı dışarıda 
kalmıştır .. 

Doktor~ bir vida ile içerdeki hava tazyikini böyle ayarlar 

Ç elik ciğerin üstünde bir sürü 
teferrüat görülüyor. Onla

rın ne işe yaradıklarını sorduk. 
Doktor birini açtı, y ine bir kau
çuk delik .. 

- Buradan, dedi, doktor kolunu 
içeri uzatarak hastanın nabzına ba
kar. Otekinden ise hastanın öteki 
ihtiyaçları görülür. İçeriye bir şey 
vermek veya almak gibi ... 

Alet bir elektrik düğmesinin çev
rilmesiyle işlemeğe başlamaktadır. 
Aletteki motör harekete geçince 

• körük kalkıp inmekte ve içerdeki 
havanın tazyikini değiştirmektedir. 
Bu suretle otomatik bir tarzda işli
yen tahliye körüğü, mütenavip bir 
surette hava tahliyesi ve tazyiki ya· 
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Polonya hükümeti 
hatlra pulları çıkardı 

8 ikinci kanun 1918 de Amerika 
cümhurreisi Wilson tarafından cihan 
harbının tasfiyesi için vazedilen 14 
prensip meyanında denize bir mahreci 
olmak ,şartiyle Polonya'nın istiklali 
de mevcuttu. Polonyayı işgal eden al· 
man ordularının geri çekilmesiyle 11 
ikinci teşrin gününde polonyalılar 

Warşova'da müstakil hükümeti ilan 
etmişlerdi. İşte 11 ikinci teşrin 1938 
tarihinde 20 inci istiklal yılını kutlı
yan polonyalrlar bu münasebetle bir 
de hatıra serisi tedavüle çıkarmışlar
dır. Bu seri son dokuz aı.ır içinde po
lonyalıların istikialleri uğrunda na -
sıl gayret ve fedakarlık ibraz etmiş 
olduklarını meydana çıkarmaktadır 
ve aşağıdaki kıymetlerden mürekkep
tir: 

5 groszy kızıl kahve rengi hıristi -
yan şühedasından St. Adolbert'i ziya
rete gelen imparator üçüncü Otto'yu 
karşılıyan birinci Boleslav. Birinci 
Boleslav 922 tarihinden itibaren ölüm 
tarihi olan 1025 e kadar polonya tah -
tını işgal etmiş olup Polonya kilU.esi
nin istiklali ve babası kıra! Mieszko 
tarafından zaten temin edilmiş bulu
nan milli istiklalin emniyet altına a -
lınması için gayret sarfetmiş bir şah
siyettir. Üçüncü Otto cermenler kıra
lıdır (980 - 1002). Adolbert iı.e Prag 
peskoposudur (950 - 997). Üçüncü Ot
to, 1000 yılında yaptığı bu seyahatte 
Gniezno şehrini baş peskoposluğa çı
karmıştı. 

10 gr. yeşil büyük lakabiyle anılan 
üçüncü Casimir'in hayatına ait bir va
ka .Burada Wierzynek valisinin 1364 
yılında Crokow'u ziyarete gelen kıral 
uçuncü Casimir'le maiyetindekilere 
ananevi ekmek ve tuzu ikram ettiği 
müşahede kılınmaktadır. Kıralın ya -
nında 1370 - 1382 tarihinde Polonya 
kıralı olan Casimir'in yeğeni Louis de 
Hongl'ie, Bohemya kıralı dördüncü 
Charles ve Krbns kıralı birinci Getro 
bulunmaktadır. Pulun üzerindeki 1364 
tarihi Casimir tarafından Cracovie'
de ilk üniversitenin tesis tarihidir. 

15 gr. kızıl kahve rengi evelce hıris
tiyan olmadan litvanyahların reisi o • 
lan ve bilahare" katolik olarak Polonya 
tahtına geçen ikinci Vladislas Jagel
lo ile ilk karısı kıraliçe Jadwiga'nın 
resimleri. Kıraliçe Cracovie akademisi 
rektörüne içinde mücevherat ve aka -
deminin tesisine dair vesikalar bulu -
nan bir kasket vermektedir. 

20 gr. açık yeşil Vladislas'ın ikinci 
oğlu kırat dördüncü Casimir'i irae et
mektedir. Dördüncü Casimir 1447 ta
rihinde tahta çıkmış ve ölünceye ka -
dar saltanat sürmüştür. Elinde, Po -
lonya, Litvanya, Bohcmya, Hırvatis -
tan, Bosna, Prusya ve Moldavya üze
rinde saltanat sürdüğüne işaret olmak 
üzere kıra! asasını taşımaktadır. 
. 25 gr. koyu mor 1569 tarihinde Lub
lin ittihadiyle Lit'lanya'nın Polonya'
ya kati surette ilhakını temsil eden bu 
pulun üzerinde kardinal Stanislas Ho
sius'un salibiyle yaptığı işarete imti
salen kıral ikinci Sigismond'un (1520 
- 1572) huzurunda bir Polonya dere • 
beğiyle bir litvanyalı asilin tokalaştı
ğı görülmektedir. 

30 gr. kırmızı kırat Stefhen Batory 
(1533 - 1586) tarafından cesareti dola-

p~r. Hasta geniş şehik yapmak im
kan.mı bulur, ve böylece kendisine, 
pasıf surette hava verilmiş olur. 
Alet hava tazyiki yaptığı zaman da 
hasta soluk verir, zefir yapar. 
Mütehassıslardan aldığımız iza

hata göre bir hastaya suni teneffüs 
yaptırmak için mekanik cihazlar da 
mevcuttur. Fakat onlarda hastanın 
bir kuvet sarfetmesi lazım gelmek
te ve sağının solunun zedelenmesi 
ihtimali mevcut bulunmaktadır. 
Halbuki bu berikinde rahat ... Bir 
kere içine yattıktan sonra artık ya
pacağı hiç bir şey yoktur. Bu ba
kımdan Kollens - Dringer cihazı
fenni adı budur - idealdir, ve bu 
yüzdendir ki zehirlenme, boğulma 
vesair gibi kazalarda hasta bu alet
le derhal tedavi altına alınır. Za
ten aletin icadı da zehirli gazler -
den korunma çareleri düşünülür
ken akla gelmiştir. 
v Elektrik çarpmasında, suda bo -
gulmada ve bilhassa göğüs adel! -
t~~ın felcini mucip afetlerde çelik 
cıger fennin bulduğu en mükemmel 
tedavi vasıtasıdır. 

Alet 1700 liraya alınmıştır. Pek 
bahalı da sayılmaz. Binaenaleyh di
limizdeki "ciğeri beş para etmez" 
tabirini medeniyet hakkında kulla
ramıyacağız. Bugüne bugün 1700 
liralık ci ğeri vardır. 

Çelik ciğer, ona muhtaç olanlar i
çin birebir kurtuluş çaresidir. Mil
yoner zade delili._ 

yısiyle Polonya ordularına kumandan 
tayin edilen ve aslen adi bir köylü o -
lan Wieloch'ın 1580 tarihinde Polon
ya ordularının Wielkie Luki şehrine 
karşı yapmış olduğu hücum esnasın -
da bir kaleyi tutuşturduğu görülmek
tedir. 

45 gr. çelik üçüncü Sigismond'un 
saltanat devrine ait bir hatıra. On ye
dinci yüz yılda Gustav Vasa'nın emri 
altında muharebe etmiş olan Stanislas 
Zolkievski ile Jan Knrol Chodkiewiez 
(1560 - 1621) adında iki general Vase·
nin arması arkasında durmaktadırlar. 

50 gr. kızıl mor üçüncü Johan Sobi
eski'nin 1683 yılında Viyana'ya giri -
şi. 

55 gr. Mavi 3 mayıs 1791 de tecdit 
edilerek itan olunan yeni kanun esa -
siyi temsil etmektedir. Bu yolun üze
rinde elele vermiş üç sınıf halktan bi
rer mümessil görülmektedir: bir asil, 
bir orta tabakadan adam, bir de köy -
lü. 

70 gr. zeytuni kanun esasinin tecdi
di Rusya'nın muhalefetiyle karşılaş -
mış ve polonyalılar Rusya ile çeti~ bir 
mücadeleye giri~mişlerdi. Bu pul bu 
mücadelede iştihar eden üç kahrama
nı göstermektedir: Dabrowski. Thad
deus Kosciuszko ( 1746 - 1817) ve 
prens J oseph A. Poniatowski (1763 -
1813). 
1 zloty 1830 yılı ikinciteşriniyle 1831 

yılı eylül aylarında geçen zamana te
sadüf eden Rusya aleyhindeki ihtilal. 
Bir polonyalı askerin kahramanlık 
göstermesi suretiyle temsil edilmek -
tedir. 

2 Z. koyu kırmızı 1863 - 1864 yılı ih
tilalinde Pinsk ormanında isyan eden 
Romuald Traugutt'un resmi. 

3 Z. koyu mavi yirminci asırda is
tiklal uğrunda yapılan mücadeleleri 
temsil eden Joseph Pilsudski (1867 -
1935) nin resmi. 
Ayrıca her biri 25 groszy kıymetin

de dört puldan mürekkep bir de blok 
tedavüle çıkarılmıştır. Koyu mor 
renkte olan bu blokun üzerinde gene 
mareşal Joseph Pilsudski, ilk cümhur 
reisi J. Moraczewski, halen reisi cüm
hur olan !gnacy Moscicki ve halen or
du umum müfettişi olan mareşal Ed
ward Smigly • Rydz'in resimleri 
mevcuttur. 

Polonya 

Polonya'nın en son zamanda Çekos
lovakya'dan ilhak ettiği arazi dolayr -
siyle 25 groszylik bir pul tedavüle çı
karılmıştır. Bu pulun üzerinde ana va
tanı temsilen beyazlar giyinmiş bir 
kadına iltihak için hududu aşan ve ye
ni ilhak edilmiş arazi halkından bir 
maden amelesi ve izci ve bir dağlı köy
lü resmi mevcuttur. 

Macaristan 

Macaristan Çekoslovakya'dan yeni 
ilhak ettiği arazi münasebetiyle hıris
tiyan kongresi için tedavüle çıkarılan 
pullardan kırmızı renkte 20 filler ile 
kahve rengi ve yeşil 70 fillerlik pulla
rın üstüne Hazateres yani avdet iba -
resiyle 1938 tarihi surşarj yaparak te -
davül mevkiine çıkarmıştır. 

Almanycı 

Saarbruecken'de Saarpfalz tiyatro -
sunun küşadı münasebetiyle alman 
postaları iki adet pul çıkarmışlardır. 
Üzerlerinde yeni inşa edilen tiyatro 
binasınrn resmi bulunan bu pullar ye
şil renkte 4 t 6 fcnig ile kırmızı renk
te 8+12 fenikliktir. Posta ücreti hari
cinde fazla olarak alınan paralar Hit
Jer'in tesis etmiş olduğu kültür ocak
larına tahsis edilecektir. 

* • • 
Çekoslovakya'dan Südet arazısının 

~lm~nya tar~fı~dan işgalinin pullar 
uzerınde yenı hır izine tesadüf edil -
miştir. Şimali Bohemya'da kain Aus
sig şehrinin almanlar tarafından işga
lini hatırlatan bu pul 3 feniklik Hin -
d~nburg'un başını taşıyan sarı zeytuni 
bır. P.uldur. Pulun üzerinde bir salip, 
salıbın ortasında bir gamalı haç ve al
~n~~ Aussig ist frei yani Aussig 
h~rdur ve Befreiungskundgebung ya
nı kurtuluşun ilanı ibareleriyle 10 okt. 
1938 yani 10 birinci teşrin 1938 tarihi 
vardır. Mevcut olan bu pul sürşarşsız 
diğer bir pula bitişiktir. 

Mek sika 
Hasılatı tamamiyle malarya ile mü· 

cadeleye hasredilmek üzere Meksika 
postaları 1 ikinci kanun tarihinden i
.~ibarcn üç ay müddetle kullanılmak 
uzere bir pul tedavüle çıkarılacaktır. 
Bu pul posta ücreti haricinde mecburi 
olarak bütün mektuplara yapıştırıla -
caktır. Kıymeti ı centavo olacaktır. 
Bu hususta cümhur riyaseti kararı is
tihsal olunduğu için bazılarının üze -
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Anka ra Bo rsası 

28 il. kanun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Ncvyork 
Parıs 
Mılino 
Cenevre 
Amstcrdam 
Bcrlin 
Brtlksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bukreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış I' Kapanış F. 

5.92 
126.6225 

3.3450 
6.6625 

28.5775 
68.0650 
50.7925 
21.4075 

1.08 
1.5575 
4.3375 
5.92 

Z3.92 
25.0625 

0.9050 
2.8325 

34.56 
30.50 
23.89 

5.92 
126.6225 

3.3450 
6.6625 

28.5775 
68.0650 
50.7925 
21.4075 

1.08 
1.5575 
4.3375 
5.92 

23.92 
25.0625 

0.9050 
2.8325 

34.56 
30.50 
23.89 

E~HA.1\1 VE TAH\ ILAT 
1938 3 5 ikramiyeli 19.35 19.35 
1938 % 5 hazine tahvilı 

92.50 92.50 
Sıvas - Erzurum hattı 
İs. I. 19.05 19.05 

Sıvas - Erzurum hattı 
1s. Ill. 19.15 19.15 

Balıkesi r' de 

b i r hı rs ı z l ık 
Balıkesır, (Hususi) - Şehrimizde 

bir hırsızlık vakası olmuş, Yenice 
hallesinden Nuriye adında bir bay 
nın 35 dizi incisi, iki elmas yüzü v 

ve on beş beşi bir yerdesi çalınmı 
tır. Bayan Nuriye, eve gelen dilen 
kıyafetli iki kadından şüphelendiğ 
ni söylemektedir. Biri 70, diğeri 4 
yaşında iki kadın zanlı olarak y 
lanmıştır. 

rinde surşarj olarak Presidenica de 1 
Republica ibaresi bulunacaktır. 

lzl<m<fo 

İzlanda postaları üç pulluk yeni bi 
blok tedavüle çıkarmıştır. Blokun ü 
zerinde Lcifr Eiriessons Day yan 
ı .. eifer Eiriesson gölü ile 9 oct. 193 
yani 9 birinci teşrin 1938 tarihi ve al 
tında İzlanda çocuğu - Vinland'in ka 
şifi Leifcr Eiriesson manasına gele 
İngilizce bir ibare mevcuttur. Bloku 
ortasındaki pul İzlanda haritasını v 
iki yanındaki pullar da nevyorklu he~ 
keltraş A. Sterling. Calder tarafınd 
yapılıp İzlanda parlamentosunun 100 
inci yıldönümü münasebetiyle amcri 
kalılar tarafından hediye edilen ve İz 
landa'nın merkez hükümeti olan Rey 
kjavik'e dikilen Eiricsson'un heykeli
ni irae etmektedir. Pullar sırasiyle 30, 
60, ve 40 aurluktur. 

Koll«·k"'i) onc·nla~a nasihatlar 

Erörle r 
Bir pulun üzerinde hazan erör tabir 

edilen yanlışlar mevcut olabilir. Fil -
vaki bir pul ressamın, hakkakın ve ta. 
bedenin elinden geçtiği sırada bir 
yanlışlığa kurban ola9ilir. Bunlar me
saileri sırasında küçük veya büyük 
hatalar yapabilirler. 

Erörler bilhassa üzerinde muhtelif 
renk mevcut pullarla sürşarjlr pullar
da mevcut olabilir. Bu gibi pulların 
üzerinde erörler şu suretle tezahür e
debilir: 

1 - Yüz puldan mürekkep bir sayfa 
pulda pullardan biri veya bir kaçı di
ğerlerine nazaran ters olarak basılmıt
tır. 

2 - Pulun üzerindeki yazılarda it?P 
la yanlışı bulunabilir. Mesela ı centa· 
vo yerine 1 centavos yazılmıştır. 

3 - Aynı kıymette olduğu halde 
rengi bam başkadır. 

4 - Pulun üzerinde yanlışlıkla 

başka bir kıymet yazılmıştır. 
5 - Pul başka bir seri için hazırla

nan filigranlı kağıda basılmıştır. 
6 - Etrafındaki çerçeveye nitbetle 

resim ters basılmıştır. 

7 - Çerçeve mevcut olduğu halde 
ıesim basılmamıştır. 

8 - Surşarj çift olabilir, ters olabi
lir. 

9 - Pullar yanlışlıkla daha ince ve
ya daha ka~ın kağıda basılmıştır. Bu 

suretle yapılan koleksiyon mahdut 
memleketlere inhisar etse bile erörler 
nazarı itibare alındığı takdirde kalaba 
Irk bir koleksiyon vücuda getirmek 
pek ala mümkündür. 

*** 
T:k tek pul satın alındığı veya pul 

dcgıştirildiği takdirde nelere dikkat 
etmek lazımdır: 

1 - Damgalı mı, damgasız mı. 
2 - Kirli mi, temiz mi. 
3 - Kağıdı incelmiş mi. 
4 - Ustalıkla gizlenmiş yırtığı var 

mı yok mu. 
5 - Tırtılları tamam mı 
6 - Resim pulun içinde tam ortala· 

ma oturmuş mu oturmamış mı. 
Eğer aldığınız pul kıymetli ise her 

ihtimale karşı pulcudan pulun altını 
imza etmesini talep edebilirsini.ı. 
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Bugünkü maçlar 
Demirspor - Gençlerbirliği A. gücü 

de Harbiye İ. yurdu ile karşllaşıyorlar 
Lik maçlarına bugün Ankaragücü sahasında devam olunacak

tır. ilk maç Demirspor - Gençlerbirliği arasında aaat 13 te batlı· 
yacaktır. Ankaragücü - Harbiye idman Yurdu karıılaıması da sa
at 14.45 tedir. 

HaTbiyeliler aon kaclrolariyle 

Muhaf ızgücü kulübümüz bu sene l lik bulunması haaebiyle daha entere -
ikincı devreden itibaren maçları ter - sandır. Şüphesiz üzerinde birinçi 
ketmit bulunuyor. Butün faaliyetleri- maçtan daha çok alaka topladığı için 
ili talebe sporcularla temin eden ku - zevkli ve heyecanlı olacaktır. 
liıplerimizden Güneş te likten çekil - Bu .~ç~a ~n.k~~ü~ü: w. yukard~ 
di. Gençlerbirligi ile Galatasaray da kaydettıgımız gıbı, ıkmcıhgı kuvetlı 
azçok dayanabilmekle beraber biç de bir ~~imalle kazan.dı.ktan ~ra, bu 
iyi vaziyette dcgildirler. Bu prtlar mevkiın ba.flıca rakibı ~bıye İd
altında lik lllCUjları tamamiyle değilse man yurdunu da yenmek ıçın çalıp -
bile hemen hemen zevkini kaybetmiş· caktır. 
· Ankaragücü birinci devreyi, De-tır. 

Çünkü; bugün son maçını yapacak mirapordan bir eksik puvanla bitirdi. 
olan Demirapor şampiyonluğu garan- Bugüne kadar yalnız birinci devrede 
ti ederek zayıf rakipleriyle adeta eg - Demirapora yenilen bu takım tüphe -
.ersiz maçları ıyapar bir hale gelmif - siz Ankaranın ve hatti Türkiyenin 
tir. birinci ırnıf teteldriillerindendir. An.-

Bugünkü vaziyetine göre, ikincili- karagücü, birtnci devrenin ilk karp
ği muhakkak olan Ankaragücü de çok lapnalarında biraz aksamakla beraber 
.zayıf bir ihtimal olan pmpiyonluk uzun senelerden beri aynı tekilde oy
dolayıaiyle maçlarına eskisi kadar e- nıyan, en teknik takımlarımızdandır. 
bemiyet vermez le gelm~tir. Genç- Bugünkü maçta rakibine nazaran da -
Jerıbirliği Demir r'u yenecek, An - ha f811Slı görünmektedir. 
karagilcü de .on i maç1111 muhak - Harbiye İdman Yurdu, 10 maçta 

olacak! 
1 Çu"nkü' futbol, çok Belki de o ur 

saman bu gibi s' rizlerin meydana 

ı. u g 
na rağmen, bugünkü dereceyi muha
faza edebilmeleri dikkate şayandır. 
Birinci devreyi üç beraberlik, iki ga
libiyet ve bir mağllıbiyetle bitiren 

Katalonya'da yalnız 
Gerona vilayeti kaldı 
( B;qı 1 inci nylada ) 

lon'u itıal ederek akpma doğru bu 
şehre dört kilometrelik bir mesafeye 
yerlepniJtir. Bu müddet zarfında 
Tarrua önünde faaliyette bulunan 
kolordu, öğle zamanı Sabadeli'i işgal 
ederek Akdeniz sahiline kadar ilerle
miı ve saat 18 de Mataro'yu işgal et
mittir. 

Bu ıuretle Promar - Montorues ile 
Cabrils arasında geniJ bir bofluk ha
sıl olmuıtur. · 
Diğer cihetten timalde faaliyette 

bulunan kollar, potas madenlerini iı
gal etmitlerdir. 

Gerone'den 55 kiometre 
meMJ/ede 

Baraelona, 28 a.a. - Barselona vi -
layeti tamamiyle naayonalistferin eli
ne geçmit bulunuyor. Bütün Katalon
ya'da itgal edilecek yalnız Gerone vi
layeti kalmııtır. Bu vilayet de Fran
sa hududu üzerinde kiindir. Franko 
kıtaatı buranın merkezi olan Gerone
den elli bet kilometre mesafede bu -
lunuyorlar. 

Elde edllen ganimet 
Saragoasa, 28 a.a. - Resmi bir teb

liğde, nasyonalistlerin Banıelona'yı 
iıgalleri esnasında general Yague or
dusunun yüzlerce kamyon mühimmat 
ve harp levazımından batka yetmiş 
top, 1000 mitralyöz ve 15 milyon lit
re benzin ele geçirdiği bildirilmekte
dir. 

J' alaruiya limanını 
bombardıman 

Valansiya, 28 a.a. - Frankiat hava 
kuvetleri, dün öğleden sonra Valan
siya limanını bombardıman etmişler
dir. Foyneı ismin<leki ingiliz yük 
gemiıi ile Ruzi ismindeki yunan yük 
gemiıl hasara uğramııtır. • 

I tal yan yaralıları 
Roma, 28 a.a. - lspanya'da harp e

den İtalyan gönüllülerinden 700 yara
lı Napoli'ye gelmit ve Veliaht tara
fından kar,ılanmııtır . 

Hiıkr'in ıebriki 
Berlin, 28 a.a. - Baraelon'un zaptı 

dolayıaiyle General Franko'ya bir teb
rik telgrafı çeken Hitler, 'öyle de -
mektedir: 

.. Yakında zaferle netic~lenecek o
lan harbın iepanyol milletine sulhu 
getireceiini .e lapan:ra için mesut 

yorum. 

Negrin'in ümidi ke.dlmedi 
Gerone, 28 a.a. - İspanıya başveki

li Negrin, dün akşam radyo ile ispan-

yol milletine hitaben ıöylediği bir nu
tukta, memleketin en büyük felaket 
devreıini geçirmekte olduğunu kay -
dettikten ıonra, Barselona'nm ıuku -
tunu müteakip cümhuriyetin dil9eceği 
hakkında düpnanın bellediği ümitle -
rin bota çıkacağım l>eyan etmi9, İı -
panya'nın dahili ve harici düflDUlları
nı takıbih ederek karıpna.zlık ıiyaseti
nin müfkilitı izale değil bil&kiı art -
tırdığını ilive ebniftir. 

Ne.grin, cilmlıuriyet ordusunun 
müstevlilere karıı dayanmakta devam 
edebileceği sebeplerini saydıktan son
ra bugün Katalonya'da harp etmekte 
olan cümt:ıuriyetçi krtaattaın büyiik bir 
kıamını düpnanın ablukası altmda bu
lunan merkez mıntakaıından getiril -
mit olduğunu bunmı ise tarihte etn•
li görülmedik bir şey tetkil ettiğini i
llve eyılemittir. 

Nihayet Negrin, hükümetin mühim 
miktarda harp levazımı biriktirmiye 
muvaffak olduğunu söyliyerek "vazi
yeti kurtaracağız" demi,tir. 

l ıpanyol mültecilerinin hali 
ne olacak? 

Pari11, 28 a.a. - Bugün toplanacak 
olan nazırlar meclisi, ispanyol mülte
cileri meselesini müzakere etmi,tir. 
Meclis, Bone ile İspanya sefiri arasın 
daki müteaddit görilf111Clerin mevzu -
unu tetkil eden 150.000 mülteci kadın 
ve ihtiyar hakkında bir karar ittihaz 
edecektir. Bunlar için Fransa'da veya 
sömürge impqatorluğu dahilinde 
muayyen bir mıntakanm ayrılması 
muhtemeldir. 

Meclis, aynı zamanda Fransa'ya 
mühim miktarda mülteci ve muharip 
gelmeıi ihtimalini de tetkik edecektir 
İyi haber alan mahfillerde ıöylendi -
ğine göre, Fransa hükümeti bunların 
Franaa'da kalmalarını kabul etmeyi 
dü,Unmemektedir. 

Diğer cihetten mültecilerin deniz 
yoluyla Valanı'a naklindeki güçlük, 
bu meselede tesadüf edilen zorluğu 
arttınnaktadır. 

Fraruı:a lwduduna Uıica 
edenler 

Paris, 28 a.a. - Fransız hududuna 
gelen mültecilerin adedi her gün art -
maktadır Havas ajansı bugün ilk defa 
olarak silihlı milislerin de hududu 
geçtiğini ve bunların ailihları alına -
rak muvakkaten misafir edildiklerini 

rı mUltecilerle dolu olarak fransız sa
hiline doğru ilerlemektedir. Fransız 

garnizonları hududun geçit noktaları
nı takviye etmi,lerdir. 

eebnaine hizmet den bir spor şube -
ilidir. Bu kısa gb~eden sonra, b~
eünkü maçlann afları üzerinde bı
ıas duralım: 

Harbiye İdman Yurdu ikinci devrede -----------------------------
daha iyi giSrünüyordu, fakat Demir -

Deminpor - &enderbirliği 
Demirapor bu e kadar yaptıgı 

11 maçtan doku nu kazanmı,tır. 
Takım tam iıtikr bulmuttur. O -
JUDCular uzun zamandanıberi bir ara
da oynamanın \>er i bir kolaylıkla, 
ber teYden evci c bir apor olan 
futbolun icap ettir gi tibiyeleri tat
biıka imkin bulmaktadırlar. Araların
da tam obnamakla raber diğer ta -
kımlardan üstün b beraberlik var -
dır. İçlerinde ara ı bu birliği bo-
zan gençler eger ta alnın ve gol at-
mak 1evdasrru bırak lana takım da -
ba dtızgön ve netic i % 80-90 ihti· 
malle kazanır bir alacaktır. De -
minporluların bilha maglfıp vazi -
yete düttükleri zaman nevmıdiye ka
pılmıyarak canla çalışmaları ~a 
çok vakit oyunun c yanını ~ehle~ı -
ne çevirmiye hizmet mektedır. Nıte
kim birirıci devre ma arında bugün -
kil rakipleri Gençl irliginden iki 
gol yemi' iken gayr ve canlılıkla 
ınaçı 5 - 2 bitirdiler ugün rakiple -
riıni hiçe aaymıyarak am kadro ile 
oynadıkları takdirde l inci maçları
m da galibiyetle bitir leri ve Anka -
ra pmpiyonluğunu kiyle kazan -
maları kuvetle bekle 

ğlfıbiyet 2 be
tle ancak 11 

irligi ıkinci 
ıkul prtlar i
ipıkan bula • 

ku maça daha 
ır takımla itti
tedir. Bu yeni 

kadar muvaf-
digimiz için 

ir düşünce or-
bulamıyoruz. 

delim ki, An • 
iki bir deger 
öhtet kazanan 
uhafaza edaı 

Bırinci devrede 3 
raberlik ve bir galiba 
puvan alabilen Gen 
devrede kar!Jılattıgı 
çmde vaziıyetinı taah 
madı. Maamafıh bu 
derlitoplu ve kuvetl 
rik edecegı soylenm 
elemanların ne derec 
fak olabılceklerinı b 
takım hakkında pefi 
taya atmak imkinı 
Yalnız 'u bdar kay 
kara spor tarihinde 
ve kuvet olarak iyi hı 
ve bu namı yıllarca 
Gencslerbirligi menı 
bir spor aşkiyle müt it oyunculari
le olıun sahada görü m leri takdir ve 
tebl'ike degcr bir hadi edir. 

Ankaragücü • Harbiye 
Buıünku maçlardan Ankaragücü -

Harbiye İdman Yurdu karşıla,maaı 
ımvetler aramda az çok bir beraber -

spora kar,ı 5 - 2 mağHibiyet biraz ü
mitleri zayıflatmıttır. Bugün rakip
leri çetindir. Fakat asabiyete kapıl -
madan oynarlar, bilhassa müdafaa yap 
maaını bilirlerse talihin yüzlerine gill
mesi ihtimali vardır. 

Takımlar1n puvan 
vaziyeti 

Maç. Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 
Deminpor 11 9 1 1 S2 12 30 
Ankarqiicü 10 7 2 1 27 12 26 
Harbiye l. Y. 10 4 3 3 26 18 21 
Gençler Bırliii 10 4 2 4 11 18 20 
Galatauray 11 S 1 7 15 Sl 18 
Mubafıspcu 12 2 2 S 9 19 11 
Gunq 12 Z 1 9 9 21 11 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Sof ya - Pr~'daki bulgar orta el 
çiıi B. Nikola Balananofun Paris or
ta elçiligine tayinine Franaız hükü
metince ag~n verilmittir. 

x Brüksel - Kıral dün rekaistle
riın 'efi B· Leon Derellei kabul etmif
tir. 

X Amsterdam - Kıraliçe dün ü
pm "Moral ıilihlanma,, hakkında 
radyoda bir hitabe vermittir. 

X Londra - PreH ueociationun 
parlamento muhabirine göre, hükü
met izaaı arasında değitiklik hakkm
daki pyialar doğru değildi.r. 

X Prag - lyi bir kaynaktan alman 
malumata göre, çek hüıkümeti General 
Franko hiikUmctini tanımııtır. 

X Londra - Ulater ile aerbelt İr
landa devletleri hududunda Newto
wu•, Tewart ve 9iınall lrlanda'da klin 
Tyrone araauıda telefon teli kesilmlf
tir. Polis tahkikat yapmaktadır. 

X Jtoskova - Komünist partisinin 
merkez komitesi, 18 inci kongrenin a
çıht tarihini 10 mart olarak tespit et
miftir. 17 inci kongre 1934 MDeSinin 
Sonkinunu 10nlarında aktedikllifti. 

X Roma - İyi biber alan mahfil
ler, Kont Ciano'nun Rayftag'm 30 800 

klııun tarihli içtimaında hazır bulu
nacağına dair verilen haberleri tekzip 
etmektedirler. 

X Roma - BUy(lk blr kltllllı Alman
yalı olan 1.000 kadar yahudi, Şang
hay'a müteveccihen NapoU'den hare
ket etmiftir. 

Zlrlll Yıklll llf'IO• 
ziyafet 
(Bqı ı inci aylada) 

Ziraat Y ekUimlsin hiıabeıi 
- Mealekdqlarım: 
Vekllete gelitimin bütılin arkadat

lar ve meslektaflar tarahndan sevgi i
le kartılandığını görmekle çok bahti -
yar ve mlltehassisim. Tahusüsilmün 
derecesini cidden ifade edemem. Ve 
ifade edememefi onun beliğ bir ifa -
desi sayarım. Bana kar11 gösterilen 
sevgi ve yakınlığın 1ükran, borç ve 
cevabaını da mesleğe ve meılekdatları
ma hayırlı olmak wretiyle vereceğim. 
Vermeğe çalışacağım demiyorum, ve -
receğim diyorum. Vazifemin ağırlığı
nı, çetinliğini bilirken bana böyle a -
çık ve iddialı söyleten kuvet ve Mıanı 
bu kartıhklı sevgi ve güvenden, bu 
beraberlik ve birlikten aldığımı teba -
rüz ettirmek benim için bir hazdır. 
Elele, kafa kafaya, kaıp kalıbe yolu -
muzda emniyetle ve hızla yürilyece -
iia ; milletin ve ıyıurdun bizden bekle
diği itleri muhakkak ve mutlaka ba -
pracağız. 

Bu munffakiyetin inancı ile hepi
nizi se•~ ile aelimlarım." 

Divetliler, Vekilet aileai aruında 
çal.- birlifi duyeularının tenbürü
ne veaile olan konUf1D8lardan sonra 
ne,e ve pnıimiyet hav.aaı içinde uat 
16 ya doğru dalılmı,ıardır. 

X Bera - Neue Zuercher Zeitung 
guetesi, Almanya'mn İ•viçre'ye kar
ii gaya taarruzkir niyetler bellediği 
hakkındaki Mancbeeter Guardiyan ga 
zeteainiıı netriyatını reddetmektedir. 

X Tokyo - Fuıkuoka bölgesinde 
Kuluya k&nür madeninde wkubulan 
bir inflllk netlce9inde 19 kiti topr-1c 
altmda kalmı,ıır. Akibetleri ~hul
dllr. 

X Vqiagtıon- Ayan ınecllal, tem
pıuza kadat i11islere yardm edilmesi 
için hllldlmetin Mttedifi 875 milyon 
dolarlık tahaiaatı 46 reye kartı 47 
reyle reddettikten sonra bu tabu.at 
yekOnunu mebuaan meclisi gibi 725 
milyon dolu olarak telbit eylemit
&ira 

Tunus ve 
Cibuti ! 
( Bqı 1 inci sayfada ) 

nutukta italyan devlet nazırı Farina -
cei, f(>yle demittir: 

"İtalya, civarında bulunan Tunu -
sun İtalya'nın ceınubunu tehdit eden 
bir memlekete ait olmasını hiç bir 
zaman kabul etmiyece-ktir. 

Cibuti'nin Franaa'da kalmasının 

Hamburg'un bir ecnebi devletinin i -
daresi altında bulunma.ından fa1:1kı 

yoktur." 
Farinacei, netice olarak alman sö -

mUrge taleplerinin haklı ve müstacel 
olduğunu beyan etmi,tir. 

Bu nutuk, Münib radyosiyle ne,re
dilmittir. 

lıalyo uıeklerini ortaya 
atacak mı? 

Roma. 28 a.a. - Relazione lnterna
ııiona1e mecmuası, İapanya ifinin tas -
fiyeainden sonra italyan iateklerine 
temas etmek icap edeceğini ıyazıyor. 

Mecmua F'Tanaa'nm reddetmesi kar 
şıeında, Avrupa hadiselerinin sarih bir 
surette "mukadder münhani" ye yak
Jataıbileceğini ve bu münhankıin an -
cak "top sealeri" olan ezeli kanunun 
tabii bulunduğunu ilive etmektedir. 

Amiral Darlan Faa'a gitti 

Pariı, 28 a.a. - Framız deniz kur
may bafkanı Amiral Darlan, Emile 
Bertin kruvazörüyle Kaza.b!aaıka'ya 
giderek Sultam ziyaret ebnittir 

Cek - Slovakyo-Ja naayonal 
aoıyoliat parıiai 

Bertin, 29 LL - Alman ajansı bil
dir;,c>r: Von Ribbentrop'la B. Şval -
kowld arasında yapıllll giSrUpneler ü
zerltıe, Çek - Slovakya'dald nasyonal 
a04lyaliat partiıinin, yabancı memleket 
lerde.ki nasyonal 909yaliıt t~ekkUlle
riftin dirijaıu B. Bohle'nin direkt;Jfle
ri dahilinde zorlubuz faaliyette buhı 
nabilecefi Almanya orta elçiliğine teb 
lil ediknipr. 
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Faydah bir teşekkül: 
Umumi murakabe heyeti 
Bu senenin batında, meml~etimiz 

sanayii için pek hayırlı olacağını tah
min ettiğimiz yeni bir tetekkül faa
liyete baıtadı. Bu da "Umumi Mura
kabe Heyeti"dir. Sermayesinin tama
mı devlet tarafından verilmek ıure -
tiyle kurulan iktisadi devlet teıek
küllerinin umumi murakabeıiyle met
gCil olacak olan böyle bir heyetin 
mevcudiyeti bile aanayiimizin ve ik
tisadi faaliyetimizin olgunlattığını 
gösterecek bir delildir. 

On dokuzuncu asırda "Devlet ik
tisadi teıebbüslere girifllleli midir?" 
teklinde yapılan münakaplar bugiin 
hemen tamamiyle ortadan kalkmış ve 
yerine "Devlet iktisadi teşekkülleri
ni nasıl idare etmelidir" meselesi çık
mıştır. 

Filhakika bugünün devleti iater is
temez iktisadi faaliyette bulunmak 
mecburiyetini duymakta ve en libe -
ral nazariyelerin tesiri altında kaldı
ğı zannolunan İngiltere ve Amerika 
gibi memleketlerde bile, devletin, 
mahalli idarelerin ve belediyelerin 
işlettikleri iktisadi teıekküller gün -
den güne artmaktadır. 

H.A.KUYUCAK 
da tamamiyle bitaraf bir teıriki me
ıai de vücuda getinnit olacaktır. Bu 
müeueıelerin isim ve sermayeleri ay
rı olmuına rağmen müıterek gayele
ri Türk ekonomisine memleketin ih
tiyacı olan ıınat, ticari ve iktiudi te
ıekkülleri vücuda getirmek ıuretiy -
le hizmet etmek ve Türk milletinin 
ıahn teriyle biriken milli ıermayeyi 
en verimll bir tarzda kullanmaktır. 

Bu ıebeple, pek tabiidir ki, arala
rında huıule gelecek it birlifi bu ga
yenin huıulüne yardım edecektir. 

Murakabe heyeti bir reia ile altı A
zadan mürekkeptir. Heyet baları u
mumi murakabe ile meşgul olacak ve 
müeaeeelere ait teknik ve hesap it -
lerine bakmak üzere de telaıisiıyen -
lerden ve mütehassıs muhaaiplerden 
mürekkep bir bür.o heyete merbut bu
lunacaktır. 

Umumi Murakabe heyetinin mura
kabesi sadece bir tefti§ mahiyetinde 
değildir. Şimdiye kadar bu müeMe -
seler birkaç nevi teftit ve murabb~ 
ye tabi olmuı bulundukları halde ye
ni kanunla konulan esaslar dahilin -
de bir murakabe mevzuubahis ohnamıt 

Rejimimizin ana prensiplerinden tı. Eveli bu müesseselerde dahili i.
olan devletçilik bu umumi temayülün teri teftit için kendi müfettit ve revi
sarih ve kati bir ifadesi telakki olu - zörleri vardır ki bunlar doğrudan doğ 
nabilir. Bu prensipin sanayi ve ikti- ruya müeuese müdürlüklerine tibi 
sat sahasında tatbiki memlekete, hu- ve müessesenin işlemesinden mesul 
susi teşebbüslerin kuramıyacağı sa - umum müdürlerin kontrol vasıtala -
nayii ve işletmeleri kurmuş ve milli rıdır. 

emeğe en randımanlı çahıma imkin- Müeueselerin her biri ~in ayrı ay
larını vermiştir. Yanlız şurası muhak- rı olarak umumi heyetlerince intihap 
kaktır ki devletin idare itleriyle ikti- edilmiş bulunan murakipler timdiye 
sadi işleri arasında mühim farklar gö- kadar yanlız umumi bilanço muraka
ze çarpar: Devlet hususi tetcbbüıle- betiyle meJifıl bulunmakta idiler. 
rin girişmiyecegi, başlangıçta giriş - 1939 dan itibaren bunların ifa etmek
meği karlı bulmıyacağı iktisadi itle - te oldukları vazifeler de umumt mu.
re giritir. Fakat sırf bu sebeple, dev- rakabe heyetine intikal edecekti&-. 
Jet teşebbüslerinin fena bir randıman 
la itlemesi icap etmez. Bilakis iktiea- İkti&at Vekiletinin teftit ve mu~ 
di devlet tetekkülleri de umumt ikti - kabe heyeti de her zaman bu mü.eea~ 
sat preruıipleri dalailinde ve gerek seleri teftit salahiyet ve vazifesiyle 
milli sermayeye ve gerek milli eme- mükellefti. Bu salihiyet ve vazife i
ğe en büyü1' randımanı verecek te - dame olunmuıtur. 
kilde itletilmeği ve eğer memleketin Kanunda sarahatle ifade edildiğine 
umumi menfaati bakımından her han- nazaran "lkti.at Vekiletiyle alilra-

rh:ı;§ıiMl\JiıııcPMfff~cıe~u'; ~:~Ml~fı~ ~eJıJııR'! 
da niçin ve nasıl yaprldrğı ve ihtiyaç- seselcrin muamele ve hesaplarını ve 
la mütenasip olup olmadığı bilinme- idare tarzları ile ekonomik vaziyetle
lidir. rini tayin edeceği memurlar marife .. 

Bu dütüncelerle hazırlanan "ıer -
mayeainin tamamı devlet tarafından 
verilmek &uretiyle kurulan iktisadi 
teşekküllerin teşkilatiyle idare ve 
murakabeleri" hakkında neırolunan 
17 haziran 1938 tarihli ve 3460 numa
ralı kan.un evelce hususi kanunlarla 
kurulmut ve bundan sonra kurulacak 
iktisadi devlet tetekküllerinin haki-
ki hüviyetlerini ve tibi olacakları 
umumi hiikümleri meydana koymuı -
tur. Bu kanuna tibi müeaaeıelerimiz 
Sümerbank, Etibank, Türkiye Cilm -
huriyeti Ziraat Bankası, Denizbank 
ve Devlet Ziraat itletmeleri Kuru
mu ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
bu kanuna göre kurulacak diğer mü
esseselerdir. Kanunda mevcut mües
sese ler arasında Emlak ve Eytam 
Bankasından bahsedilmemekte iae de 
tediye olunmu!I ıermayesinin hemen 
tamamı devlet elinde olan bu mües -
sesenin de Murakabe kanununa tibi 
olması çok faydalı ve temenniye de
ger bir noktadır. 

Bu kanun mucibince tayin olunan 
Umumi Murakabe Heyetinin bqlıca 
vazifesi de bu müesseselerin .,idare 
tekil ve ve tarzlarını ve gayelerine ve 
iktiıadi, ticari ve sınai esaı ve icap -
lara uygun ve verimli ve rasyonel bir 
şekilde ftleyip itlemediklerini ve bu
suıiyle mevcut prtlara göre emalll 
müesseselerle mukayeseli maliyet he
heaaplarını her hesap yılı için.de en 

az bir defa tetkik, tahkik ve murakabe 
etmek ve buna dair raporlarını lk -
tiaat Vekiletiyle alikah vokilete ve 
tetckküle vermektir." 

Bu vazife, Umumi Murakabe He -
yetine memleketin iktisadi hayatında 
nazım bir rol vermektedir. Filıt.kika 
itibari aermayeleri 317 milyon gibi 
memleketimiz bakımından b\lyilk bir 
servet toplantısı teıkil eden ve de -
nizcilik, sanayi ve ziraat sahalarında 
mühim itleri üzerine alan en mühim 
müeueaeler bu heyetin murakaıbeıi -
ne girmit bulunmaktadır. 

Heyetin kanunla turih olunan va
zifelerini hakkiyle ifa edebilmeai i
çin müstakil otmuı lbım geleceli 
tabiidir. Bu buıuı da kendiıini doi
rudan dolruya Batyekllete ballamak 
suretiyle temin edilmif bulunmakta
dır. Filhakika bu suretle, Heyet, mu
rakabellne dabü mücmeeeler ar•m-

tiyle tetkik ve teftit ve murakabe" e
debileceklerdk. Fakat bu teftit •ırf 
alikadar vekilet bakımınden mtıea.e
ıelerin randımanları hakkında umu
mt heyete rapor verecek olan makam 

ancak murakabe heyetidir. 

Garülilyor ki artık devlet timdiye 
kadar kurduğu müeaaesçlerin olgun 
birer te§ekldll gibi tam iktiaadl ~ 
lar dahilinde iflemeei zamanı ge-ldiif 
ni takdir etmit bulunmaktadır. Bu bk 
taraftan, mevcut milesseeelerift timdi 
ye kadar iyi çallftıklarını ve bu tars
da bir murakabeye hazır bulundukla
rını göstermek itibariyle memnuni -
yete değer bir nokta olduğu gibi di
ğer taraftan da istikbalde daha feyiıı
li çalıJ&cakları hakıkmda büyük bir 
emniyet varoıektedi.r. 
Şüphesizdir ki Murakabe Heyeti -

nin raporları murakabe olunan müee
ıeaeler için de faydalı birer ayna va
zifesini gösterecektir. Teftit ve mu
rakabe ilerlertıek iıtiyen her plue ve 
müe11eıe için korkulacak bir teY de
ğil yardımcı ve bazen de kurtarıcı, 
bir allka tellkki olunmahdır. 

Yeni Murakabe Heyetine vazifesin
de muvaffaldyetler dilemek bir borç-
tur. 

Beyannameden 
sonra .. 

(Başı ı inci sayfada) 

ve mukadder iıtikbaline bakı
yor. 19 mayıı 1919 çocuklan, 
çoktan aıkerlik hizmetlerini ve 
üniversitelerini bitirmiılerdir • 
DeYlet ve serbest bayat kadrola
n, maziyi anQk tarih 1ayf aların
da okuyan neaillerle dolmuıtur. 

Deiitmez ıiarımız ıudur: ile
riye doiru, daima! Geriye doğru, 
hiç bir zaman! 

Her yeni hareket, rejimin de • 
vam ve istikrarım kuvetlendire
cek, bu devam ve iıtikrar sayeıi 
ile tezat tetkil eden cürüm ve 
ziflar mütemadiyen tasfiye edi
lecektir. Bu tasfiyelerde ancak 
kuvet ve emniyet ifadesi arana
bilir ve ancak o bulunabilir. 

F.R. ATAY 
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Ycacm: Henry Deat Çeviren : F. Zahir Törümküney 

NOBETÇIEı.2ANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarıamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: latanbul eczaneıi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Eııe ve Çankaya eczaneleri 

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

FENNİ KEHANET 
• 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

İNSANLAR GELECEK ASIRDA ~ 
ACABA NASIL YAŞIYACAKLAR? 

lielen Sephard, bavullarını hazırla· 
dı. Saate baktı. Ekspresin hareketine 
tam yarım saat vardı. Biraz acele et -
lneai lazımdı. Aksi takdirde tireni ka
çıracaktı. Yol kostümlerini giydi. O
dadan çıkacağı sırada kapı vuruldu. I 
Ç~riye otelin garsonlarından biri gir -
dı. Elindeki telgrafı uzattı. Helen, 
telgrafı okudu: 

"- Vaıington'a gitmenize lüzum 
kalınamlftır. Karmania, isimli vapur, 
g~e yarısı Londra'ya müteveccihen 
~reket edecektir. Vapura binerek, ta
lınıatunıza intizar ediniz." 
Telgrafın altında imza yoktu. Fa -

:_t, H~len, telgrafın Mortson fabrika
iU:l ietiıbbarat ,efi ta.rafından çekildi -
...ıa::lliyordu. Helen, Martson fabri
IDetU latlıbbarat büroaunun en kıy -
ze)J . ~ ~-urı.rıııclandı· Fev.kalide &il-
• ıgı ve keskııı. zekası, onun kimse

;ı:n baş edeınedıği çapraşık işlerın ko
~hkJa hakkından gelmesine yardnn 

edıyordu. 

Derhal telefonu ~tı. Vapur acenta
ıını aradı. 

- Kannania, vapurunda birinci 
!Devki bir kamara rica edeceğim. 

Acanta memuru ismini not ederek: 
- Kamaran11, hazırdır. Madmazel, 

dedi. 

Helen, vapurun kalkmasına bir, iki 
dakika kala yeti,ti. Kendisine ayrılan 
kamaraya girdi. Masanın üstünde bü
yük bir gül buketinin yanında da bir 
Gıektup duruyordu. Zarfın üstünde 
kendi iami yazılıydı. Mektubu açtı. A
tağıdaki satırları okudu: 

bitkin bir haldeydi. Kendini yatağına 
attı. Bir iki dakika geçmeden derin 
bir uykuya dalaı. 

Erteai sabah erkenden kalktı. Ayna
nın önüne geçti. İtina ile &açlarını dü
zeltti. Yüzünün tuvaletini yaptı. Gi -
yindi. Aynaya son bir göz attı. Gülüm
sedi. Kendi, kendine göz kırptı .En sa
kin erkekleri bile bir anda baştan çı
kartacak kadar güzeldi bu sabah. 
Kamarasından çıktı. Bir müddet gö

vertede dolaştı. Temiz, deniz havasını 
ciğerlerine doldurdu. Kahvaltı zili ça
lryordu. Yemek salonuna doğru yürü-
dü. İçeri girdiği zaman, bütün erkek 
başları döndü. Hepsinin gözlerinden 
derin bir arzu ve taktir okunuyordu. 
Helen, kimseye ehemiyet vermiyen tilr 
tavırla ilerledi. M..anın b1ıf tarafın

da, ırk ve mağrur bir erkeğin kartı -
sındaki bos sandalye e oturdu. 

Helen, kahvaltıdan &onra dudakları 
nın arasına bir sigara kıstırdı. Çanta -
smdan kibrit aradı. Karfısındaki 'ık 
erkek, onun her hareketini büyük bir 
dikkatle takip ediyordu. Hemen bir 
kibrit çaktı. ·Genç kadının sigarasını 

yaktı. 

Artık aralarında ahbaplık başlamıt

tı. Helen, aradığını kolayca bulmuştu. 
Alfred Tubi, hakikaten yaman bir a
damdı. Fakat, Helen gibi işinin ehli 
ve feleğin çenberinden geçmiş bir ka
dın için onun hakkından gelmek pek 
güç bir şey değildi. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hibarı: (1521), - Telefon müra
racaat. ıehir: (1023-1024). - Sehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı irıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anhan: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yeniıehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaıı. 
Güven taksi: (3848). BirliJc takıi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve :;on seferleri 
Ulu· M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Kec;iôren'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniıehlr'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-

U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 

beı dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha BJktır. 

U. M.eydanı'yle Yeniıehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beı; daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aaat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakilrada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı0

ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na donüıleri sinemaların ıtağllıı 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her .. bah 8.20. Her 

akpm UU5 ve l!J.50 
de (Pazartesi. Per
ıembe. Cumartesi 
Toroı ıiirat.) 

Samsun hattına : Herıriın 9.35 (Kayae
ri, Sivas, Amasya bu 
h at üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her ııun 9.3i 
Zon&Uldak battı : Hergün 15.00 

Majino'nun meıan baıında 
Fransa'nın şarkını saran beton is

tihkamın ismi olan Majino'dan kina

ye olarak fransızlar şimdi ittihası ka-

Bugünkü dünyada ihtira ve 

keşifler o kadar süratle bir
birini takip ediyor ki bu yüzden ha
yat şartları devamlı bir değişme 

geçiriyor ve bizi sürükliyen ceraya· 
nı kavrıyabilmek için ancak mazide 
bir anı kıyas noktası olarak almak 
mecburiyeti duyuyoruz: Bin kere i
şidilmiş bir söz vardır: "On dör
düncü Lüi şimdi dünyaya dönse ne 
kadar şaşardı!,, Muhayyile sahibi 
her adam bir harikulade roman mev
zuu tasarhyabilir: Tarihi bir şahsi
yet olular arasından kalkıyor ve bir
denbire kendini modern bir şehir
de buluyor .... Bu tasavvur bir ihti
yacı karşılıyor: Tedrici bir surette , 
vücuda gelişine şahit olduğumuz 
bir halin kıymetini kafi derecede 
idrak edemiyoruz: Ani sürprizlerle 
karşılaşmadan; onun için bu heye
canı bir lahza kendimizi yerine 
koyduğumuz bir eski devir adamı
nın şahsında tasavvur ederek ya}a
mıya çalışıyoruz. 

Dünle bugünü kıyaslamaktan duy
duğumuz zevk bizi yarına ait cür
etkar tahminlerde bulunmıya teş -
vik ediyor. Yarınki keşiflerin hu -
dutsuz imkanlarına olan imanımız 

.bilhassa asrımızın bir hususiyeti -

Les Anal 
dergisinden 

makta, daha süratli ve daha ucuza 
çalışmaktadır. Bir hesap makinesi 
bin adamın bir saatte çıkarabilece
ği işi yapmaktadır. Hatta kontrol 
işleri bile, fena yapılmış ambalajla
rı meyadana çıkaran, cıgaraların i
çini araştıran, hapisaneleri muhafa 
za eden, asansörleri durduran, so
kaktan geçen nakil vasıtalarını sa
yan fotoelektrik selülleri sayesin
de, insandan makineye geçmekte
dir. !deal olan şey insanın işi yal
nız yaratmıya, islah etmiye, otoma
tik aletlerin işlemesine nezaret et
miye inhisar etmesidir. Bu da bir 
gün kabil olacaktır. 

Makine, muharrik kuvet mesele
sini ortaya çıkarır. Dünyanın kö
mür ve petrol madenleri birkaç asır 
içinde tükenecektir. Çağlıyanın· su 
kuveti pahalı değildir. Fakat Ame
rikanın bütün su kuvetleri teçhiz 
edildiği zaman lüzumlu enerjinin 
ancak yarısı elde edilmiş olacaktır. 
Deniz sularının suhunet faklarm
dan istifade hususunda Cland 0ın i
cadı henüz büyük ümitlere veremi
yor. Devamlı ve kesif bir iş için rüz 
gara güvenilmez. Güneş hararetini 
yakalamak ve depo etmek çok pa
halıya mal olacak ve pek pratik ol
mıyacaktır. 

Birgün ate' böceklerindeki ışığın 
kimyevi seyrini meydana çıkarıp 
bundan istifade edilmcsıi mümkün 
olabilir. 

dir. Bizden evelkilcr her icadın so
nuncusu olduğuna ve bundan fazla
sını tahayyül etmenin masal müel
liflerine ait bir iş olduğuna inan
mıya mütemayiJdiler. İmdi birkaç 
sene içinde Jill Vern'in imkansız 
sanılan tahayyülleri tahakkuk etmiş 
ve hatta geride bırakılmıştır; ve ne 
zaman bir fen ' son haddine gelmiş 
görünse, ansızın kendine beklenme 
dik imkanlarla dolu yeni bir dünya 
açtığı görülmektedir; mesela ato
mistik ilminin meydana gelmesi bu
na güzel bir misaldir. 

Kimya, bilhassa organik kimya 
yüzlerce aunt mamuller vücuda ge
tirmiye, ekserisi tabiatte mevcut ol 
mıyan yeni terakkiler icat etmiye 
=uva{fak olmu~tur. Son derecede 
faydalı birçok maddelerin suni su
rette imali mümkün değildir: Ha-
yat ~çin lüzumlu on iki hormon 
dan, ancak ikisi imal edHebihniştir; 
suni gıda henüz istikbale ait bir 
sırdır. Cholostero/ denilen madde-

N.akil vautalarına gelince, he
nüz yüz yaşında olmıyan 

demiryol şimdiden ihtiyarlamıştır. 
Bir yandan otomobil arabalar, bir 
yandan petrolü nakleden Pipe _ /i
neler git gide daha ziyade ona re
kabet etmektedir. Hatta maden kö
mürünü mah aUinde kömürün bütün 
vasıflarına sahip suni gaze tahvil 
etmek mümkün olduğu gün, bunun 
da ayni şekilde nakli kabil olabile
cektir. Enerji hasıl edici maddeleri 
taşıyacal;c yerde bizzat enerjiyi nak 
letmek daha kolaydır. 

nin suni surette imali çok ehem
miyeti haiz olacaktır. Çünkü hor
monlarla vitaminler bu maddenin 

baranların önüne gerilen her istihka- müştaklarıdır, ve bu sahada uzvi ve 
ma, Majino diyor. zihni sakatlıkların tamir ve islahı 

Y arnınm nakil vasıtası olan o
tomobil islfilı edilecek, ran

dımanı artacak, ucuzlatılacak, yüz 
altını' ıbin kilometre yapabilecek ve 
herkesin harici olacaktır. Meseli Tunus'ta yapılan aon tah- imkanı elde edilmiş olacaktır. Gü

kimat, Cibuti'de hazırlanan istihkam- nün birinde veraset kanunlarına 
kimyanın hakiın olcağını farzet

ların hepsi bu isimle anılıyor. latih- mektc hata yoktur. Londra'ya yaklaştıkları zaman, ara
larındaki samimiyet son haddine var
mıştı. Alfred Tubi, Londra'da kalaca
ğı günleri birlikte geçirmelerini tek
lif etti. Helen, dudaklarında sinsi bir 
tebessümle buna razı oldu. 

kam ve tahkimat filmleri, bugün dün- D iğ~r b.ir nokta da uzvi eriti-
yada en çok heyecan, alakıa, biraz da cılerın, yani her türlü mad-
ibretle seyrediliyor. deleri eriten mayilerin istihsalidir. 

Bu söz, bütün dillerde hararetle do- •· Bugün yüzlerce eritici mayi var
laşırken bundan yedi sene evci ölen dır. Fakat henüz Selülozu erite

"- Giriıeceğimiz teahhüdde bize 
takip çalıp.n fabrika, müme!ISiline ge
ti dönmesi hakkuıda emir vermiştir. 
Bu itibarla Basil Bolton'u takip etme
llize ve Vaıington'a gitmenize lüzum 
lcalnıamııtır. Karmania vapurunun 14 
llunıaraıı kamarasında, Amerika'nın 
tlrıınınış çelik fabrikalarının genç mü. 
llıtaaili, Alfred Tubi seyahat etmek -
tedir. Kendisi Londra'ya gidiyor. 0-
l'&da bir hafta kaldıktan sonra Nis'e 
tideccktir. Ayın yirmi betinde, büyük 
bir devlet namına mühim miktarda 
ıı- çelik mübayaasına memur edilen 
ltonıiayonla temasa geçecektir. Alferd 
'l'ubi'nin, komisyona teklif edeceği fi
)'at ve ,erait çok müsaittir. Bu takdir
de, bizim fabrikalarımızın da iştirak 
edeceği bu münakasayı kazanmamıza 
1~kln kalmıyacaktır. Binaenaleyh, si
t~n vazifeniz, Alfred Tubi'nin tayin e
dılen günde Nis'te bulunmamasını te
inin etmektir. 

Günler, coşkun bir nete içinde geçi
yordu. Alfred Tubi, gittikçe genç ka
dına karşı derin bir bağlılık gösteri -
yordu. Helen, mühim vazifesini yapa
cağı anın müthiş bir süratle yaklaştı
ğını, endişe içinde hissediyordu. Bil -
tün zekisını toplamı,, erkeği oyahya
cak, avutacak programlar hazırlıyor -
du. Nihayet, bir hafta bitti. Alfred Tu
bi'nin, hareket günü geldi. Genç kadı

nın çevirdiği bir manevra ile Alfred, 

eski nazır Andre Majino'nun ölümü
nün yedinci senesi geçenlerde sessiz 
sadasız anıldı . . 

cek bir madde yoktur. Bu madde 
bulunduğu gün ipeği unutturacak: 
auni bir ipek imal edilebilecektir. 
Fakat. biz bugün, eritme yoliyle el
de edılen ve tabiatin imkanlarını a 
şan birçok suni maddelere sahip 
bulunuyoruz. Bunlar arasında suni 
~auçuk ve suni yün denilen madde
ler de vardır. Alüıninyüm cevheri
ni eritecek bir maddenin bulunma
sı sayesindedir ki cevheri pek bol, 
fakat istihracı çok pahalı olan ali
~ünyüm her kesçe kullanılabilir 
bır madda haline gelmiştir. Yağlı 
boyalar, renkler, kokular gibi nice 
nice maddeler suni surette elde e
dilmiştir 1 Kimya sayesinde ne ka
dar maden halitaları mümkün ol -
muştur. Fakat daha binlerce tabii 
madde henüz suni surette imal edi
lemiyor. 

Seri nakliyat tabii tayyare ile ola
caktır. Sürati artan tayyareler sa
yesinde Nevyork'tan San Fransis
ko'ya mesafe sekiz saate ve Lond
ra'ya on saate inecektir. Şimdiden 
tayyare emniyetli bir vasıta olmuş
tur. İstatistiklere nazaran ticari 
tayyarede 16 milyon kilometrede 
am::ak bir ölüm vardır. 

Televizyon yakında ticari bir ma 
hiyet alacaktır: Büyük bir milli 
hadise olduğu zaman alelade bir 
sinema salonunun seyircileri bu ha
diseyi olduğu anda seyredebilecek
lerdir. Evinde oturan seyircinin 
spor maçlarını rahat kolutuğundn 
takip etmesi de mümkün olacaktır. 
Telefon, insan sesini hiç değiştir
meden verebilecek, ve radyonun 
paraziti kalmıyacaktır. Cebe sığa
cak alıcı ve hatta verici radyo ma
kineleri yapılacaktır ve evin baya
nı sokakta otomobil içinde seyahat 
eden kocasiyle konuşabilecektir. 

İtinizi kolaylaştırır ümidiyle, size 
Alfred Tubi'nin karakteri hakkında b• • 
ıraz ınal(imat veriyorum: 
- Alfred, genç olmasına rağmen 

~leğinde iyi yetişmi§, gayet zeki ve 
~\lrnaz bir adamdır. Oldukça mağrur
dur. GUzel kadınlara karşı zaafı var -
ır. İçkiye ve eğlenceye düşkündür. 
MUnakaşadan hoşlanmaz. Her mesele
de kend· f 0 k· ı · · · · k b l .. 
nü ister 

ı ı ır erının ıtırazsız a u U· 

. Sizin ~ibi zeki bir kadına bu kadar 
ı~ahat kafidir. Ost tarafını dirayeti -
~ızden beklerim. Her ne bahasına o -

o gün, seyahatten vaz geçti. 
Helen, kendini muvaffak olmuş ad

dediyordu. Bir kaç gün daha bu şekil
de atlatırsa, mesele kalmıyacaktı. 

Netice, hiç de ümit ettiği gibi çık -
madı. Ertesi sabah, Alfred erkenden 
hazırlandı. Helen'i, uykusundan uyan
dırdı: 

- Ben tayyare ile hareket ediyo -
rum. Acele bir işim var. On gün zar -
fında geri döneceğim. Sakın darılma 
yavrum, dedi. 

Helen, yatağından fırladı. Erkeği 
bu yolculuktan vaz geçirmek için tür -
lü nağmeler yaptı. Alfred, katiyen yo
la gelmiyordu. Çaresizlik içinde kal -
dığını görünce, gardrobuna koştu : 

- Ben de seninle geleceğim 1 Diye 
haykırdı. 

Alfred, yarım saattanberi takındığı 
ciddi tavrı bırakarak bir kahkaha attı: 

iki ayan azası, bir iki nahiye mü
dürü, Fransa'ya baştan başa bir zırh 
takan Majino'nun mezarına ayakları
nın ucuna basa basa bir demet çiçek 
koydular. lsmini taııyan istihkamlar
da çarpışacak olan mukadderatların 
çıkaracağı tarrakaları düşünelim. 

Eli maşah bir kadın 
Adana, (Hususi) - Azime ve Fat

ma adında iki kadın bir tavuk yü
zünden kavga etmiştir. Biraz sonra 
ağız kavgası büyümüş, Azime eline 
geçirdiği bir maşa ile Fatmanın başı
na burmuştur. Fatma başından ağır 
surette yaralanmış ve tedavi altına a
lınmıştır. Eli maşalı kadın yakalan
mıştır. 

D ünyanın maden servetleri 
muazzamdır. Fakat şimdilik 

ancak en zengin cevherleden isti
fade edilmektedir. Mesela alümin
yüm, yüzde elli miktarda madeni 
muhrevi bir cevherden çıkarılmak
tadır. Halbuki arazinin kışrında 
vasati yüzde 7 miktarda alüminyüm 
vardır. Maden fakir cevherlerden is
tifade etmek için daha ucuza mal o-

dine varmış olmaktan pek uzaktır. 
Ziraatin bir endüstri haJine getiril
mesi lazımdır. Toprağın fenni usul
lerle randımanı arttırılabileceği gi. 
bi, elde edilen mahsullerin endüstri
de kullanılarak bir çok lüzumlu 
maddelere ifrağı imkanı mevcuttur. 
Saman ve saire gibi ziyan olan mad
delerin miktarı yalnız Amerika için 
bir milyar ton olarak tahmin edil
mektedir. Halbuki bunlarla bir çok 
maddeler imal edilebilir. Fakat bu -
rada teknik terakkilere ihtiyaç var
dır. 

Suni gıda sahasında istikbalin bi
ze bir çok terakkiler saklaması muh
temeldir. Ancak burada, bazı mu -
hayyileleri harekete getirmiş olan 
hap şeklinde gıdanın tahakkuk et -
mesi pek kolay görünmüyor. Çünkü 
gıda maddeleri yalnız kimyevi ter -
kipleri itibariyle değil uzvi terkip -
leri itibariyle de besleyicidirler. 
Bazı besleyici maddelerin suni su
rette imali mümkün olabilir. Fakat • 
suni bir biftek ancak bir hayaldir. 
Hem gıda bahsinde, suni maddeler · 
ancak bir zaruret halinde kullanıla
cak, imkan bulanlar tabiilerini dai
ma tercih edeceklerdir. 

1 
ı (omk 11a1emlzde 

yapııtırmacadan 

kart bıaıınlar 
Zonguldak Çelikel lisesinden 915 M. 
Akçe, Ankara kız lisesinden Sabriye Ko
ce, Ankara Devrim okulundan 270 Faruk 
Şahinbaı. Ankara Yenıhayat okulundan 
439 .Nurseli Uçuk, Tokat Gazi pap ilk 
okulundan 130 Lütfi Bakır, Ankara Ata
turk okulundan 287 Özcan Alp Ankara 
Devrim okulundan 225 1'' atma ' Gurses 
Ankara E t\i\t okulundan 282 Liıınia A : 
tabek, Konya erkek lisesınden 914 Mem
duh Biniciyuruk, Ankara Maliye Veld -
Jetinde Raıl oglu Yuksel Sayan, Çankırı 
Gazi pap ilk okulundan 131 Muzeyyen 
İnal, Ankara Sumerbaak arkası Vehbi 
Koç apartmanında Fatma Sonmez, An -
kara İnonu okulundan 873 Suat Küpnür, 
İstanbul Aksaray 26 ıııcı ilk okuldan 36 
Sevim Sezen, lJiyarbakır Ziya Gokalp 
okulundan 387 Muzaffer, İstanbul Bos
tancı Tepekoy 38/ A da Nezahet Ataş, 
Samsun cumhuriyet okulundan 17 Lütfi 
Erdo~muli, Ankara Devrım okulundan 
383 Tarık Acar, İzmit orta okulundan 
3/ B de 1047 Alı Uzunoırlu, Ankara uçWı
cü orta okulundan 9% Kimiran Sayınalp, 
Marali Sakarya Hk okulundan 240 Nihat 
Uygur, Ankara erkek lisesinden 1540 
Cahit Çorbacıoglu, Malatya Gazi ilk oku
lundan 534 Nair Özerol, Ankara erkekli
sesinden 1452 Fikret t.Jstunay, Ankara 
Bozkurt mahallesi orta sokak 14 de Şuk
ran Ayça, Havza Eregli ilk okulundan 41 
Galip Ozkuran, Elazıg altıncı okulundan 
S/ A da 134 Ahmet Aydın, Çankırı orta o
kulundan 2/ B de 68 Mehmet Gıinelçal 
Ankara birinci orta okulundan 1668 Ba: 
ha Yurdakok, Ankara lnönu okulundan 
865 Hayrettin Tek, Ankara üçunciı orta 
okulundan 26 Necdet Ekman, Ankara t • 
nönü okulundan 1211 Hasip Göçmez 
Ankara İltekin okulundan 1133 Ayı~ 
Tunçay, Çermik ilk okulundan 193 Gün
gör .Bayrakçı, Zonguldak Çelikel lisesin
den 884 Fuat Ugurlu, Çankırı orta oku
!undan 2/8 de 83 Hasan Denli, Ankara 
ıkıncı orta okulundan 226 Şukriye E • 
mıne Çınar, Ankara Maarif Cemiyeti ilk 
okulundan 253 Gulgun Genç, Diyarba • 
kır avukat Muhiddın Çatın oglu Muzaf
fer Çagın, Samsun Saıt bey mahalleai 
De~ırci sokak 28 numarada Mustafa Ay
tekın, Ankara cumhuriyet okulundan 10 
Vehbı Bilgi, Zonguldak Çelikel lisesin
den 935 Mehmet (,;inal, Ankara ikinci or
ta okulundan 66 Vecihe Erelmalı, Zon
guldak Namık Kemal okulundan 396 
Turkan Baysal, Ankara Ulus okulundan 
184 Muzaffer Unutmaz, Ankara erkekli
sesinden 823 Tugrul Sertdemir, Ankara 
Atatürk erkek okulundan 580 Sabahat 
Özcan, Ankara üçuncu orta okulundan 

579 Mustafa Özsoy, Yozgat polis me -
muru Yılmaz oglu Yılmaz Oben, Sam • 
sun cıimhurıyet ilk okulundan 330 Or
han Özay, Kayseri Camiikebir mahalle-
si 14 numaralı evde Rifat Selçuk, Cey
han cıimhunyet okulundan 5/ B de 594 
Kazını Dogan, Zonguldak halkevi arkası 
13 Numaralı evde Cihat Ay, Ankara Mu
sa bey mahallesi Karalar sokak ıs de 
Esin Erdogdu, Ankara Denizciler cad
desi 30 da Orhan Sozer, Zonıuldak Na
mık Kemal okulundan 38 Tiırki.n Mete, 
Afyon hattı Argıthan ıstasyonu ilk oku
lundan 310 izzet Yücel, Gazıantep Da-
yı Ahmet ata ilk okulundan 4/ A da 560 
.Nurettin Ünverdi, Adapazarı cümhuriyet 
okulundan 442 Mesut Aras İzmir - Emir
ilim okulundan 172 Muhittin Çırak Kay
se[i ~-tiler ilk o~ulundan 550 F~thiye 
Dınçturk, Ilgaz ılk okulundan 680 Hati-
ce Eruysal, Safranbolu GUmıi' ilk oku
lundan 6 Ziya Çakır, Tarsus Dumlupınar 

ur.a: olsun Alfred Tubi'yi,.Nis'e gön
~e~ınıyeceksiniz. Muvaffakiyetler di -
erıın. Adyö." 

ba Helen, bir müddet düşündü. lstih -
nı·~a~ f~finden bugüne kadar, bir çcık 

1 
ühiın ıtler hakkında şiddetli talimat-

d~r alınııtı. Fakat, bu derece garip bir 
ırektifl k 1 ~ d e arıı aştıgını hatırlamıyor-
~d~ektubu çantasının içine yerle§ -

ı. Yorgunluk ve uykusuzluktan 

- Seni tecrübe ettim, dedi. Yoksa 
ben bir yere gidecek değilim. Benim 
vazifem seni Londra'ya getirmek ve 
burada alıkoymaktı. 

Helen, hayret ve öfkeden ne yapa -
cağını şaşırmış bir halde erkeğin yü -
züne bakıyordu. 

Alfred, gülerek anlattı: 
- Sen Basil Bolton'u takip etmek 

üzere emir almıştın. Vazifeni mükem
mel yapıyordun. Zavallı Basil, yaka -

sını senden kurtaramıyordu. Kendisi
nin Vaşingt<>n'da da pe.şinden ayrıl -
madığın takdirde oradaki münakasa -
yı kaybedecektik. Martson fabrikala
rının göstereceği müsait şartları bi -
zim fabrikalarımızın göstermesine im. 
kan yoktu. Seni Basil'in pe,inden a -
yırıp, adamımızın rahat rahat çalı~ -
bilmesini temin için emir aldım. Bu 
sabah Basil'den gelen bir telgraf mü
nakasayı kazandığımızı mlijdeledi. 
Görüyorsun ya, vazifemi kusursuz 
raptım. Beraber geçirdiğimiz tatlı 

günlerin hatırasını ebediyen kalbimde 
saklıyacağım. Adiyö. 

Alfred, genç ve güzel kadının hid
detten bliyüyen gözlerine son bir defa 
daha baktı. Sonra, zarif bir reveransla 
eğilerek çlktı. 

. Atomik fizik muhayyeleyi tah
rık eden fakat henüz halli pek ko
lay görünmiyen bir mesele ortaya 
atmıştır: Maddedeki enerjinin el
de edilmesi. Profesör, Aston'a göre 
yarım li~re madde içinde, otuz bin 
tonluk hır gemiyi yirmi mil silrat
le Aınerikadan lngiltere'ye götü
recek kadar enerji mevcuttur. Fa
kat bunun için bu maddedeki a
tomların hep birden infilakı la
zımclır. Buna bir gün muvaffak o
lunsa bile, elde edilmesi lazım ge
len enerjiden daha büyük bir ener
ji aarfına ihtiyaç olacaktır. Altının 
imali de böyledir. Altının suni su-· 
rette imali de mümkün görünmek
tedir. Fakat bir milgramın istihsa
li iç •. ı bir servet sarfetmek şartiy
le. 
Tekniğin inkişafına gelince, bu
nun gözettiği ilk hedef siid~n ta

sarruftur. Makine insanın yerini al-

lacak metodların bulunmasına ihti
yaç vardır. Deniz suyunda altın var 
dır; eğer bütün denizlerdeki altın 
çıkarılabilse bütün yolların altınla 
döıenmesi mümkün olur. Fakat de
niz suyundaki altının nisbeti ancak 
?1ilyonda birdir. Bu yüzden şimdi 
ıh.mal edilmektedir. Fakat daima ih 
mal edilecek mi? Mesela deniz su
ywıdan brom madeni çıkarmak bu
gün mümkün olmaktadır. Dakikada 
Y.Ü~ bin litre deniz suyu elden ge
çınlmek suretiyle, ayda bet yüz bin 
libre brom çıkarılmakta ve bu is
tihsal masrafını ödememektedir. 

Ziraat henüz daha çocukluk ça -
ğındadır. Bu sahada en ileride olan 
Amerika bile imkanlarının son had-

ilk okulundan 1/ E de 658 Suheyli Ku -
ral, Çarşamba Yeışilırmak okulundan ıso 
Bahri Ulaş, İstanbul Yıldız birinci yatı 
okulundan Tayibe Meneıi, Maraı; orta 
okulundan 249 Talat Bolum, lzmir Ka
rata ,ta gazete müvezzii Hasan Çok&e -
zen, Erbaa Taşova ilk okulundan 47 Yıl
maz Erdoğan, Göynuk lstiklil milli ilk 
okulundan 69 Bahaeddin Atalay, Kasta
monu Alacamescit numara 1 Btilend Lii
lecioglu, Ankara ön Cebeci Erdem IO • 
kak 1 numarada Rabia B14'ukso7, 
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RESMİ İLANLAR T ezadlarla dolu 
bir memleket 

• 

SiYAM 
"Kediler diyarı 11nın başına 12 

yaşında bir hükümdar geliyor 
r Bugün Siyam 
tahtına, dün Le
man gölü sahille· 
rinde oynayan, 
bir Lozan mekte
binde okuyan 12 
yaşında bir prens 
geçiyor: Ananda. 

Siyamhlar1n f apındıklar1 

Avrupa tahsili 
ve Avrupa terbi

bir ıok mabôtlar arasında 

beyaz filler de vardır ! 
yesiyle büyümüş olan yeni kıral 
öyle bir memleketin başına geçiyor 
ki, bir İngiliz aliminin dediği gibi, 
orasx kedile: diyarıdır. 

Siyam, takriben 500.000 kare ki
lometre satıh mesahasmdadır. Bu 
memleket, Hindi Çini yarımadasının 
tam orta yerinde, ingiliz Birmanya
sı ile fransızlara ait olan Hindi Çi
ni arasındadır. Diğer taraftan Si-
yam, Malaga yarımadası boyunca 
cenuba doğru, ta Malezya mmtaka
sına kadar uzanır. Siyam'm birinci 
kısmında Menan denen bir nehirle 
Korat isminde bir yayla vardır. Bu 
şehrin yukarı tarafları ağaçlı ve 
vahşi bir yerdir. Aşağı kısmında ise 
son derece zengin topraklar var
dır. İşte, Siyam'ın merkezi olan 
Bangkok şehri, bu şehrin kavuşa-

gındadır. 

Siyamlılar bugün 10 milyon ka
dardır. Bunlar miladdan 400 sene 
evel prenslikle idare edilirlerdi. 
Eğer komşuları olan Kambaçlarla 
ve Birmanlarla harp etmezlerse, 
biribirleriyle kavga ederlerdi. 

Siyamlılar, Avrupalılarla on ye
dinci asrın ortalarına doğru tema
sa gelmiş' dir. Buraya ilk defa 
Hollanda! r, sonra ingilizler gel-

miştir. H. landahlar 1664 sene
sinde Siy kıralı ile bir ticaret 
muahedes yaptılar. Bundan ıwnıı:a 
burada fr sızlar bir himaye tesis 

etmeğe m affak oldular. O zama
nın kıralı !4'ramara idi. Fransız 

misyonerl kırala nüfuz ederek 
Fransa'ya r elçi göndertmeğe 

muvaffak .iular. O zaman Fran-
sa'da on d rlüncü Lui saltanat sü-

rüyordu. O a iki gemide birçok 
kıymetli he yelerle birlikte iki el-

çi gönderd Bunu beş harp gemi
siyle 12 ah lan mürekkep bir frr-

kadan mütt kkil bir sefer heyeti 
takip etti. ansızların lehinde o
larak bir m ahede daha imzalandı. 

Fakat ç 
ralı 

yabancılarır 

re bir isyar 

dan indirild 
ketten kovu 

da harp açı 
kezi işgal e 

kıra! başa g 
Siyam'dan k 
kırallarmın 

yük zümrüdt 

Son derece 
rüd halen B 
rayında malı 

1782 senesi 
umumi vali 
derek, idare 
nakletmiştir. 

lşte bugün 
len sülaleyi 

tanılan bu g 

zat, Siyam'ı 
memleketi az 

k geçemeden hem kı
hem de Siyam'daki 
leyhinde olmak üze
atladı. Krral tahtm-
yabancılar memle

ı. Birmanya'ya karşı 

. Bimanyalılar mer
er. Fakat yeni bir 

Birmanyalıları 

Sonra, Siyam 
mısı addedilen bü

Buda'ya takdim etti. 

metli olan bu züm
gkok'daki kıral sa
dur. 

e Şaofiya adında bir 
ıdisini kıral ilan e
rkezini Bangkok'a 

adar devam edip ge
inci Rama adıyla 

•ral kurmuştur. Bu 

aletle idare etmiş, 
azar terakki yolla-

rına doğru g irmüştür. 

Siyam'ın i ri ve adli teşkilatı 
tamdır. 350 , 120 orta mektep 

vardır. Yük• mektep olarak Si-
yam'da bir e )iyat ve fen üniver

sitesi, hukuk ıektebi, tıp mektebi 
vardır. Siyan uyu, ormanları, ma

denleri bol t r memlekettir. Bura
da birçok da hastane vardır. Bun-

dan başka 25 kilometre uzunlu
ğunda bir demıryolu ile, umum to
najı 900.000 t on kadar tutan ticaret 

gemileri vardı r. Ordusu fransız sis
teminde yeti tirilmiştir. Dört beş 
yüz kadar da tay yaresi vardır. 

Bir taraftan Siyam bu kadar as
riliğe doğru f~iderken diğer taraf
tan daha dün kadar dünyanın en 
koyu istipdad ı altında inliyordu. 
Siyam'da yeni sene, yağmurlarla 

başlar. Yani sonbaharda, yılbaşının 
girmesi Siyam'da büyük şenliklere 
vesile olur. Bu şenliklere başta kı
ra! olmak üzere bütün dini müesse
seler, ve her nevi sınıflar iştirak e
der. Kıral o gün Vatvra mabedine 
gitmek üzere sarayından çıkar. Bu 
saatte kıralm önünden kimse ge
çemez. Kıral bu meşhur mabedde 

dini merasimde bulunduktan sonra 
başka mabedlere de giderek, orada 
fakirlere para verir. 

A
sıl yılbaşı şenlikleri ertesi 

gün olur. Kıral, bir tek a
ğaç kütüğü oyularak yapılmış bir 
sandala biner. Sandalın baş tarafı 

kalkık ve garip manzaralıdır. San
dal Meram adındaki Siyam'ın mu
kaddes nehrinde ilerlemeğe başlar. 

Kıralı muhteşem bir alay takip e
der. Kayık mukaddes nehrin kena-

rında yer yer dizilmiş bulunan ma
bedlerin önünde durur. Kıral, Buda 

gibi suyun üzerinde ve mabedle
rin önünde bütün elbiselerini çıka

rır. Arkasındakiler de onu taklit e
der. Buda sadeliğin ve fakirliğin 

bir imtisal nümunesi idi, işte kıra
lm bu hareketi bu anane ve dini 
icabatın neticesidir. 

Siyam'da bir de salıncak mera
simi vardır. Bu daha Q:ariı;ıtir. Sa
lıncak merasimı, yağmur mevsimi-
nin sonlarında yapılır. Bu merasi

min menşei bırahmandrr ve şu ef
saneye dayanır: 

Bir gün bir bahçede, iki sevgili, 
sallanıyorlarmış. Onları da gökler
den İlah Sina ile İlahe Uma seyre

diyormuş. İlahenin bir aralık bu 
yeni salıncak oyununu gönlü çek-

miş, oh, ne güzel şey, ben de sal
lansam! Demiş. İlah Sina buna mu· 

vafakat etmiş ve iki llfilı. aşıklar 

gibi sallanmağa başlamışlar, Bun
lar tam sallanıp eğlenirlerken, me
lekler soluk soluğa koşarak bun
lara: 

- Aman yetişin 1 

Demişler, imdat istemişler. Me
ğer Ilahlar sallanırken, haberleri 
olmadan gök kubbesini de salla
mışlar, bu yüzden bardak boşanır-

casına gökten yağmur yağmağa baş
lamış. - İşte tufan efsanesinin ga
rip tefsiri. İlahe Uma ile İlah Sina 
insanlara merhamet etmiş, sallan
maktan vaz geçmişler, hava açrlma
ğa, güneş tekrar parrldamağa baş

lamış. Bugün Bangkok şehrinde 
Sao Şinga meydanının tam orta ye
rinde o zamandan kalma bir salın
cak vardır, kıra! ve saray erkanı bu 
salıncağa binerler. 

S iyam'da yapılan yüzlerce 
bayramın en mühimlerin

den bırisi Fiya bayramıdır. Fiya 
da bir ilfilıedir ve insanların tama
men mesut olmasını istemediği gi
bi, çok servet sahibi olmasını da 

arzu etmez. Siyam'da intişar eden 

Buda dini Siyam'da uzak şarkın 
diğer yerlerinde olmıyan mühim ve 
tufeyli birçok ilahlar meydana ge

tirmiştir. Bu korkunç ilcihenin şer
rinden korkan Siyamlılar onun a· 
ğaçtan büyük heykellerini yapmış· 
tardır. Siyamlı zenginler Fiya'nm 
heykeline, paralar, mücevherler, 
bilhassa fakirlerin paylaşacağı 

muhtelif yiyecekler korlar. Ilahe 
Fiya'nın heykeli önünde zenginler, 
hele fakirler günlerce şenlik ya
parlar. Ona minnetdarlrklarını tek
rar ederler. 

Bangkok, Venedik'ten hem daha 
sade, hem daha karışık bir şehirdir. 
Bangkok dünyanın en büyük şe
hirleri kadar mesela Paris kadar 
yer işgal eder. Bir ticaret şehridir. 
Halkı, ekseriyetle Çinlidir. Faal, 
kültürlü bir şehirdir. Caddelerinde 

• 
• . 1 leri diğer bir zat tarafından yapıla · 1 

-:ağını gösterir noterlikten tasdikli bi 
cahhüt senedi verilmesi de lazımdı r bir taraftan insanlarır! çektiği ara

balar, bir taraftan otobüsler ve 
tramvaylar işliyen bu garip ve ka
labalık şehirde dünyanın en büyük 
saraylarından birisi vardır: Krral 
sarayı. 

Kültür BakanhOı 

Kitap yazma müsabakası l 
7 - Kitaplarda bulunması ıaz.ımge

len pedagojik ve teknik vasıfları gös- J 
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhüt senedinin formü -

Bangkok şehdinde en çok nazarı 
dikkati celbeden şey nehrin faali
yetidir. Mukaddes nehrin üstünde 
binlerce ve binlerce sandal kum gi
bi kaynar, nehre dört bir yandan 
ırmaklar boşalır. Bu ırmaklarda da 
son derece canlı bir faaliyet var
dır: Nehirden, balık avlıyarak ta 
köylere kadar uzanmak imkanı var
dır. Venedik'le Bangkok'un ben
zerliği, caddelerindedir. Yalnız 
Venedik caddelerinde beş altı ka
yık bulunduğu halde, Bangkok'da 
sayısız kayık vardır. Bangkok'da da 
birçok kanallar vardır. Şehirde alt
mış kadar mabed bulunmaktadır. 

Siyam'da görülen kimisi Buda'
ya, kimisi latif, kimisi habis ruhla
ra ait sayısız mabedler arasında 

kıral sarayı dahilinde bir de fil 
mabedi vardır. Bu mahed, filin ha
misidir. Sarayın dışında da daha 
birçok fil mabedleri vardır, fakat 

en büyüğü saray içindekidir. Bang
kok'da bugün otuz otuz beş beyaz 
fil vardır. Bunları hgkes sever, 
Siyam'da beyaz fillere diğerlerin-

den daha fazla kudsiyet ve kıymet 
verilmektedir. Çünkü, yukarı Si
yam'da bu fillerin yüzlercesi, Si-

yamlılara büyük hizmetler etmek
tedir. Bilhassa bu kuvetli ve çok 
zeki olan beyaz filler, kıymetli a-

ğaçları ihtiva eden ve Siyam'rn ser
vet menbalannm başında gelen bal
ta girmedik zengin ormanlarının 

civarında kereste nakliyatında işe 
çok yararlar. 

Maarif Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre llk
okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları 

için iki ciltten müteşekkil bir Yurt
bilgisi kitabı yazılması müsabakaya 
konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15-2-1939 
dan başlamak ve 15-8-1939 perşembe 
günü akşamı bitmek üzere dört aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 15-5-1939 pazartesi günü akşa
mına kadar bir dilekçe ile Maarif Ve
killiğine müracaat ederek bu müsaba· 
kaya girecekler defterine adlarını 

yazdırarak bir numara alacaklardır. 
4 - Müsabakada birinciliği kaza -

nan kitap serisi üç yıl süre ile okul· 
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin mü elli fi ne verilen in bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
ç·.kanlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
züne yazılmış olarak Maarif Vekil -
liği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Kitaba konulacak re
s.im ve sairenin as:llarrnın yalnız 

bu nüshalardan birinde ve yerleri
ne konulmuş olarak bulunması kafi 
dir. Müsabakaya basılmış bir kitapla 
girenler de kitabın üç nüshasını ve
recek veya göndereceklerdir. 

Bu bakir ormanların hele mu- 6 _ Müsabakaya girenlerin eser 
kaddes Meram nehrinin yukarı ta- müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
ra{ ında kalan kısımları Pars, Kap- kabul edildiği takdirde eserlerini i -
lan ve envaı meçhul korkunç yılan- lan edilen telif hakkı mukabilinde 
larla doludur. Burada yaşıyan ka- ve her türlü tasarruf hakkından vaz
bileler, ormanların ve vahşi hayvan- geçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık 
ların dehşetine ancak filin cesa- bir devre için terkettiklerini ve ki -
reti ve cesameti ile karşr gelirler. tabın o devre içindeki her basılışının 
Bu mıntakada bir beyaz fil bir ha- son tashihlerini kendileri veya ken
zine değerindedir. Çünkü bir be- di ~e~~liyet~eri altında tayin edecek
yaz fil, Bangkok'da dehşetli para lerı dıger hır zat tarafından yapıla
..,.... .......... =-· , ---- cav-fıı_ı."öster~ı: naterttkteIJ tıraaiklA bir 
nesince beyaz fil saadet ve bahti- ıtea ut ~ene ı verme erı e a:ım ır. 

arlık timsalidir. Ban k k · • 7 - Kıtaplarda bulunması lazı:rmge-
Y g o zengın 1 d "k k "k fi .. 
leri arasında beyaz file sahip olmı- en pe agoJı ve. te nı v~s; an go.s-

k · d teren sartname ıle noterlıge tasdık 
yan pe az ınsan var ır. ettiril;cek teahhüt senedinin formü -

Tuzaklarda yakalanan bir be· 
yaz filin Bangkok'a geti

rilmesi, adeta bir mesele, hatta he
yecanlı bir vakadır. Hele bundan 

evel yakalanan bir beyaz fil, büyük 
bir salın üstüne konur, şarkılar ve 
rakslar arasında, mukaddes Meram 
nehrinin üstünden Bangkok'a ka
dar alayla getirilirdi. Şimdi ise, şar
kılar ve rakıslar baki kalmakla be
raber, fil, en yakm tren istasyo
nuna getirilerek şehre trenle nak· 
!edilir. Fil, içinde doğduğu muaz
zam ormanlara veda ederken, ya
nında o ormanlardan bir tek hediye 
ile döner: Şeker kamişi. 

Beyaz filler şeker kamışına çok 
bayılır. Fil merkeze kadar bir hu
susi vagon içinde nakledilir. Bang
kok'da beyaz fil debdelebi bir şe
kilde karşılanır. Yekpare ağaçlar

dan yapılmış bir tak altından geçi
rilir. Hele saraya gelen beyaz fille
rin istikbali bir bayram manzarası
nı andırır. Yeni fili, dişleri altunlar 
gümüşlerle kaplı iki file de karşı
lattırırlar. Fil bir sürü çalgıcıların 
davul zurna sesleri arasmda kıralın 
sarayına götürülür. 

Henüz vahşi bir halde olan yeni 
filin ehlileştirilmesi ve vaftiz edil -
mesi <le ayrıca bir iştir. Bunun vak
ti saati de malumdur. Beyaz fil için 
yapılacak merasim saravın münec
cimleri tarafından saat 9 u 26 da
kika 24 saniye geçe olarak tespit e
dilmi§tir. Kıral tam bu saatte fili 
mukaddes su ile yıkar. Sonra bu fi
le "muhteşem fil efendi", eğer fil 
ihtiyarsa "muhterem fil efendi" 
veya "kudretli, hikmetli, beyaz fil 
efendi" payesini verir. Ondan son
ra file üzerinde kıralın verdiği bu 
unvan kazılı kırmızı bir şeker ka
mışı verir. Sonra file muhteşem el
biseler giydirirler. 

(kurban derisi)" di~ip ge~m~ 
yiniz. Gösterdiğiniz uiak bir 
alaka hava ordumuza bir kaç 
tayyare, Kızılay'dan imdat 
bekliyenlere ve sokakta kalmış 
yavrulara yardım temin ede -
cektir. 

lü Maarif Vekilliği Yayın Direktör -
lüğünden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birlikte göndermeleri lazımdır. 

10353 

Kitap yazma müsabakası 

Maarif Vekaletinden : 

ı - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre İlko -
kulların her beş sınıfı için beş ciltten 
müteşekkil bir okuma kitabı yaz1lma
sı müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1-3-1939 
dan başlamak ve 30-12-1939 cumartes· 
günü öğleyin bitmek üzere on aydır 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 30-9-1939 cumartesi günü ak -
şam na kadar bir dilekçe ile Maarif 
Vekilliğine müracaat ederek bu mü -
sabakaya girecekler defterine adla -
rını yazdırarak bir numara alacaklar
dır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza · 
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için 2500 lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
çııkanlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere biner lira mükafat veri -
lecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
züne yazılmrş olarak Maarif Vekil -
liği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lfizımdır. Kitaba konulacak re
sim ve sairenin asıllarının yalnız 
bu nüshalardan birinde ve yerleri
ne konulmuş olarak bulunması kafi 
dir. Müsabakaya basılmış bir kitapla 
girenler de kitabın üç nüshasını ve
recek veya göndereceklerdi~ 

6 - Müsabakaya girenlerce eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
kabul edildiği takdirde eserlerini i -
lan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz
geçerek Maarif Vekilliğine üç yııllrk 

bir devre için terkettiklerini ve ki -
tabın o devre içindeki her basılışının 
son tashihlerinin kendileri veya ken
di mesuliyetleri altında tayin edecek-

lü Maarif Vekilliği Yayın Direktör -
lüğünden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birlikte göndermeleri Iazımdrr. 

10354 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre İlk -
okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları 
için iki ciltten müteşekkil bir Tarih 
kitabı yazılması müsabakaya konul -
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15-2-1939 
dan başlamak ve 30-6-1939 cuma günü 
akşamr bitmek üzere dört buçuk ay
dır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler; 31-3-1939 cuma günü akşamı
na kadar bir dilekçe ile Maarif Ve -
killiğine müracaat edeı:ek bu müsaba
kaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardrr. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza -
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
çıkanlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
züne yazılmış olarak Maarif Vekil -
liği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Kitaba konulacak re
sim, şekil, harita vesairenin asılları -
nın yalnız bu nüshalardan birinde ve 
yerlerine konulmuş olarak bulunması 
kafidir. Müsabakaya basılmış bir ki
tapla girenler de kitabın üç nüshası
nı verecek veya göndereceklerdir. 

6 ~ Müsabakaya girenlerce eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
kabul edildiği takdirde eserlerini i -
AU-&-&. .... '\,&a.ava.r. .ı-. .... - ·---- -------••---

ve her türlü tasarruf hakkından vaz
geçerek Maarif Vekilliğine üç yııllık 
bir devre için terkettıiklerini ve ki -
tabın o devre içindeki her basılışının 
son tashihlerinin kendileri veya ken
di mesuliyetleri altında tayin edecek
leri diğer bir zat tarafından yapıla
cağını gösterir noterlikten tastikli bir 
teahhüt senedi verilmesi de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması laz:ımge
len pedagojik ve teknik vasıflan gös
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhüt senedinin formü -
lü Maarif Vekilliği Yayın Direktör -
lüğünden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birlikte göndermeleri lazımdır. 

10355 

Bayınd1rlik Bakanhğı 

Münakasa tehiri 
Nafıa Vekaletinden : 

9-2-939 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 
23-28 birinci kanun 938; 3-9 ikinci ka
nun 939 tarihlerinde ilan edilmiş olan 
13.000 lira muhammen bedelli 5 adet 
regülatör kapağının görülen lüzum ü
zerine eksiltmeden kaldırılmış olduğu 
ilan olunur. (241) 10272 

İnşaat ya ptırıl acak 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik 

işleri Umum Müdürlüğünden : 
l - Silahtar ağada tesis edilecek 

yeni kazan dairesinin betonarme te -
mellerinin inşaası kapalı zarf usuliy
le eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 36287 lira, 
Muvakkat teminat 2722 liradır. 

3 - Eksiltme 13 şubat 939 pazar
tesi günü saat 10 da ~etrohanmda al
tıncı katta toplanacak arttırma eksilt 
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve plan
lar idarenin veznesinden 182 kuruş 

mukabilinde alınabilir.• 

5 - İsteklilerin eksiltmiye girebil
meleri için şartnamede yazılı vesika
ları teklif mektupları ile birlikte ver
meleri lazımdır. Bu işe girmek üzere 
Nafia Vekaletinden alınacak ehliyet 
vesikası için eksiltme tarihinden en 
az sekiz gün evel vekalete müracaat 
edilmiş olmalıdır. 

6 - Teklif mektuplarının 2490 nu
maralı kanunun ahkamına uygun ola
rak eksiltmeden bir saat evel komis
yon reisliğine verilmiş olması lazım-
dır. 518-303 10324 

' 
Askeri Fabrikalar 

500 adet boş köhne 

yağ varilleri satışı 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (125) lira o
lan 500 adet boş köhne yağ varilleri 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satmalma komisyonunca 15 
şubat 1939 çarşamba günü saat 14 te 
açık arttırma ile satılacaktır. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (9) lira 38) kuruş ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(313) 10326 

1 Ton kemik külü 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (300) lira o
lan bir ton kemik külü askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın
alma komisyonunca 14-2-39 salı günü 
saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilece
ktir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22) lira (50) kuruş ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. üncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (315) 10327 

1

-.. ........v ... • .. .... ...... • ... • ..1 
Ankara Levaum Amirliği 

"•tL*lı-.VV.. • " " .. ,... .,........... • . .... .. 

Hastahane yapllnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu'da inşa edilmekte olan 

insan hastanesinin yeniden bazı inşa
at ve tesisat ilave edilecektir. 

2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle 3~ 
1-939 pazart• i günü saat 16 da Çor
luda kor satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 -llk pey parası 3147 lira 68 ku
rustur. 

't - ~arnıame ve pruJcıcnnı gor -
mek ve almak istiyenler 2 lira 5 kuru~ 
mukabilinde Çorlu'da kor satınalma 
komisyonuna müracaatla alabilirler. 

5 - İstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını 

komisyona vermiş bulunmaları. 
(182) 10207 

7000 çift kundura ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa tm 

Alma Komisyonundan : 
7000 çift kundura kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin bede
li 30450 lira ilk teminat 2283 lira 75 
kuruştur. Eksiltmesi 9 şubat 939 per
şembe günü saat 10 da Erzurum'da 
As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tek
lif mektupları belli saatten bir saat 
'.!vv:elione kadar komisyon başkanına 

verilmiş veya posta ile gönderilmiş 
bulunacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. (262) 10280 

Satı lık kavanozlar 
Ank ara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
Bilecik anbarmda mevcut muhtelif 

ebatta 2000 adet '..>oş ve temiz kava -
noz satılacaktır. 

Almak istiyenlerin 30-1-939 pazar
tesi gür.ü saat 10 da Ankara Levazım 
amirliği satınalma komisyonuna gel-
meleri. (326) 10341 

Elbise yaptınlacak 
O. O. Yolları Satın Alma Komis.

yonundan : 
İdaremiz memur ve müstahdemleri 

için takriben (1385) takım kışlık elbi
se ile (426) paltonun harç ve imaliye
si kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Kumaşlar idareye aittir. 
Harç ve imaliyenin muhammen bedeli 
paltolar için (8) ve elbiseler için (11) 
lira hesabiyle ceman (18643) liradır. 
Muvakkat teminat (1398,23) liradır. 

Eksiltme 13. şubat 939 pazartesi günü 
saat 11 de İzmir Alsancaktaki işletme 
komisyonunda yapılacaktır. Bu işe ait 
şartnameler Ankarada ikinci, İzmirde 
8 inci ve lstanbulda Sirkecide 9 uncu 
işletme kalemlerinden parasız olarak 
tedarik olunabilir. Taliplerin bu gibi 
işlerdeki ehl~etlerine dair ticaret o -
dalarından verilmiş bir belgeyi hamil 
bulunmaları ve teklif zarflarını ihale 
günü saat ona kadar 8 ci işletme ko -
misyonuna bizzat tevdi etmeleri veya 
göndermeleri ilan olunur. 

(229/251) 10266 
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Vilôyetler .................................................... 
1 nşaat mü na kasası 
Kırklareli C. H. Partisi llyönku

rul Baıkanlığrndan : 

2 - Bu işe ait keşif, proje ve ek
siltme şartnamesi, genel ve fenni şart 
nameler ve sair fenni evrak Konya 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir ve 
iki lira mukabilinde istiyenlere gön
derilir. · 

3 - Muvakkat teminat 1307 lira 81 
kutuştur. 

Temel aksamının inşası bitmiş olan 
Kırklareli Halkcvinı>ı (600) metre 
küp taş 70.000 - 100.000) tuğla ile taş, 
tuğla ve beton işçilikleri ayrı ayrı o
larak 11-1-939 salı gününden 7-2-939 
salı gününe kadar münakasaya konul
muştur. İstekli olanların Kırklareli il
yönkurul başkanlığına baş vurmaları 

4 - Taliplerin bu işi yapabilecek
lerine dair Konya vilayetinden ahn -
mış ehliyet vesikasiyle ticaret odası 
vesikalarını haiz olmak şartiyle 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümen riyase
tine vermeleri veya göndermeleri la
zımdır. Posta gecikmeleri nazarı iti-ilan olunur. 182 

Yol tamiri 
lzmir Belcdiyeainden : 

Mimar Kemalettin caddesinin A -
tatürk caddesinden itibaren ismet 
Paşa bulvarına kadar ve esnaf ahali 
bankası önünden Gazi bulvarına ka
dar uzanan döşeme kısmı sökülerek 
Bandırma parke taşlariyle esaslı ta
miri ve iki taraf trotuvarlarına kor
don çekilmesi baş mühendislikten sek 
sen dokuz kuruş mukabilinde tedarik 
edilecek keşif ve şartnameleri muci -
hince ve kapalı zarf usuliyle eksilt -
miye konulmuştur. Keşif bedeli otuz 
beş bin beş yüz seksen dokuz lira 32 
kuruştur. Ve işin bedeli, arttırmaya 
çıkarılacak arsa mukabilinde ödene -
cektir. İhalesi 7-2-939 salı günü saat 
on altıda belediye encümeninde yapı -
lacaktır. Muvakkat teminat mikdarı 

da iki bin altı yüz altmış dokuz lira 
yirmi beş kuruştur. İştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 7-2-939 salı günü azami sa
at on beşe kadar encümen reisliğine 
vermelidirler. 

208-221 10251 

Okul binası yaptırılacak 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Adana'da inşa edilecek (66974) 

lira (83) kuruş keşif bedelli orta tecim 
okulu binasının {19000) liralık kısmı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 939 yılı şubatın 9 uncu 
perşembe günii saat 11 de nafıa daire
sinde yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait keşifname 
ve aair evrakı görmek üzere nafıa mü
dürlUğünc müracaat edebilirler-

4 - Eksiltmiye girebilmek iç:n 
(H2S) lira muvakkat teminat vermesi 
\.e bu işi yapabileceğine dair ehliyet 
""'••;.ı.. ••• • '-·-ı.. .u.--- .ı..:.1...._. ~nün 

,. den (8) gün evel vilayete müracaat e
dilmesi lazımhr. İstiyenler teklif mek
tuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat evelinekadar nafıa müdürlüğü. 
ne makbuz mukabilinde vermesi lazım
dır. Posta ile gönderilen tekliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka
panmış olacaktır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (485/ 258) 

10278 

Bir Elektrik Mühendisi 

alınacak 

Samsun Belediyeail1'den : 
Şehrimizin 250 lira ücretli elketrik 

mühendis ve işletmemüdürlüğü mün
haldir. Taliplerin vesikalariyle bele-
diyemize müracaatları. (638-339) 

10343 

Parke yaptırılacak 
Konya Valiliğinden : 

Konya hükümet alanının parke dö
ıenmesi işi kapalı zarf usuliyle açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bede
li (15808) lira (64) kuruştur. 

1 - Eksiltme 17-2-939 cuma günü 
aaat . 15 te vilayet daimi encümen• 
odasında yapılacaktır. 

bare alınmaz. (331) 10347 • 

Elektrik Santral binası ve saire 
İstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 27043 lira 17 kuruş o

lan Çatalca kazası elektrik santral bi
nası, şehir şebekesi, muharrik ve mü
vellit makineler ve teferrüatr kapa -
h zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 27-2-939 pazartesi günü saat 
15 te daimi encümende yap:lacaktır. 

Keşif evrakiyle şartnamesi 135 kuruş 
mukabilinde levazım müdürlüğünden 
alınabilir. lstekliler 2490 sayılı ka -
nunda yazılı vesikadan başka nafıa 
vekaletinden birinci sınıf ehliyeti ha
iz olduğuna ve bu gibi elektrik işle
rini muvaffakiyetle yaptığına dair 
ibraz edecekleri fen ehliyet vesikala
riyle 2028 lira 24 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubiyle beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı zarf
larını yukarda yazılı günde saat 14 
de kadar daimi encümene vermelidir
ler. Bu saatten sonra verilecek zarf-
lar kabul olunmaz. (338-602) 10348 

Proje münakasası 
Kayseri Vilayetinden : 

Bünyan civarından çıkan ve Beyde
ğirmeni civarında Kızılırmağa dökü· 
len Sarımsaklı suyunun 100 kilomet
relik kısmının etüt edilmiş ve fenni 
keşfinin tanzim işine mevcut şartna
me mucibince eksiltmeye konulmuş 
ve bedeli keşfi iki bin liradan ibaret 
bulunmuş ehliyeti 16-2-939 perşembe 
günü icra kılınacağından taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakka
te akçeleriyle birlikte Kayseri Vila
yet makamına müracaatları ilan olu-
nur. 19356 

Kozalar 

Bir daktilo alınacalC 
Çankaya Malmüdürlüğünden: 

Çankaya malmüdürlüğü muhasebe 
kalmeinde 40 lira ücretli bir daktilo
luk münhaldir. Talip olanların 15 şu
bat 1939 per,embe akp.mrna kadar 
ınalmüdürlüğüne müracaat etmeleri 
bu vazifedeki memur bazı geceler sa
at 21 re kadar nöbetçi kalacağından 

erkekler tercih edilecektir. 
(327) 10330 

Elektrik tesisatı 
Ulukıtla Belediye Reisliğinden: 

1 - Kasabanın elektrik tesisatı. 
2 - Keşif bedeli 13558 lira 13 ku

ruştur. 

3 - İhale kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

4 - İhale 8. 2. 939 51arşamba günü 
saat 15 de belediye dairesinde ypıla
caktır. 

5 - Muvakkat teminat 1017 lira. 
dır. 

6 - Arzu edenler plan ve fenni ve 
eksiltme şartnamesini dairede görebi
lirler. (328) 10331 

Ankara Belediyesi 

Solf at da lonin ve saire ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

2 - Bu işe ait keşif, proje eksilt· 
me §artnamesi, genel ve fenni şart
namelerle sair evrakı fenniye Konya 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. Ve 
iki lira mukabilinde istiyenlere gön
derilir. 

3 - Muvakkat teminat (1185) lira 
(65) kuruştur. 

4 - Taliplerin bu işi yapabilecek
lerine dair Konya vilayetinden alın -
ın:ş ehliyet vesikası ile ticaret odası 
vesikalarını haiz olmak şartiyle 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümen riyase
tine vermeleri veya göndermeleri la
zımdır. Posta gecikmeleri nazarı iti-

1 - Su işleri süzme havuzlarında 
kullanılmak üzere 75 ton solfat dalo
nin ile 20 tüp klor alınacağından ka
palı zarfla on be§ gün müddetle ek
siltmeye konulmuştur. 

bare alınmaz. (330) 10346 

Parke yol yaptırılacak 
Konya Valiliğinden : 

Konya - Ankara yolunun O+ 118 -
O t 606 ıncı kilometreleri arasındaki 
488 metrelik kısmın parke döşenmesi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 511-
karılmıştıı'. Keşif bedeli 17437 lira 41 
kuruştur. 

1 - Eksiltme 17-2-939 cuma günü 
•aat 15 tc vilayet daimi encümeni o
dasında yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (11920) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (894) lira -
dır. 

4 - Şartnamelerini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihalesi 7 şubat salı günü 
saat 11 de yapılacağından isteklilerin 
bir saat evvel mühürlü teklif mektup 
larını Belediye encümenine vermele-
ri. (187) 10210 

Durak yeri inşaatı 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Parti bahçesi önündeki otobüs 
durak yerinin geriye alınması on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (722,30) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (54,25) li
radır. 
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4 - Şartname ve keşif ve resmini 
görmek istiyenlerin her gün yazı işle
ri kalemine ve isteklilerin de 17-2-939 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en
cümenine müracaatları. (293) 10299 

Ağaç ve fidan 
alınacak 

Ankara Belediyeainden : 
l - Su işleri için alınacak ağaç ve 

fidanlar on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3250) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (244) li -
radır. 

4 - Fenni ve idari şartnamelerle 
alınacak ağac ve fidanların listesini 
görmek istıiyenlerin her gün yazı iş
leri kalemine ve isteklilerin de 17-2-
939 cuma günü saat on buçukta Bele
diye Encümenine müracaatları. 

(353) 10350 

Satılık Otomobil 
Ankara Belediyesinden : 

l - İtfaiyede mevcut bulunan 18 
B. L Fiat marka arazöz otomobili ile 

buna ait yedek parçalar on beş gürı 
müddetle açık artırmaya konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 300 liradır. 
KÜÇÜK İLANLAR 

3 _ Muvakkat teminatı 22,50 lira- l il l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

dır. Kiralık: f ................... :"'""'"""'""'""""'" 
4 _ Otomobili görmek istiyenlerin : K ·· ·· k 11" Ş ti 

İtfaiye müdürlüğüne ve yedek parça- K1RALIK - 4 oda geniş salon tam i UÇU an ar arl 
!arı müfredat pusulası için de her konfor parke döşeli bahçe ortası rnüs - i Dort satırlık küçtik ilanlardan: 
gün Yazı işleri kalemine ve isteklile- takil bir kat uygun fiyat. Yenişehir 1. r~~ :::: :~;~ ;g ~~~~: 
rin de 17-2-939 cuma günü saat 10,30 ScUinik caddesi 47 No: Üst kata müra - :. Oc defa ıcin 70 Kuruş 
da Belediye encümenine müracaatla- caat. Tel: 3364 266 Dort defa ıçin 80 Kuruş 
rı. (354) 10351 i Devamlı kuçuk il5nlardaa her defası 

. . 
Dıva r ve sa1re ınşası 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Hacettepede yapıJan merdiven 

lerin kenarlarına duvar inşa ve kil -
beşte imal ve merdivenlerin tevsii 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (818,40) Ii-
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (61,50) li -
radrr. 

4 - Keşif ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleı'i kale
mine ve istekliledn de 17-2-939 cuma 
günü saat (10,30) da Belediye encü -
menine müracaatları. (355) 10352 

Çok ucuz kiralık ev - Bahçeli ev- i ıçin 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
: neşredilecek bir ılin ic;in. 140 kuruş 

ler No: 141 beş oda bütün konfor Zi- f nlınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
raat Bankasında kontrolör Ferid Gün- her satır . kelime aralarındaki boşluk
ver'e mu .. racaat Tel. 3406 212 j tar mustesna, 30 harf itibar edilmiı-

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısı Karanfil ve Bilge s\>kağının köşe
sinde tam konforu 3, 4, 4 odalı daire-
ler. 8 No-ya müracaat. 216 

Kiralık - Necatibey mektebi civa
rında Uğur Ap. 4 oda mutfak banyo 
kapıcıya müracaat. 221 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri No. 32 geniş üç oda, hol, banyo, 
havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 daki-
ka ucuz, havadar. 234 

KiRALIK - Yenişehir asfalt üze
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
lıer şeye elverişli. TJ: 3989 249 

tir. Bır kuc;uk ilan 120 harften ibaret 
i olmalıdır. 
i Dort satırdan fazla her satır için be! her seferine ayrıca on kuruş alınır. 
f Küçük ilanların 120 harfi 1 i geçmemesi lazımdır. Bu mik· 

ıJ~~!~;J;;.~~t.r~!.;:.:::: .. ~.~~ .. 
Devren kiralık ucuz ev - Bahçe i

çinde müstakil, üç oda, hol, geniş ca
mekan, banyo, mutbak hava gazı, e
lektrik - Dikmen Cad. Uçar sok. 
No: 11/ A. 326 

Muhtelif yiyecek alınacak Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 

Cad. eski pazar yeri karşısı Kiçit so
kak 4 No: da 3 oda acele kiralık. TJ: 

Kiralık daireler - Yenişehir Nafıa 
Bakanlığı karşısında otobüs durak 
mahallinde kalorifer ve parke döşe -
meli ve bilumum konforu muhtevi bi
ri dört diğeri beş odalı ve kalorifer
siz ikiser odalı daireler kiralıktll'. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

3989 250 Bekçiye müracaat. 329 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemlerinin 10 şubat 939 dan 31 mayıs 

nihayetine kadar aşağıda gösterildiği üzere 6 grupta ayrı ayrı, ve hizala
rında gösterilen şekilde bir kısmı kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksilt
meye konulmuştur. 

Kira/tk - Yenişehir yüksel Cad. 
Mimar Kemal okulu kaışısı okula so
kak No: 8 üst kat 4 oda ve konfor. 
2. ci kata müracaat Ti: 3362 261 

Kiralık - Jandarma okulu yanın
da havadar naZ'ır yüksek tepe üstün
de vekaletlere 5 dakika mesafede ye
ni çok ucuz daireler. lçindekıilere 

2 - İhaleler her grup hizasında yazılı gün ve saatlerde Yiiksek Ziraat 
Enstitüsü rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından yapıla· 
caktır. 

Kiralrk - Italyan Sefaretinin kar
şısı Ozdemir caddesi 65/ 3 Tam kon
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla i51indekilere 

müracaat. 330 

Kiralık oda - Yenişehir Atatürk 
bulvarı Ordu evi karşısı Sevim Ap. 3 - Muvakkat teminat % 7,5 dur. 

1 
4 - Teminatlar ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona teslim 

edilecektir. 
müracaat. 262 

daire 3 çe müracaat. 331 

Kiralık - ltfaiye meydanı Beledi
yeler Bankası arkasında Pamukçu 
Ap. büyük küçük müstakil tek oda-

KiRALIK - Atatürk caddesi cad -5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 
deye nazır mükemmel möbleli kalori -

Talebe Yurt amirliğine müracaatları. 10271 ferli oda. Posta kutusu 1046 ya müra-

CtNSt 

~kmek 

Sadeyağı 

Zeytinyağı 
Zeytin tanesi 

Miktarı 

45000 Kilo 

4000 
2000 

750 

.. .. .. 

Muhammen 
fiyatı Kr. 

9,75 

110 
60 
40 

lar. 332 
lhale günü caat. 267 

Kiralrk - ltfaiye meydanı Bay 
Kiralrk oda - Adliye sarayı kar- Ihsan Ap. möbleli, mölblesiz bir oda 

şısında Çulha apartımanında No: 1 kiralıktır. Daire 3 51e müracaat. 333 

Teminatı ve saati 

330 

442,50 

9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 10 da a· 
çık eksiltme 

9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 11 de ka
palı zarf 

kat 2 ye müracaat. 278 

Kiralık - Kavaklıdere Alman se
fareti karşısı N. 61 kargir evin alt 
katı 3 oda 1 hol banyo elektrik su 25 
Li. Ankara: P.T.T. muhasebe Me. 
Ahmet. 283 

Kiralrk dafrc - 4 oda 1 hol. Çelik
kale sokak Bilal Akba Ap. 3 No. ki 
daire Ti: 3377 334 

Kiralık - Hakim manzara bol gü
neş ucuz fiyat ı veya iç içe 2 oda. I
şıklar Cad. Necati B. mahallesi Cevat 

~-----------------------------------------
Kiralık - Bayan için 1 büyük oda 

su elektrik dahil banyo mutbak müş
terek 13 Li. Çocuk sarayı karşısı Ye-

B. Ap. daire 4. 336 
Dana eoti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Karaciğer 
:Paça 

Uskumru 
Torik 
Tavuk 
Hindi 
Yumurta 

Kesme şeker 
Toz şeker 
Kuru fasulya 
Un 
Makarna 
Şehriye · 

Ararot 
Çay 
Kekik 
Mercimek 
Bulgur 
Ceviz içi 
Fındık 
Fıstık 

Sirke 
Limon tuzu 
Tarçın 
Karabiber 
Kırmızı biber 
Salça 
Sabun 
Tuz 
Buğday 

Nohut 
Kuru üzüm 
rahin 
Tanin helvası 
Pekmez 
Reçel 
Börülce 
Turşu 

Barbunya 
lncir 

Patates 
Ebegömeci 
Yeşil salata ve marul 
Bal kabağı 
Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Kereviz 
Havuç 
Limon 
Dereotu 
Maydanoz 
Ayva 
Elma 
Portakal (80) lik 
Soğan 
Hıyar 

Taze bakla 
Bezelye 
Enginar 
Sarımsak 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Kamı bahar 

2000 
8000 " .. 
1000 .. 
2500 Takım 
1200 Adet 

2000 Kilo 
1000 Adet 
2500 .. 
1000 .. 

20000 ,, 

2500 Kilo 
7000 fi 

2000 
2000 
2000 

100 
100 

80 
25 

500 
1000 

400 
300 
100 

1000 
50 
25 

100 
100 

1000 
1000 
1500 

500 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2600 
1000 
1000 
2000 
1000 

4000 

,, 
,, .. .. 
,, 
.. .. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, .. 
,, 
,, 
,, 
,, 
.. 
,, 
,, 
.. 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

" .. 
500 ,, 

7000 Adet 
1000 Kilo 
200C ,, 
2000 ,, 
3000 ,, 
2000 ,, 
2000 

10000 Adet 
1000 Demet 

2000 " 
1000 Kilo 
2000 ,, 

10000 Adet 
4000 Kilo 
1000 Adet 
1000 Kilo 
ı ooc ,, 
2000 

10( 
500 

lOOG 
1500 

,, 
,, 
,, 
,, .. 

40 
37,5 

100 
27,5 

2 

50 
70 
55 

130 
2 

32 
28 
12 
15 
26 
26 
50 

380 
60 
15 
11 
50 

110 
220 

12 
110 
150 
110 
30 
30 
42 

6,5 
ıs 

15 
30 
3S 
35 
ıs 

40 
20 
30 
12 
2U 

8 
15 
5 

10 
15 
10 
8 

17 
8 
5 
2 
2 

15 
2S 

6 
7 
s 

ıs 

20 

25 
2S 
20 
20 

4l2, 50 9. 2. 939 per-
§embc gunu 
saat 12 de ka-
pah zarf 

358,65 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 14 de a
çık eksiltme 

727,40 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat ıs de ka
palı zarf 

ğenlik. S. No: 16 Ap. 2. kat. 284 

Kiralık - Kavak\ıderede Güven 
evlerinden 7 odalı, telefonlu muşam
balı bütün konforlu "1" numaralı ev. 
3719 telefon numarasına müracaat. 

288 

Kiralık <laireler - Yenişehir Ka -
ranfil sokağı (7) numaralı apartman -
da 4 oda, 1 hizmetçi odası, bir holden 
mürekkep konforlu 3 daire 293 

Kiralrk - Sıhiye Vekaleti karşısın
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo -
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

295 

Kiralık- Kalorifer, sıcak su, soğuk 
su ve kapıcısı mal sahibine ait mü -
kemmel bir daire 50 liraya. Atatürk 
bulvarı Kalaç apartmanında. Tel: 
1477 296 

Kiralık - Sarı Köşk Çankaya cad. 
49 (altkat) mobilyasız kaloriferli o -
dalar ehven fiyat. Saat 2 den sonra 

Satılık: 

Acele r.atılık ev - Müracaat: Ana
fartalar caddesi §ık berber aalonu 

156 

Devren satılık dükkan - Müdafa
ayi Hukuk caddesi Erek apartımanı 
altındaki mahallebici düşkkanı tat -
raya azimet dolcıyısiyle gerek boş o
larak veya mobilyalı devren satılık-
tır. İçindekilere müracaat. 285 

Satılık - Yatak ve yemek odası ta
kımiyle 10 lambalı 938 R. C. A. radyo 
azimet hasebiyle acele. Yenişehir Tu-
na caddesi No : 32 309 

Satılık - Gardrop Eteren yazı ma
kine av tüfenk ve saire. Her gün saat 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii oda
ları No: 8 ze müracaat. 320 

Devren satılık dükkan - Sahiple
rinin taşraya gitmesinden. Y cnişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve ve ku-
ru yemiş evine müracaat. 324 

müracaat 302 iş anyanlar: 

Kiralık - Möble ve möblesiz oda. 
Y. Şehir asfalta bir dakika kalorifer 
daimi sıcak su tam konfor. Menekşe 
S. Göknil Ap. No. 3 303 

Kiralık__: Yenişehir Sellinik cadde
si 1-2 No: lu Kuğu apartmanında 3 
oda 2 bollu daire 7 numaraya müra-
caat. 306 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul-

it Arıyor - Ecnebi ve tecrübeli bi~ 
bayan çocuklara bakmak fıranaızca 
ve almanca ders vermek istiyor. Ulua-
ta "N. S." müracaat. 242 

iş Aranıyor - Alman Bayan Steno 
Daktilo iş arıyor. Ankara posta kutu-
su 21 yazı ile müracaat. 286 

varı Bolu apartmanı 4 No. da 2 oda I~ ,·erf'n)pı·: 
1 hol. İçindekilere müracaat. 307 

Kira/Jk oda - Havuzbaşında aile 
yanında bir bay veya bayan icin ka-

• Jöriferli bir oda. Müracaat: Telefon 

Aranryor - Yalnız bir Bay i51in a
laturka veya alafranga iyi yemek pi
şirmesini bilen bir kadın dolgun üc
retle. (Kızılay kar§ısmda Paşakay 

430 lira 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 16 da ka
palı zarf 

2864 310 

Kiralrk - 3 oda banyo, havagazı, 
elektrik ve sulu bir daire. Tl: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiralık oda - Sıhiye vekfileti kar
şısı, elektrik şirketine giden İlkiz 
sokak No: 20, 4 No:lu dairede, aile 
yanında, mutfak, banyodan istifade. 

314 

Kiralık oda - Yenişehir Atatürk 
bulvarı Yenige Ap. No: 9 kalörifer 
daimi sıcak su. 316 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da veka
letlere yakın muşambalı beş oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Geniş 
bahçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

317 

Kiralık Han - Saime kadın istas
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elverişli terkos suyu ı -
çinde. Bahçeli. Tl: 1358 325 

Ap. kapıcısına müracaat.) 254 

Entertip veya Linotip Operatörü 
aranryor - A k'3mları çalışabilmesi 
lazımdır. Kültür Bakanlığı karşısında 
Alaeddin Kırat Basnnevi 304 

Zayi - lş Bankasrndaki 31870 Nu
maralı hesabımda kullandığım tatbik 
mühürümü kaybettim. Yenisini ala -
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilin olunur. 

322 Mehmet Olpar 

Müzik dersleri 
Konservatuvar mezunu bir Bayan 

ehven fiyatla bayanlara alaturka Ut 

Keman Cünbüş dersleri vermektedir. 

Çocuk sarayı Cad. saat ve alatı mu -
si kiye mağ~zasına müracaat. No: 60 

327 
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o··nyayı BLAUPUNKT radyoları ile dinleyi_niz •.. KAZIM RUŞTU 
Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımam 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 

VİLLA, APARTMAN, MAGAZA 
T. c. ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nP-vi banka muamelelP.rİ 

r e 

yaptırmak istiyenler için şimdı 
Proje .. plan me,·simidir 

1 Zamanın her türlü konforunu haiz ve 
r ımar kavaidine uygun avan projeleri. 
ınşaat planları, betonarme hesap ve 
resimleri, her tiırlü inşaat detayları. 

sıhatli keşifler, inşaat kontrolluğu cid· 

' 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur"a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 " 

40 .. 100 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 

" 
4.800 .. 

160 
" 

20 " 3.200 .. 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan atağı dü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, I Birincikanun, I Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Türk Hava Kurumu 

büyük piyangosu 
Dördüncü keşide 11 Şubat 939 aaaır 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Bundan b ka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır .. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz d piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir
mit olursunuz. 

Mahkemeler 
ı )arın sabit olmuş sayıldığına dair ve

ilmiş olan karar katileşerek ona gö
e esas hakkında hüküm verileceği i-

Ankara Birin i Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara Gazi Orman Çiftliğinde 
Nezihi'ye ve Sem e: 

Ziraat Bankası v kili avukat Tev
fik Çiper tarafın n aleyhinize açı
lan 30 l.ira alacak avasından dolayı 

ikametgahınızın r-ı ~huliyetine meb
ni ilanen gıyap 1 arı ve yemin da
vetiyesi tebliğ ed diği halde tayin 
olunan günde mal •meye gelmediği

nizden yeminin m •u teşkil eden va
kıların sabit olmt sayılmasına ka . 
rar verilmiştir. Y ni gün müddetle 
ve hukuk usulü n hakemeleri kanu
nunun 337 inci ma esi mucibince gı-
yab.nızda verilen narın tebliğ ta-
rihinden itibaren ,ün içinde arzu -

anen tebliğ olunur. (344) 10349 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Ha-
kimliğinden : 
Ankara'nın İsmet paşa mahallesin

de Ulucak sokak 63 saydı evde mu· 
kim iken bu kere vefat eden Salih na
mı diğeri Saadet'in terekesine mah -

kemece el konmuş olrluğundan kefa
leti hasebiyle alacaklı olanlar da da
hil olduğu halde bilcümle alacaklı ve 
borçluların ve mirasçıların vesaiki 
resmiyeleriyle beraber bir ay zarfın
da Ankara 3 üncü sulh hukuk mahke-
mesine müracaatları ve alacaklarını 
vaktiyle kaydettirmiyenlerin mirasçı
ya ne şahsen ve ne de terekeye iza -
feten takip edemiyecekleri lüzumu 
ilan olunur. 328 

hal ile müracaat e, ek yemin edece- -'lllllllllllllllllllllllfllllllllllllllL 
ğinizi beyan ve ta n olunan 20-2-939 = 
pazartesi günü saa O da gelip yemi ı : BARONES ve UŞAÔI 

-----ni yapmadığınız t dirde yeminden - -
""11111111111111111111111111111111111111;: kaçınmış ve yemiı deceğiniz vaka 

S 'iN MÜŞTERİLERİMİZE 
flı. amuıau 3usunda birinciliği kazanan Bankalar caddesinde -

ki Şehzadeba Şekercisı OSMAN NURİ bayram münasebetiyle 
tenzilatlı tarii ıni muhterem müşterilerine arzeder. 

Akide şeker 'lıC güllü sakızlı lokumlar 50 elvan şekeri 80, fındık
lı lokum 100 ş m fıstıki!, Hindistan cevizli. bademli lokumlar 120 
kestane şeker ı bademden yapılmış nefis badem ezmesi 120, 
fondan çikolata 40 çifte kavrulmuş badem şekeri 140. yaldızh kes
tane şekeri l5C rr.eyva şeker ve şekerlemeleri ve likörlü çikolata 160 
şekerden mamul taban helvaları sade çikolatalı 50 şam fıstıklı 60 
pişmaniye hehas ı 80 kuruştur. Toptan ve perakende sipariş kabul 
tılunur Başka yerde şubesi voktur Tl: 3277 258 

di her keseyi tatmin edecek fiatlar 

Y. :\1imar R•·şatl Akıncılar 
Yenisehir Atatürk Bulvarı 

Karadeniz Ap. 35 

KİREÇ 
Pazarcıklı Mehmet Akar'ın 

Karaköy. Alpıköy. Beylikahırı ci· 

varında raparak ötedenberi An· 

kara piyasasında Kütahya kire· 

ci namiyle maruf meşhur ÇA Ll 

kireçleri toptan ve perakende 

Ankara'da satış yerleri yalnız 

Sanayi caddesi Yabanabath apar

tımanı HUSEYİN ORAK Tl: 

2078 Sanayi caddesi Tuğlacı HA-
SAN BALDUDAK Tl: 1446 ya

zıhane v~ mağazalarında satılır. 
Mezkur kireçler yüzde 2 den faz

la fire posa bırakmaz kum ve 

saıreden aridir. Verim ve temiz
lik ve randıman itibariyle tecrü
be edilmiş her hususta diğer ki-
reçlere faiktir. 207 

Kürk satışı 
Yeni gelen son moda kürk mantolar 

ve yakalar ehven fiyatla ve taksitle 
satılır. Satış yeri Anafartalar caddesi 
No: 36 Cümhuriyet halı ve kürk pa -
zarı. 301 

Bayram münasebetiyle 

Altındağ 
Kadın şapka levazımatı tecimevi 1-
kinci Anafartalar caddesi Mehmet 

Topçu Ap. Kat 3. 

Sayın müşterilerine ayın 28 inden 
itibaren Tope, Antilop, Tavşan üze
rine en güzel renkleri bilhassa her 
yerde rağbet gören SİKLAMEN ren
ı;ı:in~uhtelif__nadide elbise ve sap-
1'il~Cf1ÇCK1ffiftt1nrzn-uın11 , • .... .,., .. "'-a:.. 

bul etmez fiyatlarla satışa başlıya-

caktrr. 311 

r= RİT :J 
ILEn güzel tuvalet _J 
~sabunudur 297 

DİŞ TABlBt 

Daniyal Tuna 
Kooperatif yanında Ali Nazmi a

partmanındaki yeni muayenehanesin-
de hastalarım kabul eder. 336 

U L U S - 20. i.nci yıl. - No: 6285 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürii: Ali Rıze BASKAN 

~===================~ 

Genç el Terzi evi 
Hamamönü paşa çeşmesi karşı

sında No: 9 en müsait fiyatlar ve 
en yeni metotlarla manto tuvalet 
ve roplar dikilir. 9 senedenberi 
en müşkülpesentler memnun e
dilmektedir. 
Muzaffer lbrahim Yalıncak 321 

Baş, dif, nezle, grip, romatizme, nevralji, kırıklık ve bütün ağrıla-

lktısat Vekaleti Elektrik işleri 
Etüt İdaresinden: 

Görülen lüzum üzerine idaremiz 
mutemedi Hikmet Güngören'in idare
miz namına hariçte her hangi bir mu
ameleyi görüp yapması menedilmiş -
tir. 

1 

idaremizle münasebette bulunan 
hakiki ve hükmi şahısların malumu 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

308 

- Okullar 
Elbiselik kumaş 

alınacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Al

ma Komisyonundan: 
Siyasal Bilgiler okulu talebesi için 

950-1025 metro yerli elbiselik kumaş 
kapalı zarf usuliyle oksiltmiye konul
muştur. Eksiltmesi 9 şubat 1939 per
~embe günü saat 15 de Ankara mek ~ 
tepler muhasebeciliğinde yapılacak -
tır. Tahmin edilen fiyat beher metre 
için 7 liradır. İlk teminat 717 lira 50 
kuruştur. Kumaş nümuneleri ve şart
namesi her gün Siyasal Bilgiler oku
lunda görülebilir. Teklif mektupları 
9 şubat perşembe günü saat 14 buçu
ğa kadar mektepler muhasebeciliğin
de satınalma komisyonu reisliğine ve 
rilmiş olmahdtr. (219) 10250 

[stanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
A-1...;1'-- - .,.__,_ .,,,,,_ ~-•· ~ 

Sıhat Bakanhgı 

Serom _şişeleri alınacak 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Sa tın Alma Komisyon Reisliğinden: 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
için yena mamulatı beş, on ve yirmi 
litrelik serom şişeleri 1 ı. 2. 939 cumar 
tesi günü saat on birde açık eksiltme i
le satın alınacaktır 

2 - Muhammc-n bedel 3700 lira olup 
muvakkat teminat? 277 lira 50 kuruş-
tur. 

3 - Şartnamesi her gün müessese 
mutemedinden parasız terlıırik erlilir. 

(277) 10294 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefı 

Her gün saat üçten sonra evince 
hastalarını kabul eder Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart•manı No 9 O~ Q06' 

rınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7018 

Dikkatinizi rica edeı i% 
Kendinizrle veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. 

karın ağrıları, karın şışmeleri, burun ve makat kaşınması, ishai. 
oburluk. başdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, ge
ce korkuları mı hissediyorsunuz? Bu gayritabii haller, vücudunuz
da solucan bulunduğuna alamettir. Derhal (İSMET BİSKÜVİTİ) 

1 S M E T B t S K Ü V t T t barsaklarda kan emerek yaşı
yan ve üreyen muzır hayvanların en birinci devası'dır. Büyük ve 

1 
küçüklere itimadla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılı
rlır. okuyunuz ve çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. 
fleı eczanede fiatı 20 kurµştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 7009 

H. M. GHAZANFAR 
TiCARETHANESi 

TESiS T ARlHI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
fürk mallarının en büyük alıcısı ve her nevı Hınd malı ihracatçısı 
Releransları: Bombavrlaki her hangı bir Banka ve Türkofı!' 862 

T. İŞ BAN KASI 
lQ~Q 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 Lira m ·· ktafat 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 Eylül 1 İkinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

• = ===== ikramiyeler : 

ııı 1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 

" " 
,, 

8 ,, 500 " - 4.000 " 16 ,, 250 
" - 4.000 " 

60 " 
100 " - 6.000 ,, 

95 ,, 50 " - 4.750 
" 250 " 25 

" - 6.250 " 
435 32.000 

:.:: : =: = = : =::: = == : : : = 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmi§ 
olmaz, aynı zamanda talihinizi d e denemİ§ olursunuz. 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---------------------
Yeni 
BU GON BU GECE 

KADIN HIRSIZI 

SİNEMALAR 
Halk = BU GECE 21 DE = Baş Rollerde Baştan başa dehşet korku ve heyecan 

Sus 
Bugün gündüz 14 matinesinden 

itibaren 

İKİNCİ BALAYf 

Baş Rollerde 

---------------------= ANNIE DUCAUX - JULES BERRY filmi = KUTUP ŞEYTANLARI Loretta Young - Tyron Power -= Aşki hissi, içtimai bir mevzu taşıyan Gündiız Matinelerinde Gayet zevkli ve neşeli bir mevzu = = bu eser aynr zamanda heyecan vucn DALAVEHECILER KIRALI = 
:: ıbreti Smiz bir 11'/mdir Baş rolde: = = GEORGE M1LTON SEANSI,AR -= SEANSLAR Günü tam bir zevk ve neşe içinde Ke- 14 - 16 - 18 - GECE : 20.30 DA = = 10 ve ıı de ucuz halk matinesi çirmek istiyenlerin filmi = = SEANSLAR 10 ve 12 ucuz halk matinelerinde = = Normal Seanslar 10 ve 12 dc ucuz halk matinesi _ = Normal Seanslar FAK1R TALEBE = = 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 14.30 - 16.30 -.ıs.30 - Gece : 21 de Telefon: 3589 = - -:= Bu gece Yeni Sinemada filmden evel zengin varyete numaraları ve çok meraklı hokkabazlık := 
:= hünerleri vardır. Fiyatlarda zam yoktur. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Menfaatin• bilen radyo tekniğinin şaheseri olan OPTA radyolannı görüp dinliyerek karar verir M. ve A. Hanef kardeşler 
Posta caddesi Hal karşısı Ti: 3150 


