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Telgraf: Ulus - Ankara 

BUGÜN : 

İngitere' de gen~lik leJkilih 
ŞUBAT 
1 9 3 9 

TELEFON Büyük Britanya imparatorlu
ğunda bu aahada yapılan çalıı
mal.ar haklıuncla entereMDt bir 

5 KURUŞ 

İmtiyaz uhibi 
Baımuharrir 
Yazı ieleri 
Matbaa müdiirü 
İdare 

1144 
1S71 

1062-1063 
1061 
1064 

AC>IM1% ANCIMl'%DIR. tetkik yazuı 

Halkevlerinin sayısı 367 yİ buluyor 

Hatay, 
hüriyetinin 
yolunda .• 

F. R. ATAY 

Kardeş Hatay meclisi, 17 §U· 

bat tarihli toplantısında, Tüııki -
Ye Cümhuriyeti kanunlarını Ha
lay kanunları olarak kabul et -
miıtir. Bu karar, Hatay'ın her ta
rafında büyü.f ıevk tezahürleri 
ile kutlanmııtır. 

Hadise her tarafta hususi bir 
alika uyandırıcağına ıüphe yok
tur. Evela ıuna dikkat edilecek
tir ki Hatay, fikri, duyguau ve 
fWW.• W .&&......, ..,..,, .6Al.a.u.-- 'LI.. - .A.&.-

Türkiye türklüğüne bağlı idi. O
nu, fikir, duygu ve her türlü mu
kadderat bakımından yabancısı 
olduğu bir bölgeye katıp milli 
benliğinden sıyırmak İstiyen te -
tebbüsler ıuni ve tesirsiz kalmıt· 
br. 

Yeni Türkiye, ıark aleminin 
bathca hür, ileri ve inkılapçı 
devletidir. Garp medeniyetçiliği
ne zıt bütün geri müesseseleri 
tasfiye etmiıtir. Kemalizm, me
todlan ve prensipleri ile, bize 
hiı olduğu kadar bizden olanla
ra iiddir: netekim, bizden olan 
Hatay, kendi kendini ıevk ve i-
dare etmeğe baıladığı vakit, he
men milli kurtuluıunu Kema
lizme intibakta aramııtır. Hatay 
meclisi azalarının bu karar ve 
tedbirlerde, halkın hakiki meyil
lerinı ve ihtiyaçlarını ne kadar 
tam temsil etmiı olduklarının ıa
hidi ise, tekmil memlekette bu 
karar ve ted!>irleri karıılıyan vic
Oani ve umumi sevinçtir. 

Hatay esir kalsaydı, eğer Ha
layın ahde, hakka ve hakikate 
iıtrnat eden davası muvaffak ol
masaydı, bu mesut neticelerin el
de edilmesine imkan var mı idi? 
Bu kadar mı? Yarı - iıtikrar için
de geçen kısa bir zaman bile, 
bu asabiyetler, heyecanlar, tah -
ı-ik ve kargaıalar muhitini, bir 
huzur ve emniyet köıesi haline 
aetirmiıtir. Hatay davasını ya • 
kından uzaktan karartan bütün 
bulutlar silinip gittiği vakit, her
kes anlıyacaktır ki, Türkiye'ni·n 
takip ettiği yol, Akdeniz'in bu 
bölgesindeki barı§ ve güven ni
Zanu ile alakalı olanların hepsi
nin rnenfaatine bir hizmet teıkil 
etrnittir. 

Bizler huzurun, emniyetin ve 
sulhun ilk ıartını istikrarda, ve 
bu istikrara istinat eden karşılık
lı \re samimi dayanıtmada bulu
Yoruz. Hatay davası, çıkarılmış 
bir meıele değildi ve değildir: 
iı~iyen, ıstırap veren bir mesele-

Erzincan 4 yerine 

................................. 
Cümhurreisimiz 
dün bir kabul 

resmi tertip ettiler 
Cumburreisimiz ve Bayan 1nönü 

dun saat 17 de Çankaya'ddi Cümbur
reıslıgi koşkunde bir kabul resmi ter
tip etmişlerdir. Törende Vekaletler 
ileri gelenleri ve diğer birçok zevat 
relikalarıyle birlikte hazır bulunmuş
lardır. lnönü ve sayın refikaları, dİ· 
vetlilerına ikram ve iltıfatlarda bu· 
lunmuşlar ve tören samimi basbibal· 
/erle .sona ermiştir. 

Ulus'un hususi fotoğrafçısı dunkü 
törende muhtelif intibalar tespit et· 
miştir. 

1 Başvekilimiz 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün 158 yeni 
Halkevini bir 

nutukla acacak Yandaki resimde Cümburreısimiz 
ve alttaki resimde de Bayan lnonıl di· 
vetlileri arasında gorulmcktedirlcr. 
Kabul törenine ait diğer resimlerimi
zi de 7 inci sayfamızda bulacaksınrz. 

1nkilabımızı, prensiplerimizi ve yeniliklerimizi halkın ruhuna sin
dirmek makudiyle bundan yedi ıene evel kurulan halkevleri, bui\in 

.... .._ .... _ .. ,.... ............. .- sekiz yaşına basmaktadır. Yuksek ıayeli kiıltür ve hars kaynaklan için 

5 mebus çıkarıyor 

bu kadar yıl halkın rağbeti ile yaıamak bir tarihtir. Bilhassa her &ün 
inkişaf etmek şartiyle._ 

Cumhuriyet Halk Partisi ilk halkevlerini 14 şubat 1932 de kurmuş
tur. O zaman halkevi açılmasına elveriıli 14 yerde bina, para ve eleman 
vardı. Her yıl donıimıinde bu miktar biraz daha arttı. Nihayet 1938 de 
209 halkevi faaliyete geçti. Bug{in halkın 
hakiki evi olan bu yurtların sayısı 158 daha 
ili.vesiyle 367 olacaktır. 

Parti biınyesi içinde partililerin sosyal 
çalıımalarına imkln veren halkevlerinin ye
dinci yıldon.ümıi Ankara'da ve bütün halke
vi olan merkezlerimizde törenle kutlana
caktır. 

Bu mutlu günün programı şudur: 
Halkevlerinin açılışının 7 inci yıl -

dönümü dolayısiyle yapılacak mera -
sim saat 1 S te Ankara halkevinde ls -

Bugün Ankara 
Halkevinde ve -
receii bir nu -
tukla 158 yeni 
halkevini aça -
cak olan BO§ve
kilimiz Doktor 
Relik Saydam 

tikl§l ~~ı ile başlıyacaktır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstiklal marşını müteakip C. H. P. 
Genel Başkan ve.kili Başvekil Dr. Re
fik Saydam tarafından bir söylev veri
lecektir. 

Söylevden sıonra türJc bestekarları 

tarafından bir modem türk musikisi 
festivali yapılacaktır. Bu festivalin 
programr şudur: 

Hariciye Vekilimiz dün 
Bükreş'e hareket etti 

Yeni Meclise iltihak edecek 
mebusların sayısı 24 ü buldu 

a - Karagöz "senfonik süit" - Cemal 
Reşit -

... o.,Jr.-t-n1 •üitJ - Hasan F .. rn Al-
(Sonu 7 inci say! ada) 

8. 
B. 

Saracoğlu Bulgaristan' dan 
Köseivanof'la bir konuşma 

geçerken 
yapacak 

Yurdda mebus intihabı faaliyetine dair ali.kalı makamlara ge
len haberlere göre, teftif heyetlerinin tetkiklerinden geçtikten 
sonra 11 şubatta asılan esaı defterler vatandqlar taraf mdan göz. 
den geçirilmektedir. 

8. Muhlis Erkmen 
Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde Esas defterler ayın yirmi beşinci 1 

günü akşamına :kadar asıh olduğu yer 
lcrde kalacak ve teftiş heyetleri, se· 
çim hakkını haiz yurddaşların yapa -
caklarx itirazları dinliyeceklerdir. 

Bu itirazlar iki nokta üzerinde va
ki olmaktadır: birincisi, seçim hakkı
nı haiz bir vatandaşın ismi defterde 
bulunmadığı; ikincisi de henüz me
bus seçme yaşına gelmediği halde is
mi defterde olduğu takdirdedir. 
Öğrendiğimize göre, bugüne kadar 

yalnız isimlerinin defterlerde olma
dığı hakkında bazı itirazlar olmuştur. 
Bu itirazlardan sonra yapılan tetkik
ler neticesinde seçim hakkını haiz o
lan kimselerin isimlerin ilk tesbiti 
sırasında şehrimizde bulunmadığını 

göstermiştir. 

Birkaç sayı önce bu defaki seçim

de geçen meclise nazaran 23 fazla me· 
bus çrkması ihtimalini yazmıştık. Yal

nız Erzincan'ın bir kazasından henüz 

mallımat gelmediğini işaret etmiştik. 

Gelen son maliimat Erzincan'ın 4 ye

rine 1 fazlasiyle 5 mebus çıkaracağını 

göstermiştir. Binaenaleyh önümüzde
ki meclise iltihak edecek yeni mebus 

sayısı 24 dü bulmaktadır. 

İsmet İnönü ile Kıral 
Faruk arasında 

Dün Ziraat Vekili B. Muhlis Erk· 

men refakatinde general Kazım Kara
bekir olduğu halde saat on buçuğa 

doğru Yüksek Ziraat Enstitülerine 

Mısır Kıralı Faruk'un doğduğunun gelmişlerdir. Enstitünün rektörlük 
yıldönümü münasebetiyle aşağıdaki binası içindeki mera.sim salonunu, bil· 
telgraflar teati olunmuştur: ı yük kütüpane ve talebe yemekane • 

Majeste birinci Faruk · 1 · · 
K h. sıy e yatakaneyı gezdıkten sonra 

a ıre 

Doğduklarınrn yıldönümü inünase- B. Vekil ve General enstitülerin ça -
betiyle majestelerine en hararetli teb- lışmalarını gözden geçirmiştir. B. 
riklerimi ve şahsi saadetleriyle asil Muhlis Erkmen ve general Kazım 

Mısır milletinin refahı hususundaki Karabekir gördükleri intizam ve faa. 
çok samimi temennilerimi arzetmekle liyetten çok memnun kalmış ve labo· 
derin bir zevk duymaktayım. 

/.met lnönü 
Ekselans lamel lnönü 

Reiaicümhur 
Ankara 

Doğduğumun yıldönümü münase
betiyle ekselansınızın gönderdiği lıl
tüfkar telgraf beni fevkalade müte
hassis etmiştir. Ekselansınıza candan 
teşekkür ederken gerek şahıslarına 
gerek asil türk milletine en samimi 
temennilerimi arzederim. 

Kıral Faruk 
(a.a.) 

ratuvarlarda uzun müddet izahat al -

mışlardır. Kimya ve nebatat enstitü
lerini ve modern klinikleri çok be -

ğenmişler, teşrih ve patoloji enstitü· 
lerinde uzun uzadıya meşgul olarak 
ilim elemanlarını takdir etmişlerdir. 
Parazitolog B. Nevzat Ôzdilek'in la· 
boratuvarında bir buçuk saatten faz
la kalarak memleket paraziter emra -
zı hakkında malumat almışlar ve dok
torun mizo - projeksiyonla gösterdi
ği canlı parazitleri ve bunların haya· 
tını alaka ile seyir ve takip etmişler
dir. 

Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen 
general Kazım Karabekir beş saate 
yakın tetkiklerde bulunduktan sonra 
memleket hesabına ümit dolu hisler
le enstitülerden ayrılmışlardır. 

Belçikada'ki kabine 
buhranı halô 

halledilemedi 
Brüksel, 18 a.a. - Kıral Leopold, 

dokuz günden beri devam eden kabi • 
ne buhranını halletmek için bugün biz 
zat müzakerelere karıf111ıştır. Liberal 
liderlerle uzun uzadıya görüşmüş ise 
de bu görüşmelerin neticesi hakkında 
henüz malumat alınamamıştır. 

Yeni kabineyi teşkile memur Pier
lot, muhtelif ricalle yapmakta olduğu 
istişareleri kesmiştir. Beyanatında ye
ni hükümetin Flaman ve Valonlar
la olan ihtilafı tasfiye etmek için geniş 
bir program hazırlamaat lizımgcldiği-

Hariciye Vekilimizin Bükre§'e gitmeden önce latanbul'cla 
alınmlf bir reımi 

İstanbul, 18 a.a. - Hariciye Vekili 8. Şükrü Saraçoğlu ve 
raberindeki zevat bu akşamki Semplon ek.presi ile Bükreı' e 
reket etmişlerdir. 

B. Ş~krü .. Sar~çoğlu ~Sirkeci garın· ıl 
da, vah. muddeıumumı, emniyet di - 1 . 
rektörü, mebuslar, yugos1av, romen 

1 

Paris sefaretimizd 
bulgar, yunan general konsolosları 

resmi müesseseler müdürleri, matbu: 
at erkanı, dostları ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından uğurlanmış -
tır. 

Hariciye Vekilimiz, Edirne - Fili
be - Ruscuk yolunu takip ederek pa
zar günü akşamı Bükreşe varacaktır. 

Hariciye Vekilimizin 

Bn. Löbrön şerefin 

yapılan kabul resm 
Paris, 18 a. a. - Türkiye büyü 

çisinin refikası bayan Davaz, b 

dçilik salonlarında, Fransa cümh beyanatı 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu. isinin refikası Bayan Lebrun'un 

nun, gazetelere aşağıdaki beyanatta fine büyük bir kabul resmi terti 
bulunmuştur: miştir. 
"- Bu akşam Semplon ekspresiyle 

ve Edirne • Filibe - Ruscuk tarikiyle 
Bükreş'e hareket ediyorum. Yolda 

Davette bütün elçiler ve na 

refikalariyle birlikte hazır bulu 
yakında Ankara'ya gelecek olan bul- lardır. Diğer davetliler arasında 
gar Başvekili ile görüşebileceğimizi ve mobusan reisleriyle bir çok p 
Sofya sefirimiz haber verdi. 
Bükreş'te Balkan müttefiklerimizin mento azası riyaseticümhur ve 

devlet adamları ile tanışmak, onlarla ye nezareti erkanı, akademi azal 
milletimizi alakalandıran siyasi ve Paris'in tanınmış phaiyetleri de 
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Hukuk ilmini yayma kurumunun 

tertip ettiği konferansların altıncısı 

• Eski ve yem 
tabii hukuk 

lıtanbul Oniveraiteıi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Dr • ..B. 
Honig, dün Ankara Halkevinde Hukuk ilmini Yayma Kurumu. 
nun bu kıt için tertip ettiği aeri konferanalann altmcıımı vermit
tir. Konferansta bazı mebualar, profeaörler, ve biTçok hukuk 
menauplan bulunmUflur. 

Profesör Honig tabii hukuk mef - r-------------
humu ile yalnız insan tabiatine uy· 
gun olan bi.r hukuk anlatılmalıdır 
fikrini izahdan insani tabiat defit
mediğine göre, eski ve yeni tabil hu
kuk tasnifinden de yalnız inaanların 
tabii hukukun cevherini anlayııtaki 
farkın kastedileceğini aöylemit ve 
Sokrat'a ait ıu hatırayı naklederek 
eski devirlerin bu mevzudaki dütil -
nütünü tebarüz ettirmittir. 

Bir gün Sokrat, Hippias'a sokakta 
rast geldi. Bu dinsiz sofiste bir den 
vermek istedi. Konutmaiarı eanuııı • 
da hukukun mebdeinin ne oldufunu, 
yani hangi suretle hukukun te9ekkill 
ettiğini ona sordu. Hippiaa vatandaı -
lar birlefip hukuk hükümleri hakkın • 
da karar verirler, dedi. Sokrat, bunun 
i1zerine .. çok iyi d01tum ıu halde naaıl 
babı edeceksin ki bütün milletler muh
telif ve müphem hukuk hükümlerini 
aynı surette tanıyorlar?" Dedi ve bir 
miul vermek için Hippiaa'a ebeveyne 
hürmet, ve ihtiyar anaya babaya yar· 
dı:rn etmek ve ölüleri gömmek vazife
lerini hatırlattı. Ve ilive etti: "Kabul 
edeceksin ki, bütün milletler böyle 
normlar tabit C'tmek için mlqmı4 de
lillerdir. Hippiae 9u cevabı verdi: 
doğru, yalnız ilahlar taraf mdan umu -
miyetle tanınan hukuk hükümleri 
hakkında blitlin insanlara aynı kanaat 
bahşedildiğini itiraf etmeliyim." 

Bu cevabiyle Hippiaa da Sokrat'm 
fU kanaatini kabul etmit oluyordu: ya
zılmamıt olan fakat ilahlara atfedilen 
normlar tabii ve blitün inaanwda müt
terek akla müstenittir. 

Profesör bundan sonra tabii huku -
kun muhtelif devirlerdeki anlayııı ü
zerinde genit izahlarda bulunmut 
mevzuu tU tekilde tebif etmiftiı': 

Hariciyede nakil, tôyin 
ve terfiler 

Yedinci derece memurlardan Vama 
konaoloeu Süreyya Berkem, onuncu 
derece memurlardan Buenoe.-Ayres el
çilifi üçilncü kitibi Ahmet Sadullah 
Eyıi merkeze naklolunarak Varna 
konaol01luğwıa altıncı derece memur
lardan Paris bq komoloıu Dürrii 
Mazhar Payzın, Paria konaoloelufuna 
merkezde yedinci derece memurlar -
dan Behçet Şefik Özdoğancı, Buenos 
- Ayres elçiliği ikinci kitipliğine, 

konaoloaluk i•lerini de görmek üzere, 
merkezde İdrie Sabih Gezmen Antak
ya bqkonaolosluiu kançıları Semih 
Baran merkeze ve merkezde 10 uncu 
derece memurlardan Fikret Belbez, 
evrak memurluğu vazifesini de gör -
mek ilzere, Londra büyük elçiliği il
çllncll kltipliğine nakil ve tayin olun
muılar ve altıncı derece memurlardan 
Marailya bat koneoloau Basri Ra9it 
Danıtmant 5 inci, merkezde 8 inci de
rece memurlardan Tahsin Rüttil Baç, 
Fuat Nebil Ertok, Baha Ergin 7 inci, 
9 uncu derece memurlardan Kahire el
çiliği ikinci katibi Kemal Sait Sayıl 8 
inci, 11 inci derece memurlardan An
takya hat komoloelufu Kançrları Or
han 'Güney ile merkezde Sadi Karsel 
10 uncu dereceye yübeltilmi.flerdir. 

Daktiloğrafi kursu 
Maarif Vekileti ticaret lieeainde 

bir daktilografi kursu açmağa karar 
ı::..ı.; ... ı .. r•p s ••• ~:.: ı.-ı.-ı. ... ii•- ··-=~ p_. •• :..::.-~ ...__.:ı.: ....... h!lc 

bet hukukla mücadele halinde idi. Ye- hyacak olan kurs muallimliğine Ma
ni anlayıp göre ise tabii hukuk müs • arif Vekaleti mesleki okullar genel 
bet hukuka yardım etmelidir. direktörlüf6 mUteh•sı. daktilola -

Prof. Dr. Honiı'iıı hukuki konfe - rından Bıı. Sahibe Okten tayin edil -
ramı allka ile dinlenmlftir. mittir. 

Baro haysiyet divanı 
için yapdan toplanhda 

lstanbul Barosu reisi avukat Hasan 
Hayri Tan istifasını bildirdi 

ULUS 

Nafia Vekôleti Teftiş 
Heyeti Reisliği 

Nafia Vekaleti Yapı ifleri umum 
müdürü mühendia B. Kazım Aydar'ın 
Vek4.letiıı açık bulunan teftif heyeti 
reisliğine tayini yübek taedikten geç
miJtir. 

Orta ve mesleki 
tedrisatta 

yeni tayinler 
Ankara tametpaf& Kız Enatltiiaü 

nakıı muallimi B. ve Bn Şerife Alp
soy aynı entıtitü yardirektörlilğiine, 
Elazığ kız cnstitüaü türkçe muallimi 
Süreyya Belit aynı enstitü yardirek
tarlllğüne, Bakırkliy bes fabrikası 
dokuma tefi n.aıı Aytek İltanbul 
sanat mektebi memucat ıubeai kumat 
örgüsü muallimliğine, serbest ditçi 
MUmtu Arkayan Samsun orta tica-

Belediyeler im• heyeti fen 
ıefi mimlr B. Semih lemel 

istifa eni 
Dahiliye Vekaleti belediyeler .imar ret mektebi fizik, kimya muallimliii

heyeti fen ,efi mimar B. Semih Temel ne, üniversite edebiyat fakültesi orta 
dün Vekllet makamına iatifaaını ver- zamanlar tarihi doçenti Akdes Nimet 
mittir. Kurat Denizli liseai tarih muallimli-

B. Semih Temel 919 da AYnlpa'da ğine, Nifde memleket hutaneai da -
tahailini ikmal edip döndükten ıonra biliye ~ütehaHısı dokt?r Rasim Ul
İstanbul sanayi mektebi İllfUt tube • gen Nıtde orta mektebı doktorluğu
sinkı tesisinde ve hocalıfında bulun- na, Haydarpap lisesi fransızca mual
muı. İstanbul belediyeli mebani mil. limi .Naeıh Arca aynı ~i~e ~J yardi -
tehassralığmda ve güzel sanatlar aka· rektörlüğüne, Ad~na bmncı orta ~k 
demisi müderrisliğinde çalışmıştır. tebi tUrkçe muallı~i ı.~m~~l.. Güner 
Bilhassa cenu vil1yetlerimizde busu· Aynı mektep yardırektorlUgune, Na
at sınat ve befediyeler inpa.tmda ae- zil~i orta mektebi beden terbiyesi mu
nelerce emek aarfetmit ve 933 de An- a~hmi -~~!8!. Ongen .aynı mektep yar-
k · u..au lüğUn •....:n edil dırektorlufune, Erzıncan orta mekte-ara ımar muıu r e -,. • b. .. k 11• • T 

· t' ı tur çe mua ımı urgut Korcan 
mı§ ır. k d. k ö l"ğ K 

937 d d Dahili e Vekaleti beledi • aynı me tep yar ıre t r u üne, on· 
ce y klh ... v. 

yeler imar bey~ti~en ,efliiine nple- ya a~ er astanesı operato~U eysı 
decı B. Semih Temel buadan böyle D~mırel Konya .. orta mektebı d?ktor-
serbeat mimar olarak çalışacaktır. luıuna, Bakırkoy orta mektebı ma • 

B _, _,ı• _1 • la 1._,ı tematik muallimi Afife Ozdaı aynı 
... ıyaer uncu eye ınue kt d' k .. lu.ıı.nn s .. B 1 di 1 • be t• imdry· e me ep yar ıre tor • e, ıvaı nu-
e e ye e~ ımar ye 1 f mune hastanesi doktorlarından Omer 

kadar 30 f~hrın içme suyunu yaprmya L6tfi OylU Sıvu orta m k b · d k -
batlamıf, 9ımdiye kadar da bunlardan e te ı o 

. . . . . i'-al d'lm'-+. torluğuna tayin olunmuflardır. 
bınsının teısıaatı aıu e ı ı,..ır. 

Pr~ram mucibince diğer tehirlerin 
içme su tesisatı halihazır haritalarmın 
ve imar plAnlarının yapılmaaı.na de • 
vam edilmektedir. 

Çocuk Kütüpanesine 
gelen yavrular 

NafJa Vekiletinde'taybı 
ve terfiler 

Yapı itleri umum mUdUrlUtll rea
aamlarından Aziz Arman'm 130 lira 
aylık ücreti 150 liraya. Demiryolları 
lnpat reiılili relUIDlarmdan Namık 
Sellwı'm 100 lira aylık Ucreti 120 li
raya, Maniaa ıu itleri UçUncll tube 

İstanbul, 18 (Telefonla) _ Çocı1k fen memuru Mmufa Yüce Tilrk'ün 
Eairıeme kurumu Eminönü kuuı ve 90 lira aylık ücreti 100 liraya çık.arıl
bet nahiyesinin 938 senesinde yaptığı IDllr Diyarbakır • Cbre hattı in~at 
yardımlar töyledir: Batmlldllrlütll memurlutuna 120 lıra 

26.28 çoeufa takım elbise (palti, aylık ücretle Mehdi Seyit. Sıvu -
manto, kaaltet, elbise, ayakkabı, çorap) Erzurum hattı inpat bqmUdtlrlUiü 
200 çocuğa erzak yiyecek ve mektep letimllk tube tefi Zekeriya Kande • 
levazımatı teni ~tmiı. 7 5 ana süt ?'ir 185 l~ra. arlı~ ~cretle dem~r>:~l.lar 
damlasına ıönderilerek •üt verdiril - ınpat reıalıiı ıatım~ imırlıgıne 
mit basta çocuklar muayene ettirile. naklen ve terfian tayın olunmutlar -
rek' ilAçları kurumu taraf111dan te- dır. Ayrıca Diyarbakır - Cizre hattı 
min edilmit çoc:.u.k kiltüpanesine ye • inpat bafmüdürlilğU meaul muhasibi 
niden 460 &itap alıllllUf ve bu huaua - İbrahim trengUn'ün 145 lira aylık U~
lar için 8038.84 lira aarfedilmittir. reti 160 liraya çıbnlımf. Ankara vı-

a.uıupancyc: uır ecuıı:: :ır.cu &nıua 13567 JC,7CLI .ıJ&-.:ıı;- -u -· ~ 1
--. ---·--•: 

çocuk devam etmiı, bir rok konferans.. rmdaft Sami Yedievll 25 lar~ maqıy-
. 1 · · d'kl · '1.· lar 1 le lçel Ylllyeti fen memurluguna nak 

lar dın emıı. ııte ı erı aıtap ı ev e- lol dokt Bahaa • K.ö'kd 
• .. .. -L • ·f-..a- ._;_.1 dk unmut. or ttın e -

rıne ıoturerca ım ~ e-~er • mirin 125 lira aylık lcreti 150 liraya 

Muğla' da ikind müntehip 
namzetleri yoklaması 

Muğla, 18 a. a. - Muğla merkez ka
zuı yoklama talimatnameai muc:ibiıı
ce ikinci mUntehip namzetlerinin yok. 
laması için il, ilçe, kamun yönıkurulla
rından m6nkkep heyet toplanarak 
namzetlerini te.bit etmittir. 

Zirut Banasının " toprlk 
mahsulleri ofisinin ._.lerl 
tktıut Vekiletl Ziraat Bankaaiyle 

çıkarılnuf, SlftS anbu memurluğuna 
75 lira aylık ücretle Hasan Yanık ta
yin olunmuıtur. 

Dlblllye hausi kılem Müdrliilü 
Dahlllye Vektleti Huaual Kalem 

mUdilrlilğüne Dahiliye seferberlik 
mlldUrlUitı birinci tube tefi B. Celil 
Onen terfim Uyin edilmlt ve dün 
yeni vuifesine baflamqtu. 

Van belediye reisliği 

19 - 2 - 1939 

[::::::::::::~~~~~~.::::~~~:~~~:~:~~~~::::::::::::::] 
RED, iNKAR, CERH YERiNDE 

HEP ŞU KELiMEYi KULLANIYOR 

istağfirullah ... 

'' Abm al değil dori idi, üç 

ayatı sekili, · arnı beyazlı idi,, 
.. _ Kınnızı atlı kırmızı bir araba 

dolu dizgin mezbahaya doiru eldi -
yordu. Ben hanın kapısında kahve i
çiyorum. 

- Allah allah, dedim, daha saat sa
bahın dört buçufu .. Sekizden evel a
raba yuak: bu adam ya deli, yahut 
cezayı göze alm~ ... 

Derken, aradan yarım aut ya geçti 
ya geçmedi, polı.Ier bir ihtiyar ada
mın kolundan tutmut. getirdiler. 

- Ne olmuı. dedik. 
- Bir araba çarpmıı. yere yuvar-

lamıı, batı gözü yarılmıt. diye cevap 
verdiler. 
İçimden : 
- Allahu ilem deminki araba yap

tı bu i§i, dedim, görenler çarpan ara
bacının suratını tarif ediyorlardı ama, 
ben doğrusu iyice görememittim." 

Şahit ifadesini bitirdi. 
Suçlu yerinde, arabacı esvabını han

da, soluk licivert çizıili hazırcı malı 
bir elbise ile defittirmiı palabıyık 
bir sat - ıiveaine göre Vanlı veya 
Bitlisli olması icabeden bir arabacı 
duruyordu. 

- Şahide ne diyorsun, denildi. 
Bütün bir müdafaa, istinadı ret, or

tada dönüp dolapn .uçluluk tüphe
sini cerh makamında. afızdoluıu. iç· 
ten bir cevap verdi, tek kelimelik bir 
cevap : 

- tatağfirullah ... 
Bu sözün kendiıinc göre kimbilir 

ne derin, ne tümullü bir manası var
dı. Fakat hakime yetmedi : 

- Yani ? 
- Yani ki lstağfirullah beyim.. 
Hakim bu sefer parça parça sorma-

ya bafladı : 
- Arllban kırmızı mı senin ? 
- Beli .. Kırmızıdır !reyiz bey .. 
- Atın da kır1n1zı.. 
Cafer ağa durdu, bu .azu anlama

mıı gibi bir daha tekrar ettirdi. İkin
ci tekrardan sonra iki elini birden 
havaya kaldırdı : 

- Yoooo dedi ireyiz bey ... Benim 
atım doridir, kırmızı ne değildir. Uç 
ayağı sekilfdir .. (Sonra sağ elini kendi 
alnının ortasına doğru götürdü) bu
rasında da, dedi, bir beyazı vardır ki 
atımı at eden odur, cümle ilem de be
n1 bilir. Yedi •ene evel kutÇu Mua· 
tafadan 28 gaymaya almı§tım. 

ltin tahkikile alakalı olmıyan bu 
son tafsilata geçince hakim da.yayı 
karıştırmıya bqlamııtı. Fakat bir ke
re hızını alan Cafer ağa zabıt katibine 
dinletti. Güç halle susturuldu. 

himc!i. O, hızlı &iden arabanm ar-.. 
camı ıörüne tanıyacağmı .öylemft
tL Bunun üzerine emniyet müdürlUftl 
d6rdüncU 16beaine götUrülmüı ora
da Cafer atanm resmini g6r6nce ta 
nımııtL 

Hakim dedi ki: 
- Ne denin Cafer -Ca. bak MDin 

retmini görUnce taDllDlflar. Demek 
ki çarpan senin arabaydı. 

Cafer ağa aaf elini g6ptlnen e.te 
ne (tak f) diye butmh. Pala bıyıkla
rmı oynata oynata batını uğa eldi 
koca bir : 

- Lstaffirullah daha yu.arladL 
Cafer ağa "eatağfirullah., diyip bat 

ka bir ıey demiyordu. Bununla ka.

detmek istediği teY - pek .ruatıtamı
yordu ama - galiba "o araba benim 
değildi, süren ben değildim ve tabii 
ihtiyara da ben çarpmadım,, demek 
istiyordu. Fakat bir "eatağfiruııalı• 
dan bu kadar mana çıkarmak için ge
niş mikyasta feraset ister. 

Mahkeme kararını verdi. Dördün
cü şubede Cafer ağanın resmini tanı
yan şahit buldurularak getirilecek -.e 
Cafer ağa kendisine mahkemede gös
terilecek, çarpan o mu, o değil mi di
ye sorulacak. 

Cafer ağa mahkeme tarihini de bir 
kaç kere tekrar ettirdikten sonra, ai
zının içinden : 

- Uç mart, üç mart, üç mart ... dl 
ye ezberliye ezberliye çıktı.gitti. 
Arkasından koştutb. Koridorda : 
- Cafer ağa sen inkar ediyorsun 

ama, dedim, ihtiyara galiba çarphnt
sın, öyle anlqılıyor. 

Cafer ağa bu lüzumsuz müdahaleye 
kızmadL Biliki• boşuna gitti. Zatıa., 
IÖVlİyr.~~Oİ n .. V.Armı• 

- lstağfirullah bey, dedi. Ben yap-
....,.,ıtandır bu iti-. 

Ve sonra en kuvetli, kuvetlilerin 
kuvetlisi delili, ileri ıürdü : 

- Benim atım al değildir doridir. 
Uç ayağı sekilidir, arnında (alın do
mek istiyor) bir mecdiye büyüklil -
ğündc beyazı vardır. Yedi sene evel 
kutçu Mustafadan 28 gaymaya almıt
tım. - GEZEGE 

1'.fmbuı. 18 (Telefonla) - Baro u
m._ı heyeti bu&Gn U,.lyet clidıu 

~imi lç!ın top1amnıı, aeçimden evet 
baro reiai B. !bun Hayri Tan, baro 
reiıllillnden llltlfa ettilial aöylemit 
mucip sebep olarak fQDları aıılatlDlf -

Toprak Mahlulleri Ofiainin yeni yıl 
lan delildir. B11 iti awbt Haıaan bütçelerini tudik etmiıtir. Sümer· 
Hayri olarak aldım. Haklı olıun olma bank ve Etibank'ın bütçelerinin tet • 
ım, me9lekt blr hata tefkil et.kı etme- kikine devam olunmaktadır. 

Van merkez belediye reisliğine B. 
Mitha• Oner'in intihabı hakkında 
Van belediye mecliaince ittihaz olu -
nan karar yüksek tasdike iktiran et -
mittir. 

iki fBlıidin daha dinlenmesi lizım
dı. Fakat bunlardan biri bulunama
mıı. biri duruımıya gelınemiJti. Bu
lunamiyanın hazırlık tahkikatmdaki 
ifadesi okundu. O da hızlı giden kn
mızı atlı bir kırmızı araba görmilıtü. 
Biraz ıonra da hanın kapısına polis
ler bir yaralı getirmişti. 

Dün hava kapalı ve 

rüqirh geçti 

tır: 

.. _ Denbbuık'tan 6000 lira alclılım 
bakkmda ıuetelerde bazı haberler çı
kıyor. Bundan •ize kJUCa bab9edece. 
tim. Denizbank aleyhine aekb ıicor
u kumpanyuı tarafından açılmlf ve 
mecmuu 120 kU.ur bin lirayı tutan ae
kiz dava ile gene mecmuu 80 küsur bin 
liraya varan zarar ziyan ve mü .. deme 
da•ası hakkında benimle eveli ietip
rede bulundular. Sonra daimt istifare
yi ve mahkemede müdafaayı teklif et
tiler. Hiç bir mahzur görmediğim için 
kabul ettim. 12000 lira ücret takarrür 
etti. Mukavele yaptım ve yarı ilcret al. 
dım. Davalar derdesti rüyettir. Hukuk 
mUtavirligi tetkilitı olan rcemi müe~
aeaelerin ve devlet dairelerinin harıç 
ten avukata it vermeleri mevzuata ay-

MuameliHa sürat esas tatul1<ak 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Vali ve 

beledtye reiıi Lutfi Kırdar bütün fU • 
belere miıhım ve çok yerinde bir ta· 
mim göndermiştir. Bu tamimde, bazı 
fUbelerin mütalea almak mali.aadiyle 
kendilerine ait evrakı ba9ka f'lbelere 
yollamakta ve bu ıuretle muamelitın 
uzamasına sebebiyet vermekte olduk. 
tarı, netice itibariyle de aarfedilen 
mesaiden az randıman almdıtı cihet -
le bundan sonra muamelitta süratln e
... tutulması ve her fUbenin kendine 
ait evrakı vaktinde çlbrmua bildiril-
mittiı• 

ıkı. bayle bir dedikodu berine hlll 
baro reieliiini muhafua etmek lıte -
mtyorum.• 

Bu meaelenln konutulup konqula -
mıyacaiı mlbakere mevzuu olmuf. 
sonra haysiyet divanı ıeçimi yapılmıt
tır. Baro idare heyeti bu hafta topla
nacak ve reiain i.ıif aaı meaeleıini ko
nutacaktır. 

Ş. Karahiaar'da kar 
Ş. Karahiaar, 18 a. a. - DUndenberl 

devam eden kar yaflfl eorıunda ~ 
baya 20 santim. Elribel mmtabama 
da bir metre kırk santim kar dUpnÜf" 
tür. Bu yüzden Karahiaar - Giresun 
yolu kapanmı,ıır. 

içe) kültür direktörlüğü 
B. Nuri tmece'nin Bilecik Kültür 

direktörlüiüne naklinden dolayı açı
lan İçel kültür direktörlüfüne Marq 
lrilltilr direktörü B. Şefik Ergündilz 
naklen tayin edilmittir. 

- Cafer ağanın arabası çarptı, de
diklerini de duymuıtu. Bafka bildi
ği, gördüğü yoktu. 

Aııl, durupniya gelmiyen .. hidin 
hazırlık tahkikatındaki ifadesi mil-
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Halkevlerinin yıldönümü 
Her iyi ve faydalı kurumun ku

ruluı yıld6namane erdiğimis za
man RViniriz. Halkevlerinin yıldö
nBm/eriade bıı uvincimizi katmer
lendirea bir Mbep daha vardır: 

Bu leyisli ldUtlU ağacınuz, her 
yıld6aamande yeni yeni dallarla 
besenir. BuglJa saat on hfte sayın 
doktor Saydam'ın bir s6ylev1 ile 
kutlanmağa bapıyacat olan yedinci 
yıldönDmOnde de Ha/inlerinin ye
niden 158 yeni pbesi •çıl•ed ve 
yedi yıllık kDltDr •lacımn gelipn 
gövdesi Qzerinde yepyeni ısı 

dal, bugünden itibaren memleketin 
yüz elli sekiz bölgesine yeniden 
gölge salacak ... 

Eve/ki yıl Ankara Halkevini H
nimle beraber gezen ve türk edebi
yatını iyiden iyiye bilen Mısırlı 
bir profesör, "Halkevi" ne baık• 
mem/ebt/erde bir /Hazer arıyarak 
bulamallllf, . 

- Ne orijinal . bir müessıesenız 
var 1 demifti. 

Evelld balta, ,.isalir olduium 
bir bAd.t onma qdıaluıadaa bir 

'°"': 

- Evde buluıalım! 
- Evde toplanıp lconuşuruz! 
diyorlardı. Yedi yıl it;inde bal· 

kın bıı kadar lt;ine •İnen, lu/1ra bu 
kadar aempatilr gelen bir te§eklcülll 
de dünyanın baJlra memleket/erin
de bulmak kolay olmıyacak, sanı
rım. 

Hallcevi, Kemalizmin ona bağlı 
olaa lıer vatandqa açtığı aıcalc bir 
hcü; Hallcevi. cllmburiyet reji
minin nvqtan, tarladan, okuldan, 
labrilcadan " lıer tllrlli çalııım 
yurdundan d6neıı yurddqıa bqı 
Dstane. lcardulıı bir çatıdır. 
Yedınci 7ıld6n1Jma kutla o/

sual - T. t. 

Filistin tak-1timil 

Tanıdıklarımdan hirilinla .. 
~ Elki t.iİp a,if .... 

lerinden olan hu aat, Waim rMl:ro
•- alatwka çalmaclıiı aamaa
larclaa kalma Wr iti,.alla raci,.,... 

•- clüimeaiai ~ ~ Fili• 
tin'i halda "W.. bala eltiı 

- Ba akıw Filiatin'cle aiael 
ltir taktim varl 

Miaafirler .... .-. alatska 
mwilEidea laiç, ama hiç -1am17aa 
" kafau ti7aal laldilel• •e ha
......... dola olan bir doetmna 
Tanlı. 

- Aman, dedi, ne cli,._...aa, 
Ltmdra kaasNai claflhnaclan Fi
ll.lia ı•Nııni ba ... dı mı? Fakat 
b-.lmklaJakl 

Jf eyfltl .,. alU I 

S.. Poeta ,...,_. "9--.. 
heri alt .. mepa ile~ ıenç. ....UWal' .. •111 ... 

Zeki: et '" •• JİJ'enlerden faa
la kufttliyim. iiatelik bütün ihti
rularm, bütün fenalıkların aebebi 
olan mide meselesini de hallettim, 
diyor." 

Yukanki satırları oku,.up bana 
s&terea iatanbullu bir cloatmn: 

- Allah allaJı, dedi. ha,.cli bu 
aenç. me,.vaya para ,..tiılirebil
mif. Fakat lstanbul'da hakiki aıii
tü naaıl bulup da kencliaini beele

mit? 

"SolcalJan ıe.iı" l 

..Pirlepe aöaüllüleri, harp ... 

--~ maldan --ederk-., hu 
kelimeler, hir Lt.-..ı aaaeta.in-
de çıbn hir tarihi tefrika,.a ko
nalmut hİI' reamin altlıfldD'. 

Ne Pirlepe ıönüllülıeri, ne anla
rın hup DefMi, ne ele katlam• ~ 
hi anma karplıfı olan t.it keli
meai hMduada hir~,.-~b-cek 
clelilis. 

Fakat ....... w.., teait,. M de
... ? 

Dün tehrimizde gece yağmağa bat
lıyan hafif kar saat 10.30 a ıkadar de -
varn etmiJ, sonraları hava kapalı " 
rüzgarlı geçmiıtir. Günün en dütilk ı
sısı sıfırın altında 3, en yükaek ıaıaı 
da sıfırın üstünde 1 derece olarak kay
dedihnittir. 

Yurtta doğu, cenup ve cenup dofu
su bölıeleri ile orta Anadolu'nun prk 
kıaımlar111da yağışlı, Karadeniz kıyı
larında kapalı, Trakya ile Kocaeli'de 
bulutlu, diğer bölgelerde açık geçmi1-
tir. 

24 saat iıçind~ki yağıtların metre 
murabbaına bıraktıkları 9U miktarı, 
Malatya'da 28, Lılihiye'de 25, Silifkc
de 22, Dörtyol'da 20, Sivaa'ta 19, Sam
sun'da 17, Tokat'ta 13, Diyarbakır ve 
Ceyhan'da 11, Kayteri ve Gireaun'da 
S: diğer bir çok yağı1lı yerlerde 1 - 4 
kilogram araaındadır. Kar ile örütlü 
yerlerde karın toprak üstündeki ka -
lınhğı Karaman'da ı, Kutamoni'de 2, 
Niğde'de 3, Terme'de 4, Kırtehir'de 5, 
Yozgat'ta 6, Turhal ve Kayseri'de 12, 
Çorum'da 14, Tokat'la 22, Sivasta 53, 
Uludağ'da 170 santimetredir. 

Rüzgirlar Kocaeli ile Eğe'de f8rk -
tan saniyede 3, doğu Anadolu ile ce
nup Anadolu'sunun tark kısımlarında 
,arktan 7, diğer bölgelerde garpt.en en 
çok 9 metre hızla esınittir. 

En dilfük ısılar sıfırın altında Kon
ya ve Sivas'ta 6, Yozgat'ta 7, Kayseri 
ve Bolu'da 8, Afyon'da 9, Kiltahya'da 
10, Kart'ta 13 derecedir. En yiilcaek 
radar da Çanakkale ve Diyarbalurda 9, 
t_,ir"de 10, Boclrum'da 12, Adana'da 
13, Alltal,a'da 17 denıcedlr. 
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Silôh yarı_şı 
~ J 

f ~Üyük devletlerin bütün iktısadi 
;;~ıyetleri artık harp için hazırlan· 
)( etrafında temerküz etm.i§tir. 
l· Urhulan he.r fabrika, denize indiri -
"" erg · · rn emı, ınıa edilen her kilo-

ı .~_tre yol, yalnız bu bakundan tet· 
•ı~ edT l 
lahl 1 

•
1Y_0 r:. ngilteTe, geçen aene ai-

li:t l"arı ıçın uç yüz kırk milyon ingi
rn ırası aarfetıniye karar verdiğr za· 
h ~n, bütün dünya bu müthiı rakam 
:~~nde §a§ırıp kalmıştı. Halbuki in
~,1~ ra.z?teleri, gelecek sene lngilte
rrı·~ın aılahlan için sekiz yüz elli beı 
l' 

1 
Yon İngiliz lirası sarfedeceğini 

Japonlar Hainan'ı 
niçin işğal ettiler? 
Mareşal Çan - Kay - Sek 

gazetecilere bu noktayı 
yabancı 
izah etti 

• .-~1aktadırlar. Har.p haz1Tlığınm 
~enı ·~· . 

§ ıgını bu rakam da izah ede· 
=-~Bu, yalnız doğrudan doğruya 
1't •• ar, donanmalar ve hava filola· 
"~çı~ &arfedilecek olan paradır. Bü

Şungking, 18 a.a. - Batkumandan mareşal Çan. Kay. Şek 
ecnebi gazete muhabirlerini kabul etmiştir. 

Mareşal, japonların Hainan adasına asker çrkarmakla maksat
larının ne olabileceği sualine §U cevabı vermiştir: 

j~n ~~r milletin totaliter harp hazll"· "- Hainan adasının işgali ve bu • 
ı>!'1 'Ç!n yapılan maddi fedakarlık nun yapacağı akislerin manasını anla • 
rh.. ra. ıle ölçülemiyıecek derecede re· mak için pasifik meselesini umumi o
.._ Ve fÜJnullüdür. larak mUtalea etmek Hi.zımdır. Hainan 
ini ~ransa, tayyare kuvetlerini iki adası, pasifik ve Hint denizleri arasın
ı alıne çıkarmak kararını vermif bu- da çok mühim bir sevkulceyş noktası • 
,..tırıuyor. Fakat bunu kendi ba,ma dır. Düşman bu adada yerleşirse yal • 
J'lll>nnuyacağmdan Amenka'dan nız Hongkong ile Singapur arasında • 
taY'Yare satm almaktadır. Ruzvelt ta· ki münakal5t değil aym zamanda Sin
~dından teklif edilen müthit bir gapur ile Avusturalya arasındaki mü-

&.!"p talıaiaatmı milli müdafaa encü- nakalat da kesilir. Ve gerek Filipin a
ln~inden geçiren Amerika hükü- dalarının gerek Hindiçini'nin emniyet
lnetı, Yalnız Fransa'ya değil, ]ngilte- leri tehlikeye girer. Keza Singapur in 
reye' ve Holandaya'da tayyare aatıl- giliz üssü ile Havay amerikan üssü a
lnaarna muvafakat etmiştir. rasındaki muvasala da kesilmiş olur. 
U Silah ya.rııma Avnıpa'da İtalya, Bu, Japonyanın pasifikteki hakimiye-

:tak Şark'ta da Japonya başlamı§· tinin başlangıcıdır. 

d
trr. llu yarııın her halde ilk &afhaaın- • 

ıı. Al Japonya nın göz dilttig"'i .verler ÇMn manya mesut addedilemoez. 
A Urılci.i silahlarmdan tecrit edilen 
lınanya, kar§ı tarafın da silahlarmr 

~:taltrnaar için 1933 senesine kadar 
t:" eklerniıti. Bu seneler içinde baıta 
d "•nsa olmak üzere, diğer Avrupa 
le e"letleri, Almanya'yı silahsızlanma 

Japonyanın pasifikte üç mühim 
noktaya göz diktiği herkesçe mallım 
bir h'akikattir. Şimalde Sakalin, garp· 
ta Hainan ve şarkta Guam. Sakalin a
d~ının yarısını ele geçiren Japonya 
şimdi Hainan'ı ele geçirmiye çalışı • 
yor. Eğer Japonya teşebbüsünde mu • 
vaffak olursa Guam adasını da kont • 
rol edebilecek ve dolayısiyle de Ame -
rika filosunun garp istikametindeki 
hareketlerine engel olabileceği gibi 
Filipin adalariyle irtibatını da kese • 
bilecektir. 

Çin harbında son çare 

Oftferanslariyle avuttular. Nihayet 
Almanya bu teşebbüalerden netice 
çılonıyııcağını anlıyarak siliıhaızlan· 
tna konferansmı terketti ve siliıhlan
rnrya baıladı. Beş senelik çahpnadan 
&onra Almanya Avrupa'nm en ku 
VetJi ordusunu kurmuı ve büyük tay· 
Y•re filoları İn§& ebniıtir. Şimdi de 
kendiainden evel ailihlanan iki oto
~ter devletle - İtalya ve Japonya-
lf birliği yapmaktadır. Demokrat Japonya pa!>ifik denizini ele almak 
devi 1 hususundaki projeleri tahakkuk ettir-

. et er, yanıta geri kalmamak .i • 
9111 silahlanma temposunu hızlatbr- mek için bu üç ada arasında bir mü -
ınıılardır. İtte bugün iki cephe ara· selles kurmıya 30 senedcnheri çalışı • 
·-.J- ~~ı. ı.:~ .a;h v T"ıııın aah~t ol- yor. 1936 da Pakhoi hadisesini çı.kar. 
malttayrz: bir tarattan ngiltere, • -.- --,...- n-: ~-"'' 
Fransa ve Amerika, diğer taraftan işgal için bir vesile arıyordu. Fakat 
d Al ı 1 enternasyonal ihtilaflardan çekinerek a manya, Japonya ve ta ya. . . . . .. 

Bugün her §eye rağmen, demok- daha ılerı ~ı~edı. Fakat bugun Japon 
ntt devletler cephesi silah baknnm- kya bderçş~y.ı goze alarak akdayalads~er f~~
dan daha kuvetlidir. Fakat kartı ta- ar ı. ın c karşı ıy~~ t~ o ~gu U· 

.. af büyilk hamleler yapmakta oldu. ~hat harbında Haınan rn ışgalıne son 
tundan demokrat devletler cephesi bır çare olarak baş vuruyor. 

de yanıta geri kalmamıya karar ver
nıiştir. 

ilk ilerleyiş hamlesi 
Japonyanrn uzun müddet tereddüt· 

ler geçirdikten sonra tevessül ettiği 

ponya Hainan'da kalırsa pek kısa bir 
zamanda orada istedigi hava ve deniz 
üslerini vücude getirecek ve pasıfiktc 
ki enternasyonal vaziyet mühim su • 
ı ette değişecektir. Sonraları Fransa 
Hindiçini'de bir deniz üssü ve Ameri
ka da Guam adasını tahkim etmek is • 
tiyecek olurlarsa buna her halde vakit 
bulamıyacaklardır.,, 

Pcıl.-lwi' yi m iidmıf a için 
tecll1irler 

Hanian adasının müdafaası için a

lınan tedbirler hakkında da Mareşal 

Çan • Kay - Şek demi,tir ki: 
"- Cin'in kafi derecede donanması 

olmadığından sahil müdafaasını der • 

piş edemezdi. Fakat kara kuvetle~i 
düşmanı durdurmak ve adanın baştan
başa işgaline mani olmak için hazır • 
lanmfltır. Pakhoiye karşı muhtemel 
düşman taarruzuna karşı da müdafaa
da bulunmak için tedbirler alınmıştır. 
Ve çok şiddetli bir müdafaada bulu -
nacağız." 

Mareşal, Hainan adasının işgalinin 
Çin • japon harbr üzerinde hiç bir te • 
sir yapamıyacağını ve harbrn herhan • 
gi bir ada üzerinde değil karada neti
celeneceğini söylemiştir." 

Suriye kabinesi 

istifa etti 
Şam, 18 a. a. - Havas: 
!.rf ~rdam kabinesi istifa etmiştir. 

Hukumet, rcısıcuriihura g<>naerdiği 
bir mektupta "siyasi vaziyetin inkişa
fı dolayrsiyle vazifesine devam etmek 
imkanı kalmadığını" bildirmektedir. 

Nasyonalist blok, büyük millet mec
lisi için bir içtima tertip etmektedir . 
Suriye'nin bütün mebusları bu içtimaa 
davet edilmektedir. 

Fi 1 istin' de 

Yahudiler arasında 
anlaşmazlık 

Kudüs, 18 aa. - Dr. Veizmann•rn 
siyasetine müzahir olan mutedil ya
hudi elemanlariyle müfrit sağ cena· 
ha mensup siyonist revizyonistler par 
tisi arasındaki ihtilaf, Filistin yahu· 
dilerinin emniyeti için vücuda geti· 
rilen müdafaa sermayesi teşekkülü 
meselesi dolayısiyle had bir safhaya 
girmiştir. 

Revizyonistler, Filistin yahudileri
nin menfaatlerini tamamiyle temsil 
etmiyen bu teşekkülden sistematik 
bir şekilde uzaklaştırıldıklarını iddia 
etmektedirler. Bunlar. pek menfi bir 
hareket tarzı ittihaz edildiği kanaa
tindedirler. 

"Müdafaa sermayesi,. teşekkülünün 
binasına karşı tecavüzlerde bulunul -
muştur. Yahudilerin ekseriyeti dok. 
tor Veizmann'a müzaharet etmelerine 
rağmen Londra'da bir konferans ak
tedileceği haberi üzerine müfrit ele
manların nüfuzu fazlalaşmağa baş -
lamıştır. 

Siyonist teşekkülünün icra reısı 
Ben Zevi'ye gör.e, Londra konferan. 
sının hitamında yapılması muhtemel 
olan intihabat neticesinde milli yahu
di meclisinde ve milli yahudi konse· 
yindeki parti mümessilleri arasında 
değişiklikler olacaktır. 

Day<1k cezası! 

Kudüs, 18 a. a. - Resmi gazete bu -
gün neşrettiği bir kararname ile 18 ya. 
şından aşağı gençlere dayak cezası ve
rilmesi hususunda divanı harpleri me. 
zun kılmaktadır. Ceza azami olarak 24 
sopadır. 

Miistakil bir amp deııleti mi? 
Londra, 18 a.a. - Dokuzuncu lngi 

liz - Arap toplantısı bugün yapılmış 
ve Filistin'de müstakil bir arap devle 
ti kurulması hakkındaki başlıca arap 
isteği görüşülmüştür. 

Royter ajansının öğrendiğine gö
re, bu mesele hakkındaki rnüzakercfer 
n .. rtc..n.ı..tedft'. 

Slot>akya' da mi mayi§ 

Presburg, 18 a.a. - Slovak köylü 
leri dün şehrin yahudi mahallesinde 
nümayişlerde bulunmuşlardır. Bu yüz 
den kavgalar olmuş ve birçok yahudi 
yaralanmıştır • 

İngiliz milli müdafaası 

için ~ahşan fabrikalarda 

2.300 • • 
iŞÇi 

grev yaptı 
Londra, 18 a. a. -Milli müdafaa he

sabına işliycn dört fabrikada 2.300 a • 
mele grev yapmaktadır. Perçinçi ame· 
le ile diğer işçiler arasında iş taksimi 
meselesinden çıkan anlaşmazlık dola
yısiyle Klayd nehri üzerinde kain 
Jhon Brown te:zgahlarmda 500 perçin 
amelesi üç gündc.nlhcri grev halinde 
bulunmaktadır. 

Ilull civarında Brough'da kain 
Blackburn tayyare fabrikalarmda, 
sendikada mukayyet bulunmryan iki 
amelenin i~ten çıkarılmasını temin i • 
çin 500 amele grev ilan etmiştir. 

Tekrar işe alınması talep edilen se • 
kiz ameleye yol ver\ldiği için Lancas 
hire'de k.Airı Chorley cepane fabrika
sında haftanın başlangıcrndanberi 500 

elektrikçi grev yapmaktadır. 
Nihayet Hobson - Oldh.am tayyare 

karbüratörleri fabrikalarında sendi -
kada mukayyet olmıyan 4 amelenin 
işten çıkarılması için 800 makinist 
grev ilan etmiştir. 

'TÜRKİYE BASINll 

Bükre~ toplantısı 

V AKlT'te Sadri Ertem bu batlık 
altında yazdığı makalede diyor ki: 

"20 ıubalta Balkan antantı kon -
&eyi Bükreı'te toplanacaktır. Bu top. 
Jantının mevzuu Balkan birliği ka -
dar küçük antant devletlerini de altı.. 
kalandırmaktadır. Bilhassa küçük 
antant devletlerinden birinin başın· 
dan geçenler onları daha ciddi suret
te düıündürmektedir. Bükreı top. 
lantısında görüşülecek, hakkıntda ka 
rarlnr verilecek meseleler Balkan -
lıırın kendi varlığı bakımmdan oldu
ğu kadar Avrupa'nın vaziyeti itiba
riyle de ehemiyetli olacaktır. 

Balkanların vaziyeti ile Avl"upa'
nm umumi mes leleri ara&mdn zaten 
sıkı bir münasebet vardır. Avrupa'
nın va:r.iyetidir ki Balkanlar rnesele
ainin son §eklini meydana çıkarını~ 
tır. 

Balkan devletlerinden Romanya. 
Yugoslavya ve Yunanistan merkezi 
Avrupa'da hasıl olan vaziyetlerle 
daha yakından alakalı bulunınnkta
dırlar. Avusturya'ının ilhakı ile ba§
lıyan bir hareket merkezi Avrupada 
revizyonizme daha geni~ mikyasta 
revaç verdi. 

Münih anlaşmasmdan &0nra ise 
merkezi Avrupa'daki temayüller 

B. Cianonun Varıovayı :~ha bariz bir ~ekilde meydana çık-
Macaristan ve Bulgaristan da bu 

ziyaret programı 
Varşova, 18 a. a. - Matbuat, refika

sı ve maiyeti ile birlikte 20 şubatta 
Varşova'ya gelecek olan İtalya harici. 
ye nazırı kont Ciano'nun ziyaret prog
ramını neşretmektedir. 

İtalyan nazırı, Varşova'da Blank sa 
rayında iki gün kalacaktır. Son ziya 
reti esnasında von Ri'bbentrop da bu 
sarayda misafir edilmiştir. 

Kont Ciano, reiscümhur Mosciki ve 
hariciye nazırı Beck tarafmdan kabul 
edilecektir. Mumaileyh meçhul aske -
rin ve italyan askerlerinin mezarları -
na çelenkler koyacaktır. Nazır, bun -
dan sonra 1873 isyanı esnasında ölen 
İtalyan miralayı Nullo'nun heykelinin 
açılma merasiminde hazır bulunacak -
tır. Kont Ciano Varşova'dan Bialowie 
za ormanına giderek bir av partisine 
iştirak edecektir. Nazır, nihayet Kra
kova•da bir gi!n kalacak ve Pilsudski
nin türbesine bir buket çiçek koyaca.K-
tır. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Varşova, -Almanya'nın polis ve 

hücum kıtaları şefi Hcinrich Himmler, 
resmi bir ziyarette bulunmak üzere bu 
raya gelmiştir. 

temayülleri daha kuvetli bir surette 
hissettiler. 

Küçük antant devletleri bundan 
birkaç sene evelki zamana nazaran 
kendilerini daha az emniyette his
setmektedirler. Bu hal, hem küçük 
antantta,, hem ~1e Balkan birliğinde 
yeri olanlarda da aynı şekilde bir id
rak peyda etmektedir. 

Bu vaziyet içinde bulunan devlet
ler hem hudutlarına dayanan fikir 
ve kuvetlere karşı, hem de bugünkü 
vaziyete mesnet olan Avrupa vazi
ytine de çare düşünm.ek mecburiye
tindedir. 

Bu iki hal de, bu devletleri ciddi 
olarak, bir fikir, bir kana.at etrafın
da toplanmrya iCbar etmektedir. Bu 
dcfaki Bükreş'tc Kofcnko'nun riya
setinde toplanaco.k olan birliği bir 
kat daha perçinliyecektir. 

Balkanlıırm hakiki ihtiyaçlarına, 
onların bir kuvet halinde toplanma.
lan ve davalarını dünyaya karşı mü
dafaa edebilecekleri vahdet vücuda 
getirmeleri cevap olabilir. 

Balkanları bulgar ve macar dava
ları görünür bir şekilde alakalandl1'
makta.dır. Faka.t Balkanları hakiki 
birliğe sevkeden amil, dünyaya kal"§I 
müstakil bir politika takip etmek 
zaruretinin hissedilmiı olmasıdır.,, 

YENl SABAH'ta Cemalettin Sa
racoğlu yazıyor-Böyle bir yanıta deınokrat dev

letlerin, diğer tarafı geride b1Takma. 
&ı li.znndır. Çünkü para bunlarm el
lerindedir. İptidai madde bunlarda· 
dır. Bu tarafm vasıtaları çok boldur. 
A.lmanya, ltalya ve Japonya, artık 
ellet"indeki maddi vasıtaların müsa
it ol·duğu en ileri hadde vannı§ bu
lunuyorlar. Her üç devlet de ''harp 
iktısadiyatr,, içinde ya'8J11aktadrr. 
I>iğer taraftan yapılan büyük maddi 
f~dakôrlıklara rağmen, demokrat 
devletler cephesi yonılrnu§ olmaktan 
Ç.Ok uzaktır. İngiltere, otoriter dev
letlerin bugünkü vaziyetlerine dÜ§· 
!neden silahlarmı daha yirmi misli 
•rtır-abilir. Amerika bu bakımdan 
AVrupa'nın demokrat devletlerinden 
de daha müsait bir vaziyettedir. De-
inek oluyor ki silah yadımda zaman 
demokrat devletlere yardım etmek
tedir. Gelecek &ene demokrat dev
letler bu senekine nazaran daha 
faik bir vaziyette bulunmalı. Ve ge
lecek seneye nazaran da ertesi &ene 
daha büyÜk nüfuz temin etmeli. Bu 
"'•z.iyette otoriter devletler ne yapa· 
Caklar? Karfılannıdaki cephenin her 
trün daha ziyade kuvetlenmesine 
lc:ıı.rıı ellerini kollarını bağlayıp se
l'İl"Ci kalacaklar mı? lıte aulh için en 
hüyijk tehlike bundadır. BüyÜk har
bi tacil eden bir mesele de silah yarı
t1ndıı. müselles itilaf devletlerinin 
tnüselleı ittifak devletlerine tefev· 
'\'uk ebneleri korkusu idi. Almanya 
"'..e Avusturya, bilhassa Rusya'nın at· 
lahJnıunasından korkmakta idiler. 
Rus - Japon harbinde çok aarsılan 
Rusy"a'nın, 1917 senesinde silahlarmı 
ta.rnaınlamıf olacağından ve bun~an 
&onra da Alcesir s konferansında 
Fransa tarafından ve Bosna Herse
k'in ilhakı sırasmda da Rusya tara -
fından gösterilen uysallrk yerine, 
Alınanya'ya ve Avusturya'ya daya
nı~acağından korkulduğu içindir ki 
rnuısell a İttifak devletleri, bundan e
ve.l karşı tarafla hesaplaımak iste

bu hareket Çin - Japon ihtiHifınm ba· D 
şından beri görülen hadiselerin en 
mühimmidir. Ve pasifik tarihinde bir 
dönüm noktası teşkil edecektir. Japon 
donanması hesabrna Hainan garbi pa
sifikte ilk ilerleyiş hamlesidir. Ve Gu-

Ü Ü N o L E 
X Belşrad - Papa lıl inci Pi'nin ö 

tümü miınasebetiyle Belgrad'm kato R lik kiliselerinde bir Ayin yapılmıştır. 
Naip Prens Pol ile başvekil ve dahili 
ye nazın Svetkoviç ve daha bazı nazır 
tar ayinde hazır bulunmuılardır. 

" Gençlik ve kitap meselesi Üze -
rinde ehemiyetle durmu§ olan Mna
rif V ckilimiz Hasan - Ali Yücel'in 
arap harfleriyle yazılmış esaalı ve 
kıymetli kitapların yeni harflerle 
yeniden basılmasına karar venne5i 
memleketin irfanı ve kitap ihtiyacı 
bakanından mühim olduğu kadar da 
igabetli bir görü~tür. 

mıılerdir. 

h Filhakika bugünkü ailah yarııı, 
h arpt~n evelki silah yanşınm bütün 
..ı uausıyetl~rini haizdir. Harpten evel 
'(le her iki t f - h ··d f • . ara mun asıran mu a-
na ıçın hıızırlanmllkta olducuna i
nanıyordu. Bugün lngiltcre ve Fran-

am adası ile de şarki pasifikte bir mah 
reç elde etmiş olacaktır." 

İkinci japon ilerleyiş hattının ne 
olabileceği sualine karşı Mareşal güle
rek bunun cevabını avrupahların bil • 
hassa amerikalılarm daha iyi verebi • 
leceklerini söylemiştir. 

Hainan':ın i~gali ı·c Uzak 
Sark sulhu 

Mareşal Çan - Kay - Şek, Hainan a· 
dası işgalinin uzak şark sulhunu ne 
dereceye kadar tehdit ettiği sualine 
de şu cevabı vermiştir: 
"- Hainan adasının işgali japonla

rın 18 eylül 1931 tarihinde mukdeni 
işgaline mümasildir. O, denizde beri
ki de karada vukubulmuştur. Eğer Ja-

8a müdafaa için hazırlandıklarını 
iddia ediyorlar. Ve bu memleketler 
halkmın buna samimi olarak inandı
ğına §Üphe yoktur. Fakat görülüyor 
ki Almanya da buna inanmaktadır. 
Evelki gün Korespondans Diploma
tik adlı resmi gaz.ete bu bahis Üze
rinde §unları yazmaktadır: 

''Bu propagan•da (silahlanma pro
pagandası) yalan olarak otoriter 
devletler tarafından bir taarruz teh-
didi mevcut olduğu ileri sürülerek 
yapılmaktadır. Halbuki otoriter dev
letler böyle bir teşebbüsü akılların
dan bile geçirmemi§lerdir.,, 

Bu sözlerin hayrete layık olıan 
noktası §Udur ki, "otoriter'' denilen 
devletlerden biri -ltalya - Habe§ista· 
n'a karşı bir harp yapmış bulunuyor. 
Ve §İm-di de gazeteleri başka bir 
harp tehdidi savurmaktadır: Diğeri 
- Japonya - büyük bir harp yap. 
makla mqguldür. Üçüncüsü de sila
ha sarılmadan bile olsa, her halde 
harp tehdidiyle iki zafer elde ebniş
tir. Garip bir alem içinde yaşıyoru::r. 
vıuseliun !... 

A.Ş.ESMER 

Sanat ve ihtisas 
Herhangi bir mevzu Üzerinde fikir beyan eden adamdan ihtısas a

ranır. Fakat bunun bir i~tisnası var: güz.el şanatlar ve hususiyle ede
biyat bahsinde her aklına esen her İstediğini aöylemektc kendisini .a· 
lahiyetli addeder. Hele ardında hikaye veya fiir denen tar%larda bir
kaç de/ter dolusu karalama bırakınca artık bu,, salahiyetin hatta mü
naka§a ve §Üphe mevz.uu olmasına bile tahammül edemiyenlerle he
men daima karşıla§ırız.. 

Bu :ihniyette olanların kolay ve lüzumundan /ar.la basit bir müda
faa silahları vardır: sanatta gaye nedir? Güz.ellik/ Güzellik ölçüsü ne· 
dir? Zevki Zevkte ihtısaa olur mu? 

Elbdte ki olur/ Gerçi bu ihtısa11 bir mehtep diplomasiyle tayin edil
mez.. Fakat edinilmesi ondan çok daha güçtür. Evela 1K111atla alakalı 
her ıeye kar§ı doğuştan bir bağlantı ve ihtiras ister, aonra bütün ömür 
boyunca her türlü sanat tezahürlerine karıı yorulmak bilmiyen bir ala
ka ister. Fikre yabancı kalmıyan bu ihtoiras ve bu alakanın devamlı su
rette el ele vermesidir ki zevki yoğurmak suretiyle sanat ve e· 
debiyat bahislerinde ihtısas vücuda getirir. 

Ôyle edip ve münevver geçinenler görürsünüz. ki yni eserler ve sa
nat cereya.nlariyle ~§gul olmayı lüzumsuz bir mcıgale, hatta bir zül 
telakki ederek yıllardanberi sanat alemine arka çevirmiı oldukları hal
de günün birinde bir münakkidin makalesi içinde göz.lerine iliıen beı 

on mısradan bütün bir cereyanla, bütün bir nesille alay etmek hakkını 
kendilerinde bulurlar. On, on beı sene edebiyatla al.ôkasını kestikten 
sonra birdenbire aklına estiği için son devrin edebi mahsulleri hakkın
da tenkitler yazmak cesaretini gösteren garip entellektüellere ralitlar • 
sınız. Sanatın fikri ve ideolojinin tezahürleriyle mcıgul olmak lüz.umu
nu hiç hissetmemiı bir ressam, aırf zevkine güvenerek yeni bir fikrin 
mahsulü olan tabloları tenhide kalkııtıiı z.aman da aynı haksız mütear
ru. vaziyetine düşmez mi? 

Gerçi edebiyat ve Mınatla meıgul olan her adamın mutlaka her ye· 
ni cereyanı beğenmesi, onun müdafiliğini Üz.erine alması icap etmez.. An
cak kendinde hüküm vermek salahiyetinin bulunduğuna herke.ten Ön· 
ce kendini ikna edebilmek için muhakeme edeceği eşeri 
veya cereyanı "esbabı mucibe" a~le, yani ondan önceki merhaleleri, 
dünyadaki seyir ve inki§alı, istinat ettiği estetik esasları (kül halinde) 
bilmesi §arttır. Aksi halde, hakkında hiç bir fi.kir sahibi bulunmadığı 

bir e•cri ( cür. halinde) tenkit eden adam, müdafaasını dinlcmiye lü
zum 11örmeden bir maznunu muhakeme ve mahkum eden hakimin hak-
sız vaziyetine dü§mÜf olmaz mı? Ya_şar NABi 

Bay C. Tor'a: 
Tcvcccühüniizc tcşekkur ederim. Bahsettiğiniz hususlarda etraftr surette fikrimi 

öğrenmek i&tcrocniz bir gün µıatbaaya kadar zahmet etmenizi rica ederim. 

X Tokyo - Senato bütçe komisyo 
nu bir saatten fazla süren gizli bir c.c:l 
se yapmıştır. Celse tamamen antiko 
mintern paktın takviyesi işine hasredil 
miştir. 

X Va~ington - Milli kömUr birliği, 
Amerika kömür sanayiinin 1938 de 68 
milyon ve 1928 denberi de 446 milyon 
dolar kaybettiğini bildirmiştir. 

X
0

Belgrad - B. Stoyadinoviç yakın 
da müddeti bitecek olan senatörlük 
vazifesinden vazgeçecektir. Kendisi 
Skupçina'da mebusluk vazifesini mu 
hafaza etmektedir. 

X Roma - Hariciye nazır muavını 
Szembek, Roma'ya gelmiş ve istasyon 
da Polanya•nın papa ve İtalya bükü 
meti nezdindcki sefaretlerinin erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

X Kaunas - Lituanya ordusunun 
başkumandanı general Rastikis, şuba 
tın 22 sinde Tallin'e giderek Estonya 
istiklalinin yddönümü mlinasebetiy1e 
yapılacak merasimde hazır bulunacak 
tır. 

X Ncvyork - İngiltere.nin Vaşing 
ton sefiri sir Ronald Hindsay, "Agui 
tania" vapuriyle buraya gelmiştir. 

X Stokholm - Hariciye nazırı B. 
Sandler, §imal memleketleri hariciye 
nazırlarının 20 şubattan 22 şubata ka 
dar sürecek olan toplantısında hazır 
bulunmak üzere Helsingfors'a hareket 
edecektir. 

X Kazablanka - Cebelitank umu 
mi valisinin Fas ziyareti münascbetile 
gelmiş olan İngiliz filosu üssüne ha 
reket etmştir. Vali bugün Kazablanka 
dan kara yolu ile Tancaya giderek o 
rada Nevcastelle zırhlısına binecektir. 

X Brüksel - Eski Başvekil Jas • 
parı'n milli cenaze merasimi yapılmış· 
tır. 

X Moskova - Halk komiserleri 
heyeti reisi Molotof, Fransanın Mos
kova büyük elçisi Naggiar'ı kabul e
derek kendisiyle uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. 

X Londra - Dünya sulh konferan
sı Londra'da açılmıştır. 

Filvaki arap harflerini bilmiyen 
yeni neslin Naima tarihinden iatifa
de edememesi, Evliya Çelebi'yi ve 
bunlara müma&il binlerce kıymetli 
eseri okuyamaması cidden hazin bir 
mahrumiyetti. Kitap seven, kitaba e· 
hcmiyet veren her münevverin genç 
ve kıymetli Maarif V ckilimizi bu İ$ll
betli görüı ve kararından dolayı can
dan tebrik etmeme&ine imkan tasav
vur edilemez.,, 

Fransa Cibuti'ye 
gene asker yolladı 

Paris, 18 a.a. - Pöti Jurnal'in Mar 
silya'dan bildirdiğine göre, Uzak Şark 
postasını yapan Chenonceaux vapuru 
na dün Cibuti üssünün takviyesine 
tahsis edilen malzemeye nezaret et 
mek üzere 225 asker bindirilmiştir. 

Sonuıli'<le uaziyct 

Faris, 188 a.a. - Ecnebi gazeteleri 
nin Fransa'nrn 1935 tarihli Fransız -

İtalyan itilafı mucibince İtalya'ya So 
mali'de terkedilen araziyi işgal ettiği 

ni bildirmeleri üzerine salahiyetli mab 
filler, fransız askeri makamlarının sa 
dece ltalya'nrn henüz işgal etmemiş 

olduğu bu arazinin muhafazasını sabit 
postalarla temin ettiğini beyan etmek 
tedirler. Bu arazinin muhafazası şimdi 
ye kadar seyyar gruplar va ıtasiyle ya 
pılmakta idi. 

llairnm'a da lıarp gemileri 
göndcı-ilcccl. 

Paris, 18 a.a. - İyi haber alan mah 
fillerde söylendiğine göre Fransa hü 
kümeti Hainan'a harp gemileri gönder 
mek imkanını tetkik etmektedir. 
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ispanya nın maden servetleri 

kime yarıyacak ? 
Her şey İspanyanın 

i spanya harbz henüz bit-
miş değildir. Fakat 1s

panya'run Franko tarafından 
fethi nasyonalist kıtaların Bar
selona'ya girdikleri gün ta -
mamlanmıştır. denilebilir. Dü
§en yalnız Katalonya'nın mer
kezi degildi. Ciımhuriyetcile -
rin kaybettikleri memleketin 
en zengin mmtakalarından bi -
ridir. Franko bu suretle lspan
ya'nın baiilıca servet kaynakla
rını eline geçirmiştir. Memle -
ketin başlıca sanaayi de onun 
otoritesi altına geçmiştir. 

Totaliter devletler tarafın
dan beslenen ideolojik harpten 
sonra, diplomatik harbe, ikti
sadi herbe şahit olacağız. Ş im
diye kadar iki lspanya'nın ar -
dmdan biribirini gözetlemekte 
olan devletler kavgaya başlı -
yacaklardır. İspanya'mn maden 
servetlerine kim sahip olacak? 
Her zaman sermayeleriyle 
bunları istismar etmiş olanlar 
mı, yoksa doı:makta olan is -
panyol demokrasisinin ezilme
sine yardzm edenler mi? 

Yalnız ehemiyeti az olan Ci
udad - Reel kömiır madeniyle 
Almeda ve Murcie demir ma
denleri, mühim cıva madenleri 
cümhuriyetçilerin elinde kal -
mıştır. 

G eri kalanm hepsi Franko 
taraıından zaıHeu •. ı.ıış

tır. 

ı•asyonalist ispanya, arazi -
sinın gemşııgınaen zıyaae bu 
arazi onu dunyanm en oıiyuıt 
pırıt mustansuı, Avrupa'nın ı

kincı bakır miıstahsııı ve en 
muhım kurşun mustahsılların
dan biri yaptığı içindır ki, bazı 
Avruna devletlerınin nazarın -
da kıymet almaktadır. Bunlar 
aiyasi terazide agır çeken mü
lahazalanlır. General Franko 
ı;uphesiz ki bunları siyasi bir 
miıbadele vasıtası gibi kullana
caktır. Fakat nasıl? Almanya 
ile ltalya'nın kendisine yapmış 
oldukları fili yardımları ode -
mek ı ç ı .ı mi? Yokın, sivil harp
ten önce ıspanyol ekonomisine 
servetler yatırmış olan devlet
lere, harap lspanya'nın inşası 
için yeni sermayeler mukabi -
!inde bunları arzetmek suretiy
le mi? 

Nasyonalist ispanya şefinin 
hakiki gayesini önceden tak -
dir etmek giıçtur. Bu ancak 
tahmin edilebilir. Esa:oen bu 
gaye, kendisine müzaharet et -
miı; olan kütlelerin tazyiki al
tında İspanya'ya vermesi icap 
eden umumi veçheye bağlı ola
caktır. İmdi, bildiğimize göre, 
aralarında sanıldıgından çok 
daha ihtilaflı olan nasyonalist
lerin yarın kabul edecekleri re
jim hakkında heniız kimse bir 
ıey bilmemektedir. 

ı ıpanya otoriter rejimli 
bir kapitalizme mi, yok

sa ileri bir korporasyonculuğa 
mı gidecektir? Dünya ekono • 
misi çevresine girmiye mi ça
lışacak, yoksa mübadele ticare
ti yapan otarşiler blokuna mı 
iltihak edecektir? 

lşte lngutere ve Fransa ta
rafından lspanya'ya yatırılmış 
olan milyarıarın akıbeti bu su
allere alınacak cevaplara bağ
lıdır. Bazı ıspanyol maden tah
villerinin borsadaki tcmevvuç
leri kapitafütlerinın muhtemel 
bir nasyonahst zaferinin ikti -
aadi neticeleri hususunda mıı
tabık olmadıklarını sarahatle 
gostermektedir. 
Şu halde tahminlere giriııe -

lim. 
Roma ve Berlin'in nüfuzu 

galebe çalarsa, Londra ve Pa
rıs'in gayretlerine rağmen ge
neral F ranko o zaman ı;oyle 
muhakeme edebilir: 

Cumhuriyete karşı isyanı fi
nanse etmek için nasyonalist -
ler bir harp istikrazı yapmak 
mecburıyetinde kalmamışlar -
dır. Hatta enflasyona baıı vur
mak mecburiyetinde bile kal
madılar. (Şimdiden ham mad -
deler sevkiyatiyle kısmen ö -
denmiş olan) malzeme gönder
mek suretiyle yapılan yardım -

yeni iç rejimine bağlı 

lar kafi gelmiştir. Şu halde 
memleketin inşası hususunda 
aynı şekilde malzeme gcinder • 
me suretiyle yapılacak bir yar
dımın kafi geleceğini neden 
kabul etmemeli? Almanya ve 
İtalya lspanya'nın maden ser
vetlerinden geniş ölçüde ala • 
caklarını tahsil edebilirler. İs
panya bu suretle miıbadele e
konomisi şebekesine dahil ola
cak, İngiltere, Fransa ve A • 
merika'ya kapanacaktır. 

B u faraziye tahakkuk et -
tigi takdirde Fransa ile 

İngiltere için fena neticeler 
verecektir. Böyle bir keyfiyet 
bu ıki devletin haklarına bir 
tecavüz olur ve ancak yabancı 
sermayelerin istimlkiyale icra 
edilebilir. Çıinkü İspanya hem 
madenlerini ecnebi sermayele
re işlettirmeyi, hem de mah -

· sullerini takaslı miıbar.lelelere 
hasretmeyi birlikte mütalea e
demez. 

Diğer bir faraziye de im -
kansız değildir: 

Borcunu ödiyen memleket -
ler pek az oldugu ve nasyona -
list İspanya ancak manevi bir 
borç altına girmiş bulunduğu i
çin general Franko Roma ve 
Berlin'e karşı bir teahhiıt ve 
mükellefiyet fikrini kabul et -
miyebilir. O zaman İspanya' • 
nın kalkınması için emtiayla 
degil ,altınla açılan krediler a
rıyacaktır. Fransız ve ingili:ı: 
menfaatlerine hürmet hususun
da her türlü garantileri vere
cektir. İngiltere İspanya'nın 
gene en iyi müşterisi, Amerika 
en iyi satıcısı olacak ve Fran
sa onun piyasasında 1935 de 
sahip oldugu mevkii tekrar bu
lacaktır. 

8 elki, hiç olmazsa nazari 
olarak, ikinci faraziye 

lehine bir ihtimal daha vardır. 
Gerçi almanlar bazı memleket
lerin siyasetini emtia ile açı -
lan kredileriyle finanse etmek 
hususunda pek maharetli dav
ranmıştır. Fakat tecrübeleri 
şimdiye kadar ancak bir kaç 
yüz milyon frank üzerinde do
laşmıştır. İspanya'nın yeniden 
inşası için en az yiız milyon 
frank icap edecektir. Bir mem
leket emtia ile bu kadar büyük 
bir kredi açabilir mi 1 Hayır. 
İtalya'nın da iştiraki farzedi

lirse, iki memleket müştereken 
de bunu yapamazlar. Altından 
mahrum olan hiç bir memle -
ket, nisbeten kısa bir zaman 
fasılası içinde böyle bir gayret 
gösteremez. Çünkü, eninde so
nunda, emtia itibariyle bir kre
di iş ve bam madde itibariyle 
bir kredi demek olacaktır. Bu 
gÜnkü şartlar içinde Almanya 
ile İtalya'nın, muayyen bir nis
De!Tft Oı.,ında.,. u•ua ı..:... .............. 
için işçilerinin ve teknisiyen -
!erinin çalışmasını ikraz etme
leri mümkün görünmemekte -
dir. Mesela unutmıyalrm ki al
man sanayii el emeği hususun
da sıkıntı çekmektedir. Ham 
maddelere gelince, bu memle
ketler de ham maddeyi hariç
ten getirmek mecburiyetinde 
oldukları icin, bunları ikraz et
mek onlar icin altın ikraz etmi
•ıe muadil olacaktır. Bunu ise 
hatıra bile getirmek doğru ol
maz. 

F iliyatta ise daha ziyade 
totaliter memleketlerin 

lehinde olan faraziyenin ta
hakkuk etmek ihtimali vardır. 
Almanlar ve İtalyanlar her hal
de müdahalelerinin semeresi
ni elde etmeden İspanya'dan 
ayrılacak değillerdir. Üstelik, 
İspanya'yı onların politikasına 
bağlıyan hiç bir mukavele bu
lunmasa bile, hiç olmazsa usu
lü dairesinde yapılmış ticari 
anlaşmalar meycuttur. Hatta 
bazı sipariş mukaveleleri bir 
kaç sene üzerine hazırlanmış -
tır. 

Tekrar ediyoruz, her şey 
nasyonalistlerin kabul edecek
leri iç rejime bağlıdır. 

Kapitalizm galebe çalarsa, 
İspanya'nın maden servetleri 

totaliter memleketlerin elin -
den çıkacaktır. Aksi kaziyede, 
Almanya ile İtalya iıstün ge -
lecekler, hususi menfaatlerin 
istimlaki kambiyo kontrolünü 
ve totaliter ekonomiyi viıcuda 
getiren bütün sıkı tedbirleri in
tac edecektir. 

Hiç olmazsa fransız tasarruf 
sahiplerinin haklarının korun -
ması için bizim elimizde bir 
rehine var: Fransa bankasına 
yaurılmış olan bir buçuk mil -
yarlık İspanyol altını. Fransız
lar tarafından İspanya'da yatı
rılmış olan iki milyar frangın 
akibeti ne olacağı bize tasrih 
edilmedikçe bunu iade etmiye
lim. 

Sammy Beracha -

L' Europe Nouvelle 

"F,, tipindeki yeni 

Alman dretnotu 

Alman bahriyesi, hizmet

te bulunan " Gnayzeuav ,, 

ve " Şarnhorst ,, dritnot -

!arına katılacak alan bu ye
ni zırhlı ile çok kuvetli bir 

ünite kazanmış olacaktır. 

35,000 tonluk olan bu yeni 

dritnotun boyu 241, geniş -

liği 36 metredir. Su kesimi 

7,9 metredir .. Bu yeni zırh

lının en bariz vasfı, silah -

Iarrnın diğer dritnotlara 

nisbetle daha kuvetli ve bü
yük oluşudur. 

"F,, dritnotunun, sekiz 

tane ·38 lik, on iki tane 15 
lik tonu olacaktır. Gnay -

zeuav ile Şarnhorst'ın ağır 

.topları 28 liktir. Alman do

nanma programına göre, bu 

"F,, tipi dritnot serisine, 

inşaatı sırasında "G,, ve 
"H,, işaretleriyle tavsif e _ 

dilecek olan ayrrca iki drit

not ilave edilecektir. 

İlk dritnotu İngilizler 
inşa etmişlerdir. 1906 da in. 
şa edilen bu dritnot 18,200 

ton hacminde, 150 metre u

zunluğunda, 21 metre geniş

liğinde tertip edilmiştir. 

Müteakip yıllarda bu hacim 

arttırılmış olmakla beraber 

30,000 ton hududu aşılma -

mıştrr. Bu hudut, ilk defa 

olarak meşhur " Hood ,, 

dritnotu ile kat kat aşılmış

tır. Dünyanın en büyük de

niz devi olan bu zırhlının 
hacmi 42,000 tondur. 

Her memleketin kendine 

göre bir hususiyeti olan 

stratejik vaziyeti, donan -

masınm terkibinde, silah -

!anmasında ve üniteleri'nin 

büyüklük veya küçüklüğün. 

de büyük bir rol oynamak -

tadır. Nitekim, büyük Ok -

yanos'daki gerginlik, önce

leri dritnotlar için tesbit e
dilmiş olan 35,000 ton sını-
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İngillere' de askerlik 
mükellefiyeti 

Şu son zamanlarda İngiltere'de askerlik mükelle
fiyeti meselesinden çok bahsedildi. Bu alaka yersiz de. 
ğildir. Gerçekten dikkate değer ki Büyük Britanya, 
Avrupa'nın büyük devletleri arasmda bu usulü kabul 
etmemiş olan yegane devlet olarak kalmaktadı r. Şüp
hesiz, İngiltere herşeyden evel, bir deniz devletidir ve 
bu bakımdan rakipsizdir. Gene şüphesizdir ki hava si
lahlanması için muazzam gayretler sarf etmektedir. Fa
kat asil askeri kuvet itibariyle İngiltere eski formül -
!erine sadık kalmıştır. 

Halbuki bir harp halinde, İngiltere için yalnız ada
larmı müdafaa etmek mevzuubahs olacak değildir. İm
paratorluğun ve Avrupa'nın mukadderatı Avrupa kıta
sında ordular arasındaki çarpışma ile halledilecektir. 
Esasen biz biliyoruz ki diğerlerinde olduğu gibi bu sa
hada da ingiliz dostlarımız vazifelerini hatta fazlasiyle 
ifa edeceklerdir. Cannes Konferansı esnasında B. Loyd 
George bize, bazı şartlar dairesinde, on sene müddetli 
bir askeri ittifak teklif ettiği zaman, ingiliz hükumeti 
bu teklifine ek olarak verdiği bir muht. rada İngiltere
nin harpta ordusunun organizasyonu için sarfettiği 
takdirde şayan muazzam gayretler tarif ve tasvir edi
liyordu. Dün yapılmış olan yarm da yapılacaktır. Bi
liyoruz. Geriye şu kalır ki sonradan yetişmektense ön
ceden hazırlanmak evladır. 

Hakikatte, hemen zaferden sonradır ki, İngiltere
nin yaşanmış olan tecrübeye uygun bir askeri nizam te
sis etmesi icap ederdi. İngiltere bu realiteye göre ha
reket etmiş olsaydı, Fransa belki, Avrupa·da (zaafla
rını göstermiş olan ve İngiltere'nin mütereddit ve ih
tiyatkar hareketinin zayıflamasmda bilhassa müessir 
olduğu) bir ittifaklar sisteminde sulhü müvazeneleş.
tirmek için icap eden maddi yardımı aramak mecburi
yetinde kalmazdı. İngiliz siyaseti burada mantıki ha
reket etmemiştir. 

İngiltere'ye kendisine lüzumlu olabilecek bir as -
keri vasıtayı vermek işini bir harbın çıkmasına talik 
etmek ihtiyatsızlıktır. 

Sulh zamanında İngiltere'de bizde olduğu gibi bir 
askeri mükellefiyetin tesisi tasavvur olunabilir mi ·? 
~u hiç te mümkün görünmiyor. Hatta teknik ve maddi 
bakımdan bile, böyle bir tedbir ortaya çok müşkil da -
valar çıkarırdı. Buna mukabil, İngiltere'nin gayreti 
"territoriale ,, ordusunun inkişafrna müteveccih olma.. 
lıdır .• Filhakika İngiltere'de şimdiden nizami ordunun 
haricinde vönülliilPrl,. J>a-1 - 0

" ..., ve" terr:itnr1 .. 1.. ..~ı..;. 
olunan bir ordu mevcuttur. Bu yakınlarda yeniden or-
ganize edilen bu ordu havaya karşı beş fırkadan, 12 pi
ıade fırkasından, bir ma.kinalı fırkadan mürekkeptir. 
İşte bu hakiki bir milli ordunun nüvesidir. Şu halde 
hizmeti tedrici surette mecburi kılarak bu orduyu ku
vetlendirmek mümkün değil midir? Bu ordu askerlik 
çağındaki erkeklerin seferberliğe hazırlık çalışmaları
na zemin olmalı değil midir ? 

En garibi şudur ki İngiltere'de askerlik mükelle
fiyetine veya buna benzer tedbirlere muhalefet bilhas
sa ( bunun antidemokratik bir prensip olduğu vesile 
edilerek ) işçi partisinden gelmektedir. Bunu anlama
dığımızı itiraf ediyoruz. Bilakis dürüst ve salim bir 
demokratik kanun varsa o da milli müdafaa vazifesini 

sınıflar, yaşlar ve meslekler arasına mütesaviyen dağı
tan kanun değil midir ? 

Wladimir d'Ormesson - Le Figaro 
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rının aşılmasını icap ettir
miştir. Birleşik Amerika, 
ilk önce, 45,000 tonluk 45 
lik toplarla cihazlanmış 

dri tnotlar inşasını düşünü
yorlardı. Bu ölçüye var • 

maktan vaz geçtiler; buna 
mukabil 40,6 santimlik ağır 

toplarla dritnotlarını tak -

viye etmeye karar verdiler. 

Frankfurter Saytung'dan 

Fransa istikbali 

soğukkanhl ıkla 

beklemeli 
Önümüzdeki ilkbaharda 

İtalya ile Almanya, büyük 
bir siyasi taarruza geçecek
ler, müstemle.ke istedikleri 
gibi, müstemleke olmryan -
lan da istiyeceklcrdir. Biz 
hep bunu düşüniiıyoruz. 

Mesela haftalık Relazio. 
ni !nternazionali mecmu -
ası bilhassa Nis'i ve Korsi
ka'yı istiyor. 

Öte taraftan Almanya, 
susuyor. Fakat bazı askeri 
hazırlıklar yapıyor. Münib 
arifesinde de öyle yapmış. 
tı. Aynı zamanda japonlar 
Haynan adasını işgal etti -
ler. Halbuki, Ilanyan ada
sının tesahüp edilmesi, hem 
Fransa'nın Hindiçini'deki 
hem de İngil tere'nin uzak 
şarktaki menfaatlerine do
kunur. 

Bu hadiselerle soğukkan. 
hlığınlızı bozmıyalım. Biz 
harptan kaçınacağız, fakat 
sürünüp geçiyoruz. 

Biz nasıl çalışıyorsak, 
İngiliz dostlarımız da o ka
dar çalışıyor. Muhakkak
tır ki, harp geç, hem de pek 
geç olacaktır. 
Harbı ne alınanlar, ne de 

İtalyanlar istiyemezler. 
Çünkü harbın ilk kurban
ları onlar olacaktır. 

İşte her zaman tekrar et. 
miye mecbur olduğumuz 
şeyler bunlardır. Fakat ge
ne iyice anlıyoruz ki, ihti • 
lafın imkansızlığı mukave
met melekelerimize bağlı • 
dır. Büv:ük• Rr;+..~.,::ı im::ıl~· 
tım şıddetlendil'di. Biz de 
kendi imalatımızı her gün 
çoğaltıyoruz. 

İtalya, şimdiye kadar is • 
teklerini resmen açığa vur. 
maktan çekindi. Bu vazife. 
yi matbuatına tevdi etti. 
Kendisi susuyor. Hiç kim
se de, İtalya'mn resmen ne 
zaman is.teklerde buluna
cağım kestiremiyor, ve 
söyliyemiyor. 

Biz İtalya'nın kuvetleri

ni takdir etmiyor değiliz. 

Fakat herkes şu kanaatte : 
İtalya bizim kuvetlerimizi 
de aşağı bulmaz. 

Keza Almanya için de 
öyle. Almanya patırtısız 

gürültüsüz, cesim miktar • 
da avantajlar temin eden 
metodunu bir daha deneye
cek. 

Puslaımzı şaşırmadan 
bekliyelim. Zaten şaşırta -

- Evet. 
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TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE 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 

PAZAR: 19.2.1939 
12.30 Program. 
12.35 Müzik (operetler -Pi.) 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
!eri. 

13.10 Müzik (dans plakları). 
13.45 Türk müziği: Çalanlar: 

Vecihe, Cevdet Kozan, Ru -
§en Kam. Okuyan: Müzey
yen Senar. 1 - ...... - Peşrev. 
2 - Suphi Ziyanın Muhayyer 
şarkısı - titrer yüreğim. Mü-
zeyyen Senar. 3 - ....... Uşşak 
şarkı - Saki yetişir. M. Se • 
nar. 4 - Dedenin - Uşşak şar
kı - Ağlatırlar. M. Senar. 5 -
Suphi Ziyanın hicaz divanı -
Dün gece. 6 - Yusuf paşanın 
hicaz saz semaisi. 

14.15 -14.30 Konuşma (ev ka
dını saati). 

17.30 Program. 
17 .35 Müzik (pazar çayı müzi

ği) Lantos orkestrası. 
18.15 Konuşma (Çocuk saati). 
18.45 Müzik (pazar çayı müzi

ği) Lantos orkestraosı. 
19.15 Türk müzigi - Fasıl he -

yeti (Karcaar faslı). Celil 
Tokses, Hakkı Derman, Eş -
ref Kadri, Hasan Gür, Bas
ri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri. 

20.15 Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Reşat Erer, Cevdet 
Kozan, Ruşen Ferit Kam. O
kuyanlar: Mustafa Çağlar, 
Melek Tokgöz. 1 - Osman 
beyin nihavent peşrevı. 2 -
Rakımın nihavent şarkısı -
Ne yanan kalbime. 3 - Rakı
mın uşşak şarkısı - Silmem 
bir gün. 4 - Tiırkü - Misket 
türkusıi. 5 - Refik Fersan'ın 
- Tepeler tepeler türküsü. 6 
- ..... - Suzinak şarkı - Bir ni-
gaiıınla. 7 - Ahmet Rasim 
rast şarkı - Bir kendime bir 
haliperişanıma. 8 - Raif Kar
cığar şarkı - Gülüver sevdi -
ğim. 9 - Türkü - kız pınar 
başında destiyi doldurur. 10 
• Rumeli türküsü - şahane 
gözler şahane. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
2'1.00 Konuşma (Halk evleri 
hakkında). 

21.10 Müzik (riyaseit cümhur 

cak bir şey de yok ya .•. Ba. 
"' acuyCUJ. 5cu.'-•ı::u:ıınuc, 

çrkan makaleler ister az ol
sun, ister çok, ehemiyetsiz 
değildir. Fakat hiç bir tek
rar, bizi ne baskına uğra • 
tır, ne de şaşırtır. Zaten 
kaç kereler bunu söyleyip 
duruyoruz. Sakin olalım, 

Hakkımızın kuvetle, ada • 
!etimizin kuvetiyle ve de -
ğerimizin kıymeti ile bek • 
liyelim, bakalrm.~ 

L'Iıntransigeant'da Gallus 

Tekrar Fransa'ya 

dönen altınlar 

Fransız Maliye Nazırı 

Paul Reynaud, "Daily Te
legraph,, gazetesinde Fran. 
sa'nın kalkınmasz hakkında 

ehemiyetli bir etüt neşret
mektedir. 

Az önce radyo ile neşre
dilen bir nutkunda yapmış 

--
bandosu - şef; İhsan J{~ 
çer). l - Von Blon - Sil 
şorlar (Marş). 2 - Anclif 
Afyon çiçekleri vadisi. 
Weber - "Fray~üts" oper 
nın uvertürü. 4 - Masca 
"İris" operasından seleks 
S - Jarnefelt - Preludyo 

22.00 Anadolu ajansı ( S 
servisi). 

22.10 Müzik (cazb~lt). 
22.45 - 23 Son ajans haber 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLE 
11 :SCrlin - ız Beromil 
- 15 Floransa - f6 lir ' 
- 20 Beromünster - ıo 
Stokhoım, Mıınııı - 21 Br 
sel. 

ORRESTRA KONSERLE 
VE SlffiFONIK'. KON 
LE'R: 9.30 Hamburg -
Laypzig - 14.5 Her!in 
15.30 ~tutgart - 17.5 St 
holm - 17.25 Beromüns 
- 18 Strazburg - ıs 
Hamburg - 19.35 Londo 
Recyonal - 21 Königsbe 

ODA MUSİKİSİ: 11 Ha 
burg - 18.20 Königsberg 
21 Milano - 23.10 Brİil' 
- 24 Ştutgart. 

SOLO KONSERLERİ: 
Münih - 11.lS Keza - 11 
Prag - 14.55 Kopenhag 
18 Laypzig - 20 Sottens 
22.30 Stokholm. ı 

NEFESLİ SAZLAR (Marş 
s.): 6 Hamburg- 19.20 B 
lin, Kopenhag. 

ORG KONSERLERİ VE 1' 
ROLAR- 8.30 Laypzig - 9 
Stokholm. 

HAF!F MÜZİK: 6 Ştutg 
- 8.35 Hamburg - 9 Mü 
- 9.30 Frankfurt - 9.45 
lonya - 10.30 Brcslav, Şt 
gart - 11 Kolonya - 11 
Berlin, Frankfurt - 12 B 
!in, Viyana - 14 Viyana 
14.5 Laypzig - ıs Hamb 
- 15.30 Berlin - 16 Al 
istasyonları - 18 Berlin 
19 Frankfurt - 20.10 Be 
lin, Breslav - Z2.15 Kolo 
ya - 22.30 Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Br 
lav - 10.30 Münib, Viy 
- 15.25 Kopenhag - 22 
dapeşte (Sigan orkestrası 

DANS MÜZ1Cit: 14 Münib 
16 Ştutgart - 18 Münib 
19.15 Kolonya - 21.30 S 
ya - 22.25 Varşova - 2Z. 
Viyana, Tuluz - 22.35 H 
burg, Sottens - 22.40 Kö 
nigsberg - 23 Floransa, 
lano, Roma - 2'3.10 Bud 
peşte - 24 Brüksel. Lü 
ıembnrg, Paris - P. T. T. 

olduğu gibi, nazır sırasi 
...... J.,,. ........... , ........ u • ...... ·~ .... ., 

lerini, para vaziyetini, 
zine vaziyetini, işsizil 

istihsal artmasr.ru gözd 
geçirmekte ve sözlerini 
formülle tebarüz ettirme 
tooir : 

22 Sonkanunda, vat 

daşlarıma, üç aydanb 

Fransa'ya dönen altunlar 

hariçten ültra modern 5 

tayyare alabileceğimizi sö 
le yordum. Bugün, 6000 ta 
yare diyebilirim. 

V e B. Paul Reynaud 
neticeye varıyor : 

" Gayretlerimin dosta 
bir anlayışla bana geniş s 
rette yardımı dokunmuş 
lan ingiliz dostlarımıza ş 
nu söylemekle mesudum 
üç aydanberi takip edil 
siyaset Fransa'yı, demok 
rasilerin kuvetli olmal 
icap eden bir anda daha k 
vetli yapmıştır. ,, 

Le Figaro 

r.~[= ==H=a==y=a=tı=n=i=çy=u=· z_ü 
48 

___ J 
Biraz şaşırmış gibi duruyorsunuz, 

öyle değil mi? 
Dorrington bir dakikaya kadar a

yakta duran Blis'e : 
- Oturunuz ! Diye emretti. Blis'

de kendi malı olan maroken koltuk
lardan birinin kenarma mütevaziane 
ilişti. Dorrington, küçük bir tered
dütten sonra kutudan bir sigara alıp 
Blis'e uzattı : 

Mr. Dorrington biraz ileriye doğru 
eğildi. Kendisi narin, çelebi duruşlu 
bir gençti; yakışıklı idi de, fakat göz 
leri biribirine fazlaca yakındı. 

- Şimdi projemi size açayım, de
di, bunda bir takım tehlikeli taraflar 
yok değil; fakat bunu başarabilirse

niz bir iki sene hiç bir iş görmeden 
ferah ferah geçinebilirisiniz. Fakat 
muvaffak olamazsanız ozaman başı
nız bir takım dertlere girebilir. 

- Her ne ise bilsenizde bilmeseniz 
de bütün bu ev, bütün güzel eşya, du
varlardaki nakışlar, hütasa buradaki 
her şey para demektir. Burası gayet 
zengin bir adamın evidir. Bunların 

benim odalarım olmadığını söylemiye 
hacet yok. Bunlar, bir müddetten beri 
ortadan kaybolmuş olan genç bir ada
ma aittir. Bu adam, o kadar çabuık or
tadan kaybolmuş ki buraya uşağından 
başka bırakacak kimse bulamamış. 

başım hoş değildir. Fakat şampany 
lar ... Ömrümde bu kadar nefis şeyl 
içmemiştim. 

- Böyle bir şey ne görülmüş ne 
işitilmiştir. 

- Her ne ise bu Blis hakkında i 
yice tahkikat yaptım. Bu adamın b 
günlerde buraya dönüp gelmesine · 

sinin en kötü sabahlarından birisi ol
muştu. 

Hazır alınma potinleri ıslanmış ve 
ayağ nı rahatsız etmiye başlamıştı. 
!yi fırçalanmış olan elbisesinde bir 
yağ lekesi vardı ki dünyada çıkmi
yordu. Blis, bu dakikada evelce ken
disini doktora görünmeğe mecbur e
den yorgunluk ve bezginliği yeniden 
hisseder gibi oluyordu. Şimdi içinde 
güzel yemeklere, seçme şarap ve tü 
tünlere karşı hem özliyen, hem de is-
tikrah eden çifte bir his uyanmıştı. 

Bu kendi odalarında oturan, kendi 
sigaralarını içen ve onun kendini mah 
rum ettiği bütün bu nimetlerden isti
fade eden adam kimdi ? Kloves nere
deydi ? 

Mr. Dorrington mektubu bitirdi, 
katlayıp cebine koydu. 

Sırtında bir gömleği, ayağ:nda pan 
talon, arkasında da bir robdöşambr 
vardı. Bitirmiş olduğu kahvaltının 
artıkları masanın üzerinde duruyor
du. 

Biraz sonra koltuğunda arkasına 

dayanarak söze başladı : 
- Şimdi, dedi, sizinle konuşmiya 

Yazan: Fil ips Openhaym 

hazırım. Siz açıktasmız öyle mi? 
_ Evet efendim. 

~ İsminiz nedir ? 
_ Ernest Bravn efendim. 

- Otomobil kullanmaktan başka 

ne işler gördünüz ? 
- Kapıcılık, odacılık, manav çırak

lığı ve gezgin komisyonculuk yap -
tım. 

- Ahlakmız ? 
- Bir kusurum, kabahatim yoktur 

efendim. 
Mr. Dorrington ziyaretçisinin yü 

züne düşünceli düşünceli baktı : 
- Biliyor musunuz sizi sabah sa

bah neye buraya çağırdım ? 
Blis başını salladı : 
- Hayır, dedi, yalnız hastalanan 

şoförünüzün yerine müvakkaten ça
lıştırmak için çağırmış olduğunuzu 

sanıyorum. Otomobilinizi kullanma
sı gayet kolaydır. Sonra tamir işleri
ne pek ala bakabilirim. 

- Bu, sizi buraya çağırmak için 
bir bahane idi. Eğer anlaşabilecek o
lursak, siz, sizin vaziyetinizde bulu
nan her hangi bir kimseden çok faz
la bana faydalı loabilirsiniz. 

- Bir tane içiniz bakalım, dedi, 
ben ömrümde bu kadar güzel tütün 
içmedim. 

Blis, yarısı boşalmış kutudan aldı
ğı bu sigarı içitikten sonra : 

- Her halde öyle olacak, diye ce
vap verdi. 

- Dorrington ziyaretçisinin yüzü
ne baktı: 

- Oyle olacak mı dediniz ? 
- Maksadım şu ki ben biraz siga-

ralardan anlarım. 
Bunlar 1894 mahsulüdür. Bu tütün

den yer yüzünde pek az kalmıştır. 
- Size bir tane takdim ettiğim bu 

sigarı takdir ettiğinize pek emnun 
kaldım. Şimdi beni dikkatle dinleyi
niz. Sizi kafamda ölçtüm, biçtim ve 
yanılmadım. Siz liyakatli bir genç
siniz; fakat ne yazık ki taliniz yok. 
Siz bir işçi olarak doğmuş değilsi 
niz. Öyle sanıyorum ki hayatmızı 
böyle yabancı ve yorucu işler görme
den kazanırsanız memnun olacaksı

nız öyle mi ? 
- Evet, hazan otomobil sürmek ba

na haylice zor geliyor. 

Blis, sigarının ucuna düşünceli dü
şünceli bakıyordu. 

- Bu işte gayri meşru bir taraf 
bulunduğunu mu söylemek istiyor
sunuz ? 

- Evet vardır. 
- Öyle ise süalimi affediniz; na-

sıl oluyor da böyle gayri meşru bir i
şe girişeceğinizi size tamamiyle ya -
hancı olan biradama açabiliyorsunuz? 

- Akıllıca bir süal. Fakat sebebi 
de basittir. Siz yer yüzünde benim 
planımı muvaffakıyetle nihay~te er
direbilecek yegane adamsınız. 

- İzah etseniz de anlasam. 
Mr. Dorrington gidip banyo odası

nın kapısını kapadıktan sonra yerine 
geldi: 

- Müşkil vaziyetteyim, dedi, bü
tün hikayemi söyleyip te başınızı ağ
rıtmak istemem. İyi bir ailenin çocu
ğuyum. Tahsilim, terbiyem yolunda
dır. Fakat çahşamiyorum. Onun için 
kala kala kurnazlıkla para kazanmak 
kalıyor. Şimdi böyle bir işin içinde
yim. Bu odaları görüyor musunuz ? 

- Kaybolmak mı? Sonra ne olmuş; 
ne yapmış ? 

- Orasmı hiç kimse bilmiyor. Bu
işte bir esrar var ki günün birinde bel
ki de meydana çıkar. Uşak iki ay ka
dar namuskarane burada kalmış. On
dan fazlasına dayanamamış. Şimdi 

buraları haftada beş lira kira gibi 
cüzi bir para ile bana kiraladı. 

Blis etrafına bir göz gezdirdi 
- Allah allah dedi, her halde bu 

yer daha fazla eder. 
- Yalnız ismi Blis olan bu adamın 

evinde oturmakla kalmiyorum, sigar
larmı ve şaraplarını içiyorum. 

Blis biraz nefsini tutarak cevap ver
di: 

- Ne ala, bari adamcağızın şarap
tan nefis mi? 

- Ne diyorsun? 1899 tarihli Vöv 
Kliko ile 68 tarihli Porto ... 

- Şimdiye kadar ne mikdar Porto 
içtiniz ? 

M r. Dorrington yüzüne baktı : 
- Pek fazla içmedim. Porto ile 

timal ve imkan yoktur. 
Her halde başını büyük bir bela 

sardırmış olacak. Hakkında bir ço 
hikayeler söyleniyor; fakat her hal 
de, adamcağrzm, uzunca bir müdde 
ortada görünmemesini icap ettireı 
bir iş gördüğü anlaşılıyor. Mektup 
larının çoğu avukatına gidiyor. Fa 
kat arada sırada buraya bırakılanlar 
da oluyor. Evelki gün bir paket gel 
di. Ben, bir müddettenberi Mr. Bli 
olduğum için bunu açtım. Bu Lon 
donSavtampton bankasının bir çel 
defteri idi. Şimdi söyleyiniz dos 
tum, bu bankada bu Mister Blis'i ı 

ne kadar parası bulunduğunu tahmiı 
edip bana söyliyebilir misiniz? 

Blis bir müddet düşündü. Sonra 
- Bilmem ne bileyim, dedi. Mese 

la yüz altmış bin lira kadar bir şe} 

mi ? 
Dorrington sarsıldı ve biraz da sa· 

rardı. 

- Sahiden o kadar, dedi. Faka1 
nasıl da üzerine bastın ? 

Blis : 
- Aklımda bir rakam aradım; illı 

gelen bu oldu, söyledim. 

Sonu var 
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lngiltere'de gençlik hareketleri 

N zl k b ti k Devletin yardımı olmadan e eye arıı ıer e enme ... ------------
Adlarını bile burada tekrar et

lhek i&temediğim o kadar muhit haa
lahldara karıı aıılanmak uaulü bu
~\lftaun da nezle kadar hafif fakat 
er &ene aık aık geldiği için inaanı 

rahataız eden bir haatahğa karıı ne
den olmasın? 
.. Amerikalı üç hekim buna bayağı 
0fkeleruniıler ve nezlenin aııamı bul
lh~ya azınetmiıler. Vakıa nezlenin 
~ikrobu yahut mikroptan daha kü • 
çuk olan aebebi henüz bilinmiyor a
bla, bunun ebemiyeti yok. lnıiliz 
Cenner çiçek aııamı bulduiu vakit 
~- nereden geldiği hakkmda hiç 
bir fikri olmadığı gibi, miltroplar il
laiai kuran büyük Paateur de kuduz 
haatahimm mikrobunu öğTıenmek i -
çift, o •.adt zaten pek de müaait ol -
~-. vaktini kaybetmeden haata -
biıll aııunı bulmuıtu. 

Onun için amerikalı hekimler de 
-•lenin mikrobunu arıyarak vakit 
lr.Jbebniye lüzum görmeden, nefea 
Jollannda çokça bulunan türlü türlü 
lllİkroplardan karııık bir aıı tertıip e· 
derler. Amerika'dan bqka yerlerde 
bö,ıe tecrübeleri ilkin hayvanlar ü
zerinde yapmak adet iae de, bir ta -
l'&ftaa hayvanlarm nezleai in.anların 
bealeüne benzemdiiinden, bir taraf
tan da Amerika'da her iti acele ıöı-
llbek adet olduğundan amerikah bu 
ÜÇ helmm aıılarmı doğrudan doğru
Ja iın.aanlar üzerinde tecrübe eder-..... 

Gene Amerika'da bir üniveraite 
t.llebeainden kıt mevsiminde sık aık 
Dezleden rahataız olan 548 kiti bu it· 
tıe tecrübe tahtaaı olmıya rıza göate
l'irler. 

Tecrübeci beki.mi«- bu talebeden 
276 ama ne:Ueye kartı aııyı - nasıl 
olduğunu burada yazmıya lüzum ol
lllrya.n bir usulde - ıırınga ederler. 
Her tecrübede bir de kontrol lüzum
lu olduğundan geri kalan 276 kitiye 
ele sadece tuzlu su ıırınga edilir. 

Bu ırrmgalar sonbahar mevsimin
de yapıldıktan sonra kıt mevsimi 
beldeftir... Kıt gelince de nezleye 
kU"fı terbetlenmit olan talebe ara
sında nezle yüzde 73 azalır. Nezle a
ım nezleyi kökünden kaldırdı, d~i: 
lemezae de yiizde 73 asaltmaaı ıyı 
Mr netice. Nesl..Y• ~tlenme uau
fü~bulundu demcK; 

Fakat aksine bakınız ki kontrol 
olaun diye ..dece tuzlu au ile aııla
nanlar araamda da nezle yiizde 63 
azalır. Bu neden? Tuzlu MI ırrmga
sma katlanan talebenin kendiaine i -
tin doiruau aöylenilmemif, onlara da 
mikroplardan kanıık qı ıırınga e
dildiii zannettirilmit··• 

Kitaplar arasında : 

Bunun Üzerine tecrübe yapan he
kimler talebeye öfkelenirler. Ne de
diklerini bilmiyorlar, diye onlara çı
kııırlar. Bir taraftan da o kıt mevsi
minde nezlenin azalmaamı o aene 
nezle aene&İ olmadığma atfederler ... 
Tekrar iki defa tecrübe yaparak tale 
beden kimiıine aııyı ağızdan içirir
ler, kimiaine de - gaıe haber ver
meden - sadece ıekr yuttururlar. 
Hemen hemen hep aynı netice elde 
edilir ... 

Bu amerikalı hekimler bizim 
memlekete yahut Avrupa'nm baıka 
memleketlerine gelmit olup da, bu -
rada hekimin yazdığı müshil ilaç re
çeteaini - ilacı yaptırmadan - su 
içinde karııtırarak iahale tutulan a -
damın hikayesini, Avrupa'da aadece 
ekmek içinden yapılmıı hapları yu -
tarak türlü türlü aıkıntılardan kur
tulan adamların hikayelerini duy
muı olsalardı, tecrübe tahtası olmı -
ya rıza göateren talebeyi ne aöyle
diklerini bilmemekle ittiham ede
cekleri yerde, onların da nezleye da
ha az tutulmalarma sebep tel"in 
(suggeatian) olduğunu anlarlardı. 
tuzlu su ıırmgaaına katlanan yahut 
sadece ıeker yutan zavallı talebe 
kendilerinin nezleye karır şerbet
lendiklerine kanaat getirmiıler de 
onun için - ger~kten aıılananlar 
gibi - nezleye daha az tutulmuılar 
demek ... Amerikalı hekimler qının 
nezleye kar§ı hiç bir teairi olamıya -
cağına karar vermi§ler. Benim fik
rimce bu tecrübe, nezleye tutulmıya
cağı kanaatinin yüzde albnııtan yet
miıe kadar nezleyi azalttığmı iapat 
eder. 

Bu hekimlerin tecrübelerinden 
heveslenen dördüncü bir hekim de 
büyük bir fabrika iıçileri üzerinde 
nezleye karı• üç türlü ıerbetleme u
sulü tatb;k ebni11: İtçil-ttin bir kım11-
na aıı ıırınga etmiı, hiç bir tesir 
görmemif ... Bir kıamma A ve D vita
minlerinden çokça yedirmiı. Bunlar
da da nezleye karıı bir tesir görül
medikten baıka vitaminlerden çok -
ça yiyenlerin mideleri de bozulmuı. 

Oçüncü bir partideki iıçileri de 
ültra - viyole aletinin ıııklarına karı• 
tutnnq. Bunlarm nezleai o sırada bir 
clel"ece azalmat. Bu alet sünetin ıtık-
• -· ... 1. 1: ... -••• c;.: • '7:- e=--••İn nez-
leyi kuruttuğu gibi, onun da faydası 
olduğuna inanılal>ilir. 

Ama. bu tecrübenin altmdan da 
bir ültra - viyole aleti fabrikaamm 
ilanlan çıkaraa ona da hiç ıapama
lıdır. Bu zamanda, bazı yerlerde, i
lim i!leriyle ticaret işleri o kadar ka-
nımııtır ki... G. A. 

Kara Mehmet 
Yazan: Balıkesir Mebusu Hayrettin Karan (*) 

Halkın okuyabilmesi için son sene· 
terde bir çok çarelere bat vuruluyor. 

Dahiliye vekaletinin halk destanları 

için açtığı müsabakalar güzel netice
lerini vermek üzeredir. Bir komisyon 
tarafından seçilen ve güzide §airleri -
miz tarafından yazılan halk destanla

rı yakında matbuat umum müdürlüğü 

tarafından çıkarılacak ve bilhassa , 
köylüye dağıtılacaktır. 

Bu mevzulara esasen alışkın olan 

köylünün bu kitapları sevinçle oku -

yacakları muhakkaktır. 

Köylünün okuyabilmesi için onu a

lakadar eden mevzuların intihabı za -

ruridir. İşte bu noktadan Balıkesir 
mebusu Hayrettin Karan'ın (Kara 

Mehmet) destanını büyük bir sevinç

le karşıladım. 385 sayfalık bu destan 
Mehmetcik'in bütün cephelerdeki ha

yatım ihtiva etmektedir. 

Dokuz cephe yükünü almıı Mehmet 
omzuna 

Bu mnıra büyük dünya harbında 
Kafkas'tan Çöl'e, Çöl'den Çanakka • 

le'ye, Çanakkale'den Galiçya ve Ma -
kedonya cephesine koşan türk askeri
nin kahramanlığını ne güzel yapt -
maktadır? 

Bazan orman cörünür ortasında kızKJn 
çôlün 

Hiçbirinin aslı yoktur ne ormanın ~1~.de 
co un 

Süveyş seferini yapan kahramanla • 
rın ıstırabını bu mısralardan duymak

tayız. Kitabta derin hayller, güzel tef
bihler aramayınız. Esasen şairi de bu 

iddiada değildir. Hatta bir çok kafiye 

hatalarma bile rastlamak mUmlriin -

dür. Destanın heyeti umumiyesi 7 - 8 

hecelidir. Dile biraz ağır gelen bu vez
ne okudukça ahf1Daktadır. Kitap köy
lil gibi görüyor, köylü gibi konuıu -
yor. Eğer bazı ecnebi kelimeler haz
fedilmit olsaydı daha iyi olacaktı. 

Gönüllüyüm bu iıe, iatiyorum ben 
doiüımek 

Vatanımı çiineyen düımanımla boy 
ölçüımek, 

İşte Mhmetci.k'in hayatı. 

İşte tilrk annesinin öğüdü. 

!ıtikllli kurtaran senin asil, temiz kanın 
Bu kan eier olmasa adı kalır mı vatanın 1 

.Mehmetcik'in cepheden anasına 

gönderdiği mektup sıla hasretini ne 

güzel ihtiva ediyor. 

Geldi ıeni ıöresim, kanatlanıp hemen 
uçam 

Biran için kuı olup ocaiına celüp konam. 

Bu destan Mehmet'i büyük harptan 
milli mücadelenin eıiğine kadar geti
rir. Kitabın ikinci ve üçüncü kısmı bu 

güne kadar geçen vakalan terennüm 
edecektir. Diğer iki destanın daha mü

tekamil bir tekilde çıkacağından emin 
olarak Hayrettin Karan'ı destanından 
dolayı tebrik ederim. 

Haliilr Nihat Pepeyi 

••• 
Tıp Fakültesi mecmuası 

Uç ayda bir muntazaman çıkmak
ta olan Tıp Fakültesi mecmuasının 
altıncı ve yedinci sayıları intitar et
mi§'tir. 

Mecmua İ&tanbul Ankara cadde -
sinde Universite kitapevinde · 25 ku
rut fiyatla satılmaktadır. Eski nüa • 
balar oradan tedarik edilebilir. 

Bütün 
olarak 

millet gönüllü 
teşkilat kurup 

bunlara yardım ediyor 

B üyük Britanya'da birletik bir gençlik hare
keti teşkilatı yoktur. Bununla beraber, heJ>6i 

gayri resmi olmak üzere birçok teıkilat mevcuttur 
ki bunlar ayrı ayrı ge~lerin ihtiyaçlarını karşıla

maktadır. 

Bütün bu teıkilatın maksat ve hedefleri tamamiy
le sosyal ve gayri siyasidir. İngiltere'deki bütün 
gençlik hareketleri, Anglo-Sakson telakkisine uygun 
birer iyilik ve hayır maksadını güder. Bunların ül
küsü, erkek ve kız çocukları daha iyi, daha bahtiyar, 
daha faydalı birer vatandaş haline getirmektir. Bun
dan daha ileri siyasi maksatları yoktur. 

Hiç şüphesiz, gençlik te§ekkülleri vücude getir· 
mek ve bunları geliştirmek hususunda Büyük Britan
ya bütün memleketlerin başında gelir. 

M evcut gençlik teşkilatlarının en me§huru ve 
en ziyade mi lletlerarası olanı Lord Baden

Powell tarafından vücude getirilmiştir. 
Bu zat Boer harbi sırasında Mafeking müdafaas·n

da kasabadaki çocukları da izci ve öncü olarak kul
lanmıştı. İngiltere'yc döndükten sonra da iyi vatan
daşlığa hazırlamak, atılganlık hasaalarını artirmak. 
cesaret, çabuk kavrayış, vücudda a
tiklik gibi gençli ğe verilmesi lazım 
gelen bir tak m meziyetler bu zatı 
devamlı surette işgal ediyordu. 

1908 senesinde Brownsea adasın
da aç tığı otuz çocukluk bir kampla 
izcilik (Boy scout) cereyanına bat
ladı . 

Bu kamp büyük bir muvaffakiyet 
gösterdi. Buraya gelen otuz çocuk 
birçok sınıflara mensup idiler. Ve 

Majeste kı· 
rol VI Corc 
~ençlik hare
ketlerine ya- -------....... -. 
ltından alcikalanır . Bu reaun, 
lıenduini bir iııci kongreainde, 
ixiliğe namzet olan "kuvet 
yauruları" teıkilcitıan mensup 
küçük çocuklarla beraber göa
teriyor ... 

kamptan yeni bir akidenin havari- Resmen hükümetin onlar üzerinde 
leri olarak döndüler. İzci yasası ya-
pıldı. 

Baden Powell, "erkek çocuklara 
izcilik" isimli kitabını neşretti. Bir 
iki sene içinde cereyan bütün mil
let içinde yayıldı. Bugün de mev
cut olan prensipler ve tatbikat kök
le§miş bulunuyordu. 

1 zciliğin parolası olan "hazır

ol", onun şeref ve namus te
lakkileri, üç parmakla selamı, üni
forrnaaı şimdi dünyanın her tarafın
da methurdur. 

Bu tetkilit dilayanın birçok 
uıcıulç'l'l.'\:lh.rindc, oldut-ı gibi, Uııl• 

bik edildiği gibi, bir takım memle
ketler de vücude getirdikleri genç
lik teşkilatında bundan azami de
recede istifade etmişlerdir. 

lzcilik hürmete değer, ehemiyet
li ve muvaffakiyetli bir teşkil ol
makla beraber, lngiltere'de bu tür
lü teşekküllerin ilki değildir. 

1883 senesinde Gla&kov'da bir İf 
adamı, te§kilitça askerliğe benzi
yen fakat hiç askeri olmıyan bir 
gençlik teşkilatı vücude getirmiş, 
buna "erkek çocuklar tugayı" ismi
ni koymuştu. Bu teşkilata bugün de 
kiliseler müzaheret eder ve onlar ta
rafından çocuk bölükleri teıkil edi
lir. 

Bunun hedefi, çocukları ahlaki 
bir disiplin altına almak, onlara 
ihtiyaçlarında yardım etmek ve 
kendilerini kliseden ayırmamaktır. 
Bu teşekkül, bugün artık köhne, 
modası geçmi§ gibi görünmekle be
raber gene Londra'da Glaskov ve 
öteki endüstri merkezlerinde ku
vetli bir halde yapmaktadır. Bu 
tugay bir takım beden terbiyesi 
kampları da vücude getirerek çev
resini genişletmi§ ve bunda muvaf
fak olmuıtur. 

1 ngiltere'deki bütün gençlik 
teıkilitx meseleleri memle

ketin terbiye sistemine ıöre ıekil
lendirilmiştir. 

lıçi oğlanların ve kızların büyük 
bir ekseriyeti on bet yqında mek -
tepten ayrılıp ite gitmektedirler. 

artık, hiç bir ilgisi ve mürakt.besi 
olamaz. Fakat bunlar, ite girince 
milli sıhat sigortası tefkilatına gi
rip ondan faydalanmağa batlarlar. 
Devlet, onların sıhat ve rahatlariy
le alikadar olduğu gibi bir takım 
hususi teşekküller de ameli olarak 
onları yetittirir1'f.· Bu teşekküller, 
vatansever zenginlerin zaman za
man yaptıkları teber rularla yaşar. 

1938 senesinde izcilik teşkilat ı 

da bu kabilden büyük bir yardım 

görmüştür. Bu türlü teşekkülller
den biriei de "ç..ocuklar kulilpleri" 
dir. 
Şimdi İngiliz adaları üzerindeki 

sayısı 1500 ü bulan bu kulüplere 
on dört ile on seki'z yaş arasında'ki 
iıçi çocuklar alınır. Bunlar, kendi
lerindon daha zengin kardeşlerinin 
yardımlarından faydalanrrlar. 

8 u kulüpler arasında muhit 
ve ihtiyaca göre farklar gö

rülür. Bunların bazıları kalabalık a- · 
zaya ve büyük binalara malik oldu
ğu gibi, bir kısmı da bir tek salona 
ve mahdut azaya maliktir. Her ku
lüp başlı başına bir birliktir. Ara
larında pek hafif bir federalizasyon 
vardır ve istişari mahiyette "milli 
çocuklar cemiyeti" ismini alan 
merkezi bir heyet bulunur ki bu da 
Glosester dükünün başkanlı ğ ı al
tındadır. 

Birbirlerinden farklar arzeden 
bütün bu kulüplerde bir ülk-ü birli
ği mevcuttur ve teşekkülün karak
teristik noktası budur. 

Her kulübün kampı, müzakere ve 
münakata kolları, kütüphaneleri, 
oyun ve spor vasıtaları vardır ki 
bunlar derece derece mükemmel ve 
kifayetlidir. Bütün bunlar, çocuğa 
medeniyet ve vatandaşlık terbiyesi, 
üzerine mesuliyetlerini yüklenece
ği hayatta mesud olmak imkan ve 
meziyetlerini vermeğe çalı§ır. 

Erkek çocuklar için yaprlmıı 
olan bu kulüplerden batka 

kız çocuklar için açılmıı mukabil
leri de vardır. Bunlar da aynı esas-

lar üzerinde ça ıışırlar. 
L ondra'da ve bir takım büyük şe

hirlerde bu kulüplerin müşterek ça
l şanları da viicude getirilmiştir. 
Fakat ingiliz adet ve hususiyetleri 
icabı olarak bun)arm ayrı ayrı çal ş
masından daha muvaffakiyetli ne
t iceler alınmaktadır. 

Bütün bu gençlik teşekkülleri 
için son yaş haddi on sekizdir. On
dan sonra gene böyle bir hayat ya
şamak istiyenler, daha yüksek ku
lüplere girebilirler. O zaman izci 
(scout) bir "Rover", kız izci (gui
de) bir "Ranger" erkek ve kız ço
cuklar kulüpleri azaları "büyük oğ
lanlar" (old boys), ''büyük kızlar" 
( old gir Is) olurlar. 

Son zamanlar da bu teşkilata dağ
cılık, yürüyücülük kulüpler i de ila
ve edilmiş ve muhtelif müessesele
re mensup birçok gençler bunlara 
girmiıJerdir. 

Yeni kurulan Youth Ha.tel 
Association (Y.H.A.) haf

ta sonlarında iyi vakit geçirmek is
tiyenlere büyük yardımlarda bu
lunmaktadır. Bu te~ekkülün şöhre
ti büyük değilse de hizmeti geniı
tir. Yakında bu cemiyet. bütün yü
rüyücülük ve bisiklet kulüplerini 
etrafına tophyabilir. 

Memleketteki yüzücülük ve tenis 
kulüpleriyle sair atlet teşekkülleri 
hakkında burada fazla maliimat ver
miye lüzum duymuyorum. 

Bu memleketteki gençlik hareke
ti, resmen hükümetten müzaheret 
görmemekle beraber hiç bir zaman 
kıralın teveccüh ve muavenetinden 
mahrum kalmamıştır. 

Kıra1 altıncı Corc, uzun zaman
lardanberi memleket gençliğinin 

ilerlemesi ve gelişmesi işleriyle ya
kınoan alakadar bulunmaktadır. 

Endüstri hayır S041yetesinin 

reisi sıfatiyle kırat 1919 
senesinde çocuklar ıçın Dük of 
York kampını açmıftır. Her sene 
tekrar açılan bu kampta 200 kadar 
iıçi çocuğu 200 kadar mektep ço
cuğu buraya toplanmakta. bunlar 
on gün müddetle beraber çahfl!Mlk
ta, beraber oynamakta, aralarında 
bir sevgi bir arkadaıl ·k kurmakta
dırlar. Şimdiye kadar bu kamptan 
8000 kiti geçmittir. Bunlardan bir 
kısmı, daha sonra bu kampa şef 0 • 

larak gelmişlerdir. 
Kral, hasta bulunduğu bir sene 

müstesna, her sene bu kampa git
mit. orada bir gün geçirmiıtir. 

K ıral ~tin~i Corc'un 1935 se
nesındekı yirmi betinci 

gümilı jübilesinde halkın topladı
ğı para da gene memleket gençli
ğine tahsis olunmuıtur. Bu müna
sebetle bir milyon ingitiz lirasın
dan fazla kullanılan iane memleket 
te en aşağ1 üç senedenberi mevcut 
olan gençlik teıekküllerine dağıtıl
mııtır. 

İngiltere, gençliği bUtüın ihti -
yaçlarını idrak etmekte ve onlara 
yardımdan uta geri durmamakta
dır. Bu husuıta ingiliz milleti gö
nüllü olarak yardım etmekte, gö
nüllü olarak tetkillt kurmakta ve 
devlet müdahalesine lüzum bırak
mamaktadır. 

Tamam;yıe ,asyal mahiyet olan 
bu teıekk'.illerin siyasi mabadlar 
için kutlanılmaıına da mukavemet 
göeterUiyor. Böylelikte gençliğin 

millete büyük büyük hizmetlerde 
bulunmaları aailanmaktadır. 

lolan. Connell 
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Halkevlerine dair bazı 
dilekler 

Halnvleri, faaliyetlerini tanzim 
eden talimatnamenin ana hatlarına 
göre çalıflJl& programlarını kendile
ri teapit ederler. Talimatnamenin bu 
kaydı, partinin kül tür ocaklarmda 
çalıtanlara geniı bir iniaiyatif bırak
mak iatediğini göaterir. Bu kayıt, 
hiç fÜphesiz, pek yerindedir. Yalmz, 
halkevlerinin meıgul olduklan bazı 
cihetler vardır ki buauai tekniklerle 
sıkı aıkıya ali.kalıdırlar; güzel aa
natlar, temail ve apor gibi. Halkev
lerinin ileri bir cemiyet yaratmadaki 
öğreticilik rolünü hakkiyle yapahil -
rneleri için, bilhaaaa bu tubelerde, 
mütehaaaıalara ihtiyaçlan oldufunu 
kabul etmek gerektir. Halbuki aayı
lan bugün 367 yi bulan bu müe11e1e
lere ayrı ayrı tekniaiyenler temini de 
imki.naız gibidir. Akla gelir ki mer
kezi bir büro bu ıibi iJıbau erbabını 
bir araya toplıytlcak ._ bunlan za
m.an zaman evlere gönderip faaliyeL 
terini modern uaullere göre tanaim 
~tmelerinde kendilerine yol söeter -
tecek olursa yanlıt atılabilecek a
d1111ların önlenmeai kabil olmuı olur. 
Yoksa, birçok yerlerde ancak ama • 
törleroe idare edilen bu ıubelerde 
güzel sanatlarla, temaille veya apor
la ilk temaslarını hatalı bir tekilde 
yapabilecek olan gençlerin ileride, 
yanlıılannı taahih için çok zahmet 
çekecekleri, ve faraza hekim kontro
lüne tabi tutulmıyan ~ ihtıaaalan 
ıüpheli eski sporcular nezaretinde 
çah!an gençlerin beden terbiyeai Ye 

aporla iıtigal ederken telafi clilaıez 
zararlara uğnyacakları muhakıkak
tr. 

Halkevlerinden bir kısmı çahpna· 
larını telhis eden çok güzel dergiler 
çıkarmaktadırlar. Bunlarda neıre
dilmit olan folklor tetkikleri içinde 
cidden dikkate layık olanları vardır. 
Bu dergilerden bazılarını uman za
man sörürüz. Vakıa bunlar, organı 
olduklan evlerin azasma hitap et
mektedirler. Fakat, bu dergilerin 
Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
merkezlerin kütüpanelerinde, hatta 
gazete bayilerinde aablmalan ..., 
dercettikleri yazılardan daha senit 
bir okuyucu kalabahğmın iatif ade e
debilmer.i için de gündelik gazete -
lere gönderilmeleri elbette faydalı
dır. 

Halkevleri, biliriz ki, mewut der
gilerden batka kitap ve risaleler de 
nefl'ederler. Bu ki.tap ve riaaleler a
raamda hakikaten deierli olanları 
çoktur. Ancak, bunları da sahipleri 
gönderirlerae görürüz. Dergilerin 
tevzii hakkındaki mütaleamızı kitap 
ve riaaleler için de tekrarlamalıyız. 
Bilhaaaa neıriyatta gaye kıymetli fi
kirlerden daima daha geniı bir küt
lenin iatif adeaini temin etmek oldu
iuna göre, zannederiz ki, bu temen
ni yeraiz değildir. 

Bugün t 58 balkevinin açılıtau 
candan kutlarken onlarm yeni Tür -
kiye'de ifa ile mükellef bulundukla
rı büyiik vazifenin bataaızca yerine 
getirilmeai dütünceaiyle ve en aami
mi duygularla yaptığımız bu dilek -
terin nazardan uzak tutulmryacai1-
nı kuvetle mnanz. 

N aauhi Baydar 

Romanya Almanya'ya 

petrol satacak 
Londra, 18 a. a. - "Financial Tim•• 

gazetesinin muhabiri yazıyor: 
Halen Romanya'da bulunan alman 

heyeti, petrol sahalarının keffi ve it
letilmesi hakkı mukabilinde alman i -
malat ve istihaalatı mübadelesi için bir 
anlaşma müzakere etmektedir. Yeni 
kuyulardan çıkarılacak petrol Alman
ya'ya sevkedilecek ve kıymetin yüzde 
20 si Almanya tarafından döviz olarak 
tesviye edilecektir. 
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Çankırı'da süt damlası ve çocuk dispanseri 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
muhite çok faydalı oluyor 

Kurum, ~ahımalarını bu sene arttırıyor 
Çankırı (Hususi) - Çocuk Eair • 

geme Kurumu son yıllarda kendisin
den beklenen çalıımayı göstermekte
dir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun açtı
ğı süt damlası çocuk dispanaerleri 
Çankırı için büyük bir varlık ve kıy
mettir. 

- Kurum geçen bayram yüz fakir 
mektep çocuğunu giydirmiş. 

- B u bayram hayır seven adını 

saklıyan bir vatandaş da cümhuriyet 
ilk okuluna yüz lira vererek otuz fa
kir talebenin giyimini temin etmif. 

- Çocuk Esirgeme Kurumu mek
teplerdek i fakir talebeye sıcak çorba 
yedirecekmiş. 

- Kurum faydasına eşya piyango -
su tertip edilmiş. 

- Çocuk Eıirgeme Kurumu Çan -
kırı merkezini teftişe gelen müfettiş 
faaliyetini takdirle karıılamış. 

- Bu sözleri Çankırı'dan sık sık 
duyarsınız .. 

Bu faaliyetini yakından görmek i
çin "süt damlası, çocuk dispanserle -

Konya 
-------,/ rine gittim. Kapıdan daha içeri gi . 

B 1 d
• • d rerken ağhyan, haykıran uğultulu bir e e ıyesın e 1 çocuk yaygarası ile karşılaştım. 

Aralarına karıştığım, fakirlikleri 

~allJmalar 
her hallerinden belli analar kucakla· 
rında sevimli topaç gibi yavrulariyle 
şişelerle süt alıyorlardı. 
Diğer bir odada mükellef bir ziya

Konya (Hususi) - Belediye tch fet var. Masa etrdına oturtulan mini 
r in mühim ve mübrem ihtiyaçlarını 

karıılamak için yeni imkanlar ara -
maktadır. 

Belediye çarşı ve pazar yerlerinin 

t anzimi, gıda maddelerinin, han, ha-
mam gibi umumi yerlerin kontrolü 
işlerini ele almıştır. Bu işlerin tanzi-

mi için esaslı tedbirler alınmıştır. 
Otedenberi Konya'nm çeşmeleri • 

nin muslukları mevcut olmadığından 

çeımeler gelişi güzel akmakta ve bu 
suretle israf yüzünden yazın su sı -
krntısı çekilmekte idi. Ayni zamanda 
çeşmelerin önü geçilmiyecek kadar 
çamur ve pialik dolmakla bera~ 
risineklerin üremesine de müsait ze
min teşkil etmekte idi : Çeşme ayak
larına mecra vermek ve çeşmelere 
muıluk koymak suretiyle bu mahzur
ların önüne geçilmiştir. Ve bilhassa 
bu yaz su sıkıntısı çekilmiyecek çeş
me önlerindeki o fena manzara orta
dan kaldırılacaktır. 

mini vavrulara güzel vitaminli mama 
yediriliyor. 
Diğer tarafta kurumun başkanı has 

tane baş doktoru Ruhi min i mini has
talarını muayeneye koyuldu. Obür ta 
rafta hemşire terazinin kefesine o -
turttuğu çırıl çıplak, banyodan yeni 
çıkan yavrular ı tartıyordu. 

Kurumun asbatk.anı : 

- Artık binamız da dar gelmiye 
başladı. Geçen yıl tesis edilen bu mü
esseseye fakir analar gün geçtikçe 
çocuklarını getirmekte rağbet gös -
termektedirler. Köyünden çocuğunu 
getiren anlardan işte birisi.. Burada 
bir yıl içinde fakir süt çocuklarına 
(1Sbi6J ••N Wt. (9.8Gljr=xar 
vitamin verilmiş, (3.824) çocuğun 

banyosu (157) çocuğun muayene ve 
tedavisi yapılmrştrr. 

Doktor şöyle devam etti : ve başlanılacak olan iş; fakir mektep 
.. _ Geçen yılki bütçemiz (4.400) çocuklarının iaşelerini temin ederek 

lira idi. Bu yıl (5.000) liradan fazla her gün onlara muntazaman sıcak çor 
bir bütçe ile kongreye ç ıkılacaktır. ba. vermekt ir. 

- Kurumun yeni tasavvurları var- Bu hususta kurum idare heyeti 
mı,, nelerdir ? dört kişilik bir komite seçmiştir. Bu 

- Tasavvur değil, karar verilen· komite yakında faaliyete geçecektir. 

i 
............. - .............. 1 

• 
B u r a d a k i, resim
ler, Çankırı süt dam -
!asındaki çe~ıtli çalı;ı
malan ı;ostermekte -
dir. Solda sut almıya 
ve tedaviye gelen 
yavrulardan bir kaçı .. 
Yukarrıda muayene e
dilecek bir yavru ve 
annesi. Sagda tartılan 
bir bebek •• Altta ban
yo yapan çocuklar. 

• 

i 

ı 

i 
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Çocuk Esirgeme Kurumuna partiden 
azami yardım ve müzaharet görmek
teyiz. 

Kurum faydasına bir de eşya pi -
yangosu tertip ettik. Bu suretle ku -
rumun çah~masına hız vereceğiz." 

Muhit bu kurumdan çok şeyler 

Kocaelinde sıtma savaıı 

10 senede 43 bin dekarlık 
batakhk kurutuldu, 163 
kilometrelik kanal açıldı 
Izmit ( Husu -

si ) - Köylüsü -
ne: " Sıtma var 
mı ? ., Diye, sorun 
ca, gözlerinde bir 
övünç ateşi yanı
yor tatlı tatlı. gü
lüyor ve şöyle ce
vap veriyor: "Yok 
yok; Soy ha, zıbar 
dı gayri ... " 

Tabiatın, mün -
bit ve bereket do
lu Kocaeli toprak
larına musallat et
tiği bataklık ve 
sıtma derdinin kö
kü kurumak üze -
redir . İzmit'te, 

Altıncıoğlu, Dip -
siz, Bakırlı, Der -
bent, Kazıklı, Göl 
cük, Adapazarın -
da Gökçeören, Ak
yazı, daha ötesin
de Hendek ve ile
risinde Karasu o
valarını kısım kı -
snn, istila etmiş 

Dipıiz batakl ığında açılan k anal. 

olan bu ölüm kaynakları, vatandaşla - j dırmıştır . 
rı, uzun seneler renksiz, cılız, bitap ı Devr~ zarfında, 7676 metre derin ve 
düşürmüştür. geniş kanal açılmış. 19314 metre ka-

Çeltik, ziraati de sıtma kaynakları - nal temizletilmiş, 3276 metre mikabı 

na tuz, biber ekmiştir. çukurlar doldurulmuştur. 2.065.460 
Kocaeli havzasında devamlr, ve pro- metre murabbaı bataklık kurutulmuş -

gramh bir şekilde devam eden sıtma tur. 5480 metre dere. 20.035 metre u -
mücadelesi, cümhuriyet Türkiye'sinin zunlukta harklar açılmıştır. 
vatandaş sağhğına verdiği kıymeti Hususi muhasebe bü<kesinden bü -
ve ehemiyeti en bariz şekilde göste - yük fedakarlıklarla satın alınan üç e -
ren güzel bir vesikadır. kiskavatör makinesi bataklıkları ku -

1938 Martından, 1938 biriciteşrini - rutmıya devam etmektedir. 50 bin dö -
ne kadar altı son ay içinde 106,603 in- nümlük araziyi kaplıyan Adapazarın -
san muayene edilmiş, 8571 dalaklı bu - da Gökçeören bataklığının kurutma a
lunmuş, 22666 eski sıtmalı tedavi edil- meliyesi nihayet bulmak üzeredir. 
miştir. Bu müddet içinde 6463 kan mu- Bundan sonra 12 bin dekarlık Derbent 
ayenesi yapılmıştır. bataklığı kurutulacaktır. 

Son altı ay içinde, sıtmalılara 357 Adapazarındaki çeltik komis~mı. 
kilo kinin, 7655 tatlı kinin, 1160 kinin bu mıntakada çeltik ziraatini mene ka
a.mpülü, zayıf astalara 942 kuvet ila- rar vermek suretiyle bölgenin raha -
cı verilmiştir. tını kurtarmıştır. 

Sivrisineklerin ürem~ine mani ol - 1928 senesinden 1938 senesine ka -
--"• a"!faaa _,,. ft'lı'llV _. __ • -,, ... , ....... . 

lo mazot sarf edilmi' ve aıttna mUca - metr~ kanal açılmıştır ki, uzunluğu 
delesi sıhat memurları köy köy, ev ev, 163 kilometreyi bulmuştur. Bu müd -
dolaşarak birikinti suları ortadan kal- det zarfında 433,548 dekarlıık bataklık 

kurutulmuştur. 

beklemektedir. Bilhassa belediyenin Kurutulan bataklıklar topraksız kUy 
de yardrmı ile yapılacak bir iş vardır löye tevzi edilmekte ve dün korkunç 
ki : bugün sokaklarda dilenen küçük birer mezar olan bataklıklarda bugün 
hatta mini mini yavruları bu dilenci- ! yemyeşil .m~~s~.ll~r yükselmektedir. 
likten kurtarmak başta gelen biricik Kocaelı koylusune : 
istektir. - Kadri KORM AN - Sıtma var mı ? 

Diye, sorunca, gözlerinde bir övUnç, 
ateşi yanıyor; tatlı tatlı, gülüyor ve 

Belediye sıtma mücadele teşkilatı 

ile elele vermiş ve tam mlinasiyle bir 
iş birliği tesis ederek, bir çok sıtma 
menbalarının ortadan kaldırılmasına 
başlanmıştır. 

Bulvarlarda ve parklarda çiçekler 
dikilmekte ve parklar tazim edilmek
tedir. YURTTAN RESİMLER 

şöyle cevap veriyorlar : 
- Yok, yok .. Köküne kibrit suyu 

ekildi gayri. - Cevdet Y AKUP 

lzmir'de 109 bin liraya 

kız enstitüsü yapıl.yor 
İzmir (Hususi) - Bu sene Ege 

kız enstitüsü binasının inşasına baı· 
)anacaktır. Vekaletten inşaat tahsisa
tı olarak bu seneki bütçeden gönderi
len 33.000 lirayla binanın ilk kısmı ya
pılacaktır. Binanın tamamı yüz do
kuz bin liraya yapılacaktır. 33 bin li
ralık kısmı için bugünlerde münaka· 
sa açılacaktır. Gelecek seneki bütçe
den ayrılacak tahsisatla da bina ta
mamlanmış olacaktır. 

Kırşehir' e yeni 

hapisane binası 
K rşehir (Hususi) - Geçen bUyük 

zelzelede eski hapisane binası mü
him surette hasara uğramıştı. Ani bir 
zelzelede yuzlerce vatandaşın bu ça
tı altında kalması ihtimali karşısın

da cumhuriyet hükümeti derhal yeni 
bir hapisane binası yaptırdı. 

Yeni ve modern hapisane binası üç 
ay içinde bitirildi ve evelki gün mev
kuflar yeni binaya nakledildi. Bina
n·n açılması munasebetiyle yapılan 

törende cümhuriyet müddeiumumisi 
veciz bir hitabe irad etti. 

Balıkesir Belediyesi 
istikraz yapacak 

Balıkesir (Hususi) - Belediye 
meclisi şubat devresi içtimalarına ni
hayet vermiştir. son celsede beledi • 
yeler bankas ndan 180 bin liralık bir 
istikraz yapılması kararlastırılmıştır. l 
Bu para ile şehrin en mübrem ihti-
yaçları karşılanacaktır. 

Malatya'da bir yol ve köprü 

lzmit' te bahar 

l zmit (Hususi) - İzmit'te havalar 
i/i ve güzel gitmektedir. Tatlı bir 
ilk bahar vardır. Bademler ve erikler 
çiçek açmıştır. 

lzmit'h' park~ cadde 

İzmit, (Hususi) - Demiryolu cad
desi, vilayet nafıa idaresi tarafından 
beton olarak yaptırılmıya başlanmrş
tır. Çok bozuk olan bu güzel ve iki 
tarafı baştan başa ağaçlıklı yolun yaP. 
tırılması halkı memnun etmiştir. 

İzmi t'te temsil 

Izmit (Hususi) - Adapazarı halk
evi temsil kolu, şehrimize gelerek 
Hissei - şayia komedisini temsil et
miştir. Çok kalabalık bir halk huzu
runda yapılan temsilde Adapazarlı 

gençler muvaffak olmuşlardır. 

Kelkit'in kurtuluş 

günü kutlandı 
Kelkit, 18 a. a. - Kelkit kurtuluşu

nun 20 inci yıldönümü dün parlak bir 
surette kutlanmıştır. Kurtuluş bayra
mına, Gümüşhane valisi ile vilayet er
kanı ve civar kaza ve köylerden gelen 
binlerce halk iştirak etmiştir. Mera -
sime İstikl§l marşı ile başlanmıştır. 
Hatipler tarafından bu mutlu giinün 
manasını tebarüz ettiren nutuklar ve
rilmiş, bu vesile ile milli şef ve bü -
yüklerimiz hürmet ve saygı ile anıl -
mıştır. Törene milli kıyafetleriyle iş
tirak eden halk tarafından milli ovun
lar oynıonmış, üç yiiz atlının oi~tlraldy
le de bir cirit oyunu tertip edilmistir. 

Gece halka bir temsil verilmiş. mit
li şefe ve büyüklerimize bağlılık ve tl
zim telgrafları çekilmittir. 
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Bulgar 23 A. C. takım ı 
Şişli takımın ı yendi 

4 - 3 galip gelen Bulğar oyuncu l arı 

umumiyetle hakim oynıyorlardı 
İstanbul, 18 a.a. - Şehrimize gelen Sofya'nın 23 A. C. futbol 

takımı ilk maçmı bugün Taksim atadyomunda, teıkilita dahil ol
nııyan kulüplerin en kuvetlilerinden biri olan Şitli ile yaptı. 

Hava kapalı fakat yağışsız, saha ol- Bir penaltı 
dukça müsaitti. Stadyomda 4000 e ya- . . 

Bulgar takımı 3-2 galip vazıyetı mu 
kın bir kalabalık toplanmıştı. hafaza ederek oyuna başlayıp hücu-

Bulpr takımı sahaya §U kadro ile mu kaleye doğru sürüklerken hake -
çıktı: min düdüğü işitildi. Oyun durdurul-

Dermonski - Balikçiyef, Spasef - du ve ŞiJli aleyhine bir penaltı veril
Petrof, Vitoski, Puşef - Teodoski, 

diği hayretle görüldü. Bu cezayı izah 
Angelof, Pacaciyef, Ostragof, Yor- edebilecek bir vaziyet mevcut olma
danof. 

dığı için hakemin, bir dakika evelki 
Şişli takımı da, Beşiktaştan Hüs

nüyü ve eski Güenşlilerden Melihi 
alarak şu kadro ile oynuyordu: 

Armanak - Hüsnü, Vilaatardi - Mar 
tayan, Yusuf, Arşavir - Agop, Nobar, 
Melih, Misrop, Diran. 
Maçı İzzet Muhittin idare ediyor

du. 

Bulgarlar hiicuma geçiyorlar 
Oyun başladığı zaman bulgarların 

aksadıkları görülüyordu. Bu ak&aklı
iın. bilhassa stoplarda ve degajman -
larda isabetsizlik şeklinde kendini 
hissettirmesi, misafir takımın sahaya 
yadırgadığını gösteriyordu. llk on 
dakika bu suretle Şişlinin baskısı al
tında geçti. Mamafih şişlililer bu on 
dakika içinde müessir bir varlık gös
teremediler ve bulgar kalecisi, müda 
faanın kontrolundan kaçan topları 
rahatça bloke etmekten başka bir zor
luk çekmedi. 

Onuncu dakikadan sonra bulgarlar 
hücuma geçtiler. Yaşlı bir oyuncu o
lan orta muhacimleri, kendisinden 
beklenilmiyen bir çeviklikle hücum -
ları idare ediyor. Takımını ıeri plas
manlarla mütemadiyen şişli kalesine 
yaklattmyordu. On dördüncü daki -
bda bir tazyik ilk neticesini verdi. 

ilk iki gol 
Sağaçığa pas veren bulear orta mu

bacimi aUratle yer deiittirerek ileri 
fırladı ve yeniJen aldığı topla Hüs
nüyü atlatarak çizgi üzerinden orta
ladı. Şitli müdafaası bu ıüratli yer 
değittirmelerden §Cltırmı' ve soliç ye 
r:ine gelen solaçığı demarke bırakmıt· 
tı. Bulgar oyuncu rahat bir sağ vole 
ile topu ağlara taktı. 

Bu sayıdan ziyade, bulgarlann sa
yı çıkarıı tekli Şitli takımını mane
viyatından mahrum bırakmıştı. Oyun
cular mütereddit çrkıılar yapıyorlar
dı. Bulgarlar bundan istifade ederek 
daha bir dakika geçmeden orta muha
cimleri vaırtasiyle ikinci gollerini çı
kardılar. 

Sifli paniğe uğradı 

çetin münakaşalardan bir sinir yor -
gunluğu ile çıktığını tahmin etmek 
kabildir. 

Bulgarlar bu fırsatı sayıya tahvil 
ederek 4-2 vaziyete geçtiler. Oyunun 
bundan sonrası ekseriyetle bulgar ka
lesi önünde geçti ve Şişlililer bir sa
yı daha çıkararak maçı 4-3 mağlilp 

bitirdiler. 

Narka tôbi olan 

mamul maddeler 
İatanbul - İktisat vekleti, bazı sa

nayi ham maddeleriyle mamul madde
lere, her türlü ihtikar hareketlerinin 
önüne geçmek gayesiyle, evelce ko -
nulmu' ve sonra kısmen kaldırılmış o
lan narkların, daimi şekilde bir şika
yet mevzuu olduğunu nazarı dikkate 
alarak bu mesele üzerinde ehemiyetle 
durmu' bulunmaktadır. 

Bilhassa, cümhur reisimiz İsmet İn
önü'nün Kastamonu havalisinde yap
tığı tetkik seyahatinde, narka tabi o
lan pamuk ipliğini tedarik edememek 
hususunda tezgah sahibi köylümüzün 
çektiği sıkıntıları ve gene köylünün 
ycgine geçim vaaıtasını tefkil eden 

kaput bezini mutavaaaıtlık yapan el -
terden çok pahalıya aldığı müş;ıhede 

edilmiş. bu mühim meselenin halli i -
çin alakadarlara emirler verilm~ti. 

İktisat vekili Hüsnü Çakır, türk köy 

lüsünün bq dava.ar ve türk sanayi ve 
ticaretinin esas meselelerinden biri o

lan bu işle bizzat meşgul olarak yur
dun her tarafında bulunan alakadar -

larr Ankara'da bir toplantıya çağır -
mııtır. Ticaret odası sanayi şubesi mü
dürü Avni Abacı ile diğer bazı mü -
messiller de Ankara'ya gitmiş bulun -
maktadırlar. 

Ankara'da bqlamıt olan bu toplan -
tılar, bu büyük meselenin sanayi ve 
ticaretimize en uygun olacak tekilde 
halline matuftur. Nark şeklinin tama
men kaldırılması en ziyade ihtimal da. 
hilinde görülen tekildir. 

Halkevlerinin sayısı 

361 yi buluyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

nar -
c - Çifte telli "senfonik grotesk 

dans" Necil Kazım Akscs -
d - Konsertino - Ulvi Cemal Ergin -
e - Sihir raksı - Adnan Saygın -
Mevcut 209 halkeviyle bu saatte a -

çılacak 158 inin mecmuu 367 halkevin
deki tören de saat 15 te istiklal ma11ı 
ile başhyacak, Başvekilin nutku din
lenecek ve daha sonra kendi mahalli 
prog..,a.mlarınm tatbikine geçilecektir. 

Ankara halkevindeki merasim An -
kara radyosu ile neşredilecektir. 

Merasimi müteakip Ankara halke -
vi salonunda halkevlerinin şimdiye 

kadar neşretmiş oldukları kitap, bro -
şiir ve mecmualardan mürekkep bir 
sergi ve grafiklerle halkevlerinin ça -
lışmaları gösterilecektir. 
Aynı gün Ankara halkevinin diğer 

bir salonunda eve bağlı ressam ve hey
keltraşların eserlerinden mürekkep 
dördüncü resim ve heykel sergisi ter -
tip edilmiş bulunacaktır. 

Her yıl olduğu gibi halkevlerinin 
bayramını bir gün evciden kutlamak ü
zere 18.2.1939 cumartesi akşamı An -
kara halkevi salonlarında hasılatı sos
yal yardım işlerine tahsis olunmak ü
zere bir balo tertip edilmiştir. 

Halkevlilerimi::. Re)·pa:ıarına 
gidiyorlar 

Ankara halkevi köycülük, temsil ve 
avcılık kollarından bir kafile bugün 

Beypazar'ına gidecek, yeni halkevleri

nin açılış töreninde beypazarlıların 

neşesine iştirak edecektir. Halkevlile

rimiz Beypazar'ında temsiller verdik

ten ve faydalı konuşmalar :raptıktan 

sonra tekrar Ankara'ya döneceklerdir. 

Bir lider açlık grevi 

yapıyor 

Nevyork, 18 a. a. - Halihazırda El

lis - lslanda'da mevkuf bulunan hırvat 

istiklal hareketinin lideri Dr. Brani -

mir ]elice, amerikan makamlarının A

merika'ya girmesini menetmelerini 
protesto etmek üzere üç gündenberi 

hk grevi yapmaktadır. 

Amerikan makamları J elice'nin mu

teber vizesi olmqdığı için Amerika'ya 

girmesine müsaade edilmediğini be -
yan etmektedirler. 

Mumaileyhe cebren gıda verilmesi 
derpiı edilmektedir. 

iç yağlan imal ve 
eritme yerleri 

İstanbul 18 (Telefonla) - Beledi -

yenin iç yağlar ve bu yağların imal e

dildikleri yerler hakkında hazırlamak

ta olduğu talimatname hafta içinde 

şehir meclisinde görüşülecektir. Erit

me ve imal yerleri açacak olanlar be • 

tediyeden ruhsat alacaklardır. 

Şişlilerin paniği devam ediyor. Bul
garlar, fUUrauz atak yapan hasımları
nın peripn hatları arasından topu ko
layca geçiriyorlar. Netekim, yine or
ta muhacim ıs ci dakikada, sağdan 

gelen topu vole bir ıütle kaleye sok
tu. 
Beı dakikalık kısa bir müddet için

de üç gol yiyen Şişli takımı, büyük 
bir sayı farkiyle yenilmemek için bü
tün gayretiyle çahımıya başladı. Bu
nun neticesi olarak oyunu yeniden 
bulgar yarı sahasında yerleşmiş görü
yoruz. Şişli muhacimleri, seri, fakat 
maksada v'sıl olmak için uzaklardan 
dolaşan hücumlar yapıyorlar. Bulgar 
müdafaasında, bilha..a orta muavinin 
tatbike yeltendiği sert bir oyun tarzı 
kendini hisaettirmeğe batladı. Hakem 
üatüate ceza kararları vermeğe mec
bur kalıyor. 

Berlin, Roma ve Tokyo 

Siıli'rıin ilk golü 
Şişlililer bir dereceye kadar hakim 

oynamakla beraber bir türlü müessir 
vaziyete giremiyorlar. Uzaktan atılan 
§Ütler hep havadan gidiyor. Nihayet 
35 ci dakikada Melihin aradan savur
duğu şüt, kalecinin maske edilmiş ol
ması yüzünden bulgar kalesine girdi. 
Şişlililer sayı adedini artırmak için 
çabalıyorlar. Fakat birinci devre, bu 
netice değişmeden bitti ve bulgarlar 
sahadan 3-1 galip çıktılar. 

I kinci devre 
lkinci devre seri bir başlang ıç gös

teriyor. Şişli takımı, vaziyeti düzelt
mek için çok hızlı ve candan oynuyor. 
Bunun neticesi olarak oyun bulgar 
kalesi önünde ve tek kale şeklinde de
vam ediyor. Oyunun inkişafı gösteri
yor ki bulgar takımının müdafaası 

hücum hattı derecesinde kuvetli de
ğildir ve oyun Şişli muhacimlerinin 
atağı devam ettikçe bulgarların aley· 
hindeki seyrini muhafaza edecektir. 
Filhakika bulgarlarm defansı Şişli 

tazyikini bir türlü kaldırarak topu i-. . 

askeri bir ittifak . 
imzalıyacaklar 

Metin hazır, fakat Japonya tereddütte 
Tokyo, 18 a.a. - Havas: En iyi kaynaklardan a lman malUnıa

ta göre, Roma, Berliın ve Tokyo hükümetlerinin mümeuilleri ay
lardan beri üç taraflı bir askeri anlaşma için çalıımakta ve metin 
üzerinde mutabık kalmıt bulunmaktadırlar. 

Bununla beraber, Japonyanın halen 
imzada mütereddit bulunduğu kayde
diliyor. Bunun sebebi, demokrasilere 
karşı ihtiyatlı bir siyaset takibine ta· 
raftar olan mutedil mahfillerin ekal
liyette olan münferit milliyetperver
ler tarafından Tokyo'da derpiş edilen 
siyasete mukavemet etmekte devam 
etmeleridir. Bu mutediller lehinde 
halen yeni bir delil mevcuttur: Siber
ya sahillerindeki japon balık avı mın
takaları işinde Sovyetler Birliğinin 
hareketi. 

Askeri anl(Jfma tara/tarları -
nın /ikirleri 

Mütecasir bir politikanın mutedil
ler tarafından iddia edilen muhtemel 
tehlikesine kartı. askeri anlaşma ta· 
raftarları da kendi fikirlerince üçüz
lü, anti - komintern politikasının son 
a zarf mda baprdıir mühim netice-

leri ileri sürmektedirler. Baraelon'un 
zaptı ve Hainan adasının işgali, bu 
politika taraftarlarının eline müselles 
devletleri tarafından son zamanlarda 
kazanılan stratejik avantajlardan aza
mi surette istifade edilmesi lehinde 
kuvetli deliller veriyor. 

Tokyoda iyi malllmat alan mahfil
ler, nasyonalist mücadelesinin muvaf· 
fakiyet veya akametinin hiç şüphe -

siz bahis mevzuu üç taraflı askeri an
laşmanın akibetine bağlı bulunacağı 
kanaatindedirler. Aynı mahfillerde 
şurası da ilave edilmektedir ki, bu an

laşma, komintern'e yani Sovyetler 
Birliğine karşı bi.F müdafaa anlaşma-

sı şeklinde görünmekle beraber, ha -
kikatte diktatörlüklerin demokrasile
re kartı müşterek isteklerinde teaa -
nüdünü temhir eden çok genit bir aa
keri anlqma imkanını açacaktır. 

Dünkü kabul re•minde Büyük Millet Mecli•i 
Rei•i B. Abdülhalik Renda, 8CJ§vekil Dr. Relik 
Saydam ve Dalıiliye Vekilimiz. 8. Faik Oz.trak 

Dünkü kabul re•minde bulunanlardan Parti 
Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuz.er, Sıhiye Vekili
miz Dr. HulU•i AlatCJ§, Dahiliye Vekilimiz B. 
Faik Oztrak ve Cümhurrei•liği Umumi Katibi 

8. Kemal Gedele~ 

Cümhurreİ•İmiz.in ve Bayan lnönü'nün dün Çankaya'Ja Cümhur rei•liği köıkünJe tertip ettikleri 
kabul re•minde davetlilerden bir grup 

l nönü bir Javetluiyle konuıuyor Kabul re&minde bulunan JavetlilerJen Jiğer bir &TUJI 

Dünkü kabul rearninJe bulunan JavetlilerJen bir grup 

1 tanbul'un yeni sene 
maarif bütçesi 

İstanbul 18 (Telefonla) - Yeni büt
cede İstanbul muallim kadroeuna ye -
niden yirmi muallim ilavesine karar 
verilmiştir. Tatil kamplariyle çocuk 
bahçeleri için de büdceye taheiaat kon
muttur. 

Eminönü meydanında yeni 
yapılacak istimlikler 

htanbul ıs (Telefonla) - Eminönü 

meydanına ait 1 numaralı plin bir bu

çuk aya kadar ikmal edilmit olacaktır. 

Bu plana dahil olup da henüz yıktırıl

mamJf üç dükün ve iki han kalmıftu. 

Prost yakında geliyOI' 

İstanbul 18 (Telefonla) - Mimar 
Progt nisanda lstanbul'a dönecek ve 
bitmek üzere olan mukavelesi plinı ta
mamlamak üzere uzatılacaktır. Pra.t 
bu seferki gelitinde planda Nafıa ve -
kileti.nin işaret ettiği noktalara cevap 
verecektir. 
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Yazan: Cecilla Paolini Ferıaro Çeviren: Hikmet Tuncı 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 

İstanbul Eczanesi 
Merkez Eczanesi 
Ankara Eczanesi 
Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Ege ve Çankaya Eczaneleri 
Sebat, Yenişehir Eczaneleri 

Netice . Sieba, arkadaşı Luda'yı ilk defa e
~ıne davet ettiği gün, çay masasının 
~şında otururlarken, babası da geldi. 
Sıeba, yandaki odadan babasının sesi
ni işitince, arkadaşına dönerek: 

- Doğrusu şimdi sevindim, müba
la~a edip etmediğim hakkında hük -
nıunu bizzat verebilirs.in. Dedi. 
~ Bindo içeri gir<li, etrafta.kileri se -
laınJadı ve masada yer aldı; ondan son. 
ra kızlarla şakalaştı ve nihayet Luda'
Ya. gözlerinin kapri denizi gibi mavi 
Olduğunu söyledi: 

- Evet, diye tekrarladı, mavi bir 
deniz gibi ı 

Bindo biraz sonra kalkıp fabrikası
na gitti ve Sieba muzafferane bir eda 
ile arkadaşına baktı. 

- Nasıl, hakkım yok mu imiş? 
- O, pek ala senin ağabeyin olabi-

lirdi. Çok zarif adam. 
- Biliyor musun ki, hangi kadına fabrika idi. 

baksa, zihnini allak bullak ediyor? 1 
- Bundan dolayı adeta gurur his

lediyorsun diyeceğim geliyor 1 
- Elbette gurur hissediyorum. He

le, yalnız beni sevdiğini bildiğim için; 
beni tabii ve annemi. 

- Annen ona hiç benzemiyor. 
- Evet, <.nnem biraz daha yaşlı gö· 

tiinür. Ne yapsın, kad "1cağız her şeyi 
düşünmek zorunda. Babam, yalnız eve 
l>ara getirmesini bilir, işte o kadar. 
Buna mukabil, annem her şeyle meş
i'Ul oluyor, her şeyin mesuliyetini ü
ıerine alıyor. Babam, daha ziyade işin 
alay tarafında. 
Akşam olunca, kızın babası, bir ta

raftan kırmızı renkte nefis bır kamel
yayı ok§arken, sordu: 

- Arkadaşın kaç yaşında? 
- Yirmi iki. Güzel, değil mi? 
- Fevkalade güzel. Menekfeyi an-

dıran gözleri ve bukleli siyah saçla -
r iyle, ne kadar güzel. 

Bir kaç hafta sonra, Bindo, iki kızı 
bir baloya götürdü. Sieba orada, ken
disine kur yapmakta olan Fabio Gera 
adında sevimli bir delikanlıya rastla
dı. Delikanlı ona işlerinden ve istik
bal hülyalarından bahsetti: 
"- Şayet bugün nişanlanmış olsam, 

düğüne kadar daha bir kaç yıl bekle • 
nıem 1aznn. Zengin değilim ...• " 

Diyordu. • 

Sieba, hafif gülümeiyerek: 
- İnsan s · ikten aonra, bekle -

menin ne ehemiyeti olabilir? ••. Dedi. 
Sicıba, Fabio'nun kolları arasmda, 

adeta uçar gibi, dans eder:ken, birden
bire salonda eın güzel çiftin Luda ile 
baba.ı olduğunu kendi kendine söyle
di. Onlar, biribirlerine snn sıkı sarıl -
nıışlar, dansediyorlardı; ikisi de uzun 
boylu, güzel endamlı, zarif insanlar -
dı. Luda'nın menekşe rengi iki gözü, 
Bindos'un keskin bakışları önünde, 
çelik bir kafes içindeki iki esir gibi 
titriyordu; bu şaşkınlık anları, onlar
da bu gecenin rengini teabit ediyordu. 

Baba ile kız, neşe içinde eve dön • 
düler. Fakat pek az konuşuyorlardı. 
Her ikisi de, bir masal türküsüne ku -
lak verir gibi, kendi kalplerinin teren
nümünü dinliyorlardı. 

Luda, hemen hemen her gün Sioba'
yı ziyarete geldi. Ve hemen hemen her 
gün babası da çayda hazır bulunarak, 
iki kızla pkalaJtı, gülüştü. 

Bir akf!ll, annesi, Sieba'ya: 
- Luda'yı bu kadar sık davet etme, 

dedi. 
- Niçin? Luda çok zarif bir kız 1 

Sieba'nın hiç bir zaman neşeli olmı
yan annesi, bir müddettenberi, artık 
t emelli bir hoşnutsuzluk içinde idi. 
~}arına bir topuz yapıyordu; rengi 
uçuk ve çehresi- güzel değildi; bu ha
liyle o bir rahibeyi andırıyordu. 

Fakat bu akşam, yanaklarını alev gi
bi bir kızartı kapladı; dudakları titri
yordu: 

- Senin iyiliğin için söylüyorum 1 
Gene birdenbire Sieba'nın gözü ö -

nünde, danseden çift peyda oldu. Her 
ikisinin çehrelerinde saadet ışıldıyor
du. 

Sieba: 
- Ne düşündüğünü 

ki .... 
Diye mm1dandı. 

anlamıyorum 

Annesi, sessiz sessiz ağlarken, gene 
tekrarladı: 

- Luda'yı artık bizim eve getirme 1 
• • • 

Luda, sık sık buluşmak arzusunu iz 
har etmiş olmasına rağmen, bunun ü
nrine, Sieba, artık arkadaşını davet 
etmedi. 

İki ay sonra bir sabah, Sieba'nın ba
bası. cenazeyi andıran soluk bir çehre 
ile fabrikadan eve geldi. Karısını ça
ğırdı ve aralarında uzun bir muhavere 
geçti. 

Bu muhavereden aonra, kızm anne-
14: 

- Ba.tka bir yere tafınmak için ha
zırlanmamız lbıınt dedi, baban başka 
bir şubeye tayin edildi. 

Bahse mevzu olan yeni ıube, uzak 
bir yerde, dağlar arasında bir küçük 

Sieba; 
- İki hafta içinde ta, oraya mı gi

deceğiz? İmkanı yok! Diye haykırdı. 
Çünkü o, Fabio'yu seviyor ve onu bir 
daha görcıniyeceğini biliyordu. Ağla
mağa başladı. Annesi onu teskin et -
mek için, hiç bir zaman bu derece şef
katle hareket etmemişti. Kızının saç -
!arını okşıyarak: 

- Eğer sen de böyle yaparı;an, ben 
derdimi kime anlatayım? Dedi. 

- Sen mi? Sen saadetten payını 
çoktan aldın. Şimdi de ben payımı is
tiyorum. Şimdi sevmek sırası bana gel
di. Babam, verilen emri geri aldırsın. 
Ben buradan ayrılmam. 

- Tayin edildiği yere şayet gitmi
yecek olursa, işten çıkarılır. 

- Bir ceza olmak üzere mi? 
- Tayini Luda'nın babası yaptır -

mış. Çok kudretli bir adam. Bütün o
lup bitenleri öğrenmiş. 

- Dernek Luda ..• Öyle mi..? Luda 
ve babam ha ...• 

Sieba'nın gözü önüne tekrar dans e
den çift dikildi. Ve ilk defa olmak ü
zere babası olan adama, saadete bir 
türlü kanamadığı için, doyamadığı i
çin onun gençliğini mahveden insana 
karşı içinde bir nefret hissi uyandı ..• 

*** Dağlardaki küçük kasaıbada, onlara, 
fabrikaya bitişik bir evi ikametgah o
larak tahaia ettiler. Sabahları ku4Jla~ın 

sesleri yerine türbinlerin gürültüsü -
nü işitiyorlardı. 

Sieba, yalnız Fabio'nun sevgisinden 
vaz geçmekle kalmadı; şehir hayatı -
nın icaplarından olan güzel tuvalet
lerden ve daha bir çok ~ şeylerden 
de mahrum oldu. 

Annesi ona, 
- Burada başka bir tahsisat veri -

yorlar; onun için tasarruf etmek z.ıo -
rundayız 1 Dedi. 

Bezginlik ve şaşkınlık içinde geçen 
bir kaç günden sonra, Bindo, kendini 
yeniden toparlıyarak, yeni muhitte, 
yeni insanlar arasında tekrar eski ka
yıtsızlık ve neşesine kavuştu. Sieba' -
nın annesi de kocasına karşı bir parça 
yumuşamıştı; yalnız eskisine nisbetle 
daha ziyade müteessirdi. 

Sieba, fabrikada çalışan genç bir 
mühendisin kız kardeşi olan Donata i
le sık sık gezintiler yapıyordu. Dona
ta, pırıl pırıl pırıldayan kara gözlü bir 
kızdı; hayat tecrübesi de kıt değildi. 
Bir gün de, ikisi dolaşırken, Sieba'ya 
iltifatlarını esirgemiyen Donata'nın a
ğabeyisi ile karşılaşmışlardı. 

Günün birinde, annesi gülümsiye -
rek ona: 

- Mühendis Korso'yu düşünür, Fa. 
bio'yu unutur, gidersin. dedi. 

Sieba, Korso ile pek çabuk dost ol
du. Bir akşam onu l:ız kardeşiyle bir
likte davet ettiler. KQrso bir lahza bi-
le gözünü Sieba'dan ayırmıyor, onun 
genç bir ev kadını gibi, zarif hareket
lerle kendilerine ikramda bulunuşunu 
tetkik ediyordu. 

Bu vaziyet Donata ile henüz tanış -
mamış olan babası gelinceye kadar de
vam etti. Bindo, kendisini beğendiği
ni bildiği yabancı ve genç bir kadının 
karşısında hissettiği emniyetten göz -
leri parıldayarak, güzel bir reveransla 
Donata'yı selftmladı. 

Kız elini uzatırken o, gülümsiye -
rek, 

- Yeni tanışmıyoruz; siz de, be!l de 
tek başımıza gezmekten hoşlanıyoruz. 
Geçenlerde, beyaz kır çiçekleriyle do
nanmış olan daracık bir yola ikimiz de 
derin bir sükut içinde hayran kalmış
tık. Hatırlıyor musunuz? 

Donata, kızarak tasdik etti : 
Sieba, hiddetli bir eda ile, 
- Senin bu kadar romantik oldu -

ğunu bilmiyordum. Dedi. 
Fakat, arkadaşından cevap almad ı ; 

çünkü, tam bu sırada, Bindo, Donata'
nın zalim bir ağzı olduğunu söylüyor, 
o da bu sözden acaip bir zevk duyu -
yordu. 

Sieba, babasının, bütün ağır yükle -
ri başkalarına devrettiği için hayatın 
sikletini hissetmiyen o geniş omuzla-
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riyle kıza doğru egilişini seyredıyor • 

du. 

Bu anda, fabrikayı teftİ:i etmek için 

öğleden sonra oraya gelmiş olan genel 

direktör salona girdi. 
Bu zat, küstahlığı sol etinde taşıdı

ğı tek taşlı bir pırlanta yüzükte par
lıyan, kısa boylu, şişman bir adamdı. 

Sieba, onu, babasını fabııikada ziya
rete gelmiş olduğu bir gün tanımış ve 

o da altın ve gümüşten anlıyan bir a

dam sıfatiyle, bu memleketin yegane 
değeri olan küpelerindeki altında kur

şun· dolu olduğunu ona söylemek za

manını bulmuştu. 

Sieba zoraki bir gülümseyişle genel 

direktöre doğru ilerledi: 
- Aman, ne büyük sürpriz koman

datore 1 Dedi. 
- Babanız size benim burada oldu -

ğumu söylemedi mi? 
- Babamın o kadar çok düşünecek 

şeyleri var ki... Buraya buyurunuz. 
Zavallı bir sürgüne biraz büyük şehir

lerden bahsediniz. 
- Burada yaşamak zorunda kaldı -

ğınrz için mustarip misiniz? 

- Son derece.~ 

- Anlıyorum. Yaşınız, yirmi. Ya -
şamak iııtiyor&unuz. Haıkkmı.z var : 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has • 
talık vukuunda acele imdat istemek i!rin 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521).-Telefon müracaat· 
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı. i: 
rıza memurluğu (1846). - MesaJerı 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları- Zincirlicami civan: (2645 -
1050 - 1196). - Samanpazan civan: (2806 
- 3259). - Yenişehir. Havuzbaııı Bizim 
taksi: (2323). • Havuz başı Güven tak -
ıi: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul taksisi : (3997). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. derc'<len Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçioren'c 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik"e 6.30 
Etlik'ten Ulum M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.-
Ycnişehir'den Ulus M. na. 7.00 
Ulus M. dan Yenitiehir'e 7.10 
S. pa:zarın'dan Akköprti'ye 6.15 
Akkopril'den S. pazarı'na 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M.na 7.45 
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.-

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-
17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 
-.-
20.00 

§ Ulus Meydaniyle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren zaman -
)arı seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada: saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve SO dakikada bir munta:zam seferler 
vardır. 

Şimdiye kadar koyuncu köyler 
hakkında ileri sürdüğüm görüşler ile 
yaptığım izahları toplamak lazımge· 

lirse şu esaslara var:rız : 
1) Türkiye'de koyuculuğun ihmal 

edilebileceği devirden çok uzakta bu· 
lunuyoruz. 

2) Bizde koyunculuk, bir gıda ve 
hayat maddesi, pazarı kapanmıyan 
bir ihracat malr, küçük ve büyiik en
düstrimizin başlıca bir ham madde 
istihsal kaynağıdır. 

3) Her şeye hatta tabiiden yukarı 
bir nufus artımına rağmen Anadolu
da extensif koyunculuk tamamiyle 
ortadan kalmıyacaktır. 

4) Türkiye ziraatinin karlı ve ser
vetinin verimli bir kısmını koyuncu
luk teşkil eder. Muayyen coğrafya 

ve iklim şartları bunu daima himaye 
edecektir. 

5) Anadolu halkının iş karakterin
de koyuculuğa karşı tarihi bir istidat 
vardır. 

6) İklimin başka etlik hayvan ye· 
tişmesine az müsait olması koyuncu· 
luk lehine bir üstünlük kaydediyor. 

7) oyun kendini taşıyan bir servet 
olduğu için zaruret olmadıkça na
kil vasıtalarını zorlamad·ğı gibi ma
liyetine nakliye masrafını her zaman 
zammetmez. 

8) Koyun az masraf karşılığında 
yüksek kalorili, bol gıda maddeleri 
veren ehli bir hayvandır. 

9) Koyun servetimiz vatan müda
faası sıralarında canlı ve artabilen 
bir gıda deposu teşkil eder. Hiç bir 
vasıta ile birden imhası ve tahribi ka-
bil olmiyan bu servet milli mukave· 

§ Akşamlan Ulus 'Meydanından saat 23 de-
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı- metmizin bu bakımdan mühim bir un-
na dönüşleri sinemaların dai:'ılış saatine surudur. 
tibidirlcr. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) c kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İatanbul cihe -

tine mektup kabul eder. 

Tren saat.eri 

Haydarpa&aya ,-

Bu itibarla koyunculuğun milli bir 

dava olarak arkalanması ve büyük 
istihsal mevzularımızın arasında ö
nemli bir yer tutması tabiidir. Mem

leket müsait olduğu için davar mev

cudumuzun bu günküne nazaran üç 
misli daha artmasını meneden ciddi 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per • 
ıembe. Cumartesi, maniler bulunduğunu tahmin etmi-

Samsun hattı 
Toroa aiirat.) yorwn. Akııine olarak basit tedbirler 

Her gün 9.35 (Kcıyse - le ve kısa bir zamanda elli milyonluk 
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Zeki ve güzel bir kız gençliğini bu 
çölde geçiremez. N için ka'Lkrp Mila -
no'ya gitmiyol'6unuz? Her halde ora-

Diyarbakır hattı: 
da bir şeyler öğrenin;iniz: resim, pıt, Zonguldak hattı : 

Her ıüıı 
Her gün 

9,35 
15.00 

bir davar serveti Uretebileceğimize 

inanıyorum. Müşahedelerin verdiği 

kanaatlere dayanarak steplerde ko

yuncu, ve bütün Anadolu için davar

cı köylerin nasıl olması tazım geldi
ğini şu şekilde mülahaza edebiliriz: 

makine ile yazı yazmak, defter tut -
mak usulü filan... Milano'ya gidiniz, 
Milano'ya; kendinize bir it bulup ha
yattan zevk alınız. Sizi mesut etmek i
çin elimden geleni yapmaktan geri 
kalmıyacağımı eski bir dost sıfatiyle 

vadeder im. 
Sieba bir an için hülyalara daldı: üç 

odalı bir ev, küçük bir bahçe, biraz gü. 
neş ve Fabio: saadetin ta kendisi o -
]urdu. 

Fakat, onun aşk ve saadetteki payı
nı babası gasbetmi.şti. Komendatore, 
ona çok manalı, fakat amirane bir ta -
vırla bakıyordu. 

Kız: 

- Hiç de fena bir fikir değil; diye 
fısıldadı. 

Bu anda kendisini, gayet şık gri bir 
kostümle, son model bir otomobilden 
inerek, onun yanında başını kaldırmış, 
gözlerini uzaklara dikmiş bir halde 
kalabalık bir caddede ilerler göroü. 
Acaba bu bir saadet mi olacaktı? Do
nata'nın gülüşündeki şchvanilik, ca -
zibe de ne oluyordu? 
Bunları artık görmemek, duyma -

mak, uzakla'1llak ve nihayet yaşamak l 
Şimdi, bir lahza için müdafaa ede

bildiği o beyaz ve şeffaf vlicuda, bu 
kaba adamın kos kocaman eli konmuş· 
tu. Ondan sonra artık tuzağa düşmüş 
bir kuş gibi sakin ve mağlup uzanıp 
yatmıştı. 

Bir tayyare kazası 
Dublin, 18 a. a. - Dün akşam başh

yan, fakat havanın son derece bozuk 
olması dolayzsiyle yarıda bırakılan 

mahalli tayyare müsabakalarına işti -
rak eden bir turizm tayyaresi Dublin 
ile Bistrzika civarında yere düşmüş -
tür. Tayyarenin içinde bulunan üç ki 
şiden biri ağır surette yaralanmıştır. 
Diğer ikisinin yaraları hafiftir. 

Hasara uğrıyan tayyare, Dublin'e 
gitmekte olan trenin memurları tara -
fındaın görülmüştür. Tren durmuş ve 
yaralılar hastahaneye nakledilmiştir. 

.Fransa'ya yapılan tayyare 
satışlan ve B. Ruzvelt 

Nevyork, 18 a.a. - Cümhurreisliği 
treninde seyahat eden Ruzvelt, Fran
sa'ya yapılan askeri tayyareler satışı
nın tamamiyle meşru olduğunu ve 
hüktimetin bu satışı yapmağa selahi
yettar bqlunduğunu beyan ctmi9tir. 

Süpheli bir ıahıs 
Musolini' nin evinin önünde 

bir polisi yaraladı 
Lozan, 18 a. a. - Havas ajansı bil-

diriyor: 

Roma'dan gelen haberlere göre, Du 
çenin ikametgahı önünde bulunan po
lis nokta memuru harekatı kendisine 

şüpheli görünen bir şahıstan hüviye 
tini isbat etmesini istemiş ve bu ihtar 

üzerine bu şahıs da rovelverle iki el 
ateş ederek polis memurunu ağır su
rette yaralamtştır. Yetişen diğer me -
murlar faili yakalamışlardır. Söylen -
diğine göre, failin akıl muva.ıenesi ye
rinde değildir. 

Ankara Borsası 
18 Şubat 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Parıs 
Mılano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlın 
Brüksel 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Vaqjova 
Budape!jtc 
Biıkreş 
Belgrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.5175 

J.35 
6.6575 

28.7125 
67.82 
50.7825 
21.3250 

1.0825 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.8450 
24.9675 
0.9050 

2.8375 
34.62 
30.5375 
23.8925 

5.93 
126.5175 

3.35 
6.6575 

28.7125 
67.82 
50.7825 
21.3250 

1.0825 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.8450 
24.9675 
0.9050 

2.83375 
34.62 
30.5375 
23.8925 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk borcu 1. 

1933 Türk borcu il. 
1933 Tiırk borcu lll. 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı 

19.30 19.325 
(Peıiin) 

19.325 19.325 
19.675 19.75 
19.05 19.-

A - Orta yaylanın asıl step kısmı 
yalnız koyuncu köylere tahsis edil

meli ve bu mıntakada geniş ziraate 
meydan verilmemelidir. Bu köyler 
asgari yüz, azami üç yüz haneli olur. 
En küçüğü ile en büyilğü arasında 

kuruluş standardı bakımından fark 
yoktur. Her evin bir avlagusı (koyun 
yatağı) ve her köyün ayrıca büyük 
ve umumi ağılları vardır .. Zaten mev-
cut olan kuyular ile su batakları, dü
denler ve stepe mahsus çıkar - batar 
sular kabil olduğu kadar basit ve u
cuz tedbirler ile daha kolay istifade 
edilir hale getirilir. Bunların başın
da yayla tabiatini seven ağaçlar ye-
tiştirilerek korular meydana getiril
mesi koyunculuk bakımından mühim· 
dir. 

B - Step koyunculuğunu fazla kar 
tehdidine ktrşı kollayabilmek için 
münasip yerlerde yedek yem depola
rı hazırlamak zaruridir. Çünkü orağa 
gelir ot stepin pek az yerinde bulu
nur. Bu ihtiyat tedbirini koyuncu 
köyler ve teker teker her koyuncu 
yapabilmekten ekseriya aciz olduğu 
için - zaruret hasıl olunca para kar
şılığı satılmak üzere - devlet eliyle 
yapılması elbette ki faideli olur. 

C - İnsanların olduğu gibi hay
vanların gıdası kafi gelmediğinden 
koyun etinin lezzeti, derisinin muka
vemeti ve yününün nefaseti azahp gi
diyor. Alelıtlak koyun yeminin ıslah 
ve tanzimi için zootechnie gayretinin 
bilhassa yem meselesinde teksifi za
ruridir. Çünkü step koyunculuğunun 
vakit vakit geçirdiği büyük kıranla· 
rm baş1ıca sebebi açlık ve gıdası:ı:lık
tır. Mesela ; kışın dumanlı havalarda 
kar tabakasının üstünde kalan bazı 
otlar ve çalılar su buharı billurları 
tutarlar. Yerlilerin pilsen dediği bu 
billurları yiyen sürü derhal nefes bo
ruları ve ciğer hastalıklarına tutulur. 
Çoğu ölümden kurtulamaz. Kurtula· 
bilenlerse yavrularını atmıstır. Yine 
kar fırtınası dolayisiyle ağ~llarda 24 
saatten fazla tıkanıp aç kalan sürüle
rin yaza dermansız olarak çıktığı ve 
hatt~ yaylada bile iflah olmadığı çok
tur. 

ıs. ı. 
Sivas - Erzurum hattı 

is. III. 
19.125 19.125 

~==================:;::/ 

Ç - Stepte ve başka iklimlerde sü
. rülerle beraber gidemiyen hasta hay

vanlar köyde veya ağılda sürünmeğe 
mahkUmdur. Bunlara nıedensc gerek 

H. Re§it TANKUT 
mal sahibi. gerek çoban o kadar kıy
met vermez. Halbuki böylece arada 
kalan ve arık denilen davarlarm sayı
sı çoğa varır. Bunlar zaten açlık kur
banı olduklarından esaslı bir teşkilat
la büyük koyuncu köyler veya ağıl

lar arasında birer -bakım ağılı- kur
mak ve arıkları cüzi bir bedel mukabi
li oralarda canlandırmak faydalı bir 
tedbir olur. 

D - Soğuk mmtaka koyuncu köy
lerinin de büyük köyler haline geti
rilmesi ve oralarda halkın kendiliğin
den yaptığı kışlık yem tedarikinin 
cins ve hacim bak·mından artırılması 
itin tedbirler alınması mühimdir. 0-
r;da çayır cinsinin ıslahı ve ot kurut
ma işinin düzenlenmesi ile intensif 
koyunculuğa doğru yürümek kabil
dir. 

E - Bütiin Türkiye'de koyun yay
laklarının yalnız koyunculuğa ayrıl

ması ve kıslaktan yaylağa götüren 
yolların kati şekilde tespiti Hi.zımdır. 
Bu yollar üzerinde yataklar ve ko
nak mahalleriyle koyun yıkama is
tasyonları tesis edilir. 

Bu suretle ekinci ve koyuncu çar
p1şması ortadan kalktığı gibi hayvan 
sıhatınm ve yem cinsinin düzelmesi
ne de az çok yardım edilmiş olur. 

F - Küçük bir ev koyunculuğu 
teşkilatlandırılması, milli koyuncu • 
luğun bel kemiğini teşkil eder. Tür • 
kiye'de 'koyuncu olmasa bile her köy 
evinde beşten otuza kadar koyun bes
lenebilmelidir. Bu ev koyunculuğu 
etin, yünün ve derinin ıslahını daha 
kolay yapabileceği gibi Türk köylü
sünün gıdasını artırarak onun daha 
kuvetli, daha boylu, daha çalışkan ve 
zeki olmasını temin eder. Hüküme
tin bu koyunculuğa hususi bir ehem
miyet vereceği, hatta fedakarlık gö
ze alacağı zaman gelip çatmış bulu
nuyor. Bir köylü evinde beşten otuza 
kadar koyun beslenebilmek demek gı
daya yardı~dan başka her sene o eve 
sermaye kullanmadan beş lia otuz ko
yun bedeli kazandırmak demektir. Bu 
küçük mikyasata ev koyunculuğu 
hükümet himayesine kavuştuğu gibi 
derhal köy evlerinde refaha doğru bir 
genişlik ve yeşil yem istilisaline doğ
ru bir terakki göreceğimizden emin 
olabiliriz Ufak ölçüde köy koyuncu
luğunun ayni zamanda köy barkı top
raklarını ve ev önü tarlalarını besle
mek gibi kıymeti de vardır. Bu işt-e 
hükilmet himayesini, teknik yardım
lardan başka, prim vermek derecele
rine kadar genişletebiliriz. Mesela: 
evinde koyun besliyen her çifçı aile
ye yünü iyi yıkanmış, taranmış, sıha
tine iyi bakılmış şu veya bu cinsten 
üç damızlık koyuna şu kadar kuruş 
ikramiye" verilir. Bu üç baş tedricen 

beş, hatta on başa kadar çıkarılabilir. 

Bu tedbir Türkiye'de, benim ev ko
yuncu1ğu adlandırmak istediğim in

tensif koyunculuğun bir muk ddime

sini teşkil eder. Ve üç seneye kalma

dan mesela 200 - 250 haneli kiiçük 

köylerimizin 155 - 415 evinde beşer 

baştan 797 .27 5 baş cins, iri ve semiz 
sağmal koyun sahibi olmuş olurÜz. 

Bu tedbirin sayım vergisi üzerinde 

menfi bir tesir yapabileceğini tahmin 

etmiyorum. Fakat on iki milyon ko
yun mevcudunu azaltmadan üç dört 

senede üç dört üç dört milyonluk bir 

fazlalrk temin etmek elbette ki bü

yük bir faydadır. 
Köylerimiz yeniden kurmak ve 

köylü hayatını yeniden teşkilatlan

dırmak için tavsiye ettiğim iskan ve

ya köy bankasmm koyunculukta da 

koruyucu ve kurtarıcı tesiri büyük 
olacaktır. Çünkü koyunculuk iflası 

pek müthiş olan bir nevi ticarettir 
de. Batan bir koyuncunun yeniden 

kalkınması büyük sermayeye bakar. 

Ve sermaye bu teşebbüsten daima ka

çar. Hangi mıntakada olursa olsun 
koyun için istikbal şimidiki halde da
ima üçte bir kapalıdır. Koyunun ele 
düştüğü (yani yayılmadan mahrum 
kalması) ve bu yüzden kırana kurban 
gittiği göz önünde iken sermaye ken
dini tehlikeye koymaz. Fakat iflas 
eden koyuncunun da kurtar lması la
zım değil mi ? Bizden evelkiler bu 
acı akibetleri önlemek için giizel bir 
türe koymuşlar. Ordu, Unye ve Fat
sa arkasındaki yaylalarda sürü sahip
leri, koyununu kaybetmiş meslektaş
lara birer ikişer damızlık ayırarak ye
niden sürü düzerlerdi 

Comptoirların bu işleri düzenliye
ceği zamana kadar bu güzel ve hayır
lı adetin yeniden canlandırılması ve 
umumileştirilmesi emeğe değen bir 
te§Cbbüs olur sanır.m. 
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lsveç'te ahnan yeni 
iktısadi tedbirler 

H. A. KUYUCAK 
İsveç'te yakınlarda kabul edilen ba- istikrarlı bir inkişaf temini için ayni 

zx yeni iktisadi tedbirler nazarı dik - siyasete devam eylemiştir. 
kati çekmiştir. Esasen bu memleket Bundan sonra, istikrar temik edici 
son on senedir dünya iktisatçılarını na.fia programı ise iki sene süren mü
tatbiki iktisat bakımından en fazla iş- zakere, müşavere ve tetkikler netice -
gal eden memleketler arasına girmiş - sinde kabul olunan çift bütçe siste -
ti. !sveç'e karşı gösterilen bu hususi miyle tatbik olunacaktır. Parlamento 
alakanın sebebi ise, burada iktisadi iş- alelade devlet bütçesine ilaveten hazır
lere devlet müdahalesinin muvaffakı - lık bütcesi namiyle ayrı ve fevkalade 
yetle başarılmakta olmasıdır. Filha - tahsisat kabul eylemektedir. Memle -
kika gerek para işlerinde ve gerek ik- ketteki imar ve nafia işleri için veri
tisadi faaliyetin idaresinde " İsveç len bu tahsisat hüklımetce ancak icabı 
sistemi ,, namı altında yer alan İsveç halinde yani memleketteki iktisadi fa. 
iktisadi siyaseti tetkike değer alakalı aliyette bir azalma görüldükçe kulla -
noktalar arzetmektedir. Cünkü İsveç nılacaktır. Bu sayede herhangi bir şe
hem 1930 da başlavan buhranı en ca - kilde buhran başladığı zaman vergiler 
buk önliyen memleketlerden biri ol - artın. devlet masrafları azalacak verde 
muş hem de bundan sonra geleceği mu- devlet sarfiyatiartmış olacaktır. Dev· 
hakkak gibi görünen iktisadi buhran- Jetin bu fazla sarfiyatı iki kısma ay· 
lara karşı koymak icin tedbirler almış nlmaktadır. Cari mahiyette olanlar 
ve ihtiyatlar tesis etmiştir. muayyen verğilerclen ödenecek, istih-

Şurası muhakkaktır ki hariçle ticari 'iiali artırac.-ık mahivette olanlan için 
ve iktisadi münasebeti olan bir mem - ise kısa vadeli istikrazlar akdoluna -
leket umumi dünya hareketlerinden ta- caktır. 
mamiyle tecerrüt edemez. Hem ikti • Önümüzdeki mali sene için hazırla -
sadi buhranlar hem de iktisadi yük - nan ihtiyat bütçesi hakkında beyanat
selmeler bütün takvitlere rağmen dev- ta bulunan Maliye Nazırı çıkacak yeni 
let sınırlarını aızmakta ve her yerde bir buhrana karşı memlekette lazım 
derece derece tesirler gös•erme'ctedir. gelen tedbirlerin almmrş olduğunu 
İşte İsveç iktisadi siyasetinin mihveri söylemi~tir. 
bu harici tesirleri karş·lıyacak tedbir-
leri vaktinde almak ve memlekette İsveç iktisadi sistemi hakkında mü-
mümkün mertebe istikrarlı bir faali - talea yürütenlerden, bazıları 1930 buh
yet seviyesi temin eylemektir. ramndan sonra bu memlekette görülen 

süratli kalkınmanın alınan tedbirler -
İktisadi faaliyet için istikrar 1ı bir 

den ziyade beynelmilel vaziyetin İsveç 
seviye temini ise yükselip alçalma ha-
reketlerini imkan dahilinde düzle - ekonomisine uygun bulunmasından 

ileri geldiğini iddia etmektedirler. 
mekle mümkün olduğundan, İsveçte Hükumet ise bütün kalkınmanın alt _ 
devlet yalnız buhran zamanlarında ik- nan tedbirlerden gelmediğini kabul 
tisadi faaliyeti artıracak tedbirler al - eylemekte ve fakat elde edilen tecrübe
makla kalmamış belki icabında faaliye- ]erle kurulan cift bütçe sisteminin ile
tin fazla artmasına da mani olmuştur. ride cok faydalı olacağı ve umumi bir 

Bir memlekette iktisadi faaliyet ar- istikrar icin lazım olan çok inip çık • 
tıp refah başladıktan so.nra bunu bir- mıyan bir fiat seviyesinin de ancak 
az olsun önlemenin herhangi bir hü - planlı bir nara ile kabil olduğu fikrini 
kumete bir çok düşman kazandıracağı mürlfaa eylemektedir. 
şüphesizdir. Çünkü haddinden fazla Şurası muhakkaktır ki İsveç ikti -
artan her faaliyet devrinin bir buhrana sadi sistemi tesadüfe bağlı tedbirler -
ve likidasyona gideceği muhakkak ol- den ziyade memleket ihtiyaçlarının ve 
malda beraber yükselişte menfaati o - dünya vaziyetinin ilmi tetkikine ve 
lanlar bu kadar uzun ve umumi düşü - rloğruluğu henüz katiyyetle sabit ol -
nemezler. Buna rağmen, İsveç Hüku- mamakla beraber oldukça kuvvetli bir 
meti iktisadi istikrar siyasetinde muh- müdahale nazariyesine istinat etmek • 
teıır uıı:ııtddt grupıarınm muz4ıu::u:: - tedfr. Simôiye kadar memleket oH1lI1(-

tini tem~ne .mu~a~fak 0 1.mustur. ça geniş bir iktisadi' refah devresi ge -
İ~veç ı~ısad.ı sıyasetınde ~on on se- çirmiştir. :937 sonlarrnda başlayıp 

nedır takıp edılen gaye aynı olmakla 1938 de devam eden hafif ve fakat u -
ber~ber kulla:ıılan ,;.as~t~lar. ve usaı • mumi gerilemeye karşt mevzuubahis 
ler ıcaplara gore degıştırılmış ve muh- edilen tedbirlerin ne gibi favdalarr do. 
telif safhalar arzetmiştir. Bütün bu kunacağı da yakıııfarcfa. görülecektir. 
değişmelere rağmen istikrar başlıca şu ~ S o N 
vasıtalarla temin edilmiştir: Para si-
yaseti, ziraat siyaseti, devlet ve ma -
halli idarelerin muavenet ve müzahe - _:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

retiyle yapılan nafia işleri. : Hastalıklı, zaif ve kansız = 
İsveç para siyasetinde püyük bir ;: ço cuklar v e gençler için : 

basiret göstermiş ve 1931 de istedin : _ 
altından ayrıırnca o da parasını altın- - Tahsil müessesesi : 

dan ayırmış ve isterline bağlamıştır. : Tıbbi ve pedago1"ik bir müdüri- -
Eğer böyle yapmamış olsa idi gerek 

:_ yetin idaresinde, büyük parkı bu- : 
İngiltere ile ve gerek İngiltere ikti - : lunan rahat ve sakin bir mevkide :; 
sadi sistemine bağlı diğer memleket - : sahsl tedavi. Yerler mahduttur. : 
lerle olan harici ticareti cok mütees - : Şu adrese müracaat: Langacker- : 
air olabilirdi. Bundan s;nra meshur -• : gasse 12 Wien xıx. 7049 : 
iktisatçıların ve mütehassısların rey -
}erinden istifade edilerek kurulan ':iı1111111111111111111111111111111111111r 
planlı para sistemi dahildeki fiat se, :-
yesini istikrarlı tutmakta mühim bi' 
amil olmuştur. 

İsveç esas itibariyle zirai bir mem 
leket olmakla beraber, demir ve çelik 
istihsali ve bunlardan yapılan eşya ile 
kereste ve orman sanayiinin artması 
nüfusun ekseriyetini sanayie sevket _ 
miş ve fakat hükumetçe takip olunan 
ziraat siyaseti sayesinde zirai halkın 
istihsal kudreti ve binnetice gelirleri 
de artmtştır. 

İktisadi yükselme ve alçalma dev -
releri aras•n<la bir denkleo;me 1-usule 
getirmektt" en mühim amil oldtı~u söy_ 
lenilen nafia işleri tedbiri yeni bir fi

kir değildir. Son yanm asırda bir çok 
mütehassıslar tarafından iktisadi bu!1 

ranlara care olmak üzere ortaya atrl · 
mıştır. l<~ikir hütasaten şudur : Buhran 
işlerin azalması şe!;linde kcndi1:1 ~~s
terir. Böyle bir halin hasıl olacagı hıs-

sedilince devlet yol, şimendiifer, bina 
ve saire gibi nafia işlerini artırmalı, 

bunları kısmen bütçeden ve fakat bil -
hassa istikrazla yapmalıdır. Memle -
ketteki iş hacmi artınca bu faailyet de 
yavaş yavaş azaltılır. Başlıyan yüksel
me devlet varidatını artıracağından 

devlet borçlarını öder ve bu suretle 
hem huhran önlenmiş hem de memle· 
ket bir çok imar ve nafia tesisatı ka -
zanmış olur. 

İsveç nisbeten küçük bir memleket 
olmakla beraber harici tesirlerden me
sela ihracatı için artan taleplerden de 
istifade etmesini de bildiğinden nafia 
işlerini artırma usUlünqen pek süratle 
isti fa de etmiş ve 1930 buhranından ko
layca kurtulmuş ve bundan sonra da 

İcra ve İflôs ~ 
Polatlı icra Memurlqğundan : 

Polatlı sulh hukuk mahkemesinin 

4 76/ 284 No. lu Hamiyle 22 liranın 

mahkeme ve icra masraflariyle ödemi
ye borçlu eskiden Polatlıda saatçilik 
yapan ve şimdi ikametgahı bilinemi -

yen Yusuf lnan'ın bir ay zarfında bor 

cunu ödemesi ve tetkik merciliğinden 
veya temyiz ve yahut iadei muhakeme 

yolu ile ait olduğu mahkemeden icra· 
nın geri bırakılmasına dair bir karaı 

verilmedikçe cebri icra yapılacağı 
itan olunur. 525 

Polatlı İcra Memurluğundan : 

Polatlıda kasap Osman Yıldıza sulh 
mahkemesinin 8.8-938 gün ve 180 sa 
yılı ilamiyle 170 lira ve masraf ve 

harç vermiye borçlu olup ikametgahı 
meçhul bulunan Polatlı eski İnhisar . 
lar memuru Ahmet Palaz oğlunun ta. 

rihi ilandan itibaren bir ay içinde bor

cunu ödemesi ve aksi halde tetkik 
merciinden veya temyiz veya iadei mu. 
hakeme yoluyla ait olduğu mahkeme
den icranın geri bırakılmasına dair bir 

karar vetirilmedikçe cebri icra yapı · 
!acağı ve mezktır gün içinde mal be -
yanında bulunulmadığı takdirde hapis 
ile tazyik olunacağı ve hakikate mu • 
halif beyanda bulunulduğu takdirde 
hapsile cezalandırılacağı ve ihtiyaten 
mahcuz olan malların paraya çevri · 
leceği ilan olunur. 524 

u ı: us 

T. c. ZİRAAT B ANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube v e aja ns adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 

" 
5.000 .. 

120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ' l i
radan aşağı düşmiyenl~re ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

1 
.................................................... 1 

. Vilôyetler 
: ..................................................... . 
Kapah zarf usulile eksiltme ilam 

lzmir Vilayeti Daimi E ncümenin
den: 

Eksiltmeye konulan iş: İnciraltı 
plaj yerinde lokanta, gazino, soyun· 
ma yerleri ve müteferriatı i~aatı 
Keşif bedeli: (70.388} lira (31) ku

ruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak aşa-
~·ü· J 'An'\. U~'S'r • 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna • 

mesi 
D) Yapı işleri umumi şartnamesi, 

hususi fenni şartname, elektrik ve sx
hi tesisatı şartnameleri projlere. 

E) Keşif cedveli 
İstekliler: Bu evrakı İzmir, Ankara 

İstanbul Nafia müdürlüklerinde gö -
rüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı tarih gün ve 

saati: 2 mart 939 perşembe günü saat 
11 de İzmir vilayeti daimi encümenin
de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin: Mühendis veya mimar olması ve 
ya bu selahiyette kimselerle teşriki 

mesai eyliyeceğine dair noterlikten 
tasdikli bir taahhütname, bu gibi işle
ri muvaffakiyetle ikmal ettiklerini 
tevsik edecek evrak ile İzmir valiliği
ne müraca-. .. ederek alacakları ehliyet 
ıesikası ve 939 yılına mahsus ticaret o
'1sı vesikasının ibrazı lazımdır. 

Muvakkat teminat: (4945) liradır. 
Teklif mektupları: İsteklilerin 2490 

sayrlı yasanın 31,32,33 ve 34 üncü mad
deleri hükümlerine göre tanzim ede -
cekleri teklif mektuplarını yukarıda 
5. ci maddede yazılı saatten bir saat e
vel İzmir vilayeti daimi encümeni baş
kanhğına makbuz mukabilinde veri · 
lecek ve postada vaki r.ecikmeler ka · 
lıul edilmiyecektir. (326-366) 1039'1 

Meni muhakeme karon 

Anta lya V ilayeti İdare H eyetin
den 

Seydişehirli Süleyman oğlu İbrahi. 
mi. Hakaret ve işten men etmekten 
suçlu sanılan Antalya vilayeti Nafia 
fen memurlarından Ferit hakkında 
memurin muhakematı kanununa göre 
yapılan tahkikat neticesinde vilayet i 

dare heyetinin 24.3.939 gün ve 71 sa • 
yılı karariyle Feridin meni muhake -
mesine karar verilmiştir. İkametgahı 
bulunamıyan mü§teki İbrahime tahri. 
ri tebliğat makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. (590} 10575 

Münhal Belediye Mühendisliği 

Eskişehir Belediye Reisliğinden : 
Eski~ehir belediye mühendisliği a • 

çıktır. Verilecek aylığın miktarı, mü • 
hendislik evsafına göre Nafia Veka • 
letince ta•yin ve takdir olunacaktır. 
-ı.~aupı-cr bütün vc,.\kul•uını blr dllck -

çeye bağlıyarak ve ne kadar ücretle 
kabul ettiklerini de kaydederek bele • 
diyemize müracaat etmelidirler. 

10579 

Zoyiler 
Zayi - Ankara Nüfus müdürlü· 

ğünden aldığım nüfus tezkeremi cüz· 
danımla birlikte zayi ettim. Yenisi
ni çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

itfaiye meydanında bakkal Nevşe-
hirli Veli oğlu Ahmet Tekçe 527 

Zayi - Milli Müdafaa Vekaletin -
den 30 ağustos 932 tarihinde almış 
olduğum askerlik tezkeremi zayi et -
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı itan olunur. 

Niksar kazası Kuz mahallesinden 
ve halen Ankara Atıf B. mahallesi 
334 No. da 319 doğumlu Avadis oğ. 
Ahmet Ergül 530 

İlk ve Orta Okul Talebeleri 
Riyaziyeden ve zaif oldukları her 

dersten yeni bir metodla kısa bir za
manda yetiştirilir. Ulusta Ders ru -
muzuna müracaat. 531 

Dl!? rABlBI 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa· 
taJarmı kabul ve teda vı eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No 1 

iLKBAHAR 1939 

VİYANA FUARI 
12 Marttan 18 Marta kadar 

Büyük ve yakın olan sanayi teknik, icat ve moda sergisı. 
Mühim tenzilatlı biletler, bütün izahat için: 

K. A. Müller ve Ş. ki 

İstanbul· Galata· Minerva han Telefon: 40090 7081 

19 - 2 - 1939 

Anneler, Dikkat 111"""'~ ..11111111111 --- --- Et ve sebzelerin iyice pişmeme5inden, meyvaların güzelce yıkan- ::: -: mamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasxl olan ::: -- ::: : solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar .-- -E ince barsağm iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. S 
: Ekseriyetle çocuklarda bulunur. S 
- Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, :::: = ~ : burun makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, ::: 
: sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bo- ::: -: zukluk hep bu kurdlarm tesiridir. S 

; İSMET BİSKÜVİTİ ~ - ::: ,: bu kurdlarm en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve ~ 
- itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede bir- ::: 
: kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. ::: 

: DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş- ~ 
: mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve- ~ 
§ kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için- ::: 
- de yazılidır. ::: - -,: Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi krsma ayrılmı§- ~ 

- tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 ya- ::: = ~ ,: şına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece ::: 
: yatarken bir çizgi bisküvit verilir. S 
: Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 7063 ~ - ~ ,ııııııııııııııııııı ı ıııııııııı ı ıııı ıı ıııııı ı ıı ı ıııııııııııı ı ııııı ı ıııı ı ııııııııır' 

Daktilo kursu 
Ankara Tecim Lisesi Direktörlüğünden: 

Lisemiz binasında en az ilk mektebi bitirmiş 

olanlar içi n Daktilografi kursu açılmıştır. Kayıt 

ve kabül muamelesi her gün 9 - 12 
yapılmaktadır derslere 20-2-939 

orasında 

tarihinde 

başlanacaktır. Dersler için ücret alınmaz. (513) 

Muhtelif binalar yıktınlacak 
Anka r a Defterdarlığından : 

Ada Parsel 
Muhammen ke§if 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 1127 84 53 
331 1, 14, 15 1304 97 80 
331 4, 5 726 54 45 

ı - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhat vekaletince istimlak edilen 
nümune hastanesi civarında kain yukarıda ada uarsel ve muhammen keşif 
bedelleri ile depozito miktarı yazxlr bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe 
dıvarlarmın şartnamesi mucibince işe yarıyan kerest~, kiremit ve taşlar: 
müteahhide ait olmak üzere hedmi işe yaramıyan enkazının belediyece gös
terilecek mahalle nakli ile ada yerinin mevcut yollar seviyesine kadar in
şaata müsait bir şekilde tesviyesi işi 5-2-939 tarih inden 23-3-939 tarih ine ka
dar 17 gün müddetle açık arttırmrya konulmuştur. 

2 - İhale 23-2-939 per§embe günü saat 15 de defterdarlıkta kurulu komis
yonda yapılacağından isteklilerin vilayet nafia müdürlüğünden alacakları 
fenni ehliyet vesikası ile birlikte ve hizasında yazılı t eminat makbuzu veya 
banka mektubu mukabilinde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartna
meyi ve hartasmı görmek üzere defterdarlık milli emlak ve nafia müdür-
lüklerine müracaatları. ( 4 73) 10466 

Kirahk tarlalar 
Ve.kıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muvakkat Senelik 
Vakıf teminat m uhammen 
No. Mevk ii Cins i L ira K. Kirasr 

217 Çakırıkapı Tarla 8 25 110 
458 Üçtaş Tarla 4 50 60 

Yukarıda evsafı yazdı tarlalar teslim gününden itibaren üç sene müddet 
le ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. İha~e 28-2-939 salı günü saat 15 
de vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Kirala
mak ve şartlarını görmek istiyenlerin ad ı geçen müdürlüğe müracaatları. 

(430) 10459 

İLAÇLARINIZI 1111111~ .. 1111111 
Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem ~ --- -= Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete = -= ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve i tina ile yapılır. Fiyatlarda dai- = - -= mi itidal. Resmi ve hususi müessesata t optan mübayaatta her hu- =: = susta azami teshilat gösterili r . U lus Meydanı İş Bankası = 

llllJllllllJlllllJlll karşısı Tl : 2018 so7 lllJlllllJJllllJlll.-

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Beşinci Keşide : 11/Mart/939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan batka 15,000 12,000 10,000 li~ahk ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak it tirak etmey i ihmal e tmeyi
niz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasrna gir
mit olursunuz •.• 

================================• 
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[:::::::::::~~~:~!~:Y.:::::::::::ı 
Birmemuralınacak 

Türkiye Büyük Millet Mecliai 1-
dare Amirliği Heyetinden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kü
tüpane müdürlüğünde münhal bulu
nan otuz lira asli maaşlı birinci sınıf 
lcatipliğe müsabaka ile bir memur a
lınacaktır. 

Müsabakaya dahil olabilmek ıçın 

ıeraiti ile dahil olanların tercih edi
'1ebilmeleri tartları 3552 numaralı ka 
nunun hükümleri ile muayyendir . 

Musabaka 25. Şubat 1939 cümartesi 
günü aaat (14)te Büyük Millet Mec
lisinde yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek şartlarını ha
iz olanların yukarıda yazılı tarihten 
bir gün evetine kadar arzuhal, terce
mei hal, vesaik veikişer fotoğraflari
le (Büyük Millet Mecli•i ldare A
mirleri Heyeti) ne müracaat etmele-
ri ilin olunur. (529 10530 

Bayındırhk Bakanlağı 

Memur ah nacak 
Nafıa Vekaletinden: 

bölge sanat okulları müfredat progra
mına göre aşağıdaki derslerden olmak 
üzere Ankara, İstanbul, Bursa ve İz
mir bölge sanat okullarında yapılacak
tır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan (almanca veya fransızca) 
4 - Kabul edilen asgari vasatiden 

fazla not alarak imtihanda muvaffak 
olanlardan muvaffakiyet sırasiyle 30 
namzet ayrılacaktır. 

Bu namzetler üç grupa tefrik edile
rek mesleklerine göre 31-12-939 tari
hine kadar Sümerbank'ın Beykoz, 
Feshane, Hereke ve Kayseri fabrika
larında staj görecek ve mesleki fabrika 
kurslarına devam edeceklerdir. Staj 
milddetince kendilerine ayda 50 şer li-
ra verilecektir 

S - Staj müddetinin sonunda fab
rikalarda yapılacak kurs imtihanla _ 
rında ve umumi çalışmalarında muvaf. 
fakiyet gösteren ve ahlaken mazbut ol
duklarına kanaat getirilen namzetler 
Avrupa'ya gönderileceklerdir. Bu im
tihanlarda muvaffak olamıyanlar ser -
best kalırlar ve hiç bir hak talebinde 
bulunamazlar. 

4 - Taliplerin 340 lira teminat ka
tiycleriyle alay komutanlrğı binası 
içindeki aatınalma komi•yonuna gel-
meleri ilan olunur. (571) 10570 

Muhtelif malzeme 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 

malzeme pazarlıkla alınacağından ta
liplerin teminatlariylc birlikte 20. 2. 
939 pazartesi günwsaat 10 da levazım 
amirliği satın alma komisyonuna gel
meleri. (576) 

Adet 

20 
14 

Balta 
Yaba 

18 Kalorifer ateşçi küreği 
25 X 35 ebadında 

50 
25 

60 mumluk ampul 
75 mumluk ampul 

10572 

Terlik satışı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiayonundan : 

Cebeci hastanesinde mevcut 79 çift 
kullanılmış terlik satılacaktır. 

Taliplerin 20. 2. 939 pazartesi günü 
saat 11 de levazım amirliği satın al
ma komisyonuna gelmeleri. (577) 

10573 

1 - Sivas - Erzurum, Diyarbakır • 
Cizre, Irmak - Ereğli hatlariyle mer -
kez istimlak bürosunda çalıştırılmak 

ve yapılacak imtihanda &öaterecekle -
ri ehliyet ve liyakata göre 150 liraya 
kadar ücret verilmek üzere münhal o
lan i•timlik fen mcmurluklariyle is -
timlik kısım şefliklerine ve istimlak 
memurluğuna münasiplcri tayin edile
cektir. 

İmtihanda muvaffak olarak Avru
pa'ya gönderilecek talebe, Sümerbank 
ın idare ve nezareti altında olmak üze
re Eylül 940 tarihine kadar lisan kurs
larına devam edecek ve 1940 senesi kış 
sömestrinde meslek tahsiline başhya
caklardır. 

6 - Avrupa'ya gönderilecek talebe 1 
Sümerbank fabrikalarındaki staj ve Milli Müdafaa Bakanhğı 
Avrupa'da.ld tahsil müddetlerinin bi- --------------.s 

2 - Demirylou güzergahı ile tara -
feyıninde bulunan gayri menkullerin 
haritalarını alabilecek ve tersimatı ile 
her türlü meaahalarını yapabilecek o • 
lanlardan. 

3 - Tapu veya kadastro daireleri -
nin fen kısnnlarında laakal üç sene bil
fiil çalışmış bulunanlardan. 

4 - Kadastro mektebinden mezun 
olanlardan. 

Bu memuriyetlere talip olanların 
nüfus hüviyet cüzdanları ile evelce ça
lıtbkları yerlerde naldıldarı veaikala
rmı ve pollaten musaddak eyi bal ki
tıtlariyle mektep 'chadctnamelerini 
üç adet vesika fotografı ile aıhat ra • 
porlannı bir istidaya bağlıyarak vekl
letimize müracaatları lazımdır. 

5 - Müsabaka imtihanı •1-3-939 ta
Tihinde saat onda vekiletimiz mıaat 
daire•inde yapılacaktır. (518) 10518 

Askeri Fabrikalar 

2 ton Grafit olanacak 
A•kerİ Fabrikalar Ummn Müdür

lüiü Merkez Satm Alana Komiıyo
nundan: 

rer misli fazlasiyle İktisat Vekaleti -
nin g&tcrecel'Fi islerde usta, usta ba.şı 
veya fen memuru olarak çalıpcaklar. 
dır. Bu miıkcJlefıyeti tevsıık etmek ü
zere Avrupa'ya gönderilecek her tale-
be bir taahhütname verecek ve mute -
bcr bir kefil gönereceklerdiı;. 

7 - Talipler en geç 1.3.1939 tarihi
ne kadar ikinci maddenin üçüncü fık
raaında yazılı bölge sanat <>kulların -
dan hangisinde imtihana gireceklerini 
gösteren bir istida ile aşağıdaki vesi
kaları İktisat Vekilcti sanayi umum 
müdürlUiünc göndereceklerdir. 

a - Nüfua hüviyet cüzdanı. 
b - Aakerlik vcaikaaı. 
c - Mektep şahadetnamesi. 
d - Hüsnühal varakası. 
e - Çalıpcağı sanata mütehammil 

bulunduğunu göeteren reamcn tasdiık 
cdilmiı sıhat vesikası. 

f - Sanat okulunu bitirdikten eon
ra çalıftığı yerlerden aldığı bonaer -
vislcr. 

g - Altı adet vesikalık fotoğraf. 
8 - Fazla izahat almak iıtiyenler 

İkti•at Vekileti sanayi umum mü -
1 iirlüğünc müracaat etmelidirler. 581 

Yumurta kontrol 1111rkeıi 

lktıaat Vekaletinden ı 

Yumurta ihracatının mürakabcsine 
dair nizamnamenin 4 üncil maddesinin 
2 inci fıkrası~a mütcniden Uıtyenin 
muvakkat kontrol mcrekezi olmasına 
karar verilmittir. 

20 • mart • 1939 tarihinden itiba -
ren Unye'de yumurta kontrol itlerine 
bakılacağı ilan olunur. (592) 10576 

Tahmin edilen be.deli (1300) lira 
olan 2 ton grafit ukeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
kotnisyonunca 24. 2 1939 cuma günü 
aaat 14 te açık eksiltme ile ihlale e
dilecektir. Şartname paruu: olarak 1 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakiat teminat olan (97) lira ( 50) 
kurq ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve ~ maddelerindeki veaaikle mezkur 
gün ve aaatte komiayona müracaatta-

Ankara Levazım Amirliği ] 
Zeytin yağı olanacak 

n. (574) 10571 

Ekonomi BakanhQı 

30 Sanat Okulu mezunu 
Avrupa'ya tahsile 

gönderilecek 
lktıaat Vekaletinden : 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
l\lma Komisyonundan: 

1 - Ankara birlik ve müesseseleri 
ihtiyacı için 28000 kilo Z. yağı K. 
zarfla eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Tahmin bedeli 16.800 lira olup 
muvakkat teminatı 1260 liradır. 

3 - Ekailtmcsi 27-2-939 P. ertesi 
günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme 
günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilcrı belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara LV. &mirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri .. 

(390) 10413 

Muhtelif tezgôh 
olanacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Müteahhit namı hesabına 7adet 
muhtelif tezgih ile 3 adet kazancı ör
sü açık ekailtme suretiyle sa.tın alına
caktır. 

Muhammen bedel (7400) lira olup 
ilk teminat miktarı (555) liradır. 

2 - Eksiltmesi 27-2-939 pazartesi 
günü saat 15 de vekilet satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin i.hale günü muay -
yen saatte ilk teminat ve teklif mek -
tuplarını komi8yona vermeleri. 

(398) 10416 

Yün çorap ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Müteahhit namı hesabına 10 bin 

çift yün çorap açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. Muhammen bedeli 3175 li
ra olup ilk teminat mikdarı (238 lira 
15 kuru,tur.) 

2 - Eksiltmesi 27-2-939 pazartesi gü 
nü saat 11 de vekalet satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon.da 
körülcıbilir . 

4 - İsteklilerin belli gün ve saate 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
le komisyonda bulunmaları • 

(399) 10417 

Seyyar mulbak ahnacak 
M. M. V. Satm Alma Komiayo

nundan: 
1 - Bir adet seyyar mutbak aç·k 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 2.000 lira olup ilk 
teminat miktarı 150 liradır. 
· 2 - ihalesi 8. 3. 939 çarşamba günü 
saat 15 de vekalet satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi ve planı her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (561) 10569 

116 kılem tıbbi eaı ve malzeme 
ah nacak 

An~ara Belediyesi 

Jaıyik düJünne aleti ahna<ak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Su işleri idaresi için alınacak 
iki adet tazyik düşürme aleti 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 340 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 25,50 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lcrin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 28. 2. 939 salı günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (454) 10447 

Su saati yedek parçalara 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresi için alınacak olan 

34 kalem su saati yedek parçaları on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1833 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (137,47) li
radır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 28. 2. 939 salı 
günü saat 10,30 da belediye encümeni 
ne müracaatları. (455) 10448 

Satılık Sap çuvalı 
Ankara Bele-diyea:nden : 

1 - Su idaresinde bulunan bini mü 
tecaviz şap çuvalı satılmak üzere on· 
beş gün müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti 200 lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 15 liradır. 
4 - Şartnamesini ve çuvatıarı gör

mek iatiyenlcrin şartname için her 
gün yazı işleri kalemine ve çuvallar 
için su işlerine ve isteklilerin de 
28. 2. 939 salı günü saat 10.30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(456) 10449 

.... Dizel motor 
ah nacak 

yagı 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri idaresi için alınacak 

(600) kilo ve kamyon ve (6000) kilo 
dizel motör yağları 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli 2370 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 177,75 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 3-3-939 cuma günü bele
diye encümenine gelmeleri. ( 505) 

10508 

Tel örgü yaptırılacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Hipodrom karşısındaki çam
lıklarla Samanpazarındaki bahçenin 
muhafazası çevrilecek tel örgü 15 
gün müddetle açık ckailtmeye konul
mu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 1661,68 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 127 liradır. 

4 - Keşif ve §artnamesini görmek 
istiyenlcrin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 3-3-939 salı 
günü belediye encümenine gelmeleri. 

(506) 10509 

Gümrük ve in. B. 

Memur ah nacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den: 
1 - Vekalette 20 liralık bir yer için 

vekil memur alınacaktır. 
2 - İsteklilerin, en aşağ ı orta mek. 

tep mezunu ve memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz 
bulunmak, yazı makinesinde iyi suret
te yazı yazmasmı bilmek şartiyle 
22-2-939 tarihine kadar dilekçe ve bel 
gelcriyle birlikte Vekalet Zat işleri 
müdürlüğüne baş vurmaları lazımdır. 

(593) 10577 

Kiralık: 

Kvalık - Sıhiye Vekileti karşrsrn 
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

427 

Kir.alık - Tam teçhizatlı hususi 
banyo helasiyle müstakil oda ayrıca 
çok kuJlanıtlı 3 odalı bir daire. Y. ,e
hir 4. cü durak Ataç S. No: 16 ya mü· 
racaat. 464 

Kiralık - 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 

Küçük ilan Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük lllnlardan ber de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli on 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kurut ılmacıktır. Bir kolaylık ol
mık üzere her satır, kelime arala
nndaki boıluklu müstesna, 30 harf 
itibar edilmi15tir. Bir küçük ilin 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fula her aatır için 
beher seferine aynca on kurut alı
nır. 

Küçük llinların 120 harfi seçmeme
s i lazımdır. Bu miktarı geçen ilin· 
tar ayrıca pul tarifesine tlbidir. 

Kiralık - Yenişehir orman çiftliği 
karşısında Emek Ap. 2 oda banyo ı Satı/Ik - Meırutiyet Cad. Sümer 
mutbah su kapıcı dahil 35 lira yan :n· bakkaliyesine bitişik büyük iratlı bi-
daki SUlŞ mağazasına müracaat. naya elverifli küçük arsa. Ti: 2181 

Ti : 3659 475 Karaoğlan Koç Ap. No: 4 478 

Kiralık Daire - Nafıa Bakanlığı 
otobüs Durak yerindeki Ozgen apart
manında 4 ve 5 odalı Parke kalorifer
li daireler kiralıktır. Kapıcıya müra-
~a~ 4~ 

Kiralık - Atatürk Bulvarında Em
niyet abidesi karşı~ında Yıldız apart
manı konforlu ve nezaretli 4 No. lu 
dairesi acele devren. Telefon: 2316 

491 

Devren Kiralık daire - Yenİ§ehir 

Kızılay karşısında Ali Nazmi Apart· 
manı 3 numara eczane üstünde en gü
zel manzaralı ve işlek yerde bütün 
konforu havi, yazıhaneye de elveriş
li görmek için kapıc ya görüşmek i -
çin Telefon 1162 ye müracaat. 500 

Kiralık kat - Yenişehir Yükacl 
cad. Özenli sok. N. 3 ikinci kat. dört 
oda bir hol. Konforlu. 3 üncü kata 
müracaat. 504 

Kira/Ik daire - Tam konforlu 4 o
da, bir hol banyo. Işıklar caddesi 
meçhul asker sokak kurıuncu apart
No. 4. Bu daire<Mki mobilya da aatı-
Jıktır. 506 

Kiral!k mobilyeli oda - Bol ·gü -
neşli sıhhiye civarında aile nezdinde 
yemekli veya yemeksiz bir oda U -
lusa (N) rumuzuna mektupla müra-
caat. 508 

Kiral!k - Havuzbaşı Ulus sineması 
karş!smda Karanfil aokak Adalar Ap. 
konforlu 3 oda 1 hol fiyat ucuzdur. 
No: 10 a müracaat. 511 

Kira/Ik mahrukat deposu - İstas
yon ambar arkasında etrafı muntazam 
çevrilmiş odun kömür deposu devren 
kiralıktır. Ti: 2889 518 

Acele devren kir•lrlc d•ire -
Z oda geni9 1 hol banyo havagazı elek-
trik 45 lira. Demirtcpe Akbaş sokak 
No : 7 Rüştü Ap. 5 520 

Kiralık - Dört oda, bir hol, tam 
konforlu pazara çok yakın, uygun fi . 
at. Yenişehir Sağlık sokak Saim De -
mir apartıman. 526 

Kiralık - Çocuk :Esirgeme Kuru
mu civarında apartman katı 4 oda tam 
konfor mükemmel nezaret. Tel: 3163 

528 

iş arıyanlar: 

Aram yor - Akşam sa.at 5 den son
ra çalışmak üzere türkçcden almanca
ya almancadan türkçeye tercüme ya
pan ve daktilo yazan bir mütercim. 
Ulus'a E rumuzu ile mektupla müra-
· aat. 513 

ı Bir Alman mürebbi~ iı auyor -
Bir alman mürebbiye çocuk bakım iş
leri aramaktadır. Ulus'da L rumuzu
na mektupla müracaat edilmesi. 519 

iş verenler: 

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

Aramyor - Tecrübeli Ziraat ma · 
kinistine ihtiyaç vardır. btiyenlerin 
Müdafaai hukuk caddesinde 857 nu -
marada Esat Bozkaya adresine mek-
tupla müracaatları. 505 

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

Topt!Jn satrl!k - Bursal Köyünde 
müstakil ve göl ba§ı mevkiinde hisse
li çiftliğe elverişli içme ve maden su
lu meyveli binlerce dönüm. Tel: 2406 

488 
Satuk - Yenişehir Cebeci Ismct

paşa mahallesi Samanpazarı hamamö
nündc iratlı ahşap ev ve apartmanlar 
Tel: 3563 hilkümct caddesi merkez 
apartmanı. 496 

Satılık - Yeniıehir Bomonti ve 
Maltepe Cebeci ve iıtaayon arkuın -
da parscllenmi1 arsalar Tel: 3563 hU. 
kümct caddesi merkez apartmanı 

499 
Acele satrlık - İngiliz Stili ve ma

mulatı fevkalade lüks yepyeni zengin 
bir salon takımı. Y. tehir Dcmirtepe 
Yenigün sokak No: 8 birinci kat. 

sız 

Satr/llc - Atağı Ayrancıda yeni 
Meclis binasının arkasında 1875. M2. 
ar•a üzerinde iki yeni ev ayrı ayrı 
veya beraber olarak acele satılıktır. 
Telefon: 2901 529 

Satılık apartman - Kooperatif ar
kasında beş daire beş katlı 250 lira 
iratlı acele Tel: 2406 bayram cadıdeei 
No. 1 532 

Satı/Ik apartman - Belediye Jrarıı
aında mağazalı 330 lira iratlı 22000 li
raya Tel 2406 bayram caddesi No. 1 

534 

Aranıyor: 

Aramyor - Sıhhiye Vekileti civa
rında 15 marttan itibaren 4 odalı ki-
ralık bir daire Ti: 2883 482 

Jandarma 

Ekmek torbası ahnacak 
Jandarma c.el Komutanlıfı Aa 

kara Satan Alma Komiayonundaa : 
1 -Bir tanesine yüz on kurut kıy

met biçilen vasıf ve örneğine uygun 
sekiz bin elcmck torbası 7 / 3/ 939 sah 
günü ıaat onda kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komiayon
dan alınabilecek olan bu ekailtmiye 
altı yüz elli liralık ilk teminat banka 
mektup veya sandık makbuzunu ve 
.-.rnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiı olma-
lar. (553) 10568 

K~lar 

Elektrik tesisatı 
Ezine Belediye Riyasetinden ı 
1 - 4156 lira 90 kurut keıif bedelli 

elektrik teaisatı ıebeke demir direkle
ri ve teferruatına 6.2.939 günü talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 
üncü maddesine göre bir ay müddetle 
uzatılarak pazarlığa bırakılmıttır· 

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

1 - Avrupa dericilik, yünlü mensu
cat ve pamuklu menaucat meslek mek
teplerinde tahsil ettirilmek üzere mü
sabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu ta
lebelerin .. 10" u dericilik, "10" u yün
lü meneucat ve ~·10" u da pamuklu 
menaucat tahsili yapacaktır. 

Kuru ot ahnacak 11

-----·-------I Satılık: M. M. V. Deniz Merkez Satın Al- A. O. f • M. Satılık Otomobil - 936 model az 
ma Komi.yonundan : kullanılmış. Taksi Ti : 3333 460 

3 - Taliplerin mezkör gün ve uat
te müracaatları ilin olunur. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz bulunmaları lazımdır. 

a) Türk olmak, 
b) Srhati tam ve tahsil edeceği sa

nat •ubesinde çalışmıya müsait olmak. 
c) En 90k' 25 yqında olmak ve aı

lcerliğini yapmı1 bulunmak, 
d) Maarif Vekilcti bölge sanat o

kulları tceviye ve elektrik '\1belerin -
den mezun bulunmak ve mektebi bitir
dikten sonra en az 2 aene unatında ça
lıf11Uf bulunmak, 

1 - 1mtibuııar 15.3.1939 tarihinde 

Ankara Levaınm Amirliii Satm 
Alma Komiıyoınundan : 

1 - Malatya garnizonunda bulu
nan birliklerin ihtiyacı i~in kapalı 
zarf u•uliylc yapılan münakaıwıı ne
tice M. M. V. de gali görüldüğü ci
hetle 360,000 kilo K. otun münakasa
ıı pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

2 - Pazarlık 6. Mart 939 pazartesi 
günü •Ut 14 de yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün öğleden 
sonra alay aatınalma komiayonunda 
ıösterilir. 

1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira 
o1an 166 kalem Tıbbi ecza ve malze -
mc 24-2-1939 tarihe raatlıyan cuma 
günü saat 14 te Vekilet binasında mü
tcıekkil komiıyonumuzda açık eksilt
me ile münakaaaaı icra edilecektir. 

2 - Ilk teminatı 375 liradır. Şart
namesi her gün komiıyonda görUlebi· 
lir. 

3 - Ebittmiye girmek ietiyenlc · 
rin o gün belli saatte kanuni belgele
riyle komisyon Bagkaııhğına müra · 
caatları. (489) 10505 

Kestane kazığı olanacak 
Ankara Orman Fidanlık Müdür· 

lüiünden : 
Ankara Orman fidanlığı için 3 met

re boyunda• 4 santim kutrunda 10.000 
adet kestane kazığı 8-2-939 tarihin · 
den itibaren 15 gün mUddetlc müna· 
kasaya konulmu§tur. Şeraiti görmek 
i•tiyenlerin Ankara orman mesul mu
hasipliğine müracaat etmeleri ihale 
22-2-939 çartamba günü saat 16 da ya· 
ıılacaiı ilin olunur • . (393) 10401 

Acele satılık arsa - Maltcpede jan
darma okulu civarında 644 M2. arsa 
uy&Un fiyatla verilecek. Tl: 1538 

474 

Satıllk - Keçiören'de en iyi mev· 
kide 15-16 dönüm yer 6-7 odalı kirgir 
evi ile ucuz fiyat. K. oğlan Koç Ap. 
No. 4 de müracaat. Tl: 2181 476 

Satılık - Çankaya Cad. üaerind~ 
"Sfaltta 35 metre cepheli 5150 M. ars 
çok kelepir Karaoğlan Koç Ap. 4 

Ti: 2181 477 

(911 / 500) 10519 

Bir Motopomp olanacak 
Çubuk Belediy .. inden : 

1 - Açık ebiltme ile bir moto • 
pomp alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli ı 468 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 123.40 ku • 

ruştur. 

4 - Kati teminatı 226.40 bıruttqr. 
5 - İhale günü 1.3.939 tarihine mll 

sadif çar,amba günü sut 10 da bu 
baptaki §artname bili bedel verilir. 

10571 



Avrupa'da en 
çok kullanılan 

KER~ POKER 
raf bıçakları memleketi • 
mizde dahi en çok sevilen 

Poker tıraş bıçağıdır 7083 

ULUS -20. inci yıl. -No: 6302 
lmtıyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil SUNER 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mı.ıntaz Faik FENiK 

ULUS Basrmevi ANKARA 
M~tbıuı MüdUrU~ Ati Rrra BA.SKAN 

İzmir 
Satış 

İnci r ve Uzüm 
Kooperatifleri 

Tarım 
Birliği 

18 3195 6096 9482 12849 19532 22434 25813 
26 3201 6141 9493 12860 16127 19535 22460 25902 

28882 32248 35306 38483 
28898 32345 35330 38492 

37 3218 
47 3247 
62 3281 

129 3283 
152 3303 
155 3319 
257 3330 
260 3349 
264 3423 
284 3478 
290 3486 
315 3490 
550 3492 
582 3507 
595 3571 
600 3683 
615 3706 
634 3725 
640 3794 
691 3861 
701 3867 
737 3914 
752 3992 
771 4013 
846 
895 
896 

1008 
1086 
1176 
1219 
1241 
1282 
1283 
1330 

4057 
4088 
4132 
4154 
4286 
4295 
4326 
4398 
4419 
4474 
4500 

1371 4515 
1400 4563 
1418 4594 
1428 4615 
1435 4648 
1439 4741 
1447 4793 
1479 4799 
1503 
1558 
1565 
1575 
1623 
1638 
1665 
1718 
1776 
1805 
1860 

1867 
1898 
1945 
1964 
1970 
197 5 
1979 
1981 
1982 
1994 
2019 
2065 
2088 
2101 
2119 
2153 
2201 
2212 
2233 
2297 
2302 
2344 
2515 
2655 
2681 
2700 
2724 
2767 
2819 
2855 
2892 
2967 
2972 
3010 
3019 
3029 
3056 
3067 

4839 
4879 
4887 
4901 
4916 
4978 
5022 
5027 
5033 
5051 
5053 

5219 
5224 
5266 
5328 
5349 
5357 
5417 
5488 
5517 
5518 
5525 
5586 
5604 
5630 
5631 
5642 
5651 
5680 
5685 
5694 
5718 
5750 
5777 
5792 
5793 
5824 
5838 
5897 
5945 
6009 
6021 
6022 
6038 
6050 
6058 
6077 
6091 

6202 9520 
6264 9547 
6269 9567 
6303 9722 
6331 9730 
6334 9735 
6437 9749 
6455 9760 
6460 9767 
6461 9803 
6602 9829 
6623 9849 
6630 9856 
6664 9885 
6698 9938 
6713 9949 
6781 9955 
6809 9973 
6832 10020 
6899 10070 
6962 10111 
7004 10298 
7008 10348 
7031 10385 
7034 10425 
7068 10454 
7071 10505 
7074 10565 
7093 10576 
7096 10609 
7099 10632 
7111 10640 
7134 10641 
7160 10653 
7230 10749 
7302 10826 
7313 10909 
7358 10990 
7364 10995 
7401 11010 
7495 11012 
7525 11023 
7554 11044 
7573 
7584 
7609 
7635 
7665 
7748 
7777 
7793 
7833 
7989 
8006 

8011 
8028 
8039 
8040 
8043 
8057 
8143 
8139 
8171 
8272 
8288 
8363 
8449 
8503 
8504 
8532 
8629 
8705 
8719 
8750 
8764 
8766 

11053 
11092 
11132 
11139 
11147 
11209 
11270 
11278 
11293 
11317 
11406 

11432 
11537 
11547 
11564 
11583 
11594 
11610 
11636 
11662 
11714 
11769 
11825 
11829 
11834 
11850 
11862 
11908 
11931 
11937 
11944 
12008 
12157 

8779 12166 
8811 12191 
8827 12241 
8840 12282 
8910 12305 
8973 12381 
8975 12533 
9025 12534 
9045 12596 
9073 12653 
9079 12726 
9117 
9187 
9260 
9387 

127 54 
12769 
12816 
12843 

13027 16183 
1307 5 16346 
13087 16355 
13119 16375 
13160 16436 
13171 16452 
13222 16458 
13255 16475 
13263 16479 
13264 16510 
13337 16514 
13357 16597 
13394 16640 
13400 16677 
13511 16724 
1360~ 16752 
13646 16792 
13701 16828 
13762 16898 
13777 16900 
13812 16905 
13819 16926 
13825 16934 
13838 17091 
13843 17100 
13853 17117 
13889 17127 
13915 17157 
13940 17162 
13992 17262 
14051 17268 
14189 17288 
14194 17344 
14218 17352 
14241 17400 

19551 
19700 
19778 
19782 
19825 
19848 
19855 
19876 
19937 
19964 
20024 
20037 
20053 
20106 
20130 
20138 
20141 
20152 
20206 
20246 
20249 
20348 
20382 
20385 
20410 
20470 
20499 
20554 
20585 
20610 
20612 
20633 
20666 
20677 
20717 

14249 17414 20740 
14257 17463 20778 
14267 17540 20785 

22547 
22565 
22619 
22656 
22718 
22724 
22730 
22769 
22803 
22834 
22847 
22929 
22961 
22984 
23013 
23028 
23029 
23061 
23126 
23149 
23161 
23190 
23223 
23248 
23298 
23349 
23352 
23353 
23356 
23379 
23434 
23493 
23541 
23637 
23754 

25905 
26001 
26011 
26030 
26051 
26131 
26159 
26202 
26276 
26277 
26346 
26373 
26390 
26418 
26433 
26445 
26527 
26588 
2660 7 
26632 
26696 
26800 
26813 
26829 
26855 
26894 
26939 
26941 
26956 
26968 
26986 
26988 
27009 
27071 
27154 

3387 5 27185 
24021 27216 
24024 27230 

14285 17585 20827 24087 27241 
14343 17629 20828 24147 27245 
14361 ~7~59 70870 2~1~3 2 7273 
14388 17716 20890 24340 27300 
14446 17723 20913 24346 27318 
14583 17750 
14584 177 54 
14590 17770 
14607 17791 
14625 17856 
14680 17881 
14681 17965 
14705 17973 
14709 
14720 
14723 

14738 

18037 
18040 
18054 
18119 

14805 18159 
14918 18178 
14926 18235 
14928 18245 
14932 18248 
14951 18263 
14966 18308 
15037 18318 
15080 
15095 
15096 
15126 
15134 
15194 
15227 
15253 
15321 
15334 
153.53 
15378 
15420 
15433 
15458 
15561 
15579 
15617 
15645 
15690 
15703 
15705 

18379 
18439 
18558 
18559 
18575 
18600 
18651 
18761 
18831 
18833 
18845 
18893 
18905 
18926 
19045 
19080 
19167 
19190 
19232 
19247 
19319 
19335 

15791 19365 
15839 19369 
15867 19454 
15966 19457 
15976 19468 
16052 19498 

20914 
20926 
20949 
20970 
21055 
21063 
21127 
21220 
21267 
21293 
21299 
21319 
21412 
21543 
21566 
21583 
21600 
21678 
21748 
21753 
21772 
21774 
21806 
21842 
21896 
21986 
21997 
22012 
22031 
22076 
22097 
22143 
22174 
22181 
22185 
22209 
22217 
22250 
22276 
22281 
22287 
22311 
22341 
22359 
22366 
22371 
22386 
22394 

24373 
24468 
24523 
24527 
24565 
24587 
24601 
24671 
24691 
24707 
24730 
24805 
24818 
24839 
24850 
24876 
24880 
24881 
24887 
24903 
25004 
25057 
25068 
25087 
25091 
25116 
25211 
25213 
25242 
25250 
25268 
25269 
25305 
25370 
25403 
25438 
25456 
25543 
25570 
25632 
25655 
25668 
25710 
25717 
25729 
25753 
25768 
25770 

27320 
27418 
27432 
27440 
27479 
27521 
27666 
27684 
27692 
27694 
27719 
27731 
27787 
27812 
27816 
27820 
27868 
37871 
27905 
27921 
27958 
27966 
28020 
28027 
28060 
28130 
28202 
28255 
28276 
28287 
28351 
28381 
28387 
28462 
28502 
28534 
28543 
28560 
28567 
28575 
28578 
28604 
28693 
28699 
28722 
28763 
28804 
28850 

29143 
29176 
29216 
29222 
29299 
29302 
29350 
29375 
29377 
29380 
29423 
29461 
29473 
29478 
29572 
29623 
29707 
29712 
29760 
29766 

29767 
29773 
29878 
29885 
29948 
29951 
29986 
29993 
29995 
30018 
30023 
30026 
30073 
30172 
30201 
30295 
30311 
30327 

32355 
32361 
32368 
32423 
32433 
32540 
32585 
32595 
32612 
32626 
32710 
32737 
32803 
32820 
32821 
32847 
32861 
32962 
33005 
33046 

33152 
33183 
33208 
33264 
33304 
33307 
33378 
33389 
33473 
33505 
33537 
33548 
33581 
33613 
33630 
33667 
33706 
33714 

35339 
35343 
35356 
35384 
35408 
35409 
35412 
35440 
35499 
35501 
35502 
35536 
35604 
35649 
35667 
35669 
35691 
35708 
35731 
35766 

35817 
35832 
35849 
35916 
36029 
36110 
36144 
36147 
36219 
36224 
36250 
36348 
36349 
36402 
36455 

38516 
38554 
38558 
38564 
38590 
38619 
38675 
38700 
38728 
38797 
38845 
38924 
38946 
38953 
38957 
38963 
38975 
38983 
39037 
39023 
39128 
39138 
39145 
39173 
39186 
39211 
39220 
39260 
39273 
39295 
39364 
39367 
39384 
39449 
39480 

36468 39485 
36494 39494 
36558 39511 

30415 33738 36564 39520 
30430 33740 36618 39527 
S04&? •aıao. •641G2 •9590 

30472 33810 36675 39624 
30519 33822 36691 39678 
30531 
30602 
30606 
30619 
30640 
30670 
30677 
30734 
30758 
30764 
30783 
30835 
30903 
30919 
31005 
31089 
31103 
31114 
31135 
31208 
31212 
31278 
31297 
31318 
31416 
31422 
31451 
31460 
31484 
31502 
31621 
31629 
31638 
31709 
31737 
31795 
31856 
31859 
31877 
31882 
31885 
31947 
32008 
32069 
32093 
32136 
32205 
32219 
32227 

33880 
33904 
34009 
34021 
34071 
34083 
34086 
34094 
34141 
34154 
34157 
34213 
34222 
34248 
34256 
34327 
34337 
34354 
34378 
34480 
34481 
34486 
34543 
34556 
34597 
34624 
34626 
34651 
34664 
34668 
34786 
34788 
34806 
34807 
34821 
34884 
34907 
34944 
34959 
34987 
35004 
35007 
35009 
35099 
35161 
35207 
35226 
35241 

36734 
36784 
36829 
36851 
36862 
36925 
36940 
36962 
36998 
37005 
37036 
37109 
37150 
37173 
37267 
37271 
37303 
37331 
37367 
37368 
37370 
37409 
37423 
37446 
37458 
37473 
37481 
37519 
37620 
37645 
37777 
37809 
37848 
37851 
37893 
37906 
38013 
38036 
38038 
38115 
38138 
38147 
38240 
38243 
38300 
38320 
38351 
38384 

39778 
39817 
39830 
39832 
39841 
39873 
39880 
39905 
39914 
39937 
39942 
39951 
39960 

AN K A R ADA: 
her Elektrik ve Radyo 
Mağazalarında arayınız. 
1 S T AN BUL D A: 

11 Radyofon 11 mağazası 
Galata, V oyvoda Cad. 49 

7060 

Alım, Satım evi 
H A Y R I DIL MAN 

Ankara'nın her tarafında, Ev, arsa, 
apartman ve civarlarda bağ ve bağ ev
leri • Bu hususlarda en doğru mua. 
me1eler ve en dürüst mali.imat. 

Karaoğlan • Koç apartmanı 
No : 4 Telefon : 2181 533 

.ııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııı ı ı1. - -§ Dünya sinemacılığının bugüne ;: 
: kadar vücude getirdiği en güzel : 
: eseri: BÜYÜK VALS = - -.,,,,,,,,, ............................. ,;:-

Temiz ve Fenni U sulle r le Hazırlanmıt Zarif 

Ambalajlar içinde: 

TAR İ Ş Üzüm ve incirleri, dünyanın, zevkini bilen 
her muhitinde takdirlerle karıılanmaktadır. 

TA R I• Ş Markası rekabet kabul etmiyen b ir ekair ifa 
de eder. 

• Üzüm ve incirleri, çocuklarmıza vereceğiniz 
TA R 1 Şt~k~rlemelerden daha nefiı ve daha mugad 

dıdır. 

TAR İ ŞOzüm ve i ncirleri, dostlarınıza ikram edeceği
niz kahve ve çaydan ıüphe yok k i daha sıhidir. 

SATIŞ YERi: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
7007 

AN KARA PALAS 
1 PAV İYON 

Yeni ve emsalsiz numaralar geldi 

AL • MARA devam ediyor 
H e r p a zar danslı ça y ve numaralar 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser. - - icabında g ünde 3 kaşe alınabilir. 7065 - -

Havalar soğudu dikkat ediniz: Hafif bir nezle veya 
kırgınlık hissedince hemen 

mmırn alınız bu suretle hastalığı 

önlemiş olursunuz. 
N E O K Ü R 1 N sizi baş, d if ve r oma t izma ağrılarından, 

n ezle ve grip ten en çabu k kurtaran emsalsiz yen i bir devadır. 

B ir kaşe 6 : Altılık kutusu 30 kuruştur. H er eczane d e b u lunur. 
7082 
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- YENi S i N E M A LA R sus ~ ---

--

Bugün Gündüz 
14.45 matinelerinden itibaren 

SEKİZİNCİ 
Baş Rollerde 

Garry Cooper . Claudette Colbert 
Harikulade nefis bir eser. 

Seanslar: 
- 14.45 · 16.45 · 18.45 · Gece 21 de 
- 10 ve 12 ucuz halk matinelerinde -

HALK 
Bu gece : 21 de 

SUS KADIN 
Dehşet ve heyecan saçan emsalsiz 

bir macera filmi 
Gündüz matinelerinde 

Bir kavuk devrildi 

---Bugün bugece 
Görenlerin bile tekrar tekrar seyri- = 
ne koştukları §aheserler şaheseri -

· böceği --
--

Baş rolde: 
JEANETTE MAC DONALD 

Seanslar: 
10 ve 12 de ucuz halk matineleri = 

dd • Seanslar : 
Şirketi Hayriye Nizamnamei dah ilisinin 38 in ci ma esı mucibince 1 Şubat 939 tarihinde çe. - Aşk Ma hkuA mu 10 ve 12 de ucuz halk matineleri Normal Seanslar 

kilmesi lazım gelen imha kur'ası resm i t atillerd en o lan Kurban Bayramının 2 nci günü ne t esadü f _ Normal Seanslar 14. 16 . 18 . Gece: 20.30 da 
eylediğinden Borçlar kanununun umumi hükümlerine ist inaden tatili takip ede n ilk gün olmak - FERNANDEL 14.30 . 16.30 . 18.30: Gece 21 de Telefon: 3589 
üzere 6 Şubat 939 tarihine müsadif P a zartesi günü Şirketi H a y r iye idaresinde hükü m et komiser i- - ·-·---·----~,,_,,_,,_,,,_,,_,,_. ____ .. __ , • _ _... ________ ·--- -
nin ve Meclisi idare Heyetiyle mürakpların huz uriyl e çekilerek iıbu 29 uncu ketidede yukarda = Yeni Sinemada bu gece filmden e veJ değişik programla zengin varyete numaraları ve hokkabazlık = 

1 • • hünerleri. · 
numaraları yazıl. 1176 adet h isseye imha kur'ası isabet ey emıftır. 
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Musiki 

udıı. 

tur. 

zevkini 
Bilhassa BLAUPU K 

-

Ra~yo~_ari:ıe __ Blaupunkt Radyoları R~kipsiz 
tatnnn ınümkündur b1r eserdir. 

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

-- -....- ---· ,. 

• 


