
Perıembe 

16 
ŞUBAT 
l 9 3 9 

Ulus Baaonevi 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: Uhu - Ankara 

TELEFON 

BUGÜN · 

5 KURUŞ 

İmtiyaz sahibi 
Başmuharrir 
Yazı i&leri 
Matbaa mlldürü 
İdare 

1144 
1371 

1062-1063 
1061 
1064 

AC>IMIZ ANDIMl'%DIR.. 

7 inci sayfada 

Sinema 

• 
Libya' da 60.000 Italyan askeri var 

Cümhurreisimizin dünkü kabul resimleri =ıı i ngiltere endişede1 

Cümhurreiaimiz ve Bayan lnönü davetlileriyle birlikte 

• Dün akşam, Cümhurreiai lamet lnönü tara -ı de, aileleri i.l~ bir~ik!e askeri rical .v'! ayr~c'!' 
lından Çankaya'da Riyaseti Cümhur köıkün - gene ailelerı ıle bırlıkte J!· M. Meclıst Reıaı, 
de, Ankara'da bulunan askeri rical ıereline Ba§vekil, Mare§al ve Vekıller de hazır bulun· 
bir kabul reımi yapılmqtır. Bu kabul reamin- muıtur. ( a.a.) 

[Cümhurreisimizin kabul resimlerine ait diğer resimler 8 inci sayfamızdadır.] 

Bükreş 

toplantısında 
. F. R. :ATAY 

Dıı Balianmuz Bay Şükrü Sa· 
~~İci~k~n~e;·ı;;pi;~1;s~;J; t~~~r 
bulunmak üzere bu a)qam Anka· 
ra' dan Bükreı' e hareket edecek
tir. 

Halkevlerinin açılışının 
yedinci yddönümünde 

Ankara'da ve diğer şehirlerde.ki 
Halkevlerinde bir tören yapılacak 
Halkevlerinin 7 inci açılıt yıldönümü dolayısiyle 19-2-1939 sa

at ı"S te Ankara Halkevİ'nde ve diğer Halkevlerinde yapılacak tö
ren programı aşağıdadır: 

1. - Halkevlerinin açılışının 7 inci .---------------
yıldönümü dolayısiyle yapılacak me· 
rasim 19-2-1939 pazar günü saat ıs tc 
Ankara Halkevinde istiklal marşı ile 
başhyacaktır. 

2. - İstiklal marşınr müteakip C. 
H. P. Genel Başkan vekili Başvekil 

Dr. Refik Saydam tarafından bir söy
lev verilecektir. 

Başvekilim izin 
Etibank'ta 
tetkikleri 

Başvekilimiz Doktor Refik Saydam 

Milll Müdalaaya 800 
milyon hartantak 

İtalya'ya göre gerginlikten 
Fransız hüktim.eti mesul ! 

~ ~~ ~~~~~~~~fi p .... ~,, ..... ::: 
... 

ltalyan askerleri bir geçit reımi eınaıında 

Paris, 15 a.a. - Londra'dan bildiriliyor: Selahiyetli İngiliz 
mahfilleri, ltalya'nrn şimali Afrika' daki hazırlıkları dolayısiyle 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrii 
Saraçoğlu 

Harıcıı~e Yeklllmlı 

bu aklam Bükreı' e 
hareket edecek 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Sara -
coğlu, Balkan antantı Hariciye vekil -
Jerinin Biikreş toplantısında Türki
ye'yi temsil etmek üzere bu al:şamki 
ekspresle Bükreş'e müteveccihen şeh
rimizden ayrılacaktır. Hariciye Veki -
limize Vekalet daire şeflerinden B. 
Sedat Zeki, hususi kalem müdürü B. 
Abdullah Zeki ve hususi kalemden B. 
İrfan Sabit refakat edeceklerdir. 

Yunanistan Başvekili ve Dıı 
Bakanı sayın Mösyö Metaksas 
nıüsteına olmak üzere, diğer üç 
dost ve müttefik Balkan memle
ketinin dıt bakanları, konseyde, 
ilk defa olarak buluşacaklardır. 
Bu hadise, Balkanlar'daki huzur 
ve dayanııma nizamını korumak 
kaygısının, antantı teıkil eden 
nıilletler taraf mdan, her türlü iç 
değiıimlerin üstünde tutulduğu
nu ispat eder. Büyük liderler kı
lavuzluk ebniılerdir; fakat Bal
kanlar ahengi, devletlerimizin 
ve milletlerimizin samimi ve ha
kiki menfaatlerini karşılamıştır. 
Böyle bir reel devam ve istikrar 
esasına dayanmıyan nice sözleı
meler, anlaşmalar ve bağlatma· 
lar, biribiri arkasından iflas etti. 
Balkanlar dııındaki emniyetle
rin aleyhinde olmamak, beyne1-
milel barııçılık davasının tabii 
Yardımcısı olmak, hiç birinin, iç 
ve dış siyaset ve münasebetleri 
Üzerinde takyidci ve inhisarcı 
iddiası olmamak, biribirlerinin 
kuvetini antanta malederek onu 
arzu etmek, fakat zafmı dahi 
antantın zararrna bularak onu 
istememek, bizim barıı ve daya
nışma ahdimizi mütemadiyen 
takviye etmiştir. 

3. - Söylevden sonra türk beste -
karları tarafından bir modern türk 
musikisi festivali yapılacaktır. Bu 
Festivalin programı şudur: 

dün öğleden sonra saat 14.30 da, yanın- --------------
da İktısat Vekili B. Hüsnü Çakır ol- ~ Bu mahfiller, Roma'daki ingiliz se-

endiıe ızhar etmektedirler. 

a - Karagöz "senfonik süit" - Ce -
mal Reşit -

duğu halde Etibank'a gitmiş ve saat Cedlerı· arasında bhir 1 firi Lord Pört'in Kont Ciano'ya evel-
s e kadar bankada muhteli fişler üze - ' lf den haber verilmeksizin Libya'ya i-

,,, . l 

rinde izahat alarak meşgul olmuştur. talyan takviye kıtaları gönderilmesi-

yahudi bUIUndug"u irin nin ingiliz - italyan itilaflarınm as
! keri ve bahri harekat hakkında mallı· 

b - Orkestra süiti - Hasan 
Alnar -

Ferit 

c - Çifte telli "senfonik grotesk 
dans" - Naci Kazım Akses -

d - Konsertino - Ulvi Cemal Ergin
e - Sihir raksı - Adnan Saygın -
4. - Mevcut 209 Halkeviyle bu sa

atte açılacak ıss inin mecmuu 367 
Halkevindeki tören de saat ıs te is· 
tiklal marşı ile başlıyacak, Başvekilin 
nutku dinlenecek ve daha sonra ken· 

(Sonu 8. inci sayfada) 

B. Menemencioğlu 
Ankara'yo döndü 

Ankara, ıs a.a. - Almanya' da türk -
alman kredi mükavelenamcsini müza -
kere ve imza edtift Hariciye Vekaleti 
Katibi Umumisi B. Numan Menemen
cioğlu bu sabahki ekspresle Ankara'ya 
dönmüştür. 

Balkanların parçalanmasına . 
doğru her meyil, her teşebbüs, 
her hareket milletlerimizin an
cak kaybınadır. lnfirad ve nifak, 
Balkanlar'ı yalnız her türlü teh -
likelere açık bırakmak demek 
değildir: onu birçok tehlikelerin 
de kaynağı kılmak demektir. 
Cihanharbinden sonra, bir yeni 
beynelmilel boğazlaşmayı gecik
tiren müessir sebepler arasında, 
Balkan antantı ve Sadabad paktı 
bölgelerindeki barış ve güven 
İradesine büyük ehemiyet ver
mek lazımgelir. Bu irade gele
cekte dahi sarsılmamak, milli 
şuurlara maledilmek, bozucu ve
ya bozguncu tesirlere karşı sağ 

1 

........................................................................................................ , 

Türk Hava Kurumu On dört yaıında 

el ile müdafaa edilmek, belki her 
zaman olduğundan daha ciddi 
bir zaruret halini almııtır. Bük
reş toplantısının böyle bir teza
hürle neticeleneceğine füphe e
dilebilir mi? 

Türk Hava Kurumu on dört yaıma girmittir. Kurumun bu hayat dev
resi hakkındaki yazımız 5 inci aayfamızdadır. Yukardaki resim, fah
ri batk"n olan ve kurumu yüksek himayelerine alan Cüınhurreisi Mi1li 
Şef l.met luönü';yü TürkkUf'l aahaamda tetkikler J:•parken ıöateriyor. 

B. lmredi 
istifa etti 

Budapeşte, 1S a.a. - İmredi kabine
si bu sabah istifa etmiştir. 

B. İmredi, hükümet partisi bürosu -
nun bu sabah yaptığı bir toplantıda bu 
parti azalığından istifasını resmen bil 
dirmiştir. Büyük bir heyecanla karşı
lanan beyanatında, B. 1mredi bu hare
ketinin sebebini, aslında yahudilik 
bulunması olarak göstermiştir. Filha
kika ana tarafından B. İmredi'nin ced
lerinden birisi yahudi idi. Hatırlar -
dadır ki, bundan bir kaç zaman evel 
muhalefetin tazyikleri karşısında B. 
İmredi aslında yahudi bulunmadığını 
kati surette bildirmişti. 

Mebusan meclisi, kabinenin istifa
sı sebebiyle bilamüddet tatil etmiştir. 
Naibi hükümet Horti, başvekalet müs
teşarı Baron Vay'ı kabul etmiştir. 

Dahili politika hadiseleri scbebiy -
le içtimalarını tatil eden mebusan mec 
lisi yarın B. İmredi'nin hazırladığı ya
hudi kanununu müzakere edecektir. 

Kont Teleki yeni lrobineyi 
kurnwdı 

Budapeşte, 15 a.a. - İmredi kabinesin 
de maarif nazırı bulunan kont Teleki 
yeni kabineyi teşkile memur edilmiş • 

tir. Fakat, Kont Teleki, muhtelif ma -

car ricali ile istişarelerde bulunduktan 

sonra kabineyi teşkilden vaz geçmiş -

tir. 

mat teatisi suretindeki prensipi ile 
kabili telif olmadığını söylemiş oldu
ğunu beyan etmektedir. Bundan baş
ka, Libya'ya takviye kıtaları gönde -
rilmesi, şimali fransız Afrikası İ!iİn 
bir tehdit teşkil etmektedir. 

Kont Ciano, Libya'daki İtalyan kı
talannın Fransa'nın Tunus'taki aske
ri kuvetini tezyit ve Tunus'un cenu. 
bunda asker tahşit etmesinden dolayı 

( Sonu J üncü sayfada ) 

• 

lran Veliahdi S. A. 1. Şabur Moham
med yakında evlenmek üzere Mrs1r'• 
hareket edecektir. Resmimiz Veliah· 
tin nişanlısı Prenses Fevziye'yi göste
riyor. (Haberlerimiz 8 inci sayfada) 

1 Maarif Yekİllmlz Tiyatro mektebinde j 

Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel yanında Güzel Sanatlat 
Umum Müdürü Suud Kemal Yetkin olduğu hakle dün tiyatro mektebi
ne gitmiıtir. Vekil mektepte Prof. Kari Eybert'ten çalıJmaları hakkm
da izahat almıf, talebelerle kon\lflDUf ve bir müddet mefgul olmuıtur. 
Yukardaki resim B. Hasan - Ali Yüul'in dünkü tetkikleri eanumda 
almnufbr. 



İnsan e üllür: 

ÖZ gelişi 
- Monşcr, azizim, üstadım, miyrim, nuruaynım, iki gözüm, yavru 

cuğum, canım, cancığım, cancağızım, sevgilim, dostum, birader, bebi -
raderl yahu! ulan! 

Biriyle konuşurken, telefonda allo der gibi, bu sözlerden birini kulla
nırız. ·ı'esadı.ifcn kullanmayız. Bu kelimelerden birini veya ikisini, mun
tnzaman kullanmz. 

Seçeceğımiz kelimeye gôre, samimi adam isek kendi mizacımızı de -
ğilsek, muhatabımızın mizacını, bir üçüncü şahsı kolaylıkla tesbit edebi -
liriz. 

Bir çok milletlerde, konuşanların bir kere birbirleriyle nasıl bir mü -
nasebette bulunduklarını ikincisi de ne biçim bir terbiye görmüş olduk -
larmı anlamak için, bir kaç cümle olsun işitmiye ihtiyaç vardır. Bizde, 
böyle bir merakı daha ilk kelimede tatmin etmek mümkündür. 

Hau;ı, hitap tarzlarından, sade miuıcımız ve terbiyemiz hakkında de
ğil, telakkilerımizle hangi tarihi devre mensup olduğumuzu bile kC§fet -
miye imkan vardır. 

Sonra, bu hıtablarımız, yalnız söze başlamak için değildir. Bunlar 
karşımızdakinin sözünü kcsmeğe de yarar. Nasıl ki, konuşmamızın bi; 
anlaşmıya doğru mu yoksa b~ münakaşaya doğru mu, yoksa bir daha 
şiddetli çekişmeye doğru mu inkişaf ettiğini gösterir. 

Türkçenin bu hitapları hem çoktur, hem çeşitlidir, hem de bahis ve 
insan üzerinde ilaç gibi müessirdir. 

Dikkatli ve devamlr bir terbiye, bu hitap tarzlarını azaltabilir. Ve bu 
türkçe konu ı~~.nın lehindedir. Çünkü şevinme, hoş görünme, sinirlen~ 
?1~· kı~mn, kopurme gibi hassalarımız, esasen mevcuttur. Hade edilmek 
ı~ın, bı~ takı":' sozlere ihtiyaç vardır. Bu sözler aranırsa, bu hassalarımız 
bır nevı fren ıle zaptecliliyor demektir. Eğer böyle olmayıp da b ı..;,._ • h il · · , u 1.19en 

a erımıze tıpatıp uygun bir takım kelimeleri muhafaza etmekte de -
v~m ede~sek, ~isleri~izi .. d~_ludiz~n ifade etmiş oluruz ki, acele, düşü -
n~lmemış, eçılmemış, suzulmemış bütün şeyler gibi, böyle kendilerine 
bırden mecra ve ifade bulan hisler de çiydir ve tehlikelidir. 

c. . P. 
ilmi 

Burhan BELGE 

nin tertip ettiği 
konferanslar 

P. T. T. Umumi 
Müdürlüğünde 

yeni tayin ve terfiler 
P. T. T. muamelat şube müdürü BB. 

Kemal Tan muamelat müdür muavin
liğine, muameliit müdürlüğü birinci 
sınıf eflerinden. Saim Ulutan mua -
melfıt şube müdürlüğüne, serbest a
vukatlardan Hayri Tosun oğlu Kas
tamonu idare avukatlığına, servis şe
fi LUtfi Akgül Düzce merkez şefliği
ne, İzmit memuru İsmet Mudurnu 
merkez şefliğine, Mudurnu şefi Ga
lip Candaş Safranbolu merkez şefli
ğine, Safranbolu merkez efi Muhit
tin Gözmcn muamelat müdürlüğü 
memurluğuna, Pazar merkez şefi İb· 
rahim kitapçı Anadolu Hisarı merkez 
şefliğine, Fatsa merkez şefi Salim 
Merzifon merkez şefliğine, Samsun 
memurlarından Naim Fatsa merkez 
şefliğine, Samsun servis şefi Sezai 
Pazar merkez şefliğine, Tercan mer
kez şefi Omer Samsun Servis şefliği
ne, Darende şef vekili lbrahim Da
rende merkez şefligine, açıktan Nu -
rettin Erzincan memurluğuna, Erzu
rum memurlarından Suat ve Nazmi 
İzmir memt\rluklarına. açıktan Ali 
Yılmaz Akseki muvakkat memurluğu 
na, aç ktan Kemal Gediz memurluğu
na. açıktan memur Mehmet eski vazi
fesi olan Bitlis memurluğuna, Açık
tan Ali Rıza Ankara muvakkat me
murluğuna, serbest avukatlardan 
Feyzi Trabzon P.T.T. avukatlığına, 
üçüncü sınıf memur Mustafa Isparta 
memurluğuna, birinci sınıf memur 
Ahmet Remzi Konya memurluğuna 

açıktan Natık Ankara Radyoevi me
murluğuna tayin edilmişlerdir. 

Milli topraklar muhacir ve 
(İf(ilere tevzi olunacak Adana, Bursa, Konya, İzmir ve 

Samsun Ha 1 kevleri nde de verilecek 
Maliye vekfileti, şehir ve kasabalar 

belediye hududları içindeki arsalar
dan matla milli toprakların müzaye

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, Ankara Halkevin- deye konularak satılmasını yasak et
de olduğu gibi, diğer halkevlerimizde de tanınmış ilim adamları- miştir. İskan mıntakası olarak tefrik 
mıza konferan lar verdirmek üzere bir program hazırlamıştır. olunan vilayetlerdeki bu topraklar 

iskan idaresince muhacirlere ve yel'. 
Memleketimizde kültürel sahada haklan) çarşamba 15 şubat 939 Prof. 1i çiftçilere, badema muhacir iskan 

görülmekte olan inkişafa sahne olan M. Ali Bilgişin, . (Tür.k inkılibında edilmiyeceği cihetle maliye emrinde 
halkevlerimizin bu ilmi çalışma prog- devletçilik ve ticaret serbestisi) salı bırakılan vilayetlerde de bu topraklar 
ramını neşrediyoruz: 11 nisan 939, Prof. H. Cahit Oj!uzoE.- -keza mu.ht;t~ ciftcilcre malive vekfile

lu, (Medeni hukukta mezbeoin ebemi tince tevzi olunacaktı . 
A<lancı llalkev11ide: yeti) pazartesi 27mart 939 

Sa""mn llalkcvinde: 
Doç. Sara Akclik, (N ebatlarda his 

ve hareket) pazartesi 29 mayıs 939. 

'' ardan 
yeni banknotlar 

Ankara, 15 a.a. - Türkiye Cümhu -
riyct Merkez Bankasının 15 ikinci teş
rin 937 tar:ihinden itibaren tedavüle 
çıkar~ıya başladığı yeni harfli bank -
notlardan 15.2.1939 tarihine kadar : 
Beş liralıklardan 39.883.955 
On liralıklaroan 24.682.670 
Elli lirahklardan 20.799.400 
YUz liralıklardan 21.055.600 

106.421.625 
Ceman. yüz altı milyon dört 

•yüz yirmi bir bin altı yüz 
yirmi be~ lira tedavüle Çıkarıl. 
mış ve mukabilinde eski harfli bank
notlardan aynı miktar yani yüz a1· 
tı milyon dört yüz yirmi bir bin altı 
yüz yirmi beş lira tedavüldtn kaldı • 
rılmıştır. 

Elmadağ koyak 

müsabakaları 

Ankara Bölgesi Dağcılık ve Kayak
çılık Ajanlığından : 1 

1 - 19.2.1939 pazar günü Elmada -
ğmda Bayanlar ve Baylar arasında a -
şağıda yazılı kayak teşviık müsabaka -
tarı yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara iştirak etmek is -
tiyenler 17.2.1939 cuma günU sat 18 de 
halkevinde kayakçıların yapmakta ol -
dukları toplantıya gelerek isimlerini 
yazdırmaları. 

3 - Müsabakalara gireceklerin pa -
zar günü .. aat 9 da Elmadağının su de
posu mahallinde hazır bulunmaları ri
ca olunur. 

Bayanlar arasrnda yapılacak müsa -
baka: 

A - Saat 11 <le iniş (1. kilometre). 
Baylar arasrnda yapıhtcak mü~aba -

ka: 
A - Saat 9 da mukavemet (18. kilo 

'T'letrc.) 
B - Saat 12 de iniş (2. kilometre). 
C - Saat 15 de slalom. 

Dahiliye Vekaletinde yeni 
tayinler yapıldı 19 ŞUBATTA 

Dahiliye V e.kaletinde yeni teşkil 
olunan memurlar muamelat ve sicil 
umum müdürlüğü kadrolarına pey
derpey tayinler yapıl.maktadır. Kad
rolar önümüzdeki günlerde tamamen 
doldurulmuş olacaktır. Yeni teşkilat
ta vilayetler idaresi memurlarının ta
yin edildikleri bilroları sırasiyle ya
zıyoruz: BB. Bekir Erkanlı sicil ve 
kıdem bürosu memurluğuna, Fatma 
Aygözen terfian sicil ve kıdem bü
rosu memurluğuna, birinci şube ta. 
hakkuk şefi Hamdi Apaydın terfian 
tahakkuk bürosu şefliğine, Abdülve
hap Unlli ve Vesile Bezer tahakkuk 
bürosu memurluklarına, birinci şube 
şeflerinden Sedat Güner terfian teka
üt ve tahsis bürosu şefliğine, Ali Ul
vi Pınar ve Güzide Gediz naklen, ls
mail Dağcı terfian tekaüt ve tahsis 
bürosu memur ve katipliklerine, Ze
ki Çelik Tin ikinci şube müdürlüğü 

birinci mUmeyyizliğine, Kemal Ozgü
ney ikinci şube memurluğuna, Maci
de Ataman naklen ve Tarık Çorak 
terfian ikinci şube katipliklerine, 
Yakup Gürkan ikinci şube muamelat 
bürosu birinci mümeyyizliğine, lr -
fan Altan, Muzaffer Hoşafçı, Şükri
ye Egekut muamelat bürosu memur 
ve katipliklerine, Ahmet Erten dos
ya memurluğuna, Zühtü Tosyalı ter
fian birinci şube aicil ve kıdem büro
su efliğine, Klizım Ayman birinci 
mümeyyizliğe, Sait Uluoğlu terfian 
şefliğe, Ahmet Yafhoğlu birinci mü
meyyizliğe, MUzeyyen Karan memur
luğa, Macide Köprülü katipliğe, Ala
ettin Hıtay levazım mümeyyizliğine, 
Feyzi Tugay levazım mütemetliğine, 
Cemal Başaran levazım tetkik memur 
luğuna, Eltaf Akalın levazım katip
liğine, Abdülkadir Sönmez terfian 
levazım anbar memurluğuna, Ethem 
Yasa terfian Antep bürosu muhasip
liğine, İzzet Kayaoğlu Antep bürosu 
tetkik memurluğuna, Nejat Çetiner 
naklen ve Enver Okyay terfian ki -
tipliğe tayin olunmuşlardır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yurtta Halkevlerinin 
sayısı 367 yi bulaca 

lnkılabrmızı, prensiplerimizi ve ye
niliklerimizi halkın ruhuna sindirmek 
ihmalci veya hain saltanat yıllarının 
yüz üstü bıraktığı yurd ve ulus de -
ğerlerini işlemek için halk içinde 
halkla beraber çalışan müesseselere 
ihtiyacımız olduğunu anlryan Cüm -
huriyet Halk Partisi, Halkevlerini 
1932 de açmıya başladı. 

19 şubat 1932 de memleketin ancak 
14 köşesi halkevi açmıya hazır ve el
verişli görülmüştü. 14 yerde bina pa
ra ve eleman olduğu görülerek hare. 
kete geçildi. Oralardaki evlerde hem 
esaslarının güzelliği, doğruluğu ve 
yerliliği hem de oradaki münevverle
rin heves azami vatanperverliği ve in· 
kıl5bçıhğı sayesinde az zamanda öy
le muvaffakiyetler elde edildiki Ebe
di Şef Atatürk'ün dediği gibi Cüm -
huriyet Halk Partisinin halkevleriy
le bütün yurttaşlara kurağmı açmıya 
başlaması vatanda sosyal ve kültürel 
bir devrim yapmak yoluna girdi. Her 
açılış y·ldönümü bir kuruluş yıldönü
mü de olmakta birbirinden geri kal • 
madı. Ve halkevlerinin sayısı geçen 
sene içinde "209" zu buldu. Bu yıl bü
tün türk azim ve enerjisinin yeni baş
tan bir kat daha şuurlu ve zinde Mil
li Şef İnönü'nün etrafında hep o ebe
di izde kenetlenmesi ve kalkınması 
eseri olarak 158 halkevine birden ka
vuşmak hamlesini gösterdik. Bugün
lerde halkevlerimizin sayısı 367 yi 
buluyor. 

Milli Şef S-7-1934 de ••halkevlerimi
zin garezsiz ve menfaatsiz bir irfan 
ve medeniyet yurdu olarak ifa ettiği 
hayırlı hizmetler, milletten umumi 
bir teveccüh ile teşvik edilmekte ve 
mük:ifatlandırlmaktadır. 

İ(me su projeleri hazulanacak Milletin arzusu hatta biytaraf ve 
yabancı mütehassısların tetkiki, hal
kevi faaliyetinin genişletilmesini is -
temektedir" diyordu. 

ıehirlerimiz 
Dahiliye Vekaleti belediyeler imar lşte bu isabetli görüşün yeni ve 

fen heyeti yeniden muhtelif kasaba- mükemmel bir tecellisi daha .. 158 hal
ı~_rrmızın i~me .s~larına ait tesisat e- kevine daha kavuşuyoruz. 
tud ve pro1elerının hazırlanmasını ek Halke ler· · ı ğ · · . . v ının yarar ı ı ve verımı 
sıluneye koymuştu.r. Bu şehır. ve ka- gün geçtikçe artıyor. Bunun her yıl 
sahalarımız Kırşchır, Bafra, Zıle, Tos bazı l:uı~ i i ti t:Stl .. r,,.. :bs>~ • ., ı.. .. ~ı..-
J-. + ....... -·· -.-· -V'•":."' .~ .. :T .,_ ..... , :ıc-amfann 1iı a rat\: saıyesınde l{oıayca 
Adııyamak, Mardın ve Sıırttır. anhyabiliriz. 

1933 de 34.858 halkevci vardı. Bu -
lktı at V ckalcti Teftiş 

rei liği 
heyeti gün 136.535 1933 de halkevlerine ge

lenlerin sayrsı 1,226,406 idi 1938 de 
7,942,160. 1933 de halkevlerinin kütü 
panelerine 428,274 okuyucu devam et 
miştir. 1938 de okuyucuları 1,909,910 
dur. 

Açık bulunan lkbsat Vekaleti tef
tiş heyeti reisliğine Maliye Vekaleti 
mali tetkik heyeti azasından B. Hak
kı Kemal Bele'nin tayini yüksek tas
dike iktiran euniştir. 

Kiiltiir ,Jircktörlcri 
ara ımla 

Açık bulunan Bilecik kültür direk
törlüğüne Içel kültür direktörü B. 
Recep Nuri imece, Edirne kültür di
rektörlUğüne tarih dil ve coğrafya 
fakültesi müdürü Adil, Kadıköy bi
rinci orta okul riyaziye muallimliği· 
ne Edirne kültür direktörü Şahap ta
yin edilmişlerdir. 

1933 de ancak 915 halkevi konferan 
sı verilebilmişti. 1938 yılı içinde hal
kevlerimizde 2727 konferans veril -
miştir. Dinleyicilerin yek<lnu 800 bin 
den fazladır. Konferans ha ma 340 ki 
~i düşüyor ki artan bir rağbetin en 
parlak delili sayılabilir. 

Temsil köylere kadar teşmil edil -
mektedir; kır sahnelerinde açık hava 
temsilleri veren halkevleri gittikçe 
artıyor. Köylerde okuma odaları a~ıl
mrya köyler için seyyar kütüpaneler 
temin edilmeğe başlanınışıtır bile. 

Sosyal yardım şubeleri, hem mu
hitin içtimai yardım terbiye ve adeti-

M esu t b·ır dog'-' um ni tesis ve inkişaf ettiriyorlar hem 
de en muhtaçlara tez elden yardım et-
mesini, köylere kadar şifa götürme -
sini biliyorlar. Nafia Vekaleti Neşriyat Dairesi 

memurlarından B. Turgut Zaim'in bir 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir. B. ve 
Bn. Turgut Zaim'i tebrik eder, yavru
ya .uzun ömürler dileriz. 

Halkevlerinin olduğu yerlerde isti
datlar inkişaf ediyor. maddi ve ma -
nevi ihtiyaçlar belirip tatmine çah -
şıhyor. 

Değerler işleniyor ve meydana cı· 
kıyor, irfan ışığı karanlıklara işliyor. 
Bilgi ve görgü suyu bütün susa· 
mışların ağazlarına uzatılmış bulunu· 
yor Başkanları ve yönetim kurulları, 
muhitkrindeki ülkülü elemanları top 
layıp kayanştmnayı bilen, parti teş -
kilatı ve mahalli idareleri yardım ve 
altikalarını hiç bir zaman esirgemiyen 
Ankara gibi, lzmir gibi, BahkesiT gi
bi, Manisa gibi, Bursa gibi, Uşak gi
bi, Siverek gibi, Fatih gibi, Eminönü 
gibi, Beyoğlu gibi ve Mersin gibi, 
Diyarbakır gibi: halkevlerimizin mu
vaffakiyetleriyle rejim adına ve türk 
milleti adına öğünebiliriz. 

209 halkevimizin hepsinin de ç~hş
kan ve verimli olduğunu kimse id -
dia edemez. Şu kadar var ki, en dur
gun görünen halkevi bile muhitinde 
bir hareket uyandırmıştır .. 

llerdeki hamlelere ön ayak olmuş, 
hiç olmazsa halkevi diye halk için 
halkla beraber ve halk içinde çalış -
mak için kurulmuş bir müessese ol -
duğunu anlaunış bulunmaktadır. 

Böyle. her hangi bir muhite düşen 
uyanık ve aydın bir vatandaş kendi 
hizmet ve himmetini bekliyen, kendi 
heves ve azminin tahakkukuna hazır 
bir varlık ve kurum bulacağını başın
dan bi1mektedir. 

209 halkevinin bütün hizmetlerini 
bir arada düşünmek, ancak iftihar 
duymakla neticelenebilir. 

Halkevlerimizin şimdiye kadar 300 
cildden fazla eserle muhitlerini tanıt
mıya ve aydınlatmıya çalıştığını, bir 
yıl içinde 40 binden fazla yurttaşa 
şifa verediğini ve 2 milyona yakın o
kuyucuyu kitapsaraylarmda topladı
ğl şöylece hatırlamak bile onların ve
rimlerini ve yarahklarmı gururla an
mıya kafi gelir sanırız. 

Halkevlerini daha islek, daha çalış
kan yapmak tUrk münevverlerinin e
lindedir. Mahalli idareler elinden ge. 
len maddi yardımı yapmakta gecik -
miyecektir; Parti teşkiHitı halkevlc -
rini muvaffak etmeği vazifelerinin en 
esaslılarından saymakta devam ve is-

Halkevlerine muvaffak olmak mu -
kadderdir. 

Milli Şef ''bütün milletin, her sevi
yesindeki halkın yükselmesine çab
şan halkevlerine mümkün olan ko -
laylıkları ve te vikleri yapmayı va -
zifemizden sayıyoruz" demiştir. 

Uludağ'da kar1n 

kalınlığı 170 Sm. 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu ve hafif rüzgarlı geçmi~ 
tir. Eın düşük ısı sıfırın altında bir 
en yüksek ısı da snfırın üstünde 12 
derece olarak kaydedilmi~tir. 

yurtta Trakya, Kocaeli, Ege bölge
leriyle Karadeniz'in ve orta Anadolu -
nun garp taraflarında hava kapalı ve 
yağışlı diğer bölgelerde bulutlu geç -
miftir. 

Dr. Nihat Tarlan Metinler Şerhi 
Doçenti, (Sanat bakımından edebiya
tımızın dahili tekamülü) salı 21 mart 
39, Doçent Hıfzı Veldet, (gayri ka
bili tedavi hastaların öldürülmesine 
cevaz var mıdır?) alı 28 şubat 39, 
Doçent Kemalettin Birse, (Tabiiyet 
ihtilafları) cumartesi 4 mart 39, 
Prof. Fahrettin Kerim Gökay (karek. 
terolojinin terbiyede yeri) cumartesi 
22 nisan 39, Doçent Dr. Sadi Irmak, 
<Spor ve ilim) cuma 21 nisan 39, Do
çent Dr. Zeki Yalım, (Sıtmadan ko
runma çareleri) çarşamba 8 şubat 39, 
Cemal Tukin tarih doçenti, (Avrupa 
dökümanlarına nazaran Balkan ittifa
Janm teşekkülü ve bu harbin zuhuru) 
cumartesi 8.9 nisan 39, B. Baykal ta
rih doçenti, (Koca Ragıp paşa - Bü
yük Fredrich XVIII asır oratasında) 
cumartesi 8-9 nisan 39, ş. Altındağ 
tarih doçenti, (Türkiye.Prusya mti
nasebetleri 1841 boğazlar mukavele
si) 8~9 nisan 39, Dekan Baha Kantar, 
(Ceza hukukumuzda inkıUl.p safhala. 
n) cumartesi 18 şubat 39, Prof. Mah
mut Esat Bozkurt, (Türk köylü ve iş
çisinin hakları) perşembe 9 şubat 39 
Prof. Sabri Şakır, (Yeni hukukumuz. 
da kadın) cumartesi 6 mayıs 39, Pro.f. 
Etem Menemcncioğlu, (Cümhuriyet
te vatandaş) 1 O şubat 39 cuma. 

llıır " llulkcvinde: 
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cesnz olacak. Aylardanberi Anka
ra' da inccsazh yerler bulunmadı
ğı halde ''musikisiz içki" rağbet -
ten pek fnzla düpncmittir ! 

24 saat içinde yurdun garp kısımla
rındaki yagışların metre murabbaına 

bıraktıkları su miktarı 1mreli'dc 26, 
Gelibolu'da 16, Çanakkale'de 10, Ban -
dınna'da 7, Çorlu'da 6, !stanbul'da 4, 
Bursa'da 3 kilogramdır. Karla örtülü 
bulunan yerlerde karın toprak üstUn -
deki kalınlığı Sivas'ta 11, Uludağ'da 
17 santimetredir. 

Doç. Nuzhet Toydemir, (Dünyanın 
yapısı) cumartesi 6 mayıs 1939 (pro
jeksiyonla). 

Kon,·u llallumindc: 
Dr. Nihat Tarlan, (Seyh Galip ha

yatı ve şiirleri) cumartesi 25 mart, 
Doç. Yavuz Abadan, .(Liberalizim ve 
devlctçilık hüriyet ve inkılii.p ehliye
ti) cuma 24 mart, Doç. Süheyl Onver, 
(Selçukılcr zamanında kaplıcalar' pa
zar 7 m y s, Moller Almanca prof. (al 
man folkloru türkc;e olarak) cumarte· 

i 8 nisan, Prof. Mahmut Esat Boz
kurt, Türk koylu ve işçisinin hakla. 
n) cumartesı 11 şubat 39 Prof. Sühe
li Derbil, (Devletçilik) Cuma 10 şu
bat 39, 

lzmir Ilulhı•viııdc: 
Doç. E. Zıya Karat, (İtilaf devlet-

leri ve İzmir) pazartesi 10 nisan 939, 
Doç. Yavuz Abadan, (Fikri haklara 
dair bazı umumi müHl.hazalar) salı 28 

ubat 939, Doç. İsmet Alkan, CTürki. 
yenin iktısadi kalkınmasında işl~tme
lcrimizin mevkileri. i.ktısadi vazıfele
ri) cuma 27. ı. 939, Doç. Dr. Sa~i lr. 
mal<, (Alman por teşkilatı) perşem
be 26. ı. 939. Daniyal Bediz coğraf-ya 
Doç. (E enin iktısadi coğrafyası) çar 
şamba 29 mart 939, Prof. M. F..sat 
Bozkurt, (Türk köylü ve işçisinin 

Hafif ve asılsız yazılar 
Gazetelerimiz, şeflerimizin her frr

satta hat1rlattıkları, tekrarladıkları ' 
gibi, yazacakları yazılarda da, yapa
cak/an tenkitlerde de serbesttir. 
Bu hüriyctin biricik şartı, her hü
riyetin kaydı ve şartı olan iyi ni
yetle riyasız doğruluktur. 

ôyle olduğu halde dördüncü ku
vet dediğimiz basın, zaman zaman 
asılsız yazı/ara ve hafif ne~riyata 
sütunlarında yer vermek dikkatsiz
liğini gösteriyor. Bunlarda kötü ve 
gizli niyetler arıyamazsrnız. Kapı 
yoldaşlarımız olsa olsa, dikkatleri
ni gereği gibi harcamadıkları va
kittir ki bu türlü yanlış yollara 
sapmaktadrrlar. 

Türkiye basını, yazı hüriyetini 
en ziyade meşrutiyetin ilk yılların
da suiistimal etmişti. O zamanın 
çeşit çeşit, renk renk, boy boy ga
zetelerini, bu gazetelerin, içinde 
Eşek ve Yuha'ya kadar birçok ba
yağı kelimeler de bulunan, isimle
rini hatırlıyanlar bunu bilirler. 

O zamanki gazete haber ve yazıları 
hakkında halkın ne duşündüğünü 
~air Akif "mah~/le kahvesi,, ndeki 
şu konuşma ile anlatır: 

Nedir elindeki yahu 1 
- Ceride. 

- Neden? 
-At upi i. 

• - Yalan yazıyor, Oi:lum, onların hepsi 

Gene o zamana dair olan şu hi
kaye de o zamanlarda okurların ga
zete yazılarına ne gözle baktıkl;ı11-
nı gösterir: 

"Günün birinde o gazete idarcha
nclerinden birisine bir adam geli
yor: 

- Elendim, benim bundan bir 
sene önce bir oğlum ölmüştü, di
yor, şimdi onun ölüm haberini ilan 
ettirmek istiyorum. 

Cevap veriyorlar : 
- Fakat bu turlü haberleri biz 

sıcağı sıcağına ilan ederiz. Aradan 
bir sene geçtikten sonra yazmak u
sulümüz değildir. 

- Parasını vereceğim. 
- Parasını verseniz de olmaz! 
Bunun üzerine adamcağız diyor 

kl: 
- Ben de vaktin geçmiş olduğu· 

nun farkındayım. Fakat son gün
lerde neşriyatınrz o kadar asıldan, 
esastan uzak bir hal aldı ki eğer 
bir sene önce gerçekten ölen oğlu
mun vefat haberini sizin sütunları
nızda görürsem, belki de doğrulu
ğundan ~üphe eder de müteseJli o
lurum diye düşünüyorum.,, 

ilk önce mübaleğalı haberlerden, 
yazılardan hoşlanır gibi olan ka
moy sonradan böylet:e merhamet
siz hükümler verebilir; korunmalı
yız/ - T. l. 

lçki3İz mudki, musikisiz içki! 

latanbullu bir muharrir, lstan
bul h yatmdan bahsederken: 

"İçkisiz muaikiye rağbet artı -
yor" diyor. 

Burada kudedileıı muıiki, in -

J.'rmı ... a ı·e Frmıko ! 

- Fransa Franko'yu tanıyacak! 
Bu haberi okuyan iki arkadn§

tan biri sordu: 
- Eı;kidcn neden tanımadl da 

§İmdi tanıyor? 
Öteki cevap verdi: 
- Dostum, iki kimsenin tanış -

ması, biribirini tanıyabilmesi için 
yakın olmaları lazım. Franko; 
Fransa'ya §İmdi yakla§ıyor. Onun 
için tanımağa yeni fıraat bulun
mu§lur. 

F'eU'lkeıin rengi! 

Barselon'un son günlerinde bir 
çok çocuklar, beyaz yatak çar§Bf
larında uyutulduğu için bir gaze
te "felaketin rengi beyazdı'' di -
yor. 

Renk üzerinde ihtilaf ve müna
ka§n caiz değildir amil, İspanyol 
nnsyonalistlerine sorulsa onlar da: 

- Felaketin rengi kızıldır! Di
yebilirler. 

Rüzgarlar doğu ve cenup doğusu 
bölgelerinde cenuptan diğer bölgeler
de şimal istikametinden saniyede 
en çok y'edi metre kadar hızla esmiş -
tir. Karadeniz, Marmara ve li:ge deniz
lerinde ise kuvetli şimal rüzgarları es
mektedir. 

Yurtta en yUk ek ısılar Kütahya'da 
10, lzmir'de 13, Bodrum'da 14, Antal -
ya ve Adana'da 16 derecedir. En düşük 
ısılar da sıfırın altında Konya ve Di -
yarbakırda 5, Kayseri'de 8, Erzurum'
da 10, Sivas'ta 12, Kars'ta 15 derece -
dir. 

Ku talebenin askerlik dersleri 
Bazı yerlerde kız talebeye haftada 

iki saat askerlik dersi verildigi anla
şılmıştır. Maarif Vek,ıleti evelce bil
dirilen emrin yanlış anla ılmasından 
ileri gelen bu vaziyetin devam etti -
rilmemesini ve kız talebeye haftada 
bir saat askerlik dersi verilmesini a
lakalılara bildirmiştir. 

llıııtı 
hığu 
!tabii 
lij ". 
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tır. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U~L_U~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~3--~ 

~~·~::::~~:~:~:!.:~::~~:::::! DÜNYA HABERLERİ 
lngiltere ve Araplar 

~ ru..tiıı meseleai m.rinde Londra
.~ı!tere ile araplar araaında ya
biıa, lor\İflneler, gelmiı, büyük bar
~ aeneleri içinde İngiltere tara-
11ı •• .._ araplara verilen aöze dayan
~Araplar, Omıanlı imparator -
..., kartı ay•W•mnalarma mu -
bı il, lıaailtere'nin, kendilerine iatik
;;idettiiini idclia etmiılerdir. ln -
..._. lllQrahhaalan iae, araplarla te
~eden Sir Henry Mac Mahoa'un 
~tıaplarmdan böyle hir mina çı -
~_......,.acaimı ve çıkanlaa bile bu 
~ ~i.hiyetini tecavüz ettiiini 
ile":-ıqlerdir. Şimdi Şerif Hüaeyin 
1-rr. 111.ac Mahon araamdaki mekhlp -
tit, laefredilm.U.e karar verilmiı-

Alman Yahudileri toptan 
ticaret de yapamıyacak 

İ ngi ite re Fi listin'in taksimi 
hususunda ısrara karar verdi 

1 

Berlin 15 a.L - Almanya iktıaat nazırı Valter Funk tarafın. 
dan neır~dilen bir emimame ile iktısadi sahada tatbik edilen ari· 
lik prenıipleri toptan ticaret ve endüatriye de tetnıil edilecektir. 

- ~İl mevzuu olan muhabere, Mı
.,_ ~kallde bmi...-i, Sir Henry 
~ Ma.hon tarafından Şerif Hüaee·• Jazılan bir mektupla bqlamıt
ı. : t.t .... fevkalade kamiaeri, Omıan-

yeni emirname bükümleri yahudi 1 
hayır müeueıeleriyle muhaceret ofis Anı rik s s 
lerine pmil olmıyacaktır. e a 00 

Yahudi müesaeaeleri satın alınırken • 
atın derecede kar temin .edilmesine 
mini olmak için bazı tcdbırler alm-
mııtır. 

Alıcılar satın alınan müeasesenin a 
rilettirilmeai dolaıyısiyle hasıl olacak 
kıymet fazlaıının yüzde 70 şini dev. 
Jete vereceklerdir. 

Bununla beraber emirname yahudi 
hayır müesseseleri ile muhaceret ofis
lerine tatbik edilmiyecektir. 

llııparatorluiu barba girmezden 
-.ı Şerif HW.yin ile temaaa baıla • 
~ •e İmparatorluk barba pdiii 
~İrde nuıl hareket edeceiini 
it· İainden aonnuttu. Şerif bu veai
.J!~ ~aıtan aavma cevap •ererek te
~ l'İriflllekten çekinmitti· Fa· 
'-' inıilizler temaıı muhafaza etti- lngilıere'nin amp 
. • Ve harp bqladrlrtan sonra Şe- k / ına w tekli/ 
~f İle tekrar müzakereye baıladı- on erans yapacagı 
~.Gariptir ki bir taraftan Mıaır f..ı Londra, ıs a.a. - Deyli Herald ga -
~ade komiaeri, Şerif ile müzakere- zetesi, hükümetin Filistin konferan. 
,_ Iİrifmit iken, diler taraftan Sir ama teklif edeceği proje hakkında fU 
p~Y Koka da lbniıuuucl ile tema.ta tafsilitı vermektedir: 
İdi. Anlatılıyor ki lbeiuuud'un endi- "Memleket yahudi muhacereti ve 
t.ai t ., . . d . 1 Şe "f , ltn • ~~~ ter4: ~~ yar ~mıy ,9• .. ~ arazi satışı noktasından arap ve yahu 

leyın ın, bu tun Arabıatan a hakim di mıntakalarına taksim edilecektiı. 
ollbaıı meaeleai idi. l~lizler bu nok- Yahudi mm takası için bir muhaceret 
'-da lbniaauud'a teminat verdiler. haddi tayin edilecek ve toprak aatııı 

Fakat Sir Percy Kolu bu temina - da hususi bir nizama tabi tutulacak
tı ._rirken Mac Mahon da Şerif ile tır. Arap mıntakaınnda yahudi muha· 
laılapnıttı: Şerif Hüaeyin, 15 tem • cereti ve toprak aatıtı menedilecektir. 
..... z 1915 tarihinde Mac Mahon'a Yahudi muhacereti yalnız ekonomik 
ta2'dıfı bir mektupta Oamanh lm • sebeplerle değil siyası sebeplerle de 
Paratorluğuna kartı arap ayaklan - tahdit edilecektir. Filistin müstakil 
-.
3 

anam tartlaruu bildil'di: Şerif, bir arap memleketi olmıyacak, fakat 
7 d • ub d"" le er~enın c~~ ... ~ Ufetl m~- araplann yahudilere karfı ekseri-yet. 
ketlerm kendı ıdareaı altmda mua- te bulunduğu tetrii bir meclis ile ida-

lakiJ 1 . t• d Şe 'f'" t )'İ o.~aıını ıı ~Y~ u. rı ın a - re edilecektir. Araplar ve yahudiler 

8.ıı e~ıaı hudut . ıçınde lake~derun, bu planı kabul etmedikleri takdirde 
ll'ecİk, Urfa, Cıne Ye l..cli)'e de iftCitiz bil.kümetl cebren tatbik ede· 

"'•rdı. Mı~ feYkali.de komiaeri, 30 cektlr. 

tayyareye 

sahip olacak 
Kongre hava silôhlar1 

programını kabul etti 

Va,ington, lS a.a. - Bahriye ba. 
kanlığı deniz manevralarından sonra 
Sanfransisko, Quincey, Tuscaloosa 
ve Houston kruvazörlerinin cenup A
merikasında altı limanı ziyaret ede -
ceğini bildirmektedir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre muhtelif cenubi Amerika 
memleketlerin~ bulunan Amerikan 
askeri heyetlerinin miktarı arttırıla· 

caktır. Bundan maksat, cenubi Ameri 
kada bulunan alman ve italyan askeri 
heyetleriyle bir muvazene teminidir. 

Mebuean meclisinde hava teslihatı 

programmın ana hatlarıına ka~ı hiç 
bir muhalefet gösterilmemiştir. Tay
yarelerin sayısını SSOO e çıkarmak lü 
zum ve zaruretinde herkes ittifak et· 
miştir. 

Franıa'nın Amerika'ya 
tayyare ıiparifleri 

Vqin.gton, 15 a.a. - Fransu •ef•-

en son sistemde 
harp gemllerl ,., 
Berlin, ıs a.a. - Alman gazeteleri 

bilhassa Bismark zırhhsmm denize 
indirilmesi hidiseaiyle ve bu müna -
acbetle Hitler'in söylediği nutukla 
meşgul olmaktadırlar. 

Angriff diyor ki: 
"Deniz silahları hakkında son sene

lerde yapılan bütün münakaşalar bu 
silahların eskiden de olduğu gibi e
sasını zırhlının teşkil ettiği görüşünü 
değiştirememittir. 

Almanya dünyanın en modern ve 
en kuvetli harp gemilerinden birini 
denize indirmiştir. Almanya deniz 
inşaatında katiyen ingiliz - alman 
mukavelesinin çerçevesi içinde kal -
maktadır. İngiltere, 1938-39 bütçesiy
le donanmasını yüzde 20 artırm11 ol
duğundan büyük farklarla diğer dev
letlerin bqında gelmektedir ve Al
manya da - ki bu donanmanın yüzde 
35 ini yapmak hakkına malik bulunu
yor - daha serbestçe pek çok gemi in
'8 edebilir. Mamafih diğer devletle
rin filolariyle mukayese edilecek o
lursa alman donanmasının şu tefev
vuku vardır ki, diğer devletlerin ge
mileri içinde eski modeller bulundu
ğu halde alman filosu en son si&tem 
gemilerden mürekkeptir. 

retinin bildirdiğine göre, Fransız ha
va heyeti itlerini bitinnit ve Ameri
kaya bcf yüzden fazla tayyarelik ye
ni bir sipariş daha yapmıştır . 
Diğer taraftan salahiyetli bir kay

naktan tasrih olunuyor ki, bu yazdan 
beri Fransa'nın Ame~ika'ya yaptığı 

siparişler 200 Curtiss avcı tayyaresi, 
ı 00 Glenmartin hafif bombardnnan 
tayyaresi, 200 Nortıh Americ:mt hafif 
bombardıman tayyaresi ve ı 00 kadar 
Doucla• markalı hafif bombardunan 
tll}'Yaresini iıhtiva etmektedir. 

-tu.lo. tarihli ce.abmcla hllllatlana 
tayini pman•ıa heaüa .... adiiini BeynelmUel muhacirler 
MJIJ·.!:~~t ... ~f-~~~~~~ ~: komitesi reisliii 
liktapi&cle c..ap ..reli. Bu ce•apta Lorıdra, 15 a.a. - (D.N.B.) B. Ruh; 
lakenderun'un arap olmadıiı bildiri- lee'nin i9tlfaaı üzerine, beynelmilel 

lngiltere endişede 
lbontu. Binaenaleyh lakendenm •• muhacirler kıomiteai, Milletler Cetniye (Başı ı inci sayfada) 
lllantakaaı hariç kalmak •e fU tartta- tinde muhacirler komiseri olan Sir takviye edilmİ! olduğu cevabını vn
l'a bailı olmak üzere, lnsiltere arap Herbert Emmenon'nu komite direk • mittir. Kont, normal vaziyet iade e
llltıınıleketlerinin iıtiklalini tan ... yı törlütüne aeçmittir. Komitenin dtlnkU dilir edilmez takviye kıtalarınm ge-
•adedi:rorduı celıesinden aonra netredilen bir teb • rl alınecağmı ilave etmiftir. 

1 - lnsiltere'nin Franaa'ya kartı liğde komitenin önümüzdeki 5 yıl için Gerginlikt.en Fn:ınMJ meaul 
tirittiii tee.lıhütlere zarar ... __.. de alman mültecilerinin kolonbe edil - Lord Pört, italyan gazetelerinin 
Iİ, mesi için bütün f ınatlardan istifadeye Fransa aleyhindeki neıriyatmın Re· 
2-M-.c1c1. makamlarm teca - devam edeceği bildirilmektedir. lazioni internationali gazetesinin ile-

~ea maaunluiu lncll-. tardm- ..4merikan ~rinin fiden ri ıürmü' olduğu garip isteklerin 
"-n saranti edilmeli, franaız • italyan münasebetlerinde ol-

3-A.rabiatan'ın ihtiyaçlanna 117. jüri ô.wıaı olamadı duğu kadar ingiliz • İtalyan münaae-
ltan bir deTletin kuruluıunda lnsil- Mevyork, 15 La. - (Havaa ajanaı betlerini de ihlal edeceğini de aöyle-
t-e•nüı yanbmmdan iatif ade edil - bildirifor) : Amerika naz ilerinin mittir. 
'-eıi. führeri M. Kuhn yahudi aleytarı te- Kont Ciano, timdiki gerginlikten 

4 - Arap d..,letinin yahuz mai. mayüllerinden dolayı, jüri balığına Franıa'nm mesul olduğunu ve ltalya 
lb miitehuaglarmı kullaaa.,aaı, kabul edilmemittir. Son zamanlarda hükümetinin İtalyan gazetelerinde ln 

S - faciltere'aia Baidat ,,. Bu • çıkan bir riıalec:le M. Kuhn'nwı, an. titar eden bütün makalelerden mesul 
"-'daki huıuıi menfaatlerinin arap _ cak firar ıuretiyle cuuıluk mahku- tutulamıyacağı cevabını vermiftir. 
1-r tarafından tanmmaaı, mi yetinden kurtulabilen, M. Griebl B. Ciano, bütün huaust meseleler 

Bundan eonra Franaa'nm arap ile pe~ sıkı it ~irliiinde bulunduiu hakkında mUnakaplarda bulunmuş 
llleınJeketlerindeki menfaatleri hak- nakledılmektedır. fakat herhangi bir tekilde kati temi-
lcJada C-jf'Je Mak Mahon arumda nat vermekten imtina eylemiftir. 

-r• Filiatin' de bir tecavüz ' I '-zun bir muhabere cereyan etmittir. Libya da 60.000 talyan 

gazetesi, ingil~ tayyare inşaatının 
birkaç hafta içinde alman tayyare in
pahnın seviyesine çıkacağını yaz
maktadır. 

Yaz ıK>nlarına dofn.ı lntaat alman 
iııpatını &esecektir. Bası eksperlere 
göre Almanya o zaman tngiltere'yl 
takip etmekte güçlük çekecektir. 

lngilıere'nin Milli Müdafaa 
programı 

Londra, 15 a.a. - HüJriimet, müda
faa programına ve bu programın ta· 
hakkuku için lazım gelen mali ted. 
birlere dair bugün bir beyaz kitap 
neıredecektit'. Bcı senede 400 mi~on 
ingiliz lirası tahsis edilmiş olan bu 
programın icrası azami bir tatbikat 
aafhaama girmiı bulunmaktadu-. 0-
nümüzdeki müdafaa bütçesi ile takri
ben 500 milyon liralık bir masraf der· 
pİf olunuyor. Beyaz kitap bu mun -
zam matırafın nasıl tefrik ve taksim 
edileceğine dair hükümetin taaavvur
larını göıterecektir. 

Meticede Şerif lskenderun'u ve mm- Kudüı, ı S a.a. - Mefzionia civarm aakeri var! 
takumı hariç bırakmayı ve yalnız da yahudi itçilerini taşıyan bir otobU Paris, ıs a.a. - Figaro gazetesinin ..4vam Kamarmındaki 
laarbm devamı müddetince Liib- ıiln altında bir bomba patlamıı, ifçi· Londra muhabiri diyor ki: mii:ıakereler 
"-n'm Fransa tarafmdan itcalini lerden sekizi yaralarunııtır. "Berlin - Roma. Tokyo müsellesi, Londra, 16 a.a. _ Avam kamaraaın 
lıalnal etmiftir. , boş bir kelime değildir. Lord Pört ta- da liberal Robert Trablus'dalı:i İtal-

M Çekoılovakya da t.evki/ler f d R d' d ıa ac Mahon da 30 ikinciki.nun ra :n an oma nez ın e yapı n te • yan kuvetleri hak.kında baıvekilden 
1916 tarihinde Şerif'in prtlarını ka. Prag, ıs a.a. - Zabıta aon günlerde şebblis lizerine Kont Ciano, haliha • izahat iatenıiftir. 
bQJ e1ı1.:iini bild=-=·•ir. H•;-yin'in yu··z kadar çek O'encini tevkif etmi•tir. zırda Libya'da 60.000 İtalyan askeri · · ., .. _. _... • ~ Harıcıye müatef8rı Butler, verdiği 
derhal ayaklanması İcap eclwbn, Bunlar, yahudiler aleyhinde cezri bir bulunduğunu teyit ve İtalya hilküme- cevapta demittir ki: 
Ça..aklrale'deki i-iliz majJuı..=-e • 11·yaset .. Aı.:Linı· iıtiyen cemiyete men_ tinin belki de bu mıntakadaki garnl- , İ 

- -~ ~.., • - talya'nm ı 938 nisanında Trab-ti araplann harekete s--Mini bir ıu;p bulunuyorlar. Polis, hükümetin ya zon mevcutlarını arttıracağını İhlal b 
~ k cb • tind '--l lua'da ulu.nan kuvetleri 70 bin kifi '-iddet tehir etmiı ve Hüae...i .. niha- hudiler lehindeki hareketinden dolayı etme me urıye e - mıştır. 

ı- kadardı. Fakat, öyle zannediyoruz ki, 
)et haziran iç.inde isyan etmiftir. tiddetlte tenkit eden bir takım beyan· Alman ham 11e/erberl:::: İngiliz • İtalyan •nla§nlasının imz• 

FaL-t •--ı'J•-- h.!!•-:n-.....: Haue" • ..,.,_.,ler ele O'eçirmi-+ir. "8• · - ..._ -·- --... - .._ • ,.. tamam! sındaıı tonra bu mLktar mühim suret· 
~'• kartı bu teahhüde siritirken, Diğer cihetten Berlin'den alman te indirilmiştir. Batvekilin de sekiz 
l"aaea':rı •aziy«tea haberdar etm• aahibi delildi. Bu aırada lnsiltere i- eon haberlere göre alman hava kuvet- ikinciklnunda söylediği gibi i.talyan 

'-ittir. 8ir müddet aonra da yahudi· çin ltir düfiinc• Tardu Hmı kazan- terinin seferberliği aşağı yukarı ik - hü.kümetinden gelen maliimatta bugün 
..... Fı'lı' .&:..•,· -a· d-:.-:... ft--k -- k T bl 'da bu İ 1 _... .. ·-7'- .,__, ...... mak •.. B-mt için de arapları aya - mal edilmiftir. Genel kurmay lS mar- ra uı lunan talyan kuvetleri 

1
11Y.or ki lngiltere bu arap memleket- laaclmnak li.zmadı. Biribirine kartı ta kadar tamamlanmalı: üzere tedrici nin 32 bin kiti kadar olduğu bildiril-
~ iizerinde, iki veya ÜÇ tarafa de- mücadeleı-e ıirifmelerine mani ol· bir seferberlik "program" 1 tatbik et- mektedir." 

iil, a711 ayn dört tarafa kartı •• bi- mak icap ediJOl'du. Fraa1a ile tıeaa • meğe karar verdiği söylenmektedir. MiU; MiUlaJaa U.in BOO 
l'İbiriai mütenakız olmak üzere, te- nüt muhafaza edilmeli idi. Y alaudi - Hakikatte, İngiliz müphidlerine g~ ~ 
ahhiicie ıiripniıtir: imin mali yardımını temin etmek de re, aon haftaların en minidar hidiaeci mUyon! 

1 - lkincik&nun 1916 anlapneei. lazımdı. Dört taraflı tealıhüdüa iza- Hainan adasının japonlar tarafın.dan İfçi mebuı Jones, Trablua'dan çeki 
le Şerif Hüaeyin'e karp, hı budar. Fakat İngiliz politikaamm istilasıdır. Çünkü japonlar bu ıuretle len italyan kvvetluinin yerine alman 

1 
2 _ 18 temmus 1911 aalapnaaiy- daha çok hayret verici aafhaaı harp Hindi Çini ve İngiliz müstemlekele- kuvetlerinin getirilmiı olduğunu zan. 

Halnan adııının 

• iyi limanı 

Japonların elinde 1 
Tokyo, ıs a.a. - Buraya gelen bir 

tıelgraf'ta bildirildiğine göre japonlar 
Hainan aduının en iyi l•\.unı olan 
Julen'i işgal etmi,lerdir. 

Çin milisleri mukavemet etmeğe te
şebbüa etmitlerae de japon kara ve 
hava kuvetlerinin faaliyete ~çmesi 
sayesinde kolayca mağlUp edilımitler
clir. 

Japon kıtaları, Çin kuvetleri genel 
kurmayının merkezi olan Aihsien'i 
iKal etmişlerdir. 

lıgal muntazam ,ekUde 
ilerliyor 

Tokyo, ıs a.a. - Donanma kuman -
danhğı tarafından yapılan tebliğde 

Hainan adasının işgalinin muntazam 
surette ilerlediği bildirilmektedir. 

Yutin limanı bir üssü bahri haline 
getirilecek ve adanın şimal sahillerin
de de bir hava üssü tesis olunacaktır. 

Japon gazeteleri Hainan adasını fev 
kalide stratejik ehemiyetini tebarüz 
ettiriyorlar. 

ITORKIYE BASINll 

istihale hareketinin 

güzel manası 
SON POST A'da B. Muhittin Bİl'

gen ''istihale haııeketinin süzel ma
nası'' bafhğı altında yazdığı maka -
lede Dahiliye Vekilimizin yaptığı 

tamimin mi.nasmı incelemekte ve in
kılibımızın istikrarını tebarüz etti
ııea fU ifadeyi kullanmaktadır: 

" Yeni hükümet tarafından bun -
dan eve) aöylenilmit olan muhtelif 
sözlere son defa Dahiliye Vek>ilinin 
tamiminde mevcut fikir unaurlan da 
ilave edildiği zaman, bahaetmekte 
olduğumuz iıtihalenin mahiyeti ba 
ıuretle vuzuh ke&betmiye batlı)"OI' . 

Burada göze çarpan pek mühina 
bir nokta var. Bu nokta üzerine bil
baıaa dikkati celbetmıek iıtiyorum. 

BiDm memleketimizin uzun za .. 
manlardan beri tanıdığı ve değit -
mez bir kanun gibi daima tatbik e
degeldiği ananelere göre, iktıdar 
mevkiinde her vukua gelen eaaalı bir 
tebeddül, mutlaka eıkinin battan 
bata yıkılua.aı ameliyatı ile ite bat
lar. Memleketimizdeki i.tikraranıb
ğm ve teraküm yapamazlığm aebebl 
de zaten buradadır. Hatta, bir za
mandanberi halk ara.aında bütün bir 

Londra ve Parü ıemcu halinde rejim binaamın hiç olmazaa kımıen 

Londra, ıs a.a. - Avam Kamarasın
da Hainan adasının japonlar tarahn -
dan işgali hakkında sorulan bir suale 
cevap veren Butler ş.u cevabı vermiş -
tir : 
"- Londra ve Paris hükümetleri 

bu mıntakalardaki müşterek menfaat -
lerini en elveritli vasıtalarla korumak 
için sıkı bir temas halinde bulunuyor -
lar ... 

yıkılacağı hakkmda dolatan f&yİa .. 
lar da bundan ileri gelir. Aramızda. 
a.det ve ananeye göre, pek çok feY -
lerin yıkılmaaını tabii görenler ve 
bunu bekliyenler az değildir. Öımiil"
lerinde batka feY görmedikleri iç.in, 
bu defa da aynı teYi göreceklerini 
zanneden bu nevi seri kafalar, ba 
yolda bir yıkma faaltyetinin gecik -
miyeceğini zannettiler. Bundan do
layı da kah ıunun kalkacaimı, kah 
bunun geri geleceğini tahmin etti • 

Fmnsız parlamentosunda ler ve söylediler. 

Paris, 15 a.a. - Mebuaan meclisi ha- Halbuki, geçirmetke oldujumaa 
riciye encümeni bugün toplanarak rei- biiyük inkılap devri, timdi pek iM 
si MistJerin Hainan adaaı mcaele&i görüyoruz ki, bu eaki adet •e anant · 
hakkındaki izahatını dinlemiş ve ha - yi de yıkmıt ve her türlü iatikrar ,._ 
riciye nazırı Bone tarafından bu me • teraküme mi.ni olan mahdut yılan& 
sele hakkında bir müddet içinde iza - kanununu da hükümden kaldll'llllf-
hat .erilmesini kararlaıtırmıftır. br. 

Difer taraftan encDmen reiai MIR- Bu defa, d8Ylet tetkilab ehrum-
ler, Franu'dakl lspanyol mültecileri nın re.inde Yulma gelen değitme. 

hakkında da malfimat vermiştir: Bu- menfi bir yıkma hareketi deiil, mü.. 
gün Fransa'da 163107 sivil ve takriben bet bir ilave ve ikmal faaliyeti yapa. 
ı80 bin ispanyol askeri bulunmakta - cak ve bu suretle on bet Mnelik • hir 
dır. devrin bütün müabet fütuhatını ma-

Bir İngiliz Generali 
Tlrkiye'ye geliyor 

hafaza ve onları tahkim eclerkea 
menfi taraflannı da ta.dil, ıalah w 
ikmal eyliyecektir. 

Hakikat budur.'' 
BiR NESLiN A.UNY AZISI 

KURUN'da B. Hakkı Saha C.. • 
gin bagiin olgun yqta bulanan a.
lin hayatlarmı ne l'ÜÇ tartlar içinde 

İltanbul, 15 (Telefonla) - İngilte- seç.İnniye mecbur Olduklarım ~ t.. 
re Harbiye l'!kzareti lati.hbarat Şube- lihaizliklerini taavir ettikten IQCll'& 
ıi Şef Muavinferllnaıat--41Wı-. .. llQL4-dfo!_.tiı 
F. Oınocıt N~it 23 fUbatta 9ehrimize "Bir yandan hududunu kot artı-. 
gelecek ve İngiliz Hükümeti namına bir yandan iç.indeki harabeleri d6 _ 
bazı resmi ziyaretlerde bulunacaktır. zeltmiye çalı§all bu neail, yqacl. 
Generalin ağırlanması için lstanbul'da yalnız verdi. Çektiii yükün, katlan
ve Ankara'da bir merasim progranu dıiı külfetin nimetini •atandan ia -
hazırlanmıştır. General geldiği gün temedi. Zaten iateae de alacak f9Y. 
Ankara'ya hareket edecektir. bulamazdı. 

• • • 
General ayın 24 üncü günü de teh -

rimize gelmit olacaktır. Kendisi is -
tasyonda merasimle karşılanacak ve 
An.kara Palas'a misafir edilecektir. 
Bundan sonra resmi ziyaretlerde bulu
nacak ve kart göndermc.k suretiyle zi
yaretler iade olunacaaktır. Generalin 
burada bulunduğu günler içinda Muha 
fız krtaatı bir tatbikat yapacaktır. F. 
Omont Nesbit Harbiye mektebiyle po
lis ve jandarma n1ekteplerini ve An • 
kara'daki enstitülerle diğer müessese· 
lerl de gezecektir. 

tığı beyanat parlamento mahfillerin. 
de çok derin bir tesir yapmı,ur. 

Roma'daki ıemmlar 
Londra, ıs a.a. - İneiliz diploma

tik mahfileri, en son Ciano • Perth gö 
rilfmeıinde ingiliz büyük elçisinin 
Li.bya'daki italyan askerleri miktarı 
hakkmda maltımat istediğini teyit et. 
mektedir. Maltım olduğu üzere bu as
kerlerin miktarı ı6 nisan anlaşması 
mucibince sulh zamanındaki normal 
miktara indirilmiştir . 

Aynı mahfilerdc tebarüz ettirildiği 
ne göre Kont Ciano, verdiği c:evapta, 
Libya'daki İtalyan askerleri miktarı .. 
nın anlafD18 muci.bi.nce filhakika evel 
ce normal hadde indirilmif olduğunu 
fakat Tunuıta franıız aakereriııin faz 
lalqması sebebiyle ıon zamanlardn 
yeniden fazlalaştırılmış bulunduğunu 
bildimıfttir. 

Kıtın odun derdini clü,ünür, 80 .. 

fuktan titrer; fakat eakilerin İnaaf
aızca kesip yangın yerine çırrirdild .. 
ri onnanlarm halini gördüğü için • 
line baka alamaz. Onnanlan dinlen 
dirmek, o Yetil cövdelerdeki yarala
n sarmak ujranda aoğufa katlUYa 
onlardır. Yabancı yerlerden pl .. 
odunlan pahalı yakan onlardır. De .. 
mir7ollarının ağır maarafmı, k.... 
lut çafınm bütün mibnetini onlar 
çekiyor. 

Evet, zor; zahmetli bir ömür Mi • 
riiklediklerine hiç fiiphe ,.,k. Faat 
gene bu ne.ildir, ki memleket tul -
hine topyekUıı birden ıirecek, taa 
ve terefin kucağında ebedile,ecek -
tir. 

Yarın, dört batı mamur bir vatan 
üstünde gözlerini açacak olan t. 
runlarımız, elbette bu zor güınlerf, 
geçmiıin karanlıfınc:la bll"kamıya -
caklar. Kendilerine lekesiz bir bay
rak, ıanlı bir tarih, kıhcm, akd ,,. 
zekanın, kalem ve hrç&nm zaferle -
rini armağan edenlenı kal'fı aayp 
duyacaklar, hayranbk Te ...._i bee -
liyecelderdir. 

Batlarken, ba olgwm n .. ti, Tiirld • 
ye'nin hem en talihıiz, hem en bah
tiyar ..,)atları diye aıf atlaadnmıt
tım. 

Ömrün 80ftunda geçen unutulw. 

• lbaiıauud'a kartı, bith1cten sonra bu teahhütlerin icra- rinin emniyetini tehdit etmektedir. netmek için hükümeti.n wtinat edebi· 
3 ama ..,. s•ldiii zaman l'öriilmekte - ler leceği 1ebepler olup olmadığını sor-

- Saykı - Piko mukanleaiyle d. A 1 ·ı F ' tala • ·. • muştur: 
~hai teklini alan muhtelif anlapna· ~t ~ a:,a ı1e .;ama": ·~; Dıfer cihetten ~gün ital~anlerla 
•l'la franıızlara karıı. .a.ımen •, uk arı tererd, ~ a alman!arınbakontrol~ altına gu-en 18: Butler, bu husueta hiç bir mal'Qmatı 

4 B • ,. anya ya artı 7• ... p-asına panya nın zı denız ve hava U.lerı olmadığını söylemekle iktifa etmiftir. 

Kont Ciano, vaziyet yeniden nor
mal olduğu zaman askerler miktarı. 
nm da yeniden kıdirlleceğlni ayrıca 
kaydetmiftir. 

Yorgunluk diner, çekilenler artık ltir 
ıaıtırap kaJ'llaiı olmaktan çıkar. !f
halde ne mutlu ba wle demenin, 
onların ahnyazılanna imrenmem• 
için kör ve duyguauz olmamı• ll•
gelir aanırnn." 

Dahiliye Yekileli Misteıs 
MuaYinlili Yllh d'I alfour bey•naamM1yle de kendiai ahnıetı. Hesap ..-.ya kal - ı şimali Afrika toprakları için timdi "Presa Anociationun parlimento 

c:..~ ew:e k~rp. " • kıtan Şerif Hüae,.ini, lbniaauad'a te- c:iddl bir tehlike tetkil etmektedir. muhabiriniın !f&zdıiına göre, maliye 
• •Ptir kı bu dört tarafaa har bı- peleterek Anıl»i.tan'daa kaçırm•t· I gil. • nazırının silihlanma pr°'lrammı ta. 
~1~buz lnailtıen ile kendi araun • Ye arap 11M1Dleketlerinin makadde •

1 

n •• ~e 1~ hakkuk ettirmek için wtiluu yolu ile 
isi anlapnadan h.-danb. v., Jn. "..tını da keneli Whliii siW ta,.U. et - ..4lmanya nın 11evıyeılne elde edilecek yekGnunun 400 milyon-
~·- diiel" ~ tarafa kartı ıi - mifti. çıkıyor dan 800 milyon ingiliız lirasına çıkarı-"'••il& hHnMa .. ,._,. Loncka, U u. - ~1. BJ2r• JacailAll &W&: Aum K.amaraamda J•P. 

Libya'daki normal italyan garnizo
nu takriben 30 bin kişiden mürekkep 
tir. Halen burada ne miktar asker bu. 
lunduğu Londra'da re.men söylenme 
mektedir. Fakat bazı guctelerin y~
dıiı altmıf veya ,-etmiş bin rakamı 
da 7a11alwı'DIUJMıtdır. 

Dahiliye Vekaletinde ihdaa oluna 
müstepr muavinliğine lstanbul idare 
heyeti bumdan B. Hüseyin Onat'ııı 
tayini yübck t.dikc iktiran. ctaüt
tir. 
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Bütün Akdeniz limanları bir 
günde yok edilebilir mi 1 ( RADYO 

~ 
) 

___,/ c-
... 

s. s. Akdcniz'in hiiriycti \'C)ll c areti 
Jınrp gemilerine değil tayyareler 

hatt-lıdır o 

B ir zamanlar: "İhtilaf çı· 
karsa orta Avrupa'dan 

çıkar. · uerlerdı. 
Şimdi tc:hlıke yakla:;tı de· 

meıctır. ''harp Akdenız'de zu -
hur edecektır." Harıtaya ba • 
kacak olursanız, bu gem:; go • 
)un sahıllerını ve adalarını el· 
lerınde tutanlar, komşulannı 
g~çluk çekmeden bombardıman 
edebılecek haldedır. Karalann 
vazıyetı buna musaittır. Zıra, 
Akdenız'de bakım olacak şey 
ne harp gemısı, ne de pıyade· 
dır. Buraya ancak tayyare huk
medebılır. 

Diye duiüneceksiniz. 
Maaleset hiç de oyle değil. 

Bir lımanı bomba yagmuruna 
tutmak tayyareler için o kadar 
kolay ve tenlıkesız dır ki." Ge· 
ce olunca, lımanın ustune 8.000 
metrede motor kesen bır tay -
yare duşunun, 6.000 metreden 
nesi varsa lımana dokuyor ve 
gene geldıgı gıbı, gıttıa;mı bil
dırmeden ortadan kayboluyor. 

tesislere gelince, bunlar da 
yangına karşı son derece has -
sasur. Bir kaç bomba, depo • 
!ardaki ticaret e:ıyasını alev • 
lendırmege kifidır. 
Muhendıs Rujron'un hesabı -

na gore Marsilya limanını, hek
tar baliına SO yangın bombası 
.. tmak ıçın her birisi 1000 ki
loluk 22 bombardıman tayya • 
resi kafi gelı~ktedir. Bu su
retle yapılan bır bombardıman
da, limanda bulunan butun yuk 
gemileri ve depolar da yana -
caktır. 
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Minorka adasının 
stratejik ehemiyeti 

imtiyazlı vaziyetin umulan ne
ticeyi geniş olçüde vermiı ol -
duğunu gôstermektedir. 

TURK1YE 
Radyo Difüzyon Postalan 

T0RK1YE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T. A.P. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

T.A.Q. 

Ankara 

22.15 Müzik (küçük orkcstı 
licf: N ecıp Aı;kın) 1 - l(ıf. (. 
- Macar marşı. 2 . MaıııJ 
Viyana'nın çamaşır yııta; 
kadınları (polka) 3 - l)c il 1 
heli - Hasret (Serenad). 
Gebhardt • Karnaval· (' 
S - Lautenschlager • ilk 1i! 
har (Arjantin serenadı>:,. 
Kutsch - hpanyol Kar 
yosu. 7- Miıller - küçulı 
renad - 8 - de Micheli • • 
Serenad. 9 - Bucalossi ·_!,. 
talozza'nın Ciribirinin P' 

dar 0 

buhrat 
Coçın 
tnadı 

durrn 
di. G 

Akdenız'in huriyeti veya e
aaretı, harp gemılerıne degıl, 
tayyarelere baglıdır. Akdenız 
mıntakasında tayyare, ıstedıgı 
hava meydanına mcbilir. Zırh· 
lı, kruva;ı:or, torpıdo muhrıbı 
ve hatta denızaltı gemileri da
hi, uslerıne merbuttur. Akde -
niz'de denız ussu sekiz kadar· 
dır. Tulon, Bızert, Fransa'nın 
Cebeluttarık ve Malta lngilte
re'nın; Speziya ve Napolı ltal· 
ya'run; KataJen, Mahon İspan· 
ya'nın dcnız ussudur. Her ne 
kadar lspanya ıç harbı, memle· 
kctı param parça etmekte ise 
de, hpanya'ya aıt olan bu iki 
askeri lımanı saymamızın scbe· 
bı, bu lımanlann gerek Fnınsa 
ve gerek duşmanları ıçın işe 
yarıyacak mahiyette olmala • 
rındandır. 

Bu deniz Usleri nedir? Deniz 
üssu fırtınalardan mahfuz, i -
çinde tezclih. tamir atelyeleri 
ve havuzları, erzak ve muhım· 
mat depoları bulunan bir lı . 
mandır. lJenız uslennde, o üs
ıe bağlı donanmanın her an içın 
dertte uçu hazır bulunur. 

Akdcnız uslerı muhtelif 
vuı>attedır. Spezıya 14 

kilometre murabbaı, 'l uıon 10, 
KartaJen 4, Malta 3.5 Mahon 3, 
Cebeluttarık 2.3 Napoh 1.5 kı
lometre mubabbaındadır. 
Bombardıman deyınce, nişan 

alarak atmak akla gelmemeli -
dır. l>emır atmış koca bır drit
not veya muazzam bır su ben· 
dıne ateş etmıyorsunuz. Hatta 
bu fıle mermı atmak, ceylan 
&uruı>ünU mitralyozle taramaga 
benzemez. Bombardımandan 
geni mıntaka bombardımanı 
demek istiyoruz. Yani her bi· 
rinde 40 kılo infilak maddesi 
bulunan 60 §ar kiloluk bomba· 
lardan bır hektar ıizerine 12 
bomba yağdırmadan bahsedi • 
yoruz. llu suretle yapılan bir 
bombardıman sonunda 10.000 
tonluk bir kruvazöre 3 bomba 
isabet eder. Kruvazore 4 bom
ba ısabet ettif:i takdırde cemi 
artık ıığır aurette haaara utra· 
mııı demektir. 

Mukavemet eden hafif ge -
miler pek azdır. Dıger tara~tan 
boyle bır bombardıman netı~e
liinde limanda bulunan butun 
tesısat ve ter&ane, aruk kulla -
nııamıyacak bale gelır. 

"

emz uslerınııı tahribi i -
~ın ne kadar bava kuv~· 

tine ıhtıyaç vardır.? '! ulon ıı;ın 
7ı0 ton bomba kfifıdır . .liU ka• 
dar bombayı 400 - :ıoo tayyare 
t.aşıyabılir. Cebeluttarık ıçın 
ııu tayyare kafidir. . . 

Butun di{:cr denız uslerı gı
bi 'rulon limanında da donan
ma ve tersane dar bir mıntalta· 
da toplanmıı bır haldedır. Me
'ell 'l'ulon hmanındaki bu top
luluk 4 kilometre içindedır. 
Şu halde 200 tayyare bır bom· 
ba yagmuruna tuttu mu, artık 
deniz uılu&unden bayır kal • 
maz. 

Pek ili, Fransa'nın muhte -
mel duşmanları bugün böyle 
deniz uıılerıni tahrıp edebile • 
cck derecede hava filosu hazır
!amıılar mıdır? Buglin evet. 
Yann hattli bu filoları iki mis· 
line çıkarabilirler. 

Fakat siz: 
- Tayyareler bomba yağdı -

nrken, avcı tayyareleri gemi
lerdeki ve karadaki tayyare da
fi topları ona mukabele etmı· 
yecekler mi? 

Fransız bahriye istihkam 
şetı muhendıs RuJron 

dıyor kı: "Bir tayyare, denız 
ussunun uzerine guya gunduz 
geıerek bomba aımaga başuır
sa ne yapılabilırl ·rııyyare na
vada farkedılse bıle, mermıyı 
atmak ıçin bır dakıkn, attıktan 
sonra mermınin bedele ulaşma
sı için 40 saniye ıstiyen bir 
topçu tayyareye ne yapabilir? 
Bu bombardıman tayyaresme 
karııı bir avcı tayyaresının ha
valandığını farzedehm. Avcı 
ıayyaresi bu bombardıman tay
yaresinin bulundugu yere ve o 
ırtifaa çıkıncaya kadar bom -
bardıman tayyaresı 100 kılo • 
;netre mesafeye uzaklaşmıı o· 
tur. Açık havada bu boyle" o -
tunca kapalı havada tayyare ta· 
uruzu daha kolay olur. 

Genış mıntaka uzerinde, 
yuksek ırtifadan bombardıma
aa tutulan cemiler, hafif kru -
vazorler, torpido muhripleri ve 
denizaltı gemileri şoyle dur -
iun, mukemmel surette himn -
ye edilmiş olan zırhlılar dahi 
agır surette harap olur. Cebe· 
luttarık'ın topu ile himaye edi· 
len Nelson zırhlısı, Tulon Iİ· 
manındaki kuytu ma~lde ya -
tan Duken fransız harp gemi
n kadar emniyet altında degil
:lir. Eger ingıliz bahrıyesı, Ce· 
belüttank ıskclelerıne, Vaı;ing
ton anlaşmasının ınvasına mü • 
&aade ettigi on beş zırhlıyı sı· 
ralasa, kapalı bir havada bu -
gunku bombardıman tayyarele
rinden yliz kadarı, hiç bır teh· 
likcye maruz kalmadan bu 
zırhlıları mukcmmelen tahrip 
eder. 

D emir atmış bir donanma 
üzerinde bombardıman 

tayyareleri uçurmak ne kadar 
vahim ise, duljman tayyareleri
nin seyir kutru dahilinde do -
nanma temerküz ettirmek de 
o kadar vahimdir. 
Eğer İngiltere 1914 de !tal· 

ya'ya bir tazyik yapmak iste • 
seydi, donanmasını derhal Mal
ta'da toplıyacaktı. Halbuki 935 
de ilk tazyik iı;i, Malta'da top
lu bir halde bulunan eemileri
ni oradan 2.000 kilometre me
safeye çekti. Bu iki muhtelif 
telakki ve anlayış, 1912 sene • 
sinden 1935 senesine kadar tay
yarecili(:in terılkkiaini goste • 
rir." 

Fakat, gemilerin üslerinden 
hareket etmesıyle mesele hal -
lcdilmiş olmaz. Süratli fakat 
çok kömiır sarfeden, filetleri 
çok karışık fakat her zama1. 
bozulma tehlikesine maruz ge
milerden mürekkep olan asri 
donanma, tersanelere daima 
baglı kalmaca mecburdur. Ge • 
mi, tlı>siınden muvakkaten ka -
çarsa da bir gün mutlaka üssü
ne donme{:e mecburdur. Lima
na dondli{:ü zaman gene aynı 
tehlike mevcuttur. 

Eğer, bu askeri merkezle· 
rin, silahla mhdafaa e -

dilen limanların hali boyle o -
lursa, ticaret limanlannın hali 
nice olurl Hele yuk gemileri 
ve posta vapurları tayyare 
bombalarına, harp gemilerin -
den daha elverişlidir! 

Bugiın pek itibarda olan 
Marsilya gibi bir limanın, bom
bardımana karşı vaziyeti ne O• 
lur? Bu liman azami 5 kare ki
lometre vüsatindedir. Hesap 
edilmiştir ki, Marsilya li_ma • 
runda, daima bu limana aıt ve 
bağlı bulunup da sefere çıkan 
gemiler kadar gemi bulunur. 
Sonra, buradaki gemiler, harp 
gemilerinden daha kesif bir 
halde toplanmıştır. Şehirdeki 

lt1 emleketlerin ekserisinde 
limanlara, on kadar 

bombardıman tayyarcsınin haf
tada bır kere yangın mermısi 
yagdırması, tıcaret gemılermi 
tahrip etmesı, mılletıcr arasın
da en nazık bır amme hukuku 
meselesı olacaktır.'' 

Akdeniz'deki donanma mik -
tarı o suretlcdir ki, mesafele -
rin yakın olması hasebiyle bir 
liman, bir gün içinde, aynı 
tayyareler tarafından ıki, batt 
uç kere bombardıman edilebi -
lır. 

Fransa ve İngiltere için, Tu
lon, Marsılya, Cebeıuttarık, 
Cezair, Bızert ve Malta, ılk 
anlarda bombardıman edilebi· 
lecck yerlerdır. 

İtalya ıçın, Cenova, La Spe
ziya ve Napoli limanları da 12 
saate varmadan bombardımana 
maruz kalır. 

Ç iınku hiç bir liman, tah -
ripten muhakkak suret-

te masun değildir. Akdeniz'in 
sayısı onu bulan o güzel belde
leri bir günün içinde haritadan 
ıılinlverecektir. 

Ertesi gunü de, sıra sahilde 
bulunan di{:er durak yerlerine 
gelecek, onlar da hiç bir tehli· 
ke duyulmadan YQk edilecek -
tır. 

]c Sais Tout'dan 

Almanya' da 

topyekun harp 

Almanya'da son zaman. 
larda B. Bitler tarafından 
imzalanan bir takım ordu 
emirnameleri hem siyasi 
hem de askeri ehemiyeti ha. 
izdirler. Askeri manada ter. 
his edilen bütün askerler, 
bundan böyle, ihtiyata kay
dolunacaklardır. Bu karar-
.ı .... _,.. . ... ~~- ı.- 4-. 

sanları, siyasi ve polis kon
trolu altında bulundurmak
tır. 

Askeri hizmetlerini bi • 
tirdikden sonra terhis olu· 
nan askerlerden gönüllü o. 
]arak nazi yıldırım kıtala • 
rına iltihak edenlerin nis -
beti büyük değildir. Parti 
şefleriyle polis amirleri, 
terhis edilmiş askerlerde 
"büyük yorgunluk alamet. 
leri" görmüş olduklarını 
da söylemişlerdir. 

B. Hitler, bunun üzerine 
parti ve polis teşkilatının 
islahı lüzumunu duymuş -
tur. 

Bu emirnameler, ayrıca 

alınanların bir Topyekun 
harpe daha geniş ölçüde ha. 
zır bulundurulmaları husu -
sunda dileklerde bulunan 
B. Hes ve polis şefi Him -
ler gibi müfritlerin arzu
larını da yerine getirmek 
maksadiyle çıkarılmıştır. 

Mançester Gııardian 

Minorka adasının •tratejik ehemiyetini 
gösteren harita 

lngiltere'nin müdahalesi sayesinde Minorka adası 
fazla kan dökülmeden Frarıko kıta/arı tarafından ses
siz sadasız işgal ediliverdi. lşgal esnasındaki tek ha
dise, bu adanın, Majorka'dan gelen İtalyan tayyareleri 
tarafından bombardıman edilmiş olmasıdır. Son ha
berlere göre de, Franko bu bombardımandan dolayı 

duyduğu memnuniyetsizliği ita/yan hükümetine bil -
dirnıiştir. 

Minorka adası, Balear adaları içinde büyüklük iti
bariyle ikincidir; bu takım adalar içinde çok mühim 
bir stratejik mevki işgal etmekte, Fransa'nrn şimal 
Afrika'smdaki ropraklariyle olan muvasalasını kont
rol altrnda bulundurmaktadır. 

Adanın merkezi olan Port Mahon, bütün Akdeniz' in 
en iyi limanı olmakla meşhurdur. Ada İngiliz firmala
rı tarafmdan tahkim edilmiş ve ispanya harbınm de
vamı müddetince de fransız harp gemileri tarafından, 
burasının İtalyanlar eline düşmesini önlemek üzere, 
gizli bir tarzda muhafaza olunmuştur. 

260 mil murabbamda olan ve ahalisi 42.000 kişiden 
ibaret bulunan ada, lngiltere'nin Man adası kadar bü
yüktür. Minorka bir müddet lngiltere'nin elinde kal
mış ve çok büyük olan stratejik ehemiyeti dolayısiylc 
burasmı 1756 da Fransa'ya kaptıran amiral Byng. öl· 
dürülmüştür. 

Ada halkınrn çoğu İngiliz isimleri taşırlar. Çiftçi
lik ve balıkçılıkla meşgul olurlar. 

Daily Herald'dan 
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Alman 
hızla 

hava 
inkişaf 

ordusu 
ediyor 

Alman kara ordusu gibi hava 
ordusu da başlangıçtaki muvaf
fakiyetleriyle iktifa etmemi;ı -
tir. Bu hava ordusu hiı; bir baı;
ka memleketin tanımamış ol -
duğu nısbetlerle imalatını, 
mekteplerini, kadrolarını ve 
sahalarını inki;ıaf ettirmilitir. 

Matbuat bu hususta mubte -
lif zamanlarda ı;ok muhtelif 
rakamlar vermiştir. Doğru söy
lenmesi lazım gelirse, sarih ra
kamlar .zikretmek müşküldür, 
~-.._~.._ - - . 
ratle terakki etmektedir; ak
tüel olmak için malQmatın &Ü· 
nu gunüne tahkiki icap eder ki 
bu da bir haylı e{içtür. 

Alman bava kuvetleri hak -
kında ellmizde bulunan en tam 
etüt Ala d'İtalia isimli İtalyan 
mecmuasında çıkmıştır. 

Bu vesikaya nazaran, 1938 
başında Almanya'nın her biri 
hizmette 9 ve yedekte 3 tayya
re 250 ön saf filosu vardı: ce -
man 3.000 tayyare. 

O zaman talim merkezleri 
700 tayyare kullanıyor ve mek
teplerle hava seferleri kum
panyalarının elinde bulunan 5 
bin tayyareden 700 ünün aske
ri hizmetlerde kullarulabilece
ci tahmin ediliyordu. 

Bundan başka kadroların 
nakli için askeri tayyareler 
vardır: her muharebe ve keşif 
filosu için bir, her bombardı -
man filosu için iki tayyare. 

Almanya ayrıca ikinci saf 
tayyarelerle seferberlik mer • 
kezlerinde kullanılmak üzere 
üçUncu saf tayyarelere malik 
bulunuyormuş. 

Alman ordusunun büyük 
miktarda tayyarelere malik ol -
ması hava ııanayiinin inanılmı· 
yacak bir siıratle iııkişah saye
sinde mümkün olmu tur. Jun
kers'in beş fabrikası vardır; 
Dornier'in dört; Heinkel, Ara-

do, Daimler - Benz'in ve Ba -
yerische Moterwerke'nin her 
birinin uçer fabrikası vardır. 

Senelik istihsal 5000 tayyare 
imiş ve bu rakam harp halinde 
uç misline çıkarılabilirnıiı. 

Ala d'ltalia mecmuası on saf 
tayyareleri miktarının yakında 
6000 i bulacagını tahmin et
mektedir. 

Kadrolar ve sipeyalistler bir 
çok mektepler tarafından ye -
~l!ıt:!.~tcjJ!.:. .d .. ~~.!!1.t~t.~\) 

Uç teknisiyen mektebi her 
biri 7000 ı>İpeyali&t yeti&tirir 
ve pilot mektepleri senede 3000 
askeri pilotun talim ve tedrisi
ni temin eder. 

Hava lı:uvetleri ve askerli 
mektepler lSO hava meydanı Ü· 
zerine dağılmıştır. 

Fakat, harp halinde, daha 
&ulh zamanında hazırlanmıı; ve 
iyice gizlenmiş 600 difer mey
dan sulh zamanında kullamlan· 
!ara iltihak eJecektir. 

Şimdi hizmette bulunan tay. 
yarclerin hepsi en az 2 mitral· 
yözle sıllihtıdır (yalnız balık -
lama bombardıman tayyaresi 
Heinkel 108 bir mitralyöz ve 
bir topa maliktir) ve 280 kilo
metreden (Hcinkel 122 keşif 
tayyaresi) 500 kilometreye ka
dar (Heinkcl 111 bombardıman 
ve Mcsserschmidt avcı 109) 
giden azami süratlere maliktir
ler. 

Alman hava kuvetleri tetkik 
edilirken bilhassa goze çarpan 
nokta alman devlet adamları -
nın malzemenin kesif istihsa -
liyle kalabalık bir kadronun 
yetişmesini muvazi olarak te -
rakki ettirmesini bilmişlerdir. 
Bu yolda tesis edilmi:; mektep
lerin kalalıalık mevcutları al • 
man gen!;lik muhitlerinde ya. 
pılan propagandaların ve Al - · 
manya'da havaya ait hususların 

Kız eğildi; Dlis'i kendisine bakma
ğa mecbur etti ve sordu: 

rası olarak bir çek aldık. 
Ve ilave etti: 

Planôrlu uçuşa verilen geniş 
ehemiyeti bilhassa kaydetmek 
lazımdır. Her sene Almanya 
takriben lS.ooo planör pilotu 
yetiştirir, bunlardan ı;o •u son
radan turizm tayyarclerıne ge
çerler. 

Bunlar umumiyetle gençler
den murekkep olduğu için, Al· 
manya, bu suretle harp halinde 
uçuşu tatbıka alışkın ve askeri 
tayyarelere intıbak ettirumcsı 
kolay olan kalabalık bır pilot 
fidanlığı bulmuıı olacaktır. Llı
ger taraftan buyiık bır :ıumule 
malik olan sivil hava tayyare
ciligi de ona pek çok bırınci 
aınıf pilot yetiştırmektedir. 
:;>imal Atlas okyanusunda ya -
pılan tecriıbe uçuşları da bunu 
gostermiştir: bu gıiç uçuljların 
mıktan dıger rakipleri çok ge
ride bırakmıştır. 

Almanya malzemesinin ısla -
hına fasılasız surette devam et
mektedir. 4 haziran 1938 de 
Grosser Dessauer tıpinde bir 
Junkers tayyareııinin SOOO kılo 
yukle 9312 metreye çıktıgı co· 
riıldü. Ertesi gun, general U
det bir Heınkeı tayyaresi uzc
rinde vasati 634 kılomctrelik 
bir süratle surat rekorunu kı
rıyordu. ı 

Tayyareciler, teknisiyenler 
ve hava pratısycnleri tarafın -
dan idare edilen, siyasi muna -
kaııa ve tenıevvuçlerden uzak 
bulunan alman havacılıgı iıste
lık sanayiinin iyi teşkılatıl)<lan 
ve tayyarelerin teerube ve sa -
tın alma sisteminden fayı.la 
germektedir. Netıccler aGikir. 
dır. Tayyarecili{:i alakadar e
den miısabakalara ayrılan ehe
miyetl i mevki, bu neticeleri 
her sene tahkike yaramakta ve 
fikirlerle enerjileri tahrik et -
mektedir. 

PEFŞEMBE- 16.2.1939 
12.30 Program. 
12.35 Turk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, a -

jans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik (Cazbant - ~ -

gan) Lantos orkestrası. 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (solistler • Pi). 
19.00 Konuşma (ziraat saati). 
19.lS Türk mıizigi - (incesaz 

suzinak faslı - Safiye To -
kay'ın iştiraki). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri ve ziraat borsası (fi
yat). 

20. 15 Türk müziji: Çalanlar • 
Vecihe, Cevc.Iet Çağla, R. 
Fersan, K. N. Seyhun. Oku -
yanlar - Sadi Hoşses, Mü -
zeyyen Senar. 1 • Andon us
ta - Hüseyni peşrevi. 2 - Ce· 
mil bey • Hiıseyni şarkı 
(Görmek ister gdzlerim her.) 
3 - Nuri Şeyda - Huseynl 
şarkı - (Gel beni vaslınla $8d 
et). 4 • Hiıseyin Fahrettin -
şarkı (Merhamet kıl). S -
Cevdet Çagla - Keman tak
simi. 6 - .... Hüseyni tiırkil 
(Dağları aşamadım). 7 - ....... . 
Hüseyni türkü (yakın gel ya
kına). 8 - Mahmut Cellilet -
tin paşa - İsfahan şarkı (Dili 
biçare senin) 9 - Arif beyin 
- 1sfahan şarkı - (Canda ha
siyet mi var). 10 - Isfahan 
türkü (Fesleğeni ekdim gül 
bitti). 11 • Rahmi beyin ba • 
yati Araban 5arkı (Bana nol
du değişti.) 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.lS Esham, tahvilat, kombi· 

yo - nukut borsası (hyat). 
21.30 Muzik • (Edip Sezen ta

rafından Viyolonıel aolo). 
Anton Rubinstein - Sonata 
opus 18 Cemal Reşit - piya· 
noda refakat eden. 

51 • 
23.15 Müzik (cazbant - pl) 
23.45 • 24 Son ajanı haber 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETL~ 
20.15 Frankfurt - zı :Rw' 

ORK~:~:.:ri~ONSERL~ 
VE SENFONİK KONS" 
LER: 14.lS Frankfurt 
19.25 Prag - 22.40 Lukııe' 
burg. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Jl~ 
burg - 18.20 Münih. 

SOLO KONSERLERİ: 1f 
Stokholm - 17 Berlitı 
18.35 Kolonya - 19 Beril'. 
Hamburag - 20 Lil - 20. 
Brcslav - Zl.20 Münih. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma~ 
s.)- 12 Kolonya - ıs Beri
- 23.35 Droytviç. 

ORG KONSERLERİ VE ıcC 
ROLAR :'21.5 London - Ft 
yona! - 21.30 Hamburg. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Haıll 
burg, Kolonya, Laypzig ; 
8.30 Frankfurt, Kônigsbef 
Münih - 10.30 Hamburı 
12 Breslav, Hamburg, J'AU 
nih - 14 Laypzig, Ştutgl 
- 14.10 Alman istasyon!• 
- 15.30 Berlin - lS.50 :ı.: 
nh::sberg - 16 Alman istaS 
yonları - 17 .20 Kolonya 
18.20 Laypzig - 19 Keza ..A 
19.10 Kolonya - 19.15 Mıı 
nih - 19.30 Frankfurt 
20.10 Konigsberg - 22 
Keza - 24 Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ : 11. 
Ştutgart - 18.30 Viyana 
22.30 Ştutgart. 

DANS M0Z1Gt: 19 Bresi• 
- 20.10 Berlin - 22 Sof 
- 22.30 Poznan - 2.2.35 Sol 
tens - 23 Floransa, MiJar.l' 
- 23.45 Post pariziyen - ı 
Lükscmburg - o.ıs Droyt 
viç. 

Roma - Bcrlin mihverinin is
teyiş politikasında alman as -
keri üstünlügü birinci planda 
bir rol oynamaktadır: bu key
fiyet geçen eylülde hidiselerin 
aldığı vaziyet üzerinde hiç liUP· 
hesiz tesir yapmıştır. - Gf; -
NERAL DUFlEUX LE J."J -
GARO'DAN 

121 55) Müzik (opera aryaları • 

----------------------------_. 
Almanya'nın 

mali vaziyeti 

_.!J1!1~n...milkıl~Ii.UJ!il !J 
ti alman altın ve yabancı do - f 
vfzi durumu ve almanlar elin • ~· 
de bulunan ecnebi sermayesi , J.U.8ıi~~~t'j 
vaziyeti şu suretle hülli.sa edi • i .. , 
lebilir: • ~,..,..,. ,.~ .... 

Almanya, büyük harpten ön
ce biıyük bir kredi memleketi 
idi. Yabancı memleketlere ya - • 
tınlmış alman sermayesinin 
miktarı 2s.ooo.ooo.ooo markı 
buluyordu. Bu sayede harp yıl
larında ithalatı ihracatını 
4.000.000.000 mark a!jıyordu. 
1914 • 1918 senelerinde ise i.d • 
halatı, ihracatından 16 milyar 
mark fazla i~i. Alman impara -
torlugu kuvetli krediye malik 
oldugu için bu farktan muzta -
rip olmıyordu. 

Alman devlet bankası, har -
bın &on zamanlarında bile e -
linde 2.500.000.000 altın mark 
bulunduruyordu. 

ÜçUnciı Rayh ise alacaklı bir 
memleketten çıkıp borçlu bir 
memleket olmuştur. Onun kısa 
ve uzun vadeli borçlarının ye -
kiınu 10.000.000.000 marka ba • 
liğ olmaktadır. Şimdi Avustur
ya devlet bankasının altın ihtİ· 
yatlarını ele geçirmesine ve 
dışarıda bir takını ı:izli altın -
lara ve yabancı kambiyosuna 
malik olmasına rağmen vaziyet 
de göze görüniır bir salih yok-
tur .... 

Negüs - Ah, ah! ... Vaktiyle 
§emsiyem vardı ..• 

benim de bir 

Dr. Fritz Sternberg -
Manchester Guardian Washington Post'tan 

tün memleketi dolaşmanızı hoş gördü
ğüme emin değilim. ~[========~ 

il_ Hayatin içyüzü 
- Bitirmeğe mecbur muyuz? 
- Öyle sanırım. Nişanlı olduğum 

- Bayanın sizin hizmetinizden çok 
memnun kaldığı anlaşılıyor. 

Böylece Blis, bir defa daha işsiz o
larak buradan da ayrıldı. Ötesini be -
risini alıp doğruca Misis Hit'in pan

siyonuna gitti. Onu tekrar görünce 
memnun kadın, kendisine gene eski o. 
dasını vermişti. Ondan sonra doğruca 
Franses'in apartımanına uğradı. Ora
ya gittiği zaman kız kapısının eşiğin
deydi. Blis'in birdenbire içi burkuldu. 
Hala kızın elinde o yamanmış köhne 
eldivenler, sırtında ise son görü;;tük
leri akşam giydiği eski kostüm vardı. 
Ağzının kenarlarında daha ıstıraplı 

bir iki çizgi belirmiş, yanağında çu -
kurlar peyda olmuştu. Bununla bera • 
ber gülümseyişi bunları biraz unutu -
yor gibi idi. İki elini birden uzattı: 

- Bu yolculuğun Niyumarket'e ka· 
dar olanı biraz macera gibi geçti. Her 
halde bunu mektuplarunda yazmış o • 
lacağım. Öte tarafı düpe düz geçti, bir 
istirahat halinde. Bu sabah, bayanı ak· 
rabasından birisinin yanına bıraktıın 
ve otomobili garaja getirdim. Gelin 
de bir yemek yiyelim. 

================ -45- !) 

t azan: Filip• Upenhaym 

Kız, geriye döndü ve Blis'in yanın
dan ayrıldı. Blis, o gözden kaybolun
caya kadar bekledi. Ondan sonra ot~
mobilin basamağına oturup alnında bı. 
riken ter damlalarını sildi. 

Kendi kendine söylendi: 
- Zavallı tam düzelirken... Diye 

hayflandı, fakat başka ne türlü hare· 

ket edebilirdim? 
Orada hayali bir bozuğu tamir eder 

gibi yaparak bir müddet oyalandı ve 
müşterisini ertesi sabah saat dokuzda 
otomobille kendisini almağa geldiği 
zamana kadar hiç görmedi. 

- Satisburi'ye değil mi, dedi, yol· 
\ara baktım. Yollar çok güzC"l, düzgün. 

Kız, hiç bir cevap vermeden yanına 
oturdu. Yiizündeki tül her zamankin
den daha kalındı. Sonra fazla yorul -
muş gibi arkasına yaslanıyordu. Yo -
lun ortasında öğle yemeklerini. hemen 
hiç konuşmaksızın yediler. Blis, seya
hatin sonuna yaklaştıkları zaman de
rin bir kurtuluş nefesi almıştı. 

- Belki de doğru hauket etmiyo -
rom, dive düşündü. Belki de kız onun 
nankörlii~üne hiikmetmişti. Söylediği 
sözlere kız, tek heceli cevaplar veri -

yordu. Nihayet Salisburi'nin Kated • 
ralları uzaktan görününce Blis: 

- Seyahatimizin son durağı, dedi, 
yarım saat sonra oradayız. 

Kız: 

- Dur 1 Diye emretti. 
Blis, hemen arabayı durdurdu. Bir 

tepenin üzerinde idiler. Önl:rinde Ü· 

zerinden hiç bir şer geçmiyen boş bir 
yol vardı. 

Kız, yüzündeki tülü kaldırıp deli • 
kanlının yüzüne baktı ve: 

- Küçük seferimizin sonu demek! 

Dedi. 
_ Çok güzel günler geçirdim. Gös-

terdiğiniz kibarlığı hiç bir azman u • 

nutmıyacağım. 
- Kibarlık meselesi değil. Yalnız 

kaldığım zamandanberi ilk defa ola
rak yalnız kalmamanın ne gibi bir şey 
olduğunu hissetmiştim. Şimdi bunun 
bittiğini düşünmekten bile nefret e -

diyorum. 
Blis yola bakarak: 
- 'Gerçekten üzüntülü oluyor, de -

di, geçirdiğim günler benim için haki
ki tatil günleri oldu. Sizi temin ede -

rim. 

kız beni sabırsızlıkla bekliyor. Benim 
de onu göreceğim geldi. 

Kız, bir müddet hiç bir şey söyle -
meden Blis'in yüzüne baktı. Sonra tit
riyen parmaklariyle tülünü indirip ar
kasına yaslanarak: 

- Lütfrn yola devam ediniz ı Dedi. 
Ertesi gün öğleden sonra saat beş 

raddelerinde Blis, otomobili, Güneş o
tomobil kumpanyasının garajına ge • 
tirmişti. Ta Salisburi'den beri otomo
bili sürdüğü için yorulmuş, üstü başı 
toz toprak içinde kalmıştı. Bu taraflar 
istisna edilirse maneviyatı yolunda i
di. Bir ay süren tecrübe artık bitmiş
ti. Aradan dört hafta geçtiği için şim
di dört haftalık alacağı da vardı. Ar
tık yeniden muntazam şoförlüğe alı -
nacağını da kuvetle umuyordu. Oto
mobili boş yere çekti ve orada durdu
r~p kendisine baktı. Garaj boş gibi i
dı. O~talıkta sıkı bir iş, bir faaliyet gö
ze çarpmıyordu. Yazıhaneye uğradı. 

~enç müdür, gene oradaydı. Cigara i
çıyor ve gazete okuyordu. İki ya.hancı 
bitişik masada defterler üzerine eğil . 
mişler, uğraşıyorlardı. 

Blis haber verdi: 

- Otomobili geri getirdim efen • 
dim. 

Müdür: 

- Evet, dedi, bu sabah otomobil ki-

- Elimden geldiği kadar çalıştım 
efendim, araba da bir bozukluk gös • 
termeden işledi. Artık ümit ederim ki 
bana burada devamlı bir iş verirsiniz. 
Hiç olmazsa altı ay müddetle. 

Genç müdür başını salladı: 
- Fena haber, Blis, dedi, bu dakika

da hiç bir söz veremeyiz. 
Sonra ileri ki masada oturanlara bak. 

tıktan sonra sözüne devam etti: 
- Efendiler, defterlerimizi tetkik 

ediyorlar. Şirketimiz tasfiye halinde
dir. 

Blis fena oldu. Cebinde iki peni var
dı. Fena halde de susamıştı. 

- Ben dört haftalığımı alacağım, 

değil mi? Diye sordu. 
Müdür: 
- Evet, durun bir bakayım, dedi ve 

masada oturanlardan birisinin yanına 
doğru giderken sözünü: 

- Bütün yapabileceğimiz bundan 
ibaret olacak. 

Diye bitirdi. 

Blis: 

- Kendime yeni bir iş buluncaya 
kadar bir haftalık bir iş de veremez 
misiniz? 

- İmkanı yok; siz bizim muvazzaf 
şoförlerimizden de değildiniz malUm 
ya. Adresinizi bırakın. Eğer münasip 

bir iş çıkarsa biz size haber :teririı. 

- Ernest, diye haykırdı, sizi tekrar 
görmek, ne iyi bir şey! 

Delikanlı, kızın ellerini tuttu ve bı-
rakmayı unutarak sordu : 

- Mektuplarımı aldınız mı? 

Kız başını salladı: 

- Aldım ve sevdim, dedi, ben de si
ze daha sık yazmak istiyordum, fakat 
üzüntülerimden başka yazacak bir şey 
bulamıyorum. Bunları sayıp dökerek 
sizi de üzmek istemedim. Ne zaman 
döndünüz? 

- Bugün öğleden sonra. Döneli da
ha yarll1l saat oldu. Cebimde dört haf
talık ücretim var. Tutumlu davran -
dım. Para harcamamağa baktım. 

Franses dedi ki: 

- 'Genç bir kadınla tek bafınıza bü-

Kız bir an için tereddüt, sonra kabul 
etti. Delikanlının içinde kızın açlık • 
tan bayılacak halde bulunduğuna dair 
bir şüphe vardı. İkisi birlikte Druri 
Leyn'e doğru yürüdüler. 
Kız sordu: 
- Arttk Güneş kumpanyası sizi bı

rakmaz sanırım, öyle değil mi? 
- Ne gezer, bol bol teşekkür, tak· 

dir savurdular. Fakat şirket tasfiye e
diliyor. 
Kız acı acı güldü. 
- Taliimiz değil mi? Şu uğursuz 

Montagü'nün bana bonservis vermedi• 
ğini biliyor musunuz? 

-Köpek! 
Franses devam etti: 
- Başka yerler bulmadım değil: 

fakat herkes bana şüpheli bir gözle 
bakıyor. Hepsi eski yerimden ne se • 
beple ayrıldığımı öğrenmek istiyor· 
Artık canıma tak etti Ernest. Nere • 
deyse tekrar Masters'e dönmeğe karat 
vereceğim. 

Blis: 

ca 
ili 
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1 Ci-ün İ-çin 
da~~ Papa X~~~~-~~ka~~~ !.~~~.V. 14 
ı, r olqyor, geçirdiği büyük hastalık lmanl .... "hekir kalmalı eımret-
~anmdan sonra bu dünyadan mek yemeden ve iÇmeden yapymız 

IOÇlneaine artık hiç bir aebep kal - demek kadar hakaızlıktır." diye hı -
"-dı denilirken, henüz 82 yatını dol- ri.tiyanhkta bek&rhia kartı harp •
d~an birden bire gibi, gidiver- çan Uiter kendiai 63 yqmda ölmiit
di. Cençliiine doyamadı denilemez- M de o bir mü.teanacbr. Büyük a -
.. de IDealeiine söre pek de ihtiyar damlar için, Jpokrat hekimin gö.ter
lanbnazdı... diii 63 yat adeta bir hayat ammdır. 

Rabiblik mesleğinin inaanlara u - O yafta giden büyiik adamlar çok ol
lllft Ömür verdiği methurdur. Rahip duğu gibi Lüter ele öyle ıitmi~ir. 
~anlar araaında en çok yaııyan- Fakat ondan aoara prote.tan rahip-
_. aiyaaet adamları olduiu halde ler de, çoluk çocuk ..Jübi olduldan 

l'&hipler onlan haylıca geçerler. Da- halde ,katolik rahipleri ıibi uzun ö-
9- 1870 M!De&İnde Roma tehrinde mür sürerler. 
toplanan büyük ruhani mecliste 766 Zaten, en çoiu katolik olmıyan, 
tabipten 316 amm altmıt yaımı, 35 İngilizlerin uzun ömür İstatistikleri 
'lİll de seksenini geçmif olduiu göze ele eıvliliiin ve çok çocuk yetiıtirme
~lf oldufundan o zaman rahip- nin uzun ömür verdiiini ıöatermek-
1-a. vuati ömrü hesaplanmıt Ye si- tedir. Bu istatistiklere göre erkekler-
1aaet adamlarmm vasati ömürleri den de, kadınlardan da en ziyade u
tihi 69.1 Yat bulunmuıtu. zun ömür sürenler evli ve en çok ço-

Halbuki o zamandanberi tutulan cak sahibi olanlardır. Gerçi erkekle
letati.tikler rahipleTde vuati ömrün rin baba olmak kudreti uzun müd -
liltikçıe uzamakta olduiunu göster- det ete.anı ettiii için erkek çok yafa
llaelctedir. En aon hesaplara söre ra- dıkça, çok çocuiu olmau tabii ıibi 
laipıervaaati olarak 73.2 yıl ömür aü- sörünür. Fakat kadmlardan ancak 
.._ler. Buna karıılık rahip olmıyan- elli yatmı seçirenlerin vasati olarak 
..... vuati ömürleri, aıruiyle, fÖY- S.S çocuklan olduğu halde yüz ya-
1.dirı aiyaaet adamları sene 69.1 - flftl geçirenlerin 8.3 çoculdan bulun
a ... adanılan 68.9 - harp adamları maaı evliliiin ve çok çocuk dünyaya 
17. 7 -edebiyat adamları 66.9 -Ar- ıetitmenin gerçekten uzun ömür 
tieder 66.2 _ MJ'J'ahlar 60 - en verdijini gösterir ... Bir taraftan la -
aenç gid.al• de. hükümdarlar 58.8. boratUYarlarda hayvanlar araaında 

Bir batka istatistiie söre de bin yapılan tecrübelerden de bekar kal
-- methar rahip arumcla 773 ta- manm ömrü kıaalttıiı anlaııhbimı 
lleei altmıt J'&fllU, 234 tane8ini aek- yazmrttnn • 
._ J'&flDI seçirdiii halde rahiplik - O halde rahiplerin ve en büyük 
ten sonra en azan ömür 'ftNll aiya - rahip olan papaların uzun ömürleri-
191 adamlarmm bin tanesinden an - ne sebep nedir? 
eak 891 i albmf•11 230 u ela sekseni- Onlardan en çoiunun sakin ve 
illi• !-L.•1-:.-1.:.. ' muntazam hayat sürmeleri olaa ge-
reç.--•~·· 
Bu istatial'ildere siren ralliplerden rek. •• 

en çoiu katolik mezhebinden olduk- - Ya, üy ... t aclamlan, diyecek -
lan için, rahiplilin uzun ömür ver- tini-. onlarm çoiu hiç de sakin ha -
llleaine sebep olarak, her f87den ön- yat sürmezler, çoiu meauliyet dü
ee oınlarm bekar kalmaları hatıra fiinceeiyle helecanlı yaprlar, onlar 
aelir. neden mma ömürlü olurlar? 

V alna katolik rahipleri rellllen ev- Onlan J'q&tan da ümit, daima da-
lemnezlene de onların bütün ö - ha yüluelmek ela.ha büyük kudret 
lnürlerinde g~ktea hekir kal - sahibi~" h~ ~k ümWi 
clrldarmı ıimdiye kadar hiç kimse id- olaa a-.ktir. Naca'IUB .tecl.iii aiWı 
.U. .... ımfıt olcl1lia .... bir bınf - S.. ...... •7,,_.,. ~ 
tma da lr.atolik ................. batlı• IC,.ı,a .-;,. Wi7-Jı 8mriim1 
9"meb'-in nhipleri anamda tu - SayeftelcdiT imtidaJı ömrüm .•• 
tuıan ı:ın:au:u.an.ı"CJ. ...... ·~· ............... ue;u. u. ft, 

Roma, 15 a..a. - D.N.B. - Bu sa
bah gazeteleri, cenup Tunusundaki 
Redeyef'de vuku.bulan yeni bir anti
f&Jiat hidiaeden dolayı tiddetli hü· 
cumlarda bulunuyorlar. 

Bu köyde kıral ve laraliçenin ve du 
çenin İtalyan kütüphanesinden çalı
nan projeleri sokak ortasında diğer 

bazı kitaplarla birlikte yakılmıştır. 

Oyun iletleri re&imleri 

l haziran 1938 tarihinden evetine 
ait oyun aletleri resimlerinin hazine
ce toplanarak irad kaydedilmesi mali 
yece kararlaftırılmııtır. 

.Jlllllll ----------------------------------------------------------= ----------

ULUS 
Sinemaaında 

BEKARET 
LIL DA.GOV AER 

Ayni pro§ramda 
Saat 16 • 11 - •• 21 de 

L_antos 
Orkestrası 

Yarın akflm 1Ut 21 de 

Çifte kumrular 
j Gara 

Yaşında 
On dört senelik 
hayatın blônçosu 

64 milyon lira, 292 
tayyare ve kanath genç 
yetiştiren TO RKKUŞU •.• 

Her m uva ffa kıyet 
bizimdir, ancak ..• 

- Bir inaanın hayatında en büyilk 
rolü OJ'DIJ'an unaur hangisidir? 

Böyle bl suale, tereddüdsüz, ta -
lıayyül lruclretl'•dir, cevabını v.-ebi • 
lirim. Paikolojinin tasnif usullerine 
UJ'lllut olmak için buna lrurucu~ ya -
rClhcı vaa1flarmı da ilaveye, bilmem 
lüzum var mıdw? Tecrübeye, tefrik 
ve temyiz haaaalanna istinat eden 
taha,.,.W bütün teTakkilerin kayna -
iıcbr. 

Enaiziayon mahkemeei huzuna -
da ••E pare ai mcwe - evet, ama dö
mı,....,, diyebilen Galile, bu kaclnte 
malik olmaaa7dı dÜD}'anm döami
iünü aramıya ,,. bulauya delil, cli
ıiinmi,e bile lüzum ıörmeacli. Loko
motif Papin'ia tenceresinden çallmat 
bir hakikattir. Herz'in, Braaly". 
Ediaon'ua. Lumiire'in çal..-larma 
diinyanm çehreaini, siditini, clüti
nÜf ve du)'11fUDu deiiftirmit olan 
bütün elektrik tatbikatmı borçla-

Karadeniz' de 
fırtına var 

latanbul, 15 (Telefonla) - Karade
nia'de nellri ıece timal rlizclriyle 
bqlıJP fırtına bu gece tiddetini art
tmDlfbl'· Givercin illllinde bir motor 
dlln &ile &derinde fırtınaya tutulmuf, 
18' halle batmaktan kurtarıkmftır. 

B. Yusuz Ziya Erzin bqiin 
tehrimize geliyor 

İılaflbul, ıs (Telefonla) - Deniz -
bank umum müdür vekili B. Yusuf Zi
ya Erzin bu akpm Ankara'ya hareket 
etmittir. Burada banka i•lerini teftit 
etmekle meffUl bulunan teftiı heyeti 
de ilk raporunu Ankara'ya göndermif 
bulunmaktadır. 

ikinci nevi ucuz ekmek 

tipi iyi neticeler verdi 
latanbul, 15 (Telefonla) - !kinci 

nevi ucuz halk ekmeli tipi için yapı -
lan nUmunelerden iyi netice almmıt -
tır. lktiat müpvere heyeti ekmelin 
çıkafı'lmuı hakkındaki raporu bu ak
pm VAiiye vermittir. 

cllf.ii ve dünya dördUncülüiil kuan
dınnıtlardır. Alınan neticeler, bey
nelmilel neticelere göre dUfilk olma
dılmdan 940 ta Finlandiyada yapıla· 
cak olan olimpiyatlara havacılarımıa 
da iıtirlk edeceklerdir. 

Türk Hava Kurumunun on dlrt rı· 
11111 ıc ... notlar içiııe aıtdırmaılı d4 • 
den &iiçtilr: on d6rt yıl:n bilbçoeu; 
tilrk milletine Yerilen havacılık NY
ciai ve ıaklerimise topraklarımu -
dar emniyetle bmlnnek punıdar. Oe· 
lecek yıllar, en &ilç tarafları baf&l'ıl· 
mlJ olan eserin, tilrk iatiklllinin prt
larmdan biri olarak. tpwnJan•wmı 
temia .-.llldr. 
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Ormanlarımız N asll işletiliyor ! 
Safranboluda Helkeme Devlet ormanında çalışmalar 

4000 hektarlık devlet ormanlarında modern ormancılığıl\ son 
tekniki tatbik edilmektedir. Köylüde ağaç sevgisini yaratmak, 
ormanı fenni şekilde İ§lcterek randımanını artbrmak ahlakı arbk 

Atq yakmak yasaktır. 

1 

köylüde yerle miştir. Ağaçlar teknik muayenelerden sonra nu
maralanmakta ve ormanın kabiliyeti nispetinde ağaç kesilmek
tedir. Aşağıdaki izahlı resimler bu çalışmaları anlatmaktadır. 

Ağaç makatalarına konan 
bir numara ilk i§ köylüde ağaç ıevgiıini uyandırmaktır. Bu sevgi köylüye telkin ediliyor 

_..,,~v.....-~"h~w~·~··~~~~'T;-ı 

Fidanı kesmezsen büyür ağaç olur, bu basit fakat mühim hakikat 
birçok yerlerde tekrarlanmı§lır. 

-=-----

Helkeme ormanında mühendia evi 
' 

Sigara ile ormana girilmez.. Mütemadi telkinle köylü bu 
itiyadı almı§tır. 

Hayvan da ate§ kadar orman için zararlıdir. 

Hcl' eme ormanında her kulübe· 

" 

b:r il~ dolabı vardır. Bunlar 
e ·ı· köylüye bedava tJerı ır 

Ormanda kulubeler bulunmıyan yerlerde memurlar bu çadırlarda 
İ§ görürler. 

Bu numarada 86 aıra numaralı 
ağacın 7 inci kesiliı aenesini 

gösteriyor 

16 - 2 - 1939 

oturan Devlet demir 

cocukları için .. 
Kasaba ve köylerde 

yolları memurlarının 

Konya'da pansiyonlu bir 
ilkokul binası hazırlandı 
Konya (Hususi) - Devlet demiryolları umum müdürlüğü is~ 

yonda bir talebe pansiyonu açmıttır. Bu bina, bir ~Ik okula lü~nı· 
lu olan bütün ders vasıta ve tesisleriyle modern bır mektep halıne 
getirilmiştir. devlet demiryolları idaresi, mektebi ol?1ıyan yerler
de memur ve müstahdimlerinin çocuklarını bu pansıyona yerleı .. 
tirmiJtir. 

-----------------, Çocuk velileri bu suretle, çocukla• 
1 rını vilayetimizdeki ilk mektepte o • 
kutmak imkanını bulmuşlardır. Bu .. 
nun ıçın idareye ehcmiyetsiz bir ÜO' 

ret vermektedirler. 

Aydm'•la hir miiteha~ ısın 
tl'hcrriiu 

Aydııı (Hususi) - Evelce Söke -

nin Milet, Dedim ve Priyen harabele
rinin bulundukları yerde 207 dönüm 

arazi satın alan ve bu haberlerin ka
zılarını yapan alman arkeoloji müte· 

hassısı profesör Dr. Vaygnad, bu a -

raziyi hükümetimize teherrü etmeğe 

karar vermiştir. Bu kararından alaka
dar makamları haberdar etmiştir. 

Bu arazinin hükümetimiz adına tes· 

ci1i için gereken muamele tekemmül 
ettirilmektedir. 

Boh·aclin 'ele ilk nwkt('p 

Mektepte küçük çocuklarla meş • 
gut olacak ayrıcaı bir de anne vardır. 
Pansiyonda şimdilik 52 talebe var -
dır. Pansiyon devlet demiryollarr al
tıncı işletme müdürlüğüne bağlı bu • 
lunmaktadır. Pansiyonda talebenin 
gıdasına ve sıhat işlerine fazla ehem
miyet verilmektedir. Gündüz mek: 
tepten çıkan talebeler derhal pansı
yondaki okuma salonlar·na gitmekte 
ve burada derslerini hazırlamakta • 
dırlar. 
Öğrendiğime göre pansiyonun bir 

eşi de Eskişehir'de açılmıştır. Onü -
müzdeki ders yılı başında Sivasta da 
üçüncüsü açılacaktır. 

Bolvadin (Hususi) - Kasabamızda 
, yeni ve büyük bir ilk mektep binası 

l yapılmaktadır. Binanın inşaatı iler· 
!emiş yalnız üst çatısı kalmıştır. Şü -
hut ilk okulunun inşası bitmiştir. 

Hat boyunda ve küçük istasyonlar
dakı memur ve müstahdemler, pan~i
yonlar açılmazdan evel, tahsil çağın
daki çocukların okutmakta müşkü • 
!at çekiyorlardı. Vilayet ve kaza mer
kezinde, ilk tahsil derecesindeki pan
siyonlar bulunmadığından bu zorluk 
büsbütün artıyordu. Buralardaki me
murlar, ya ailelerini okullu yerlerde 
oturtmakta, yahut çocuklarını bir ah .. 

1 

1 
bap, bir akraba yan1na bırakmak mec
buriyetinde kalryorlardı ki, bu da, a
ile bütçesini sarsan bir haldi. 

Bütün kütükler damgalıdır. 
Bu numara 145 numaralı ağacın 
2 inci kütüğünü gösteriyor. 

H el keme ormanının kar yüksek
liği her gün muayyen saatlerde \ 

bu aletlerle ölfülür 

Konva'cla f•t 40 kun1q 
) 

Konya (Hususi) - Et fiyatı 35 ten 
40 a yükselmiştir. 

Bartın haberleri 
Bartın (Hususi) - l\1 ebus seçimi

ne ait defterler tanzim edilmiş ve tef
tiş heyetinin tetkikinden çıkarak bu-

1tey f(1ı1i"an:~1C tefafiiyetini taşıyan 
yurddaş yekunu 45,404 dür. Kazanın 
umumi nüfusu da 78,148 dir. 

Belediye aineması 
Müzayedeye çıkan belediye sinema

sı talip çıkmadığınrlan bütün tesisatı 
belediye tarafından hazırlanarak işle
meğe başlıyacaktır. 

Muzır hayvan mücadelesi 

Muz•r hayvanlarla yapılan müca -
delede şimdiye kadar 191 domuz öl -
dürlmüştür. 

H alkevind e konleranslm 
Her yıl olduğu gibi halkevimiz bu 

yıl da kış geceleri verilmek üzere zen 
gin bir konferans serisi hazırlamağa 

ba!ilamıştır. Konferanslar her hafta 
cumartesi günü akşamı verilecektir. 

Rıza Ôzaydrn 

Bir İtalyan motörü 

fırtınadan battl 
Muğla, 15 a.a. - Havanın muhalefe.. 

ti dolayısiyle palamut Bükübaba ada -
sı civarında bir İtalyan motoru batmış
tır. Yedi yolcu ve dokuz mürettebatı 

vardır. Bunlar Marmarise getirilmek 
üzere gümrük motörü hareket ettiril -
miştir. 

Yurdun,refahm, varlığın koru
yucusu çocuktur. Yılda bir lira 
verip Çocuk Esirgeme Kuru -
muna iiye olunur 1 

Fenni .uretle kesilen kütükler kereste haline getiriliyol' 



POfTAfl 
Jean Gabin, "Doris Hart'ın tuttuğu 

yol,, ismindeki filmi, Marlene Di
etrich ile beraber oynıyacak. J ean 
Gabin senaryo aradığını, oynıya
cak eleman bulduğu takdirde filmi 
mükemmel bir surette çevireceği
ni söylüyor. 

* • • 
Julien Duvivier'nin Holivutta çevir

diği ilk filmi, "Bütün şehir dans 
ediyor" filmidir. Bu film, son za
manlarda yap:lan filmlerin en mü
kemmellerinden birisidir. Paris'te 
büyük rağbet görmektedir. 

••• 
Los Angeles'te, bir erkek güzelliği 

müsabakası yapılmıştır. Müsaba -
kayı kadınlardan mürekkep bir jü
ri heyeti yapmıştır. Kazananlara 
stüdyolar sinema mukavelesi tek
lif etmişlerdir. lşin asıl enteresan 
ciheti, bu müsabaka taksi şoförle
ri arasında yapılmıştır. Şoförler

den birisi sinema artisti olmuştur. 
Phil Haller ismindeki bu artist 
taksi şoförü Glaudette Colbert'le 
birlikte "Gece yar sı,, filminde oy
nıyacakt~r. 

• •• 
Kaybolan A tlantide kıtasr yeniden 

filme alınacaktır. Bu film de, Pi
erre Benoit'nun romanında olduğu 
gibi ve tarihten evelki zamanlara 
ait olacaktır. "Gaip dünya" da böy
le idi. Filmi vücuda getirecek olan
lar, senelerdenberi çalışmaktadır

lar. Bunun için 2000 den fazla ki
taba müracaat etmişlerdir. Teknik 
bütün tecrübeler tesbit edilmiştir. 
Filmin ismi "yok olan Atlantide'' 
dir. Bu film, amerikan alimlerinin, 
kaybolan bu kıta hakkında yaptık
ları ilmi araştırmaların neticesi ve 
kıtanın tarihten evelki hayatını 
gösterecektir. 

• • • 
Kipling'in meşhur eserinden mülhem 

olarak vücuda getirilecek olan 
Gunga Din filminde. Viktor Mak 
haglen, Cary Grat, Doglas Fair -
banks artist olarak oynıyacaklar
dır. 

* * • 
Son günlerde tutulan resmi bir ista

tistiğe göre, 1938 senesi zarfında 
bütün dünyada sinemaya gidenle
rin sayısı 300.000.000 dur. Yalnız 
Paris'te geçen sene zarfında 80.000 
insan sinemaya gitmiştir. 

• * • 
Gloria Swanson geçenlerde Fransaya 

gelmiştir. Bu eski yıldız hala gü
zeldir.Fakat artık film çevirmiyor. 
Şimdi kendisi ihtira beratları alım 
satımiyle uğraşan bir şirketin ba
şına geçmiştir. 

* • * 
Gaby Morlay'ın birkaç temsil vermek 

üzere Kanada'ya gideceğini yaz
mıştık. Artist, vaktinden önce 
Fransa'ya dönmüştür. Çünkü onun 
Kanada'ya gelmesinden önce, bir 
İngiliz aktrisi de bir turne yapa -
rak onun oynamak niyetinde oldu
ğu bütün piyesleri temsil etmiş bu
lunuyordu! .•• 

* •• 
Tino Rossi'ye bir merak arız olmuş. 

Boyuna klasik parçalar teganni et
mek istiyormuş. Geçenlerde bir 
filminde de Ave Maria'yı söyle· · 
mişti, bir ahbabı bunu görerek ken 
disine sormuş: - Kuzum Ave Ma
rinella'yı ne zaman söyliyeceksin? 

• • * 
Bir sinemacı, fransız akademisine mü. 

racaat ederek, akademide cereyan 
eden münakaşalar esnasrnda, bazı 
sahneler filme almak istemiş. Fakat 
akademi kabul etmemiştir. Aka
deminin hakkı var: Çünkü akade -
mide "sükut, en büyük şeydir." Bu
rada radyo bile yoktur, yani verici 
radyo ... Anlaşılan, edebiyat mabedi. 
ne, yeni icatlarrn birisi giremiyor. 
Radyo bile.· •• 

* • • 
Fransız başvekili Daladiye'nin Afrika 

seyahatinden sonra üst üste şu film
ler yapıldı, ve yapılmakta: "/ınpa -
ratorluğun üç nöbetçisi", "Sen Sir'
in üçleri"," Nijcr'in adamı"ı "Lala
yet", "Beş günlük azap", "Mermoz" 
"Antant Kordial" •. -

Bir gazete, bu filmleri ve daha bir 
çoklarrnı sayıp döktükten sonra, 
"Fransa'da diyor, sinemada milli 
kalkınmıya ve vatanseverliğe işti -
rak ediyıor, Daladiye'nin seyahatin
<f('n sonra artık bir de sinemajino 
hattı vücudc geldi.,, 

• * • 
Saşa Girti, geçenlerde bir radyo stüd -

yosu tarahndan stüdyoya davet e -
dilmiş. Saşa, radyoda konuşmak i -
çin, stüdyoya girerken, memurlar -
dan birisi sormuş : 

- birisine bir ~ey mi söyliyeceksiniz? 
Sasa f!Ülümsiverek : 
- Ririsine dn~il, bütün dünyaya söy -

liyeceğim ! 
diye cevap vermiş. 
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Fernand Gravey 
bu yaştan sonra 
keman dersi alma -
ğa başlamış değil
dir. Artist "Büyük 
Vals" te Johann 
Strauss rolünü ya
pıyor. Londra ve 
Paris'te gösteril
miş olan bu filmi 
seyredenlerin müt
tefikan söyledik -
/erine nazaran, mü 
ıiğin, dansm ve 
plastik güzeJJiğin 

bu kadar güzel bir 
tarzda mezcedil -
miş olduğu böyle 
bir film şimdiye 

kadar çevrilmiş de 
ğildir. Luise Rai
ner de bu filmde 
Fransız artistiyle 
birlikte rol almış-
trr. 

·····························································································································-.. J • - .,,..,,,-l". . : --;.., v : . . . . . : 

Jean 
Gabin 
Bir kazaya mı 
uğradı acaba ? 
Artisti sevenleri 
fazla merakta bı 
rakmamak ıçın 
hemen haber ve
relim: Hayır! .•• 
Yalnız Michel 
M organ' la bir -
likte çevirdiği 
bii filmde artis
tin "rol icabı,, 
:ralasını yardır
ması icap etmiş
tir! 

Joan Crawford 
... !iimdi "Paris" adlr bir filmde rol 
almış bulunuyor. Hayattan usanmı~, 

hislerinde aldanmış ve daima hayal 
sukutuna uğr.amış kadrn rollerinde 

muvaffak olan güzel artist, mevzuu 

:Paris'İn apaş kahvelerinde cereyan 
etmekte olan bu filmde, Michael Va
seroff ve Douglas Gilmore'le birlikte 
oynamaktadır. 

. . . . . . -. 
Bu güzel kız, ilk defa film 

çevirdıgi zaman ismı Clara 
Lou Sheridan'dı. Sonradan ısim 
değiştirerek Ann Sheridan ol • 
du. 

. . . . . . . 

Bir güzellik musab:ıkuında 
birinci geldıkten sonra artısı 
oldu ve genç yaıına ragmen 
yirmi kadar film çevirdi. Şimdı 
de "Yıldız" lıga terfı etmiye 
hazırlanıyor. 

Hususiyetlerine gelince : 
çok iyi yemek pııirmesini bi • 
lir • ki bu Amerika'da gayet 
nadir görülen bir ıeydir - Pa
tatesle yapılmııı yemeklere ba
yılır ve buna raL'mcn vucudü • 
nun çizgisini kaybetmez. 

............................................................................................................................ , .. ,. 
Müzayede ile 

satılan yıldızlar! 
- Jeannette Mac Donald 1200 fran

ka 1.. Yok mu artıran!... Satıyorum, 

satıyorum, saaat •.. tım 1. .. Şimdi elim- "'1' 
de bir Norma Shearer var ... 

Bu acayip müzayede, Amerikan i
lancıhğrnın yeni bir buluşu değildir. 
Müzayede Los Angeles'de değil, Pa
ris'de cereyan etmiştir. Satılan "mal" 
da yıldızların kendileri değil, imzala -
rıdır. 

Otedenberi hayır yapmayı seven 
Amerikan yıldızları, Fransa'daki ve
remle mücadele cemiyetine yardım 

etmeği düşünmüşlerdi. BU!Ük bir A
merikan sinema firması, bu yardıma 
iştirak arzusunda bulunan yıldızların 
imzalarını birer pul üzerine attırma
y-, sonra da bu pulları müzayedeye 
koydurmayı düşünmüştür. 

Müzayede çok hararetli geçmiş ve 
neticesi de hangi artistlerin tercih e
dildikleri hakkında oldukça doğru bir 
fikir vermiştir. Filhakika "umumi 
tasnif" neticesinde artistler şu dere
celeri almışlardır: J eannette Mac Do
nald 1200 fr; J oan Crawford 1000 fr; 
Norma Shearer 1000 fr; Alice Field 
500 fr .... 

Alice Field'in de müzayede salo
nunda hazır bulunduğunu ayrıca ila
ve edelim 1. .. 

5.000 kilometrelik 
film: Televizyon 

Şirley T empl 

daima başta ! 
Bugün bütün Amerika, en cid

di bir mesele ile metgul: acaba 
sinema artistlerinin en sevileni 
hangileri? On artist seçilecek, 
tercih derecelerine göre sırala
nacak. O zaman göreceğiz ki lis
tede, Garbo'nun, Gary Kuper'in 
ne isimleri var, ne de cisimleri ... 
Hatta Deanna Durbin'i bile gö
remiyeceğiz. Amerika, Avrupa-

Bir ucu Nevyork'ta b. Lo d _ nın hayreti arasmda, "birinci di. 
, ır ucu n k ş· l 1 

rada bulunan bir film düşündünüz mü yece ' ır ey.,, 
hiç? 5.000 kilometrelik bir mesafe. İş-
te bu film, televizyondur. Televizyon, Bu masum yosmayı sevmıyen 
radyoyu solda sıfır bıraktı. Yakın za - ~-cadınlardan birisi: 
manda, televizyonun önünde, sinema 
da pılıyı pırtıyı tophyacaktır. Erken- - Canım fU Şirley de büyümi-

' 1 ı i 

den, yolları hazırlamak gerek, geçen - yecek m· b. k ? d. ·· l · 
1 d P 

. . . ı ır ere. ıye soy tnır-
er e arıs'te televızyonla, sınemala- . . • . 

ra taş çıkartan bir temaşa şebekesi ya- ken berıden yaramazın bırısı: 
kaladılar. 

Hem de ne ile itham ettiler bili - Belki! diyecek, fakat gö-
misiniz? Sahtekarlıkla. Fakat çok gör- nüllere hep taze çiç~ nefesi ve
miyelim, çünkü, zamanımızda ne ka ren ihtiyarlar mı? 

l.. ...................................................................................... - ........ , __ .................................. _ _J 
dar faydası olursa olsun, büyük teşeb- • ,. 
büslere hep sahtekarlık diyorlar. Bu . Yukar~~· Şırle.~ ~. son filmle
damga, ta "Panama" dan beri her bil • rınden hırınde goruyorıunuz. 
yük ige vuruluyor. .. 
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CümhurrcisimU: davetlileriyle bir· arada 

Dünkü kabul resmind Büyük Millet Meclisi ReiWrıi:z. B. Abdülhalik 
Renda ue Genel Kurmay BCZ§kanımı:z. Mareıal F v:z.i Çakmak 

Sağda 
... 

Dünkü habul resminde bulunan 
davetlilerden bir grup 

Aıağıda 

Cümhurrcisimi:z Genel Kurmay ikin
ci Ba§kanı Orgeneral Asım Gündür. 

ve beden tcrbiycşi umum müdüriı 
seneral Cemil Tahir Taner'le 

konuıuyorlar 

BCZflJegilimi~ Doktor Relik Saydam, 
dünkü kabul resminde Cümhuriyet 
Halk Partİşİ Genel Sekreteri Dok-

tor Fikri Tu:z.cr'le konu§Urken 

Bayan lnö.nü clôuetli bayanlar ve 
Orgeneral Aaım Gündü:z.•le beraber 

Kabul rq minde bulunan davetlilerden bQ.§ka bir grup 

Bükreş 

toplantısında 
(Başı ı inci sayfada) 

Bükreş'te, konseyle aynı za -
manda, Balkan antantı Basın 
Birilklerinin konferanıı da top
lanacaktrr. Antantımız, siyasi 
buluşmalarını, neşriyat ve eko
nomi konferansları iie kuvetlen
dinneği adet edinmiıtir. Karıı -
Irklı münasebetler, siyasi, fikri 
ve iktısadi elbirliğinin vücuda 
getirdiği müşterek menfaatlere 
de İstinat edince, şüphesiz, daha 
mesut bir inkitaf seyri takip e -
der. Bilhassa nice zamanlardan. 
beri, milli menfaatleri balkanlı
lık menfaatinin aleyhine ayar 
edilmeğe ıevkolunan milletleri
miz için, çalışma sahasını bu su
retle geniıletmek büsbütün zaru
ri idi. 

Cihan barrş ve huzurunun teh
likeli bir nöbet geçirmekte oldu
ğu bu aylarda, Bükreş toplantı
sının başkaları için de faydalı 
bir dayanışma misali teşkil et -
mesini dileriz. 

F. R. ATAY 

İran Veliahtı 
düğün için 

Mısır' a gidiyor 
Şam, 15 a.a. - lran veliahtı, düğünü 

için Kahirc'ye gitmek Uzerc bu ay son
larına doğru Şam'dan geçecektir. İran 
veliahdine bu seyahatinde yirmi beş 
yüksek memur refakat edecektir. Ken
disi, Suriye makamları tarafından kar
şılanacak ve şerefine bir çok kabul re
simleri tertip olunacaktır. İran ile 
Fransa arasınd adiplomatik münase -
betler 'kesilmiş bulunduğundan, veli -
aht mandcter hükümet ile fransız or -

Londra kabinesi Fra k tU 

tanın1ağa karar verdi 
Bunun zamanının tesbit i ini ele 
B. Çemberleyn v 

Londra, ıs a. a. 
- Kabin-c bu sa -
hah B. Çcmber-
layn'in r!yasetin
de haftahk toplan
tısını yapmıştır. 

Parllimento mah
fillerinde söylen
diğine göre, kabi -
ne Franko bükü -

metini 
bahsinde 

tanımak 
prensip 

kararı almış, fakat 
bunun zamanını 
tayin keyfiyetini 
B. Çembcrlayn ile 
Lord Halifaks'a 
bırakmıştır. Bu ba-

hisbe Fransa hükü-

Halifaksa bıraktı 

metiyle de istişare B. Çember/ayn ve Lord Hali/aks diğer ingila 
edilecektir. naz:.ırlariyle birlikte 

Kabinenin bu sa?ahki toplantısın - ı Vç ıürlii fayda 
da general Franko yu tanımak hah- ı _ Cümhuriyctçi İspanya hüküme 
sinde aldığı kararın mahiyeti dolayı· tiyle Fransa arasındaki münasebetler 
siyle, parlUmcnto mahfilleri B. Çem- haleldar olmıyacaktır. 
berlnyn'in bugün Avam Kamarasında 2 _ Franko ile gayri resmi müna
herhangi bir müspet beyanatta bulu- sebetlcr tesis ederken Madrid bükü. 
nabilcccğini tahmin etmemekte idi- mcti ile resmi münasebetlerini idame 
ler. etmekle Fransa, !spa.nya'da sulh le-

Nitekim Avam kamarasında bugün hinde nüfuzunu kullanmış olacaktır. 
öğleden sonra bazı mebuslar hükümc- 3 _İtalyanın yakınlarda taleplerini 
tin Franko hükümetini tanımak hah- resmen dermeyan edeceği esnada 
sinde vaziyet alıp almadığını sormuş- Fransa'mn Burgos'da bir mümessili 
lardır. bulunması faydadan hali olmıyacak. 

B. Çemberlayn aşağıdaki cevabı 
tır. 

vermiştir: 
t.linorkamn i,<fgali ,_,..trvıfındtı "- Hükümet, halen bu meseleyi .. 

tetkikte berdevamdır. Bu sebepten nıiizakcreler 
yeni bir beyanatta bulunacak vaziyet- Londra, ıs a.a. - Minorka adasının 
t deg~ı·ıı·m Franko'ya teslimi meselesi bu.gu"n A -e .,, 
Avam Kanuırası Franko'nun vam Kamarasında bahis mevzuu ol -

muştur. 
l<mınmasma m.ulıalif 

dusu mümessillerinden kimseyi gör - Londra, ıs a.a. _ t~i teşkilatının 
miyecektir. Veliaht, Şam'da kısa bir mümessilleri dün aqam Avam Kama
müddct ikametten sonra Berut'a gide- rasında yaptığı içtimada İspanyanın 
cck ve orada da fransız mümessilleri vaziyeti etrafında bir buçuk saatlik 
tarafından· değil fakat Lübnan reisi - müzakere ve münakaşada bulunmuş -
cümhuru B. Edde tarafından kar~;ıla - tur. Zannolunduğuna göre, B. Çem
nacaktır. İran vcliahtı buradan, pek berlayn tarafından daha birkaç saat 
muhtemel olar~ bir ~rtta Mı~ır'a önce muhalefet lideri B. Attlee'ye ve· 
hareket edecoktır. Velıaht ~ısır dan rilen cevap şiddetle tenkit olunmuş
dönüşünde memleketine, Bır Mısır tur. Umumi hca"etin lspanya'da meş
"Ya.p..-•" nt:""Vu..-... ,.,~-·-~· ·ır:rn~.-- ru Iıük me mevcut oım~fkta uevam 

İşçi mebus, Fleçer ingiliz kruvazö -
rünün Minorka adasına gönderilmesi 
kararından lspanya'nın Londra elçi -
sinin haberdar edilip edilmediğini sor. 
muştur. 

Hariciye müsteşarı Butler, şu ceva
bı vermiştir : 

.. _ O zaman.ki şartlar içinde hiç bir 
teahhüre meydan vermeksizin hareket 
etmek lüzumuna kail bulunuyorduk. 

,Basra körfezi yolu ile dönecektir. ettiği müddetçe Franko hükümetinin hareket emri verildiği sırada keyfiye-
ti İspanya elçisine bildirmenin de 

Halkevlerlnln 
a~llııının yedinci 

yildinümünde 
(Başı 1 inci sayfada) 

di mahalli progranilarmın tatbikine 
gcç.ilccektir. 

S. - Ankara Halkcvindeki merasim 
Ankara radyosu ik ncşredileccktir. 

'/\'ot: 
a 71\ferasimi mUteakip Ankara 

Halkevi salonunda Halkcvlcrinin şim 
diye kadar ne retmiş oldukları kitap, 
broıür ve mecmualardan mürekkep 
bir eergi ve grafiklerle Halkevlerinin 
çalışmaları gösterilecektir. 

b - Aynı gün Ankara Halkevinin 
diğer bir salonunda eve bağlı ressam 
ve heykeltraşların eserlerinden mü_ 
rekkep dördüncU resim ve heykel ser
gisi tertip edilmiş bulunacaktır. 

c • Her yıl olduğu gibi Halkevle -
rin.in bayramını bir gün evciden kut
lamak üzere 18-2·1939 cumartesi ak
şamı Ankara Halkevi salonlarında 
hasılatı sosyal yardım i~lerinc tahsis 
olunmak Uzere bir balo tertip edil -
miştir. 

Kont Ciano'nun Varşova 
ziyareti 

Varşova, ıs a.a. - Kont Ciano, Var 
Şova'yı ziyaretinde zevcesi ile birlik. 
te beyaz sarayda oturacaktır. Kont Ci 
ano'ya on beş italyan gazetecisi refa
kat edecektir. Bunların arasında Gay
da ve Ansa1do da vardır. 

Karabiik'tc çalışmak iizcre 
Londra',Iıın bir grup clalıa 

geldi 
İstanbul, ıs (Telefonla) - Karabük 

fabrikasının işletme işlerinde çahş -
mak üzere bugün Londra'dan 10 kişi -
lik bir grup daha gelnıi.ş ve doğruca 
Ankara'ya hareket etmiştir • 

Devlet Şiira8ı kanununun 
nıaliyeyi alakadar cclcn 

kısınıları 
Maliye Vekaleti, Devlet ŞOrası ka

nuni hükümlerinden vergi ve resim
lere mütca1Jik idart davaları aiakadar 
edenleri teşkiltma bildirmiştir. 

tanınmasına şiddetle muhalefette bu-
l d ~ · mümkün olup olmadığı sözlerine, But-
un ugu söylenmektedir. Meclis bu - 1 .. '!'.:', b ümk' .. 1 b'I" d' .. er: - .ı:.vet u m un o a ı ır ı.,. 

gun de toplantısına devam edecek - b . . 
t' 

1 
ceva ını vermıştır. 

ır. Liberal Sincilair Fransa'nın mümes-
B. temı Rerar'il tekrar siline haber verilip verilmediğini sor-

llurgos'cı gidiyor ması üzerine Butler: "-Benim bildi-
Paris, ıs a.a. - Temps gazetesi ğime nazaran, hayır .. demiştir . 

Leon Berard'm perşembe akşamı Bur Maclrid bonıbardmuırı ediliyor 
gos'a gitmek üzere Paris'tcn hareket Madrid, 15 a.a. - Saat 21.30 da düş-
edeceğini yazmaktadır. man topçusu ateş açtı. Hükümctin te.k-

Hariciyc nazırı Bone bugün öğle. rar paytahta ycrleştiğindenberi düş -
den sonra, Lcon Berard'ı kabul ede- manın büyük çapta obüsler kullanmı -
rek iki sat görüşmüştür. ya başladığının üçüncü günüdür. 

Leon Berard müteakibcın, Paris'te Beş italyan tayyaresi Valans şeh -
bulunmakta olan Fransa'nın cümhuri. rini bombardıman ctmiyc teşebbüs et
yetçi İspanya nezdinde bulunan bil- mişlerse de cümhuriyet tayyareleri ta

yük elçisi Jül Hanri'yi ziyaret ederek rafından tardedilmişlerdir. 
görilşmüşti.ir. Adliye nazırı Gonzalcs Pena bükü -

Bu iki müHikattan sonra yaptığı be met azası arasında tam bir anlaşma ol
yanatta I..eon Berard kendisine veri- duğunu Havas Ajansı muhabirine 
len vazifcniıı Burgos hkümetinin bil- teyit etmiştir. 
fiil tanınmasını tazammun edeceğini 

Ray IJt?l V<t.Yo Paris'tc söylemiştir. t 
Paris, 15 a.a. - Cümhuriyetçi s -

R. l&on Berard'ın ispanya panya'nrn hariciye nazırı Del Vayo, 
sefiri olması 11111/ıtemcl bu sabah Paris'e gelmiştir. Mumaileyh 

Faris, ı 5 a.a. - Satahiyetli bir kay. bu sabah cümhurreisi Azana ile görüş
naktan bildidldiğine göre Leon Be- müştür. 

rard, diplomatik münasebetlerin yeni- lsvarıya'ya tliincrılcr 
den teessüsünü hazırlamak üzere res- ıHendaye, 15 a.a. _ Cümhuriyctçiler
mi bir vazife ile İspanya'ya dönecek. den 4.000 milis, bugün frankist İspan
tir. Mumaileyh, büyük bir ihtimalle, ya'ya dönmüştür. 
siyasi ve kanuni ahval, Franko hükü- Fransa'ya ·1tica etmiş olanlardan 
metinin hukukan tanınması imkanını şimdiye kadar 28 bin asker ve 20 bin 
verir vermez altı aylık bir müddet i. de kadın çocuk ve ihtiyar lspanya'ya 
çin Fransa'ının İspanya sefirliğine ta- dönmüştür. 
yin edilecektnr. Dünkü nazırlar mec. 
lisi içtimaında, şimdiki muvakkat vazi Çete muluırclıclcri 
yete nihayet vermek ve münasip bir Paris, ı Sa.a. - Matcn gazetesinin 
zamanda İngiltere hükümctiyle l>irlik Tulus'tan öğrendiğine göre, Puigcer -
tc Burgos hükümetini hukukan tanı. da civarında dağları tutmuş olan cüm. 
mak hususlarında Bone'ye geniş sala- huriyetçi çeteleriyle onları takibe me-
hiyct verilmiştir. ' mur Franko kıtaları arasında çok şid -

Fransız nazırları ara. ıntla detli müsademeler devam etmektedir. 
Franko tarafından neşredilen bir 

gifriiş ayrılığı var beyanname ile muhtar Katalonya hü-
Öğrenildiğine göre nazırlardan ha. kümetinin bütün imtiyazları leğvedil

zıları Burgos hükümetinin tanınması- miş ve alelade bir vilayet olarak İs -
na itiraz etmektedirler. Bazı nazırlar panya'ya ilhak olunmuştur. 
ise Fcanko'nun totaliter devletlere 
karşı taahhütlere girişmiş olmasın. 
dan endişe etmekte ve bu takdirde ge B. Löbrön namzetliğini 
ncralin Fransa ve 1ngiltere'yc verece-
ği teminatın hiç bir kıymeti olmıya. yeniden mi koyacak ? 
cağını ileri sürmektedirler. Bir kısım 
nazırlar ise Franko hükümetinin hu
kukan değil de filen tanınması taraf. 
tarıdırlar. 

SaH'ihiyetli mahfillerde s5ylcndiği
ne göre Fransız kabinesinin munta. 
zam münasebetler tesisine dair verdi
ği karar, bu münasebetler resmi mahL 
yette olmamakla beraber, üç türlü fay 
da temin etmektedir: 

Paris, ıs a.a. - Jur - Eko dö Pari 
gazetesinin bildirdiğine göre bazı 

devlet adamları toplanarak harici va
ziyet dolayısiyle ve memlekette her 
türlü tahrikata mani olmak maksadiy
le Reisicümhurluk müddetinin hita
mında yeniden namzetliğini koyma
sını Albert Lebrun'den rica etmeğe 
karar vermişlerdir. 

ka 
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Uzaktan gelen keman sesi 
Y aan : F. Zalair Törümlriinc1 

L_ Beyoğlu birahanelerinden birinde, lar köyünden Kara Ali ile ahbap ol· 
qrıı karııya oturuyorlardı. On sene. mu9tuk. Kara Ali umumi harpte as
~e~eri hiç görüpemitlerdi. Birbir- kerlik etmiı. bqçavutluğa kadar yilk· 
L~rıne anlatacak çok ıeyleri nrdr. Fa ıelmiı, uyanık fikirli ve görgülü bir 
~t, senelerin aralarmda bistedilme- adamdı. Çok defa, onunla saatlerce :en doğurduğu yabancılık ikisinin de batbata konu1tuğumuz olurdu. Bu-
irdenbire açılmalarına imkin venni- giin gene ona gidecektim. Atımı malı 

)'ordu. Murad, aigar•mı dudakları- muzladnn. 
~~ arasına sıkqtmnıt dilfünüyordu. Kara Ali, beni her zamanki neteli 
-.nil, daha fula sabredemedi: haliyle karııladı: 

- Anlat bakalım Murad, dedi. la- - Hot ıeldin bey, dedi. Epey var 
'-hurdan ayrıldıktan tonra ne yap- ki, görülr:medin buralarda. 
tın? Nerelerde dolaıtın? Pek bayır· - Hot bulduk. Ali çaVU§, ne ya· 
'lllrıdo ıpm. Bu kadar zaman urfında param, her uman vakit olmuyor. 

iru dürilet mektup bile yumadın. Kara AH, atm bqmdan tuttu. ile
Murad. sOlerek arkaclqmm 7'b1bM rlde, tarlada çalıpn olluna le91endl: 

baJrtı. Sonra eliyle ima bir lpret ya- - Mehmet! Gel buraya! Beyin hay 
~ak cevap verdi: vanınr al. 

- lıfelrtup titiiusund& Mrblrflnlse Ağaçlarm altına aerilea teiniz hi· 
•ltenı etmefe pek haldmnız yok zan. ııra yarı maıur bir .niyette otur
llederim. Bunu bırakalım. tetaımuı. duk. Ukırdıya daldık. Saat bir bayii 
dan çıktım. Dolllpmdıfnn ,er kal- ilerlemifti. Birden doğruldum. Bir 
ltladr. Şimdi, E. vlYyetinde defterda- kemanm kıvrak nağmeleri uzaktan 
"-· Evlendim. liri çocufum Qr. Çok tatlı akisler yaparak bulundufumuz 
lbesudum. yere kadar gellyordu. Dikkat ettim. 

Cemil, hayretle g&Jerinl •: GOn batarken isimli serenadı çalıyor-
- :E.lendin mi? Hani beklr kal- du. Ali Ç&YıJ!UD yüııüne baktım. AJi 

-.Ca ahdetmittin? çavuı merak1m1 aöslorimden anladı.: 
Murad, ıigaruını tueledi. Bir mild Benim bir teY sormama meydan bı· 

det autu. Sonra yavq bir 1eele IÖy· rakmadan aöyledi: 
ledi: - Derince çiftliğinin kızı Ayte, 

- Hayatta her teY tesadflffere lıal dedi. Bir tenedenberl yoktu burada. 
lı. t... ieteclltl kadar karar wntn. iki ... wel pldl. Gayri her alııpm 
ltn küçük bir hadise hazan en büyük böyle hazin, hazin çalar durur. 
brarlarm değitmnine nüle oluyor. - Bu Derince çiftliği nerede Ali 
!lele evlenmek ... Bu büabiitün bqka çavut? 
bir it. Ali çavut doğruldu. Elini uzatarak 

Cemil, merakla 10rdu: pterdi: 
- Taırada mı evlendin? - İtte derenin öte tarafındaki ya-
Murad, önündeki bira bardalmr du. macm altmda görtlken bina çiftlilin 

daldarına götürdü. Bir hamlede son kötküdür. Huan bey orada oturur. 
)lıdumuna kadar içtL Sö.&Une deVllD - Ane. Hasan beyin kızımıdır? 
ettı: Ali çavuı mlnalı, mlnalı aülümee-

- Evet, ubim tatracla wlen41m. di: 
lilr çiftlik sahibinin kuını aldım. - Seni pek alikadar etti bu it bey. 

c::::~::::~::::~:::~::::~::::::::1 
NOBETÇIECZANELER 

Pas ar 
Puart.U 
Sah 
Çarpmba 
Pertembe 
Cuma 
Cumartesi 

İstanbul Eczanesi 
Merkea Eczanesi 

ı Ankara Eczaneai 
Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Hallıj ve Sakarya Eczaneleri 
Ege ve Çankaya Eczaneleri 
Sebat, Yeniıehir Ecaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has -

talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) namara 
ile telefon edilir, 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon miiracaat
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 1-
rıza memurluiu (1146). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincirlicaml civarı: (2645 • 
1050 - 1196). - Samanpazarr civarı: (2806 
• 3259). - Yeniıehlr. Havuzbaıı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaıı Güven tak • 
si: (2333). - Çankırı caddeııi, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul taksisi : (3997). 

Otobüalerin ilk ve aon seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulua il. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulua M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulum M. na 7.00 21.30 
Ulua il. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye 17.00 
Yenitehir'den Ula• M. na • 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenitehir'e 7.10 23.00 
S. pazarın'dan Akköprii'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 9.45 
Bahçeli nlerden Ulus M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -- 20.00 
f Ulus Meydaniyle İstasyon araarnda ber 

bet dakikada bir sefer olup tren zaman • 
lan seferler daha sıktır. 

1 Ulus Meydaniyle Yeniıehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beı dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 1 e ve 21 den 23 e kadar her ıs, 20 
ve 30 dakikada bir mantaaam •elerler 
Yardır. 

§ Akpmlan Ulus Meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı
na dönüıleri •inemalann dacıhı A&tine 
tibidirler. 

Poata Natleri 
Teabblitlii saat (11) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar lstanbul cJhe • 

tine mektup kabul eder. 
Trea Nat:.ri 

Ha,rdarpa1&ya : Her ubab 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per • 
ıembe. Cumartesi, 
Toros sürat.) 

aa- hattı : Her sün 9.35 (Kane • 
rl, Slvu, Amaya ba 
hat tlserindedlr.) 

Diyart,üno hattı: Her da 9.11 
Zonpldak hattı : Her cfiıı 15.00 

Çocuk yurdun direği, yuvanın 
terıliiidir. Çocuğu eev. Yılda 
bir lira ver, Çocuk Esirgeme 
Kunımuna üye ol. 1 

İcra ve İflas 
Birecik icra Hakimliğinden : 
Bireciğin meydan mahallesinden 

mUalUm kızı Şahidenin o mahalleden 
HU..yin oilu Aptülkadir ve Hüseyin 
oflu Mehmet Ali zimmetlerinde ba
ilim alacalı olan dört bin üç yüz yet· 
mit kuruıun talwili için yapılan icra 
takibatı üzerine borçlular tarafmdan 
itiraz edilmekle mürafaa için tayin 
kılınan günde borçluların mahalli i • 
kametleri meçhul bulunduğu anlatıl· 
dıfından illnen tebliğat yapılmMı ve 
mürafaanm 17-2-939 cuma günü eaat 
dokuzda icruı tensip kılmmıt oldu • 
fundan muayyen giincle mumaileyh -
lerin birecik icra tetkik merciliğinde 
hasır bulunmaları tebliğ makMll!na 
kaim olmak üzere ilin olunur. (521) 

Cemll'ln. hayreti clttlkçe artıyor- Bnt Ayte Huan beyin kızıdır. Hem 
~~· Murad, aandalyesinde dolnaldu. bqka evtıdı da yoktur. Bir ıönen 
•qyatmm en tatlı hatıralarmdan bah ppnm Murad bey. Ben bu kadar 
ledea imanlara bu bir nete ile anla- yer dolqtım. Daha bunun kadar gü-
tryordu: zel bir kıs ne gördüm, ne de itittim. .ziyaretime tatmadı: 

- it. Ylllyetiıle yeni cltmlttim. Babası onu lstanbul'da okuttu. Pe- - Merhaba Murad bey, dedi. Ay-
:ktaın seç vakitlere kadar çalıtıyor- ılnM dolqantar çok oldu. Fakat, bil- ıe'yi merak ettin her halde. 

Ula. Fakat, akpm oldu mu içime bir mem neden, Ane hiç birini belenme- Bu samimi adama, aynı aamimiyet-
lıkıntı çBldlyorda. Ne yapacaktım? di. le mukabele etmeği vicdani bir borç 
lferec1e vakit ıeçlrecektim? Hele pa· içimde sebebini uılıyamadıfım bir bildim. 
a., Ye tatil rUnlerlnde aıkmtıdan bu- heyecan uyandı. Uzaktan ıelen bir - Evet, Ali çavuş, dedim. Ne ha· 
a.llJ'Ordum. KGçtık tehirlerde bekar· keman aninin bir imana bu derece te ber? 
~Çekilir teY delildir. Düftlndüm. slr edebilecefine inanımızdım. Daha Akpm karanlığı çöktüğü için yü
l diaıi oyalryacak bir teY bulma- fula oturamadım. Zaten akpm olu- zilnü iyi göremiyordum. Sesinden gü-
11d11n. Nihayet kararımı verdim. Bir yordu. Ayağa kalktım. Köylü dostu- Jüm1ediğini hiaaettim. Ali çavuş ya-
~acaktrm. Bilinin çocukluğum- ma: va, bir ıeale cevap verdi: 

ri ata blnmeğe bayrbnm. Bu 111- - Müsadenle Alı' çavu• d-..ıı.1- A b' h · 
retı h Y' cuuu. - yte. ıraz asta itnıf. Ama, me-
h e em hoı bir vakit ıeçirecek ve Ben artık gideyim. Yolumuz epe,ce rak edilecek bir !CY yok. Sen rahat, k: de güzel bir spor yapacaktım. uru. Hava iyice kararmadan felıri rahat tehre dön. Ben yarnı bir haber 

armu derhal tatbik ettim. iyi bir tutayım. getiririm. 
~t. •ld111l. Bir tdlot takımı yaptırdım. Hayv'""'" bın' dım' . Yolumu ..3-ğı'ttı'· ı buh 1 l i d • 
~· -- U'C Gecey ran ar. ç n e geçlt·dım. 

Zllaeler falan mülremmel bir Mlvarl rerek derenı'n o''te yanındaLı· vı.-.-a """~ Al' da' Old a , - Ertesi ... n ı çavuı ıreye geldi: 
d Ullı. Artık dairede otururken pay· dolna ilerledim. Keman suamuttu. _ Ben demedim mi üslllme, diye. 

I ?' saatinin gelrnnini endifeyle de- K"-'-''n bi-· altındakı' yoldan gefl'!#!r· "kü k ğ b k ti vyau ·- .- Allaha ıu r, artı aya a ile kal • 
1 ' arzuyla bekliyordum. Her alqam, km batımı kaldırdım. yukarı baktım. 
tuna biniyor, bir iki aut tehrin ci- Kalbim duracakmıt gibi atıyordu. mıt-

•arrnda dola d B'lL---- ·ı Biru durdu. Kurnazca bir oözlinü . tıyor um. ı n..- tatı Balkonda ıe.- bir kız bir heykel a- • 
liinlerind bahl · L d ., kırparak ilive etti : Jı• e •a eyın eraen en te· zametiyle duruyordu. 
ırc:len a}'l'ılryor ve ges vakit dönü- O aünden aonra. hemen her gtin - Ben HMan beye, iıi açtan. Ya-

t:rdunı. Belki; bundan da çabuk bı- ymnacın etefindeki kötldin önünden nn Bile yemeğine aeni bekliyorlar. 
be ~ktım. Fakat, garip bir tesadüf. ıesid rcenıi )lapmağa batladmı. Ay- Kmnıt pi yaparak Ali çavup çat· 
fan at sporuna eskiaindaı çok daha p'yi dama balkonda gihilyorduın. tım. Sen pi bir de bana 10r. As kal· 

zla bir te•kle balladı. Bir akfam, Ane balkonda pünme- sm anincimden bu temb köylUoiin 
lı Bir tatil günüydü. Bermutad er· di. Geceyi merak içinde ıeçirdlm. boynuna sarılacaktım. 

enden ~naa binerek umn bir Ertesi alqam ıeae ıörmedim. Uçtlıı- Hikayenin buraımda .Murad bir •İ· 
ıezinU '8Pmak llzere çıktım. Yolda dl aJqam da balkonu bot prilnce ıara daha yaktı. Bir liri nefea çekti: 
lklıma geldt Şehre Uç saat kadar bir çrlıma döndüm. Ali çavu9un evine - lıte uisim, eledi. Bu auretle ben 

1Llrt ...._ s.,a. m,tam. AB pnat, benim 1* wldt.u de ..W. aruma kar._, 

1 ZiRAi DAVALARillIZ 

Zirai kalkınma 
ve silonun rolü 
1 

................................................................................ 1 
Yazan: Tahsin COSKAN 
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M mı zaferin tahakkukiyle ye
ni açılan yükııelit devrinin 

sarih vasfı. her sahada milleti hare
kete getirip memlekette umumi kal
kınmayı temin eyliyecek tedbir ve 
çareleri arayıp bulmak keyfiyetin· 
de tecelli eyler. 

Her teyimizde olduğu gibi, milli 

Memlekette e -
aculı bir bufday 

.iyuetinin tat • 
bikinde maoal -
lalıiyeti temin edebilecek amil
ler artU'Utlla ailolar en batta ııe
lir. 

kalkınmanın bizde yegane kaynak._ ____________ __, 

ye mesnedi türk köylüaünün istih
salini kolaylaştırmak, mahsulün ma
liyetini dütürmek ve onu kıymet • 
lendirmektedir. 

Gesen imparatorluk devirlerinde 
gümrük kapılarımızın barice açıık 
bulundurulmaaı yüzünden türk köy
lililü, ailesiyle birlikte yalnız ken
di ve hayvanınm gıdasiyle tohum
luğunu yetittirmek için çalıııyor -
du. Bir çok sebeplerden fazla bir 
§CY yeti9tinpeğe imkin olmamakla 
beraber yetittirenler bile nakil va -
sıtalarmın olmayııı ve tehir piyasa
larının mU.temle-ke mallarına açık 

bulunu.tu yüzünden o mallar da, ya 
anbarlarda ve yahut da toprakaltı 
kuyularmda çürüyüp bozulmağa 

terkediliyordu. Bu vaziyet ve tart· 
lar altında inliyen türk köylüsü 
satfl yapamıyor ve fazla istwalin 
de bu hal b11ısmda kıymeti olasm
yordu. 

K &ylUyU çal..-nıya tefrik et -
mek, malını 1rıymetlendir -

mek için yurdunda. neli ona çal~ 
mak imlrtnmı vermek ft bunu ko -
layla,tırmak için de bir sUril tedbir
ler almak lazımdı. İşte milli bükü -
met teşekkül ettiği tarihten itiba
ren, zaman ile alınması mümkün o
lanları sıra ile ele alarak temine ça
hpnaktadır. 

1 - (Milli ımıbmulltı baricin r~ 
kabetlnden koruyacak surette ,gUm
rü k kapılarını kapamak) bu tedbir 
1928 yılında almmıftır. 

2 - (Köylüyü ezen ağır vergi -
lerden kurtarmak); cümhuriyet bll
kümeti ilk yıllarda aprı kaldırmak
la bunıu da yapmıftır. 

3 - (Muıh~lif sebeplerle bozul
muı olan tobumluiu ıalah etmek); 
rslib •e çıofaltma istaayon ve çift -
tikleri açılmıt olmakla bunlar da 
kıımen yapılmıttIT. 

luk; (anıbarlar bu rakamdan baric
tir). Cezair'in: 406 bin tonluk; Fran
sa'nın: 2 milyon 951 bin tonluk; 1-
talya'nın: 2 milyon tonluk; Arjan -
tin'in: 1 milyon 180 bin tonluk muh
telif hacimde siloları vardır. 

Kanada hükümetinin silo mik -
tarı yukarı işaret edilen 

memleketlerin yckiınundan daha 
çok fazla görülmektedir. 

Memleketimizin silo adet ve mik
tarına gelince: umumi harptan evet 
Anadolu • Bağdat demiryolu tirketi 
nin Haydarpata ve Dcrincc'de, si
lo esaslarına uygun olarak yapılmı' 
olmamakla beraber gene ite yarıyan 
on ~ bin tonluk iki siloları mev
cut idi. Bu ıilolarm HaydarpafB is
tasyonunda bulunanları umumt harp 
içerisinde istasyonda vukua gelen 
infilikla berhava oldukları mal~ 
dur. Şu halde milli hükUmet. silo i
!ini yeniden ele alm .. ve onları tah
sisat niabetinde tamamlamağa çalıt
mıttrr. 

Memleketimizde dokuru silo, al
bwı da anbar olmak tisere, on be' a
det ceman altmllf bir bin tonluk silo 
ve anbar mncuttur. Fa«at mcmle -
ketin bugün iki yüz bin ton muhte 
lif hacimde ailoya ihtiyacı vardır. 

Yukanda izah edilen altmış bir 
bin tonluk silo Te anbarların ikisi 
dcwlet demkyollanna alt oldutuaa 
R'6re ged kalan kırk altr bin tonıu 
da. geçen yıl iktisat vekaletine bağ
lanan toprak tnlihsUlleri ofisine ait 
buhmmaktadır. 

B ir silonun Urtı.dl mlnida İf" 
leyebilmesi için llakal sene

de dfJrt defa dwir" yapması lhrm
dır. Bu hesaba g8re 7'1• •-•vh&.o: 
Hf yerlerinde iki yüz bin tonluk si
lolar yapılacak otura senede sekiz 
yüz biıı ten buğday muamelesi ya
pılacak demeıktir. Memleketimizin 
vüsatine ve halkımrzın yüzde yet
miş niabetinin çiftçilikle ittigal ey-

4 - (Köylünün yctiftirdiği muh
telif mahsulatı memleketin her han
gi bir saha ve iakelelerine kolay ve 
ucuzca nakleylcmek) yaprlan timen
difer ve deniz vaaıtalariyle mühim ı 
mikyasta bunlar da temin edilmİf • ı-------------Mt 
tir. ı 

S - (1929 yılında Ameri.ka'da ~ 
layıp az zaman içinde bütün dün· 
yayı istila etmlt olan zirai buhrana 
kar!ı tedbirler almak ve çiftçileri 
mutlak ıurette himaye eylemek) 
buğday koruma kanuniyle memle • 
ketimizin hususi vaziyetine göre bu 

Okuyucu mektupları 

da temin edibni,tir. 
~ - (Memlekette esaslı bir buğ

day siyaseti kurabilmek için buğday 
koruma kanuniyle muvazi ve aynı 
fonda silo ve anbarlar tesia eyle -
mek): hükümet 1933 yılmda BUyük 
Millet Meclisi'nden aldıf ı 2303 nu
maralı kanun sallhiyetiyle bu bil -
yük i'e de başlanuftır. 

Z irat kalkınmada, silonun ro
lüne dair yazmakta bulun

duğum bu yazıda, memleketimiz 
de bu mevzuun ehemiyetini tebariiz 
cttirmeğe çalı,acaiım. 

T. N. Biricı'Jı imzHiyle aldılımı:ıı bir 
bir melrtupta deaıliyor ii : 

Anlrara'nm ınalim olan meüen buhranı 
burada yaııyanları bilzanare iı Ye dair .. i -
ne uzak semtlerden ucuz mesken tedarik et
mek mecburiyetinde bırakmaktadır. llese -
il Bakanlıklarda ...uifeli olan u maaılı bir 
memur ucuz diye Etlik'te, Keçıoren'de a -
cuz ucu ev kiralarsa, nakliye masrafı üstü
ne eklenince kiraı.chlı ni kaça mal ede • 
cektir. 1 

Mesken pahalıhiı Ankara bal.lı:ınıa öte -
denberi ıikiyet ettiii bir derttir. Bari ucuz 
nakil vasıtası siyasetiyle bu derdi hafifle -
temez miyiz 1 

Ankara otobüsleri belki de murafını 
karırlamak için mecburi olarak bu fiyat -
lardan tenrillt yapamıyorsa belediye hal -
kın lehine olarak biru fedakirlıkta bulu
namaz mı 1 

ULUS - Oku;yııcumıuua da dolru tab • 
min ettili gibi beledi7emi11in otobus iılet • 
mesiade Ur :ııilıniyetiyle luırdtt etmedi • 
fiııi 7dıadaıı bi/i7or.u. Ve enseıı ço1: da
ba rabllt "e temiz olaıı belediye otobüsleri, 
daba nelce basml eller tarafından İfletı
leıı hptıbçtı iJcretlerine zam değil bili • 
1:is bWJ/ardan tea:ııilit yapmıştır. 

0

Ancak 
beledi7emizia baliın otobüs ücretlerinin 
acazlam .. sı bru'!''!ndalı:i arzusunu bildiiin
deıı "e bır tenril ılnklnı bulmak için çare • 
ler ıuanuıi:ta oldulundan eminiz. J1I abdut 
büdcesiyle ço1: alır külfetler altında bu • 
lunan Aniara belediyesinin ball:ın tıa7rını 
dalına mütnarln bir surette göz öııüzıde 
tutmakta o/dulu ıüpbesizdir. 

1 

lediğine ve her sene nüfusumuzun 
arttığına ve haricten de göçmen ge
tirildiğine göre yakın yıllarda bu 
miktarın bile az gelec:eği muhakkak
tır. Şu halde silo iıini 1933 de oldu
ğu gibi elM mevcut olan kanuni sa
lahiyeti tevsi ederek tahsisat ayırıp 
tezelden eve la yüz sonra iki yüz bin 
tona çıkannak mutlaka Ulzrmdır. 

Fikrimce itin halen esasından u
zaklaştırılmr.ş bir noktası vardır. O 
da bidayette, gerek buğday koruma 
ve gerek silo ve anbarlar illf8 ve i
daresi işleri ıslah ve istihsal itleriy
le de iştigal eden ve esas vazifesi de 
bu olması lazım gelen Ziraat veka
letine verilmi' ve mütehaasıa veki
let tarafından işlere ba§lanmı' ve 
bul?iinkü sevinilecek dereceye de ~ 
tirilmitti. Halen az bir alibyla ik
tisat vekaletine bağlı olan bu işin 
bidavctte olduğu gibi geoe .zinat 
vekaletine verilmesi maksadı daha 
zivade temin edeceğine, ziraatte 
mu9takar bir ralah ve buğday ço
ğaltılması işinin baearılmaaı için el
zem olduğuna kani bulunmaktayım. 

Buğday, siyasetine yeni bql• 
dıiunız yıllardaydı. Memle

ket itleriyle aUkalı zevatla basbihal
lerimizde, bazı miltalealara eöre 
memlekeüaıWo. hububat iıbraç eden 
memleketler arasına giremiyeceii .. 
ni ileri sürmekteydiler. Ben ne o 
gün, ne de bugün o fikirde -değilim, 
yedi yüz küaur bin kilometre mu
rabbaı geni,liılc n on iki büyük hu
ıusiyetlere maliılc iklimlerden te • 
şekküt edm vatanımızın bugünldl 
hububat iatibulinin liakal u yıllar 
içinde bet misli artacaiına bniim. 
.Memleketimizin bais bulunduğu Jıa.. 
suaiyetlerle beraber mU.tcblik A .. 
rupa karfnmdalri coğrafi vuiyed 
dünıyanm diğer uçlarında buğday 
istihsal edip ~ Avrupa piyasaları.D=-

... • ••I -tanJeıJa yanyaıi& gildiği
miz gün relaııbet sahasında onlara 
tefevvuk edebHecek tabii kuwt ft 

kaynaklara ziyadesiyle malik oldu· 
ğumuza olan kanaatimi bir daha tek
rar etmek isterim. 

Ankara Borsası 
15 Şubat 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Acılıs F Kapanre P. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Vartova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belcrad 
Yokohaına 
Stoklıolm. 
Moııkova 

5.9375 
126.4450 

3.3475 
6.6525 

28.7225 
67.77.25 
S0.7275 
21.3375 

1.0825 
1.56 
4.3375 
5.9275 

23.19.25 
24.9575 

0.9050 
2.1350 

34.6050 
30.5375 
23.8625 

5.9275 
126.4450 

3.3475 
6.6525 

28.7225 
67.7725 
50.7275 
21.3375 

l.G825 
1.56 
4.3375 
5.9275 

23.1925 
24.9575 

0.9050 
2.1350 

34.6050 
30.5375 
23.8625 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 T&irk Borcu il. 19.325 19.325 

(Peşin) 
1933 İkramiyeli 
Erpni 19.65 19.65 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. I. 19.- 19.-
Sivas - Enurum 
Hattı İs. IIL 19.10 19.10 
Anadolu Demir Yolu 
I. n II. 40.25 40.25 

ialiğine gönderilmi' bulunuyordu. K. 
nunun okunması sürekli alkıtlarla kar
tılanmıftır. 

Memleketimizde eaulı bir buğday 
siyaaetinin tatbikında muvaffaki
yeti temin eyliyecek imiller aruuı
da silolar hemen batta ıelir. lkıi • 
day koruma kanunu nCJredildiii za
man, yazdığım bir kaç yazıda silola
rın lüzum ve ehemiyetindcn bahaet· 
mit ve bu iki itin biribirini tarnam
byacak esaslar olduğunu tebarüz et
tirmeğe çalıfllltttım. Hükilmetin bi
li.hare çıkardığı silolar hakkmdakl 
kanunla, bunun tezelden tahakku
ku için Ziraat 1-tkaamca Ziraat ve-
kiletl hesabına on Uç milyon Hranrn 
aarfma mU..de edilmit olması si\o 
•İyaetimlzin MMllll tetldl eylemit
tir. 

Silonun dUnya muvacehesindeki 
lüzum ve ehemiyetini aöaterebil -
mek ~in bazı memleketlerin ıilo 
miktadanıu ifaret etmeii faydalı 
görüyorum. 

İneç'in 651 bin tıonluk, Nornç'
ln: 131 bin tonluk. Holanda: 215 bin 
tonluk; Romanya'lllll: 170 biD toD-

Hatay millet 
meclisinin 
toplantısı 

Antakya, ıs a.a. - Anadolu Ajansı 
nm hueual muıbablriyor : , 

.Millet mecliai tıoplanmıt ve ruma -
meye alman maddeler araaında Büyük 
Millet Mecli•inde kabul edilen Hatay 
mehuslarının anavMlm dCV'let demir -
yolumda parasız Hyllhat etmelerine 
dair kanun obmmuftUr. Bu kanun dev 
Jet tCİ9İDIA bir tabrMiyJe mec1ia re-

Bu münasebetle söz alan mebuslar -
dan Hamdi Selçuk, Vedi Karabay, ve 

Doktor Vedi anavatanm göaterdiii bu 
alaka ve tefkat dolayısiyle Hatay mec.. 
liainin fiikranlarmı ifade et:mİflerdir. 
Büyük Millet Mecliaiıte te,ekkür e • 
dilmesi Hatay'a gelecek anavatanm 
mobualarına her türlü kolaylıklarm 
gösterilmesi gene alkıflar araunda 
imar akma aJmn11ftır. 
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T erfie lôyik hôkim 
vemüddeiumumiler ingilterenin para işlerinde 

yeni inkişaflar (1) 

! 
....... ·········:· 1111111:•·······················1 
BİBLiYOGRAFYA ..................................................... 

Kolonel Chabert 

Alakalı komisyonlar 
hazırlanan listeleri 

tarafından 
neşrediyoruz Bugünlerde İngiltere parlamento -

s~nd~ ~üzakerc edilmekte olan yeni 
~ır .l~yıha kanun haline girdiği zaman 
ıngılız para siyasetinde esaslı bir de -
ğişiklik olacak ve kanuni vaziyet rea -
liteye uydurulmuş bulunacaktır. Çün
kü, 1 şubatta Avam Kamarasına tevdi 
olunan bu layihanın esaslı hükümle -
rindcn biri İngiltere Bankası altın sto
kunun piyasada cari olan altın fiyatı -
na göre kıymctlendirilmesidir. 

H.A.KUYUCAK 
dım esasına dayanarak hazan frangı 
hazan doları ve bazan da sterlini koru
mak için döviz alış verişi yapan da bu

Büyük fransız romancısı Balzac'ın 

uzun hikayelerinin en güzellerinden 
biri olan "Kolonel Chabert" arkadaşı
mız Yaşar Nabi tarafından dilimize 
çevrilerek Kanaat kitabevinin "Anka
ra kütüpanesi" serisi arasında nqrc -
dilmiştir. Mütercim kitabın başına 
Balzac'm hayatı ve eseri hakkında 20 
sayfalık etraflı bir etüt ilave etmiştir. 

Bahçesi olan ve bahçesinde ıi 
le, çiçek ve meyva yetiştirmelile 
raşmayı seven her vatandaşın b 
istifadesini mucip olacak mahi 
olan bu eser müracaatları kolayla: 
mak için aylara taksim edilmek ~ 
tiyle kaleme alınmış ve her ay bJPi 
de neler yapılması 15.zırn geldiği 
edilmiştir. Ağaç sebze ve çiçekl 
ekim, yetiştirme tarzları hakkındı 
raflı malumat veren kitap topra) 
zırlanması, gübreler, haşerelere "/C 

fcyli uzviyetlcre karşı mücadeİ' 
sullcrini de göstermektedir. 

Telgr 

N 
Vazifeye başlamak suretiyle 30 haziran 1938 tarihine kadar iki 

senelik terfi müddetini bitirmiş olan hakim muavin müddeiumu· 
milerle, hakim sınıfından sayılanlar hakkı~da Adliye Vekaletin
de teşkil olunan bir ve iki numaralı adliye ayırma komisyonları 
tarafından tesbit olunan listeler belli olmuştur. 
Bu listelere geçmemiş olanlar mu- yam hakimi Suphi Odemiş, Giresun 

ayyen müddetler için Vekalete mü - hakim muavini Enver Ergin. 
racaat ederek itirazda bulunacaklar 
ve itirazları tetkik edildikten sonra 
tercihan terfie layık olanlara ait bu
lunan bu defterlere göre terfiler ya
pılacaktır. Bir ve iki numaralı ko -
misyonlarca hazırlanan Adliye terfi 
listesinin ilk kısmını dünkü sayımıza 
koyduk. Bugün de listenin müteba
ki kısmını neşrediyoruz: 

Alımcı clcrcccde bulıman 
miiddeiımıumilcr 

Umumi harp başladığı zaman İngil
tere tam mfinasiyle altın mikyaslı bir 
memleketti. Altın sikkeler tedavül et -
tiği gibi İngiltere Bankası banknotla
rı da ibrazında altınla ödeniyordu. 
Harp başladığı zaman İngiltere altın 
mikyasını doğrudan doğruya kaldır -
madı. Belki bankalar ve halk ile ihraç 
müessesesi arasında ihtiyari olarak ya
pılan bir anlaşma ile banknot hamille
ri altın işletmek hakkını kullanmadı
lar. Bu sebeple altın ambargosu ka
nunu ancak harptan sonra 1920 de çı -
karıldı. İstcrlin, bu suretle altınla olan 
fili rabıtasını kaybettiğinden, harptan 
sonra, bir miktar daha düştü. Fakat 
İngiltere, harptan evel dünyada işgal 
ettiği mali mevkiini geri almak iste -
diğinden yavaş yavaş isterlini kıvmet
lendirmek yolunu tuttu ve nihayet 
1925 de tekrar altın mikyasına avdet 
etti. 

dur. 
Geçen sene sonlarına doğru sterlin -

in kambiyoda düşmesi mali mahfiller
de endişeyi mucip olmuş ve o zaman -
dan bugüne kadar şu muhtelif tedbir
ler alınmıştır: 

Lond:-a sermaye piyasasından ecne
bi memleketlere ikrazat için mevcut 
olan gayri resmi memnuiyet 1938 ma
yısında kısmen hafifletilmişti. Fakat 
sene sonuna doğru sterlinin vaziye -
tindeki bozukluk sclıclıiylc 20 ilkk5. -
nun 1938 de bu takyitlcr yeniden ko -

Balzac bu hikayesinde Fransa'da 
Rcstauration devrinin adli hayatına, 
en ince teferruatına kadar nüfuz et -
mesini bilen h.ariku15.de adcsesini tut
muştur. Napolyon'un en muvaffak ku
mandanlarından biri olan Chabert'in 
başından geçen inanılmıyacak bir va • 
ka, iyi ve müşfik bir kalbin. çektiği 
bütün ıstıraplara rağmen fcHiketinin 
müsebbibine karşı ne derece müsama
ha gösterebileceğini tasvir eder. Cha
bert, Balzac'ın elli cildi dolduran Co -
medie Humaine'inde hfila ayakta du • 
ran bariz tipler arasında en canlılar -
dan ve yaşamıya en layık olanlardan 
biridir. Onda idealist ve afif bir ru -
hun karakterleri eşsiz bir muvaffaki
yetle yaşatılmıştır. Herkesin eline ve
rilebilecek kadar nezih ve ve aynı za -
manda ibret verici olan bu güzel ese
ri okuvucularımıza tavsiye ederiz. Fi
yatı 50 kuruştur· 

Oluş 

Ankara'da yeni intişara başlıyaıl 
güzel sanat ve fikir mecmuasınııı 
şubat tarihli 7 inci sayısı şu yas 
la çıkmıştır: Halil Vedat Fıratlı: 
tap, Emin Erişirgil: Nazariye '1C 
Nasuhi Baydar: Tert:ümclcrc daif• 
Andal: Tanrılar zamanında Gr~k 4 
yası, Reşat Cemal Eemck: Ve 
böylece, Kemalettin Kfunu: Me 
asker, Cemal Arif Alagöz : Uluslar 
rası coğrafya kongresi, Suud 1' 
mal Yetkin: Cezanne'in dünyası,~ 
mut Rağıp Köscmihal: İdeal ko 
vatuvar binası, F. Ş. Kösemihal: 
tagoras. 
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Onuncu 'derecede bulurum 
hakimler 

Konya müdeiumumisi Sabri Yoldaş, 
Kırşehir müddeiumumisi Sami Özka -
ya, Ankara müddeiumumisi Baha A -
rıkan, Bolu müddeiumumisi Nizamet
tin Acar, Balıkesir müddeiumumisi 
Cemil Altay. ı 

l' e<lfoci derecede bulunan 
miiddeiumumil.cr 

Kayseri müddeiumumisi Scnai Mc -
riç, Mersin müddeiumumisi Enver 
Ünal, Ankara müddeiumumisi Baş 
Muavini Fikret İlseven, Yozgat müd
deiumumisi Abdülnafi Akerman, Bur
dur müddeiumumisi Remzi Türkay, 
Kocaeli müddeiumumisi Hamdi Do -
ğu, Çorum müddeiumumisi Zeynela· 
bidin Varan. 

Scl.-izind dcn•cmle bulunan 
nıiiddeiumumilcr 

Baş müddeiumumi muavini O. Ne -
zihi Babaoğlu, Sinop müddeiumumisi 
Kenan Kutlu. Uşak müddeiumumisi 
Kasım Ünal. Bergama müddeiumumi -
si Ekrem 'Günay. Elmalı müddeiumu • 
msi Nazmi Güven. Nevşehir mliddciu
mumisi Hilmi U<Tıır Osmancık müd -
deiumumisi Nc;ı:ihi Erinç. 

J)olm=wıc11 tlereoctll' lutlmum 
miid<lciunıumilcr 

Karacabey müddeiumumisi Fazlı E. 
rel, Bursa M. U. muavini Fehmi Do -
ğan, lzmir M. U. muavini Sedat Çum -
ralı, İslahiye müddeiumumisi Nail 
Özkan, Akşehir müddeiumumisi Rıd -
van Pınar, Bayramiç müddeiumumisi 
Cemalettin Tekcan, Nazilli müddeiu
mumisi Kamil Ülkan, Çivril müddeiu
mumisi Hilmi Yavuz, Pazar müddei
umumisi Tahsin Özer, Reşadiye müd -
dciumumisi Nizami Kiper, Elbistan 
müddeiumumisi Şerif Kırkağaç, Ye • 
nişehir milddeiumumisi Halil Timoçin 
Haymana müddaiumumisi Cemal Tu-

mer. 

Ommcrt clerecctle bulunan 
m iitl{l,•i 11 mu mi lcr 

1925 altın mikyası harptan evelkin
den çok farklı idi. Çünkü harptan evet 
altın sikke tedavül ettiği ve banknot
lar mukabilinde de altm sikke verildi -
ği halde 1925 ten sonra altın sikke te -
davül etmediği gibi banknotlar muka -
bilinde de altın sikket yerine altın 
külçe vermek usulü konuldu. Diğer 
bir tabirle, Merkez Bankası (asgari 
400 ouncc olmak şartiyle) altını dai -
ma aynı fiyattan satmağı teahhüt etti. 
Bu fiyat da standard ayarda (916.2/3) 
altının beher ouncc'ı (31.104 gr.) için 
S. 317s 1 O 1/2d di, ki, bu suretle safi al
tının beher ounce'ı eskiden olduğu gi~ 
bi i 4 Ss ediyor yani sterlin harpten e
velki altın muhtevaya malik oluyordu. 
Teknik lisanda "altın külçe usulü" de
nilen bu sistem sterlini yeniden ve 
katiyetle altına bağlamış oldu. 

"1 Z9 • 30 d.a b lıyan buhran :lngilte-

nuldu. 
5 sonkfi.nun 1939 da hükümct ban -

katardan ve altın brokerlerinden müş -
terileri hesabına alivre altın muarne -
leleri yapmamalarını ve altın üzerine 
spekülasyon şeklinde ikrazatta bulun
mamalarını rica etti. Çünkü sterlinde
ki son sukutta spekülatörlerin mühim 
rolü olduğu anlaşılmıştı. Bu rica in -
giliz usulünde bir emirdi ve derhal pi
yasada tesirini gösterdi. 

6 sonkanuncla İngiltere bankas·nın 
ihraç departmanı kambiyo kontrol ser

Define Adası 

mayesine resmi fiyat üzerinden 200 ve Kanaat Kitapcvi geçen sene başla
cari piyasa fiyatı üzerinden 350 mil- mış oldugu "Ankara kütüphanesi" sc· 
yon sterlin kıymçtincle altın devretti. risindcn neşriyatına devam etmekte· 
Bu suretle banka kasalarında durduğu dir. Bu arada yeni intişar eden Defi
müddetçe resmi fiyat üzerinden gös- ne Adası, bilhassa genç mekteplileri 
terilen ve kücük bir rakam ifade eden gözeterek hazırlanan bu serinin en 
altın kambiyo sermayesine devrolun - güzel ve heyecanlı eserlerinden birL 
makla hem hakiki krymctile gösteril • dir. Meşhur İngiliz muharriri Steven
miş oldu hem de kambiyo sermayesini son tarafından yazılan ve genç bir 
450 milyon sterlin gibi büyük bir mik- çocuğun bir define adasında korsan· 
tara cıkarmak suretiyle sterline itima- lara karşı yaptığı kahramanca müca· 
dı artırdı. deleyi tasvir eden bu macera romanı 

16 sonkanunda ingiliz Maliye Nazı- türk gençliğine aşılamamız icabcden 
rı İngiltere Bankası Guvernörüne bir denizcilik sevgisi ve hcyeca.niyle do. 
mektup yazarak spekülasyona mani ol· lup taşar. 
mak için Londra borsasının da işbir -
liği yapacağını ümit .ettiğini bildirdi Son derecede cazip ve meraklı bir 
ve nazırın emir mahiyetinde olan bu mevzu içinde terbiyevi karckteri olan 
mektubu borsaya tebliğ olundu. bu romanı bütün okurlarımıza salık 

Nihayet, mvzuu bahsettiğimiz ka _ veririz. Muzaffer Nayır tarafından 
nun ı şubatta parlamentoya tevdi 0 • dilimize çevrilen ve evclce yapılmış 
tundu. olan filminden alınmış birçok resim-

İngiltcre'de banknotlar altınla ka - lerle süslenen kitabının fiyatı 50 ku· 
bili tebdil olmamakla beraber Merkez ruştur. 
D~ ttrtn"bl 'ktl T~ft"'O anı..--.-..'- -~"----"---='---~~,--~~-·.....,.. 

Halk Ziraati 
Ziraat mütehassıslarından Halkalı 

Ziraat mektebi sabık profesörlerin

den Bay Şükrü Aker tarafından telif 
edilmiş bulunan bu üç cilddcn terek. 
küp edecek olan kıymetli bir eserin 
ilk cildi Hilmi Kitabevi tarafından 

bastırılarak ıyüz kuruş fiyatla satışa 

çıkarılmıştır. 

1876 tla Tiirkiye 

Kıymetli tarihçi ve edip Reşat ~ 
rem Koçu, Türkiye'nin eski devirle 
ne ait yabancı muharrirlerin ihtisasli 
rını ve intibalarını ihtiva eden cst 
lcri uyudukları karanlıklardan çe~J 
çıkararak tarihimizi aydınlatıcı vet< 
kaları milli kütüpanemize hediye et 
mekte devam ediyor. Bu kıymetli hİ 
metin chemiyeti üzerinde izahat ver 
miye hacet yoktur. 

Reşat Ekrem Dundan önce E. de > 
micis'in 1874 de İstanbul, Th. Dcyro 
le'in 1896 da Trabzon'dan ErzuruJ.1'1 
isimli eserlerini dilimize çevirmiş 
o zamana ait çok kıymetli resimler 
birlikte bastırmıştı. "Türkiye seya 

hatnamelcri serisi" başlığını taşıyı 
ve İstanbul'da Çığır kitabevi tarahtı 
dan neşredilen bu serinin üçüncü c 
seri Elisabeth Craven'in "1876 da Tii 
kiye" başlığını taşıyan risalesidir. Bl 
ingiliz kadını olan müellif eski dün 
yanın pek çok yerleri arasında Türkt 
yeyi de gezmiş meraklı ve entelektU 
el bir seyahati. Seyahatleri esnasınd< 
YOcasroıan-aımanı>rensıne goncıeraı 

mektuplar sonradan neşredilmiştir. İf 
te mütercim bu mektuplar arasındal'I 
memleketimizi alakadar eden kısımla" 
rı seçerek tcrceme etmiş ve müellifteı'I 
bir asır sonra İstanbul'a gelmiş ola11 
bir İtalyan ressamının C. Biseo'nun bir 
kaç resmini de gene bir vesika tclak' 
ki ederek kitaba ilave etmiştir. 

Alaka ile okunmıya değer olan b\I 
kitabı okuyucularımıza tavsiye ede' 
riz. Fiyatı 25 kuruştur. 

Erzincan aza muavini Süleyman A
ğaca, Ankara sulh hakimi Liıtfi Doğu
tiırk, Ankara sulh hakimi Kfızım Ka
ray, Hayrabolu hakimi İsa Taşdemir, 
Yalvaç ceza hakimi Feridun Kırmacı, 
Kuşadası hukuk hakimi Faik Barba -
rosoğlu, İstanbul sulh hakimi Rahime 
Uğa, İsparta sulh hakimi Vehbi Bay
kan, G. Antep azası HulUsi Özkaya, E 
Iazığ aza muavini Şevki Gürtürk, Gey
ve ceza hakimi Fikret Omay, Fenike 
hakimi Etem Akal, Erzurum sulh ha. 
kimi Cemil Tolunay, Göynük hakimi 
Sami Orhan, Sürmene hakimi Nazif 
Özada, Gümüşane aza muavini Osman 
Kayam, Kağızman hakimi Sıtkı Savaş, 
Simav ceza hakimi Sadrettin Öztürk, 
Siirt aza muavini Hakkı Tüzüner, Mu
durnu ceza hakimi Abdüllatif Erdo
ğan, Suruç hakimi Dündar Pınarbaşı, 
Rize sulh hakimi İffet Erginer, Dev -
rck ceza hcıkimi Mustafa Özkan, Çiv -
ril ceza bakimi Hilmi Ulutuna, Anka· 
ra sulh hakimi Fethi Ünver, Kütahya 
aza muavini Masum Belhioğlu, Deniz
li ceza hakimi Naci Aksoy, Malkara 
hakimi Şerafettin Demircioğlu, Geyve 
hukuk hakimi Hasan Silay, Pazar ce
za hSkimi HulUsi Uğuz, Vize hakimi 
Mehmet Karaçam, Samsun azası Meh
met Erdemir, Ürgüp ceza hakimi İs
mail Bozkurt, Maraş sulh hakimi Hüs
nü Kınacı, Babaeski sorgu bakimi İh
san Ovalı, Uşak sorgu hakimi Bahadır 
Yücel, Tarsus sulh hakimi Salfilıattin 
Okuroğlu, Ankara icra memuru Fer
ruh Yora, İstanbul icra memuru Nail 
Tokuz, Ankara icra memuru Fikri 
Turna, İstanbul icra memuru Ekrem 
Yasaman, Teftiş heyeti mlimeyyizi 
Sabiha Taşçıoğlu, lzmir icra muavin 
hakimi Envcri Ege, Ankara icra me
muru Ramiz Eren, İstanbul icra me
muru Halim Tanrıkulu, Giresun icra 
memuru Fehmi Bingöllü, Adana sulh 
hakimi Ali Altay, İzmir icra memuru 
Ahmet Tekçe İzmir icra memuru Fe -
hamet Evinç, Niksar bakimi Kamil 
Özüaydın, Şebinkarahisar aza muavini 
Fethullah Şerbetçi, Beyşehir hukuk 
ha.kimi Ramiz Cizrelioğlu, Bolu sulh 

re'de bulunan ecnebi scnnaycsinin çe
kilmesine ve bu da memleketten bü -
yük miktarlarda altm çıkmasına sebep 
olduğundan İngiltere 1931 eyllilünde 
tekrar altın mikyasından ayrıldı ve 
sterlin kambiyo piyasasındaki arz ve 
talebe göre kıymet alan bir döviz oldu, 
Fakat ingilizlcr bunu muvakkat bir 
tedbir sayıyor ve bir gün olup gene 
eski kıymetinde ve altına bağlı bir 
sterline sahip olacaklarını ümit edi -
yorlardı. Nctekim sterlin altına nis -
betle çok düştüğü halde Merkez Ban -
kasının altınları hep resmi fiyat üze -
rinden gösteriliyordu. Bununla bera
ber kambiyonun fazla inip çıkmaları -
nı önlemek için 1932 de kambiyoya a -
hcı veya satıcı olarak müdahale et -
mck üzere bir müessese kuruldu ve 
buna bir sermaye tahsis olundu. İşte 
bugüne kadar sterlinin kambiyo rayi -
ciyle alfikadar olan ve icap ettikçe bu
nu indirmek veya çıkarmak için mü -
dahalc eden bu müessese olduğu gibi 
1936 da Fransa ve Amerika ile yapılan 
para anlaşmasındaki mütekabil yar -

Ödemiş M. U. muavini Muhittin 
Taylan, Malkara müddeiumumisi Gü -
ner Üçer, Bodrum müddeiumumisi 
Berki Baran. Eğirdir müddeiumumi -
si İhsan Serim, Ermenak müddeiumu
misi Avni Ataışık, Tefenni müddaiu -
mumisi Fahrettin Demirel, İzmir müd 
deiumumi muavini Hüsnü Ünkent, 
Bafra müddeiumumisi Emin Tatlı, 
Uipscki müddeiumumisi Ruhi Güven, 
Araç müddciumwnisi Zühtü Saka, 
Dinar müddeiumumisi Şükrü Kalay -
oğlu, Mustafa Kemalpaşa Müddeiu
mumisi Naim Ilıcalı, Bozöyük müddei 
umumisi Tevfik Özgen, Muğla müd -
deiumumi muavini Seyfettin Yamaç, 
Lalvaç müddeiumumi muavini Abdus
samet Demiralp, Simav müddeiumu -
misi Hasan Ersöz, Vize müddeiumu -
misi Bahattin Aydınel Ankara müd -
deiumumi muavini Sami Alaçam. Di -
yarbakır müddeiumumi muavini İbra
him Kepçioğlu, Develi müddeiumumi -
si İbrahim Ergüven, Safranbolu müd
deiumumisi Hulusi Oskay, Termen 
müddeiumumisi Cevdet Özden Cide 
müddeiumumisi Ragıp Özkökmen, 
Bayındır müddeiumumisi Ahmet Gün 
doğdu, Demirci mtiddciumumisi Kud
ret Kambay, Emf't müddeiumumisi 
Semmas Dura, Tirebolu müddeiu
mumisi Necati Sümer, Ünye müddei -
umumisi Zeki Levent, Korkuteli müd -
deiumumisi Hüseyin Bakşı, Bor müd
deiumumisi Nihat Tokuz, Tosya müd
deiumumisi Hasan Nüshet, Polatlı 
müddeiumumisi Mahir Özkurtur, Mut 
müddeiumumisi Mustafa Ünal, Gere -
de müddeiumumisi Şevket Teoman, 
Balfi müddeiumumisi Rıza tlnal, Af_ 
yon M. U. muavini Nurettin Özen, 
Uzunköprü müddeiumumisi Sahir 
Kurtoğlu, Kuşadası müddeiumumisi 
Fevzi Balkır, Yıldızeli müddeiumumi. 
si Kahraman Koç. Kırşehir müddeiu -
mumi muavini Hamit Önce, Ulubor. 
lu müddeiumumisi Fahri Bozbey, Tor
balı müddeiumumisi Suphi Nahit O -
kay, Bursa M· U. muavini Ferit Men -
tcş, Niğde M. U. muavini Süreyya 
Soysal. Ürgüp müddeiumumisi Zahit 
Tokman, Menemen müddeiumumisi 
tlhami Sancar, Scvitcli müddeiumumi 
si Cevdet Sukas, Uşak M. U. muavini 

karabileceği banknot miktarı mahdut
tur. Bu da mevcut hükümlere göre 400 
milyon sterlindir. Banka bundan fazla 
banknot çıkarmak için mukabilinde 
% 100 altın bulundurmak mecburiye -
tindedir. Şimdiki kanunlara göre ı 

"ounce'' safi altın resmen i 4 Sı:t kıy

metinde olduğundan banka da bir ou
nce altına karşı ancak bu kadar bank
not çıkarabilir. Halbuki yeni layiha 
kabul edilince elindeki altın piyasa fi
yatına göre kıymetlenecek ve meselfi 
bir ounce i 7 4s edecek ve binaenaleyh 
banka da altınları mukabilinde bu nis-

---------------------------------------------------------·~ 

hakimi Rıza Özbilge, Gelibolu ceza 
hakimi Zıyaettin Özmen, Mccidözü 
ceza bakimi Nazif Kötenoğlu, Kara
man sulh bakimi Naci Altın, Silifke 
sulh hakimi Fazıl Canko, Çumra ha· 
kimi Memet İlhan, Beyşehir ceza ha -
kimi Şevket Tüzel, Nuscybin hakimi 
Niyazi Erol, Karaman hukuk hakimi 
İhsan Arar, Feke sulh hakimi Ali Naci 

On birinci derecede bulunan 
lıul&inılcr 

Mersin hakim muavini Nimetullah 
Kökselman, Çorlu hakim muavini 
Nuran Abdussamet, Muğla hakinı mu
avini Bahattin Çakıt, İstanbul sulh 
hakimi Ekrem Güven, Isparta aza 
muavini Adviye Ozdeniz, Denizli fi. 
za muavini Muhtar, G. Antep aza mu
avini Nuri Çaglayan, İstanbul aza mu 
avini Semiha Sayın, Mardin azası Sa
lim Kocaoğlan, İstanbul 5.za muavini 
Şekip Muslu, Bursa Sorgu hakimi 
Rıza Bayazıt, Tokat sorgu hakimi 
Hamdi Kantürk, Menemen sorgu ha
kimi Behçet Akbay, Bilecik hakim 
muavmi Şinasi Akın, Mardin sorgu 
hakimi Fahri Erenkuş. Karaköse sor
gu hakimi Nazım Akyüz, Şarkışla ha
kim muavini Ziya Davutoğlu, Çal sor 
gu hakimi Hüsamettin Alpagut, Ada
na icra memuru Ahmet Batur, Niksar 
hakim muavini Adil, Tosya hakim mu 
avini Selahattin Gülüt, Istanbul aza 
muavini Nigar Saracoğlu, Dinar sor
gu hakimi Reşat Soysal, Artvin sor
gu hakimi Cemil Küme, Diyarbakır 
sorgu hakimi Hilmi, Vakfıkebir ha
kim muavini Ali Ozer, Pazarc.k sor
gu hakimi Fevzi Olkaç, Seyitli sorgu 
hakimi Kamil Gündeş, lzmir aza mu
avini Münür Pilavcıoğlu, Elmalı ha
kim muavini Ziya Ünal, lzrnir aza 
muavini Naime Ozvcren. Giresun 5. -
za muavini Hikmet Bingöllü, Acıpa-

Enver Dayanç, Sivas M. U. muavini 
tıhan Dizdar. Giresun müddeiumumi 
muavini Ziyaaddin Adoran, Köyceğiz 
müddeiumumisi Tevfik Tuncel, Maç
ka müddeiumumisi Celal, İncesu müd -
deiumumisi Cahabcttin Tol, Kalecik 
müddeiumumisi Ferit Beşkardeş, Plü
mer müddeiumumisi Hadi Gürün, Si -
lifke M. U. muavini Nihat Maraşlıoğ-

lu. 

On birinci derececi(> lmlunan 
mii<l<l,•ium umiler 

Ankara M. U. muavini M. Kemalet
tin Ergun, Ba M. umumi muavini 
Nejat Özoguz, Kastamonu müddeiu · 
mumi muavini Hasan Yazıcı, Diyar 
bakır müddeiumumi muavini Muhsi 

Gürsel, Cebelibereket müddeiumum 
muavini Zihni Kutlar, Erzurum müd -
deiumumi muavini Tevfik Tekeli, Ba
baeski müddeiumumisi Burhanettin 
Arat, Kastamonu müddeiumumi mua
vini Tali Parla, Trabzon müddeiumu
mi muavini Şahin Şahinler, Manisa 
mUddeiumumi muavini Hilmi Davazlı
gil, Bozkır müddeiumumisi Hüsnü 
Erden, Nallıhan müddeiumumisi Nu • 
rettin Gürsel, Beyşehir müddeiumu -
misi Tarık Bozbck, İzmir müddciu -
mumi muavini Sabri Atamancr, Balık
esir müddeiumumi muavini Azmi At
lan, Bilecik müddeiumumi muavini 
Kazım Altan, Ezine müddeiumumisi 
Mehmet Arif. 

ebtte para çıkarmak imkanını bula -
caktır. Diğer bir tabirle daha az bir 
altın daha çok parayı karşılıyacağın -
dan banknotların karşılıksız olan kıs
mı azalmış olacaktrr. 

Bu son lfiyiha da kanun olduktan 
sonra İngiltere eski para ananelerin
den ve sterlinle altın arasında 1816 dan 
beri umumiyetle fili ve 1931 den beri 
de nazari ve resmi olarak muhafaza et
tiği nisbctten ayrılmış, tam manasiy -
le planlı para sistemine girmiş olacak-
tır. 

Her hangi bir memleket parasından 
ziyade dünya alış verişlerine hakim o
lan sterlinin istikbali bakımından bu 
tedbirlerin ne gibi neticeler vereceği 
şimdiden kestirilemez. 

Fakat şurası muhakkaktır ki, mal • 
larını sterlinle satan ve sterline uzun 
vadeli teahhütlere girişen memleket -
lcı için, İngiltere para işleri dikkatle 
tetkike değer yeni safhalar arzetmck
tctli r 

(1) .. isterlinın son vaziyeti" Ulus, 7 Son -
te~rin 19.18: 
''/sterlin niçin düşüyor?" Ulus, 4 
ilkkinun 19.18. 

· Kazalar 
Elektrik tesisatı 

E:ı:ine Belediye Riyaıetinden : 

1 - 4156 lira 90 kuruş keşif bedelli 
elektrik tesisatı şebeke demir direkle
ri ve teferruatına 6.2.939 günü talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 
üncü maddesine göre bir ay müddetle 
uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır· 

2 - Pazarlığı 6.3.1939 pazartesi gü
nü saat 10 da encümen huzurunda ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin mcz.k\ir gün ve saat
•e müracaatları ilan olunur. 

(911/500) 10519 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para birikti renle re 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankas nda Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plôna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 " 

40 .. 100 .. 4.000 " 
100 

" 50 ,, 5.000 " 
120 ,, 40 .. 4.800 .. 
160 " 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ı 



leJgraf masası ve pil dolabı 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden 
22-2-939 çarşaba günü saat 10,30 da 

Ankara'da Nafıa Vekaleti binasında 
lllalzeme müdürlüg ü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunca 
Ceınan 3110 lira muhammen bedelli An 
kara garı anbarında ambalJjlr olarak 
testim şartile 47 adet telgraf masasiyle 
27 adet pil dolabının açık eksiltmesi 
Yapılacaktır. 

Mu, kka leminat 233.25 liradır. 
Eksiltme. ,. .. rtnamesi ve teferrüatı 

Ankara'dr Nafıa Vekalet: malzeme mü 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

lsteklileriıı muvakkat teminat ve 
!artnamesinde yazılı vesikalarla bir -
likte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunmaları Hizımdır. 

(291) 10385 

Yapı işleri ilô nı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Ankara 
liukuk fakültesi ikinci kısım ınşaat ve 
tlektnk tcı:;isatıdır. 
Keşıf bedeli 783703 lira 93 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2-3-939 perşembe günü 

saat 16 da nafia vekaleti yapı işleri ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme sartnamcsi ve buna 
müteferri evrak 39 lira 19 kuruş bedel 
nıukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmeık için is -
teklilerin (35098) lira 16 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafia ve -
kaletinden alınmış ehliyet vesikası gös 
termeleri lazımdır. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılaca
ğı günden en az sekiz gUn evci bir is
tida ile isteklilerin nafia vekaletine 
nıüracaatları ve istidalarına buna ben
zer bir iş yaptıklarını ve bu işi başara
bileceklerini teyit edecek vesika iliş
tirmeleri muktazidir. Bu mUddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
ckı;iltmiyc ircmiycceklerdir. 

5 - İstekliler mektuplarını ihale 
günü olan 2-3-939 perşembe günü saat 
15 kadar eksiltme komisyonu reisliği
ne makbuz mukabilinde teslim edecek
lerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (452) 10472 

Müsabaka ile telsiz memuru 

ah nacak 
Devlet Havayolları İdaresinden: 

ı - İdarenin herhangi bir yer tel -
siz istasyonlarında istihdam edilmek 
üzere (4) ve uçucu telsizci olarak da 
(2) ki ceman (6) telsiz memuru alına
caktır. Ücret ehliyete göre (90) ila 
(150) lira arasındadır. Uçucular ayrı
ca uçuş ikramiyesi alırlar. 

Müsabaka aşağıki bılgilerden yapı
lacaktır. 

Mors muhaberesi (tatbiki) ve bey · 
nelmilel muhabere kaideleri 
(Meteo kısmı dahil, nazari) 

Elektrik ve telsiz bilgisi (nazari) 
Coğrafya esas bilgisi (harita muta

leası ve saire hakkında nazari) 
2 - imtihana talip olanların asker

liğini yapmış olma1arı ve 28 şubat 939 
tarihine kadar aşağıdaki vesikaları u
mum müdürlüğe göndermeleri lazım -
dır. 

Tam teşekküllü heyeti sıhiye rapo
ru. 
Doğruluk vesikası ve (6) kıta fotoğ

raf ile nüfus tezkeresi sureti ve en son 
çalı tığı yerden bonservis, veya varsa 
beynelmilel telsiz bürövesi (P. T. T.) 
den. 

3 - Vl'sikalarr tam görülen taliple
lere phıslarına yapılacak tebligat mu
cibince lstanbul'da ve Ankara'da imti-
hana geleceklerdir. . 

4 - Lisan bilgisi ile sevvar servıs 
bürövesi olanlar tercih edilirler. 

Uçucular icin bu bürövenin mevcut 
olması şarttır. (479) 10475 

Almanca 
Tercümeler yaparım 

Dr. ZEKİ 
Yenişehir Palas - Otel 
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Milli Müdalaa Bakanhğı 
.. ...... ..... . . .... . . ..I ' 

20.000 ad:~··:endil .. 1 Yazlık elbiselik alınacak 
olanacak 

M. M. Vckleti Satın Alma Komis
yonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 20 
bin adet mendil satınalınacaktır. Mu
hammen bedeli 3100 lira olup ilk te
minat mikdarı 232 lira 50 kuru~tur. 

2 - Açık eksiltmesi 28-2-939 salı 
günü saat ıı de vekalet satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ ~artnamesi ve numunesi her 
gün ko~isyonda göriilebilir. 

4 _ Jstek1ilerin belli saatte ilk te
minat veya ınakbuzlariyle komisyond 
gelmeleri. (434) 10445 

136 Kalem eczayı hbbıye 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 136 kalem eczayı tıbbiye açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3000 lira olup ilk 
teminat miktarı 225 liradır. 

2 - İhalesi 6.3.1939 pazartesi günü 
saat 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat veya makbuzlariyle komisyo-
na gelmeleri. (503) 10521 

Fireze tezgôhı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
ı - Bir adet büyük freze tezgahı 

yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. Muhammen bedeli 17.500 
lira olup ilk teminat miktarı 1312 lira 
50 kuruştur. 

2 - İhalesi 6.3.1939 pazartesi günü 
saat ıs de vekalet satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnam~i her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatten 
bir saat eveline kadar ilk teminat ve 
teklif mektuplarını komisyona verme-
leri. (504) 10522 

Seyyar tamirhane malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Montesi ve karoseri tadilatı 
vekaletçe yapılmak üzere bir adet 
seyyar tamirhane malzemesi pazarlık
la satın alınacaktır. 

2 - Malzemenin hepsine tahmin e
dilen fiyat 4500 lira olup ilk teminatı 
337 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

3 - Pazarlığı 22-2-939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3. maddelerinde ya
zılı belgeler ve ilk teminatlariyle bir
birlikte muayyen gün ve vakitte M. 
M. V. satınalma komisyonunda bu -
lunmaları. (524) 10527 

.. :>Ask~rl. .fabrikalar .· .. . ~ 

1250 ton demir hurdası alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satınalma Komisyo
nundan: 

3284 sayılı kanun mucibince 1250 
ton demir hurdası Kırıkkale istasyo -
nunda teslim şartiyle beher tonu şart 
namesinde izah edildiği veçhile (22) 
lira (16) kuruştan satın alınacaktır. 

Şartnameler merkez satınalma ko -
misyonunda bila bedel verilecektir. 
Taliplerin 3 mart 1939 cuma günü akşa 
mına kadar teklif edecekleri demir bur 
dası kadar %7,5 nispetinde teminatla· 
riylc birlikte şartnameyi kabul ettik
lerine dair kayıt ve saralı.atı havi fi -
yat tekliflerini merkez saınalma ko -
misyona vermeleri. (405) 10469 

Kiralık dükônlar 
Askeri Fabrikalar Umum Müdüı 

liif:ünden : 
Kırıkkalede bir fırın ile bir soğuk 

hava tertibatını havi kasap dükanı ve 
bir kesim yeri ile beş mağaza müza· 
yede ile kiraya verilecektir. Şartna -
meyi görmek üzere her gün öğleden 
evvel askeri fabrikalar umum müdür 
lüğü teavün ve sigorta sandığına mü
racaatları ve ihalenin 27 şubat pazar
tesi günü saat 15 te yapılacağı ilan O· 

lunur. (481) 10484 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komisyonun
dan : 

1 - Bir metresine altmış iki kuruş 
fiyat tahmin edilen yüz elli bin met
re yazlık erat elbiselik kumaşın ka
palı zarf usuliy!i! 28. 2. 939 salı günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 465 kuruş 
karşılığında komisyondan alınabilir 
Mühürlü örneği de vard ı r. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenle
rin 5900 liralık teminat karşılığı ban
ka mektubu veya sandık makbuzu ve 
şartnamede yazılı vesaiki muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiş olma-
ları. (411) 10442 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha -
kimliğin·den : . 

Eı;kişehirde Sakarya mahallesınde 

74 numarada Ziya Aytürkmen. 
Ankara Siimerbank genel direktö

lüğü vekili Cemal Bazım tarafından 
aleyhinize açılan 210 lira alacak da
vasının yapılmakta olan duruşmasın
da adresinizin meçhul olma:;ına bi
naen il5nen yapılan davetnameye ica
bet etmediğinden usulün 141 inci 
maddesi mucibince ve 20 gün müddet
le gıyap kararı tebliğine ve imzanızı 
taşıyan bir teahhütname ibraz edil· 
miş olduğunda ehlivukuf tarafından 

imzanız üzerinde istiktap yapılması
na karar verilmiş duruşma 10-3-939 
cuma günü saat 10 a tfüik edilmiş ol
duğundan mezkur günde bizzat hazır 
bulunmadığınız veya bir vekil gön -
dermediğiniz takdirde duruşmaya gı
yabınızda devam olunacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu -
nur. (520) 10524 

·· Anlt:~.~ Belediyesi 
.· 

Kiralık dükôn 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Sağlık Bakanlığı karşmnd~k_i 
otobüs durak yerinde bulunan ıkı 
dükkandan ihalesi feshedilen küçük 
dükkan yeniden on beş gün müddet
le açık artırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 22,50 lira -

dır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yen -

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 24-2-1939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (404) 10412 

Tashih 
Gazetemizin 8 ve 12 şubat tarihli 

nüshalarında Ankara belediye reisli
ği başlığı altında çıkan (Sağlık Ba
kanlığı karşısında kiraya verilecek 
dükkanlar itanında bir tertip hatası 

olmuştur. Kiraya verilecek bu dük -
kanlar iki adet olmayıp bir adet ola
caktır. Keyfiyet tashih olunur. 

r Ankara L~vazım 
....... 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirligi Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzuı um askerı satın alma ko -

misyonu ihtiyacı 500000 kilo buğday 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 31850 lira olup 
muvakkat teminatı 2388 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 3.3.1939 cuma günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me glinli 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatmdan en 
geç bir saat evelin ekadar teminat ve 
teklif mektuplarını Erzurum askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(517) 10523 
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Lokomotif deposu 

yaptırılacak 
Sekizinci İşletme Müdürlüğün

den: 
Denizli istasyonunda yaptırılacak 4 

makiruılık bir lokomatif deposiyle bu
na ait su ve elektrik tesisatı vahidi fi
yat üzerinden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli (35) 
bin liradır. 

2 - İstekliler bu ite ait şartname ve
sair evrakı devlet demiryolan İzmir, 
An kara, Sirkeci veznelerinden 17 5 
kuruş mukabilinde alabilir. 

3 - Eksiltme 25-2-939 tarihinde cu
martesi günü saat (11) de İzmir dev -
Jet demiryolları 8 inci işletme müdür
lüğünde toplanacak bir komisyonca ya 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
•eklilerin teklif mektuplariyle birlik
•e aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay. 
ni giin saat (10) a kadar komisyon reis 
li ğine tevdi etmiş olmaları H\zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
aun (2625) liralık muvakkat teminat. .. 

b) bu kanunun tayin ettiği vesika -
!ar. 

İsteklilerin bu işe muadil bir iş yap
t,ğını mübeyyin ibraz edeceği bir se -
sika ehliyet vl'sikası verine kabul olu-
nacaktır. (359-298) 10403 

r········ Vilôyetler 
..................................................... , 
i__: ............... - ............... .. 

Motopomp alınacak 
Zonculdak Belediyesinden : 

Kiralık: 

Kiralık - 4 oda, geniş salon, tam 
konfor, parke döşeli, bahçe orta~ı 
müstakil bir kat. Uygun fiyat. Yenı
şehir SeHinik caddesi 47 No: Üst ka
ta müracaat. Tel: 3364 378 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai
re. Merkezi yerde güzel manzaralı 
güneşli bir daire ve ayrıca odalar. 
Ehven. Selanik Cad. No: 16 360 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
§ısı Karanfil ve Bilge sokağının kö
şesinde tam konforlu 3, 4, 5 odalı. 8 
numaraya müracaat. 406 

Kiralık - Y. şehir asfalt Dikmen 
men cad. Ongan Ap. tam konforlu 
daireler. Ucuz fiyat. Müracaat dok -
tor A. Rasim Ti: 3273 407 

Kiralık kat - Kavaklıdere Güven 
mahallesinde No. 31 de üç da bir hol 
ve teferruatı havi konforlu bir kat 
ehven fiatla İçindekilere müracaat. 

409 

Kiralık - Sıhiye Vek§leti karşısın 
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so· 
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo· 
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

427 

Kirallk kat - Tam konforlu 5 oda 
ve 2 catı odası. Vekaletlerin karşısın
da M~eşmtiyet Cad. Konur sokak No. 
10. Anahtar orta kattadır. 434 

Kirallk - Yenişehir Atatürk bul -
varmda Okmen Ap. No. 8 de bekar
lara elverişli konforlu oda. Tl: 3792 

459 

Kiralık - Dört geniş oda bir hol 
ayrıca lıir hizmetçi odası kalorifer ve 
sıcak su hava gazı parke döşeli bir 
daire Yenişehir İsmet İnönü son oto
büs durağı 28 numaralı Apartman 
Kapıcıya müracaat. Telefon: 1722 

461 

Kuçük İlôn Şortları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
:Oç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesel!l. on 
defa neşredilecek bir i16.n için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük illin 120 
harften ibaret olmalıdır. . 
Dört satırdan fazla her satır lçın 
beher seferine aynca on kuru~ alı-
nır. . 
KUçük ilanların 120 harfı geçmeme
si Ulzımdır. Bu miktarı geçen il6.n
lar aynca pul tarifesine dibidir. 

Satılık: 

Satıllk - Cebeci ve Yenişehir'de 
irat getirir apartman ve evler. Bay-
ram Çad. No: 1 Tl: 2406 377 

Sat11lk - Ankara dahilinde irat ge
tirir beton ve ahşap ev ve apartman
lar Ti: 2406 bayram caddesi No: 1 e 
müracaat. 380 

Satrlık arsalar - Cebeci, Yenişe -
bir, Maltepe, Kocatepe, Çankaya as -
faltında ve istasyon arkasında. Bay-
ram Cad. No: 1 Tl: 2406 383 

Ucuz satıllk arazi - Yenişehirin 
çok yakınında muhtelif mevkilerde 
5 dönümden 40 dönüme kadar. Me -
murlar kooperatifinde Nihat Gök'e 
müracaat. 386 

Satılık arsa - Maltepe 1187 ada 12 
parsel 330 M. Telf. 3889 müracaat. 

405 

Sat1/ık - 1069-piaka Nu. 36 modeli 
Ford marka taksi otomobili peşinen 
Hamamönü Inönü mahallesi Batıyol 
sokak 39 Nu. Eve müracaat. 438 

Satılık Otomobil - 936 model az Belediyemiz itfaiyesi için alınacak 
motopomp 24-2-939 cuma günü saat 
16 da Zonguldak belediyesi Daimi 
encümeni huzurunda ihalesi yapılmak 
üzere tekrar açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Kiralık - Ucuz fiyatla devren ki- kullanılmış. Taksi Tl: 3333 460 • 
rahk AtatUrk bulvarı Alemdar Ap. 

Muhammen bedel (1800) liradır. 
İsteklilerin şartnamesini almak i -

in Zonguldak belediyesine ve ihale
ye girmek için de (135) liralık mu
vakkat teminat mektup veya makbu
zu ile muayyen gün ve saatte beledi
ye encümenine müracaatları ilan o-
lunur. (482) 10476 

Mezbaha yaptıralocok 
Kayseri Belediye Reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Kayse
ri<ie crkilet yolu üzerinde göl başı 
mevkiine yapılacak mezbaha inşaatı -
dır· Muhammen keşif bedeli yüz bin 
dört yüz yetmiş bir lira ( 43) kuruş o
lup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden veri
lecektir. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrakı 
saire aşağıda yazılıdır. 

A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D- Nafıa yapı işleri umumi ve fen. 

ni şartnamesi. 
E - Fenni şartname 
F - Keşif ve silsilei fiat cetvelleri. 
G - Proje ve sair evrak. 
C ve D - fıkrasındaki evraktan baş

ka diser evraklar taliplerine beş lira 
mukabilinde belediye heyeti fenniye -
:;ince verilir. C. ve D. fıkrasındaki ev
rak belediye heyeti fcnniyeıoinde tet -
kik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 6273 

No: 6 içindekilere müracaat. 463 

Kiralık - Tam teçhizatlı hususi 
banyo helasiyle müstakil oda ayrıca 
çok kullanışlı 3 odalı bir daire. Y. şe
hir 4. cü durak Ataç S. No: 16 ya mü· 
racaat. 464 

Kiralrk - Çankaya Cad. No: 49 da 
2 oda müsait fiyat. Odalar tekmil ve
ya ayrı ayrı kiralanır. Müşterek mut
bak banyo kalorifer. Her gün 2 den 
sonra müracaat. 465 

Kiralık - Selanik Cad. No : 6 Arda 
Ap. kaloriferli çok müsait fiyatla da
ireler. Kapıcıya veya 1965 telefona 
müracaat. 471 

Kiralık - Yenişehir orman çiftliği 
karşısında Emek Ap. 2 oda banyo 
mutbah su kapıcı dahil 35 lira yanın
daki suış mağazasına müracaat. 

Tl: 3659 475 

Kirahk Daire - Nafıa Bakanlığı 
otobüs Durak yerindeki Ozgen apart
manında 4 ve 5 odalı Parke kalorifer
li daireler kiralıktır. Kapıcıya müra-
caat. 480 

Kirailk - Atatürk Bulvarında Em
niyet abidesi karşısında Yıldız apart
manı konforlu ve nezaretli 4 No. Ju 
dairesi acele devren. T~lefon: 2316 

491 

Kiralrk oda - Mobilyalı, kalori· 
ferli konforlu oda bir alman aile nez
dinde kiralıktır. Kooperatif arkası 

Ali Nazmi Apt. No: 9. 493 

Kiralık piyano aramyor - Evim
de kullanmak üzere bir piyano kira 
ile aranıyor. (Stiebner) Etibank ad
resine yazılması. 494 

lira 58 kuruştur. I~ w•rrnlcr: 
5 - Eksiltme 6.3.1939 tarihine rast-

Iıyan pazartesi günü saat 16 da Kay -
seri belediye dairesinde müteşekkil 
belediye encümeni tarafından yapıla -
caktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek i
çin Kayseri Nafıa müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonu mahsusunda bu i
şi yapabileceğine dair vesika ibraz et
mesi ve inşaatın devamı müddetince 
diplomalı bir mühendis veya mimar 
veyahut fen memuru istihdamı ve ti -
caret odasında kayıtlı olduğuna dair 
senei haliye vesika ibraz ve yapı, ek -
siltme şartnamesinin 4 üncü madde : 
sindeki vasıfları haiz olması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat eve! bele
diye encümen riyasetine makbuz. mu
kabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihsarında tek -
lif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönde
rilmesinde taliplerin 2490 sayılı kanu
nun 32 - 33 - 34 üncü maddelerine ve 
bu husustaki şartname hükümlerine 
harfiyen riayet cylemderi lüzumu ilan 
olunur. ,(501/912). 10520 

Aranıyor - Küçük bir ailede fran
sızça öğretecek Bayan mürebbiye. 
Bol ücret mesken ve iaşe. Ankara pos 
ta kutusu 428 ze müracaat. 483 

Münakasa günü tebdili 
Kayseri Vilayetinden : 

Sarımsaklı suyu mecrasının tathiri

ne dair olan fenni keşif tanzimi mü

nakasa işinin 16-2-939 perşembe günü 
ihalesinin icra edileceği Ulus gazete

sinin 29 K. sani ve 5. 8. 11. şubat 939 
günlü niıshalarında il§n olunmuş ise 

de 9-2-939 tarihinde umumi meclis a
zaları intihap müddetinin sona erme

si ve bunlara niyabeten vazife gör -

mekte olan daimi encümen haları va
zifelerinin hitam bulması ve yeni en
cümenin teşkili için birkaç günün 

geçmesi muhtemel bulunduğundan i
halenin 27 Şubat 939 pazartesi günü
ne taliki muvafık görülmüş olduğu 

ilan olunur. (5?2) 105.26 

Satılık arsa - Mimar Kemal mek
tebi karşısında Yüksel Cad. ve Onuv
luk. S. köşesi 23X27 metre. Selanik 
Cad. 46/ 4 Ti: 3610 a müracaat. 469 

Satllık - Dikmen'de Oveç yata -
ğında 7200 M. murabbaı yer. Selanik 
Cad. 46/ 4 Tl: 3610 a müracaat edil -
mesi. 470 

Acele satılık arsa - Maltepede jan
darma okulu civarında 644 M2. arsa 
uygun fiyatla verilecek. Ti: 1538 

474 

Satılık - Keçiören'de en iyi mev
kide 15-16 dönüm yer 6-7 odalı \rSrglr 
'Cvi Ue ucuz 'ftyat. K. oğlan Koç Ap. 
No. 4 de müracaat. Tl: 2181 476 

Satılık - Çankaya Cad. üzerinde 
asfaltta 35 metre cepheli 5150 M. arsa 
çok kelepir Karaoğlan Koç Ap. 4 
Tl: 2181 477 

Satılık - Meşrutiyet Cad. Sümer 
bakkaliyesine bitişik büyük iratlı bi
naya elverişli küçük arsa. Tl: 2181 
Karaoğlan Koç Ap. No: 4 378 

Satılık - Jandarma mektebi yanın
da asfalt üzerinde ve arkada muhte
lif çapta arsalar Tl: 2181 Koç Ap. 
No. 4 479 

Toptan satılık - Bursa! Köyünde 
müstakil ve göl başı mevkiinde hisse
li çiftliğe elverişli içme ve maden su
lu meyveli binlerce dönüm. Tel: 2406 

488 

Satrık - Yenişehir Cebeci lsmet
paşa mahallesi Samanpazarı hamamö
niinde iratlı ahşap ev ve apartmanlar 
Tel : 3563 hükümet caddesi merkez 
apartmanr. 496 

Satılrk - Yenişehir Bomonti ve 
Maltepe Cebeci ve istasyon arkasın -
da parsellenmiş arsalar Tel: 3563 hü
kümet caddesi merkez apartmanı 

499 

Araaıyor: 

Satr/ık hisse aranryor - Küçük 
bahçeli evler hissesini satmak istiyen 
ler 1538 telefona müracaatları. 404 

Aranıyor - Spor ve yahut kapalı 
25.000 kilometreden fazla yapmamış 

bir otomobil alınacaktır. 3099 tele
fondan 27. Numaraya müracaat. 437 

Zayi - Üsküdar askerlik şubesin
den almış olduğum terhis vesikamı 
zayi ettim. Yenisini ç ıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını itan e
derim. 
313 doğumlu Asrın oğlu izzet Batu. 

Zayi - Beypazarı nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremle 189 
cu alaydan aldığ m terhis tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es -
kilerinin hükümleri olmadığı ilan o
lunur. 

1327 doğumlu Halil oğlu Hüseyin 
4Sll Erçetin 
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Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankar a Defterdarlığ ından: 

A da Parsel 
Muhammen keşif bedeli 
Lira K. 

Dipozito 
Lira K. 

322 l, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1247 93 53 
225 8, 23, 10, 11, 31 1080 81 
331 10, 11, 12 ı 127 84 53 
331 l, H, 15 1304 97 80 
331 4, s 726 54 45 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhat vekaletince istimlak edilen 
nümune hastanesi civarında kain yukarıda ada uarsel ve muhammen keşif 
bedelleri ile depozito miktarı yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe 
dıvarlarmm şartnamesi mucibince işe yarıyan kereste, kiremit ve taşlar: 
müteahhide ait olmak üzere hedmi işe yaramıyan enkazının belediyece gös
t erilecek mahalJe nakli ile ada yerinin mevcut yollar seviyesine kadar in
ıaata müsait bir şekilde tesviyesi işi 6-2-939 tarihinden 23-3-939 tarihine ka. 
dar 17 gün müddetle açık arttırmıya konulmuştur. 

2 - İhale 23·2-939 perşembe günü saat 15 de defterdarlıkta kurulu komis· 
yonda yapılacağından isteklilerin vilayet nafia mlidürlüğünden alacakları 
fenni ehliyet vesikası ile birlikte ve hizasında yazılı teminat makbuzu veya 
banka mektubu mukabilinde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartna· 
meyi ve hartasını görmek üzere defterdarlık milli emHik ve nafia müdür· 
lüklerine mliracaatları. (473) 10466 

Bir ö9retmen ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Merkezinden : 

""Ankara' da Ç?çuk E sirgeme Kurumunun Çocuk Bahçesi öğret· 
menliği açıktır. Ücret yüz liradır. Sporla meşgul olmuf öğretmen · 
ler tercihan alınacaktır. lstiyenlerin hal tercümeleriyle Ankara'da 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezine müracaatları.,. 

Dit T a bibi 

Daniyal +una 
Kooperatif arkasında A li Nazmi 

apartmanında hastalarını kabul et· 
mektedir. 497 

fıtanbal Haydarpasa hastanesı aabrk 
göz mUtehas11sı ve Gülhane hutanesı 

sabık göz bat muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun"dan Anka· 
ra"ya naxletmistir. Muavene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Beledive sırası Talas t.p. kat: 1 

ULU S - 20 inci yıl. - No. 6299 

imtiyaz sahibi 
Nure ttin Ki.m il SU NE R 

Umumi neşriyatı ıdare eden 
Yazı işleri Müdürü 

M L.mtaz Faik FE NiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaıı Mıidürü: Ali Rıza BASKA 

Kendine beyhude yere 
eziyet ed iyor 

NEVROZİN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baş, diş ağrıları 
Ve üşütmekten mütevellit bÜ· 
tün ağrı, sızı, sancılarla nezle· 

ye, romatizmaya karşı 

NEVROZ İN 
Kaşelerini alınız 

icabında günde Üf' 

1 kaşe alınabilir 
7074 __ __. 

Küta hya malı namiyle maruf 

Kireç 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a -

partmanında HÜSEYİN ORAK 
Tl: 2078 sanayi caddesinde No: 80 
de Tuğlacı HASAN BALDUD AK 
Tl: 1446. Bu müesseselere müracaat 
etmeden başka yerden kireç almayı -
nız. Her hususta menfaatiniz vardır 
Senelerdenberi tecrübe edilmiştir. 

Dr. M. Şerif Korkut ı 
Nümunc Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 415 

EN MÜSTESNA • 

TUVALET SABUNU 

Alclkadarlara 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Merkezinden: 

Adana'da Milli Mensucat limitet sosyetesi fabrikalanna kayıt 
için müracaat edenlerden 6 dan fazla kardet i olan çocukların ıı
hi muayeneleri icra edilmek üzere 27-2-939 tarihinde merkezinn-
ze müracal'ltları ilan olunur. 448 

Türk Hava Kurumu 

büyük piyangosu 
· Beşinci Keşide : 11/Mart/939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan başka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20.000 ve 10,000 Li ralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tert ipten bir b ilet a la ra k it tira k etmey i ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasrna g ir
mit olursunuz ... 

POKE 
tras bıcakları en aert-1'alcalı hil~ 

yener ve cildi yumuşatır. 

KER Her yerde 

~ Poker traı bıçaklartnı 
ıararla İdeyiniz. 

7075 

Ankara Acentası: HALiL NACI Mıhçıoğlu 
Anafarta lar caddesi 457 
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Musiki Bilhassa B l l U P U N K T Ro~yo~_ori_~ıe __ Blaupuıkl Radyolar1 R~kip~iz 
tatmın muıııkundur bır eaerdır. 

KAZA 1 M R u·. ŞT u·. Adliye sarayı ~ad desi Gençağa 
apartmanı 2. cı kat No : 6 
Ti: 2208 498 

zevkini 


