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Ulua Bımmevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Uhta ·Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz ıahibi 1144 
Ba~muharrir 1371 
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Bugün 7. nci sayfar 

J Karlar allı• 
kalan İstanbul 

5 KURUŞ Yazı itleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 J Güzel bir foto röportaj A O 1M1 % AN C 1M1'%C>1 ~ 
İdare 1064 

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait ba.nka ve müesseseler için 
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Kamulaya bir barem kanunu verildi 

" (;~ 

Bu memurlar i(in kanun 
13 derece teshil etmektedir 
Bu barem kanunu müktesep 

muhafaza etmektedir hakları 

::11 • 

ve • 
yenı sene 

F. R. ATAY 

Hususi bir kanunla devletten hak temin eden veya sermayesinin ya -
nsından fazlası devlete ait olan banka ve müesseseler memurlarının 
maaş ve Ücretleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri hakkında hükümetçe 
hazırlanan kanun projesi dün Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülii hakkındaki kanunun bazı maddeleri -
nin değiştirilmesine dair olan kanun projesiyle birlikte müzakere edile
cek olan bu mühim projenin mühim maddelerini aynen neşrediyoruz : 

.11•·····································'- Madde: 1 - Mahsus bir kanunla 
devletten bir hak temin eden veya 
sermayesinin yarısından fazlası dev
lete ait olan banka ve müesseseler 
memurlarının aylıkları ve hizmete 
giriş ve terfileri bu kanun hükümle
rine tabidir. 

L 
li . . . . . 
: 

Yeni kanuna göre 
derece ve maaılar 
Derece Asli maaş Tediye 

1 150 600 
2 125 500 
3 100 400 
4 90 360 
5 80 320 
6 70 280 
7 60 240 
o ı;o '2.00 

10 35 140 
11 30 120 
12 25 100 
13 20 80 
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İnönü ile Yugoslav 
Naibi arasında 

Madde: 2 - Birinci madde hük
müne giren banka ve müesseselerde 
çalışan memurlar için on üç derece 
tayin edilmiştir. Bu derecelere ait ay
lık asılları ve tediye miktarları aşagı-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Riyaseticümhur Umumi Katipli
ğine tayin edilen BQ.fvekalet 
Müste§arı B. Kemal Gedeleç 

Riyaselicümhur 
umumi katipliği 

Ankara, 3 a.a. - Riyaseticümhur 
Umumi Katipliğine, Başvekalet Müs
teşarı Kemal Gedeleç'in tayini Yük
sek tasdike iktiran etmiştir. Kemal 
Gedeleç bugün vazifesine başlamıştır . 

ll<ılı-ekalet ~liiste~arlığı 
Ankara, 3 a.a. - İnhilal eden Baş

vekalet Müsteşarlığına, müsteşar mu
iivini Haydar Günver vekaleten tayin 
edilmi§tir. 

Adliye Vekili B. Hilmi Uran iflif akla 

Parti Grupu Reis Vekilliğine se~ildi 

BUNDAN DOLAYI VEKALETTEN İSTİFA ETTi 

Tevfik Fikret Sılay 
Adliye Vekili oldu 

Adliye Vekili B. Teulilı 
Fikret Sday 

Parti Grupunda 
dünkü müzakere 

Parti Grupu Reis Vekilliğine 
•t!l!;İlen B. Hilmi Uran 

Adliye Vekaletinde 
hasıl olan tebeddül 

. 
:4-nkara, 3. a:a. - C. H. P . Büyük Ankara, 3 a.a. -Adliye Vekili Sey-

Mıl!~t Meclısı 'Grupu Umumi Heyeti han mebusu Hilmi Uran Büyük Mil. 
b~~un -3 - 1 - 1939- saat 15 de reia ve - let Meclisi Parti Grupu reis vekilliği
kılı v~ 1:~~bzon mebusu Hasan Saka'- ne intihap edildiğinden Adli e Vekil-
nın reıslıgı altında toplandı. liğinden istifa etmiş e · y B M·ı 

E l A B k·ı C IA v yerıne . ı -
v~. a aşve ı e al Bayar söz ala- let Meclisi reis vekillerinden Konya 

r~k munhal bulunan grup reis .vekilli- / mebusu Tevfik Fikret Sılay'm tayini 
ğ~n.e Genbaşkur tarafından Adlıye Ve- yüksek tasdike iktiran e lemi tir 
kılı ve Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın y ş · 

Harp sonrası devrinin büyük 
l,ir kıımı, zafer muahedelerinin 
haksızlığını timir ettirmeğe ça . 
lqan mağluplarla, 1918 nizamı
nı müdafaa etmek için tertipler 
&nyan galipler arasındaki ıiyaıi 
lravgalarla geçti. Milletler Cemi. 
Jeti bu iki davadan ne birini, ne 
de ötekini temin etti. Cenevre 
l>e.ntçılığı velevki tim dilik, fa
kat filen iflu etmittir. 

Jkinci devirde milletlerin üç 
kısma ayrıldığını görmekteyiz: 
lllilli ve sömürge topraklarının 
bütünlüğünü korumak istiyenler, 
Yeniden sömürge imparatorluğu 
lrurmak veya İmparatorluklarını 
ıeniıletmek istiyenler, milli top
l'aklarını ve İstiklallerini muha
faza etmek istiyenler. 

Ankara, 3 a.a. - Yeni yıl vesilesiy
le Yugoslav Naibi Prens Paul ile 
Cümhur Başkanı lsmet İnönü arasın
d_a aşağıdaki telgraflar teati edilmiş
tır: 

lstanbul'da tipiden sonra karlar altında kalan otomobiller 

n~mzet gösterildiğini beyan etti. Umu- }'eni Adliye 1' ekilimi:: 
mı heyet namzetin reis vekilliğini itti
fakla kabul etti. B. Tevfik Fikret Sılay, 1890 tarihin

de Konya'da doğmuştur. Konya idadi

sinden ve İstanbul hukuk fakültesin • 
den mezundur. 

Ekaelana Cümhur Ba~kanı 
Ankara 

Millet vapuru nasıl battı ? 
Yılbaşı münasebetiyle, samimi teb. 

riklerimi ve §ahsi saadetleriyle dost 
ve müttefik Türkiye'nin refahı için 
olan en eyi temenni/erimin kabulü
nü ekselansınızdan rica ederim. 

Mürettebattan 19 kişinin 
boğulduğu bildiriliyor 

İkinci kategorideki devletler
den Japonya, Uzak - Şark'taki 
fetih hareketi·ne devam etmekte
dir. İtalya, Habeıistan'ı almıt
tır. Alman mücadelesi, 1938 so
ll\ana kadar, Avrupa kıtaıındaki 
alınan birliğinin tamamlanması
lla hasredilmiıtir. 
I 1939 yılına totaliter devletler
he demokrasiler arasındaki cep
b~ k~vgaaı ve dahili İspanya har· 
• 

1
• ıle Japon • Çin mücadelesi 

~Ç~nde giriyoruz. Avrupa sulhu 
j•n yeni senenin, harp sonrası 
.e\'rinin en nazik yıllarından bi

li olduğu fÜphe götürmez. 
Çekoslovak buhranını bir u

ftııaıni harbe sebep olmaktan 
~e~etmek için olanca gayretle
t ';,' ~rfeden Çemberlayn'in teC: buıleri, 1938 senesinin başlı
ber~idiseleri .arasındadır. Çem
n •Yn kendı bantçılığının adı
~~~ne kendi koymuıtur: Pratik 

llı.a teırıberlayn, büyük devlet 
lı~ Pları arasındaki cephe ayrı· 

...... ır° d k . .. 
lbe f ı erme , yem muşterek 

PAUL 
Altea Prena Paul 

Yugoslavya Kırallık Naibi 
Belgrat 

Alteslerinin yeni yıl münasebetiy
le irsal buyurdukları nazikane tel
graftan çok mütehassis olarak, hara
retli teşekkürlerimle birlikte şahsi 
saadetleri ve dost ve müttefik Yu
goslavya'nrn refahı hakkındaki çok 
samimi temennilerimin kabulünü ri
ca ederim. 

iSMET lNONU 

İnönü Sabık Mısır 
Hidivini kabul buyurdu 

Ankara, 3 a.a. - Şehrimize gelmiş 
olan sabık Mısır Hidivi Altes Abbas 
Hilmi Pap. bugün Reisicümhur ta
rafından kabul buyurulmuşlardır. 

111111111111111111111111111111111111111111 

B. Çemberlay'ın 
Roma'ya seyahatı 

nıil"ı •atler teıiı etmek, beynel
çık e Politikayı mutlaka harp 
ku:•ıı içinde bocalamaktan 

arınak 1· . k. . Mün ·h eme ını ta ıp ettı. 

Londra, 3 a.a. - B. Çemberleyn ve 
Lord Halifaks bugünlerde Londra'ya 
dönerek Roma seyahati programının 

teferruatını tesbit edeceklerdir. 

BiR ÇOK YELKENLİLER PARÇALAN Dl 
Açık denizlerde

ki şiddetli fırtına 
ve yurdun bir çok 
mıntakalarında iki 
gündcnberi görü -
len karla karışık 
tipi hala dinmemiş
tir. Ereğli önlerin
de kömür almakta 
olan Millet vapu -
runu batırarak ilk 
felaketli tesirini 
duyuran fırtına a • 
çık denizlerdeki di 
ğer bir çok vapur 
ve motorlar için de 
çok tehlikeli ol • 
muş ve bunlardan 
çoğundan haber a -
lınmamıştır. Fakat 
fırtına yüzünden 
telefon ve telgraf 
yolları arızaya uğ -
ramış olduğu için 
açık denizlerin sa
hilleriyle seri mu • 

vaaala imkanı te -
min olunamamış . 
tır. Dün, bir çok 
çarelere başvurdu • 

- ,,... • .r~ •• '; Y'; ..,..,,. ,,_...w .,,.,,.,._ ,. 

"'"·'~ ..., ~~M. 

• 

ğumuz halde Zon - J , .. 
guldak ve Eregli'- stanbul da koprü üatünde kar ve tipi eseri~·· Pratik ıulh sisteminin ilk 

ki Mü ":hF :Ja't öyle görünüyor 
nı Dır harbe mani olmUf· 
(Sonu 8 inci sayfada) 

Star gazetesi, Roma'ya hareketten 
önce BB. Çemberleyn, Halifaks, Si
mon ve Hor arasında yeni müzakere -
lcı: cereyan edeceğini bildirmektedir. 

den doğrudan doğruya haber almıyaı resmi malılmat, dünkü sayımızda ver. 
muvaffak olamadık. Ancak, İstanbul diğimiz acı haberi teyit etmit bulun • 
tarikiY.le hükümet merkezimize gelen (.Sonu 8. inci sayfada) 

Adliye Vekilinin bu tarzda namzet 
gösterilmesi, partinin yüksek mahfil
lerinde meclisteki grup reisliğine is -

tikbal için hususi bir ehemiyet veril • 
diğinin ifadesi olarak telakki olun -

muftur. Bundan sonra Hariciye Veki· 

li Şükrü Saraçoğlu söz alarak geçen 
içtimadanberi cereyan eden harici ha

diseler hakkında izahat verdi ve iza
hat umumi heyetçe tasvip olundu. 

Ebedi Şef'imiz Atatürk'ün anıt -
kabrinin yapılacağı yer hakkında mü
tehassıs encümenin hazırladığı rapo _ 

run tetkiki için grup azası içinden 15 
kişilik bir encümen intiliap edilmesi 
riyaset makamından teklif edildi ve 

bu seçim muamelesi grup idare heye _ 
tine tevdi olundu. 

Mektepten çıktığı günlerde asker o
lan yeni Adliye Vekilimiz Umumi har

be yedek subay olarak iştirak etmiştir. 
Mütarekede terhis edilerek memle • 

ketine döndükten sonra, bir müddet 
avukatlıkla meşgul olmuş ve bilahare 
Akşehir mahkemesi reisliğine tayine
dilmiştir. 

(Sonu ll inci sayfada) 

Grup Reisi vekilliği 

Bundan sonra Büyük Millet Mecli

si encümenlerinin kanuın ve teklif la
yihalarını tetkik tarzına dair Tokat 

mebusu Galip Pekel tarafından veril -

miş olan takrir müzakereye konuldu. 

M~zu üzerinde bir kaç hatip söz söy
ledıkten sonra gelecek içtimada mü -

zakereye devam edilmek üzere celse • 
ye nihayet verildi. 

Lima'da yeni bir 
konferans toplandı 

Nev~o~k, 3 a.a. - Nevyork - Post 
gazetesının bildirdiğine göre Biri .k 
A 0 k h 0 "k • eşı 
. m~rı a u ümetlerinin cenubi Ame-

Partinin dünkü grup içtimaı hak -
kında neşrolunaıı tebliğ, muhterem 
Adliye Vekilimiz Seyhan Mebusu 
Hı'Jmi Uran'ın Grup Reis VekiJJigine 
namzet gösterildiğini bildirmektedir. 
Tebliğde bu haberi takip eden frkra 
"bu tarzda namzet gôsterilmek Par· 
~inin yüksek mahfiJJe 'nde Gru'p Re· 
ıs Vekilliğine istikbal için hususi bir 
ehemiyet verildiğinin ifadesi teliklci 
olunduğunu., ilave ediyor. Muhterem 
Hilmi Uran, lsmet lnönü hükümetin
de ilk vekalet vazifesi alıncıya kadar, 
f!arti hizmetlerinde yüksek vasıfları 
ıle__ nası~ temayüz etmişse, vekileti 
muddetznce mümtaz hükümet adam
lığı §ahsiyetini tanıtmıştır. lki mu -
vaffakiyetli tecrübeyi nefsinde ta· 
mamlamış olmak, hiç şüphesiz, ken
disine, Parti Grupu'ndaki Reis Vekil
liği vazifesinin hususi ehemiyeti ile 
mütenasip bir selahiyet bahşetmekte
dir. 

rıka ?ın garp sahilindeki devletler 
n~zdı.ndeki bütün siyasi mümessilleri 
Lıma da bir konferans aktetmişlerdir. 

Buna sebep olarak Lima Amerikan 
konferansında faıistlik aleyhinde yapı 
1~ pro~gandanrn büyük bir muvaffa
~~yet goıtercmemiı olmaaı ileri sUrii -
luyor, 

Millet Meclisindeki mebusluk ve 
reis vekiJJiği hayatında arkadaşları
nın sevgi ve saygısını kazanmış olan 
Tevfik Sılay'a Adliye Vekilligi vazi
fesinde muvaffakiyet temenni eder -
ken, yeni Grup Reis Vekilimize de, 
Cümhuriyet Halk Partisi mesaisinin 
yeni inkişafında hayırlı hizmetler di
leriz. 

... 
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İnsan ve kültür: 

Radio~nun Estetiği 
Meden iyet ilerledikçe, "kapısı kilidsiz ev olur mul kad d l ? d k . ·.. ar, ra yosuz 

ev o ur mu " enece tır . G erçi bugün, radyonun düşmanları bile vardır. 
Onun zaman za~an tutan s.in i~]~lik!eri; aradığınız istasyonu bozuk ya -
~u~ zayıf v~rm.esı ; ~er .hangı, sızı alakadar edecek bir bahsi, kendi muhi
tı~~de dahı daıma çır~ı~ b~l~uğunuz bir sese söyletmesi ve daha bunun 
gı 1 ~rzunuz yahut hurıyetmızle mücadele eden sebepler yaratması o -
n
1 

u b1 ır parmak hareketiyle huzurunuzdan tardetmenize çok kereler ~esi-
e o muştur. 

Bu neden ileri geliyor? Bir kere radyo teknia i henu'' z beb k d d b · k k l ., e yaşın a -
ır, ır ço usur arla maluldür · yani h--klısıı1ız lk' · · k } ~ ik . . • .. . ıncısı u aaınız 

m ro terbıyesine ya henüz alısmamıs bulunmakta yahut 00' "yl b~ · ' 
f d d b'" h - ~ • e ır ıs -
ı aka ad- ta ıı ayat düşkünü olduğunuzdan - hiç de namzet bulunma-

m ta ır. · 

d 7albyki, büyü~ istasyonlar, biliyoruz ki, emisyonlarına çok itina e _ 
er er. ~:ı:cekle~~ parçalar, konferans nevinden ise, bunlarda konfe. 

rans estetı_gıne; şur ~evinden ise, şiir okumanm güzellik şartlarına; ti. 
~atromsu ~~e, sahne ınşadına; dartleşme ve sohbet salıasmda k 1 k 

unun tabu hayatta hakim olan esaslarına sadık kalırlar ve h' ab~caf Isa, 
Yapmış b' d h ıc ır a so numarayı ır a a o kutunun icine sokmazl Y . ~ d 
artık ı ~ ba . . .. ar · anı, ra yonun 

.. d ma u~ · zı estetık kaıdeleri, yalnız m e vcut dcoil ay d· 
mu evvendır. ., • m zaman a 

Gerçi, bu kaidelerin henüz kitapları yoktur H .. . d 1 . 
yetişmemi_ştir. Fakat, ciddi fikir m 1 . en uz ra yo estet en 
est t'- · d k . ecmua arında, zaman zaman radyo 
'l eledı~ıkne o kunur, parça halınde, etütlere rastlamak kabildir Rad 
ı er ı ce te nisy l 'h . · yo, sanatı b ~h d er er onun cı aza aıt kusurlarını , estetler de radyo 

a mm an o an noksanlarım, şüphesiz gidereceklerdir. 

Burhan BELGE 

Acı bir kayıp Bn. Leman Erkmen'in 

c.enaze töreni Devlet Meteoro
loji işleri umum 
müdürlüğü Klima-
toolji şubesi müdü- Vefatı haberini dünkü sayımızda 
rü Hadi Sözen, kı- teessürle yazdığımrz, eski Ziraat Veki-
u bir hastalığı mü- li, Kütahya mebusu ve C.H.P. Genyön 
tea.kip 2-3 kanunu- kurul üyesi B. Muhlis Erkmen'in vali-
aani gecesi, tedavi deleri Bn. Leman Erkmen'in .cenazele-
edilmekte olduğu ci dün Nümune hastanesinden kaldm-
Nümune hastane- • larak Hacıbayram caıniine getirilmiş 
•inde vefat etmiştir. ve burada namazı kılındıktan sonra 

Yüksek tahsilini Halkalı Ziraat Cebeci'ye götürülerek defnedilmiştir. 
Mektebinde ikmal ederek muhtelif zi- Cenaze törenine Büyük Millet Mec-
raat mekteplerinde muallimliklerde bu lisi Reisi B. Abdülhalik Renda M cı· . , ve 

• lunduktan sonra meteoorloji ihtisası e ıs reıs vekilleri, bazı vekillerimiz 
yapmak üzere bir müddet ecnebi mem- ?en~ön.kurul üyeleri, meclis grupu re~ 
leketlerde çalışan ve bu sahada mem- tslerı, bırçok mebuslarımız ve Ziraat 
leke.te faydah olacağı bir zamanda ha- Vekaleti erkaniyle Yüksek Ziraat Ens
yata gözlerini yuman bu gencin ölü- ti.tüsü Profesörleri B. Muhl~ Erkme
mü büyük bir ziyadı... \nın.arka~aşlan ve dostları iştirak ey. 

Cenazesi bugün e ğle üzeri Nümu _ 1emışlerdır. 
ne Hastanesinden narak, Hacıbay • 
ram camiinde nam kılmdıktiUl 1>0n- Köv frla ..... J9";"'\;_ -ıc _ _.,, __ 
ra. Cebeci kabnst ıgma nakloluna - resımıer 

caktır. _ _ _ H enüz belediye teşkilatı mevcut ol 
mryan köy ve nahiye merkezlerinde a· 

Gümrük yüzde onlan 
Belediyelere evzi edildi 

· çılacak sinema, tiyatro ve plajlardan 
alınacak belediye resimlerinin köy ida
releri tarafından almması ve sinema 
tarifelerinin de gen~ köy idareleri ta -
rafından yaprlması kararlaşmıştır. 

D. D. Y. da yeni bir tayin 
Devlet Demiryolları hasıla.t ve tica -

ret dairesi reisi Naki Köstemin Nafia 
Vekaleti müsteşarlığına tayini üzerine 
yerine hareket dairesi reis muavini B. 
Cevad vekaleten tayin olunmuştur. 

Limanlar Umum 1\lüclürü 
Ankara' da vazifesine haşladı 

Limanlar Umum Müdürü B. Müfit 

Necdet İstanbul'dan şehrimize gelmit 
ve vazifesine başlamıştır. Müfit Nec -
det'in Ankara'ya gelmesi bazı gazete • 
lerde İstanbul Deniz Ticaret müdürlü
ğünün Ankara'ya nakledileceği şeklin
de bazı haberler çıkmasına meydan 
vermişse de alakadarlar bu haıberlerin 
asılsız olduğunu söylemektedirler. 

ULUS 

Dün akşamki hukuki 
konferans 

Sürnerbank hukuk müşaviri Dr. 
Münib Hayri Orgüblü dün akşam An
kara radyosunda hukuk ilmini yayma 
kurumu namına medeni kanunumuzun 
başlıca ·karakterleri hakkında değerli 
bir konferans vermiştir. Hatib konfe
ransına "zaferlerinizin en büyüğU han· 
gisidir?''. sualine Napolyon'un "kanu
nu medenidir" diye cevap verdiğini 
söyliyerek başlamış ve türk medeni 
kanununun; genç yaşlı olmasına rağ -
men olgun bir kanun olduğunu, içti
mai sınıf ayrılığını kaıbul etmediğini, 
layik esasları prensip olarak ilan eyle
diğini, insaniyet t emayüllerine değer 

verdiğini, hakimlere geniş takdir sala
hiyeti tanıdığını, ahlakı yüce mevkide 
tuttuğunu tebarüz ettirmiş ve bilhassa 
aynı kanunun toprağı mütedavil bir 
servet ve menkul bir kıymet haline ge
tirdiği hakkın<la dikkate layık malfı

mat vermiştir. 
Dr. Münib H. Ürgüblü sözlerini 

şöyle bitirmiştir: "Yüksek vasıflarda 

karakterleri cemetmiş bulunan bir me
deni kanun vücuda getirdiği için İsviç
re milletini ve böyle bir medeni kanu
nu kendi külliyatı olarak benimsedi
ğinden ötürü de türk ulusunu takdirle 
ve saygıyla yadetmek lazımdır." 

Ana kucağının 
bir senelik 
çahşmalar1 

Genel merkezin Keçıoren'deki ana 
kucagma 938 yılı l inc"l gunünden .ı.~ 

nci ay 31 inci günü akşamına kadar 
14.t muracaat vukubulmuştur. 

Hunlardan 89 çocuk ana kucağına 
alınmış ve 53 çocuk yersizlik yüzun -
den veya kurum ana tüzüğüne aykırı 

bulunmalarından alınamamıştır. 

Kucağa alman yavruların ekserisi 
bir gün.lı.iktcn 6 - 7 aylık süt yavrula -
rr te!ikil etmektedir. Bunlar kucakta 
süt analar veya sütle beslenerek hayat 
ları kurtarılmaktadır. 

Kurum yersizlikten ltabul edemedi
ği !avrular için kuvet ve kudret kay -
nagı ol~n ~letin yrdınuna güvene
rek yeru bır kucağın ikmaline çalış -
maktadır. Memleketin her tarafında 

her gün sıcak yemek, süt, elbise, ayak
kabı, çamaşır, mektep levaznru, hasta 
çocukların muayene ve tedavisiyle 
'6~v;urı:.uvu sefalet açlık ve yok
Kurumuna yılda bir tek lira verıp sen 
de üye olursan daha on binlerce yav
ruyu ölümün pençesinden kurtarmış 
oluruz. · 

Pazarhksız sallı kanununun 
teşmili ha11rhklar• 

Ekonomi Bakanlığr, pazarlıksız sa
tış kanununun diğer bazı vilayetlere 
daha teşmili etrafındaki tetkikleri.ne 
devam etmektedir. Bakanlık, bazı vi
layetler~mizden pazarlıksız satış kanu
nunun tatbikatı etrafındaki mütaleala
rının bildirilmesini istemiştir. Yapılan 
tetkikler ve vilayetlerden gelecek mü
talealardan sonra kanunun hangi vila
yetlerde tatbik edileceği kararlaştırı-

lacaktır. 

Amerika' elan pamuk 
tohumu getiriliyor 

Ziraat Bakanlığı, memleketimizdeki 
pamukların cinslerini ıslah etmek için 
Amerika'dan yüksek kaliteli on ton 
pamuk tohumu getirtıniye karar vu -
miştir. 

Hava hücumlarma karşı 

pasif korunma kanunu 

Bu ayın 9 unda 

meriyete giriyor 
Hava hücumlarma karşı pasif ko _ 

run~a. kanunu bu ayın 9 uncu günün
den ıtıbaren meriyete girecektir. Ha
va Müdafaa Genel Komutanlığı ka _ 
nunun tatbikatı etrafındaki bütün ha
zırlıkları bitirmiştir. 

. Kanunun tatbik suretini gösteren 
nı~amnameler Devlet Şurasına veril • 
mış bulunmaktadır. Şura Tanzirrat 
Dairesi bugünkü toplantısında nizam
namenin görüşmesine başlıyacaktır. 

M·ütekait dul ve 

yetimlerin maaşı 
~oklama işlerinde mütekait, dul ve 

yetımlere kolaylıklar göste.rilmek üze
re ~aliye Vekaletince yapılmakta olan 
tetkıkler bitmiş ve tekaüt kanununa 
ek olarak hazırlanan kanun layihası 
son şeklini alm.şur. 

Liiyihaya göre mütekaitler ve dul -
lar maaşlar.nı bizzat almak şar tiyle 
malmemurlukları t araf.ndan nüfus 
t~zkere!erıne meşruhat verilmek sure
tıyle yoklamadan muaf tutulacaklar
dır. Evlenme meınurıarı evlenenlerin 
zati maaş sahibı olup olmadıklarını nü
fus tezkerelerindcki me~ruha.a baka -
rak tayin ve bundan malmemurlukları
nı haberdar edeceklerdir. 

~oklama, bugün olduğu gibi yalnız 
yetımler hakkında cari olacaktır. 

Türk- Fransız dostluk 

muahedesi 
Meclis r uznamesien alınmış iken 

hariciye encümeninin talebi üzerine 
encümene iade edilmiş olan türk - fran 
sız dostluk muahedesiyle bu muahede
ye ballı protokol ve obtenü'lerin tasdi
kına ait kanun layihası meclisin bu -
günkü toplantısında görüşülecektir. 

Devlet ıurasmdaki 

izihklar 

münhal 

Devlet Şurasının yeni teşkilat ka -
nununun merivet mevkiine konuldu 
cibince Şura'ya yeniden beş a.Sll ve 
dört yedek aza alınacaktır.· Bugünkü 
halde Şura' da iki de münhal azalık bu
lunmaktadır. Buna göre önümüzdeki 
günlerde yapılacak seçimde her azalık 
için üçer namzetten 55 namzet göste • 
rilmesi lazrmgelmektedir. Namzet i
simlerinin bugünlerde ilan edilmesi 
beklenmektedir. 

İş dairesi kadrosunda 
değişiklik 

Bakanlar Heyeti iş dairesi 1938 fi
nans yılı teıkilat kadrosunda değişik· 
lik yapılması hakkındaki teklifi kabul 
etmiştir. Bir İş Genel Müfettişliği, 
150 liralık bir baş memurluk ve 20 şer 
liralık iki odacılık çıkarılmakta ve kad
roya 400 liralık bir İş Genel müfettiş
liği ile 17 5 şer liralık iki iş müfettişli -
ği ilave olunmaktadır. 

Seçimleri tasdik o1nnan 
belediye reisleri 

Diyarbakır merkez belediye reisliği
ne seçilen B. Şeref Uluğ'un ve Bitlis 
merkez belediye reisliğine seçilen Sup
hi Menteş'in seçimleri Bakanlar He
yetince tasdik olunmuştur. 
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Ayda 5 kuruşla 
Kızılay gençlik teşkilötl 
yüzlerce yoksul mektep 
tale esine yardım etti 

1933 senesi~de, ~ürk yavrulanna mektep sıralannda {sosyal 
Y.a~dım?. pr:ns~plerın_i t~?ii bir his halinde aşılamış ve onları ile· 
rını~ mutekamıl ve bılgılı (Kızılay azası) olarak yetittirmek mak
sadıyle kurulan Kızılay Gençlik Kurumu çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Kurum gayesini başarmak için her 
şeyden eve! gençliğin varlığına, Tür
kiye Cümhııriyeti hükümetinin ve 
Kızrlay Cemiyetinin her sahada mad
di ve manevi müzaharetine dayanmış
t~r. K~rum bugün gençliğin yetişti -
rılmesı noktasından milli bir teşek -
kül mahiy etini haiz olmuştur. 

Te~kiliit 

Kızılay gençlik kurumunun Anka
ra'da bir merkez heyeti şehir ve kasa
balardaki mekteplerde ise "dernek 
şubeleri ve kolları,. vardır. 

Halen mekteplerdeki kol adedi 2020 
ve bu koll ara mensup aylık aidat ve
ren aza aded i de 115 bindir. Teşkila
tın kurulduğu senelerde aza adedi 20 
bindi. Bu müteakip senelerde: 32 bin, 
50 bin, 70 bin olarak artmiş ve bugün
kü yekCınu bulmuştur. 

Yedi yaşından 18 yaşma kadar her 
mektep talebesi kız ve erkek Kızılay 
Gençlik Kurumuna aza olabilmekte -
dir. Yani ilk mektep çağından lise 
son sınıfa kadar bütün talebeler ku -
rumun tabii azalarıdır. Bunun için 
ayda 5 kuruş öderler. Mamafi para 
vermiyen talebeler de fahri aza sayı
lırlar. Kollara mensup azaların top. 
ladıklarr paraların yarısı merkez he -
yetine gönderilir. Bununla umumi 
masraflar ve yardımlar temin edilir. 
Kalan kısım mahallerinde kalır ve 
mektep soı:;yal yardım işlerine sarfe
dilir. 

Yapılan işler 

devam etmektedir. 1934 den bu sene
ye kadar 72 gençlik kızılhaçından al
büm gelmiş ve 74 mektebimiz tarafın
dan bunlara mukabele edilmiştir. 

Afişler, kiitiipaneler 
Sınıflarda talebenin dikkatini cel

betmek için gençlik kızılayınrn ga -
yelerini gösterir levhalar, afişler bas
tırılarak mekteplere gönderilmiştir. 

Ne§riyat ve propaganda işlerine ve
rilen ehemiyet dolayısiyle mektepler
de gençlik neşriyatını toplamak ve ~ 
kutmak için kütüpaneler tesisine ça· 
lışdmaktadır. Kurum tarafından neş • 
redilen kitaplar mekteplerdeki kütü
panelere gönderilmiştir. Bunlardan 
başka gençlik mefkurelerini canlan
dıran ve sağlık bakımını yayan eser
lerden mürekkep koleksiyonlar da 
gönderilmektedir. 

Sağlık sahasında 

Kızılay gençlik kurumu sağlık ve 
yardım işlerini bilen ve kıymetini 
takdir eden yurttaşları yetittirmek 
~e. böylelikle sağlık bakımını yaymak 
ıçın çalışmaktadır. Bu umumt ve mil
li sağlık gayesini temin için mektep· 
!erde küçük eczaneler tesisine çalı

şılmaktadır. Merkez tarafından yap
tırılan ve mekteplere dağıtılan ve her 
nevi yardıma müsait bulunan 100 a
det aza çantası ile beraber teşkilatın 
emrinde 300 ceza dolabı vardır. 

Ani kazalarda ve hastalanmalarda 
y~rahya ve hastaya yardıma talebe 

· yı hazırlamak için ilk yardım kursla-

Kızılay Gençlik Kurumu çok ve- rı A a~ılmış ve iyi neticeler almmıştır. 
rimli neticeler alarak çalışmaktadır. !atı~ kampları ve kır konakları i1i 

1 
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1 
d kl yapılmış ve muvaffakıyetli geçm. iş-

yı ıgr, ur ıye ızı ay erne e- . 1 d 
. .. . d bir konuşma l'k kı tır. 936 - 37 ers senesi kampı da e-

rılhuazçe'rıınneedir? Dişlerı·n ' ~eln_,ç ımek: velce edin ilen tecrübelerle daha mü-
zı sag ıgı, t k 4 ·ı b ' k' d l b .. 
tep çocuklarına sağlık öğüt ve bilgi- : amı ır. şe ıl e başarı mış ve u-
leri, kır gezintileri ve gençlik konak- tun K~caelı mıntakasının bak~sız 
larr ·ık h~ d endı·k k ve fakır 300 kadar yavrusunun saglı-

' ı sı ı yar ım, g ~ ır ~ . . . 
kampları gibi faydalı risale ve kitap4 gını temın etmıştır. 
lar vardır. Onümüzdeıki seneden itibaren He-

reke'de deniz kenarında ağaçlı ve ını~ 
lu, geniş bir saha üzerinde daimi 
kamp tesis olunacaktır. Memleketin 

müsait yerlerinde aynı tecrübelere 

devam olunacaktır. 

Konferanslar 
Bundan başka Kızılay gençliğini 

faydalandıracak esaslı ve muayyen 
mevzular üzerine muallimler veya 
merkezce tayin edilen mütehassıs zat
ler tarafından konferanslar verilmek
tedir. Kızılay haftasında ve senenin 
bazı muayyen günlerinde de muallim 
}erin nezareti altında genç azalar ta
rafından kendi aralarında konferans
lar ve müsamereler, temsiller veril· 
mektedir. 

Mektepler arası muhaberat başlıba
şına bir mevzu teşkil etmektedir. Tür 
kiye Kızılay Kurumu beynelmilel 
Gençlik krzılhaçlariyle temasa çok e
hemiyet vermektedir. Paris'teki Kr -
zılhaç !ikinin "gençlik şubesi" ile da
imi bir münasebet tesis edilmiştir. 
Bu münasebetler kitap, albüm, mek. 
tup, bebek ve saire teatisi şeklinde 

Ecnebi Kızılhaç teşekkülleriyle te
mas için imkanlar aranmış ve bu ara

da tstanbul'da Robert Kollej gençlik 
kurumu Budapeşte'ye gitmiştir. 

Kurumun genç azaları hastalıklar
la mücadele hususunda hükümet ve 
Kızılay sıhi te,kilatına, sağlık öğüt· 
!eri vermek ve bazı vasıtalardan isti
fade ettirmek gibi kıymeti\ yardım
larda bulunmaktadırlar. 

Sosyal yardımlar 

Gümrük tahsilatından belediye~er 

hissesine ayrılan eylul, teşrinievel ve 
UŞrinisani aylarına att ikinci üç aylık 
tevziat İç Bakanlık t ırafmdan beledi
yeler bankası vasıt yle yapılmıştır. 

Tevziatta Afyon be: diyesi hissesine 
5738, Karaköseye t504, Am:ı.syaya 

2980, Ankaraya 296 7 Antalyaya 5193, 

958, Bingöle 80, Bi lı e 2429, Boluya 
Aydına 3638, Balıke ıre 6348, Bileciğe 

1866, Burdura 322 , Bursaya 17.358, 

,Çanakkaleye 2755, Çank:rıya 2342, 

Artvine 830, Çorrr. 4840, Denizliye 

Ml43, Diyarbakıra 836 , Edirneye 8640, 

Elazığa 5629, Erzin ıa 4182, Erzuru

ma 7950, Eskişehiıe 11299, Antebe 
12213, Giresuna 3575 Gi.ımüşaneye 780, 
Hakariye 375, Mers n · 6458, Ispartaya 
4373, İstanbula 177. 9 , Izmire 40875, 
Karsa 4338, Kastam • '1Ya 3397, Kayse· 
riye 11157, Kırklarc: ıye 3358, Kırşehi
ıe 3306, lzmite 4357, ıyaya 12598, Kü
tahyaya 4305, Malat ya 6535, Manisa
ya 7314, Maraşa 6801, Muşa 1178, Niğ
deye 2953, Orduya J 6, Rizeye 3326, 
Samsuna 8121, Ada ya 18313, Siirde 
3813, Sinoba 1175, , ıv asa 8449, Tekir
dağına 4733, Toka 5319, Trabzona 
6892, Tunceline 447, Urfaya 7501, Va
na 2256, Yozgada 3 67, Zonguldağa 
6736 lira düşmüştür 
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. Merkez heyeti tarafından, hasta, 
sakat, yoksul talebelere para yardı -
mı ve hastane, prevantoryom ücret -
lerinin tediyesi, yol paraları, mektep 
ders levazımı tedariki gibi umum! 
yardımlar yapılmaktadır. Bugüne ka
dar yapılan yardımlar (6300) liraya 
~aliğ olmuştur. 

Tebliğler mecmuası 
Kiiltur Ba.A.anlı haftada bir çık

mak üzere bır teb er mecmuası çı -
karrruya karar vermıştir. Mecmuanın 

ilk sayısı bu ayın d kuzuncu günü çı
k.araktır. 

Çağrı 
X Dahiliye enci meni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Adliye encümeni bugün umumi 

heyet içtimamdan sonra toplanacaktır. 
X lktısat encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından onra toplanacaktır. 
X Arzuhal enciımeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 
* İskan kanunu muvakkat encümeni 

bugün umumi heyet i~timaından sonra 
dahiliye encümeninde toplanacaktır. 

Bu · ne telôş ! ~ 

A yrr bir kanun ile kurulmuş ve 
başına güzıde bir komutan geçiril· 
miş olan beden terbiyesi umum mü
dürlüğü, en mantıki, en modern u
sullerle çalışmasına devam ediyor. 
Bu isabetli çalışmaların mahsulle
rini idrak edeceğimiz giin yakında
dır. 
. Bu teşekkülü kuran kanun, aynı 
zamanda bütün Türkiye'de 8 yaşı İ
le 45 yaşı arasında bulunan bütün 
vatandaşları beden terbiyesi yapma
ğa mecbur etmektedir. Bunun için 
de yapılacak teşkilata bütün dere
celere mensup mekteplerde spor 
mükellefi olan talebe Maarif Veka
letinin, ordudaki asker Milli Müda
faanın, ceza evlerindeki vatandaş
lar, Adliye Vekaletinin alacağı ted· 
birlerle bu mükellefiyeti yerine ge
tirecek. · 

Kanunun ve onun tatbikatını tan
zim edecek nizamnamenin bütün 
tafsilatını buracıkta sayıp dökmek 
mümkün değildir. Fakat bunun i
caplarından birisi, mektep talebele
rinin daha esaslı bir spor teşekkülü
ne bağlanmak üzere şimdi mensup 
bulundukları kulüplerden ayrılma-

]arıdır. Bunun için yapılan Mmim ve . 
tebliğ de ne gariptir, lstanbul ga°ze
telerinde ve spor mahfillerinde bir 
telaş uyandırdı. 

Bir takım plitonik sporcular, ku
lüpleri ve stadyumların ''boş bir sa
lon, boş bir saha/,, haline geleceği
ni söyliyerek hayıflanıyorlar. 

Ortaya atılan rakamlara göre ls
tanbul'da 1261 faal sporcunun 649 
tanesi mektep talebesi imi~ ve bun
lar kulüplerden çıkınca şehirde 
spor hayatı duraklıyacakmış! 

Spor, en aşağı, yirmi, otuz sene
dir,Türkiye'de, bilhassa, lstanbul'da 
faal bir haldedir. Şimdiki kulüpler 
tarafından idare edilen bu faaliye
tin bütün mahsulüne, şu 1261 gibi 
hazin bir rakama bakınız. Bunun da 
649 tanesi mektep talebeleridir. 

Sonra, bütün Türkiye'deki spor
cuların sayısı da 5000 kişiyi geçmi· 
yor. Şu halde, eski usulle yürütü· 

len kulüpler ve kulüpçülük türk va
tandaşım spora, beden terbiyesine 
bağlıyamamıştır. Yeni kanun ise 
meseleyi bozuk düzenlikten kurtar
rııak maksadiyle tatbik edilecektir. 

Yapılan, yapılmakta olan ve ya
pılacak işleri bilip anlamadan, tet
kikine de imkan bulmadan bu tela
şa, bu yaygaraya ne lüzum var? Ku
lüpler kapanacak, spor felce uğrı• 
yacak değil, modern ve müterakki 
metodlara bağlanacaktır ve o ka· 
nun şümullü bir surette tatbik e
dildiği gün koca lstanbul'da topu 
topu 1261 ve koskoca Türkiye'de 
topu topu 5000 sporcu değil, bir tek 
kulüpte 200 - 500 sporcu göreceğiz. 

Bugün faal spor hayatına dahil 
vatandaşların bu sahadan uzaklaş
ması değil; şimdiye kadar bu lüzum
lu işle ilgilenmemiş olanların bile 
beden terbiyesi ve sporla ilgilen
mesi bahsin ve davazun mevzuudur. 

Sporculuğu biraz da yaygaracılıkla 
karıştırmak, ne yazık ki, baZI yer
lerde kötü bir anane hükmüne gir
miştir. 

Yeni kanun, lstanbul'u 1261 ta
ne, Türkiye'yi 5000 sporcu ile ikti
fa etmek kanaatk§rlığından kurtar
mak istiyor. Her kulüp, arkasında 
sapasağlam bir teşkilatın muzaharet 
ve yardımı ile "salonları boş ve sa
haları boş" olmaktan kurtulacaktır. 

Telaşa lüzum yok/ Türkiye'yi 
sporcu bir millet haline getirecek o· 
lan bir davanın karşısında, ancak, 
işin genişliğini, faydalarını, hedef· 
lerini kavrıyamıyanlardır ki telaşa 
ve yaygaraya başvururlar! - T. 1. 

Ruhlar ve içki! 

Cenubi Afrika kabilelerinden 
Basuto'lar, ölülerini oturmu§ bir 
vaziyette gömer ve yanma içkiler 
koyarlarmı§. Bu adet, ruhlarm öl
dükten sonra da içki içtiğine inan· 
malarmdan ileri geliyormu§. 

iyi ki bizde böyle adet yok. E
ğer olsaydı doktor Mazhar Os
man'1a Fahrettin Kerim'e bir de 
Yeşilay'ın ahret şubesini açmak 
vazifesi düteeektil 

Merkez tarafından birçok ~ktep
lere ayrıca para verilmek suretiylf! 
yemek ve eşya tedarikine yardımlar
da bulunulmaktadır. Bu arada başa~ 
rılmasına çalışılan işlerden bid de 
mekteplerde fakir talebelere sıca'k 
yemek verme işidir. 

Yarısı kendilerinde kalan aza ai.:la
tını kollar, kendi mekteplerindcki fa. 
kir ve muavenete muhtaç talebelere 
elbise, eşya, kitap ve saire almak su
retiyle sarfetrnektedirler. 

Mali vaziyet 
Kurum ilk teşekkülü senelerinde 

Kızılay Umumi Merkezinden, Halk -
evlerinden ve Amerika Kızılhaçm
dan yardım görmüştü. Halbuki şimtli ' 
varidat tamamiyle talebe aidatına. te
berrulara, müsamere gelirlenne, r-:. -
zet, kitap satışlarına münhasu kalmış 
tır. 

l Kollar tarafından toplanıp merke
ze geleı~ paranın yekunu 38.761 lira
dır. Buna kollarda kalan para mikta
rını da ilave edersek genç mektepli
lerin sosyal yardımlar için bugüne 
kadar 78 bin liraya yakın para tahsil 
ettikleri anlaşılır. O 
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ı_o_ı_ş_P_O_L_I T_i_:K~A_™ı 
tin birliği sarsıhyor mu ! 
Bir bu.ç~ aeneden be . . ' 

vam eden mücadeJ . rı Çm de de-
diği hakikat !UıdUr ~b. t~arüz ettir
Uzak Şarkta s·ıy • kl, eger Japonya 

ası ga · aa, bu, askeri Ye11ne varacak 
·ıı· b. ı·ğ· · zaferle deU.il Çin'in mı ı ır ı ını sar • • 

hakkuk edecek , "_'nak auretiyle ta-
.31r tı t" Japonya, 1937 &en .e ıce olacaktır. 

Şanghay'ı, Nanki es!. Yazmdanberi 
nihayet Kant , ~ ı, Hankov'u ve 
rupa kıtası g: 7.~gal etmiıtir. Av
dutları içine d"" 1 '~nde olan ve hu
alan Çin, b~ Yu<ı .milyon nüfua 
mahruındur F denı:ıe ma.breçten 
len Çallkay.:ek, •kat Çunking'e çeki
met ebnekte d JaP<>nya'ya mukave
nın artık askee~4ln ediyor. Japonya
kazanabilec w~· &a.haıda Çin'e karıı 
itibarladır ~.gı :ta.fer kalmamııtır.Bu 
ka bir tab" 

1 
Ja_ponya bu defa bat

mıştır. B ıye ta~bik etmeğe baıla
aar$hlak u d~ Çuı'in milli birliğini 
düfiinn k ve çınliler araama tefrika 
ınekten eib suretiyle gayesini elde et-

J &rettir. 
8 Pon b&.J ki oıı gün k l'e li Konoe tarafından 

lifler· b adar evel, yapılan •ulh tek
aayd~ .1~ Yeni ti.biyenin baılangıcı 
batvek~l~r. Hatırlardadır ki japon 
bul ı ı, Çin'e ıu sulh teklifinde 

UlllnUftu: 
1 - Çin•' M klA ı· . 

11,._ ın ançuko isti a mı ta-
.... a.aı, 

t" ~k- Çin'in antikomüni•t pakta iı-
ıra ebneai 

Çi:,.- Pa.kt:n devamı müddetince 
. ın bazı muayyen noktalarının 
MPon askerleri taraf mdan İ§gali ve 
0nıoliatan'ın bir ''antikomünist,, 

nııntakası olarak tanınması. 
k 4 - Çin' de japonlara ticaret ve i-
~t aerbesti•i verilmesi. AlelU

an.uın ınemleketin ve bilhas&a ıimali 
Çııı'in ve iç Mongoliatan'm tabii aer
•etini i~letmek için japon tebaasına 
kolaylık gör.terilmesi. 

Bunlar, inceden tetkik edilecek o
lursa, hafif denilemiyecek ıartlar 
0lnıakla beraber, her halde Japon
ya tarafından evelce ileri aürülen 
tartlar daha pek çok ağırdı. Bu tekli
fe karıı Çin lideri Çankanek birkaç 
tün sonra cevap vererek, Çin'in ao -
._ 1 ...ı - -.::--.1-•_.,.,,- ... ...__, 
~k azmini bildirmit olnaakla beı-a-
~r, parti içinde lid«e muhalif bir 
~re b1J.10Qduğu anlatılmaktadır. 
-... etı,.~ll Cor·,.~ ..... .;"-T-.- , _ 1_1!.L! 

kinci reiai, Vang Çing Vey, japon ge
nerali Doihara ile görütmek üzere 
Hongkong'a gitmi9ti. Birkaç gün 
I01'1ra da Vang Çing Vey, japon tek
liflerinin kabul edilmesine taraftar 
olduğunu bildirmiıtir. Gerçi ikinci 
reia Komintang tarafından redde
dilmit görünüyor. Fakat bütün bu 
vaziyet esrarengiz bir tekil almııtır. 
Japonlar, Çankanek'in de teklifleri 
kabul etmeğe hazır olduğunu fakat 
bunu kendisi doğrudan doğruy& ya
pamıyacağından, ikinci reisi ınemur 
ettiğini, yani Vang Çing Vey'in Çan
kaytek'le beraber oJ.duğunu iddia 
etmektedirler. Oç ihtimal akla gele
bilir: 

1 - Vang Çing Vey japonlarm id
dia. ettikleri gibi Çankayıek ile bera
ber hareket etmektedir. 

2 - İkinci reis Japonya ile anlat
nıış ve bu anlaşmadan . aonra japon 
batvekili sulh teklifini yapmıtlrr. 
~u halde Vang Çing Vey, Japonya 
ıle beraber hareket ediyor demek
tir. 

3 - Üçüncü bir ihtimal de Vang 
Çin.g Vey'in, japon tekHflerini öğ
!'endikten aonra aamimi olarak bu 
devletle anlatmıya. taraftar olması 
\>e Çankayşek He arasının açılması
dır. 

d ~Zava.hir ikinci ve üçüncü ııkm 
0ırru oMuğuna deli.let etıiıekle be

l'aber, Japon iddiaaının doğruluğu -
:• delalet edecek emareler de yok 
değildir. Eğer japonlarm iddiaları 
la 0 iru ise, Çin • Japon mücadelesi ni
.1 •Yetlenmit demekitr. Çin Japonya 
~e anlattıktan aonra,. Uzak Şark'ta 
§e~ J~pon • Çin - Mançuko bloku te-

kül edecektir ki japon direkai-

=::;1 •.hındaki bu kombinezon iki 
le:r ke ıle hlefıul olacaktır: sovyet
Pİt e I" artı bir harbe gİTİfmek ve ka
lak• :•t devletlerin uzak tark'taki a
rı'e a A!"tnt likide etmek. Esaaen Çi
leri:i:Pıla..rı son teklifte garp devlet
bil" • alakalannı tasfiye hakkmda 
lil" 'Ytnd") a vardır. Konoe, ıulh aktedi-
• e ı mez J ' . . 1 dga h · aponya nın ımtıyaz arı 
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Filistin konferansı 
muvaffak olacak mı? 

Kahire arap mahfilleri bedbin 

i ngiltere'nin, Filistin'in zararına olarak 

kendi diğer arap devletleri nezdinde 

vaziyetini sağlamlaşttrmasından çekiniliyor 
Kahire 3 a.a. - Kahire Arap mahfilleri, birkaç güne kadar 

Londra' d~ toplanacak olan Filistin konferansının muvaff akiyeti 
hakkında bedbindir. 

lngiltere'nin b~ ko?-f.eran_s~ y~-r-
kın şarktaki vazıyetını Fıhstın 1 Çekoslovakya' da 
arapları zararına olarak ~~arsin 
etmek için istismar edecegı tah
min olunuyor. 

• 
yenı 

Gene zannedildiğine göre, eğer İn -
giltere diğer arap devletlerini de bu seçimi 
konferansa davet etti ise, maksadı böy 

mebus 
yapılacak 

Prag, 3 a.a. - Siyasi mahfillerde be
yan olunduguna göre, Çekoslovakya 
hükümeti yazdan evel umumi mebus 
seçimi yapmak fikrindedir. Bu seçim
den başlıca maksat dahili rejimi sa -
deleştirmektir. Sosyalist partileri hu
dut mmtakalarının başka devletlere 
terki üzerine müntehiplerinden bü -
yük bir kısmını kaybetmiş bulunuyor. 

le doı;tane bir hareketle bu devletler 
tarafından her hangi bir zorluk çıka -
rılınasının önüne geçmektir. Esasen 
dük Athlone'un Saudi Arabistan'a yap 
tığı ziyaret pek de neticesiz. ka~a -
mıştır. Öyle ki, Saudi Arabıstan In -
giltere Londra konferansının müzake
re esaslarını bildirmemiş olmasına 
rağmen bu konferansa iştiraki kalıu] 
etmiştir. 

Kahire' de yapılacak hazırlık Diğer taraftan ehemiyetle kaydedi -
toplantısı liyor ki, eylül hadiselerinden sonra 

Kahire, 3 a.a. _ Başvekil Mahmut çek müntehipleri arasında da siyasi 
k · · A. görüşlerde esaslı değişiklikler hasıl 

paşa bugün, Filistin arap omıtesı a olmııştur. Milli birlik partisinin kana
zasını kabul ederek kendilerine yap -,. _ _ ati yeni parlamentoda ekseriyeti elde 
tığı beyanatta, arap devletlerine .a...un 

l edeceği merkezindedir. Bu münase -
dra konferansının içtimaından eve betle hükümetin hala mevcut olan al
Kahire'de iptidai bir toplantı yapıl -

-
man sosyalist parti~ini feshedeceği 

masını teklif ettiğini ve Amman hü 
kümeti ile Yemen hükümetinin bu da- söyleniyor. 

B. Lilvinof yakında · 

Varıova'ya· gidiyor . 
Halk Başvekile büyük 

tezahürler yaP.t• 
Varşova, 3 a.a. - B. Litvinof'un 

Varşova'yı ziyaret ede<:cği h~kında - Bizerte, 3 a.a. - Başvekil B. Dala
ki şayialar son zamanlarda musbet şe- diye bu sabah saat 8 de karaya c;ıkmış 
killer almaya başlamıştır. Sovyetler ve bütün mülki ve askeri rical ile ken
Birliği hariciye halk komiseri yeni disini. co:lkun tezahürle selamlıyan 
Sovyet _ Polonya ticaret anlaşma~ı - muazzam bir halk kütlesi tarafından 
nm imzası için bu ay sonuna dogru karşılan;nıştır. Bütün şehir bayraklar
Varşova'ya gelecektir. B. Litvinof ile la donattlmıştır. 
B. Bek'in bu münasebetle yapacakları 1 k Başvekil Daladiye, Bizerte muva -
görüşmelerin gerek iki mem e et ara- alatında, Tunus beyi ile umumi vali 
sındaki yaklaşma bakımından gerek ~bon, askeri ve sivil erkan ve yerli 
Avrupa politikasında Polonya'nm . I 

uh bakı heyetleri tarafndan parlak merasım e 
hattı hareketine gireceği vüz -
mından büyük ehemiyet kesbedece - karşılanmıştır. 
ğinde şüphe yoktur. Fransı:; ~a::ıctel.P-rinin neşrh'nt1 

B. Bek Paris ve Berlirı'e 
uğrıyacak 

Faris, 3 a.a. - Figaro gaz:tesinin 
isühbarına göre, Montekarlo'da bu -
lunmakta olan Polonya hariciye nazı
rı B. Bek, Polonya'ya dönerken Pa -
ris'e uğrıyacak ve orada fransız ricali 
ile görüşecektir. B. Bek, Varşova'ya 
dönmeden cvel Berlin'e de uğrıyacak-
tır. 

Daladiye, karaya çıkar çıkmaz aske

ri teftiş etmiş ve doğruca gidip istih -
kamları gezmiştir . 

Paric, 3 a.a. - Bütün gazeteler 
Başvekil Daladiye'nin Korsika ve Tu
nus seyahatiyle meşgul olmakta ve ya
pılan tezahürler hakkında hususi mu
habirlerinin sütunlar dolusu röpir -
tajlarını neşretmektedirler. 

TOKYO'DA M·Ü.HİM SİYASI 

MÜZAKERELER YAPILIYOR 

B~ıvekillikten B. Konoye'nin 
çekilmesi ihtimali var 

Yerine Meclisi Has Reisi Baron 
bi idi ri 1 iyor Hiranuma'nın geleceği 

Köylüyü kaldumak 

Ülkeyi kuvvetlendirmek 
COMHURIYET'te B. Yunus Nadi 

bu başlıkla yazdığı ba§yazısında bü
lasatan ıunları söylemektedir: 

Hem de alabildiğine. Milletin çok
luğunu teşkil eden köylü bizde dev
letin temel tatı-dır. Ve türk köylüsü 
dünyanın en asaletli ve kahraınan 
insanlarından müteıekkildir. Ne ha
cet, büyük türk milleti dediğimiz, 
bütün tarih boyunca haysiyetli küt
lenin aslı ,özü odur. İmparatorluğun 
iftihar olunacak büyük itlerine des
tek olan kudret türk köylüsünden i
baretti. İmparatorluk memleketi fe
na idare ettiği uzun yıllarda, ki ma
atteessüf asırlar sürmü,tür, türk köy• 
Jüsünü ancak tahrip etmi§ti.r. Onun 
içindir ki cümhuriyet rejimi impara
torluktan· Anadolu ve Rumeli köyle
ri namına büyük bir harabeler mec
muasrna tevarüs etti. 

Üç gece önce.Ankara Halkevinde 
ziraat kongresi için Ankara'ya top
lanınıf olan köylülerimiz ıerefine 
verilen müsamerede Başbakan Celal 
Bayar pek haklı olarak §U çok sami
mi sözleri söylerniıtir: 

''- Bugünkü rejim, halkm rejimi, 
halk için kurulmuı rejim, halk ile 
kurulmuş rejim•dir. Onun için kendi 
öz eserinizle, öz rejiminizle ÖVÜD• 

menizi haklı bulurum.,, 
Batbakan Halkevi gecesindeki &a• 

mimi hitabesinde rejimin, devletin 
ve hükümetin köylÜyÜ daima daha 
refahlı ve daha kuvetli kılmak için 
giriıtiği büyük dava üzerinde bir da
ha ısrar etmiştir. Bu mükerrer taah• 
hütleri belirtmek, onların halli üze • 
rinde bütün milletçe el birliği edile
rek ısrarla çalışmalarını temin eyle-
mek demektir. KöyÜ kalkındırma 
davasının bütün şümu1ünü ve bütün 
büyüklüğünü kavramı§ olan Batba· 
kan Halkevi gecesinde köylülerimi;ıe 
şunları ·da söylemittir: 

veti daha şimdiden kabul etmiş bu -
lunduklarını söylemiştir. 

A.rap komitesi azası Suriye' ye 
girebilecekler 

Kahire 3 a..a Fili.tin arap J.ıooni- '~ 
tesI azasına Suriye'ye girebilecekleri 

f ransa -Suriye zıddiyeli 

gittikce büyüyor 

Tokyo, 3 a.a. - Meclisi his reisi Baron Hiranuma kıralın mü
messili Yuasa, Başvekil Konoye ve diğer birçok :rfoa1 ve hükümet 
erkaniyle bir müddettenberi yapmakta olduğu müzakereleri bi -
tirmiştir. 

"-Kardeşlerim, 1939 yılma milli 
ve mühim bir dava ile giriyoruz. Si
zinle aöz birliği, liafa birliği ettiği· 
miz bu dava çok büyüktür. Fakat 
bugünkü rejim adamları, §akirtleri, 
Atatürk'le lnönü'nün arkadaıları ve 
büyük türk mil1eti böyle büyük da
vaları yenmekten zevk alırlar. 

Paris, 3 a.a. - "Stefan.i": Jurnal ga-
Berut'tan telgrafla bildirilmiştir zetesi, Suriye'deki vaziyet hakkında 
Fransa hükümetinin evelce vermiş ol- bedbin bir yazı neşrederek ezcüm
duğu memnuiyet kararının bu suret - le diyor ki : 

-ı ·Gerek siyasi mahafil, gerek gazete-
1 1 ıer bu müzakerelerin büyük ehcaıiye-

f ra n so - Am e rİ~O ya \ti üzerinde durmaktadır. Bu müzake -
releı:\J:rneticui 10 kanunusanide veni-azası ~urıye·ye gıct.i•··~·=a,a~"'litt>si ~ _ -· _ ___ _ fayya re ısmarladı hayet parlamento toplanıncaya kadar etmiş olan büyük Kudüs müftüsü ile yet çok ciddi bir vaziyet almak tcıhli-

görüşebilecekJerdir. kesini göstermektedir. Filhakika belli olacaktır. Söylendiğine göre, hü
kümet birliğini temin için kabinede 
geniş tadilat yapılması mevzuu bahis
tir. 

Dört İngiliz polisinin Fransa'nın, nihayet bulacağını vadet-
muhakemesi tikten sonra, vesayetini bundan böyle 

kuvetle muhafaza etmesi değil, fakat 

Paris, 3 a.a. - Fransız hükümetinin 
1938 mayısında Amerika'dan sipariş 
ettiği ve ilk baharda teslim edilecek 
olan yüz avcı tayyaresinden iki tanesi 
31 kanunuevel'de Normandie vapuru 
ile Havr'e gelmiştfr. 

Kudüs, 3 a.a. - Yafa'ya sevkedil - · · 
~ ısya. n b.ayrağını çeken Suriye nasyo - B. Hiranum.a ba.şvekil mi 

oluyor? 
mek üzere bulunan bir kaç arap mev - 1 na ızmıne karşı bu vesayeti yeniden 
kufu sebepsiz olarak tabanca ile öldür- · 

tesıs etmesi mevzuu bahistir.,, 
mekle maznun dört ingiHz polisi - Londra, 3 a.a. - Times gazetesine 

Tokyo'dan bildirildiğine göre, Tokyo 
politik mahafilinde, Prens Konoye'nin 

nin muhakemesi bugün cinayet mahke 
mesinde batlamı~txr. Bu mahkemede 
23 şahit dinlenecektir. yakında B. Hiranwna tarafrndan is-

Almanya' daki leh yahııdileri D 
Berlin, 3 a.a. - Alınanya'da ikamet 

etmekte olan Polonya tabiiyetindeki 
yahudilerin Polonya'ya dönmeleri i -
çin evelce başlamış olan müzakerelere 
devam için yarın bir Polonya heyeti 
Berlin'e gidecektir. 

Ü o C N 
0
.. tihlaf edile<:eğine dair kuvetli şayia -

l C L E R lar deveran etmektedir. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiii Japon kumandanları arasında 
değişildik 

}lülıeciler konferansı 

toplanacak 
Londra, 3 a.a. - Milletler Cemiye -

tinin toplantısından sonra, vaktiyle 
mülteciler işini müzakere eden Evia.n 
konferansına iştirak eden 23 millet 
murahhasları aynx i• için Londra'da 
toplanacaklardır. Bu toplantı kanu -
nusani ayının sonlarına doğru olacak
tır. 

Bir sui ka~ı 
Kudüs, 3 a.a. - Şap denizinin cenu

bunda araplar potas kumpanyasrnın 
direktörü ile mühendisinin bulunduğu 
otomobile ateş ac;mışlardır. Direktör 
ve mühendis ölmüştür. 

Romanya'da umumi af 
Bükreş, 3 a.a. - Rador Ajansı bil -

diriyor : 
Zihinlerin tam surette sükunet bul

duğunu müşahede eden ve halkın es -
ki ~esadçı teşekküJlere karşı nefret 
tezahürlerini nazarı dikkate aJan kı -
ral, yeni sene dolayısiyle ellerinde 
memnu matbualar bulunan kimselere 
karşı açılan davaları sukut ettirmek 
suretiyle bi:: umumi af itan etmiştir. 

Bu memnu matbuaları dağıtanlar af -
tan hariç tutulmuştur. 

Tiyatro bir ihtiyaç 
değil midir ? 

Nurullô.h Ataç'a sorarsanı.z, değildir. En bekle.nmedilı ve nadide te
.z~tlari~le meghur olan arkada§rmı.z tiyatron·un bir ihtiyaç olmadığını 
soyledıktcn sonra ''fakat onu bir ihtıiyaç olduğu için değil, ihtiyacımız 
olmadığı için istiyoru.z.,, diyor. Dikkat edin, muharrir "istiyoru.z,, diyor, 
ve tek başına bu isteyişin bir ihtiyacın ifadesi olduğunu unutuyor. Ma
demki bir talep vardır, fU halde ihtiyaç vardır. Biz; ancak bu ihtiyacın 
lü.zum ve ehemiyet derecesi illerinde münakafa edebiliriz;. 

Baş muharririmi:z; Ak§am'a verdiği bir beyanatta ''Atina'da ha.tane 
var mıydı, bilmı'yoruz ama tiyatro vardı,, demişti. Nurullah Ataç, bu 
sö.zü tiyatrosuz; medeniyet olCDTJıyacağını isbata kafıi görmÜı)lor, "Mısır'
da, Kartaca'da tiyatro var mıydı, bitmiyoruz; fakat oralarda da mede
niyet vardı. Roma'da da tiyatro, Atina'daki kadar inkişaf edememiı-

Tokyo, 3 a.a. - Merkezi Çin'deki 
japon orduları baş kumandanı Gene -
ral Hatta'nm yerine general Otozaya
mada tayin edilmiş ve general Hatta 
yüksek harp konseyi azalığına alınmış 
tır. Yerine general Sugiyama tayin e
dilen şimali Çin orduları baş kuman -
danı Kont Teroşi de yüksek harp kon
seyine getirilmiştir . 

Çin harekatının büdçesi 
Tokyo, 3 a.a. - 1939 Çin harekatı 

büdcesi 6 milyar yene baliğ olmakta -
dır. Geçen seneki büdceye nisbetle 
bir milyar yen fazladır. 

Bundan başka hazine bonolariyle 
karşılanma'!. üzere beş milyar yenlik 
fevkalade bir büdce dahi derpiş edil -
mektedir. 

Mançuko' da mecburi askerlik 
kuruluyor tir,, diyor. · 

Mevzu bu §ekle döküldü mü evela mede.niyetin tarifi işine giri§mek Tokyo, 3 a.a. - Domei Ajansının 
l Hsingking'den alarak verdiği bir ha-
ôzmı gelecek ki, bu, bitmez tükenmez bir münaka•a sahasıdır. Onun b · 

r ere göre, yarınkı çarşamba günü dok-
içindir ki medeniyet yerine kültür tabirini kullanmak bence daha ye- san sekiz maddelik bir askeri kanun 
rinde olur. ı k neşro una<:a txr. Mançuko'da mecbu -

Mademki arkadCt§ımtz eski yunanlılara karfı üç ayrı devir ve üç a:Y· ri askerlik hizmetinin ve yeni askeri 
rı memleketi ileri sürmüştür. Şu halde bir kıyaslama lü:ıumu kendili- teşkilatın esasını teşkil edecek olan 
ğinden ortaya çıkar. Bütün mcina ve §Ümuliyle kültür, bu bahsi geçen bu kanun ile bir de askeri şüra ihdas 
dört medeniyetten hangisinde en ileri gitmiştir? Şüphesiz ki eski ya- olunmaktadır. Bu şura Mançuko im • 
nanlılarda. Roma, bu sahada ancak mukallit veya eseri iyi kötü devam paratoru Kanteh'e müşavirlik edecek
ettiren bir tilmiz olabilmiştir. Bütün gelmi§ ve geçmİ§ medeniyetler tir. 

arasında eski yunanlılar devrinin. eşsiz bir mümtaziyetle parlayııında Mareşal Çan - Kay_ Şek'in 
en büyük amil, bu edebiyat, felsefe, güzel sanatlar ve tiyatronun muci.ze nutku etrafında 

Köy ve ziraat kalkınma dava&J. 
büyijk milli davalarımızın en ba§m
da gelir.,, 

Bafl>akanın bu çok aamımı ve a
zimli sözlerinden anlıyoruz ki dava 
ne kadar büyükse onu yenmek azmi
miz de o kadar büyüktür. Süratle 
baıarılması iltizam olunan bu dava
da bütün milletin hükümete muzaha· 
ret edec::eğinde şüphe yoktur. 

Cümhuriyet hükümetimizi halli· 
ne el attığı bu yeni milli ve muazzam 
meseleden dolayı tebrik ve onda bü
tün millete muvaffakiyetler temenni 
ederiz. Şurasını daima göz önünde 
tutarak: Bu dava büyük olmakla be
raber halli ısrarlı çalı§malarla geçe
cek uzun zaman ister. Pli.nlı bir ça
lıımayı hiç usanmadan, bilakis her 
gün artan hızlarla ileri götürmeği 
şimdiden göze almıı bulunmalıyız. 

vekili Prens Konoye tarafından yapı. 
lan beyanatı reddetmesi, çinlilerin 
japon manevralarını tamamiyle anla -
mış olduğunu ve bunlara kanmıyaca: 
ğını isbat eder. 

Merh·ez cephesinde 
Şungking, 3 a.a. - Merkez cephe • 

sinden geien haberler, japon kuvetle
rinin "Yoşov'dan şimale doğru ricat 
etmekte olduklarını teyit eylemekt'e
dir. 

Japon bataryaları Kiangsi vilaye -
tinde Kiuling şehrini bombardmıan 
etmektedir, 

•·Japonya'ya karşı şiddetli 
davranmalı!" 

Vaşington, 3 a.a. - Ayan meclisi 
hariciye encümeni reisi senatör Pitt -
rnan, Amerika - Japonya münasebet -
leri hakkında beyanatta bulunarak de
miştir ki : 

iiııj b~s~au~d~ Çin'<: yardmı edece. 
sarih ~ldırmıttır. Bu sözlerin mi.nası aa gerektir. Yani Japonya bir taraf. 
ler-irıjlır. Japonya Çin milliyetperver- tan çinlilerle sulh yapınıya çalı,ır
las ... 1\l P~k hassas oldukları kapitü- ken, diğer taraftan İngiltere ve A-

., oll ara d•w . . 1 
nıa etıt. v~ ı~er ımhyazlal'a iy ~ merika da çinlileri bu kredilere mu. 

denilebilecek bir inki§af göstermiş olması değil midir? ş 
ungking, 3 a.a. - Vangçingvey'in 

Şüphesiz tiyatro ekmek nevinden bir ihtiyaç değildir. Mahrum kalan seyahati etrafında japonların çıkar _ 
ölmez. Yalnız o değil edebiyat da, g~zel sanatlar da, mektep de ekmek dıkları aµlh rivayetlerini katiyen tek. 
nevinden birer ihtiyaç değildirler. Fakat devamlı surette bunlaTdan zıp eden ve Çin milletinin sonuna ka _ 
mahrmu kalan bir millet evelô manen, sonra da maddeten inkıraza mah- dar ~ücadelcye azmetmiş bulunduğu. 
kumdur. Kültür bir küldür ki içinden ne resmi, ne tiyatroyu v~ ne de bir nu bır kere daha teyit eyliyen baş ku
baıka branıı beğenmediğimiz için çıkarıp atamayız. Kültürün lü.zum mandan Çang ·Kay - Şek'in nutkunu 
ve ehemiyeti üurinde bir münakaşa ue, hele bizim memleketimizde, Çin matbuatı, coşkun tezahürlerle 

"- Eğer Japonya, Amerika Birle
şik Devletlerinin açık kapı politikası 
hakkındaki son notasına' tatmin edici 
bir cevap vermezse, Amerika Birleşik 
Devletleri, Japonya ile bütiin müna • 
sebetlerini kesmeli ve bütün nakliyata 
ve ticarete ambargo koymalıdır. Ja -
ponya, mukabil tedbirler alabilir. bel· 
ki de Amerika Birleşik devletlerine 
harp ilan eder. Fakat bütün bunlar, 
Amerika'ya hiç bir fenalık getire· 
mez.,, 

.'jan.'ii Pyaletind.e 

ne · ekte•dır ki bunların tasfiyesi- kavemete teıvik etmektedirler. 
nıakJ~<>ll tah"kkümündetı kurtul- Hakikat ıudur ki her ikisi de Çi
Vatdl:t' adar ehemiyet veren çinliler n'in dostu değildir. Fakat dü,manla-
~ . rı arasında hangisinin daha ehven 

bet tn"lerıka'nm Çankaytek'e yirmi olduğunu geçmek zamanı gelmi~tir. 
gilter~'~ dolar kredi açnıau ve in- Ve hem Uzak Şark, hem de Avrupa 
liraaı ~~rı de yaran milyon İngiliz muvazenesi bu aıeçime göre ıekille
&Jdın ba. etıneei, bu japon tabiyesini fecektir. 

Jralanak makaadma matuf ol- A. Ş. ESMER 

kl k · b" h k l kaydeyJemektedir. a a sıim~acak adar yersız ır are et o ur. Osmanlı imparatorluğu 
bu ehemiyeti bir türlü kaorıyamadığı için battı. . Çan.g-.Kay-Şek'in sözlerinin Çin 

Tiyatro her millet için bir ihtiyaçtır. Bu sahada aaırlarca geri kalmış mılletını cesaret'lendirdiği ve suite
fehhümleri tamamiyle ortadan kaldır

olan bi~im içinae bu ihtİ)l«ın nıe derece büyük olduğunu tebarü.z ettiT- dığını gazeteler beyanda müttefik bu-
meie ihti~ vrcı mı? YClfCll" NABi lunuyor. Çang-Kay-Şek'in japon baş_ 

Pekiın, 3"a.a. - Japon kaynağrndan 
bildirildicine göre, japonlar Şansi'qe
ki son Çin mevzilerine yaptıkları ta
arruzdan parlak neticeler almışlardır. 
Japonlar şimdi Şansi ile Şens arasın
da ba§hca gec;ide hakim bulunuyorlar. 
ve Jenan'daki Çin ordusunun merke
zini tahdit ediyorlar. Japon tayyare • 
leri Jenan'ı muvc:ıffakiyetle bombar -
dıman etmi§lcrdir. 
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Tıirkiye Radyoıu - Ankara Radyoaa 

DALGA UZUNLU~U 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Kız istemenin bu çeşidini 

hiç işittiniz mi ? 
Mahkemeye haıun geldiler, fakat 

damat gibi çıktılar kaympeder 

Fransa'da doğum azhğına 
k~rşı tedbirler düşü~ül üyor 
Fransa da çocuk az doğu-

1639 m. 183 Kca./ 120 K-. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kca./ 20 Kw. 

( T0RK1YE SAATİYLE) -------------------
Ankara 

ÇARŞAMBA : 4/ 1/1939 
12.30 Müzik (Bir Konserto • Pi). 
13.00 Saat, Ajana haberleri ve il~ -

Ankara. 
13.10 Turk müziii (Halk türküleri). 
13.45 - 14 Müzik, hafif parçalar. 

- Bir değil, iki değil her gece 
böyle hikim bey. Hem yalnız biz de 
değil. bütün mahalle elinden illallah 
dedik. 

Asabiyetten tiril tiril titriyen da
ncı. kimbilir ne kadar zamandanberi 
içinde biriktirdiği bu gazap ıözlerini 
böylece ııraladıktan, atetini döktük
ten ıonra biraz ferahlar gibi oldu. Bu 
10iuk günde, alnıada terler tomur
cuklanmıştı. Sinirden ve kızgınlıktan 
olKak .. Pantalonunun arka cebinden 
burutuk bir mendil çıkardı, Alnını 
kuruladı; ve geni§ bir nefes aldıktan 
sonra devam etti : 

- Evimizin yakınında, dedi, bir 
çalgılı lokanta vardır. Lokanta da de
lil a. düpedüz meyhane... Orası her 
ıece saat 11 lere kadar açıktır. Ka
pandığı saatte oradan çıkanların gü
rültüsüne biz çoktan razı olduk. 

n.efi~leri her gece kapımda söylenen 
çırkın laflardan - ki onları huzuru
n.uzda tekrarlamaktan teeddüp ede
rım - elbette müteessir olurlar. Hat
ta bir gece kerimem kapıdaki serho
şun biedebane sözlerini işittikten 
sonra odasına kapanıp sabaha kadar 
ağlamış da ... 
_. - Nihayet bir gece bu zat (parma
g~yle zanlıyı gösterdi) cüretkarlığı 
bır ~at daha artırıp kerimenin adını 
~~ zıkretmez mi? Fakat düpedüz de
gıl de bir şarkının içinde .... 

- Ne gibi? 
Halil hışımlı hışımlı Yusuf'a bir da

ha baktı: 
- O gece, yani hadise gecesi gene 

çok serhoştu. Saat 11 i biraz geçerek 
k~pu.ya day~ndı. Biz artık ahşmıı gi
bıydık. Ayagının birini eşiğin üstüne 
k~y~u, başını tepeye çevirdi. Yayvan 
agzıyle: Ama yalnızca geçerles:ken gürültü 

~erler ve bu birkaç dakika içinde 
bıter. Ama bu .zattan çektiğimiz on
lara hiç benzemez. 

Bu "zat" bu söylenenlerden mah
cup ve adeti yaptıklarına nadim bir 
vaziyette boynunu eğmiş ıöz sırası
nın kendiıine gelmesini beklemekte
dir. Görlinüıe göre 25 inde ya var, ya 
yok. Fakat kendisi 32 yatında oldu
iunu aöylemi' Ankara'da "emlak a
lım satımı işleriyle" uğraştığını da 
ilave etmiştir. 

A~aba uykuya daldı mı Leyla .. 
Dıye bir şarkı tutturmaz mı. Keri

me cariyenizin ismi Leyladır .. 
Bunun üzerine ben haremime bak

tım, o bana baktı; bundan hiç biri
miz bir fey anhyamadık. Ama ni e 
yalan söyliyeyim 0 dakikada kaf y 
da bir şimşek çaktı. Kendi kendi=: 

:r '· im. davacıya: 
- Şimdi onları bir yana bırakalım 

da sen tikiye"tini ıöyle, dedi, bu adam 
ne yaptı Iİ.ze? 

- Yoksa .. ? Diye düşündiim. Ertesi 
sabah validesi LeyJa'nın ağzını ara
mış: 

- Vallahi billahi anne demiş, ne ta
nırım, ne haberim var. 

yor 1 Franaa bir doğum aiya
•eti tutmalı!" diye hemen her za
man haykırıp duruyor. Maliye Ne
zareti, Mesai Nezareti, Sıhiye Ne
zareti doğumu ziyadeleştirmek, çok 
çocuklu aileleri teşvik etmek için 
var kuvetleri ile çalışıyorlar. 

Bütün bu gayretler gösteriyor ki 
Fransa'daki doğum azlığı öyle zan
nedildiği gibi alelade bir mesele 
değildir: Fransa nüfussuz kalmak 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Hakikat ap açıktır: Ölenler do
ğanlardan daha çoktur ... Mazide öy
le seneler olmuştur ki, harp mey
danlarında ölüm sayısız fransızları 
tırpandan geçirmiştir. Salgın has
talıklar ayak üstünde can bırakma
mıştır. Fakat çok geçmeden hayat 
yeniden püskürmüştür. 

Fakat şimdi, hadise bütün fran
sızların gözleri önünde bir fecaat 
manzarası halindedir: Tabut beşiği 
aşmıştır 1 1935 yılında doganlardan 
ölenler, takriben 19.000 fazla idi. 
1936 da 12.000~ 1937 de keza 12.000 
olarak tesbit edildi. 1938 senesin -
de ise bu miktar daha fazlalaşmış -
tır: Geçen senenin daha ilk altı a
yı zarfında ölenlerin sayısı doğan
ların sayısından 13.000 fazla idi. 
Şimdi fransızlar soruyor: 
"Pek iyi amma, memleketimizde 

ölüm neden çok? harp mı var, kıt
lık mı var? salgın hastalıkları mı 
halkı kırıp geçiriyor yoksa zelzele
mi devam ediyor? neden çok ölüyo
ruz?" 

Halbu ki Fransa'da ölüm, diğer 
ımmleketlere nazaran hiç fazla de
ğildir: Doğumun azlığı ölümü faz
la gösteriyor. Fransa'da 1861-1865 
seneleri ·arasında vasati olarak ıene 
de bir milyon çocuk doğuyordu. 
1906-,1910 senelerinde ise 833.000 
çocuğa düfmüştür. 

1926 ve 1930 senelerinde bu mik
dar748.000 1931 ile 1935 yılı arasın
da 690.000 e kadar azalmı,tır. Son 
seneler zarfında ise doğum adedi 
daha fazla azalmıştır. 1935 de 641. 
bin, 1936 da 630.000, 1937 de 616.000 
kadar inmiştir. Son senelere kadar 
Fransa'da ahali gittikçe fazlalaştı
ğ~ halde bilakis çocuk doğumu git -
gıde azalmıştır. 

B u vaziyet nazarı dikkate a-
lınarak ölümle mücadeleye 

girişildi. İjiyene daha fazla ehemmi 
yet verildi Bu suretle madem ki se
neden seneye doğan az oluyor, ö
~en de az olacaktı. Hakikaten sağlı
gı koruma kaidelerine riayet olun
dukça, 1931 den 1936 ya kadar ölen
lerin sayısı aşağı yukarı sabit kal
dı. Mesela Fransa'da nüfus 41.900.000 
ile 41.800.00G arasında kaldı. Va -
ka bu seneler zarfında ölenler do
ğ~nlardan fazla idi amma, o kadar 
hır fazlalık göstermiyordu. 

Fakat gittikçe büyüyen Avrupa
nın ortasında, fransız süfusunun 
yerinde sayma•ı çok mühim bir ha
dise idi. Bundan üç yüz sene evci 
Fransa, Avrupanın en kalabalık bir 
memleketi idi. Meseli 1650 senesin-Halil, lttihamlarını toparı.mü ... 

birkaç cümle ile blltUn plırAyetlerinl 
huliaa etmek için pliba bu ıuali bek
liyormut: 

Ertesi gece kapının arkasında bck
lediın. Bu aelir selmea açtıUJ kapıyı 
banla hT.aa p1dl1L Gay~ 1ı"'-rca· 

- Ne istersin efendi bizden, de: 
dim, her aJlahrn gecesi gelir rahatsız 
edersin ? le değil ki. ... 

_ Serhoş muyd ? 1 !erinin gayet meıru olduğunu inan-
- Efendim, dedi, ne yapmadr ki? - Belki d e Fukanuz k d . dırıcı bir dille anlattı, durdu. Ve: 

... a t ço eğıl. İJte o d d" 
k.endtıerl .eylesinler, 0 gece kendile- - gece, e ı, eğer biraz ileri 
rıyl• ı.. T·-- M · ·,..ı . w. • • gitmişsem bunu da gençliğime cahil-

de Fransa'da Avrupanın beşte biri 
kadar inaan vardı. On dördüncü 
Ltii devrinde Franu keza çok kala
balıktı. 1850 de ise bu memlekette, 
Avrupa'nın yüzde 13.3 kadar, 1900 
senesinde 9.7 niıpetinde 1931 de i
se yüz~e .s.2 nisbctinde nüfus yap
makta ıdı. Halbuki Fransa'ya kom
şu olan memleketlerde nüfus git gi 
de fazlalaşmıştır. bu suretle muva
zene ve nispet bozulmuştur. 

Fakat bazı fransızlar, Avrupanın 
bir çok memleketlerinde de doğum 
azhgını tesbit ederek teseJli bulmağa 
çalı,maktadır. 1935 de fransa'da 
l 0.000 insana kar~ı hayatta ı 52 ço
cuk isabet ettiği halde, lsviçrede 
138, Norveç'te 146, İngiltere'de 147 
çocuk düşmekte İdi. Bunu nazarı iti
bara alarak, Avrupa'da cihan harbın-
dan eve) olduğu gibi, Fransa'nın en 
az çocuklu memleket olmadığını 
söylemektedirler. 

Hakikaten Avrupanın baz; mem
leketlerinde umumi harpten sonra 
bir doğum azlığı göze çarpmakta
dır. hemde Fransaya nispetle gittik 
çe artan bir azlık ... Fakat 1935 den 
itibaren Fransadaki doğuın azlığı 
son dereceyi bulmu,tur. Buna içti
mai inkilaplar ve sanayilefme ıe _ 
bep olarak gösterilmektedir. Fakat 
öyle bir hal ki içtinabı gayri kabil ... 

Halbu ki bir de Fransanın iki bü
yük komşusu olan İtalya ve Alman
yayı ele alalım. İtalya'da 1938 sene
sinin. ilk dokuz ayı zarfında doğum 
adedı 778.000 i bulmuttur. bu rak
kam, geçen sene-kinden 45.000 fula
dır. Doğanlar, ölenlerden 312.583 
fazladır ki, 1937 senesine nispetle 
1938 de İtalya'da 44.862 çocuk fazla 
doğmuştur. 

18.30 Türk miıziii (Şarkılar ve uz iMi' • 
leri) Okuyan: (Sadi Hopu). Ça.; 
lanlar: (Vecihe, Fahire Feraan, R., 
fik Ferııan) . 1 - Ferabnlk pe,rm : 
(Zeki Mehmet aia). 2 - EYiç ı,..,. 
halkai zülfu siyahın (Rauf Y elı:ta). 
3 - Şarkı - Gez, dolat - (Zeki Arif). 
4 ~Şarkı - Ey benim mestane eöııUim 
(limail dede). 5 • Şarkı - Sevdim bir 
eoncei rana (İsmail dede). 6 • Ler -
~a.n ediyor (Lemi). 7 • Eviç L sema -
ısı (Sedad Öztoprak). 

19.00 KonuımL 
19.15 Saat, ajans, meteoroloji Ye ziraat 

borsası haberleri. 
19.30 Türk miızigi - (Hicaz faab) • Su 

heyeti: Tahsin Karakq, Halda Der• 
man, E,ref Kadri, Haııan Gür Buri 
Ofler, Hamdi Toka,.. ' 

20.30 Konuıma (Mizah saatı) 
20.45 Miizik (Küçük orkestra) : ı - Şea 

kardeş (R. Volsted). 2 - Eleji (Ça7 -
kovaki). 3 • Pablo - Orfeo (Ro.i). 
4 • Hofbal dansı (J. Lumer). 5 • 
Şamya · calop (Lümbi). 

21.20 Saat, eaharn, tah•illt, kambl:ro • ll1I • 
kut bon;ası (Fiyat). 

21.30 Temsıl • Vcrtcr - Yazan: (Goetbe). 
Türkçeye çeviren: (Ekrem Retit) 
Küçük Orkestra refakati7le. • 

22.30 Miızik (Bir senfoninin takdimi) .. 
Takdim eden: (Cemal Reıit). 

23.20 Miiııik (Eclenceli Pliklar). 
23.45 • 24 Son ajana haberleri ve yarmJd 

program ..• 
Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 18 Sarbriik-
19.30 Budapeıtc - 20 Kopeııhac -
21 Roma - 21.30 Lil, Limoj, Tulu 
Prene. • 

ORK.l!..lSJ..ı<A KONSERLERİ VE SEN. 
FON lK KONSERLER : 13.15 Ko. 
lonya-: 19 London - Recyonal -
19.~5 Vıyana - 20.10 Konigıberc -
20.15 Frankfurt - 21 Stokholm -
20.40 Bcrlın - 20.SO Münib - 21.3Q 
Strasbur&' - 24 Ştütgart. 

ODA MUZ1K1Sİ: 17lterlan-18.20La:rp-
~t&;.o2_"·15 lılilino - 22.15 Kolonya, 

SOLO KONSERLER! : 14 La:rpııiı _ 
16.55 Vıl'fOva - 11.10 KolOllJ'A _ 
u.ıs Roma - 18.20 BıiiaeL ~· 
- 20. ıo Münib- 21 Parte _ p.,. 
21.30 l:'arııı; • • -

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR a 
16.30 Kolonya - 18.20 Br-1av -
18.30 Frankfurt.....--o: Bi~ kere komşu meyhanenin en de

vamlı miİ!ter· · olduğu anlatılıyor. 

Her gece oradadır. Ve her Allahın 
•cce.i meyhaneden etrafmı ıöremi
yecek kadar scrbot çıkar. &oma... B.s
berlemif gibi b zim kapuya gelir, dı
nra dayanır, zun uzun medetler çe
ker ve arada bir: 

Elime ayağıma kapanacak oldu, fa
kat ayakta duramıyacak kadar ser
ho§tu. Ufları ağzının içinde geveliye
geveliye ve fakat gözleri yerde: 

- Kerimeniz Leyli hanımı: demez 
mi? 

miyecek halde değndlm. NiıS!unı bıl- !i~me... bai!ıslasınlar_ Kötü kaatım 
Sonra söylenmesi ayıp bir sır tevdi Halil haylr yumuşamış görünüyor-

Almanya'ya gelince; Alman yada 
ha~ten sonra doğum çok aza;. ~ 

--ı.a&"4t ı.-, atarr"i7SOC6• UUf va \a ... 

HAFİF M0Z1K · ~olOftJ'A 1.30 M 
aib _ i~ .Bc•,:n; Hıtın!Sf~c" 
- 15.30 WWl'ln - Ti' Alman iaaa -. 
)'Olllan - 18 Berlin, Kolonn-19.50 
Frankfurt - 20.10 BerJi.n - 21 Ta -
hu - 22.30 Breılav, Ştlltprt. Vln. 
na - 22.40 Kbnipberı -.:M Breal&Y. 

- Of Allahım of, nedir sizin eli
nizden çektiğim diye nağra atar. 

Bir gün iki ıun biz bu hale taham
mW ettik: 

- Eh zahir, dedik, ıerhoıtur, evi
Dl gidiyor, ihtımal dertlidir de. Se
ıimi.i çıkarını alım. Varsın aöylen
aiıı. 

Ertesi gece ene aynı oflamalar, 
tuflamalar ... Ve gene bizim pencereye 
baf!Dı kaldırarak 

- Nedir ıizı elinizden çektiiim 
benim, gibi sız amalar, aitemler de
vam etti. 

Halil heyecanı ve telath konuşu
yor, bu yüzden de nefeı nefese kalı
yordu. Gene ter n kuruladı ve rahat 
uzun bir nefeı a ldıktan .onra devam 
etti: 

- Benim yeti it bir kerimem ve 
bir genç baldızım var. Onların izzeti· 

Birdenbire tepemin kapalı attı. Bu 
beriki bir kere söylemek fırsatını 

bulmuşken kızımı allahın emri pey
gamberin kavliyle nikahlamak iste
diğini, her gece buraya bunun için 
geldiğini ve esasen Leylimın da ken
disine yabancı olmadığını söylemez 
mi? Sinirden tir tir titriyordum. E
ğer o sırada devriye gezen polis gö
züme ilitmemiş olsaydı karakola ka
dar kendi elimle götürecektim. O 
söylediği biedebane lafları timdi ha
tırladıkça tüylerim diken diken olu· 
yor. Kızıma hakaret etti, davacıyım 
kendisinden ... 

Yusuf, müdafaa sırası geldiğini an
layınca baJını kaldırdı. Mahcup göz
lerle hakime baktı ve yarı işitilir bir 
sesle: 

- Hakaret falan yok ortada hakim 
bey, dedi, beyefendinin ıöyledikleri 
de fazla mübalagalıdır. Filhakika 
bendeniz bir iki gece kapılarının Ö· 

nünden geçtim. Fakat kötü bir niyet-

edecekmit &lbl bir tavır takınarak du. O kadar ki hlkimin: 
n&ve ettl: - Mesele izam ettiliniz kadar de-

- Sonra efendim bendeniz eauen ğilnıit. hem bakın gayet iyi niyetleri 
Leyla hanımı tanırım. O da beni bi- de varmıı sizi barı§tırsak nasıl olur 
lir. Kendisini nikahlı olarak almağa sualine: 
niyetliyim. Biz aşağı yukarı aramız- - Vallahi bilmem ki efendim, diye 
da anlaşmış vaziyetteydik. Yalnız pe- cevap verdi, bir kere de Leyli'ya 
der ve valideainden istemek kalmıJtı. sorsam mı acaba? 

Hakim. o dakikada bütün dinleyi- Ve sonra da: 
cilerin de aklından geçen ıu suali - Madem öyle o geceden sonra ge-
sordu: lip bir itirazda bulunmak yok muy-

du, işin doğrusunu anlatmalı değil 
ana-- Peki ama evladım, bir kız 

sından babasından bu türlü mü 
nir? Bunun gündüzü yok mu? 

iste- miydi, diye yarı 'efkat yarı itapla 
karıtık birkaç ıöı: aöyledi. 

- Evet, dedi Yusuf, bir çocukluk 
ettiğimin ben de farkındayım. Fakat 
oldu bir kere ... 

Bundan sonra Yusuf kendisinin 
tanınmış bir aileye menaup olduğu
nu, bugüne kadar kimseye sarkıntılık 
şöyle dursun kem gözle bile bakma· 
mış bulunduğunu ve lakin bir zaman
danberi Lcylaya karşı kendisini çok 
zayıf hissettiğini, hislerinin ve niyet· 

Barıttılar ve hallerinden öyle an
laşılıyordu ki salondan içeriye davacı 
ve suçlu olarak giren Halil'le Yusuf, 
salondan kayınpeder ve damat gibi 
çıktılar. Eğer Yusuf "meşru niyeti" 
ni tahakkuk ettirebildiyse bundan 
sonra: 

Acaba uykuya daldı mı Leyla 
Şarkısını kapının dışarısında de-

ğil, evin içinde söyliyebilecek-
tir. - KEZEGE 

Fakat Hiıtler iktidar mevkiine ge
lir gelmez nispet birdenbire yüksel 
mif, 1934 de 10.000 insana karıı 180, 
1935 de 189 çocuk tespit cdilmittir. 

1 şin tuhaf tarafı, Almanya'da 
ve ltalyada doğum ulığma 

kartı mücadeleye giri,ildiği zaman
lar Fransa'da doğum azlığının en 
tiddetli zamanlarıdır. 1837 de Fran
da 616.000 çocuk olduğu halde, ay -
nı ıene zarfında İtalya'da 997.000 
Almanya'da 1.400.000 çocuk doğmut 
tur. Bir alman Anşlus'tan evci §Öy
le söylemiıtir. 

- 1955 senesinde Fransa'nın 225 
bin çocuğuna karıı 390.000 çocuğu -
muz olacaktır. 

Fransızlar, salahiyet sahLbi bir al
manın bu sözlerinden, Franaa'daki 
doğum azlığını bir facia gibi telak
ki etmektedirler. 

Bir fransız muharriri töyle söyli
yor: boğazlatmak için Çocuk sahibi 
olalım? Vaka çok çocuklu aileler 
daha fazla kurban verirler ama bu 

HALK MUS1K1S1: 11.30 "6tcart- lUO 
Viyana - 20.10 Bresi•• 

DANS MUZİÔİ : l!U5 Münib - J0.10 
La:rpııic, Ştiltprt - 21.55 lottem 
22.15 Biilu91, Stokholm - 22.45 Ba
dapqte - 23 Floransa, Millno -
23.10 Brüksel - 22.25 London - Ree. 
7onal - 23.55 Lilbenburc - 24 
Droytwiç. 

Köylerimiz 
Prof eaör Hasan Refit Tankut n

hataız olduğundan "Köylerimiz" İıll
mindeki seri makaleaine devam ede -
memiıtir. Sayın profesöre reç.mif ol -
sun der ve okurlarımızdan özür dile • 
riz. 

milli bir müdafaadır. Bekardan 
ve çocuksuz e-vlilerden alınacak 

ufak tefek paralarla çok çocuklu a
ilelere yardım etmek ıuretiyle ç~ 
cuklar daha ehemmiyetli yetiftiril-

.. 

BAL 1 K 
- Bir talui çağırtayım mı? Seninle beraber ge· 

leyim mi? 
Anna batmı aallıyor. Bir an sonra, ilkbahar gü

neıi altında, maiazanm önündedir, ve alıtık olma
dığı bu aaatte ne yapacağını bilmemektedir. Mak
aataız yürüyor, geliıi güzel bir yola aapıyor ve böy
lece Galliyera müzesinin önüne kadar aürüklenmit 
bulunuyor. Burası MNizdir. Müzenin beyaz drYarı 
güneı içindedir. Ağaçlarda açık yeıil taze yaprak
lar titriyor. 

bu yetıniyorm~t gibi bir budaladır. Belki ona yar
dım etmek, bir avukat, ve yiyecek göndermek ka
bildir. Şimdilik yapılacak teY beklemektir. Ya on· 
lan hudut dııma çıkarırlarsa ... 

venneie davet etmiyor. Daha aonra öğrenecekler
dir ki Halley poliı tarafmdan bir kaç kere IOl'SU:J• 
çekilmiıtir. 

Aana atölyeye içi biraz aılunblı olar.k a•det .. 
diyor. Ya onu tekrar ite almazlaraa? Fakat, hiç 
bir tey olmamıtcaaına karıılanıyor ve matmazel 
Roa Anna'yı hararetle öpijyor. Hemen bütün aata
cı kızların öile yemetiııe çıktıklan saatte Anaa 
büyük aalondan Maaİzce ıeçerek l"idip ma•U.. 
leria oda kapısını çabyar. Gretl ile lroa•apn•11 li.
znn ... Heaüz ona tetekkür ebMn'iftir- Fakat m. 
çin letekkür edecek ki? 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 

-48-
- Söyliyeceiim bir fflY yoktu ki, diyor. 
Ve IODl'a, batuu beyaz aaçlı kadına doiru kaldı

np yalvaran bir nazarla: 

- Bayan Jaklin, eve dönmelr iaterdim, eliyor. 
Bayan Jald n'in aeai tatılacak kadar tathdır: 
-Evet, evet, evinize sidiniz. Evde de bir iki 

l"ÜD kalıma. 

Anna aaraılarak çıkıyor. Satıcı kızlann fı

aılbları ona atölyenin kapııma kadar refakat 
ediyor. Orada da herkea telif içindedir. Anna' ya 
herkes bir aiarü sual soruyor. Fakat, Anna •tyaımı 
l"•liti süzel toplarken aadec:e batım sallıyor. Mat
mazel Roz yaklaftp, kaypı bir tavrla, Anna'nm 
boynuna aardıyor: 

- Ne oluyor, yavnma? 
- Hiç. iyi bir halde delilim. E" aicli,__. 

Hakikat Bay '" Bayan Barabaı'tan daha fazla 
aaklanamaz; kaldı ki onlan bir takım aıkmtılara, 
Üzerlerine çökebilecek pek ciddi sıkıntılara da ha
zırlamak lazımdır. Anna'nm en büyük kayg111 
timdilik budur. l.tvan'a ••lince; zavalhclk tevkif 
edilmittir ... Anna, köte batma kadar ilerleyip an
cak mantetini görebilmit olduiu Malen gazetesin
den bir tane aatm alıyor. 

latvan, gizlenmeie çahttıiı Şatu'da tutulmuttur. 
O zerinde pek az para vardı ; suç ortaiı hemen bü
tün parayı almıt, ve kaçnuttı. Suç ortalı ise Halley 
kabaresinin sabık metrdoteli, hani latvan'm ürke
rek babsettiii adamdı. Planı taaavvur edip icra 
mevkiine koyan metrcloteldi. lstvan'ın, rolü telpaf 
müvezii kılıima girmeje inhiaar etmİfti. Dolandı

rıcı da çekin ihtiva ettiti parayı alır almaz ortadan 
kaybolmuttu. Hatta latvan'la· kararlattınnıt oldu
tu randevıiye bile selmemit. yalnız bir mütevaa
aıtla lstvan'a birkaç bin frank söndermelde iktifa 
etmitti. Meaele bundan ibaretti. 

Anna batını aallıyor. lstvan'm ifadesi ona tama
miyle doiru l"ibİ 1"öriinü,.,.... Fikir bile onan defil
eli. O fikri kendine mal edwelc anlathiı sün yalan 
öyl..Ufti. Şimdi hapiaaDedeclir. O bir aerseri, " 

Çocukların burada bunca istifadesi var. iyi bir 
içtimai vaziyete hazırlana.bilirler. Memleketlerin· 
de Yani ile Klari ancak iıçi olabilirlerdi. Babası 
ile kendisine gelince; burada kazanmakta olduk· 
larmı kazanma fa kati yen muvaffak olamazlardı. 

Anna saate bakıyor ve Y ani'yi ıidip liseden al
maia karar veriyor. Bu sefer ona sazeteyi 1"Ö•te
ren kendisidir. Yani bakıyor ve pek ziyade ptnnt 
söriinmüyor. yalnız: 

- Onlara bunu hansimiz söyliyeceiiz? Diyor. 
Anna, mmldanıyor: 
- Beraber söyleriz. 

Oç yeni sün bir kabus gibi geçiyor; f1I faTkla 
ki bu sefar ana ile baba da bunda hiaaedardırlar. 
Barabq hasta olduiunu bahane ederek ite sitmi
yor. Bazan Anna'ya aerzinetli bir ifade ile bakı
yor. lstvan'ı eve kendisinin 1"etirmit oldufunu U· 

autuyor. Bazan batmı aallıyor .... Böyle bir teYi kim 
akla getirebilirdi? 

Bayan Barabat'm l"Özleri hemen her zaman 
yatlarla doluyor. 

Bir akıam, iki kız kardet oıdalarmcla yalnızken 
Klari söze batlıyor: 

- Bu serseriyi gidip l"örmenİ tavaiye etmem. E
vela ailamaktan nefsini menedemiyeceksin, ve 
aaniyen bu ziyaretle kendini tüpheli kılacaim için. 
Eier ona yiyecek l"Ölldermek ietiyaraan bD'ak da 
bu iti ben l"Öl"eJ'İlll. Ben ., Mhı"binin kızı oldaju. 
mu, yahut buna benser bir teY IÖylerim. 

Oç sün hadi111iz ..p,_. K-.. oalan ifade 

Cretl odada yokhr. Pi;,a Monika kı.....-.k .. 
Y•ia kalkıyor ve Anna'yı kartllamap iL.,..,... 

- Matmazel Anna, aizi l"önneık iltiyardam... 
Fakat c...,..t edemedim. .• 

- Oh l Matmaael Pİ)'L •• Ne ebemiyeti Yar. GNll 
nerede? 

Daha ziyade kızaran Piya: 

- Kontes Margörit mi? Diyor. O ... Artık bura-
da delil. Oteki l"ün hemen sizden IOlll'& çıktı, l"İttİ. 

Anna, MS çatlatarak aoruyorı 

- Yok .. onu itten mi çıkardalar? 
Piya bqmı önüne eliyor: 
- O kadar ... O kadar müt .. uifim ki .• 
Anna seri dönüp odadan çda;Jor. Bidu.ç ... t 

sonra Cretl'in oteline kotu,_.. 
Otel aahibi batını aallıyarak: 
- Kont• Marl"örit'mi? .Artık bwada otw .... 

yar, eliyor. iki sün eTel ptti. Nereye mi? Bilm~ 
nml • .Achw bD'•lgn•dL Zannecl...._ Paria'ten a~ 
nld&. 
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Erken bunama 
Bunaklık pek geç geldiği vakit Onun için hastalığı hormonlarm bo

bile - bunayanların ken·dileri on- zukluğuna bağlıyan hekimler ?e 
dıuı müteeaair olmaaalar da - adı çoktur: Hutahk daha sonra behr
irıaanları ürkütür. lnıan oğlu çok mit olabilir büluğ yatmd.a batla
J°lltamağı iater, fakat bunaklığı aa- mıttır, derler. Her ha~d.e Ahun~ 
l~ 1... Onun için erken bunama tabi- hormonlarla münaaebeti ınkar edı
tı herkeai büabütün korkutuyor. ln- lemez. 
8-n onun ihtiyarlrkta gelmeıini ka- Erkek gençlerde, eTkek çocuklar
bul edemeyince, gençlikte gelme- da bildiğiniz fena adetin teairini id
llllden naaıl korkmaam dia edenler vardır. Fakat bu fena i.-

Akaine gibi, bir zamandanberi deti yerine getirmiyen erkek çocuk 
et-ken bunama tethiai çok ititiliyor. hemen hiç bulunınadıima ve hep
Ondan dolayı olacak ki Uluı'un ıinin de erken bunamaya tutulma
Berlin tehrimle okurlarmdan bir dığına göre, o iddia mübalaga olıa 
zat gazeteye gönderdiği bir mek- gerektir. 
tupta - daha batka sualler araaın- Daha türlü türlü veaileler araam
dll - erken bunama ile çok çalrtma da, çok çahımak erken bunama 
araımda münasebet olup olmadığı- hastahğınm meydana çıkmasına ve-
hı soruyor. aile olur mu?, 

Gerek bu zatı, gertk onun gibi Bir iıtatiatiğe gÖTe: Erken buna-
bunama ile çahtma arasında müna- maya tutulan 104 erkek arasında 
aebeti hatırlarma getirebilecek bat- 58 taneıi ancak ilk tahail görmüt 
ka zatlan hemen temin edeyim ki, ada.Jl\lar. O tahsilde de kafa yor
ihtiyarlıkta bunama ile çah§llla •-
raunda münasebet olaa bile akaine- gunluğu hatıra gelemez. Geri ka-
dir: Bunayan kafalar - tabii, fi- lanlar araıında 10 tanesi olgunluk 
kirler - çok çahıanlar değil, az ça- imtihanlarını vermit, 9 tanesi tıp 
lıtanlardır. Bu yazılar araamda da- ve hukuk talebesi, 3 tanesi yüksek 
ha önce de yazmıttım, aanıyorum, teknik mektebinde, 2 tanesi güzel 
çok çalıınuı büyük alimler arasın- sanatlar mektebinde, üst tarafı da 
da bunamıt olanlara miaal yoktur. 
Hele serçekten kültür sahibi, ilmin tüccar yazıcısı gibi.. .. 
veya sanatm yalnız bir ıubeainde Görülüyor ki kafalarını yormı
aaplanmıyarak inıanhia ait bilgile- yanlar araaında haatahk kafalarını 
rin hiç birine yabancı kalmıyan bir yormuı olanlardan daha fazladır. 
kafanm bunamak ihtimali yoktur, Buna kartıhk korkunun, heyeca-
den:ilebilir. nın, karışık zamanlarda yaşamanın 

Sonra da, ihtiyarlıkta bunama ile tesiri daha ziyade göze çarpar. Bu 
gençlikte bunama baıka baıka zamanda erken bunama teıhisinin 
ıeylerdir. ikisinin araaında müıte- _ Avrupa'da - çokça işitilmesi de 
rek vaııf zihin kuvetlerinin zayıfla- ondan olsa gerektir: Rusya'da inkı
masıdır. Fakat ihtiyarlıkta bunama lap, Almanya'da inkılap, ltalya'da 
iılemiye., bir beynin paslanması gi- inkılap. Muharebe yarın mı kopa
bi bir şey olduğu halde erken buna- cak, öbür ~ün mü? Avrupa gençleri 
ina bir haatalıktır. hterseniz bir de- muharebeye gihnek düşüncesiyle 
lilik deyiniz, gene bir hastalıktır. ya§ıyorlar. Onun için soylarından 

Her istiyen deli olamaz, derler. zaten istidadı bulunan gençler er
Bu hastalığa da her istiyıen - pek ken bunamıya tutuluyorlar ... 
çok çalışsa da - tutulamaz. Her Gazetenin okurlarından başka 
ıeyden önce bir istidat lazımdır. ls- bir zat Ja pek hu.wi ba.zr §eyler so
tidat tabirini herkes ancak iyi şey- ---~ .-a- --.. •a-rede 
- ..,.._. ., 11- ....._ ll~on«' liq edilemez. Dertlerini kendi he
daıha ziyade haatahkl•r için kulla- kimine anlatmcuını rica ederim. 

~ ıur. Erken bunamaya da istidat - G . A. 
abıimdiye kadar bilindiğine göre -
~ a.ır-u..-.\. !':.--... .... ........ _____ - ........ _____ _ ...... 
J.- eoy hutalığıdır. Ama, erken buna

ma haatalığma tutulan annenin ve
ya babanm çoc:Wdarı da o haatalığa 
tutulurlar m&nasma değil. O hasta
lıia tutulanların çocuklan olmaaı 
zat-. nadir görülür. Erken buna
maya tutulanın annesi veya babası 
tarafından, yahut her ikisinde bir
den 90yunda ağır ve hafif sinir haa
talıklarma istidat var demektir. 

Meseli. benim tanıdığım ve Emil 
Zola'nnı tasvir ettiii Rugan Makar 
ı.otilyaıma nazire olabilecek kala
~lık bir soyda bir taraftan - dehi. 
derecesinde değil H de - parlak 
denilebilecek fikir eaerleri meydana 
koynıUf pek zeki adamlar, bir ta
raf tan da erken bunama tabirinden 
batka tethislerle akıllarını kaybet
nıit olanlar, ondan sonra da biribi
rinin teyze çocukları olan, erken 
bunamaya tutulmuf iki genç. .. 

Sinir haatahğma doğuftan -
~ydan - jıtidat bulununca o has
talık meydana çıkmak içjn kendisi
ne bir vesile bulur. Bir çoğunda haa
tahk büluğ Y•tmda meydana çıkar. 

Hayatin 

Bmde de müşkülat çıkarmam. Ben, da· 
ha baş vurmadan bütün bu işlerin ka
panmış olmasx benim kabahatim olına
aa gerek. 

- Her ne ise bunu al da yazılı olan 
yere bq vur. Eğer yeni bir kaydiye 
yatırmazsan bir daha burada görüne
yim deme. 

Blis, sokağa fırladı. Elindeki kağıt
ta yazılı olan adrese baktıktan sonra 
garp tarafına doğru yurumıye 

başladı. Yarım saat geçmeden gi
deceği yere varmıştı. Kingt St
rit'te bir takım binaların önünde 
durdu. Sonra büyük bir süratle birisi
nin merdivenlerini ta en üst kata ka
dar tırmandı. 

İlk üç kattaki süs ve .§atafat, ondan 
sonra mevkiini bir sadeliğe bırakıyor
du. En üst katın zemininde halı ve du
varlarında kağıt da yoktu. Asansör 
de bir kat önce nihayet buluyordu. Bu
rada bir kapı vardı ve üzerinde Blis'in 
elindeki kağıtta yazılı bulunan ismin 
aynı okunan pirinç bir levha okunu
yordu: 

MR. V. KOKERİL 
· Blis, nefes almak için bir dakika du-
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rakladıktan sonra kapıyı vurdu. Son
ra tokmağı çevirdi ve içeriye girdi. 

Titrek bir ses kendisini karşıladı : 
- O, sen kötü delikanlı, kötü deli

kanlı! 
Blis, şapkasını yere düşürdü ve onu 

tekrar almayı unuttu. Tam karşısında 
bir tünek üzerinde bir pençesinde bir 
parça şeker tutan kurşuni renkte bir 
papagan duruyordu. 

Ayrıca pençerenin önünde büyü
cek bir kafesin içinde beş kanarya ku
şu vardı. Tavana asılmış bir başka ka
feste de iki saka kuşu bulunuyordu. 
Bir başka kuş da bir Derbi y.azıhanesi
{lin önüne oturmuş, kırmızı suratlı, 

altrn gözlüklü yaşlı bir adamın etrafın
da zıplayıp duruyordu. 

Mister Kokeril delikanlıyı: 
- Giriniz efendim, giriniz, diye da

vet etti, kuşlarımı hoş görünüz. Biraz 
fazla şamata yapıyorlar ama, arkadaır 
lıkları iyidir. Ne istiyorsunuz baka
lım? 

Blis, şapkası elinde, yazrhanenin 
önünde dikilerek ziyaretindeki maksa
dı, mümkün mertebe, izah etti: 

- İsminizi Smitson iş idarehanesin-

• I 

ltalya nın sırtında ve Almanyanın 
+ 

• 
müzaheretini kazanan yenı büyük 

bir Avusturya - Macaristan kuruluyor Kara kış 
.. - ... 

ltalya'nın istemediği 
Avusturya-Macaristan 

Saniyede 1 7 metre hızla eaen rüz
gara 51fll'ın altında altı derece soğu
ğu da ilave ediniz> denizlerde koca 
gemileri batıran kar fırtınasmm bir 
avuç çah çrrpı ile ısıtılmasma çalışı
lan fakir kulübelerinde ne korkunç 
yıkıntılara aebep olacağını kolayca 
tahmin edebilirsiniz. Halbuki kara -
kııın henüz başmdayız: daha böyle 
ne rüzgarlar esecek ve ne karlar ya
ğacaktll'. 

M acaristan'dan bize gelen ha -
berler Macaristan'ın gide -

ceği yolu intihap etmiş olduğunu 
gösterecek mahiyettedir. Macaris • 
tan iç sahada olduğu kadar dış sa -
hada da bu tercihi yapmıştır. Ve dış 
sahadaki yeni temayüldür ki iç sa
hadaki istihaleye imkan hazırlamak 
yolundadır. 

!talya'nın ve bilhassa Polonya' -
nm sevkiyle Macaristan, a~ğı kar
pat Ukrayna'smı ilhak etmek isti -
yordu. 

Niçin? Biraz bu memleketin evel
ce sahibi bulunduğu için, ve daha 
ziyade Polonya ile müşterek bir hu
duda sahip olmakla enternasyonal 
vaziyetini sağlamlaştıracağını um -
duğu için. İtalya Macaristan'a mü -
zaharet ediyordu. Çünkü bazı ital -
yan siyasi mahfilleri Almanya'nın 
şarka doğru yürüyüşü önünde bir 
set vazifesi görecek bir Varşova -
Budapeşte · Roma mitTveri kurmak 
imkanını tasarlıyorlardı. 

Fakat B. fon Ribbentrop'un kont 
Ciyano'dan üstün çıktığı Viyana 
hakem karariylc Almanya Roma'nm 
bu fantezisine nihayet verdi. Maca
ristan, bir kaç hafta sonra tevekkül 
gösterdi. Ve artık şimalde yapacak 
işi kalmadığını anlayınca cenuba 
döndü. 

Bu işte İtalya, Macaristan üze -
rindeki küçük niıfuzunu da kaybet
mektedir. Meşhur Roma protokolla
rindan artık eser kalmamıştır ve 
Triyeste iflasa mahkümdur. Maca -
ristan'a gelince, o da Tuna üzerin
de cermanizmin ileri karakolu hali
ni almıştır. 

Macaristan bakımından, manevra
da a'n.laşılrnıyacak bir şey yoktur. 
Hemen hepsi macar olan bir milyon
dan fazla insan kazanmış olan Ma -

• • • • .... ~ I'\ ..ı-- ;..t--- t, • ...-a.l\...-:i-:sıı .rl!!a 
fol olan Transilvanya'yı ele geçir -
mek sevdasındadır. Hakikatte Tran
silvanya halkı, ekseriyeti itibariyle 
rumendir. Fakat 2, 2 buçuk milyon 
macarı ve 5 ila 7 yüz bin almanı ih
tiva eder. Bu keyfiyet meseleyi ka
fi derecede iazh eder. 

Yalnxz b:ı manevrayı idare eden 
ve bu hususta israr etmek menfa -
atleri icabı olanlar, alman nasyonal -
sosyalistleriyle doğrudan doğruya 
irtibat halinde bulunan macar nas -
yonal - ~sosyalistleridir. Bunların 

şefi olan binbaşı Salasi henüz hapi
sanededir, fakat Almanya binbaşı 

Salasi'nin Kodreanu'nun akibetine 
uğramasına müsaade etmi yecektir. 
Ve binbaşının taraftarları bir kaça
ya kadar şeflerinin iktidar mevkii
ne geçeceğini iddia etmektedirler. 

M acar nasyonal - sosyalistleri -
nin propagandası program -

larmın halkçı ve bazan demagojik 
karakteri yüzünden bir haylı kolay
laşmaktadır. Malümdur ki Macaris
tan bir büyük emlak memleketidir. 

den aldım. Size hafif yükler hamalh -
gında kullanılmak üzere baş vuruyo -
rum. 

Mr. Kokeril, başını salladı: 
- Genç dostum, bu işe yaramazsı -

nızl 

- Bu işe yaramazsınız! Aynı cüın
leyi papagan da tekrarladı. 

Bu laf üzerine şapkası elinde kapı
ya doğru yönelen Blis, öfke ile papa -
gana: 

- Madem ki ikiniz de aynı fikirde
siniz öyleyse ... dedi. 

Mister Kokeril: 

- Durun biraz, durun biraz, diye 
seslendi, papağan muzipliği sever. 
Şöyle biraz yakına gelin, yazıhanenin 
bu tarafına geçin de yüzünüze bir iyi
ce bakayım. 

Blis, bu emre itaat etti. Sırtında la
civert elbise artık adamakıllı eskimiş, 
yıpranmıştı. Artık iyi neviden çorap -
!arı da yoktu. Hele en usta bir kundu
racıya ısmarlama yaptırılmış şık is -
karpinleri giyilmez hale geldiği i~in 
yerine bir çift hazır ayakkabx almıştı. 
Gözleri parlaklığını muhafaza ediyor -
du; fakat yanakları biraz soluktu. Ya
kasında fanila bir yaka vardı; fakat 
boyun bağı gene gayet düzgün bağlan
mrştı. Mr. Kokeril, delikanlıyı tepe
den tırnağa kadar tekrar tekrar süz
dükten sonra gene başıru ağır ağır 
salladı: 

- Vücutta kuvet yok 1 vücutta ku -
vet yok 1 delikanlı, sen benim aradığım 

Ve nihayet Almanya bugün için Triye!:ile
yi ihmal ediyorsa, bu, her 7.a~an ihma~ 
edeceğine delalet etmez. Trıye~te eskı 
Avusturya - Macaristan'ın biiyiik limanıy
<h. Triyeste'yi gerçi İtalyan, fakat hinter
landı itibariyle macar, slav ve bilhassa 
alman telakki etmek lazımdır. 

Tabiatın gemi azıya alarak en za
yıflara hücum ettiği zamanlarda va
zifemiz yoksulları düşünmektir. Va
kıa hayır cemiyetleri vardır. Fakat, 
yalm caketle günlük ekmeği pe,in
de koşan babaları, ve sabahm ilk sa
atlerinde yırtık kunduralarını sürü
yerek mektebe giden yavruları bun
lar nasıl giydirebilirler, hasta düşen
leri nasıl tedavi edebilir, İ§siz ve aç 
kalanları nasıl doyurabilirler? Var
lıklı vatandaşın yoksul yurttata yar
dıınını esirgemiyeceği günlerdeyiz. 
Eski bir battaniyenin, miaıdmı dol
durmuş bir paltonun, artık bir köşe.
ye atılmtf bir çift ayakkabının bir bi
çareyi soğuktan ve hastalıktan kur -
tarabileceğini dü,ünerek eskilerimi
zi, ve dar olsa bile, bütçelerimizden 
ayırabileceğimiz bet on kuruşu ha
yır müesseselerine göndereceğim.İz 
karakıt gelip çatmıştır. Bir kilo kö
mür ve bir dilim ekmek bu mevsim
de bir insanı mesut edebilir. Gazete
lerde muavenet sütunları açılmasını 
beklemeden, gizlice, içimizden do
ğan merhamet hisai ile bu cemiyetle
re muavenette bulunmak insanbk 
borcudur. Ve merhamet ancak in
sanlara ma.hsua bir duygudur. lnaa
nm üstün bir mahluk olduğuna on
dan daha iyi bir delil gösterilebilir 
mi? Rüzgar fakirin kulübesini yık
mamak için dinmez. Deniz balıkçı
nın kayığını batırmamak için dalga• 
(arını yumuşatmaz. Kar soğuk.t~n 
kıvranan zavallıları üşütmemek ıçm 
erimez. Yalnız insandır ki ıstırabı 
anlat, hazan vurmak için kaldırdığı 
yumruğunu ge\·1etip kolunu yanına 
indirir. Yüreklerimizde meThame~ 
duyguaunu köreltmiyelim. Kaldı kı 
biz çok merhametli insanlarız; ka
pnnızr çalıp sadaka ietiyenleri bot 
döndürmeyiz. Fakat, avuçlarını aça
mıyan\udır ki uı\ yardımlarnnıza 
muhtaç olanlardır.Onlar:"allih rıza
sı için bir dilim ekmek!,, demiyecek-

Yo%an: 

Pi yer Dominik 
Salasi'nin taraftarları on milyon 
ınacar içinde altı milyon ziraat iş -
çisi mevcut olduğunu ve bunların 
i.ıç milyonunun sefalet içinde ya~
dıklarını ileri sürmektedirler. Tabii 
bunlar arazinin taksimini istiyorlar. 
Bu sözlerin, yazı ve nutukların, ek
serisi cidden köleliğe yakın şartlar i
çinde yaşıyan macar köylüleri ara -
sında ne büyük akisler uyandıraca
ğı tahmin olunabilir. Büyük mülk 
sahipleri, hatta naip Horti'ye istinat 
etseler bile, bu cereyana mukave -
met etmekte güçlük çekeceklerdir. 
Bu suretle, Almanya'ya ileri kara -
kol vazifesi görecek ve ona rejim 
benzerliği kadar menfaat iştirakiy
le de bir nasyonal - sosyalist Maca
ristan 'ın meydana gelmesi muhte -
m eldir. 

Dün bir genç faşist İtalyanla bu 
bahsi konuşurken bugün Tuna'da 
teşekkül etmekte olan şeyin eski A
vusturya - Macaristan olduğunu 
söyledim. 8 milyon nüfusiyle Avus
turya, 10 buçuk milyon nüfusiyle 
Çekoslovakya, 10 milyona yakın nü
fusiyle Macaristan, biri ilhak edil· 
miş, öteki Berlin'in nüfuzu a!tında 
ve üçüncüsü daha iyisine intızaren 
~imdiden R@rlirı.'c itaat eden bu 
memleketlerin her üçü de Alman -
ya'nın elinde bulunuyorlar. 

Bu demektir ki eski Avusturya· 
Macaristan'ı dolduran insan yığın
larından beşte üçü bugün Şansöliye 
Hitler'in askeri veya müttefikidir
ler. İmdi, İtalya Avusturya - Maca
ristan'ı daima ananevi düşmanı te
lakki etmiştir. Halbuki ltalya'nın 
gözü önünde kudretini yeniden 
meydana getiren işte bu ananevi 
düşmandır. Daha fenası bütün bu 
sahalarda yegane dirijan otorite 
Berlin'dir. 

Bunları kendisine hatırlattığım i
talyan inkar etmiyordu. Almanya' -
nın, Avusturya - Macaristan'ın eski 
emellerine tevarüs ettiğini kabul e
diyor, fakat şimdilik Almanya'nın, 
daha doğrusu Almanya - Macaris -
tan'm gayretlerinin hemen münha
sıran Romanya istikametine tevcih 
etmekte olduğu cevabını veriyordu. 

Ve hakkr vardı. Hatta alman - ma
car blokunun, ve Dobricayı istiyen 
Bulgaristan'dan istifade etmek is -
ter gibi .göründüği.inü de ilave ede-

adam değilsin. Teessüf ederim. Al sa
na bir şiling, buraya kadar ettiğin zah
met için. 

Blis dedi ki: 

- Benim istediğim bir şiling değil
dir. Ben iş istiyorum. Bu işi neden ya
pamazmışım? ldarehanede bana sizin 
hafif yükler taşıyacak bir hamal iste -
diğinizi söylediler. Daha ağır işler 
gördürecek bir adam mı istiyorsunuz 
yoksa? Mr. Kokeril çene.sini okşadı: 

- Hayır, öyle ağır bir hizmet yok, 
dedi, istediğim hizmet, her gün bu 
kuşların yemini vermek, kafeslerini te
mizlemektir. Hele Tommi, soğuk su 
ile banyo etmek hususunda pek titiz -
dir. (Bunu söylerken eliyle elan yam 
başında sıçramakta olan saka kuşunu 
gösteriyordu.) Sonra gelenleri bana 
haber vermek ve gönderdiğim yerlere 
gitmek. 

Blis: 

- Peki, dedi, bu işi yaptırmak için 
bir pehlivana mı ihtiyacınız var? 

- Genç dostum, sana bir itirafta bu 
lunayırn. Ben pek sinirli bir adamım. 
Sonra etrafta gördüklerinden de anlar~ 
sın ki huzur ve sükunu da severim. 
Kendi kendimi müdafaa etmesini asla 
b~~-remem. Adalelerim gevşektir. Hiç 
gucum, kuvetim yoktur. Asabi bir a
damım. Burada bütün dünyadan alaka
s~ı kesmiş bir vaziyetteyim. Buraya 
bır hırsız, bir cani gelip gir~ek olur
sa ben ne yapabilirim? 

- Affedersiniz, i.yi anlıyamadlıllı. 

bilirdi. Fakat ben de kendisine Tür
kiye ile Yugoslavya'nın da bu me -
selede belki söylenecek sözleri ola
bileceğini hatırlatabilirdim. Yugos~ 
lavya ltalya'nın komşusudur. !tal -
ya'nm ilhak etmiş olduğu 300.000 
slovene zaman .zaman alakalı bir 
nazarla bakar. Yakın bir istikbalde, 
Belgrad'm tehlikeyi ölçerek eski 
dostlarına dönmiyeceğini kimse id
dia edemez. 

Ve nihayet, Almanya, bugün için 
Triyeste'yi ihmal ediyorsa, bu, her 

azman edeceğine delalet etmez. 

Eski Almanya'nın ucunda yeni 
bir Avuı.turya - Macaristan'ın te -
şekkül etmekte olduğunu söyledim. 
Fakat Triyeste eski Avusturya- Ma
caristan'ın büyük limanıydı. Tri -
yeste'yi gerçi italyan, fakat hinter
landı itibariyle macar, slav ve bil -
hassa alman telakki etmek lazım -
dır. Eğer Cibuti Habeşistan'ın ha
kiki limanıysa, Triyeste de Avus -
turya'nm ve Almanya'nın nüfuzu 
altına giren Tuna memleketlerinin 
hakiki limanıdır. İtalya bunu hatır
lasa iyi eder. 

HABERLER 

X Kovno - Baltık devletleri bari -
ciye nazırları, dokuzuncu konferansla
rım bura.da 1 şubatta aktedeceklerdir. 
Bu konferans üç gün sürecektir. 

X Kopenhag - Danimarka Veliah
dı Prens Frederik ile Prenses İngrid 
13 martta Suthampton'dan hareket e
derek Amerika'da seyahata çıkacaklar
dır. 

X Atina- Macar Frentsvaros takı
mı yunan milli takım oyuncularını üçe 
karşı beş sayı ile yenmiştir. 

ler, midelerine tat basıp aadece SU• 

aacaklardır. Böylelerini ancak hayır 
müesaeıeleri bulur ve çemiyetin a
nonim yardımından kendilerini fay. 
dal andırır. 

Karakrı batlamıştır. Kuru dal
larda ıshk çalan buz gibi rüzgarlar 
çıplak, aç, hasta insanların doğru
dan doğruya ciğerlerine emıekte-

dir; o insanlar ki yaşamağa, aevme
ğe, sevilmeğe, aile kurup me&Ut ol
mıya layıktırlar. - N. Baydar 

X Danzig - Senatonun kararı ile, 
eski reis Rauıning Danzig tabiiyetin • 1 da ve harp akademisinde .staj görecek
den iskat olunmuştur. Bu karara sebep tir. 
mumaileyhin senatoya ve nasyonal X Moakova - Fransa - Sovyet ti -
sosyalist hareketine karşı şiddetli hü- caret anlaşması hiç bir tadile tabi tu -

cumlarda bulunmuş olmasıdır. tulmadan 1939 senesi için temdit edil-
miştir. 

X Kahire - Harbiye Nezareti Lon-
X Prag - Bir tebliğe göre önü-

dra 'ya bir askeri heyet göndermiştir. müzdeki nisanın birinden itibaren çe-
Bu heeyt azalan, iki genel kurmay a- koslovakya ile İngiltere arasmda ya -
rasmda daha müessir bir işbirliği tesi- pdacak seyahatlerde tekrar vize usulü 
si maksa.diyle, İngiliz genel kurmayın- ihdas edilmiştir. 

ziyaretçileriniz pek mi fazladır? varlandı ve gözlüğünü düzelterek, 
- Hayırı pek fazla değildir. Fakat hiddetlenmcmiş, fakat hayrete düşmüş 

bununla beraber, her hangi bir ziya- bir tavırla sordu: 
retçi buraya gelebilir. İşim dolayısiy - - Peki ama, bunu nasıl yapabildin? 
le bir takım müracaatçılar çıkar. Son- Blis cevap verdi; 
ra adım da zengine çıkmıştır. - Jujitsu ! 

thtiyar, sesini biraz daha alçaltarak Papağan başllll ileriye doğru uzata-
sözüne devam etti: rak tekrarladı: 

- Delikanlı, sana bir itiraf daha. - Jujitsu 1 
Ben bütün polis haberlerini okurum. Blis: 
Oradan da anlıyorurn.,ki her hangi bir - Bunun birkaç türlüsünü daha bi-
tecavüze, taarruza uğramak için gayet lirim, dedi, bir zaman bir japondan 
müsait bir vaziyetteyim. lşte bunlar _ ders almıştım. İsterseniz onları da. ... 
dan dolayı bir hamal istedim. o, dı- Kokeril, üzerindeki tozları silkerek: 
şanda oturur. Eğer ben de istemedi- - Aman, de<li, ötekiılerini tecrübe· 
ğim bir ziyaretçi ile karşılaşacak olur- ye lüzum yok. Seni hizmetime aldım. 
sam onu çağırırım. O da gelir ve beni Sana haftada yirmi beş şiling, işe baş
himaye eder. Anladın mı? larken de altı tane kadar kolalı yaka, 

- Pekala, ben bunu yapamaz mı- bir de güzel bir sapka vereceğim. Bu
yım? O kadar fazla kuvetli olmıyabili- rada kitaplara dair yazılmış bir kitap 
rim; fakat hiç korkak değilim. var. Git dışarda otur da oku onu. Eğer 

Mi.ster Kokeril, ayag-a kalktı. Gayet bir ihtiyacrm olursa seni çağırırım. 
Anladın mı? 

şık bır caket, koyu gri pantolon, par -
l~k poti?ler, beyaz getrler giymişti. ri~ Anladım efendim, teşekkür ede -

~ıya~ bır boyun bağı ve boyun bağı 
uzerıne bir elmas iğne takmıştı. Dedi - Saka kuşlarının yemi hakkındaki 
ki: makaleyi bilhassa oku. Eğer okursan 

- Baksana, ben bile senden uzun bu kuşlara daha iyi bakabilirsin. 
b 1 B od d k . Bfü, bir sandalyaya oturdu ve şap -

b
oy uyuml. u . al a~ . açmak ıstesem, kasını yanı başına yere bıraktı. Kitap-
una nası manı o abilırsin? · · 

1 
. lara daır yazılmış olan kitabı açıp oku-

- ster misıniz size göstereyim? mrya başladi. 
- . Fakat yapamazsın ki... 

1 

Odanın kapalı kapısr arkasında Mr. 
_~]ıs kolunu uz~t~ı ~ biraz s~ .~oğru Kok~riJ'~n yazıhanesi üzerindeki vazı 

egdı. Sonra sol dızını yere çoktu. O- makınesınin ağır tıkırtıları duyulu • 
nunla bu vaziyette mücadele etmiye yordu. 
kalkışan Mr. Kokeril bi.rden yere yu• (Sonu var.i 

• 
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Bir' · madd h ı (2333). - Çankrn caddesi. Ulu taksi: "MUlet,, naaıl ı..._ .. .._ o racaat etmiılerdir. Şirketle müzakere- Tirde yqıyorus. Fırtma ~ tneı e iikümlerine giren I - U•ulen veya hastalık dolayı- (1.291). _ lıtanbul taksisi: c3997). °'""' d h 
lriittin m6e-.e•eler kendi bünyelerine aiyle mezuniyet alan veya kısa asker - Evelki gece başlıyan tiddetli fırtına ler b&§lamıgtır. a erkee kendi lfeimİaİDİD kay. 
nya kadro icaplarına göre 13 üncü lik hizmeti yapmü içi.o vaaifeden ay- Otobüalerin ilk ve »n aeferleri Karadeniz' de o.n dokuz va•-~ .... - . _ . B~gun anlaşmıya varrlıacak ve hava gııma dütmü1tür. Bir bafkalllll 
eler--~.-.. -ıı de _,_ :L~-- d .t--t-- 1 klar t da • fla UI _. ..ı._ -~ dlndlkten llOOr& kurtarma vapurları kendi tabı""ı -rd--111 --.-& -- -- rec.._r - e e- r .. _...Mıauı ayı s ve e vı mMra - a-: - · ..... K. dere'-,e 6.45 23.00 zın ölümü ile netiselenen büyük bir Kar d · • h L d d ' .1- .._ uuıııı::ı..-
bileceld-dir. n ve-.n=r. K. dere'den Ulaa M. na 7.15 23.20 ~ • a enız e are&et e ecekler ır. m-'- bü-=.·:ı..· • •~!,.ük' .._ .l~letin 

- uw ıacı&ya sebep oldu, Ereili limanında ca, ,...., •u:r "!T' ~~ 
la bdar ki 13 llncil derecedeo III - Her İene iılerinitı ehli olan Ulu M. dan Çanb-,a'7a 7.25 23.00 barınmakta olan Barzilay - Benjamen Reami makamlara gel.en malil- F~ta ı!~ı-- ~.-..ı...- _ • 

aplı ihdM edUen bu derecelere me- memurlara iılerinde ıa.terecelderi de- Caaka-,a'dan Ulu .11. na 7.10 n.20 kumpanyuma ait Millet vapuru, dal- . ı ha de lal" ut1..,..___ ---;;.marp 
mm alımmu veya ıene bu dereceler ter ve liyakate ve 3460 sayılı kanunun Ulua M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 galara dayanamıyarak .dncirini kopar- ma ve ~ mpu.r etmek me1eleeiade ....... Ye 
anemda terfi ettirilmeleri ifbu b- 42 inci madd~ine göre müııuip bir ik- Dikmen'den Ulu .il. na 7.00 20.30 DUf, limanın biraz açığına ıürüklen- Karadeniz'de devam etmekte olan muhakeme ~. Si111it ,,. 
Dan hflldlmlerille tibi değildir. ramiye verilir. İkramiye niebeti bütUn Ulaa 11. dan Keçiören'e 6.00 21.00 dikten aonra tayfaları ile batmıftır. 21 fırtına hakkında Ekonomi Bakanlıiı ukeri en ııkı itllfaWar llile 

Madde: 3 - Birinci madde hüküm- memurlara birer mut miktarına kadar Keçiören'den Ulu M. na 6.30 21.30 kip olan mürettebatından ancak ilcisi deniz mu•teıarlıgına henüz mütemmim böyle bir mecbari ıll • .-,rıl-
lerine ılren t.nka ve mile•euler u- ikramiye verilebilmeıini temin •tmeee VJm .il. dan Btlik'e bo zı.oo kurtanlabilmiıtir. malumat gelınemııtir. Şimdiye kadar mak huaaeunda ..:. ka 
- midir •e ıaum müdür mua- bile fevkalide faaliyet ve ıayret lh• Etlik'ten Ulu M. na 7.oo 21.30 Millet vapuru, Besim kaptan it- gelen manJCDat Eregli limaaında bu- çamak il • 
Yialeriyle idare meclisleri reis ve &- terenlere bu banka ve müeueaelertn uı. M. dan Cebeci'1'e 7.00 23.00 minde etki bir denizcinin idaresinde o- lunan Millet vapurunun battıiı ve lk- M'lll J'O.:. ... .._. • 
.-larma .., umumi heyet mu.rakiple- kendi bütçelerinden idare medieleri Celteci'den Ulaa M. na 7.oo 23.00 larak k&Dllr almak üzere on giin evet bal vapuriyle Tan vapurunun battan in! emn~~ _!_~ fi ... tek 
riae wrilecek mut ubllut veya hu- karariyle birer DlUf nilbetinde iJua.. Cebeci'den AL fabLra 7.00 -.- Ereili'ye lebnifti. Limanda demirli karaya oturduğu limanda bulunan dl- nca11, lllUVI, OD& ....._ 
nr haldan icra Vekilleri ~ miye verilir. As. fabL dan Cebeci'-,. -.- 17.oo duruyordu. JPntma, patlacbfı ıırada, ğer vapurların ek bir lr.uaya ıebep ol- edecekler için teıhl..U lal-
_. ol•acü: Wled ,........ iV - Maden itlerinin ifletme itle· Yeaitebir'den lJıaa M. na 7.00 23.00 difer büyük denb vuıtaları ll'ibi, Miıl- ~k üzere denize açılım' vaziyette ~n, ~!k 11lmlanm iıendi 
._,__ _, ,_ ,mde çahpnlara b11nlda çalıpcaJdarı Ulu. M. elan Yenitebir'c 7.10 n.oo let vapuru da......_~'- "-ere •ma-nevra bulunduiu merkezindedir. 1111nyetleriiai mldaf.. tıllneje 
_....,.. ., ....... .......,... mıiid .. ......_ mUnhatır olmak u-- idare s. __ _,_.__ &L.....,-:&•we 6.15 7.00 ~· ~ Batan M'll 1--~- dd-- - 4 L--

"'""' U6G&v -·-~ .... , yapmıya huı"'··-ordu. Fakat, Kara- ı et vapuru 1883 yı...._ nıa - Ye DH'nta __.. lut-
Mlıdde•. 4- B•..ı--ı --..11~- 1.ALn- mecUaleri Jranriwle JatibbkJarmdan A"kköprii'den S. puan'aa 7.30 t.+s ---.r inta edilmit 1728 aayrilafi t ı'latolu --La.-- •L---a.a..!_ t'r-.!a.-!-""_. _ ___ , . deniz, diln otuz tenedenberi g6rillme- . . • on -.uau luanruu". ~ 'Wya, 

Jerlne clrea bMaka " milMlelelere fula olarak maaflarımn yilsde 20 alae Babcell IMerden Ulaa il. aa 7.45 -.- mi kild kud ıdı. Vapur Bar.dllt kumpanyuından ıeç Ye IÜÇ netice L..-ıı-La .._rt. 
ilk defa lllmecık mmnırlar Jmtfhana kadar m•mediJ.Wlir. u ... diıD BallçeU E•ler'•-.- 20.00 1 te e Ul'mUftu. Datplann ir vapurculuk ıirked tarafmdan alma- lar ·-·-~- .._~ ~I:..~ __ 
~~- v n.- .. ....__ ·-- 1 v ........ _ __, 1 ı tlfaı altı metreyi ferah feqb ••nrordu. _,_ Deni ı~- ımır--. -.p .,_ ...... -UK'ler. - ----1 - -?-WSM -m- · __ ,_., e lltuJ'oD anamda Ur' -s-ı r- •yolları ""'reaine utılmlf, en t.irli :ıa..- MilD -L-. 

Bliade IWlekl taı.tl ıardllltlntı 1arma ikramiyeden~ her aeno bir ==f':rı:r~~t!r~ trm •- Kmsa naaıl Oldu Denizyolları idareılinden de Daıls. metlerin 7,..;.. ha -,-e · 
..... cllpJoamı bulunanlar mili- maq tut.arma W.Z. iknmiye verilir. bank'a in.tfbl etmifti. Denirbank ba ail11LI ' !A ft 
~. VI- Her banci · bir memuriyedn 11. Me-,dam'yle Yeniıehir: Bakanlık- "Millet'' manevra yapmak imktnın- vapuru çUriiğe çıkardıimdan •enlden 1111 ,~ma r&_fmen 6ir ltanJe.t/ı. • 

IU'. Cebeci, Samanpuan araamda saat dan __ ._ ___ b' -...ı j B ' aer ı naırl sıperlerde ..a-.._...1 
lladde: S - Birinci madde hWdim· veklletle idaresi halinde ancak altı •y ı den 20 -,e kadar vasati her bq daki- "-Kum ır ••~nyette, açığa do - ırzilay kumpanyası tarafından 18• .. •• • .. • Wl'UllCIW'-

leriae lıfrea baka Ye müeueaelere müddetle ftkalet maqı verillr. b4a; eaat 20 den 21 p kadar her on da- ru •iirWdenmiye bqladı ve gitgide a- tın alınmı,ıı. Ve hilen de Barzilay dufünü ıoriiJOruz. 
afrecelder tabsll derecelerine ve di- VII - İdare meclialeriniıı lilzum ldkada; aut 7 den Ye 8 eve Zl den 23 e zan denizle uzun bir mUcadeleden son- kurnpanyuına aitti. s~. u1..J.ler 1939 -'mda dahi 

kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir J ahil · i • l.Ul'K 7u 1• nslyetlerine c6re qağrdaki de- görecekleri yerlere ve memuriyetlere muııtuam aeferler nrdu. ra • e niabeten yakın b r yerde kıs- Battan karaya oturan İkbal vapuru ...U. _ 1 .. _ I..! d D •• L_ 

ncelen alınır: .. ro men ıömüldü. 1900 tarilalnıcle lnfa edUmlt 3722 ton.I• J"Ntlllll uuup Wtli• .....-
A) Orta tahsil veya bu ~ :~ Bu faciayı aebilden görenlerden bir litoluktur. Bu vapur da Busllya kma ~ ficlietini b;lteawık, ._n. 

lel tabllli allmlt oı.Ja IS ':ınıı çoğu, bir kısım tayfalann geminin di _ panyMına aittir. Tan vapura iM 1922 wuwr UMUMi& anlePM b ' 0

0. 

dereceye. 1 r. reJaterinde çırpmarak imdat iatedikle • de inp olunmuı 2335 tonflato1uktur. lannm yenlclea aramne11111 te. 
B) Liae mesmıa veya bu derece VIII - Bu müesseselerden tekaüd rini görüyorlardı. Ve Yelkencizadelcrin malıdır. menni edeceğiz. ittifak Ye dost. 

tüaU görmtlt olanlar 12 inci derece- ve sigorta esasını kabul edenlerin te - d n-L-t, d-:..-.. _.._afa deb-t saçan luldarmuz aa..ı_ı__.._ıe ..ı ___ _ı_ 
TeahbütJü saat ( 18) e ka a rdır. .&-il&A ...... &O. ...... s- ~ ıta 1ıa1'IJ • • ~ U9Ylll8 __.. 

ye: büd ve aiıorta aidMı, prim ft tam· Poata aut (JI) a kadar İstanbul ciheti- llZPDhlı. biç bir imdat kuveti gönde- ar wuıyeti celdir. Fakat milletimi• nilmin-
C) Uç ıenelik yüksek tahıil gör· lllllllU1 ve aaire clbl lıldbkaldananı te- ne mektup bbul eder. ritme.sine imkan 1>mlklmdı. Millet va- Telırafla muhabere imkanı mncut lik falcılıjı etmekten. 

11
•mdi, ._, 

.... ·'='= · ~-a 4 o, ı.Mll tııa M>'an ,,. bu hu- puru, birmüddet IOIU'a kuvetli dalpla i&tuJODJantan --
D) 111 Nnedea fazla ~k taıı.u .-.ki aizmJan Jaii.küın1'ri caddir. · -..ına~~~~~~~~:_ı::::::;:::..1••1V,~RIM 

ı&mll ..... "' -.un ~r:· ı~~ aulara gömü. memlekette tiddetli bir surette hü-
B) Y ... 6dıf ele (Pazarteai. Per- Son da1rikada müretta:>attan ancak idim ıilrmekte old ugw unu ögw renmekte-
_..... tembe. Cumart..ı iki kitinin JmrtıanlabiJdiği öğrenilmif -
~ pebllecelderi d ecenin bl- ı.cak olan metmıriyet1er için maıkam Samsan hattma : Toroı ıiint.) tir. IC'ıaptm.,. prkçılan ?~ da~l oldu- di~urd111l Karadenk kıyılarında ha- dam. . ~ L.--JmiL• 
nr Gattln Ye iki Uonda imtihan ve - tahaiutı verilebilecektir. ~~~:.~m~~ ğu mide, gemide, 21 kitilik murette • va yaim"tlu orta Anadolu'naa il .. ted ~·· uc7uv • aw hl• 
renler iki U.tjln derecey girerler. X - Harcirah hakkında devlet me - bat iiserincledir.) bat ulunduğu anlap1mlf gibiôlr. tarae-mda karlı, dola ve cenup.... di~ler.fıır Hyrınde, kenc:!un!z jpa 

Yfllmek tahlil mtldde Is seneden murlanna ait mevzuatı tatbik ile mil· Diyarbakır battı : Her cün 15
9·.0035 Jıt-.u- kadar, b&f)reca kurtarıl· ğU811 b6lcelerinde kapalı, dil• b81· dam.-~~ doiru " ~uı. ı.ltib-

---•- --·--'--- Zonpldak hattı : Hersin .,_.7,,. .....&.jaubaf•- .-.a--S:-L!..._ eblk "" fula olmMı balinde ektik· blef olan mile•~r -IAl"wa mıt kimse bulunmadığı için diierleri .. ıBftle umumiyetle u buhatha ıeç • ..._ .eli - .,.......lllllmll ... 
Jer mr terff tnfldıılıetlne ... enir ve faz- ftdllaılr 1iardnth" yewmlJıhrln he- iı9ylpbr .. maaletlef hayatiarmdm ti- mitti&". • ra'f!!'-1 r. 
1111 terfi mlddetbMlla indirilir. ..... .-ı ımddede )Uıb içer ay- mit k-Umlttfr. Son yirmi dart mt lçladekl Jaiıt- F. & Y. 

r .. 11~ ....... ,.rı1ar :-;::-..::ı:~~·= Adllye Yekllellnde Ereıırt1en 6e1en ,,...,,,_ =~~~~~ P ...... -eı[._.-~•• 
llaclde: 6 - ..... de'""9 Dün celen m116n 1n p, evelki nopta 19, To.....,, $1. ltocaelide 7, Dl- tla.ema kllllliillilı1 

tiril için annrlecM .. hasıl olan tebeddül c8n ı.tı.,aa n t14dUll'I WıM lraybe- yarbakırda ~ ~- 4, Niide _. 
ten bafka en u d&t .. denk bA1& 411 1 nr •••• 6rbna, Kara • Erzincanıda s; ........... ir Ye Ka,....... Part., J u. - Sinefe, 
bal....,.11 olmak pnut; cleals'de scık _.,. tahribat yapımı • de 2 kiloaı....... rektör .. mmnırları, yeal 
tıep me.mnlan lçla ı.. t ag ... lhclde: 11 - Banka ve müeueae • (Bafl l lllCI aytllll•J tır. Dop .e brta Anadolu b6la.ıerlD- Proteatıo '9la lılda Parill w 
aedlr. Bir terfi' mtWdeti it .._ Jer ınemurJarfyle bu baunda uyıla- B. Twfik J'UENt , .. ,, milli mka- ]QNIW s8n IMt 14 te BarzilAy - deki Jrapalt mmtakanıaQtp ela ılnM'l..,n 'ns ldlpaya brat 
ta takdirname aJ.ul bir mliiılluUh q de- bak ve menfaatlerden batka te • 4eJe ,.U.mda da KoD,a•da 1mN1aa Benjllnen lmmpanyuma mwç lk _ rindokl kar kalmhlı Bolu'4'- S.. ...._. ~ ... ..._ •• 
receye mahauı olmak iliere kıclemiae lllltta, ... hi•eal, ikramiye tuali- ......... te " kolordu hukuk ...-.. b91 npuru,. ~ntaama Erefli'den ıu vata ıs. BUecikte 16, T. ti. il· 111111111 ._ eiu•ıw ,_. ....ır 
l>lr MDeye kadar zmı yçı~. ut, fuJia meai tk:reti ve aaire Jibl TfrJi&a..de ........... -tır. teı.ld çelaniftir: bin.karahlwda 13, ~ & lu'- oaıdaa ltlaer• VfP" r+m. 

11-'-.. ..ı bir clereadıld .,..na Mmllrla hlr bir ft1 verilıııez. ....- ~-r-s .. .,ı--: 1 . kıflada 4, Kaatamonuda ı. 1'11decle --.· ıs •-.. :L1 A 1 barbı' __.. ... .a. _. __ . s.- ~. r enn k
0

eailmui dolay18i.yle, 1 tim t ed' ilendi a•lıjiyle bir denC9 ........ ..aaı.. __ ...__: 12 - .__ L ........ un Lı..ı--: DU&MU _ ...... ..., --- ~ san e r ır. 
·.1 .....- ,_ - .,.. a-..... ~ ...,. __ " --'-'-·--ı· •--ı 0 , __ ye bu va- ıemaı• ayırmak. ımlrJnı oimadıpıidan Rüs...a 1 il'.. Ko ......... -·&. 

1elr bir vuifede iltiW-. d sr'ir. •••= 1..a1-n-ıer1ne .._ L--'- ve YUtu: ......,.,...._. - _,. ---L Gül '-·-- •-r ar -..e Ye ~.... ,_.. - -UIDI ·-- -- •1fede ıL-nı ·L:-d t..n..nı. millet mec • ..._,uren ilnç derem &ıilnıde auau- tan Tr L 'da 'eliler bal 
lladdeı 7-Hu---.... mlıııııllırin keatli kan"" n••:=:oa- uu:ı ıuu u•ı- ı ~ ' aaya cenuptan. • ~- -. ... _..._ ıı-•-e C. H. P. ----~' olarak Kon- u. •.a oturtulmUftur. lldd.etli fırtma te- gelerd • eti --ıeıı en ..... L 

lele için Dıtı1a1 mnkUerl tMaia a. .. Ye -.. muka.velenamelerinde mn- • 111 
_. ı- ı bu e umumıy e •-.- ..,. 

ceden icra Vekilleri Heyetince tud.ik cut ve bu kanuna miinafi hilkilmleri mebuıu ı~ilmlttlr. . . :n~:n m:'~V: .::;::1:s.~z~ saniyede 11 metre kadar hısla eıa:ıit-
eclilecek olan teknik mem kaklara o mm-.ıır. Meclis ve bilbula adlıye enc:tlmenı tir. 

·....-u ı b' · f d B batmııtır." Karadeniz'deki fırtma mutedil bir bmıka yevsıı mlleneae memurlariyle v u~•-·--- I...-•-•- i.-inde rnk faa ır meeaı aar e en . ğ .. 
ı- ,,,......,.p ffUKfOT :ır :ır- Millet vapuru, teı.iz olmadı 1 ıçın -kil alınıt ve uniyed• 15 metre ka-ya ~ten hbmetlerl mlıılılıtiıae ba- Tevfik Fikret Sılay, bir kaç 1ene, m• Fak E- s-

kdnwbısm barem clefeceı.d MW• llu*bt ......_: Bu ıı.nunwı n.... Ulluk ııfatını mWıafua ederek, Ba - faciayı haber verememiftir. at, dar hrsa inmittir. 

• ...,.. ........ ar 
.... 3 .... -Bn.. . 

!ere gCSre, kredi enatltllerüMt 1 • 
mıt olan taarrm mevduatı ağtatıoe 
tonunda 82 milyar 799 milyon lirete lla 
uı olmaktadır. 1937 acuıtoe IOlluMa 
bu mnduat 79 .mt1on idL 

de mımm taylnl caladlr. ba, ta- ri taribincle birinci amdde htl1dkı:l&eri • lıkealr c. H. P. viliyet idare heyeti re- relli'den ıelen .ıam.t, fellketin, Yurtta en yülraek nılar Sinopta 7, 
yin mGkte8p bak tetJd1 ~,.ek· De ,tren müelleHJerde mtYCpt me- laliiitıi yapımftır. Bu vui~den ayrıl- kuuedelere biç bir yardD yapıla • Tarbzonda 8, Boctraaı ve Adanada 12, -ir tedbirler almıtm Yolua ..... 
tir. ...-lann almakta oldup &11* milrü- dıktan aonra da Meclia reis veldlliii- mıyacü kadar ani oldulunu g&teri • Antalyada 14 derecedir. En düıttk ı- temlsleameai iti.ne hıs ~ 

llanb n mileaweleaıle a&rilleceJE n lıa kanunun Udacl madclellnde )'UI- °' intihap olunmu,ıur. yor. ıılar da 11fmn aıtıaıla Muğla Ye Ço-
18-" nruret eserine....,....., en h derece aylıkJermdan banailin• teka- 13 t1Gpıır it.araya oturdu rumda 3, Ersinanda 4• Ka11erlde 5, Vftl/c'ta blrer....,,.. .....ıu-
-uı.....ı. ...__ --ı-~. dah f b1 ...... edl .. _ ,..,..,, _..1n:. Bulundup her vuifede muvaffak Sıvu ve Eluıfda 6, Kon)'ada 8, Es- iunda bu ___.,_ 
ı--ııı;c .... uvn a r ·~ u-..& yor.A, 0 --rv -.- ~· olu, meclw içinde •e dlflnda hürmet Diler taraftan, aldrpms malftmata kitehirde ıı, Edirnede 13 derecedir. ,,..,....- • 
bJdt .ateh ... t.tihdamma w ıybk- Aylıklan Uri dımıoe maqa arM1D - ft MYai ka..,,_ Adliye Veldllmise cöre, K.aradenis aabilerinln muhtelif Upk, 3 a.a. - Birbç sindir )'ai-
lanalll tayinine Vekiller IJ.,etl aa1&- 4i,_.J,q .. r .at~ slrmeJde be. ,..ı ftsif•inde blıtarılar dilerls. yerlerinde, tiddetli mtma yilzünden Çankın - Kaatamona ......ıa muriu ıiden hava, bhdeaWre eotu-
hl,,.e*41r. ,_ •'•* ...,_" mat ı.1am , 13 vapur karaya oturmut. bir çok yel- bir kamyon yolda Wda mut. dilıı tipi ballnde baflıyan 1rar _. •.1 ~•- ~-J-- _ ..... ..._, ~ .s _.Metini doldurun- B. Bllını Vran ın Nda tenliler parçalan.anık batmıtJardır. . baha kadar dnam etmltdr. Kana irti-

...... r .....,... lllUINpı'• """;~~ --. .. , B;~~ namlyle al· ...,,lllbu BütOn bu bıetara ve nifuaun nyiatı- Çanları, 3 a.a. - Viltyetin her tara- faı 30 IUltimi baJmuttur. Suhanet u. 
lladdea 1 - Bidaci ..... llitltlm. ...... Btı,ok Mlılet JleclW Partl cnapu na alt kad hiç bir biber alınanı1111ıııtır. fında birdenb~~~:::i bir kıı batla· fırın altmda dkt il& ondur. Yerler bu = 'i!!:ı~ve ~~ :•lı ,...ı. a,hk ........ reli nkilliline ... Umni clola,.iyle Yalms c16n -'bab. bir çok npurlar, :'!;~n:';sdetli tipi ~!:ı izı! :i~::: ~:ec:.~de=: 

lanM ake idare wlisl.._. tayin 2 ....,,. -.,::. alanlar isin bu Adliye Vekaletlad• lltlfa eden Sey. acentlılarma teWsle fırtına clrillme • ci kilometrede kalmıt. kamyondaki iunda bu .arkınıttrr 
oıf.Ma's maYaklılllt _.. n .._ ~ ~ ·~ ....... , flalF lld- "ban mebu9u B. Bilad Uran d6n ftlrl • mit teldlcle tlcldedl olclujunu ve va- yolculardan bir kısmı Doğdu jandar- Ha buıUn gü ~id' H 
t.ahdemin ile doktotlar ~. ai- il..,: 1.1 ..,.. • IDlnun l huUan lett.eıı ayrilukea Mlltepr B. Hamı slyetlerinJD *'h.. bulmaduğunu. ma karakoluna bir kısau da civardaki fırm ~e dô,:;ür ~ ::r.:!: 
dat'..,a loredi'~ ..ııt me- 939 t.nblacllıln1t1Mrea.mertdlr laflyettin JlenemeGClollu .,..ıtaiyle biJcHradtılentl. Bu malOmata ıöre, bir hana iltica etmittir. Şof6r ve mua- ösUllDiye bat~ • ~ 
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Fransız hikayesi : - ... 

Zoraki Hortlal< 

Sir Herri Kover konuşmayı kısa 
kesmek için: 

- Pekala, azizim baron, dedi, işi 
derhal halledebiliriz. Şato hoşuma gi
diyor. Harikulade konforsuz, fakat 
çok vustai bir bina. İngiliz olmama 
rağmen, ben konfora fazla cıhcıniyet 
vermem, ve, bir estet sıfatiyle ortaça
ğa bayılınm. İstediğiniz kira bedelini 
münakaşa.sız olarak kabul ediyorum, 
ve size üç senelik bir mukavele teklif 
ediyorum ... - ..... 

- Tabii muhafız evinden istifade 
edebileceginizi söylemiye hacet yok. 
Bu suretle bir a.sılzade ile komşu ol
mak zevkine nail olacağım ve fırsat 
düştükçe sizi bir bilardo veya av par
ti.&ine davet edeceğim. 
- ..... 
- Fakat bütün bunlar kati bir prta 

bağlıdır. Blr hordatınu: var mı? 
- Beniın mi? ... 
- Yani demek istiyorum ki şato -

nun bir hortlağı var mı? Çünkü, biz-
9( J-.~'1ln.'zn c,ı..:,..4-'ftf'.§Qn derece ba -
ı .. ;: buna tahammül edemezler. Böyle 
ptolar sonrad~ görmil§ zenginlere 
bastır. 

Baron dö Tuyikur tükrüğünü yut -
tu. Gördünüz mü şimdi 1 Bu işi, bu u
mulmadık parlak ifi, bir hortlak yü -
zünden kaçıracaktı. Şu kafir adalıla -
rx aıemnun etmek de kolay değil ki 1 
Halbuki şatonun işkence odası onu 
tatnıine kafi gelmeliydL Ne yapmalı, 
yarabbi? Ne yapmalı? 

tngiıiz israr etti: 
- Söylesenize, yoksa hortlağınız 

yok mu? 
Baron haf üçe dönerek kekeledi: 
- Evet ı Evet 1 Bir hortlağmuz var. 

Yalnız size bundan bahsetmiye cesa -
ret edememiştim. Çünkü, anlıyorsu -
nuz ya, böy)e şeylerden hoşlanmıyan 
insanlar vardır. 

- Onlar korkaklar ve ahmaklardır 1 
Hiç bahsini etmiyelim. Daha iyisi on
dan bahsedelim. Bu o kadar daha en
teresan ki! ... Bu hortlak sizin ecdadı
nızdan biri mi?... 

Baron, alnında pırıldayan soğuk 
t erleri silerek: 

- Doğrusu, dedi, aileden olduğuna 
pek emin değiliz ... 

- Belki de bir piçtir. Oh! Fakat bu 
pek meraklı olmıya başlıyor 1 ••• Onun
la tanııpnak için öyle sabıraızlanıyo -
r.um ki. Gelecek hafta ta~ınacağım.. 

*** 
Sekiz gün sonra, Sir Berri şatoda 

yerleşiyor, ve o akşam kulenin büyük 
odasında yatıyordu. Bu, yüksekliği u
zunluğunun iki misli olan muazzam 
bir odaydı, ve kocaman karyola, için
de, denizde kaybolmuş bir kayık gibi 
kalıyordu. Kalın taş dıvarlardan, in -
gilizden başka.srnı ciğer konjessiyo -
nundan öldürebilecek buzlu bir rutu
bet sızıyordu. İngiliz, senyörlere has 
yatağına gömülerek romantik gece zi
yaretini bekliyordu. 

Sekiz gün, on beş gün geçti. Hort -
laktan eser yoktu. 

Herri Kover, küçük muhafız evine 
giderek baronu gördü ve hayretini iz.
har etti. 

Öteki özür diledi: 
- Biliyor musunuz nedendir? Ha -

yaletler de bizim gibidirler. Herkesin 
bir karakteri, kü~ük manileri vardır. 
Bizirn hortlağın biraz ~oven olduğu -
nu hatırlıyor gibiyim. Belki yaıban.cı
ıınız diye .... 

- Daha iyi ya ı Burada bulurunama 
kızıyorsa, beni korkutmak için gelme
ıi lazım ... Bana ümit veriyorsunuz. 

ve ingiliz, esrara tatlı bir intizar i
~inde ~enınuniyetle şatoya döndii. 

Naf ı~e bekleyi' t Hortlak görünme • 
ı;nekte ısrar ediyordu. Yeniden on beş 

Yazan: Fransi dö MiyomanJr 

gün daha geçti. Sir Herri fena halde 
kızarak, bu böyle devam ettiği taktir
de memleketine döneceğini (allaha şü
kür orada her muteber şatonun ekse
riya ekabirden olan bir hortlağı var -
dır) ve peşin t_ediye ettiği altı aylık -
tan on para fazla vermiyeceğini bil -
dirdi. 

O zaman, dehşt!te düşen baron (çün
kü borçları vardı, ve şatonun umulma
dık isti.carı bunları ödemek için yega
ne çareydi) büyük bir karar verdi 

- Mademki öbür dünyada ecdadım
dan hiç biri vaziyetimi kurtarmak is -
temiyor, diye düşündü, bu işi ben ü -
zerime alacağım. 

Ve hemen o gece, bir ucunu yüzüne 
örttüğü bir yatak çarşafına bürüne -
rek ve elinde tuttuğu bir zincir parça
sını gürültüyle yerlerde sürüyerek, 
kiracııuıun odaaJllML aird i. 

Sonra. ağzına koyduğu bir ,eftali 
çekirdeği sayesinde sesini değiştire -
rek isim ve şöhretini anlatrruya koyul
du: 
4.Jre Seıı hakiki bir Tuyikur değilim. 
geçen Burgonya dükünün seyisi ile 
aldattı. İşte o yüzdendir ki ben gece
leri böylece koridorlarda dolaşmıya 

mahkOm oldum. 
- Oh! "Poor Ghost"I Neden daha 

önce beni görmiye gelmediniz? 
- Bilmiyordum. Her halde sizi ra

hatsız etmek istemedim de .. 
- Benimle teklife hacet yok. Hafi

dinize bir çok defalar söylediğim gi
bi, hayaletlere bayılırım. Her gece be
ni görmiye geleceğinizi vadedin. 

Zavallı baron! Vadetmek sonra da 
vadini yerine getirmek zorunda kaldı. 
Böy1e bir maceranın neticeleri tah -
min olunabilir. Üç gece içinde, soğuk 
aldı, hem de o kadar vahim surette ki 
bir hafta sonra onu gömdüler. 

Sir Herri Kover'in bir daha hort -
lak görmemiş olduğu sanılacak. Hal -
buki bunun tam aksi vaki oldu. Çün
kü bu dünyayı bu şartlar içinde ter -
ketmiş olmasına fena halde içerliyen 
M. dö Tuyikur, (bu sefer hakiki hort
lak sıfatiyle) kiracısını tazip etmek i
çin her gece şatoya geldi. İlk zaman
lar ingiliz bundan pek hoşlandı. Fa -
kat zamanla baronun konuşmasını o 
kadar monoton buldu ki (hep avdan ve 
mirastan bahsediyordi.I) anlaşılan 
hortlakların çok daha eğlenceli olduk
ları memleketine döndü. 

Çeviren: NA YIR 

Kristof Kolomb'un 
el yazısı Amerika'yo 

gönderilmiyecek 
Cenova, 3 a.a. - Nevyork evrensel 

sergisi komitesi, Amerika'nın kaşifi 
Kristof Kolomb'un Cenova'da bulu
nan birkaç el yazısının muvakkat za
man için sergiye gönderilmesini rica 
etmişti. Cenova belediye reisi, veri~en 
6 milyon dolar rehineye rağmen bu el 
yazılarının asıllarını maalesef Nev
york'a gönderemiyeceğini bildirmiş
tir. Maamafih bu vesikaların gayet mil 
kemmel yapılmış fotoğrafik kopyala
rı Nevyork'a gönderilecek ve italyan 
pavyonunda teşhir olunacaktır. 

Macaristan' da mahkfım 
olan casuslar 

Budapeşte, 3 a.a. - Askeri mahke
me yabancı devletler hesabına casus -
luk yapmaktan suçlu altı kişiyi üçse
neden yedi seneye kadaı: hapse malı -
kilı:n etımiştir~ 

u ı: us 

Bir Alman gazetesinin yazısı 

Almanya İngiltere ile 
deniz silahlanması 

yarışına çıkmıyacak 

.•• Fakat Sovyetler Birliğinin deniz 
inşaatını göz önünde tutmağa mecbur 

Essen, 3 a.a. - Neticesi yakında Londra'ya bildirilecek olan 
Berlin İngiliz - alman deniz görü§melerinden bahseden nasyonal 

Saytung gazetesi ezcümle diyor ki: 
..-~~~~~~~~~~-

"Bu anlaşma, ingiliz - alman deniz ı 

aı:ı~şmasına,ta~iivemukadderbirge- y t k u"zlerine sinema 
nışlık verecektır. Herkes tarafından aS 1 Y 
beklenen bu genişleme, ingiliz - al~n • 1 • • • 1 · f 
deniz anlaşmasına bir şey kaybettıre- ortıst ennın resım en . 
cek değildir. Bilakis bu anlaşma ile i~ Bir Kanada gazetesi, Kanada'da 
ki memleket arasındaki münasebetler yeni bir ingiliz modasının alıp yürü· 
de daha ziyade iyileşecektir. Filhaki- düğünü bildirmektedir. Yeni moda 
ka Almanya teahhütlerine tamamiyle ne imiş biliyor musunuz? 
sadıktır ve İngiltere'ye karşı hiç bir - Yastık modası 1 
deniz silahlanma yarışına kalkmaya Kanada'h kızlar, yastık yüzunun 
niyeti yoktur. Almanya kendi isteği - üzerine sinema jönprömiyelerinin ta
le kabul ettiği tahdit kayıtlarına şim- bii cesamette renkli resimlerini yapa
diye kadar olduğu gibi bundan sonra rak sevdikleri artistlerle baş başa, 
da riayet edecektir. Fakat Sovyetler yanak yanağa gelerek rüyaya dahyor
Birliği'nin deniz inşaatına bakmak }armış. 
ve bu baptaki fikrini, deniz paktının Bu modanın yalnız genç kızlara 
diğer bir akitli olan İngiltere'ye bil - mahsus olduğunu zannetmemelidir. 
dirmek, Almanya için bir vazifedir. Kanada gençleri de kendilerini bu 
Bu pakt, bir kağıt parçası değil fa - iptilaya kaptırmışlardır. Şimdi mcş
kat iki memleket için deniz silahları bur sinema yıldızlarının feykaHide 
hakkında dostane ve samimi fikir tea- güzel bir şekilde nakşedilmiş hayal
tisini mümkün kılan bir vesikadır. leriyle, gençler de sabaha kadar lıaş 
Son Bertin görüşmeleri de bu paktın başa kalmaktan büyük bir haz duyu
faydasını meydana çıkarmıştır. Bu yorlarmış. 
görüşmeler esnasında tam bir anlaşmı- Amerikalıların modaları bile insa-
ya varrlmış bulunulmaktadır.,, na acayip geliyor 1 

B urgos ve Londra arasında hadise mi ? 

San Sebastien'deki İng i l iz 
konso·losu tevkif edilmiş 

Katalonya cephesindeki kanii 

muharebeler devam ediyor 
Londra, 3 a.a. - Burgos'tan Royter ajansına bildirildiğine ~ö

re, İngiltere'nin Sansebastien viı konsolosu B. Golding ile karısı 
dün ak§am tevkif edilmişlerdir. 

Royter bu haberi verdikten,.-------------
sonra şu cümleleri ilave ediyor: 

"Bu haber Londra'da daha resmen 
teyit edilmiş değildir. Fakat eğer 15 
senedenberi konsolosluk vazifesini 
herkesi taınamiyle memnun edecek 
bir surette ifa eden B. Golding tev -
kif edilmiş ise, bu keyfiyet vahim bir 
vaziyet yaratacaktır. B. Golding'in 
suçunu tespit eden bürhanlarm daha 
evel ingiliz hükümetine bildirilmesi
ni beklemeden yapılan bu tevkif ka4 

tiyen doğru telakki edilmemektedir.,, 

Muharebe devam ediyor 
Barselon, 3 a.a. - Resmi tebliğe 

göre, Katalonya cephesinde mücade
le devam etmektedir. Düşman, yaban
cı tanklar, toplar ve tayyareler yar -
dımiyle hala taarruzdadır. Düşmanın 
ilerleyişinin önüne geçilmiştir. Fran
kistler ancak birkaç tepe işgal ederek 
ileri hatlarını düzeltmişlerdir. 

Frankistlerin tebliği 
Katalonya cephesi, 3 a.a. - Nasyo

nalist tebliğidir: Bugün bütün bölge· 
lerde harekat devam etmiştir. Fran 4 

kistler sağ cenahta Gratallopse ve 
Llena dağlarında da Grandella şehri
ne kadar ilerlemişlerdir. Nasyonalist 
ler bu sabah erkenden Ana'yı işgal 
etmişlerdir. Ana mühim iltisak nok -
tası olan Atcsa de Segre'nin şimal 
doğusundadır. Düşmanın başlıca mu
kavemeti burada tekasüf etmekte ve 
diğer taraflar da mümkün olduğu ka
dar tutunmıya çalışmakla iktifa eyle
mektedir. 

Nasyonalist tayyarecikr 
öldiirülmüş 

Burgos, 3 a.a. - D.N.B. ajansından: 
Resmen bildirildiğine göre, Katalon
ya kıyılarında Cümhuriyetçiler tara
fından denize inmiye mecbur edilmiş 
olan bir nasyonalist tayyaredeki Uç 
zabit cümhuriyet topçusunun kuman
danı tarafından ruververle öldürül -
müştür. 

Bir senede düşen tayyarele~ 
Madrit, 3 a.a. - Neşredilen bir ıs-

tatistiğe göre, 1938 senesi zarfında 
114 hükümetçi tayyareye mukabil 
düşmanın 562 tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Yeni bir bilanço 
Bilbao, 3 a.a. - Frankocular on 

gündenberi devam eden taarruzlarrn
dan takriben 1750 kilometre murabbaı 

. 
Jngilfere bankası 

direktörü 

Berlin'e gidecek 
Londra, 3 a.a. - Bildirildiğine gö

re İngiltere bankası guvernörü B. 
Montagu - Norman, son zamanlarda 
Dr. Şaht'ın Londra'ya yaptığı ziyare
ti iade etmek üzere yarın Berlin'e gi -
decektir. 

Deyli Herald'ın ilaveten tasrih et -
tiğine göre, eğer Berlin görüşmeleri 
müsbet neticelere varırsa, B. Monta -
gu - Norman buradan Bercı+tesgaden'
e giderek B. Hitler tarafından kabul 
edilecektir. 

Ziyaret programı 

Londra, 3 a.a. - İngiltere bankası 

direktörü Montagu - Norman'm Ber -
lin'e yapacağı ziyaretten bahseden 
"Press Association" mumaileyhin Ber 
lin'de ancak bir iki gün kalacağını v.e 
oradan Bale'e giderek enternasyonal 
tediyat bankası administratörlerinin 
aylık toplantılarına iştirak edeceğini 
yazıyor. 

Berlin'de Montagu - Norman ile 
Şaht alman yahudilerinin muh!cereti
ni kolaylaştıracak ekonomik tedbirle
ri bir kere daha görüşeceklerdir. 

Dr. Saht da Finlandiya'ya 
gidecek 

BC'rlin, 3 a.a. - Rayşbank direktörü 
B. Şaht'ın yakında Helsingfors'a gide-
rek Finlandiya - Almanya cemiyetinin 

daveti üzerine beynelmilel ekonomi ve 

para münasebetleri hakkında bir kon -
ferans vereceği bildirilmektedir. Şaht 
mtealdben Reval'e giderek orada da 
bir konferans verecektir. 

toprak işgal etmişlerdir. Bunun bin 
kilometre murabbaı Lerida mrntaka
sındadır. 

Bundan başka Frankocular, 71 düş
man tayyaresi düşürmüşler ve 16200 
esir almı§lardır. 

................................... , ... 11111 ....... ,, ............................... ' ..... . 

Deresden'de tahsilde bulunan Türk 
talebelerinden Ebedi Şef'e son sayğı 

Dresden'de tahsilde 'bulunan ve sa -
yiları 44 i bulan türk talebeleri tara -
fından Ebedi Şere sadeliği nisbetinde 
güzel ve samim1 bir hürmet nişanesi 
gösterilmiştir. 

C. H. Partisince türk talebe birliği
ne hediye edilen .Atatürk büstü, bir
liğin genel sekreterlik odasına yerleş
tirilmiş, türk ve parti bayraklariyle 

süslenerek etrafrnda, partinin alt.z o • 
kunu temsil eden 6 tane mum yalulm:_ı 
ve büstün önüne de bir çelenk konul -
muştur. 

Resmimiz, zızak diyarlardan ana • 
yurtlarının büyüle acısına iştirak eden 
türk gençlerinin tertip ettikleri bu 

"Atatürk köşesi" ni gösteriyor. 

Kont Ciano'nun Belgrada yapacoğı 

seyahat etrafında tefsi rler 

Ziyaret tamamen hususi 
mahiyette olacak 

Hiç bir • yem anlaıma imzalanmıyacak 

Belgrad, 3 a.a. - D.N.B. ajansından: Belgrad aiyaai mahfille
rinde İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano'nun yakında Belgrad 'a 
yapacağı ziyaretin fevkalade ıümullü siyasi neticeler vereceğine 
dair son günlerde bazı ec~ebi gazetelerde çıkan ve bir kısım 
yugoslav gazeteleri tarafından kimseye de kendi topraklarından bir 
da iktibas olunan haberlere, pek şey vermek istemiyor. 

ehemiyet verilmiyor. Alman harici siyaseti Roma -
Mezkur mahfillerde kaydolunduğu- Berlin mihverine dayanıyor 

na göre, İtalya hariciye nazırının Bel- Berlin, 3 a.a. - Yarı resmI Hambur-
grad'a yapacağı ziyaret tamamiyle hu- ger Frendemblatt diyor ki : 
susi mahiyettedir ve Stoyadinoviç'in "Roma - Berlin mihveri siyaseti Al
İtalya'ya yaptığı hususi mahiyetteki manya'nm bütün harici siyasetinin e
ziyaretin bir iadesi suretinde telakki sasıdır. Bu siyaset Almanya'ya ital • 
edilmek l~::ımdır. yanların muhik isteklerine karşı an - · 

Ziyarete verilmekistenen 
mahiyet 

Hatırlarda olduğu üzere Stoyadi -
noviç geçen haziraııda Venedik sanat 
sergisini ziyaret etmiş ve bu münase -
betle orada Kont Ciano ile görüşmüş
tü. O zaman da bu mülakata akıllara 

layış zihniyetinden mülhem olan bir 
hareket hattı ittihazını tahmil etmek
tedir.,, 

Bu gazete, Hitler'in son mesajını i
şaret ederek Führer'in Almanya için 
italyan dostluğundan doğan açık ve 
bozulmaz taahhütleri telmih etmiş ol
duğunu ilave eyliyor. 

Vekalet emrine alman 
kaymakam 

Görülen lüzum üzerine şarki Ka -
Yeni bir anln§ma yapılmıyacak raağaç kaymakamı B. Bedii Günen ve

kfilet emrine alınmıştır. 

hayret verici kombinezonlar etfedil -· 
miş.ti. Şimdi de iki devlet adamı ara
sında yapılacak bir ava Tuna havza -
sında yeni bir siyasi devrenin ba~lan
gıcı mahiyeti verilmek isteniyor. 

Bu mülakatta yeni hiç bir anlaşma 
yapılmıyacağının en büyük . delili, 
Kont Ciano'ya hiç bir mütehassısın re
fakat etmemesi ve her hangi bir an
laşmayı hazırlamak için siyasi hazır -
hklarda bulunulmamıf olmasıdır. İki 
devlet adamının bu fırsattan istifade 
ederek siyasi vaziyeti tetkik edecek -
leri muhakkaktır. Ancak, bunda, hiç 
bir fevkaladelik yoktur. Ve bilhassa 
başka devletler aleyhine mütevec -
cih bir mahiyet görmemek lazımdır. 

Macar - yugoslav 
münasebetleri 

Macar - Yugoelav münasebetlerinin 
iyileşmesi mesele.ine gelince, selahi -

yetli mahfillerde mevcut kanaata göre, 
buna mani olacak ort.ada hiç bir engel 
yoktur. Esasen herkes bilir ki, gerek 
İtalya gerek Almanya Belgrad ile Bu
dapeşte arasında bir yakınlık husulü
nü iltiazm ediyorlar. 

Gene kaydolunduğuna göre, esasen 
Yugoslavya komıularından hiç bir 
toprak isteğinde değildir. Ancak hiç 

Bir kadın çocukla rın ı 

kesti 
Marsilya'da feci bir hadise olmuf, 

bir kadın eline geçirdiği ustura bıça
ğı ile iki çocuğunu doğramıştır. Ha· 
dise şöyle olmuştur: 

Şehrin tam orta yerinde, bir apart
manda korkunç çığlıklar yükselmeğe 
başlamış. Komşular, derhal apartma· 
nın katlarını çıkarak ses gelen odaya 
girmişler. Anjel adındaki genç kadı
nın çocuklarını yakalıyarak elindeki 
ustura bıçağı ile yavrucukların ba
caklarını yüzlerini dilim dilim dil
mekte olduğunu dehşet içinde gôr
müşler. 

Komşular derhal yarahlarr hasta
neye sevketmişlerdir. Alınan acil 
tedbirlerle yavruların fazla kan zayi 
etmelerinin önüne geçilmiştır. Fak .. t 
yavrucukların her tarafı par~c'l ııarça 
olmuştur. 
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RESMi İLANLAR Demir malzeme alınacak 

Müdafaa Bakaıhlı Milli 

4 - Keıifname9ini görmek miyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 13-1-939 cuma günü ıa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (5297) 9535) 

Her (eJil öl~ü ve tarlı ileti 
satan ve kullananlarm 

dikkat naıanna 

prtnamesi her gün komisyondm 
"260'' kuruş bedel mukabilinde alına • 
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektuplarım en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveli~e 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komıe
yon başkanlığına vermeleri. ( 14-27) 

Ankara Levaum Amirliği 
ııtlıhi 

81.000 Kilo saman ahnaca~ 
Ankar• Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 _ Alayın 938 • 939 seneleri ihti
yacı için 28-11-938 de yapılan eksilt
mesinde verile_n fiyat pahalı görül • 
düğünden yenıden 81,000 kilo saman 
eksiltıııeye k?nmuştur. 

2 - Tahmı~ bedeli 810 lira olup 
aıuvakkat temınatı 60 lira 75 kuruş-

tur· '1 s - Ekaı tmesi 6-1-939 P. ertesi 
,unu 1&8t _14 dedir .. 

4 - Eksıltmeye gıreceklerin eksilt
ıne gUnil 249? sayılı kanunun 2, 3, ün
cü ıııaddele:ınde istenilen belgeleriy
le birlikte ıhale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Amasya alay sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5207) 9366 

21.000 Kilo bulgur ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~lıo& Komiayonundan: 
1 - Alayın 938-939 seneleri ihtiya

cı için 28:11-938 de yapılan eksiltme
ıinde verılen fiyat pahalı görüldü -
ıunden yeniden 28000 kilo bulgur ek
ıiltıııeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2850 lira olup 
oıuvakkat teminatı 203 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 6-1-939 P. ertesi 
günü saat 14 dedir. 

4 -: Eksiltmeye gireceklerin eksilt
ıne gunU 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cU maddelerinde istenilen belgeleriy
le bir.likte ihale gün ve saatinden en 
geç hır saat evetine kadar teminat v~ 
teklif mektuplarını Amasya alay sa 
tın alına komisyonuna vermeleri. 

(5208) 9367 

470.000 Kilo et ahnacak 
Ankara l..eYazun Amirliği Satm 

l\hna Komia700ancl"11 ı 
'1 - MalatJoa pnalllOnunda bulu -

JdP birliklerin ihtiyacı için 470000 ki
ıo K. et K. .zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
~~ "-- Eksiltmesi h \_q39 P. crtesı 
guntı saat 10.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cO maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Malatya askeri 
1&tm ia1ına komisyonuna vermeleri. 

(5209) 9368 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayoaundan : 
1 - Alayaı ihtiyacı için 20-12-938 

ealı rtlnU eksiltmeye konulan 250,000 
kilo ekmeklik ununa talip çıkmadı -
ğından yeniden eksiltmeye konulmuı 
tur. 

2 - Eksiltmesi 10-1-939 sah günü 
saat 13 e tilik edilmiştir. 

3 - 'Muhammen bedeli 32500 lira 
olup ilk teminatı 2489 lira 25 kuruş
tur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le g6n •e uatinden en geç bir saat 
eveline kadar teminat ve teklif mek
tuplarmı Amaaya'da aatınalma komis
yonuna wrmeleri. (5283) 9531 

Kuru aotan alınacak 
Ankara Lnazun Amirliii Satın 

:Alma Komiı,onandan : 
1 - Alayın ihtiyacı için 20-12-938 

lalı pnü eksiltmeye konulan 12.700 
lcilo kuru aovana talip çıkmadığından 
Yeniden ekıiltmeye konmuştur. 

Z - Ebiltmdi 10-1-939 sah günü 
laat. 13 e talik edilmittir. 

Muhammen bedeli 508 lira olup ilk 
teminatı 38 lira 10 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2,3, üncü maddelerin
de iateniten belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatinden en geç bir saat 
eveline kadar teminat ve teklif mek
tuplarını Amaıya satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (5284) 9532 

İstimlôk Karan 
Merzifon Muhabere Alayı Komu

tanlığından : 
Ahır Zamanoğlu Hacı ahmet verese

leri oğlu Halil lbrahim Acar ve kızı 
Etref karısı Haticeye ait bağlı kır
kı da etkili gösterilen beş dönüm ve
ya 4300 metre murabbaı sahasında o
lan bir parça tarlanın Merzifondaki 
muharebe alayı gazinosuna bitişik 
ve gazinonun tevsii için menafii u
mumiye namına istimlaki iktiza eden 
bir parça tarlanın 24-2 teşrin 1295 
tarihli İltimllk )cararnameainin 6 ıncı 

maddesi mucibince teşkil edilmiş bu- 1 
Iunan muhammimler tarafından tak
dir ve istihsal edilen 8-11-938 tarihlı 
takdiri kıymet mazbatası n:ıucibinc_c 1 
bir dönüme 20 lira ve heyetı umumı
yesine 100 lira bedel n:ıu~ab~li?de 
menafii umumiye namına ıstımlakı te 
karrür eylediğinden alakadarların bir 
güna ihtirazı bulunduğu takdirde iş
bu ilan tarihinden itibaren kararna
menin 8 nci maddesi mucibince 8 gün 
içerisinde istimlaki vakı~a kar~ı !~~
razlarım Merzifon beledıye reıslıgı
ne tahriren veya şifahen dermeyan 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

(5317) 9610 

3 adet erat pavyonu yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı _ Izmir Tayyare Birlikleri ıçın 

Gaziemir'de yaptırılacak beheri 25406 
lira 12 kuruş kıyetminde yekunu 
76218 lira 36 kuruş bedeli keşifli 3 
adet Erat pavyonu inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 _ İhalesi 20-11 ci kan - 939 cuma 
günü saat 16 da kışlada İzmir leva -
zım amirliğinde yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkat akçesi 5060 
lira 92 kuruştur. 

4 - Şartname keşifname ve resmi 
381 kuruş bedeli mukabilinde komis
yonclan alı"'"lbilir. 

5 - lsl ıler ticaret odasında ka-
yıtlı olduklarına dair vesika göster -
mek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalariyle temiant ve tekl f mektupla
rını en az ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. (24) 10048 

Askerl Fabrils.alar 

Tornacı 
alınacaktır 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğünden: 
Kmkkalede istihdam edilmek üzc-

za girmek ıshyenı'etcıen""r~"iiı'raıı1eıim\:. 
terin Zeytinburnu fabrikasına, lzmir
dekilerin İzmir Sillh fabrikasına, ve
sair yerdekilerin de Umum Müdürlü-
ğe müracaatları. (5230) 9495 

15 Ton 8 No. Çinko ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Merkez Satm Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli- ( 4050) lira o -
lan 15 ton 8 No .. çinko askeri fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komiayonunca 16-1-1939 pazartesi 
günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (303) lira (75) ku
ru' ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki veıaikle me.zk\ir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(5291) 9588 

Kır1kkale'de yaphrllacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Komis
yonundan: 

Keşif bedeli (7712) lira olan yukar
da yazılı inşaat Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Merkez Satın Alına 
Komisyonunca 23-1-939 pazartesi gü
nü saat 14 te açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. 
Şartname (39) kurut mukabilinde 

komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(578) lira (40) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle muayyen gün ve saatte komis -
yona müracaattan. (6) 10044 

Knıkkale'de yaphnlacak 
kalörif er tesisah 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüiü Merkez Satm Alma Komis
yonundan: 
Keşif bedeli (140000) lira olan Kı -

rıkkalede yaptırılacak kalorifer tesi
satı Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 21 şubat 1939 salı günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (7) lira mukabilinde ko -

misyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(8250) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki veıaikle mezk6r gün ve sa
atte komiayona müracaatları. (5) 

10048 

Sıhat Bakanhoı · 

Afiş basnrılacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 
1-Nushaları vekalette mevcut (ha

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

2 - Bu levhaların beherinden üçer 
bin tane olarak ceman 27 .000 adet bas
tırılacaktır. 

3 - Bu levhaların muhammen bede
li 3,000 lira olup '7o 7.5 muvakkat temi
n2' 225 liradır. 

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

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

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

7 - Nümuneler sıhat ve içtimai mu
avenet vekaletinde olup bunları gör
mek istiyenlerin vekalet içtimai !"u
avenet işleri dairesi reisliğine müra -
caatlan lfizımdır. (5182) 9446 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsinin tahmin edilen fiyatı 
:290 bin iki yüz doksan lira olan dört 
putrel, 10 (U) demiri, 100 bulan açık 
eksiltmiye konumuştur. 

2 - Eksiltmesi 16 -1-939 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

3 - tık teminat 97 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad 
delcrinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
tınalma komisyonunda bulunmalan. 

(5344) 10008 

İdrofil pamuk ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satan Alma Ko

misyonuwdan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

otuz altı bin beş yüz lira olan yirmi 
beş bin kilo ldrofil pamuk 27 şubat 
939 pazartesi günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - llk teminat 2737 lira 50 ku -
ruş olup §artnamesi 183 kuruşa M.M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
biri ikte teklif mektuplar mı eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evveli
ne kadar M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (5347) 10039 

36 Çeşit hbbi ili~ ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

altmış iki bin lira olan otuz altı ç.-:şit 
tıbbi ilaç kapalı zarf usuliyle satın 54 Kalem Teknik kitap ve 

mecmua ahnacak 
• alınacaktır. Ek1;iltme 23 §Ubat 939 

perşembe günü saat 11 de M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
_sr.esesi Satın Alma Komisyonun-
dan: 

1 - Müessese kütüphanesine satın 
alınacak 54 kalem teknik kitap ve 
meanua açrk eksiltmeye konulmuş-

tur. 
2 - Eksiltme 21. ı. 939 cumartesi 

günil saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedd 1621 lira 10 

kurut olup ilk teminat 121 lira 65 ku
ru tur. 

hususi komisyonda yapılacaktır. 
5 - Şartname ve listeler Ankara'da 

müesseseden ve İstanbul'da İstanbul 
srhat müdürlüğünden parasız temin e-
dilir. (5322) 9611 

48 Kalem mecmua Ye gazete 
ah nacak 

Ankara Merkez Hıfzını.hha Mü
eueaeai Satın Alma K.omiıyonun
dan: 

1 - Müessesenin 1939 senesinde a~ 
bone olacağı 48 kalem mecmua ve ga
zete açık eksiltmeye konu1muştur. 

2 - Eksiltme Ankara'da merkez 
Hıfzıssıhha müessesesinde toplanan 
husu.si komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 18. 1. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - Muhammen bedel 1307 lira o
lup muvakkat teminat miktarı 97 lira 
25 kuruştur. 

5 - Şartname ve listeler Ankara'da 
miiesseseden İstanbul'da İstanbul sı
hat müdürliiğünden parasız temin e· 
dili~ (5323) 9612 

Satılık zati eşya 
Ankara Nümune Hastaneai Bat

tabipliğinden : 
Hastanede vefat edenlerin zati eşya

ları Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Ha· 
kimligi marifetiyle 10-1-939 tarihine 
müsadif sah günü saat 1 O da hastane • 
de müzayede ile satılacağından talip o
lanların l 5 lira pey akçeleriyle birlik
te müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5198) 10038 

Hava Kurumu 

Kontrplak alınacak 
I 

Türkkuşu Genel Direktörlüğüıt-
den: 

Fenni şartnamesi mucibince cenıan 
450 M2 (Hydrodiagonal) kontrplaJ.. 
tahtası açık eksiltme ile satın alına 
caktır. 

Muhanunen bedeli cif Ankara 
2.000.- lira, ilk teminatı 150.- lira· 
dır. 

Eksiltme 16-1-1939 pazartesi gUnÜ 
saat ı 5 de Türkkuşu Levazım M üdUr
lüğünde yapılacaktır. Şartnamesi pa
rasız verilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
vesaik ve teminatlariyle beraber ba • 
.zır bulunmaları. 17 

2 - tık teminat 3450 lira olup şart
namesi 310 kuruşa M. M. V. satın al
ma Ko. dan al mır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektup
larını M. M. V. aatm alına Kıo. na 
vermeleri. (5348) 10040 

Boş amRul alınacak 
M. M. Vekaleti Siıtın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

10400 lira olan 100.000 adet 1 cc. ve 
90.000 adet 2 cc. lik boş ampul 21 • 
şubat - 939 salı günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 780 lira olup şart -
namesi M.M.V. satın alına Ko. da be
delsiz görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 .sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme saa • 
tinden behemahal bir saat eveline ka
dar M. M. V. satın alına Ko. na ver-
meleri. (5349) 10041 

Kültür Bakanhğı 

Münhal mütercimlik 
Kültür Bakanlığından : 

. 1 - Bakanlığımızda açık olan 200 
lıra aylık ücretli fransızca mütercim
liği için Ankara'da ve İstanbul'da bir 
müsabaka imtihan açılacaktır. Bu mü
sabakaya gireceklerin aşağıda yazı -
lan §artları haiz olmaları lizımdır. 

A) Türk olmak, 
.. B.? Memur olmak için lazım olan 

butun şartları haiz bulunmak 
C) Bakanhğımız<la yapacağı mü

tercirnlikten başka yerde iti olmamak 
D) Şimdiye kadar çalıştığı yerler

de ~üsnühali ve haşarılığı belgelerle 
tesbıt edilmiş olmak. 
. ~ - Müsabaka imtihanına girmek 
ıstıyenlerin ikinci kanun onuna ka -
dar hüviyet kağıtlarını diplomaları
nı vesikalarını ve 4 5X6 ebadında 
dört fotoğrafını bir' dilekçe ile ba -
kanlığa göndermeleri li.zımdır. 

3 - Müsabaka imtihanı ikinci ki
nun 20 inci cuma günü saat 14 de 
Ankara'da Bakanlığın tayin edeceği 
yerde lıtanbul'da üniversitede yapı-
lacaktır. (5359) 10042 

An~ara Belediyesi 

İki ne on ziyası tesisatı 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Maraton kulesine yaptırılacak 
iki neon ziyası on be§ gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (605) liradır. 
3 - Muvakkat temiMtı (45,37) li

radır. 

Ankara Belediyeainden : 

Ölçü ve tartı aletlCTinin 1939 yıh se
nelik muaye11esine ba•lanacaktır. E: 
linde 937 damgalı ölçü ve tartı aletı 
bulunanların cinsini, çekerini ve mik -
tarını bildirir birer pullu beyanname 
ile 2 inci kanun aymın 1 inci günün -
den 31 inci günü akşamına kadar be· 
tediye ayar memurluğuna müracaatla 
birer müracaat vesikası almaları ve bu 
müddet zarfında müracaat etmiyenle • 
rin ölçüler kanununun 24 üncü madde
si mucibince ceza görecekleri ilan olu
nur. (5315) 9594 

İki dükkan müzayedesi 
Ankara Belediyeainden : 

1 _ Yenişehir'de Sağlık Bakanlığı 

karşısında otobüs dura~nd~i iki dük· 
kan ayrı ayrı on beş gun müddetle a· 
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 _ Büyük dükkinın bir senelik 
muhammen bedeli (210) liradır. 

Muvakkat teminatı (15,75) liradır. 
3 _ Küçük dükkanın bir senelik 

muhammen bedeli (150) liradır. 
Muvakkat teminatı (11,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on buçukta Bele<iiye encümenine mü -
racaatlan. (20) 10045 

37 Kalem malzeme ahnacat 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Su işleri ambar ihtiyacı için a· 
lmmasına lüzum görülen 37 kalem 
malzeme on beş gün müddetle açık ek
siltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2781 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (208,60) li

radır. 
4 - Şar.tnarne.ini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve iıı
teklilerin de 20-1-939 cuma gUnü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü • 
raca.tJan. (21) 10046 

500 adet su saati yapltrlla<ak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Şu itleri için yaptırılacak 500 
adet su saati on bet gün müddetle a -
çık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 2250 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (168,75) li

radır. 

4 - Şartnamesini g8rmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mU -
racaatları. (23) 10047 

! ..................... ""''""""""""""'""l 
Deniz Levazım .. ................................................ .. 
200 ton Benzin ahnacak 

10050 

Dekovil rayı ahnacakttr 
2000 metre uzunluğunda ray 

ve 15 . 16 arabası ahnacalttır. 
2791 • 3300 telefona müracaat 
edilmesi. 9577 

Demiryolları 

6 Adet torna tezgahı ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Kom• 

yonundan: 
Muhammen bedeli 22500 lira olan 1 

adet muhtelif Antrtuvaz torna tez.gi • 
hı 14-2-1939 salı günü saat 15 de ka • 
pah .zarf usuliyle Ankarada idare bi • 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara.. 

da malzeme dairesinde, Haydarpaşa.

da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (5236 ) 9586 

lambri Ye doğrama iıleri 
D. D. Yolları Satm Alma Komi .. 

yonundan: 
Ankara garı gazino binası üst ka-

tındaki salonlarda yaptırılacak sert • 
ğaçtan cilalı Lambri ve doğrama itle
ri vahidi fiyat il.zerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmiye konmuştur. 

1 - Bu itlerin muhammen bedeli 
9500 liradır. 

2 - 1ateklµer bu ite ait şartna • 
me ve aair evraJci Devlet Demiryollan 
nın Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
48 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 18-1-939 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
D. D. yolları yol dairesinde toplana
cak merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - EktıiJtmiye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün saat 14 e kadar komisyon reis
liğine tevdi etmit olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 712,50 liralık muvakkat temina
tı. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
ler . (5309) • 10017 

Tirfon yatağı alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komia.

yonundan: 
Muhanunen bedeli 4 köşe makta.Jı 

olduğu takdirde 14400 yuvarlak mak 
talı olduğu takdirde 16200 lira olan 
90.000 adet kestane ağacından mamul 
tirfon yatağı 17-1-939 sah günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara
da ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4 köşeli 
M. M. V. Deniz Levazmı Satın Al- için 1080 yuvarlaklar için 1215 lira-

ma Komisyonundan : lık muvakkat teminat ile kanunun ta 
1 - Tahmin edilen bedeli "52.000" yin ettiği veaikalan ve tekliflerini 

lira olan 200 ton benzin, 19 - ikindki- aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
nun • 939 tarihine raathyan pertembe reisliğine vermeleri li.zımdır. 
günU saat 14 de kapalı zarf alınmak Şartnameler parasız olarak Ankara 
Ü.zere eksiltmeye konulmuştur. da malzeme dairesinden, Haydarpa-

2 - İlk teminatı "3850" lira olup \ şada tesellüm ve sevk şefliğinden da 
_\ ğrtılacaktır. (5321) 10019 

Hangar malzemesi • 
vesaıre ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alma komiayonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazılı iki liste 

muhteviyatı 314,636 ton Estekat demiriyle yedi adet açık ve yedi adet ka· 
pah hangar malzemesi 13. 2. 1939 pazartesi günü saat 15 den itibaren liste 
sıra No.siyle ve kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin listesinde yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar k~ 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 146 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde .atılmakta-
dır. (5245) 9546 

Liste No. 
1 
2 

Malzeme ismi 
E.tekat demiri 
Hangar malzemesi 

Lökomotif ve vagon 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira K. Lira K. 

29.261 15 2.194 59 
58.028 00 4.151 40 

bandajları atınacak 
D. D. Yolları Satm Alma komisyonundan : 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saati aşağıda 

yazılı lokomotif ve vagon bandajları 17-2-1939 cuma günü kapalı zarf uıu
:U ile Ankara'da idare binuında ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin apğıda yazılı muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği veaikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 485 kuruta Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak· 
tadır. (5237) 

lSMt Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 - Lokomotif bandajı 
2 - Vagon bandajı 

165.204 Ji.ra 9.510,20 
96.99ı • 6.099,60 

Lira ) 

• ) 

Saati 

15,30 

10014 



T. C. Z 1 R A A T B A N 1( A S 1 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liruı 
Şube •e a1ans adedi: 262 

Zirai Ye ticari her neYi banka muameleleri 

P•ı lllrlkllrealere 28.800 lira ir•iye __. 
Ziraat Bankumda Kumbaralı ve ihbanıa Tasarruf heaaplarmda 

en u SO liruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı
daki plina ıöre ikramiye dalıtılıcaktır: 

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 • 

DiKKAT: Huaplarmdaki paralar bir eene içinde 50 li
radan atalı diifmiyenlere ikramıye çıktılı takdirde °lo 20 
fuluiyle yerilecektir. 

ltar"alu senede 4 defa, 1 Eylül. 1 Birlnciklnun, ı Mart ve 
1 Huiran tarihlerinde çelrilecektir. 

Muhtelif elbise yaptırılacak 
Anllara Yük•k Ziraat Eutitüsü Rektörlüfüaden : 
1 - Kurumumuz talebeleri için apiıda isimleri yuılr (4) kalem elbise, 

palto, tayyor, kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
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Amerikan ve Avrupa Radyo cihazlannın bütün evsafını birleştiren yegône Radyo 

GENERAL --- ELECTRİC ------- (Birl8fik Amerika Mamulatı) --------- VERESiYE SATIS -------- Satıs yeri: --------- GENERAL ELECTRİC MÜESSESESİ ----- Beyoilu istiklal caddea N 28 d l · · · ı o. e Ye acente enmızde Ankara ıatıt yen: HALiL HAMAMCI Bankalar Caddesi 9418 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 31. 12. 1938 vaılyell 
AKTiF: 

Kasa ı 
ALTIN: Safi kiloıram 17.159,603 

BANKNOT ..•••••.•••.•••• 
UFAKLIK ••.••••••••• , ••• 

Dahildeki Pnuhiltirler : 
Türk Liraıı •••••••••••••••• 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN· Safi kilosram 9.054.114 

Altına tahvilı kabil Serbest dch•bler 
Dıier dövızler ve borçlu kliris 
bakıyeleri ..•.•..•• _ ••••• 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karşıhiı 
Kanunun 6-1 ınci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafmclan vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TiCARi SENKDAT •••••• , •• 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

' - karıtıhiı Esham ve Tahvıllt (İti - • 
bari .ltıymetle) •.•.•..• . •••••• 

B - Serbest esham ve tahvılit •• , , • , 

Avanalar: 
Altm ve Doviz üzerine .••••••••• 
Tahvılit uzerıne •••••••••••••• , • 

LİRA 
24.1SU54,39 
10.765.721.-
1.239.410,n 

572.682,20 

12.736.038,33 
29.049,91 

71U.H6,79 

151.741.50.-

16.004.121.-

97 .saa eos,44 

'41 .607.145,ıa 
7.546.731.54 -

174.150.20 
7.197.136.44 

LiRA 

36.141.415,67 

572.612.20 

19.927.655,03 

142.744.442,-

97 .311.803,44 

49.1S4.576,17 

PASiF: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkallde 
Hususi .••.••• •• •• •. •. •. ·_·.· •• • • • • 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edılen nrakı nakdiye ••• 
Kanunun 6-1 ıncı nıaddelerıne tev • 
fıkan haıune tarafından vakı tedint.. 

Deruhte edi. evrakı nakdıye bakiyesi 
Karıılıaı tamamen altın olarak ill . 
veten tedavüle vazedilen ••.••••. 
Reeskont mukabili illveterı tecl. vazd. 

Türk Liraaı Me•daab : 
Döviz taahhüdab: 

Altına tahvili kabıl dövizler ••••• 
Diter dövizler ve alacaklı ldiriq 
bakıy~leri . •• • •••••••••••• 

LiRA 

2.712.234,ll 
6.000.000.-

151.741.563,-

16.004.121.-

142.744.442,-

19.000.ooo-
43.000.000,-

S.085,47 

ıt.612.577,M 

LiRA 

15.000.000,-

1.712.234,11 

204.744.442.-
25.04UU,75 

21.615 ...... 

M.525.4'0,ll 

= ---= = -= ---E ---i5 ----= = ----= ---

2 - thaıesi 10-1-939 cumartnl stlDll IMt 10 da ~ilk 
mütqekkil komls)'Oll tanımdan yaf,...._• Ç~~Ç~~~~~ii#Rtıllllıl••··· .. --._ 

3 - Muhı ıa tieclel (1iSl6) Newhd (ueo.ıo} 1ka4ır. 

1.072.6",M 
4.500.000,-

11 .207.026,44 

f'eluin 369.709.158,29 "9.709.151,29 

4 - Teminat Olale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisli -

line teslim edilecektir. 
5 - Diba futa izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

Yurt Amirliğine müracaatları. (5225) 
Beherinin muhammen 

Cimi Adet Fiyatı. Teminat. 

Srkek elblH9l 434 takım 30 Ura 
.. palto 139 32 .. 

Ku talebeye palto 10 32 • 1390,20 

• .. tayyo 34 22 .. 

Muhtelif ustalar aranıyor 
Mllllyl .., • ipli ..... 1. 1. ~ : 
MalatJa F~ montajında çaJ.-alc ilzere demir· 

el, IMwaca Ye teniyeci llltalarma ihtiyacımız Yardır. Talip 
•alarm Ankara Atatürk Bul•an Abdurrahman Naci A 
pubmaDIDda Malatya Bez ye lpHk Fabrika11 T. A. Ş. ne 
llliiracaat .,.._.leri. Yatacak yerleri vardır. Potta kutu· 
1112. 50 

9476 

.::!111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ----
-.. .. ~ a' da Radyosuz~ 

v kalmıyor 1 --
1 .50 Türk Lirası ~ -

muk ilinde TAKSİTLE § ----
Loe abrik ının ~ ---

OPT A Halk Radioları ~ -

Yalnız 

--= -§Artık --= -------------= -= ----= -= -------= -= = ---
1 ağıtlh r ~ - -- -
-
= l 5 iHer G · )erce Halk Liradan § - -- -- -5 Hem ucm Ye mükemmel bir Radio ile -.ı.rmı 5 
E f8D)endiriyorlar 5 

~Taksiti de§ıl, BEDELi 27.50 LIRADIR. i - -- -i Tevzi yeri: M. ve A. Hanef Karde,ler ~ - -5 Poetane Caddai, Yeni Hal karfgında TELEFON: 3150 5 = 51 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ırr 
Yekün 

l =-=-- 1938 tarihinden itibaren: lakonto haddi % 4 altm üzerine a•w " 3 
Bu Yaal•etteki erkam, -- iti ba · J t • " ...... e eona rıy e annm olunacak kati bilanço ile deiitecektir. 

~lllllllllllllllallllllllllfltlllllllıtlıllllllllllllllllllllllllllftlflıtııııfJ.: 

~ lnşaat ilanı ~ - -- --· -~ lçel pamuk ve yağ T. A. Şirketi~ - . -5 1. - 142182. - Lira ketifli iplik fahrikuı vahidi (pya· 55 

Koyİ.ln eti fiyat arı 
Belediye Reisliğinden : 
Me••İm itibariyle mu•aridatın azabnuından dolaJI ko

yun eti fiyatı (37,5) kuruftall (40) kurup çabnlmıfbr. 
Diler etlerin fiyatlannda bir deiitiklik yoktur. Sayın hal-
ka ilin olunur. (29) 10051 := si üzerinden ebiltmeie konmuıtur. :S 

=: 2. - IDf&S•Da talip olanlar ketifname ile diler e.rakı 55 
i§ Menin' deki tirket müdüriyetinden veya lıtanbul~ Ba!ı • $S 
iE çekapıda Tq Handa Endiiatri ve Tecim Anonillıl Şırketın· =:: -----------------------
=: den 20. - Lira mukabilinde talep edebilirler. 5: := <lıın mültaceliyetine binaen poıta ile bu bedel ıönde- 55 Oska' da = rildiği takdırde arzu edilen adrese evrak derhal ıönde· 55 = ·ı·) == - rı ır. -- -:= 3. - Bu ite talip olanlar vaktiyle .,.art 150.000. - li • :S 

arslan 

Si rabk bir fabrika infaab yapmıt ol~a dair vesaik :5 
- 'b tm 1 . -= ı raz e e er1 prttır. = avlayan 
§ 4. - Münakasaya girebiı...- l~in iıte!diler teklifleriyle 5§ 
5 o/o 7 ,5 ilk teminat akçelerial Menm İt Banka11na yatırnııt E: Maiazamız· 
:5 ve makbuz ibraz etmit o~lan lazımdır. E: daki "Anlan 
:5 5. - Müoakaaa ...ıiceıınde hakkı tercih müeNeaeye 5: kaçtı,, reıim· 
:5 aittir. =: lerinin nere
:5 8. - T.Wlf mektupları en geç 20. t. 939 tarihinde Mer· E: de b-= ıinct. ıhket müdüriyetine gelmit olmuı l&aındır. = da •eldne = = r o utunu 
5 52 IÇEL PAMUK ve YAC T. A. ŞiRKETi :E bilenlere 20 -

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii1 ~İJ'~~ 
~·····•••ıııııııııııııııııııııııııııııı1.. . Da : : ZaJI - vutpqa orta okulunun al- O S K A : 
5 • E tıncı sınıfmdan 272 numara ile kayıtlı 
: Daktılo kursu : iken 929 senesinde aldığım tasdikna-

Anafartalar ; 
66 - Atatiirk 
Bulnr. 18 • : 5 meyi zayi ettim. Yenisini çrkaracatım-

5 54 UncU devresine sonklnunun 5 dan eskisinin hUlanU olmadıiı ilin o • 
5 ilk baftuında batlıyacaktır. Me- 5 Junur. Adres • SiWı fabrikası 8 numa- Koyunpasan 
§ sunlara 2 ayda diploma •erilir. 5 rada Yusuf Gilnoy oflu Reıat Gür· 

5 Denler kıt kurlan mUnuebetiyle § soy. 39 78. = sabaha den aqam 10. kadu de- = -------- ----------------------------
§ nm edecektir. Talebenin iatediil § .:!llllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllHHHlllllllllllllllllHHlllllllllllllllllllllllllllllllllHHllllllllllllllHn.. 
: saat kabul edilir. Memurlar ltoo- : : = - -- -i peratifi Userinde kat 1 n: 3714 i ;; y . slNr•• ALAR s & 
,11111111111111111111111111111111111111r § e ft f ı;.&YIJ\. U S !§ = = 

ULU 8 - 19. tmca 71L- No: 6260 

tmtiyu sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı idare Edelf 
Yazı İşleri MüdUrU 

Miimtas Faik FENiK 
Ul,US Basmıevi ANKARA 

Matbu lllcltlrl: Ali Rın BA.SKAN 
~ g 

§ BUGUNBUGKCB Halk svoUNBUGBc• § 
§ BU oıı:cıı: 21 De G•7n CİCi bir ,,,. § 
- AŞK BAHÇELERi UÇ AHBAP ÇAVUŞLAR -= BAS ROLLBRDB HAYDUTLAR ARASINDA DELi GENÇLiK E 
- ( Tilrkc;e IÖılll ) -
-- b = VIVIANB ROllANC'E B•Jt•n •P zev.t, neıe ve bil.taba BAS ROLLBRDB = -__ filmi :: 

Pierre Renoir - Loai• Jouvet Robert Taylor - Ma•ren O'Salli'ftll = BU OUN OUNDOZ Llonel Barrimor = = Se7ircil•ri anrinde ça.I: müessir 14.SO - 16.30 - 11.30 Matınelerinde Aı.tl. bini aynı ı:•tn•nd• eırlencelr :: = intibalar bıraua .,.1:1. mai ibrn MACERA ADAMI ça.t puel bır ner 1§ = jmiı bir ner BAŞ ROLLERDE - - - - - - - - - =-
- Victor Francen - Blanch Montel -= ILAVKTBN UCUZ HALK MATiNESi 12.15 de SEANSLAR = 
5 EN SON DOHYA HAVADiSLERi HarikalarCambazhaneai 14 - 16 - 11 - Gece: 20.SO aa E 
= = '=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllll~ 


